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Всеки може да се стреми да поведе души към 
спасението, когато му напомнят за любовта на 
Господ, който непощадимо пожертвал живота 
Си на кръста за човечеството. Бог създал хората 
и изпратил Своя любим Син на земята, за да ги 
спаси и да ги води към красивото Небе.
Бог дава Светия дух на всеки, който вярва в 

Исус Христос, осъзнава греховете в себе си и 
изцяло се покае. Той му помага да влезе в Новия 
Ерусалим на Небето като получава плода на 
Духа.
Д -р  Джейрок  Лий ,  старши  пастор  в 

Централната църква Манмин, не може да забрави 
благоволението, което му дала неговата втора 
по-голяма сестра, старши дякон Юнгсуун Лий. 
Тя постила, молила се за него и проповядвала 
евангелието, когато той успял да преживее 
много болести в продължение на седем години. 
Благодарение на нея, той накрая срещнал живия 
Бог и получил удивителна любов и благословии.
Той открил църквата и свидетелствал за 

Създателя Бог и Исус Христос чрез проповеди 
като: „Посланието на кръста“, „Лекции на Йоан“ 
и „Лекции за Битие“, за да могат църковните 
членове ясно да опознаят Господ и да притежават 
истинска вяра. Той проповядвал също за 
Създателя Бог, Спасителя Исус Христос, силата 
на Светия дух на много международни мисии, 
където присъствали хиляди милиони хора.
Комитет за евангелизация на Централната 

църква Манмин (Председател: пастор Микюнг 
Лий) започва кампания за евангелизация 
през април, 2014 г., която продължава 50 дни. 
Целта е да се чества Великденската неделя с 
благодарности за любовта на Господ, който поел 

страданието на кръста, възкръснал, възнесъл се и 
сега се застъпва за нас без да се храни. Членовете 
проповядват евангелието на своите семейства и 
близки, водейки ги към спасение и насочвайки 
ги да се радват на властта и благословиите като 
Божи деца.
Старши Хангчиол Шин, Президент на 

Асоциацията на мъжкото подразделение, даде 
своята препоръка. Той получи благословия чрез 
евангелизация на хората. Той каза: Благословен 
бях да разреша много видове проблеми в 
живота ми чрез ръководството на Джейрок Лий. 
Бях излекуван от гастроентерични проблеми, 
социофобия и алкохолизъм. Много други 
проблеми също бяха разрешени. Исках да 
споделя щастието и радостта, които почувствах, 
с моето семейство и съседи. Ето защо се опитах 
да водя примерен живот. Тогава хората започнаха 
да показват своя интерес към Господ, когото 
срещнах. Усилието ми да ги евангелизирам 
ме поддържаше изпълнен с Духа през цялото 
време. Семейството ми става спокойно и Бог пое 
отговорността за моите деца и моя бизнес.
Членовете на Манмин обикновено проповядват 

евангелието като посещават много домакинства 
или разпространяват църковния вестник Новини 
Манмин, осигурявайки напитки и храна като кафе 
и корейски палачинки на улицата. Те дават също 
своите свидетелства за Божията сила и представят 
любовта на Бога като посещават близките.
Кампанията за евангелизация, в частност, се 

очаква да постигне евангелизация на семействата на 
всички църковни членове и да поведе безброй бедни 
и пренебрегнати души към спасение, отговори и 
благословии.

„Предаваш ли любовта на Господ на твоето семейство и близките ти?“

Любовта проникна дълбоко в сърцето ми

  Тръгвам по този път
  Не мога да чуя това, което много 
хора до Мен 
  говорят за Мен.
  Но стенанието на онези жени 
  Достига и кънти в ушите Ми 
  Толкова ясно.
  Не знам защо.

  Скръбта, която чувствам сега 
  Скоро ще стане слава. 
  Сълзите им няма да са напразно.
  Бащата ще компенсира сълзите им. 

Сълзите за Мен са от любов 
Тяхната скръб, стенание и тяхната агония за Мен 
Идват от любовта, която изпитват към Мен 
И те проникват дълбоко в сърцето ми.

