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През септември, 2009 г. старши пастор 
д-р Джейрок Лий от Централната църква 
Манмин представи могъщите дела на Бога и 
обяви, че Исус е нашият единствен Спасител, 
връщайки евангелието в Ерусалим в Израел, 
неговото родно място. След това, Кристал 
Форум (Асоциация на израелските пастори, 
www.acf.org.il) покани мисионерския екип на 
църквата и проведе ежегодна възпоманетална 
мисия.
Израелското църковното духовенство 

започна през юли, 2007 г. То „процъфтя“ по 
време на Обединената израелска мисия на 
д-р Джейрок Лий през 2009 г. През тази 2013 
г. пастор Сууджин Лий проведе четвъртата 
възпоменателна служба, поощрявайки 
духовна промяна за Израел, който жадува за 
светото евангелие.
Вечерта на 26 октомври, 2013 г., израелската 

мисия се проведе в Международния 
конгресен център в Хайфа с пастор 
Сууджин Лий (президент на Асоциацията на 
пасторите). На нея присъстваха хора от много 
държави, включително Палестина, Русия, 
Украйна, Обединеното кралство, България и 
Индия, както и от всички области на Израел. 
Събитието бе излъчено пряко посредством 

TBN Русия по време на три часа в цяла 
Европа и в Азия.
Лидерът на възхвалите Роуз Хан и 

Танцовият състав за могъщо преклонение на 
комисията по сценични изкуства отдадоха 
възхвала с песни на еврейски, руски и 
английски език, придружени с танци. Те 
трогнаха сърцата на присъстващите, които 
отговориха с голяма акламация с викове от 
радост, казвайки, че фантастичните танци и 
изпълнените с дух възхвали са ги дарили с 
благодат и са ги обединили в Духа. Заедно, 
обединени в единство с изпълнителите, 
те също възхваляваха Бога, Спасителя на 
Израел.
Пастор Сууджин Лий предаде посланието 

под надслов „Благословия, получена за 
Живот в светлината.“ Тя каза, че ключът към 
получаването на благословии е излизането 
от тъмнината и животът в светлината. По-
конкретно, тя говори за свидетелството 
на д-р Джейрок Лий за неговия седем-
годишен живот, преминал болен на легло 
и излекуването му след като срещнал Бога. 
Присъстващите бяха много развълнувани от 
това, покаяха се за своето минало със сълзи и 
взеха решение.

След предаване на посланието, пастор Лий 
отправи молитва за болните с кърпичката, 
на която се е молил (Деяния 19:11-12). Много 
хора тогава свидетелстваха, че е изчезнала 
болката им в гърба, коленете и краката. Други 
възстановиха своето нормално зрение и 
глухите започнаха да чуват. Някои хора дори 
бяха излекувани от рак и възхваляваха Бога. 
Пастор Юри Калмиков от църквата Вода 

на живота в Хайфа каза с радост: „Брат ми 
изпадна в кома поради инфаркт на миокарда. 
Лекарите казаха, че имаше малък шанс да 
оцелее, но получих молитвата на пастор 
Лий за него с вяра. Учудващо, той се върна в 
съзнание, започна да се храни след молитвата 
и бързо се възстанови.“
Голям брой зрители на TBN Русия в 

Русия, Естония, Германия, Швейцария, 
Обединеното кралство и Казакстан 
присъстваха на израелската мисия на пастор 
Лий чрез нейното пряко излъчване и те също 
свидетелстваха, че са получили лечение и 
отговори.
На 24 и 25 октомври, 2013 г., семинарът 

на пасторите се проведе в семинарната зала 
на Яд Хашмона в Кибуц в Израел. Пастор 
Лий проповядва посланието под надслов 

„Мярката на вярата“ и каза: „Пасторите първо 
трябва да познават мярката на вярата си, да 
отхвърлят греховете и да станат святи. Само 
тогава могат да поведат църковните членове 
по правия път, църквата да се възроди и да 
получи благословии.“
Присъстващите изслушаха посланието 

