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Централната църква Манмин има 
около 10,000 клона и асоциирани 
църкви в света. Църквата провежда 
също своето духовенство в Латинска 
Америка чрез излъчване и чрез силата 
на кърпичката.
Старши пастор доктор Джейрок Лий 

бе поканен в Аржентина през 1996 г. на 
местния семинар на пасторите „Мисия 
за благославяне на корейците“. След 
това отново в Аржентина през 1997 г. за 
Изцерителна служба за местните хора 
и семинара на пасторите. През 2002 г. 
той отиде в Хондурас на Обединената 
мисия  и  през  2004 г.  в  Перу  на 
Обединената мисия на Перу. По време 
на мисиите, доктор Лий провъзгласи 
Бог за Създател и Исус Христос като 
наш единствен Спасител като показа 
знамения, чудеса и множество могъщи 
дела на Бога.
По-конкретно, чрез молитвата на 

доктор Джейрок Лий за болните, 
голям брой хора бяха излекувани от 
много болести, включително СПИН 
и рак. Слепите прогледнаха. Куците 

захвърлиха патериците и станаха от 
инвалидните колички. Те вървяха, 
скачаха и възхваляваха Бога.
От тогава, изцерителните служби с 

кърпичка непрекъснато се провеждат 
в църковния клон и в асоциираните 
църкви в Латинска Америка, като 
тези в Перу и Колумбия. Освен това, 
проповедите и могъщите дела на доктор 
Лий се излъчваха по телевизията Enlace 
TV, лидер в испанско-говорящите 
страни и JBN в Хондурас помогна 
много хора да срещнат живия Бог.
Проповедите на доктор Джейрок 

Лий се излъчват на регулярна основа. 
Преди всичко, Словото на живота на 
доктор Джейрок Лий, излъчвано в 
неделя сутрин, предизвика множество 
отговори от пасторите. Зрителите на 
Enlace, които получиха благоволение 
чрез програмата, дори се регистрираха 
в Централната църква Манмин чрез 
Интернет и водят радостен християнски 
живот.
В допълнение към това, книгите на 

доктор Джейрок Лий на испански и 

португалски език бяха публикувани и 
разпространявани от Нов живот в САЩ 
и Наос в Бразилия.
На 3 април, 2014 г., ръководещият 

световен пастор на Манмин, преп. 
Хийсън Лий, проведе изцерителна 
служба с кърпичка на силата (Реф.: 
Деяния 19:11-12) в църквата Манмин в 
Перу, проповядвана от пастор Лазарус 
Лий. Голям брой хора изпълниха храма 
и се събраха дори пред църквата. 
Сред  тях  беше  пастор  Фелипе 
Хуамани, председател на Комисията за 
организация на изцерителната мисия в 
Перу през 2004 г.
Преп. Хийсън Лий проповядва 

послание, озаглавено „Истинска вяра“ 
въз основа на Евреи 10:22. Посетителите 
заедно се покаяха в молитва. След това, 
тя се моли за стотици болни хора един 
по един, които чакаха на опашка, за да 
получат нейната молитва с кърпичка 
на силата. Църковните членове, които 
бяха подготвени с молитва и пости през 
предишния месец, незабавно получиха 
отговори и отдадоха възхвала на Бога.

Брат  Гийермо  Диас  стана  от 
инвалидния стол, на който седеше от 
20 години и започна да върви. Сестра 
Фанит Ханет Давила бе излекувана 
от киста на яйчника. Брат Бенджамин 
Саласар подобри зрението си и бе 
излекуван от високо кръвно налягане, 
диабет и белодробно заболяване.

Oт  5  до  6  април ,  преп .  Лий 
проповядва също на службата по случай 
годишнината на църквата Манмин 
в Колумбия и изпълни службата със 
силата на кърпичката. Присъстваха 
госпожа Росалба Родригез де Ринкон, 
президент на Enlace в Колумбия и някои 
пастори и вярващи от Венецуела. Чрез 
молитвата с кърпичка на преп. Лий, 
сестра Диана Морено бе излекувана от 
далекогледство и сестра Марикса Перез 
бе излекувана от киста на яйчника 
и алергична инфекция на синусите. 
Много други членове също бяха 
излекувани и възхваляваха Бога. Тези 
събития предизвикаха голямо очакване 
за по-активно духовенство чрез делата 
на Духа в Латинска Америка.