Бичуването, което получих 
И тежкият кръст, който вкочани ръцете Ми...
Всички тези неща ми показват 
Че скоро ще напусна земята.

Отче, Mой Отче. Способен съм да понеса това. 
Не съжалявай. Не изпитвай страдание.

Синът Ти ще дойде и скоро ще Те види. 
Това ще бъде най-голямата слава.

Т ъ й  к а т о  б я х  н я м  и 
глух, винаги се чувствах 
пренебрегнат и самотен. 
Сърцето ми беше празно, 
з а т о в а  с е  с ъ б и р а х  с 
приятелите ми и пиех всеки 
ден. Бях дори хомосексуалист. 
Моя приятел ме заведе в 
църквата Чианг Рай Манмин 
и накрая осъзнах, че бях 
грешник само Исус Христос 
можеше да ме спаси.
След като приех Господ, 

спрях да бъда хомосексуален и да пия алкохол. Започнах 
да се моля и да проповядвам евангелието. Обикновено бях 
раздразнителен, но станах спокоен. Виждайки това, моите 
приятели също се регистрираха в църквата и сега водят 
обновен живот. Всички девет приятели, с които се събирах 
преди, станаха членове на църквата Чианг Рай Манмин.
В миналото често имах главоболие, защото пиех много 

алкохол, но бях излекуван напълно след като започнах 
да посещавам църква. Проповядвам също евангелието с 
Новини Манмин, свидетелските мемоари на д-р Джейрок 
Лий „Опитвайки от Вечния Живот преди Смъртта“ и 
DVD „Сила“. Колкото повече проповядвам за Него, Господ 
ме изпълва с мир и с радост в сърцето ми.
Сега правя всичко възможно, за да водя моето семейство 

и съседите ми по пътя на спасението. Благодаря, Господи, 
че ме спаси.

„Бях заведен на църква от моя приятел!
Сега съм спасен и благословиите преливат!“

Сестра Ратри Сепан
(Чианг Рай Манмин 
Църква в Тайланд)

Извадка от новия бестселър на д-р Джейрок Изповед

Изповедта на Исус, отдадена докато изкачва Голгота 
с Неговия кръст на Него, мислейки за Бог и за душите, 

дори и когато получава тежко бичуване



2 Словото на живота – Духовна любов (15)

Съвършена любов

Когато отиваш на Небето, ако можеш да вземеш едно 
нещо с теб, какво би искал да вземеш? Какво имаме, 
което си заслужава да вземем?
Пътищата, по които ще вървите на Небето, са от 

чисто злато. Също така, Бог разбира сърцата на Своите 
любими деца и подготвя техните небесни къщи, които 
са направени от злато и красиви и скъпоценни бижута 
и скъпоценни камъни, които не могат да се сравнят с 
нищо на тази земя. Ето защо, не е нужно да взимате 
злато или скъпоценни камъни с вас, когато отивате на 
Небето. Има едно нещо, което трябва да вземем от тази 
земя, за да споделим любов с Бога. Това е духовната 
любов, която култивираме в нашите сърца, докато 
живеем на този свят.

1. Любовта, която е ценна завинаги, дори и на Небето
1 Коринтяни 13:8-10 гласи: „Любовта никога не 

отпада; другите дарби, обаче, пророчества ли са, ще се 
прекратят; езици ли са, ще престанат; знание ли е, ще се 
прекрати. Защото отчасти знаем и отчасти пророкуваме; 
но когато дойде съвършеното, това, което е частично, 
ще се прекрати.“ Пророчеството, езиците и знанието 
за Бога са духовни неща, но защо ще се извършат на 
Небето?

