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 «Я відновився як пастор під 
керівництвом Святого Духу!»

«Дякую за те, що дозволив мені дізнатися, 
як сильно Господь любить мене!»

Листи з-за кордону 

Я ходила у церкву з семи років (справа на 
фото), минуло сім років відколи я почала 
ходити у «Церкву живого всемогутнього Бога» 
в Ізраїлі разом зі своєю мамою Розою Баос 
і сестрою Карлою Гомез. Коли моя церква 
почала співпрацювати з Манмін, ми стали 
щасливішими. 
Для мене була велика честь і благословення 

познайомитися зі старшим пастором доктором 
Джерок Лі, котрий ділиться з нами істинним 
знанням Божого Слова. Одного разу мені 
приснився сон, де я і члени моєї церкви відвідали 
Центральну Церкву Манмін у Кореї. Старший 
пастор тепло привітав нас і вільно говорив 
іспанською уві сні. Ми поговорили з ним і 
відчули присутність Бога з ним. 

♦
Насправді, у моїй родині не було достатньо 

миру, але ми стали жити мирно і дякувати 
Господу у будь-якій ситуації. Наш Господь 
прощає всі наші гріхи, непокору, помилки, Він 
покладає на нас надію. Він весь час відкриває для 

нас нові можливості, щоб ми мали можливість 
стати кращими братами, сестрами і друзями. 
Я хочу стати мудрішою і праведнішою, 

щоб зростати духовно, пам’ятати про нашого 
Спасителя Ісуса Христа на кожному кроці свого 
життя і приводити більше душ до Бога. Я вдячна 
старшому пастору за те, що він дає нам духовний 
хліб життя. Його послання від Бога дало мені 
нове життя і дозволило перебувати у силі Бога. 

♦
Коли старший пастор помолився про нас і 

нашу церкву, сила Бога розкрилася у могутніх 
справах. Одного дня моя мати відчула сильний 
біль у животі і головний біль, але повністю 
зцілилася після того, як отримала молитву 
з хусткою від пастора Девід Джанг, Церква 
Манмін Колумбія, під час його візиту у мою 
церкву 20 травня 2018 року (Книга Дії 19:11-12). 
Цей випадок послужив для мене можливістю 
прагнути милості, істини і сили, яка ще більше 
явилася через старшого пастора. 
Я також почала більше роздумувати над 

Божим Словом, старанніше намагатися рухатися 
вперед у цьому марші віри і більше присвячувати 
себе тому, щоб приводити якомога більше душ 
до Ісуса Христа. Я дякую старшому пастору за 
те, що дозволив мені дізнатися, що Господь дуже 
сильно любить мене. 

Понеділок, 20 серпня 2018
Сестра Луцеро Гомес, Лос-Анхелес, Чилі 

У грудні 2004, на 24-ий день мого 26-деного 
посту я став щирішим щодо пізнання Бога. Я 
плакав і промовляв у молитві: «Господи! Я хочу 
знати Тебе. Будь ласка, дозволь мені більше і 
більше пізнавати Тебе!» 
Близько 7 вечора я збирався вийти з дому, 

щоб проповідувати на зборах. Саме тоді я почув 
голос Святого Духу. То було сильне спонукання. 

Він сказав мені: «Увімкни телевізор»! 
Насправді я не дивився 

т е л е в і з о р ,  т о м у 
щ о  п о с т и в 

і готувався до проповіді. Але я послухався і 
включив телевізор. На екрані з’явився пастор, який 
проводив євангелізаційну кампанію за кордоном. 
То був доктор Джерок Лі. Він проводив Кампанію 
зцілення у Перу 2004. Я був дуже вражений 
кількістю присутніх людей. Потім я вийшов з дому. 
Коли я подолав певну відстань, я знову почув 

голос Духу, що промовляв з мого серця. Він сказав: 
«Пастор, якого ти бачив по телебаченню, дасть 
тобі можливість докладно дізнатися про Мене. Ти 
говорив, що хотів знати Мене. Це Моя відповідь на 
твою молитву». 

