
№ 75  12 серпня  2018

Hовини анмінМ

«Ми приносимо щастя за допомогою сили, 
молитви, любові та благодійної роботи!»

Члени церкви збираються щодня Церква допомагає нужденним

Ознаки, дива і могутні справи відбуваються в церкві Господь щоденно додає до церкви тих, що спасається 

Рання  церква  була  заснована 
апостолами ,  як і  були  свідками 
Го с п о д н ь о г о  в о с к р е с і н н я  і 
вознесіння. Навіть під час величезних 
переслідувань вони відчували вибухове 
відродження за допомогою вогняних 
справ Святого Духа. Це поклало основу 
християнським місіям. Відтоді в 
усьому світі було засновано незліченну 
кількість церков. Сьогодні у деяких 
церквах не відбуваються богослужіння 
у дуже ранній час, не проводять 
служіння щосереди. У інших церквах 
відбувається лише одне служіння 
у неділю без вечірнього недільного 
богослужіння. 
Однак, Центральна Церква Манмін 

переповнена людьми, які прагнуть 
почути істину не лише під час ранкового 
або вечірнього богослужіння, але також 

під час служіння, що проводиться 
щосереди, та на нічних служіннях 
щоп’ятниці. Також проводяться ранкові 
служіння, служіння прославляння і 
поклоніння щовівторка для молоді, 
служіння прославляння і поклоніння 
для дітей і школярів, районні молитовні 
збори щовівторка, служіння малих груп 
для жінок щоп’ятниці а також служіння 
малих груп для чоловіків щочетверга. 
Члени  церкви  останнім  часом 

стали ще завзятішими, ніж будь-
коли. Вони моляться на молитовних 
зборах, що відбуваються вдень, а також 
на особливих молитовних зборах і 
молитовних зборах Даниїла. Вони 
отримують вогонь Святого Духа так 
само, як його отримали ті, хто зібрався 
у горниці Марка, і моляться про Боже 
царство і праведність. 

Члени ранньої церкви любовно 
виховували братів і сестер, що були 
викуплені ціною крові Господа. Вони 
ділилися тим, що мали, і практикували 
любов Господа у справах та істині. 
Центральна Церква Манмін також 
зробила одним із основних напрямків 
щоденної молитви  «Благодійну 
роботу», яку вона здійснювала. 
Церковна  Благод ійна  сп і лка 

забезпечує більше 1 000 сімей, у 
тому числі дітей, голів родин і літніх 
самотніх людей основними витратами 
на  життя ,  рисом  і  перекусами . 
Члени Місії Любові Господа, яка 
складається з біженців з Північної 
Кореї, також щомісяця отримують 
таку саме допомогу. Бідним студентам 
виплачують стипендії. Доктор Джерок 
Лі підтримує студентів, які є членами 

церкви, даючи їм фінансову допомогу 
для навчання у приватних вищих 
навчальних закладах, покриваючи 
витрати на транспорт, а також гроші 
на  непередбачений /терміновий 
випадок. 
Церква також видає рис та кімчі 

державним установам та благодійним 
центрам, члени церкви-добровольці 
роблять  зачіски  у  благодійних 
центрах, а члени Всесвітньої мережі 
християн-лікарів здійснюють медичні 
огляди. 
Телебачення «Ін Вікторі», провідний 

сайт для російськомовних людей, та 
СіЕнЕл Ньюс розповів про благодійну 
роботу  церкви ,  подавши  ї ї  під 
заголовком «Церква Манмін щомісяця 
допомагає більш ніж 1 000 нужденним 
сім’ям».