Heбето е духовно царство и е съвършено място. Дори 
и да проповядваме на този свят, напълно е различно да 
разбираме всичко на небесното царство в бъдещето. Ще 
разберем ясно сърцето на Бог и на Господ на Небето, 
затова повече не се нуждаем тук от проповядване.
Същото е и с езиците. Когато общуваме с други 

хора, които говорят различни езици, ние изпитваме 
затруднения в комуникацията с тях. Въпреки това, на 
Небето има само един език. Ето защо, не е необходимо 
да се тревожим за това, че не разбираме другите. Тъй 
като доброто сърце се предава такова, каквото е, не може 
да има недоразумения или предразсъдъци.
Същото е със знанието. Когато живеем на тази земя, 

ние старателно учим Божието слово. Научаваме как 
можем да бъдем спасени и каква е Божията воля, но 
само знанието ни позволява да отидем на Небето и то е 
само много малка част от знание.
Както е посочено по-нагоре, пророчеството, езиците 

и знанието временно са необходими на земята, за да 
отидем на Небето, въпреки че принадлежат на духа. 
Следователно, важно е да знаем словото на истината 
и да научим за небето, но по-важно е да култивираме 
любов. Само когато старателно пречистим сърцата си и 
постигнем любов, може да идем на небесното царство и 
да живеем там щастливо и завинаги.

2. Любовта, която ще бъде изпитвана съвършено на 
Небето

1 Коринтяни 13:11 гласи: „Когато бях дете, като дете 
говорех, като дете чувствувах, като дете разсъждавах; 
откак станах мъж, напуснал съм детинското.“
На Небето няма тъмнина, тревога или притеснение. 

Има само добрина и любов. Ето защо можем да изразим 
любовта си изцяло на Небето. Физическият свят и 
духовният свят са напълно различни. Дори и на тази 
земя, според мярката на вярата, всеки индивид говори, 
разбира и мисли различно.
В 1 Йоан глава 2, всяко от равнищата на вярата е 

определено като „малки деца“, „деца“, „млади хора“ 
и „бащи“. Онези, които са на равнището на деца във 
вярата, са като „деца“ в духа. Също така, тяхното 
разбиране е като на деца, затова не могат истински да 
осъзнаят нещата, които са дълбоко духовни и имат 
малко сила да спазват Словото. Когато хората станат 
млади хора или бащи, равнището за усещане на любовта 
на Бога ще бъде различно. Те ще имат по-голяма 
възможност да спазват на практика Божието слово и ще 
бъдат способни да спечелят в битките срещу силата на 
тъмнината.
Дори и да постигнем вярата на бащи на тази земя, 

можем да кажем, че все още сме като деца в сравнение 
с времето, когато отиваме на небесното царство. Taка 
е, защото имаме физически ограничения на тази 
земя. Според степента, в която вярваме и се надяваме 
за небето докато живеем на тази земя, научаваме 
колко красиво е Небето. Въпреки това, не е лесно да 
разберем добре колко красиво и велико е Небето. Когато 
постигнем Небето, ще разберем духовното царство, 
което е безкрайно просторно и тайнствено и ще 
разберем принципите на всички неща в него.
Нашият живот на тази земя е период на подготовка за 

вечния небесен живот. Този свят минава бързо, защото 
е като сянка, в сравнение с вечното царство на небето. 
Този живот е просто като сянка и ни позволява само да 
си представим вечния свят, но той никога не е вечен. 
След като подобният на сянка живот на земята свърши, 
ще бъде разкрита действителната същност на сянката.
Ето защо, 1 Коринтяни 13:12 гласи: „Защото сега 

виждаме нещата неясно, като в огледало, а тогава ще ги 
видим лице с лице; сега познавам отчасти, а тогава ще 
позная напълно, както и съм бил напълно познат.“
Когато апостол Павел написал тази глава за духовната 

любов, това било преди около 2,000 години. Огледалото 
по онова време не било толкова ясно, колкото днешните 
огледала, защото те лъскали и полирали сребро, бронз 
или други метали и полираният метал не отразява точно 
светлината и изображението. Когато вечното царство, 
съвършеният свят, дойде по-късно, ще почувстваме 
небесното царство директно на самото небесно царство. 
Ясно ще видим всяка подробност на царството и ще 
го почувстваме директно и затова животът ще бъде 
напълно различен. Ще почувстваме ярко величието и 

красотата на Бога. Той е самата неизразима красота.