 ♦
Згодом я відвідав сайт Центральної Церкви 

Манмін (www.manmin.org) і почав слухати 
проповіді преподобного доктора Джерок Лі 
іспанською мовою. Я був дуже вдячний, бо 
зрозумів, що через нього отримав відповідь на свою 
молитву і 26-денний піст. 
Його духовні послання глибоко зворушили 

моє серце. Я не можу висловити таку милість 
простими словами. Він пояснює і являє нам, яким 
має бути істинне життя віруючої людини, як ми 
можемо жити освяченим життям, і як ми повинні 

присвячувати себе Господу. Його послання мають 
досить сильну владу відновити наші серця і 
вести нас до кращого життя. Вони роблять нас 
відданішими служінню Господа і допомагають 
більше любити Бога. 
У той час я часто страждав на кишкову інфекцію 

і приймав ліки. Але, прослухавши послання 
доктора Лі, я зрозумів, що не вірив у Божі справи 
зцілення і дива, хоча проповідував про них. Я 
покаявся і вирішив не йти у лікарню і не приймати 
ліки. І я повністю зцілився і став дуже здоровим. 
Я вдячний доктору Лі за те, що навчив мене, як я 

повинен жити як пастор. Я вірю, що він направляв 
і буде направляти не лише членів церкви Манмін, 
але також людей в усьому світі до освячення 
і до Нового Єрусалиму, найпрекраснішого 
місця на небесах, через своє служіння, долаючи 
деномінаційні відмінності. Для мене було 
справжнім благословенням зустріти доктора Лі, 
істинного Божого служителя. 

П’ятниця, 10 серпня 2018
Пастор Хуліо Альфредо, Церква Ковчег, 

місто Гуаякіль, Еквадор

Пастор Хуліо Альфредо з дружиною
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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) 

Символ віри
Видавництво Центральної Церкви Манмін 

29, цифровий-ро 26-Гіль, Гуро-гу, Сеул, Корея (08389)
Телефон: 82-2-818-7047 Факс: 82-2-818-7048 
http://www.manmin.org/english
         www.manminnews.com
e-mail: manminen@manmin.kr
Видавець: доктор Джерок Лі 
Головний редактор: Ґеумсун Він  
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«І зробив Мойсей мідяного змія, і виставив його на жердині. І сталося, 
якщо змій покусав кого, то той дивився на мідяного змія і жив!» (Числа 21:9).

 «І, як Мойсей підніс змія в пустині, так мусить піднесений бути й Син Людський, щоб кожен, 
хто вірує в Нього, мав вічне життя» (Євангеліє від Івана 3:14-15).

Змії сарафи і хрест

Як написано у 21 главі Книги Числа, 
Бог змусив народ Ізраїлю перейти 
пустелю, щоб отримати право увійти 
у ханаанський Край, «край, що тече 
молоком і медом». 
Однак, вони не змогли виміряти 

глибину Божої волі і почали говорити 
голосно і скаржитися Йому щоразу, 
коли їх спіткали труднощі. Вони 
звинувачували  Бога  і  Мойсея , 
котрі звільнили їх від єгипетського 
рабства .  Божий  гнів  вилився  на 
народ Ізраїльський у вигляді змій 
сарафів. Написано, що багато з народу 
Ізраїлевого загинуло після укусу тих 
змій. 
Лише тоді Ізраїльтяни звернулися 

до Мойсея за покаянням. Коли він 
заступився за них, Бог наказав Мойсею 
виготовити образ змії сараф і виставити 
його на жердині, на яку Ізраїльтяни 
повинні були дивитися. Мойсей зробив 
мідяного змія і виставив його на 
жердині, і люди, які дивилися на нього 
після того, як їх вкусила змія сараф, 
жили. 

 
1. Духовні  уроки ,  які  можна 

винести з історії про змію сараф

1) Незалежно  від  виду  наших 
проблем, ми повинні шукати їхнього 
вирішення у Бога. 