Члени ранньої церкви збиралися 
щодня і допомагали один одному 
у повноті Святого Духу. Це стало 
можливим, тому що багато ознак 
і див були явлені через апостолів. 
Такі Божі справи є необхідними 
особливо  у  наш  час ,  коли  ми 
бачимо величезний розвиток науки 
і обізнаності, коли надто поширені 
гріхи і беззаконня. 
Центральна  Церква  Манмін 

невпинно являє дивовижні ознаки, 

дива і могутні справи від моменту 
свого заснування, з 1982 року. Навіть 
у 11 000 філіях та товариських 
церквах завдяки молитві старшого 
па с т ора  док т ора  Джерок  Л і 
відбувалися незліченні могутні 
справи: зливи у період засухи, 
зупинення тайфунів, управління 
температурою  та  зцілення  від 
хвороб. Крім того, надзвичайні 
справи відбувалися за допомогою 
хустки, над якою він помолився. 

Члени Церкви Манмін відновилися 
за допомогою слова життя і сповнилися 
надією на небеса. Тому вони завжди 
радіють і дякують за все. Випускаючи 
аромат Христа вдома, на роботі, у бізнесі, 
вони євангелізують членів своєї родини, 
а також приводять до церкви людей, які 
їх оточують. 
Церква також свідчить про Бога-

Творця  та  Ісуса  Христа  п ід  час 
євангел і зац ійних  кампан ій ,  що 
відбуваються за кордоном, які відвідують 

тисячі та навіть мільйони людей у США, 
Росії, Ізраїлі, Індії, Кенії та Перу. 
Маючи майже 11 000 церков-філій та 

товариських церков, церква намагається 
привести всіх людей всіх країн світу 
до спасіння, передаючи слово життя 
і силу Бога через різноманітні місії, 
у тому числі через книжки доктора 
Лі, перекладені на численні мови, 
через «Новини Манмін», Всесвітню 
християнську мережу, яка охоплює 
приблизно 170 країн світу. 
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1. Центральна Церква Манмін вірить, що Біблія – це досконале і бездоганне   
    Слово, яке надихнув Бог.
2. Центральна Церква Манмін вірить у єдність і дію триєдиного Бога: Бога-
    Святого Отця, Бога-Святого Сина і Бога-Святого Духа. 
3. Центральна Церква Манмін вірить, що ми отримали прощення за гріхи через 
    кров Ісуса Христа, якою Він викупив нас. 
4. Центральна Церква Манмін вірить у воскресіння і вознесіння Ісуса Христа,   

     Його Друге пришестя, тисячолітнє царство Христа і вічні небеса.
5. Члени Центральної Церкви Манмін сповідують свою віру через 
   «Апостольський символ віри» кожен раз, коли збираються разом, і вірять у його 
    зміст буквально».
 «[Бог] Сам дає всім і життя, і дихання, і все». (Книга Дії 17:25) 
 «І нема ні в кім іншім спасіння. Бо під небом нема іншого Ймення, даного   
  людям, що ним би спастися ми мали». (Книга Дії 4:12) 
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«І сказав їм Ісус: Поправді, поправді кажу вам: Якщо ви споживати не будете тіла Сина Людського й пити не будете крови Його, 
то в собі ви не будете мати життя… Бо тіло Моє то правдиво пожива, Моя ж кров то правдиво пиття» (Євангеліє від Івана 6:53-55).

Споживати тіло і пити кров Сина 
Людського (1)

Для того, щоб підтримувати свій 
фізичний стан, людина повинна 
вживати тверду їжу і пити воду, щоб 
підтримувати водний баланс. Вода 
забезпечує роботу травної системи, 
сприяє всмоктуванню поживних 
речовин ,  а  також  зв ільненню 
непотрібних відходів та отруйних 
речовин  з  організму  людини . 
Такий саме процес відбувається з 
духовним станом людини. 
Після того, як ми прийняли Ісуса 

Христа  і  народилися  знову  від 
води і Святого Духа, ми отримуємо 
право стати Божими дітьми. Тепер 
ми  повинні  «Споживати  тіло  і 
пити кров Сина Людського», щоб 
підтримувати своє духовне життя. 
Давайте розглянемо, що означають 

слова :  «Споживати  тіло  Сина 
Людського». 