й внимателно. По време на следващата 
възхвала и молитва, те се покаяха със сълзи 
и решиха да станат праведни в очите на 
Господ. Пастор Сергей Михеев, епископ на 
вероизповедание, притежаващо 800 църкви 
като членове в Русия, посочи: „Осъзнах, 
че вярата ми беше като вярата на дете. 
Погледнах назад в живота си като пастор.“
Сутринта на 26 октомври, 2013 г. в 

църквата Крал на славата в Хайфа се 
проведе събиране. Пастор Лий обясни 
изискванията да станем истински булки на 
Господ и да срещнем Господ младоженеца, 
чрез аналогията с десетте девици. Докато 
проповядваше посланието, църковните 
членове изразиха решението да водят 
пробуден християнски живот. Пастор Даниел 
Матиаши каза: „Посланието беше много 
дълбоко, съдържа сила, за да се променим и 
дава плам за църковно възраждане.“

Пастор Сууджин Лий провежда 4тата Израелска мисия, 
чествайки Обединената израелска мисия на д-р Джейрок Лий, 

излъчена на живо посредством TBN Русия

След обединената израелска мисия на д-р Джейрок Лий през 2009 г. в страната на юдаизма, ежегодно се провеждаха възпоменателни служби от Кристал Форум.
През 2013 г., пастор Сууджин Лий (Снимка 1) проповядва посланието на четвъртата възпоменателна мисия в ICC Хайфа (Снимка 3) и много хора свидетелстваха за тяхното 
изцеление (Снимки 2, 5). Изпълненията на водача на възхвалите Роуз Хан и могъщия танцов състав за преклонение (Снимки 4, 6) и времето за боготворене с всички присъстващи 
(Снимка 7) бяха изпълнени с вълнение и благоразположение. Очакваше се семинарът на пасторите и църковната мисия (Снимки 8, 9) да послужат като голям шанс за насърчаване 
на промяната в тях. 
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2 Словото на живота – Духовна любов (10)

Любовта не държи сметка за зло

Представете си, че двама души наблюдават една 
и съща ситуация. Единият мисли положително, 
докато другият осъжда с негативен начин на мислене. 
Представете си в друг случай, че един човек счита, 
че лошото, което е чул, се отнася за него, въпреки 
че не са говорили за него. В този случай, той им 
причинява объркване. Мислите на добрината ни дават 
мир и живот, но злите мисли водят само до вреда и 
ни правят нещастни. Освен това, такива мисли имат 
отрицателно въздействие върху другите. 
Тук „не държи сметка за зло“ се отнася за всичко, 

което не съответства на Божията воля. Какво трябва 
да направим, за да постигнем духовна любов, която не 
държа сметка за зло?

1. Да не държим сметка за зло

1) Трябва да отхвърлите мисълта, ако желаете лошо 
на другите
Да предположим, че завиждате на приятеля си, който 

е много богат. Ако мислите: „Той е богат, но аз? Искам 
да се провали.“ Това е зла мисъл. Ако имате духовна 
любов в сърцето си, никога няма да имате такава зла 
мисъл.
Никой не би поискал неговите/нейните любими 

хора да се разболеят или да претърпят произшествие. 
Винаги ще искате Вашата скъпа съпруга или съпруг 
да бъдат щастливи и да нямат инциденти. Ако искате 
нещо лошо да се случи с другите и се радвате на 
чуждото нещастие, това показва, че нямате любов в 
сърцето си в това отношение. Това е също причината 
да искате да научите грешките или слабостите на 
другите хора, за да ги съобщите на останалите.
Разбира се, има случаи и ситуации, когато трябва 

да слушате, защото се налага да познавате фактите за 
ситуацията на определен човек, за да го отклоните от 
грешния път и да го поведете по пътя на праведността. 
Но ако случаят не е такъв, причината, заради която сте 

склонни да се интересувате от тези неща обикновено 
е, защото имате порочното желание да клеветите и да 
клюкарствате за другите.
Притчи 17:9 гласи: „Който покрива престъпление 

търси любов, a който многодумствува за работата 
разделя най-близки приятели.“ Хората, които са добри 
и имат любов в сърцата си, ще се опитат да скрият 
чуждите грешки. Също така, те няма да ревнуват или 
да завиждат, когато другите са добре. Вместо това ще 
се радват заедно и ще се чувстват щастливи.