Оскільки Бог Всемогутній і має 
абсолютну владу над життям, смертю, 
благословеннями і нещастями всіх 
людей, Він міг не лише накликати 
змій сарафів на Ізраїльтян, але також 
врятувати їх від небезпеки. Ці змії 
сарафи не просто з’являлися з-під 
землі. У пустелі змії сарафи і скорпіони 
були досить звичайним явищем, але 
оскільки Бог захищав Свій народ, 
ці створіння не з’являлися поблизу 
них. Однак, коли Ізраїльтяни почали 
нарікати на Бога, вони вже не були 
під Його захистом і стали об’єктом 
для небезпеки (Книга Числа 21:5-6). 
Тому Ізраїльтяни повинні були шукати 
і знайти у Бога причину і вирішення 
проблеми змій сарафів. 
Тут «змії сарафи» означають ворога, 

сатану і диявола. Також, як Бог сказав 
змію, який спокусив жінку, у Книзі 
Буття 3:14: «Порох ти їстимеш у всі 
дні свойого життя». Тут слово «порох» 
означає чоловіка, котрий був створений 
із пороху земного. Після Адамового 
гріха непокори змій, ворог-диявол, 
почав полювати на всіх тілесних людей, 
котрі живуть у гріхах, і накликати на 
людей випробування і страждання. 
Божі діти повинні шукати і знаходити 

корінь своїх проблем і вирішувати 
їх відповідно до Божого Слова (1 
Послання Івана 5:18). Так само, як 
народ Ізраїлю покаявся у своїх гріхах і 
прийшов до Мойсея, Божі діти повинні 
звернутися до Бога і покаятися у своїх 
гріхах. Коли люди роздирають свої 
серця у покаянні, руйнують стіну гріха 
і входять у світло, Бог вирішить їхні 
проблеми незважаючи на їхню природу. 

2 )  М и  п о в и н н і  з н о с и т и 
випробування віри з подякою і 
радістю 
Навіть праотці віри переживали 

різноманітні страждання. Так само 
випробування у пустелі, яким піддався 
народ  Ізра їлю ,  було  процесом , 
який вони мали зазнати для входу 
у ханаанський Край, землю Божих 
благословень (Книга Второзаконня 
8:15-16). Якби вони дійсно довіряли 

Богові, а не нарікали на Нього, вони б 
змінилися з подякою на Його любов і 
благословення. 
Коли ми зносимо випробування віри 

з подякою і радістю, ми неодмінно 
увійдемо у край благословень. У 
Посланні до римлян 8:18 написано: «Бо 
я думаю, що страждання теперішнього 
часу нічого не варті супроти тієї 
слави, що має з’явитися в нас». Якщо 
ми довіряємо милостивому Богу за 
будь-яких обставин, залишаємося 
терплячими до кінця (Послання до 
Якова 5:11) і дякуємо, тоді ми можемо 
отримати благословення, приготовані 
для нас Богом. 

3) Ми повинні зрозуміти Божу 
любов, за допомогою якої Він 
допоміг нам зберегти віру, коли ми 
дивимося на мідного змія. 
Коли Ізраїльтян жалили змії сарафи, 

вони лишалися живими лише якщо 
дивилися на мідного змія, виставленого 
на жердині. Чи означає це, що Бог 
не міг зцілити їх своєю силою, не 
змушуючи дивитися на мідного змія?  
Якби народ Ізраїлю мав таку віру, 

як у сотника, про якого говориться в 
Євангелії від Матвія 8, котрий сказав 
Ісусу: «Промов тільки слово», тоді 
Богові залишилось лише промовити: 
«Зцілися». Однак Ізраїльтяни не мали 
такої віри. 
Незалежно  від  того ,  наскільки 

великим є прояв Божої сили, він би не 
досягнув цілі, якби люди не вірили. 
Тож Бог дав Ізраїльтянам видимий 
символ віри. Бачачи змія сарафа, 
виставленого на жердині, народ Ізраїлю 
міг вірити з більшим переконанням, 
що Бог врятував їх від небезпеки змій 
сарафів.