 
1. Значення слів «Споживати 

тіло і пити кров Сина Людського»
Як ми можемо споживати тіло 

Сина  Людського?  Це  означає 
духовне споживання тіла Ісуса, яке 
є істинною їжею, що веде до вічного 
життя.
В  Євангел і ї  в і д  І вана  1 : 1 4 

написано: «І Слово сталося тілом, 
і  перебувало  між  нами ,  повне 
благодаті та правди, і ми бачили 
славу Його, славу як Однородженого 
від Отця». Ісус також говорив про 
Себе, як про «хліб живий, що з неба 
зійшов: коли хто споживатиме хліб 

цей, той повік буде жити» у першій 
половині вірша 51 Євангелія від 
Івана 6.
Споживати тіло Сина Людського – 

Боже Слово, хліб життя – стосується 
уподібнення Ісуса до «Агнця». 
Спосіб споживання записаний у 
Книзі Вихід 12, через порівняння із 
пасхальним ягням. 
Взагалі ягня слухається лише 

голосу свого пастуха. Ягнята лагідні 
і приносять людині лише користь. 
Так само, слухаючись лише Божої 
волі, Ісус дав людям все лише добре 
і, подібно до покірного ягня, Він 
став спокутною жертвою за нас. 
Ягнята віком до року особливо чисті, 
тому що вони ще не спаровувалися, 
і з духовної точки зору вони подібні 
до нашого Ісуса, бездоганного і 
непорочного. 
Коли  кара  вбивства  кожного 

первородного, про яку написано у 
Книзі Вихід 12:7-10, пронеслася про 
всій землі єгипетській, Бог наказав 
ізраїльтянам взяти ягня «його кров’ю 
покропити на обидва бокові одвірки, 
і на одвірок верхній у тих домах, що 
будуть їсти його в них». Бог також 
дав народу Ізраїльському детальну 
інструкцію щодо споживання ягня. 

2. Споживання ягня

1) Його не можна було споживати 
«сирого та вареного, звареного в 
воді», але тільки спечене на вогні. 
Тут  слово  «вогонь» означає 

вогонь Святого Духа, і ми повинні 
розуміти і робити хліб зі Слова 
Божого за надиханням Святого 
Духа (2 Послання Петра 1:20-21). 
У 2 Посланні Петра 3:16 дається 
застереження про те, що тлумачення 
Божого Слова – це не надихання 
Святого  Духа ,  але ,  якщо  воно 
подається перекручене, це віддалить 
нас  від  істини  і  кінець  кінцем 
приведе до знищення. 

«Споживати Боже Слово сирим» – 
означає буквально тлумачити Боже 
Слово без розуміння духовного 
значення, вміщеного у нього. 
Споживання  сирої  їжі  може 

призвести до розладу травлення 
або  болям  у  животі .  Так  само 

«Споживання Божого Слова сирим» 
може призвести до нерозсудливого 
та хибного тлумачення Біблії. 
Наприклад, в Євангелії від Матвія 

6:6 Ісус  говорить: «А  ти ,  коли 
молишся, увійди до своєї комірчини, 
зачини свої двері, і помолися Отцеві 
своєму, що в таїні; а Отець твій, 
що бачить таємне, віддасть тобі 
явно». Однак, ніде в Біблії ми не 
читаємо про те, щоб якісь отці віри 
молилися у «комірчині». Ісус також 
ніколи не молився у комірчині, але 
у саду або у віддаленому місці. Це 
означає, що коли ми молимося, ми 
не повинні відволікатися на земні 
речі і турботи, просто повторюючи 
одні і ті ж слова, але ми повинні 
спілкуватися з Богом від щирого 
серця. 
Також ягня не можна було їсти 

«звареного у воді». Це означає, 
що жодні чинники цього світу не 
повинні  додаватися  до  Божого 
Слова. Людські думки і знання 
вкрай обмежені, і навіть найкращий 
світогляд  цього  світу  не  може 
бути бездоганним. Боже Слово 
перевершує будь-яке земне знання, 
воно є єдиною тривалою і незмінною 
істиною .  Пам ’ятаючи  про  це , 
жоден не повинен наводити докази, 
спираючись на знання або теорії 
цього світу, але на Боже Слово, яким 
є Біблія, що тлумачиться лише за 
надиханням Святого Духу. Завдяки 
знанню слова, переданого людині 
Святим Духом, віруючі повинні 
дізнаватися про живого Бога, яким 
чином  можна  познайомитися  з 
Ним, про правильну модель життя у 
Христі, необхідного для спасіння. 