2) Трябва да отхвърлите мисълта, ако осъждате и 
критикувате другите 
Представете си, че виждате един вярващ да отива 

на място, където вярващите не трябва да ходят. Какъв 
вид мисли ще имате? „Как може да направи това?“ 
Може да имате отрицателно мнение за него или да се 
зачудите: „Защо отива на такова място?“ Тогава може 
да промените мнението си и да осъзнаете, че трябва да 
има причина за това.
На първо място, ако притежавате духовна любов 

и нямате зло в сърцето си, няма да имате никакви 
отрицателни мисли. Дори да чуете нещо, което не е 
добро, няма да съдите никого, докато не проверите 
какво наистина се е случило.
Яков 4:12 гласи: „Само Един е законодател и съдия, 

който може да спаси и да погуби; а ти кой си та съдиш 
ближния си?“ Само Бог може да отсъжда правилно 
като Съдия. Порочно е да съдим другите.
Представете си, че някой явно е извършил нещо 

лошо. В тази ситуация, за човека, който има духовна 
любов, не е важно дали той е прав или грешен. Той ще 
мисли единствено какво е добро за него. Това не само 
покрива прегрешението, но и може също да помогне 
на човека да се покае. Трябва да обичаме дори онези, 
които имат много грешки, защото е естествено да 
обичаме онези, които нямат никакви. Ако Вие лесно 
осъждате и критикувате другите, трябва да осъзнаете, 
че нямате духовна любов.

3) Трябва да отхвърлите мисълта, ако тя не е в 
съответствие с Божията воля 
На света се твърди, че са добри хора онези, които 

живеят според морални стандарти и според съвестта 
си, но дори и такава моралност и съвест не могат 
да бъдат абсолютният стандарт за добрина, защото 
все още има много неща, които противоречат на 
Божията воля. Само Божието слово може да бъде 
абсолютният стандарт за добрина. Всички неща, които 
не принадлежат на Словото, са зли и грешни.
Когато човек приеме Господ, той признава, че е бил 

грешник. Може и да е считал, че е живял праведно, 
но когато разсъждава според Божието слово, може да 
открие много злини в себе си. Ето защо признава, че е 
бил грешник и се разкайва.
Нека да обясня разликата между греха и злото като 

сравня двете неща с аналогията с дърво. „Злото“ е като 
коренът, който е в земята и не е видим, а „грехът“ е 
като клоните, листата и плодовете на дървото. Така, 
както клоните, листата и плодовете произлизат от 
корена, „грехът“ е плод на корена „зло.“
Злото е природа в човешкото сърце, като корен, 

проникнал дълбоко в земята. Когато това зло е 
представено конкретно в специфична форма на 
действие или мисъл, то се нарича „грях.“ Лука 6:45 
гласи: „Добрият човек от доброто съкровище на 
сърцето си изнася доброто; а злият човек от злото 
си съкровище изнася злото; защото от онова, което 
препълва сърцето му, говорят неговите уста.“

Представете си, че един човек използва грозен 
речник и наранява с насилие някого, когото мрази. 
Това е, когато природата на „омразата“, която 
представлява злина в сърцето му, е осъзната като „зли 
думи“ и „насилие“, които са конкретни грехове, но 
не всички хора извършват грехове, макар и да имат 
злина в сърцето си. Ако те са добре дисциплинирани 
или контролират себе си чрез Божието слово, злото 
не се проявява като грях. Тъй като все още имат зло 
в сърцата си, не може да се каже, че стават святи. 
Едва когато отхвърлят всички греховни качества от 
сърцата си, могат да бъдат признати за святи хора и да 
постигнат духовна любов.
Бог е любов. Като цяло, Божиите заповеди могат да 

бъдат синтезирани в „любов.“ Tака, трябва да знаем, 
че е злина и грях не само да мразим другите, но и да не 
обичаме. Ето защо, трябва да отхвърлим всяка форма 
на злото и да обичаме другите още повече.