3. Любовта е най-велика сред вярата, надеждата и 
любовта
Вярата и надеждата са много ценни за нарастване 

на вярата ни. Можем да бъдем спасени и да отидем 
на Небето само, когато имаме вяра. Можем да станем 
Божи деца само с вяра. Ако имаме вяра, естествено е да 
имаме и надежда. С нея можем да постигнем по-добри 
обиталища на Небето, да опитаме да бъдем осветени и 
да работим предано за Божието царство.
Както беше обяснено, вярата и надеждата са 

задължителни, за да постигнем небесното царство. 
Защо 1 Коринтяни 13:13 гласи: „И тъй, остават тия 
трите: вяра, надежда и любов; но най-голяма от тях е 
любовта?“
Първо, вярата и надеждата са необходими само за да 

постигнем „човешка култивация“ на земята. На Небето 
съществува само духовната любов сред трите неща.
Ако имате истинска вяра и обичате Бога, Вашата 

любов за Небето ще става все по-голяма и по-голяма 
с времето и според степента, в която расте вярата Ви. 
Господ ще Ви липсва все повече с течение на времето.
Хората, които се надяват за Небето, не казват: 

„Прекалено много е. Страдам“, дори и да вървят по 
тесен и труден път на тази земя. Те не се разколебават 
пред никакви видове изкушения. Когато пристигнете на 
последната дестинация, Небето, Вие не се нуждаете от 
вяра, която означава да вярваме в това, което не виждаме 
и да се надяваме повече. На Небето ще има само любов. 
Ето защо се казва, че любовта е най-великата.
На второ място, може да притежавате Небето с вяра, 

но не можете да отидете на най-красивото обиталище на 
Небето, което е Новият Ерусалим, ако не притежавате 
любов.
Според степента, в която действаме с вяра и надежда, 

можем да отидем на по-добри обиталища на Небето. 
Духовната вяра е отдадена според степента, в която 
живеем според Божието слово, отхвърлим греховете и 
постигнем красиво сърце. В съответствие с тази мярка 
на вярата, нашето небесно обиталище ще бъде избрано 
между Рая, 1то, 2то и 3то небесно царство и Новия 
Ерусалим.
Новият Ерусалим е отдаден на Божите деца, които 

постигат съвършена любов с вяра. Това е кристалната 
любов. За да приличаме на Господ и да живеем в Новия 
Ерусалим, трябва да следваме стъпките на Господ. 
Неговият път е любовта. Само когато имаме тази любов, 
можем да приличаме на Господ като култивираме 
деветте плода на Духа и Блаженствата в сърцата ни.
По този начин, когато имаме вяра, можем да 

отидем на Небето и когато имаме надежда, можем да 
отхвърлим греховете. Вярата и надеждата определено 
са необходими, но само когато имаме съвършена вяра, 
можем да влезем в Новия Ерусалим. Ето защо се казва, 
че любовта е най-великата.
Скъпи братя и сестри. Моля се в името на Господ да 

станете благословени вярващи, които удовлетворяват 
Бога, постигайки духовна любов, както е записано в 1 
Коринтяни, глава 13.
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„Любовта никога не отпада; другите дарби, 
обаче, пророчества ли са, ще се прекратят; 
езици ли са, ще престанат; знание ли е, ще 
се прекрати. И тъй, остават тия трите: вяра, 
надежда и любов; но най-голяма от тях е 

любовта“ (1 Коринтяни 13:8-13).

Старши пастор д-р Джейрок Лий
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Научих, че първият човек Адам и първата жена, Ева, тръгнали 
по пътя на унищожението като яли от забранения плод от 
дървото на познанието на доброто и злото. Бог е всемогъщ и 
въздесъщ и знаел предварително, че щели да ядат от дървото. 
Въпреки това, Той поставил дървото там. Защо направил това?

Някои хора казват, „Защо Бог оставил дървото на познанието на доброто и злото и позволил на 
Адам да тръгне по пътя на смъртта?“ Някои дори казват, че Бог не е знаел, че Адам щял да яде 
от него. Но това не е вярно.
Бог знаел предварително, че Адам щял да яде от дървото и да прегреши. Ето защо, Той 
подготвил пътя за спасението на хората, дори преди Творението. Той подготвил Исус Христос 
преди вековете. 
Нека да разгледаме Божието провидение и любов в дървото на познанието на доброто и злото.