2) «Голова його з голінками його 
та з нутром його» – все це потрібно 
з’їсти
Це означає, що ми повинні робити 

хліб з Божого Слова, Біблії, від 
Книги Буття до Книги Об’явлення. 
Читаючи  Біблію ,  деякі  люди 

пропускають  т ак і  важк і  для 
розуміння книги, як Книга Левит, 
а інші відмовляються або неохоче 
вірять у приклади ознак і див, які 
чітко описані в Біблії. Якщо люди 
нехтують  якимись  частинами 

Біблії, які не узгоджуються з їхніми 
думками, або читають її вибірково, 
тоді не залишиться ні Істини, ані 
Віри. 
Залишаться лише етика і мораль. 

На додаток до цього, якщо вони 
не  увібрали  у  своє  серце  Божі 
заповіді, які, як їм здається, їм важко 
виконувати, вони не отримають 
вічного життя, незалежно від того, 
скільки разів або як часто вони 
будуть читати Біблію. 
Б о ж е  С л о в о  н е  п о в и н н о 

сприйматися порціями і частинами, 
але повинно в цілому стати хлібом. 
Тоді ми зможемо отримати вічне 
життя. 

3) І не лишайте з нього нічого до 
ранку, а полишене з нього до ранку 
спаліть на огні.
Це означає, що вони повинні були 

з’їсти ягня до ранку. З духовної 
точки зору «ніч» означає відрізок 
часу, коли ворог, сатана і диявол, 
тримає у руках владу, управляє 
цим світом. «Ранок» – це час, коли 
Господь повернеться знову. Ми 
повинні вжити Боже Слово (тіло 
Сина Людського) повністю, перед 
тим, як повернеться Господь. 
В останні дні, коли світ надто 

буде пронизаний гріхом і злом, 
темрява лише посилюватиметься. 
Коли Господь повернеться, темрява 
зникне, а зі світлом прийде ранок. 
Тоді люди  зрозуміють , що  все, 
написане в Біблії, – правда.
Тому до ранку, поки наш Господь 

ще  не  повернувся ,  ми  повинні 
старанно  робити  хліб  з  усього 
Божого  Слова ,  завершити  своє 
приготування як наречена Господа і 
чекати на Його прихід. 

Любі брати і сестри у Христі, те, 
наскільки добре ви приготуєте хліб 
Божого Слова, визначить якість 
життя у цьому світі, а також на 
небесах: якими будуть наші небесні 
оселі та нагороди. 
Тому в ім’я Господа нашого я 

молюся про те, щоб ви робили хліб 
з кожної маленької краплі Божого 
Слова і увійшли до найславетнішого 
місця на небесах. 

Старший пастор доктор Джерок Лі

2
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2 січня 2018 року о 15:30 я відчув важкість 
у голові і мене почало нудити. Мій фізичний 
стан був поганий. Я відпросився з роботи і 
пішов додому. Коли я піднімався сходами на 

другий поверх, у моїй голові запаморочилося 
і я відчув слабкість у кінцівках. Я втратив 
рівновагу і впав. 
Через деякий час я відчув холод в області 

талії. Я підійшов до сходів. Я зрозумів, що 
минуло вже близько 20 хвилин. Я намагався 
підвестися, але не мав на це сили. Я ледве 
заповз у свій дім. І саме у слушну мить мені 
подзвонив лідер малої групи. Коли я просив 
ї ї помолитися про мене, я знову втратив 
свідомість. Мені було важко дихати. Я не 
міг говорити, не міг промовити ані слова. 
Ввечері пастор моєї парафії, заступник 