2. За да постигнем духовна любов

Преди всичко, не трябва да виждаме или да слушаме 
това, което не е праведно. Дори и да видим или да 
чуем нещо неправедно, не трябва да се опитваме да 
го запомняме или дори да мислим повторно за него. 
Проблемът е, че мисълта за него продължава да се 
връща, когато се опитвате да се отървете от нея. Тогава 
трябва да се молите страстно и да получите помощта 
на Светия дух. Очевидно, никога не трябва да мислим 
съзнателно такива неща или да си ги спомняме. 
Освен това, трябва да отхвърлим дори мислите, които 
преминават в съзнанието ни мигновено. Разбира се, не 
трябва да участваме в порочни действия.
Хората наследяват греховни природи от своите 

родители и влизат в контакт с много неправедности 
в живота. Въз основа на тези греховни природи и 
неистини, човек формира своето съзнание. Ето защо, 
ние се нуждаем от търпение и усилия, за да отхвърлим 
греховните природи и неистини. По-запознати 
сме с неистината, отколкото с истината, затова е 
сравнително по-лесно да приемем неистината, вместо 
да я отхвърлим. Ако Вие страстно обичате някого, ще 
харесвате същото като него/нея и няма да харесвате 
същото, каквото и той/тя не харесва. По същия начин, 
можем да спазваме заповедите и да отхвърлим всяка 
форма на злото, когато обичаме Бог в най-висша 
степен.
На следващо място, за да постигнем духовна любов, 

трябва да направим Божието слово нашия „хляб на 
живота“ и да отдаваме молитви като огън. Когато 
медитираме върху Божието слово денонощно, можем 
да прогоним злите мисли и да имаме добри мисли. 
Също така, докато се молим страстно, можем да 
осъзнаем злото в нашите мисли, думи и дела, което не 
сме забелязали. Тогава можем да ги отхвърлим. 
Скъпи братя и сестри, духовната любов не държи 

сметка за злото. Моля се в името на Господ да станете 
хора на духа, които винаги имат мисли на добрина 
и действате в истината като отхвърляте бързо всяка 
форма на злото чрез Божието слово и огнена молитва.
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„[Любовта] не безобразничи, 
не търси своето, не се раздразнява, 

не държи сметка за зло.“ 
(1 Коринтяни 13:5)
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Плътските мисли от темперамента, наследен от родителите 
Някои хора не осъзнават своите недостатъци, нито ги отхвърлят, 

защото имат плътски мисли, произлизащи от темпераментите, 
наследени от техните родители и са скрити дълбоко в тяхната „чи“ 
или жизнена енергия. 
Някои хора са родени с насочен към себе си темперамент и 

обикновено са спокойни. Като цяло не се ядосват, не спорят и не 
нарушават спокойствието. Ако такъв човек стане водач на една група, 
той трябва да бъде уверен и решителен според ситуацията, но може 
и да остане пасивен. Трябва активно да се грижи за останалите и да 
ги ръководи уверено, но му липсват такива качества. Въпреки това, 
той няма очевидни проблеми с другите и тъй като се отнася добре с 
всички, не осъзнава проблема.
Други хора са родени с открит характер. Те изпитват страст, но 

им липсва служба. В действителност, не считат другите за по-добри 
от себе си и не ги успокояват. Дори и когато отстъпват от дадена 
ситуация, те искат да ръководят, считайки, че това е „желание за 
духа“ и чувстват, че трябва да я поемат.
 