2. Божий план спасіння через 
розп’яття Ісуса
Зверніть увагу на те, що записано 

в Євангелії від Івана 3:14-15: «І, 
як Мойсей підніс змія в пустині, 
так мусить піднесений бути й Син 
Людський, щоб кожен, хто вірує 
в  Нього ,  мав  вічне  життя». Тут 

говориться про розп’яття Ісуса. Так 
само, як змія сараф була виставлена 
на жердині, безгрішний Ісус був 
повішений на хресті, щоб спокутувати 
наші гріхи. 
Якщо змія, як правило, означає 

сатану, чому в Біблії порівнюється 
споглядання  на  мідного  змія  зі 
спогляданням на Ісуса, Який висить на 
хресті?
То м у  щ о  р о з п ’ я т т я  І с у с а 

безпосередньо означає знищення 
ворога, диявола і сатани. Тому що 
споглядання на Ісуса, Який висить на 
хресті, – це те саме, що бути свідком 
знищення влади ворога, диявола 
і сатани, якщо ми віримо в це, ми 
отримаємо вічне життя. 
Відповідно до закону духовного 

царства заплата за гріх – смерть 
(Послання до римлян 6:23). Тому після 
гріхопадіння Адама його і всіх його 
нащадків було засуджено на смерть. 
Ісус прийшов у цей світ, щоб спасти 
людство. Провокуючи лихих людей, 
ворог, диявол і сатана, зробив так, що 
безгрішного Ісуса було розіп’ято. 
Вони вірили, що вбивство Ісуса 

забезпечить їм вічну владу над смертю. 
Але вони завершили тим, що втратили 
ту саму владу, тому що закон духовного 
царства вимагає, щоб покарання 
смертю  призначалося  лише  для 
грішників. Але ворог, сатана і диявол, 
порушив цей закон і вбив Ісуса, Котрий 
не мав ні первородного, ані вчинених 
особисто гріхів. 
Надалі вони були змушені звільняти 

від влади смерті і передавати Ісусу всіх, 
хто повірив, що Він – їхній Спаситель. 

Любі  брати  і  сестри  у  Христі! 
Розп’яття Ісуса, яке сталося близько 
2 000 років тому, дало змогу всім 
отримати спасіння і вічне життя, 
отримувати відповіді і благословення 
за вірою. В ім’я Господа нашого я 
молюся про те, щоб ви чітко зрозуміли 
слово про хрест, отримали владу 
і  благословення ,  як  Божі  діти ,  і 
насолоджувалися вічною славою на 
небесах. 

Старший пастор доктор Джерок Лі
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У  20 08 році  друг  дав  мені  подивитися 
DV D під  на звою  «Сила».  Я  був  глибоко 
з в о р ушен и й  т и м  фа к т ом ,  що  мо г у т н і 
справи ,  подібні  до  тих ,  про  які  написано 
в  Бібл і ї ,  досі  ві дбуваються  у  наш  час ,  і 
відвідав Центральну Церкву Манмін , щоб 
познайомитися зі старшим пастором Джерок 
Лі. Незважаючи на свою щирість і лагідність, 
він  все -таки  відображав  велику  духовну 
владу.
Я сповнився Святого Духу і отримав його 

молитву над моєю хусткою. Я почув, що такі 
надзвичайні справи, як зцілення 

від хвороб і вигнання злих 
духів за допомогою хусток 

і поясів апостола Павла, 
в і д бу в а л ися  у 
церкві (Книга 
Дії 19:11-12).
П о т і м  я 

п о ч у в  й о г о 
д у х о в н і 
по с л а н н я  н а 
к а н а л і  ВХМ 
і  у  т р а в н і 
2 0 0 9  р о к у 
зареєст рував 
с в ою  це рк ву 

як філію Манмін. 
♦

С п р а в и  Б о г а  ч е р е з  х у с т к у  б у л и 
дивовижнішими ,  н іж  я  мі г  собі  уявити . 
Коли  я  покладав  їх  на  хворих  і  молився  з 
вірою, кульгаві починали ходити, дівчинка, 
яка  вт рача ла  сві дом ість ,  т і ло  якої  було 
паралізоване внаслідок автомобільної аварії, 
одужала , а шаман і його родина прийняли 
Господа ,  а  його  місто  ста ло  на зиватися 
Назарет.  Крім  того ,  коли  я  молився  про 
хворих членів моєї церкви з хусткою, вони 
швидко  зц і л я лися  і  св і д ч и ли  п ро  сво є 
зцілення. 
Я  с а м  з ц і л и в с я  в і д  х в о р о би  с е рц я  і 