пастора парафії та кілька інших прийшли 
до мене і помолилися про покаяння від 
мого імені. Пастор моєї парафії помолився 
про мене з хусткою, над якою помолився 
старший пастор доктор Джерок Лі (Книга 
Дії 19:11-12). Я хотів сказати «Амінь», але 
не міг відкрити рота. Я побачив, як якась 
подоба, схожа на свиню, тримає мій рот 
закритим. 
На  щастя ,  коли  пастор  моєї  парафі ї 

помолився в ім’я Ісуса Христа, я відчув, як 
хтось тримає мене за руки, і тоді я промовив 
«Амінь». Моє тіло скоро зміцнилося і я 
відчув спокій. Я повністю опритомнів. Коли 
я подивився на людей, які прийшли заради 
мене, я відчув велику вдячність і заплакав. 
Через  три  дні  я  пішов  у  лікарню,  де 

мені  зробили  МРТ.  Лікар  сказав ,  що  у 
мене не залишилося проблем. Крім того, 
він  ска зав ,  що  навіт ь  сл і ди  ві д  мого 
останнього церебрального інсульту зникли, 
крововиливу  не  було,  і  що  він  вперше 
бачить такий випадок, як у мене. Два роки 
тому  я  пережив  церебральний  інсульт 
і  крововилив.  Незважаючи  на  те,  що  я 
приймав ліки щодня, я відчував важкість у 
голові, біль у потилиці, ніби мене били по 
голові молотком. Але після молитви я відчув 
прохолоду у голові. Я почував себе так, ніби 
можу літати. 
Я дякую моєму Господу Ісусу Христу, 

Котрий спас мене, а також щиро дякую 
старшому пастору, котрий завжди молиться 
про те, щоб члени церкви не хворіли. 

У мене була мрія: хустку, над 
якою помолився доктор Джерок Лі, 
привезти у своє місто Горакхпур 
у штаті Уттар-Прадеш, поширити 
Євангеліє святості і силу Бога. 
Коли у жовтні 2012 року у Делі 
відкрилася Церква Манмін, пастор 
Джон Кім, який зареєструвався 
першим членом церкви, поділився 
зі мною цієї мрією. 
Мен і  бу л о  шкод а  б а ч и т и , 

ск і л ьки  людей  ще  не  почули 
Є в а н г е л і є ,  о с к і л ь к и  м о є 
р і д н е  м і с т о  з н а х од и т ь с я  у 
сільськогосподарському районі 
за 1 000 кілометрів від Делі. Я 
підготувався, озброївшись Словом 
завдяки  проповідям  старшого 
пастора доктора Джерок Лі.
Насправд і  протя гом  всього 

життя я відчував страх, оскільки 
я  втратив  батьків  у  ранньому 
віці і не дістав належної освіти. 
Однак, на щастя, моя особистість 
змінилася, коли я проповідував 
Євангеліє, щоб відплатити за Його 
милість зцілення  від  сильного 
болю у спині завдяки молитві. Я 
перестав боятися людей і навіть 
став лідером, здатним повести за 
собою. 
У травні 2018 я приїхав у своє 

рідне місто на весілля родича . 
То  була  блискуча  можливість 
здійснити свою мрію, оскільки 
весілля тривало кілька днів і багато 
людей було запрошено на нього. 

Я відвідав домівки запрошених 
гостей, а також побував у домівках 
своїх родичів, де розповідав про 
Бога-Творця, про те, чому Ісус 
–  наш  єдиний  Спаситель ,  як 
отримати прощення гріхів. Я також 
розповідав  про  автентичність 
Біблії і сказав, що навіть у наш час 
можуть відбуватися дивовижні 
справи, про які написано у Біблії. Я 

також показував відео презентацію 
могутніх справ Бога і молився про 
них з хусткою в ім’я Ісуса Христа. 
Післ я  молитви  ста лося  дещо 
дивовижне!