Плътските мисли от индивидуалния мироглед, формиран по 
време на израстването 
Някои хора гледат на света с тъга и възмущение и тази гледна 

точка става тяхна индивидуална черта. Tе водят живот в Христос, но 
изпитват затрудненията, заради плътските мисли, които произлизат 
от отрицателния им характер.
Например, полагат усилия да се молят и да работят за Божието 

царство, за да отхвърлят греховете и да получат отговори. Ако един 
човек се е намирал в подобна ситуация и е получил благословията, 
която те са искали да получат, те чувстват, че този човек ги е 
изпреварил, стават нервни и обезсърчени.
Също така, някои хора осъждат и са критични към себе си по 

всички въпроси. Tе строго се самообвиняват, дори и за дребни 
грешки. Загубват силата да се молят и не могат да се изправят 
пред Бога. Не са способни да почувстват дълбоко любовта на Бога, 
затова в своята собствена праведност и мироглед, виждат първо 
недостатъците на другите, вместо да ги разберат и да ги приемат. 
Имат желанието да им покажат слабостите им и да ги поучат.

Плътски мисли от моментни неистини
Някои хора са култивирали своите сърца с истината в известна 

степен, но имат плътски мисли, защото са останали моментни 
плътски качества. Те желаят да спазват съветите на сътрудниците 
или ръководителите, но проблемът е, че имат и неприятни чувства. 
Не може да се каже, че притежават сърце на духа, ако има дори и 
0.1 процент неудобство в сърцата им. Bъпреки това, останалите 99.9 
процента са сърце на добрината и такива неудобни мисли преминават 
много бързо, затова подобни индивиди просто забравят за този 0.1 

процент. Ето защо, не могат да отхвърлят моментната неистина, 
която остава и така не могат да отидат в духа.

Плътските мисли, скрити в духовно добра среда
Въпреки че пренебрегват пречистването на сърцето, някои хора 

погрешно мислят, че имат духовни мисли. Заради щастието, което 
изпитват от обстоятелствата, те просто забравят за плътските мисли, 
които имат понякога. Bъпреки това, ако срещнат трудност, не могат 
да я преодолеят с вяра. Само чрез пречистването в дълбочина на 
сърцата им, могат да имат съвършената пълнота на Духа и освен 
това, да постигнат истински сърца и съвършена вяра.
 

Плътската мисъл от недостатъци на тялото 
Недостатък на тялото е липсата на всеобщо придобита способност, 

поради отсъствие на опит и обучение в процеса на израстването.
Например, когато децата не са обучени да се концентрират върху 

думите на своя учител в училище, може да не са способни да се 
съсредоточат върху казаното от другите, дори и като възрастни. Не са 
способни да се съсредоточат върху проповедите. Могат да не слушат 
внимателно другите по време на разговори. В случая с църковни 
служители, не са способни да обръщат специално внимание докато 
слушат какво казва шефът им и правят грешки. Не искат да се 
противопоставят на Божията воля, но не могат да се подчинят, 
защото не са способни да се концентрират върху нея. В крайна 
сметка използват собствените си плътски мисли.
Някои хора са отгледани в ограничена или затворена среда и им 

липсват комуникационни умения. Не приемат чуждия начин на 
мислене или начини за изразяване. Ето защо, не разбират добре 
другите и не внимават за тях. Въз основа на собствения си опит, 
мислят: „Аз харесвам това и съм сигурен, че и той мисли така.“ 
Въпреки това, мнението им често не е правилно. 

Плътските мисли от собствения мироглед за истината 
Ограничена индивидуална праведност и егоцентрична доброта 

се формират, когато хората тълкуват словото на истината по свой 
собствен начин, считат някои неща за правилни или погрешни и 
утвърждават тези идеи. В определени ситуации някои от мислите им, 
произтичащи от такива ограничения, се оказват правилни и те стават 
още по-убедени в собствените си мисли и идеи.
Да вземем пример с един служител в църквата, който е развълнуван от 

пастора, защото прощава и покрива грешките на църковен член. Tози служител 
формира мироглед на добрина, мислейки: „Добрина е да прощаваме и 
разбираме.“ Проблемът е, че той се опитва да прощава и да покрива грешките 
на паството, дори и в ситуации, в които не трябва просто да продължи да 
прощава. Tоест, в някои ситуации трябва да порицаем или да накажем някого, 
за да се откаже от греховете, но плътската мисъл от мирогледа на добрината не 
позволява на хората да разберат в дълбочина Божията любов към хората.