млявост і  т і ла ,  коли  от римав  молитву  з 
хусткою  преподобної  Гісун  Лі ,  пастора 
Всесвітнього керівництва, під час проведення 
Пасторського семінару в Індонезії у 2017 році. 
Тоді на мене зійшов вогонь Святого Духу, і я 
зцілився. 
У січні 2018 року жінка, яка страждала від 

болю, спричиненого останньою стадією раку 
грудей, звільнилася від болю завдяки молитві 
з хусткою. Вона з міста, де я народився. Коли 
я спілкувався з нею по телефону, я почув, що 
вона не може встати і лежить у ліжку через 
хворобу.  Я  пожалів  ї ї і  помолився  про  неї 

з  хусткою  сили  по  телефону.  Потім  до  неї 
повернулося здоров’я, вона почала ходити і 
рухатися. Алілуя!

♦
Манмін оживила моє служіння. У серпні 

2 018  рок у  я  р а з ом  з і  сво єю  д ружиною 
вчетверте взяв участь у Літньому виїзному 
семінарі, що проводився у Кореї.
Я  сповни вся  Духу  п і д  ча с  с ем і нару  і 

наступного  дня ,  під  час  прославляння  на 
Служінні  прославляння  біля  таборового 
багат тя  я  звільнився  від  болю  у  грудях , 
с п р и ч и н е н ом у  і ш ем і ч н и м  і нф а р к т ом 
міокарда. 
Моя  д ружина  Даоам  Сен гд уа н  ке рує 

к л і н і ч н и м  ц е н т р о м .  В о н а  з а л и ш а є 
увімкненим канал ВХМ у своїй клініці, щоб 
пацієнти ,  як і  чекають  на  прийом  лікаря , 
невимушено відкривали для себе Євангеліє 
святості. Деякі з них підходять близько до 
телевізора, щоб отримати молитву старшого 
пастора про хворих. А деякі хочуть отримати 
молитву з хусткою від моєї дружини , тож 
вона  моли т ь ся  п ро  ни х .  Ба г а т о  людей 
зцілилося. Її клініка відома багатьом людям.
Всю  славу  і  подяку  я  ск ладаю  Богові , 

Котрий наповнив моє життя любов’ю і силою 
через служіння Манмін.

Перед Літнім виїзним семінаром 2018 мене 
попросили долучитися до естафетного забігу 
під час спортивних зборів. Я подумав, що 
то буде гарна можливість прославити Бога, 
але не так вже і легко було застосувати це 
на практиці, оскільки я мав практикуватися 
після понаднормових годин на своїй роботі. 
Я  вже  хот ів  відмовитися ,  а ле  не  зробив 
цього, тому що хотів бути джерелом сили для 
пастора. 

4 серпня, граючи у футбол, я відчув біль у 
лівому стегні. Біль посилювався. Мені стало 
важко піднімати ногу і ходити. 
У  п е рш и й  д е н ь  с ем і н а р у ,  6  с е р п н я , 

преподобна  Суджін  Лі  проповідувала  на 
тему «Духовне царство» на основі Євангелія 
від Івана 4:24. Я отримав віру для зцілення, 
а також мир у серці. Після проповіді вона 
помолилася про хворих з хусткою, над якою 
помолився старший пастор доктор Джерок 
Лі ,  і  я  відчув,  як  почали  рухатися  м’язи  у 
моєму лівому стегні. Я був впевнений, що 
зцілився. 
Після  молитви  я  спробував  поворушити 

ногою і зрозумів, що біль зник. Я повністю 
зцілився. Звичайно, наступного дня я взяв 
участь у естафеті під час спортивних зборів і 
здобув золоту медаль. 
Я також зцілився від запалення легень на 

першому виїзному семінарі, у якому я взяв 
участь після того, як зареєструвався членом 
Церкви  Манмін  у  2006 році .  З  чотирьох 
місяців  мене  пересл ідувала  ця  хвороба , 

 «Я був щасливий, тому що 
зміг бігти у Божій любові!»