Жінка 35 років на ім’я Сіма, фото 
2, не могла ходити і протягом двох 
останніх років не могла нічого 
робити через параліч половини 
тіла. Але після того, як я помолився 
про неї з хусткою поки програвався 
запис молитви старшого пастора, 
вона  підняла  ліву  руку,  якою 
раніше не могла ворушити. Крім 
того, двічі отримавши молитву з 

хусткою, вона почала ходити!
Також до мене прийшов чоловік. 

Він сказав, що чув про дива, які 
відбуваються через мою молитву, 
і попросив мене помолитися про 
його трирічного сина Анкуша, фото 
2. Від народження він не зробив 
жодного звука і не міг ходити. 
Жодне лікування не допомогло. 
Але після того, як я помолився про 
нього з хусткою в ім’я Ісуса Христа, 
він почав потроху ворушитися, а 
також почав робити звуки своїм 
ротом. Через п’ять днів він почав 
ходити, тримаючись за стінку, або 
за якісь предмети, а потім почав 
ходити  самостійно.  Крім  того, 
багато людей позбавилися болю не 
лише у грудях, очах, але навіть в 
усьому тілі. 
Після того, як люди у моєму 

рі дному  міст і  побачили  так і 
дивовижні справи, вони покаялися і 
прийняли Господа. І хоча у місті ще 
немає церкви, вони зустрічаються 
щотижня, щоб через канал ВХМ 
долучитися  до  богослужіння 
Манмін на мові гінді. Всю славу і 
подяку я складаю Богові, Котрий 
дозволи в  мен і  св і д ч и т и  п ро 
Господа Ісуса Христа милістю Бога 
і силою пастуха. 

Диякон Гуемсун Лі, 61 рік, 
Парафія 1 Китай

▲ Сіма зцілилася від 
паралічу половини тіла 
після молитви з хусткою. 

▲ Анкуш почав ходити 
після молитви.

1 2

Диякон Моті Чанд, 39 років, Церква Манмін Делі, Індія
 Індія

● Область, яка була вражена інсультом, відкрилася і 
кров всмокталася. Не залишилося жодних слідів. 

МРТ сканування (після молитви)
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ВМХЛ Урім букс

Щорічно у травні моя компанія пропонує 
безкоштовне медичне обстеження для своїх 
робітників та членів їхніх родин. 
У  т равн і  2017 мій  з ір  був  0 ,9/0,5  і 

мені поставили діагноз крайня ступінь 
короткозорості і рання стадія далекозорості, 
спричинена  похилим  віком .  Я  люблю 
читати , також моя робота пов’язана із 
застосуванням комп’ютера, внаслідок чого мої 
очі стомлювалися. Мої очі часто наливалися 
кров’ю, я не міг сфокусуватися під час читання. 
Лише після того, як я свідомо намагався 
сфокусуватися, літери ставали чіткішими. 
У серпні 2017 року я мене знову діагностували 

далекозорість, пов’язану з віком. Я отримував 
сеанси голкотерапії, щоб запобігти розвитку 
хвороби, але покращення не відбувалося, мій 
зір погіршувався все більше. Мені стало важко 
водити машину вночі. Зрештою, у лютому 
2018 року я був вимушений купити окуляри. Я 
вперше у житті одягнув окуляри. 
Пізніше я отримав молитву про хворих 

старшого пастора доктора Джерок Лі, тримаючи 
свої руки на очах протягом усіх богослужінь та 
протягом кожних молитовних зборів Даниїла. 
Від початку квітня я покаявся від щирого серця 
у тому, що був надто повільним у відновленні 
себе, хоча я довгий час був віруючою людиною. 
Також я постив і молився за церкву.

Через рік, у травні 2018 року я пройшов 
чергову перевірку. Мій зір став 1,5/1,5. 
Короткозорості не було. 
Тепер мої очі не стомлюються навіть після 

багатогодинного читання. Я дуже вдячний. 
Маючи любов до церкви, я молився про 
царство Боже і про Його праведність. Бог з 
радістю прийняв цю невеличку справу, аромат 
мого серця і відповів на мою молитву. 
Члени моєї родини стали свідками сили 

живого Бога. Мій син Джемін був худий і мав 
невисокий зріст. Моя основна молитва була про 
нього. У першому класі він важив 18 кілограмів. 
Навіть коли він навчався у четвертому класі, 
люди говорили, що він схожий на дошкільника. 