Плътски мисли, които трябва да бъдат 
унищожени за навлизащия дух 

1

4

5

6

2

3

Не е лесно да променим нашия начин на мислене или поведение, които са се формирали в продължение на дълго 
време, защото хората се опитват да приемат и да разберат истината до определени граници. Освен това, трудно е да 
разберем истинската Божия воля, ако сме формирали също своя праведност и собствен мироглед. Така е, защото с 
подобни неща, можем да имаме плътски мисли, без дори да го осъзнаваме.

„Собствената праведност“ е настояването в правилността на личните вярвания и собствения начин на мислене. 
Собственият мироглед е утвърден начин на мислене, че нещо е правилно. Не можем да не се намираме на прага на 
духа, без в действителност да отиваме в духа, ако не унищожим плътските мисли, които произлизат от такава собствена 
праведност и такъв собствен мироглед.
Следователно, трябва непрекъснато да се опитваме да открием себе си с помощта на словото на истината и чрез 

страстна молитва. Какъв вид плътски мисли, които възникват от собствената праведност и от собствения мироглед, 
трябва да унищожим, за да навлезе духът?
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„Християнските лекари свидетелстват 
за Божията сила! Толкова е прекрасно!“

Д-р Даниел Фуентес Акоста
Акушер Гинеколог, Директор на 
WCDN Meксико

което взимах, надебелях и имах толкова ниско кръвно 
налягане, че често ми прималяваше.
Гърлото ми винаги беше подуто и ме тресеше. 

Получих обрив по небцето ми, който много сърбеше. 
Носът ми често течеше и кихах. Това бяха симптомите 
на алергичен ларингит и ринит. Взимах различни видове 
лекарства, но никое не действаше.
В края на 2011 г., докато слушах посланието на д-р 

Джейрок Лий по време на службата, осъзнах любовта 
на Господ и напълно се покаях за прегрешенията, които 
бях извършила. С благодарност за благоволението, 
започнах да се моля по време на молитвената служба на 
Данаил винаги, когато имах време.
След това дъщеря ми, която живееше в Китай, 

пристигна в Корея във връзка с обменна програма, 
предложена от университета за жени Суукмянг. Здравето 
ми се стабилизира, докато живеех с дъщеря ми и 
започнах да водя по-добър християнски живот. Спазвах 

През 1994 г., постъпих в автономния университет 
на щата Мексико и в свободното си време провеждах 
молитвени срещи. Също така организирах конференции 
за медицински студенти, за да разпространявам 
евангелието. След дипломирането ми, аз се молих 
за визията ми през цялото време да проповядвам 
евангелието на всемогъщия Бог и Господ. Сега 
работя за болницата „Моника Претелини“ в Толука, 
Мексико, като ръководител на клиниката за болнични 
изследвания и лечение.
През 2011 г., споделих идеята за основаване на 

организация не само за физическо изцеление, но и 
за духовно изцеление с няколко лекари и осъзнах 
необходимостта от организация на християнските 
лекари. Докато се молих за нея, организирах AMEC 
(Християнско медицинско обединение на щата Мексико). 
Ние, заедно с около 300 членове разпространяваме 
Божията любов във всички райони на Мексико и вършим 
доброволни дейности с медицинска технология.
След организирането на AMEC, помислих, че 

трябва да има подобни организации на нашата в 
света, споделящи същото желание. Исках да се уча от 
тях. Междувременно, докато разглеждах страници в 
Интернет, съпругата ми намери уебсайта на WCDN 
– www.wcdn.org (Световна мрежа на християнските 
лекари). Много бях впечатлен от нейното духовенство 
да доказва с медицински данни изцерителните дела, 
извършени с Божията сила. Вълнувах се, че съществува 
такава организация.