След като Адам и Ева яли от дървото на 
познанието на доброто и злото по своя свободна воля

Любовта на Бога в отдаването на пълно щастие 
като ни позволява да изпитаме относителността

В благополучието на Райската градина, Адам – първият човек, добил 
много духовно знание за Бога, духовното царство, истината, добрината 
и светлината. Той получил също достатъчно знание, за да покори всички 
неща. Управлявал над всички творения с удивително знание и мъдрост 
като техен властелин и се размножил, създавайки много деца (Битие 1:28, 
2:19, 3:16). Въпреки това, Бог му забранил едно нещо – тоест, да яде от 
знанието на доброто и злото в центъра на Райската градина.
Битие 2:16-17 гласи: „И Господ Бог заповяда на човека, казвайки: От 

всяко дърво в градината свободно да ядеш; но от дървото за познаване 
доброто и злото, да не ядеш от него; защото в деня, когато ядеш от него, 
непременно ще умреш.“
Бог създал Адам и му дал свободна воля, с която да взима независими 

решения. Той му позволил да живее завинаги в благополучието на 
Райската градина. Тъй като бил направен от земна пръст и след това 
станал жив дух с дъха на живота, той не можел да се радва на вечен 
живот, ако не спазвал заповедите. За да помни това, Бог поставил 
дървото на знанието на доброто и злото и го предупредил.

�
Aдам и Ева не яли от дървото в подчинение на Бога за неизмерим 

период от време. Въпреки това, с течение на времето, те не спазили 
заповедта на Бога в сърцата си. Ева била изкушена от змията, която 
била наблизо. Изпадайки в изкушение, тя доброволно яла от дървото и 
дала плода на Адам. Адам също ял от него. В последствие, те трябвало 
да платят за греха, точно както Бог казал, че със сигурност ще умрат и 
съгласно духовния закон „Отплатата на греха е смърт“ (Римляни 6:23).
Бог казал: „В деня, в който ядете от него, със сигурност ще умрете.“ 

„Смъртта“ тук се отнася за смъртта на духа, владетелят на хората, който 
се състои от дух, душа и тяло. Също така, смъртта на духа не означава 
неговото изчезване, а означава, че комуникацията с Бога е нарушена и 
вече не може да изпълнява първоначалната функция. Ако духът на един 
човек умре, тялото му се изправя пред смъртта. 
Прегрешението на Адам станало причина да бъде прокълнат. Освен 

това, то причинило потомците му да станат грешници и да бъдат 
унищожени. Всички творения на земята под ръководството на Адам 
били прокълнати, което означавало със скръб да се прехранва от 
нея (Битие 3:17). На прокълнатата земя се появили много непознати 
болести и увредени живи същества. Хората започнали да страдат 
от проверки и изпитания, причинени от Сатаната. Змията била 
прокълната повече от другите твари на полето и започнала да се влачи 
по корем (Битие 3:14).

Защо тогава Бог поставил дървото на познанието на доброто и злото в 
Райската градина? За да ни даде истинско щастие. Райската градина, където 
живял Адам, е много красиво и спокойно място, където нищо не липсва, но 
той не можел да изпитва истинско щастие. Това било, защото никога не бил 
изпитвал нещастие. Никога не бил срещал болести, смърт или произшествия и 
никога не бил изпитвал последващата ги скръб и болка. Не знаел точно какво 
означава да умреш, защото нямало смърт.
Хората осъзнават истинската стойност на нещо, когато изпитат 

противоположната ситуация и могат да осъзнаят относителността между тях. 
Накратко казано, можем да разберем истинското щастие, когато изпаднем в 
затруднения. Когато страдаме от болест, осъзнаваме от все сърце значението 
на здравето и отдаваме благодарност. Едва когато сме били гладни, можем да 
благодарим за изобилната храна. Можем да разберем стойността на добрината, 
когато изпитаме злото и колко ценна е светлината, когато видим тъмнината. Без 
да познава бедността, човек не може да благодари за богатството. Без омраза, 
човек не може да знае колко добра е любовта.
Адам живял в Райската градина, лишен от нещастие. Той нямал способността 