Щороку ми отримували молитву старшого 
пастора. Тепер мій син навчається в 11 класі і 
має зріст 171см. Коли люди побачили, що він 
виріс таким високим, вони були здивовані і 
вітали нас. 
Моя  дружина  дияконіса  Бонгсук  Ко 

страждала від отолітіазу (утворення щільних 
кальцієвих конкрементів у зовнішньому 
слуховому проході, які відпадають і рухаються, 
що призводить до запаморочення). Вона 
переживала багато труднощів, не могла 
нормально їсти. Але після того, як вона 
отримала молитву з хусткою, над якою 
помолився старший пастор (Книга Дії 19:11-12), 
вона зцілилася. 
Всю славу і подяку я складаю Богові за те, що 

я прийшов до церкви, де познайомився із живим 
Богом і відчув Його, за те, що я щасливий. 

Диякон Квангсеок Кім, 49 років, 12 парафія, Центральна Церква Манмін

Брат Віктор Циганенко, 75 років, 
Церква Джерело Істини в Естонії

Результати обстеження

У травні 2017 року його зір був 0,9/0,5 і покращився 
до 1,5/1,5 за результатами перевірки у травні 2018 
року. 

Коли в Європі почалася епідемія свинячого 
грипу, багато людей в Естонії також заразилися. 
Ба г ато  померло  у  2017  роц і .  Цей  в ірус 
найнебезпечніший для людей похилого віку, тому 
я отримав щеплення проти грипу і не хвилювався. 
Але  близько  18:00 12 березня  2018 року 

температура мого тіла підвищилася до 40 
градусів. Сильно боліла голова , морозило. 
Дружина викликала швидку, мене відвезли 
в  ізолятор  через  підозру  у  захворюванні 
інфекційною хворобою. 
Тим часом моя дружина подзвонила пастору 

Григорію Колесову, розповіла йому про мій стан 
і попросила помолитися про мене. У мене була 
дуже висока температура, мене морозило, коли я 
здавав аналізи. Я просто молився про те, щоб мій 
випадок не був смертельним. 
Приблизно о 1 ночі 13 березня були готові 

аналізи, нажаль, це був свинячий грип. Трохи 
пізніше моїй дружині подзвонив мій пастор. 
Він сказав, що преподобна Гісун Лі, пастор 
Всесвітнього керівництва Манмін, помолилася 
про мене і сказала моїй дружині, щоб я тричі 
підряд отримав записану молитву доктора 
Джерок Лі. Вона отримала дозвіл у лікаря і 

прийшла до мене. Вона допомогла мені отримати 
молитву, приклавши до моїх вух свій мобільний 
телефон. І о 6 ранку сталося дещо дивовижне. 
Температура знизилася з 40 до 35,6 градусів. 
Лікарі були дуже здивовані, тому що я дуже 

швидко одужав, температура стала нормальною 
за 12 годин після сильної лихоманки. Мене одразу 
ж виписали. 

♦
Пастор Григорій Колесов долучився до роботи 

Манмін і поширював Євангеліє святості. Ми 
приєдналися до богослужінь Центральної Церкви 
Манмін через канал ВХМ.
Я прочитав книжки «Небеса» і «Слово про 

Хрест». Читаючи Біблію, я також читав газету 
«Новини  Манмін».  Я  також  пам’ятаю  його 
проповіді, сповнені життя і могутніх справ, які 
зцілили незліченну кількість людей від їхніх 
хвороб під час Євангелізаційної кампанії 2010, 
яку я відвідав разом зі своєю дружиною. 
Всю славу і подяку я складаю Богові, Котрий 

дозволив мені повністю відновитися після 
небезпеки смерті за допомогою могутньої 
молитви. Я також вдячний старшому пастору, 
котрий молився про мене. 