Снимки 1, 2: Обединена мисия в Хондурас на доктор Джейрок Лий през 2002 г., запалване на огъня на духовенството в Латинска Америка, снимка 3: с президента на Перу, в президентския палат, снимки 4, 5: 
Обединената мисия на доктор Джейрок Лий в Перу, снимки 6-10: хора, излекувани от много болести и недъзи, снимки 11-13: Изцерителна служба с кърпичка на доктор Хийсън Лий в Перy и Колумбия през април, 2014 г.
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Духовенството на Манмин в Латинска Америка роди богати 
плодове чрез Книги, Излъчване и кърпичката на Силата!



2 Словото на живота – Духовна любов (16)

Любовта на Бога

Изпитваме щастие, когато виждаме красотата 
на природата и всички неща в нея и чувстваме 
сърцето на добрината. Колко щастливи ще 
бъдем, ако постигнем сърцето на Бога! Бог е 
произходът на цялата красота, цялата добрина и 
любов.
Божията любов е мир, който разтопява болката 

и светлина и надежда, която прогонва тъмнината. 
Тя е източникът на сила, която окуражава онези, 
които загубват сърцето. Тя е също радост, която 
прогонва тъгата. Тя е утехата, която избърсва 
сълзите и източникът на жизнена енергия, която 
възстановява изморените тела и сърца.

Tази красива любов е Божията любов към нас. 
Това е най-високо ниво на любовта.

1. Божията любов, която култивира хората и ги 
ръководи, за да станат Негови истински деца 
Бог създал първия човек Адам и го поставил в 

Едемската градина. Там растат всякакви видове 
цветя и дървета. Живеят прелестни животни и 
тичат сред красотата на природата. Навсякъде 
изобилства от плодове.
Бог дал на Адам и красив спътник, Ева. Това 

не било, защото Адам се чувствал самотен, а 
заради Бога, който съществувал сам дълго време 
и знаел предварително как щял да се чувства 
Адам. Затова в любовта Си му дал спътник.
Първият човек Адам вървял с Бога и се радвал 

на голяма власт като господ на творението в 
оптималната среда за безброй години. Въпреки 
това, на него му липсвало нещо като истинско 
дете на Бога, защото не можел истински да 
почувства Божията любов, въпреки че Бог дал 
изцяло любовта Си на Адам. 
Адам се радвал на всички неща, които Бог 

му дал, но не ги оценявал и не бил благодарен 
за тях, защото нищо не било спечелено със 
собствените му усилия. Също така, той не 
разбирал значението на нещастието или смъртта, 
защото никога не ги бил изпитвал. Адам никога 
не бил изпитвал омраза към никого и затова 
не познавал истинската стойност на любовта. 
С други думи, липсвал му опит, за да направи 
сравнение.
Това е също причината Адам и Ева да бъдат 

изкушени от змията и да ядат от дървото на 
познанието на доброто и злото. Бог им казал: 

„Но от дървото за познаване доброто и злото, 
да не ядеш от него; защото в деня, когато ядеш 
от него, непременно ще умреш“ (Битие 2:17). 
Въпреки това, те не знаели какво означавало в 
действителност „да умреш“. Означава ли това, че 
Бог не знаел, че те щели да ядат от дървото на 
познанието на доброто и злото? Не, не означава 
това. Той знаел предварително какво щяло да 
се случи. Адам и Ева имали свободна воля, с 
която могли свободно да избират и тук било 
скрито провидението за човешката култивация.