да разпознае стойността на щастието, на което се радвал. Тъй като никога не бил 
виждал смъртта, не можел да разбере истинското значение на Божийте думи: „В 
деня, когато ядете от него, със сигурност ще умрете.“ Бог обичал Адам много и 
затова Му осигурил всички неща. Но той не изпитвал благодарност от все сърце.
Въпреки това, след неговия грях, Адам бил изгонен от Райската градина и 

изпитал много страдания. Изпитал глад, умора и студ, изпитал раздяла, смърт и 
болка, причинени от греховете. След всичко това, накрая осъзнал колко щастлив 
бил в Райската градина. Както беше обяснено по-нагоре, създанията не могат да 
осъзнаят относителността, без да изпитат противоположните неща. Ето защо, 
Бог позволил дървото на познанието на доброто и злото в Райската градина, за 
да могат хората да разберат относителността.

�
Ние също сме потомци на Адам, който бил създаден от земна пръст, затова 

можем да почувстваме колко добър е небесният живот, само след като преминем 
през процеса на човешка култивация. Тъй като чувстваме от все сърце колко 
хубаво е да живеем на Небето, където няма грях и скръб, ние радостно и 
щастливо ще живеем завинаги с благодарност на Бога за това, че ни е дал 
Небето.
Следователно, онези, които приемат Исус Христос и живеят с истинска вяра 

и надежда за Небето, ще изпитват благодарност и радост във всеки вид живот 
на земята (2 Коринтяни 4:17-18). Когато осъзнаем любовта на Господ, който 
разрешил проблема с нашия грях, можем да се радваме на истинско щастие в 
надеждата за Небето.

Божието провидение и любов, 
съдържащи се в Дървото на 
познанието на доброто и злото
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Дякон Сануу Лий 
(на 49 години, 1-2 Енория в Южна Корея)

▲ Преди молитва (9 декември, 2013 г.): пневмоторакс в 
десния бял дроб (жълта стрелка)
▲▲  След  моли т в а  (15  ян уари ,  2 014  г.) :  няма 
пневмоторакс, нормален

Дясното ми ребро беше счупено и белият ми дроб 
беше увреден през 2003 г., затова ми поставих тръба 
в гръдния кош. Впоследствие трябваше да търся 
медицинска помощ, дори и когато имах обикновена 
настинка или бронхит. Чувствах се болна не само 
физически, но и духовно нещастна, като изсъхнала 
земя. Затова четях много книги на известни пастори 
и се молих. Въпреки това, макар и временно да ми 
оказваха добро влияние, духовната ми жажда не беше 
задоволена.
През януари, 2010 г., намерих книгата на д-р Джейрок 

Лий Дух, Душа и Тяло в дома на моята снаха, дякон 
Сунок Лий и я прочетох. Книгата разказва за Новия 
Ерусалим (Откровение 21:2), Божието планиране за 
човешката култивация и цялостния дух (1 Солунци 
5:23), за което никога преди това не бях чувала. То 
ме удиви. През юни, 2010 г., аз се регистрирах в 
Централната църква Манмин, ръководена от д-р 
Джейрок Лий и започнах подновен християнски живот.
Аз, която преди това пеех госпъл, станах соло 

изпълнител в Комитета за изпълнителни изкуства. Но 
имах проблем. Докато се подготвях за специалната 
песен, която редовно изпълнявах по време на служба, 
аз настивах или се разболявах от болест на дихателните 
пътища. Това се отразяваше на гласа ми и трябваше 
да се лекувам с лекарства. Тази ситуация се повтори 
многократно и се почувствах засрамена, защото бях 
неспособна да покажа вярата си в църквата, където се 
разгръщаше Божията любов. 
Решена бях да премина това изпитание. Това се 

случи докато се подготвях за специалното изпълнение 
на 6 декември, 2013 г. Получих настинка, кашлях, имах 
храчки и симптомите се влошаваха. В края на деня, 
имах хемоптизис и болка в гръдния кош, сякаш ме 
пробождаха с нож в гърдите. Не отидох в болницата, 
защото бях взела решение да се излекувам с вяра. 
Получих молитва от г-жа Бокним Лий, президент на 
центъра за молитви Манмин и пастор Хийджин Лий, 
председател на Комитета за изпълнителни изкуства. 