Брат Джангхун Їм, 26 років, 
Молодіжна місія, Центральна Церква Манмін 

«Такі надзвичайні справи досі 
відбуваються через хустку сили!»

Пастор Уарапон Їнгуатанакун, 59 років, Церква Манмін Чай Пракан, Таїланд 

яка  то  з’являлася ,  то  зникала .  Оскільки  ї ї 
не могли вилікувати, я постійно потрапляв 
до  л і к арн і .  Коли  при ї ха в  на  сем і нар ,  у 
мене  запаморочилося  у  голові ,  піднялася 
температура, я не міг їсти, мені було важко 
дихати у перший день семінару. Однак, коли 
я  отримав  молитву  старшого  пастора  про 
хворих, я повністю зцілився від пневмонії, яка 
мучила мене протягом 13 років. 
Я дуже вдячний  Богові за те, що Він дав 

мені міцне здоров’я, щоб я міг взяти участь 
в  естафеті .  Всю  славу  і  подяку  я  складаю 
Богові, Котрий зцілив мене і дав віру. Я також 
вдячний  Господу  за  те ,  що  очистив  мене 
від гріха і спас мене. Також хочу висловити 
свою подяку старшому пастору, котрий дав 
мені  можливість  пізнати  Бога  і  Господа  і 
мати дорогоцінне життя з надією на Новий 
Єрусалим. 
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ВМХЛ Урім букс

У жовтні 2017 року я став членом Церкви 
Манмін. Я відчував любов Господа кілька разів, 
хоча минуло не так багато часу від моменту 
моєї реєстрації. У моїх теплицях, які займають 
близько 4 000 квадратних метрів землі у провінції 

Джеоннам, я вирощую дуже рідке і якісне насіння 
інжиру, яке дуже важко дістати. 
Близько 3 години ночі 13 серпня мені терміново 

подзвонили. Мені повідомили, що спалахнула 
пожежа і вогонь наближається до моїх теплиць з 
поліхлорвініловим покриттям, про що повідомили 
у пожежну дільницю. Погода була тепла, було 
дуже вітряно. Я розхвилювався. 
По дорозі до теплиць за кермом автомобіля я 

продовжував схвильовано повторювати: «Будь 
ласка, нехай згорить дуже мало. Лише трохи». Я 
також молився Богові: «Бог пастухів! Будь ласка, 
захисти мої теплиці». Я прискорився. 
Коли  я  прибу в  на  місце ,  мене  охопив 

благоговійний страх. Вогонь, який насувався на 
мої теплиці разом з вітром, зупинився якраз перед 
моїми теплицями. Відстань була як від кінчика 
мізинця до кінчика великого пальця розкритої 
долоні  (фото).  Насправді ,  жаринки  могли 
перелетіти і зробити дірки у покритті, але теплиці 
були надійно захищені! 
Якби теплиці згоріли, я би мав величезні збитки 

виробничих потужностей, що нараховувало сотні 
тисяч доларів, а також насіння інжиру, яке дуже 
важко отримати. Але Бог любові був зі мною. Я 
дуже вдячний Йому. 
Нещодавно я почув новини, що тайфун Сулік 

наближається до Кореї. Я пригадав Тайфун 
Болавен. Шість років тому тайфун вразив ділянку 

землі, де знаходилися мої теплиці, і завалив всі 
мої теплиці з поліхлорвініловим покриттям. 
Пошкодження були дуже великі. Але тайфун 
Сулік, здається, рухався на північ у напрямку, 
схожому на курс Болавена. Якби його курс 
залишився таким, як очікувалося, це призвело б до 
великих збитків. 
Щоранку я просив Бога захищати мої теплиці 

і отримав молитву старшого пастора, записану 
у режимі автовідповідача, тричі на день з вірою 
стоячи перед кожною теплицею. 
Тайфун на якийсь період затримався на одній 

ділянці, а коли наблизився до Хеннаму, швидкість 
вітру раптом зменшилася. Отже, він не завдав 
шкоди. Мої теплиці були повністю захищені. 
Алілуя! Всю славу і подяку я складаю Богові 
любові, Котрий оберігає Божих дітей Своїми 
полум’яними очима і дає їм лише найкраще. 