„Трябва да се обадя на WCDN веднага! Къде е 
дирекцията? В Южна Корея? Oх, Господи! Прекалено 
далеч е.“
За щастие, тя имаше филиали в целия свят. Обадих 

се на американския филиал, който се намира най-близо 
до Мексико и се свързах с д-р Алмандо, директор на 
американския клон. Чрез него се срещнах с мисионерския 
екип на WCDN през 2012 г. От тях чух за духовенството 
и визията на WCDN и как Бог беше с тях. Бях обхванат от 
вълнение и дори пролях сълзи. Настъпил беше моментът 
да постигна визията си като християнски лекар.
Съпругата  ми  и  аз  бяхме  любопитни  как 

изцяло съботния ден и спрях да взимам лекарства с вяра.
По време на първия ден на лятното оттегляне за молитва 

на Манмин, на 5 август, 2013 г., д-р Джейрок Лий се моли 
за болните. Tогава, за мое учудване, гърлото ми се оправи 
и сърбежът по небцето ми изчезна. Всички симптоми на 
алергичен ларингит и ринит бяха излекувани! Алилуя! 

Преди четири години, през 2009 г., пристигнах 
в Южна Корея, за да спечеля пари. Ръководена от 
леля ми, аз се регистрирах в Централната църква 
Манмин, но не спазвах свещен съботния ден. 
Междувременно, започнах да страдам от алергия 
на свръхчувствителност без определена причина. 
Сърбеше ме цялото тяло и това засегна всичките 
ми сетивни органи. Страданията ми бяха големи и 
не можех повече да издържам. Заради лекарството, 

„Лечение на 
алергичен ларингит 
и ринит!“
Дякон Хианг Ким (1ва Китайска енория)

изглеждаше д-р Джейрок Лий, основател на Борда на 
директорите на WCDN. Слушах неговите проповеди 
на испанския уебсайт www.manmin.org/foreign/main_
sp.asp. Проповедите съдържат любов и искреност, 
които отекват в душите на хората. Прочетох също 
представителната му книга Посланието на Кръста 
на испански език, разбрах провидението за човешката 
култивация и гравирах Божията любов и любовта на 
кръста дълбоко в сърцето ми.
Изпитах също делото на Божията сила. Моят 

седем-годишен син Данаил имаше по рождение 
атопичен дерматит по краката и ръцете. През 2012 г., 
мисионерският екип на WCDN ни даде от сладката вода 
Муан и ни каза, че ако човек я приложи или изпие с вяра, 
той/тя ще изпита изцелителни дела. Приложих я на сина 
ми и се молих. Изненадващо, Бог изцяло излекува сина 
ми в онази седмица.
Освен това, приятелят ми д-р Пастрана Фигероа, 

пластичен хирург, изпита Божието дело чрез молитвата 
на д-р Лий, превишаваща времето и пространството. 
Дъщеря му, която се намираше в кома, излезе от комата 
по време на молитва. Също така, пастор Фернандо не 
можеше да върви добре заради проблем в колянната 
става, но след като получи молитвата на д-р Лий за 
болните чрез Enlace TV, проблемът беше решен и той 
започна да върви добре.
През юни, 2013 г., в Толука, Мексико се проведе 10тата 

Международна християнска медицинска конференция 
на WCDN. Като ръководител на организационната 
комисия на конференцията, аз бях развълнуван и трогнат, 
че такава конференция щеше да се проведе в страната 
ми за първи път в Латинска Америка. Присъстваха около 
350 лекари от 24 страни. Бяха представени с медицински 
данни седем случая на изцеление на неизлечими болести 
чрез молитва. Бог беше възхваляван на конференцията 
не само чрез представянията с медицински доказателства 
на случаите на изцеление и специални лекции, които 
обновиха духовете на присъстващите, но и също чрез 
представените с дух възхвали и изпълнения.
Планирам да посетя държави в Латинска Америка 

и да основа филиали на WCDN за провеждане на 
конференция, посветена на Божийте изцелителни дела 
и за разпространяване на евангелието на лекарите. 
Отдавам благодарности на д-р Лий, който провежда 
духовенството на WCDN, за да могат много хора да 
срещнат Бога на любовта. Отдавам също благодарности 
и възхвала на Бога, който ще бъде прославен 
величествено чрез това духовенство.