„След като бях излекуван от пневмоторакс, 
започнах още повече да възхвалявам Бога!“

Тогава бях в състояние да изпълня специалната песен 
безопасно.
За да бъда излекувана изцяло от проблема с вяра, 

имах специален преглед в болницата. Прегледът на 
гръдния кош разкри, че белият ми дроб беше увреден и 
имах пневмоторакс (Реф.: Това е ненормално събиране 
на въздух или газ в плевралното пространство, което 
отделя белия дроб от гръдния кош и което може да 
наруши нормалното дишане.) След това се вгледах в 
себе си и се разкаях за моите прегрешения, докато д-р 
Джейрок Лий слезе от планинска молитва.
Разкаях се за това, че исках да получа признание 

от църковните членове с изпълнението на специална 
песен по време на служба. След това се подготвих да 
получа молитвата му за изцеление. На 29 декември, 
2013 г., получих молитвата му с ревностно сърце. 
Веднага спрях да кашлям и храчките също намаляха. 
Всичко приключи на следващия ден. Толкова бях 
щастлива!
Бях уверена, че съм излекувана и ме прегледаха отново 

на 15 януари, 2014 г. Докторът ми каза добрите новини с 
думите: „Пневмотораксът е изчезнал. Сега имате чист и 
здрав бял дроб.“ Алелуя!
Отдавам всички благодарности и слава на Бога, който 

ме излекува от хронично заболяване на белия дроб и ми 
позволи да възхвалявам Бога със здраво тяло. 

През септември, 2013 г., моята 
любима дъщеря на име Сайонг получи 
диагноза за вродена сърдечна болест. 
Бях шокирана и се разкаях, че не съм 
водила правилен християнски живот.

Mайка  ми  често  говореше  за 
мощните дела, които се случвали с 
помощта на д-р Джейрок Лий, старши 
пастор в централната църква Манмин 
и ме съветваше да водя праведен 
християнски живот. Въпреки това, не 
я слушах много. Сега се случи това 
шокиращо събитие, което отвори 
духовните ми очи.
Осъзнах, че Бог не можеше да ме 

защити, защото бях опетнена със 
светските грехове. Благодарих Му 
затова, че ми позволи да го осъзная. 

Осъзнах, че е изпитал състрадание към 
мен, която бях духовно болна заради 
светските грехове. Разкаях се.
Видях молитвените служби на 

Централната църква Манмин в Япония 
по Интернет. Един ден чух, че преп. 
Хийсан Лий, Световен ръководещ 
пастор на Манмин, щеше да дойде в 
Япония по случай Службата за 20та 
годишнина на Манмин църква Иида 
(Пастор Сюнгкил Рай). Подготвих се с 
ревностно желание и молитва.
На 22 февруари, 2014 г., напуснах 

Токио и пристигнах в Иида, след 
петчасово дълго пътуване с влак. За 
щастие, Сайонг, която обикновено не 
пиеше мляко и плачеше, в този ден се 
държеше като кротко агънце. Когато 

се доближихме до църквата Манмин 
Иида, сърцето ми затрептя по-силно.
Присъствах  на  изцелителната 

служба с кърпичка (Деяния 19:11-12) и 
напълно се покаях със сълзи и ридание, 
че не плащах десятъци на Бога, че не 
спазвах свещен Божия ден и че обичах 
света. Тогава получих огъня на Духа 
и тялото ми стана горещо. Получих 
молитвата на преп. Хийсан Лий и 
отдадох молитва на благодарност.
Бях уверена в изцелението на Сайонг 

и на следващия ден я прегледаха с 
ултразвук. Резултатът показа, че една 
част от откритието на вентрикуларния 
септален вроден дефект беше затворена 
и другата беше намаляла. Сега расте 
добре. Алелуя!

„Дъщеря ми беше излекувана от вродено сърдечно 
заболяване чрез молитва върху кърпичка“

Сестра Майрюнг Чои 
(на 32 години, 

Манмин църква в Токио, Япония)

Преди молитва 
(9 декември, 2013 г.)

След молитва 
(15 януари, 2014 г.)