У  лютому  2018 року  я  оступилася ,  коли 
готувала соєву пасту. Я впала з глеків, з висоти 
близько 3,3 футів. Протягом чотирьох тижнів 
я лежала у лікарні. Після лікування я могла 
ходити лише з ходунками. Але скоро обидві ноги 
паралізувало. 
Я звернулася у лікарню, де сказали, що мій 

дванадцятий хребець затиснув спинний нерв, 
що спричинило параліч. 31 травня мені зробили 
операцію на спині, але лікар сказав, що вона не 
допоможе мені відновити здатність ходити, але 
просто не дозволить стану погіршитися, тому що 
я вже мала параліч досить довгий час. «Я більше 
не зможу ходити!» То був ніби кінець світу для 
мене. 

15 червня мене виписали, але мені необхідні 
були вертебральний апарат і фіксатор зап’ястного 
су глобу.  Мені  необх ідна  була  допомога 
сторонніх, щоб підвестися. Навіть з допомогою 
людей або спеціальних засобів мої ноги не мали 
сили, я просто їх волочила. Тиск на спинний нерв 
змусив мої ноги палати як під час гарячки, мені 
було важко ворушити ногами, рухати їх вперед і 
назад. 

21 червня я була у гостях у свого сина Ічеона. Я 
лягла у геріатричну лікарню поблизу його дому. 
Коли я була там, моя невістка зробила так, щоб 
я тричі на день отримувала молитву про хворих 
старшого пастора доктора Джерок Лі. Постійно 
слухаючи його проповідь «Слово про хрест», я 
отримала впевненість у тому, що 
зможу отримати зцілення завдяки 
силі Бога. Пастори і служителі 
церкви відвідували мене і молилися 
про мене з хусткою сили (Книга Дії 
19:11-12).
Щонеділі я відвідувала недільні 

ранкові служіння за допомогою 
св о г о  си на  і  нев і с т к и .  Було 
дивовижно,  що  коли  я  ходила 
до церкви, я почувалася краще і 
відчувала силу у ногах. 
Тим часом , невістка сказала: 

«Якщо  ви  в і зьме т е  у ча с т ь  у 

Літньому виїзному семінарі, Бог дасть вам 
можливість  ходити». Вона  запропонувала 
поїхати з нею разом. 6 серпня я приїхала на місце 
збору Літнього виїзного семінару Манмін 2018, 
який проходив у Мужу, провінція Джеонбук. Я 
вирішила триматися Бога і обов’язково отримати 
зцілення. У тому місці я почувалася дуже добре. 
У перший вечір після проповіді преподобна 

Суджін Лі помолилася про хворих з хусткою, над 
якою помолився старший пастор. Потім вогонь 
Святого Духу зійшов на мене і я відчула жар. Мої 
ноги зміцніли. Я повірила, що зможу ходити після 
молитви. Я спробувала. Я відчувала легкість у 
ногах! Я самостійно змогла підійти до сцени! І 
прославила Бога своїм свідоцтвом. 
Коли  я  повернулася  до  л і карн і ,  л і кар 

здивувався, побачивши, як я зберігаю рівновагу 
тіла і ходжу. Він промовив: «Я думав, що ви 
ніколи вже не зможете ходити. Це диво!»
Тепер я навіть можу самостійно виконувати 

щоденні домашні справи. Все це за милістю Бога. 
Всю славу і подяку я складаю живому Богу. 

«Мої теплиці 
були захищені 
від вогню і від 
тайфуну Сулік!»

Брат Мінсу Кім, 42 роки, Церква 
Манмін східний Гуанчжоу

«Бог дав мені 
можливість ходити! 

Алілуя!»
Сестра Окджа Кім, 77 років, 
Церква Манмін Каннин

МРТ сканування

▲ Перед молитвою сестра Окджа Кім мала компресійний перелом дванадцятого 
грудного хребця і кіфотичну деформацію грудної клітини, але після молитви, яку вона 
отримала під час Літнього виїзного семінару Манмін 2018 вона встала і почала ходити. 