„Човешката  култивация“  означава  да 
изпитаме сълзи , мъка, болка и  смърт, за 
да бъдем способни да видим колко ценно 
наистина е това, на което се радваме на Небето 
и за да можем там да изпитаме истинско 
щастие. По този начин, Бог искал да сподели с 
нас любовта Си завинаги в красивото Небе, с 
което Едемската градина изобщо не може да се 
сравнява.
Накрая ,  Aдам  и  Ева  били  изгонени  от 

Едемската градина, защото не изпълнили 
Божието слово в своята свободна воля. Тъй 

като Адам загубил властта си върху всички 
неща, животните и растенията под властта му, 
също били прокълнати. На земята, която била 
плодородна и красива, започнали да растат 
тръни и магарешки бодли и хората вече не могли 
да се изхранват без да се трудят.
Въпреки че Адам и Ева не се подчинили, Бог 

направил облекла от кожа и ги облякъл. Той 
ги облякъл, за да предпази телата им от онези, 
които щели да живеят на мястото, което било 
съвсем различно от Едемската градина и ги 
изпратил на земята (Битие 3:21). Бог сигурно 
се чувствал като родител, който изпраща далеч 
детето си, за да стане по-добро. Тъй като хората 
нямали сърца като сърцето на Бога, от самото 
начало на човешката култивация, хората ставали 
все по-грешни и бързо се отдалечили от Бога 
(Римляни 1:21-23).

2. Бог подготвил Исус Христос преди вековете
1 Tимотей 2:4 гласи: „Бог иска да се спасят 

всичките човеци и да достигнат до познание на 
истината.“ Божията любов е отдадена не само 
на конкретни хора за конкретен период. Бог 
желае всички хора да бъдат спасени. Той държи 
отворена вратата на спасението, много се радва 
винаги, когато една душа се върне при Него и 
топло я приветства.
Чрез любовта на Бога, който никога не се 

отказва от нас до края, пътят на спасението е 
открит за всички хора. Този път е Исус Христос, 
който е родният Син на Бога. Чрез Неговата 
ценна кръв и Неговия живот, Исус платил цената 
на греха, която трябвало да платят грешниците. 
Той я платил от тяхно име.
Както  е  написано  в  Евреи  9 : 2 2 :  „Бе з 

проливането на кръв няма прощение“, Бог 
позволил Исус да пролее Своята ценна кръв, 
за да изкупи човечеството от всички грехове. 
Накрая Исус бил разпънат, но Той преодолял 
смъртта и възкръснал на третия ден, защото бил 
безгрешен. По този начин бил открит пътят на 
спасението.
Повечето родители казват, че тяхното дете е 

зеницата на очите им, когато изразяват своята 
любов към него. Те считат своето дете за по-
ценно от собствения им живот. Ето защо, висша 

проява на любов е, когато Бог пожертва Своя 
единствен Син за нас. Освен това, Той подготвя 
красивото небе за душите, които били взети 
обратно, чрез ценната кръв на Господ. Колко 
изумителна е любовта му!

3. Божията любов, която изпраща Духа като 
подарък и ни води към Небето
Божията любов не свършва тук. Той дава също 

Духа на всички, които приемат Исус Христос и 
на които е простено за греховете. Светият дух е 
сърцето на Бога. След като Исус бил разпънат, 
възкръснал  и  се  възнесъл  на  Небето ,  Бог 
изпратил Духа в сърцата ни.
Духът се застъпва за нас със стон, прекалено 

дълбок за думи и ни ръководи, за да се върнем в 
правия път, когато извършим грехове. Той дава 
вяра на хората със слаба вяра и дава надежда 
за Небето на онези, които губят надежда. Така, 
както майката се грижи толкова нежно за детето 
си, Светият дух ни позволява да чуем Неговия 
глас в правилното време, за да не паднем и да не 
бъдем наранени. Той ни учи на сърцето на Бога, 
който ни обича и ни ръководи към Небето.
Не можете да не обичате Бога, ако осъзнаете 

тази любов дълбоко в сърцето си. Бог ще ни 
дари с любовта Си, която е прекалено голяма 
и изумителна, за да бъде изразена с думи, 
ако Го обичаме от дъното на сърцата си. Той 
ще ни благослови с добро здраве и всичко 
ще  върви  добре  и  благополучно .  Разбира 
се, това е духовният закон, но Бог желае да 
изпитваме Неговата любов чрез благословията и 
отговорите.
Когато  сте  срещнали  Бога  за  първи  път 

и проблемът Ви е бил решен, сигурно сте 
изпитали благодарност за любовта, с която е 
простил на Вас, грешника. Може също да сте 
помислили: „Как мога да се отплатя за Божието 
благоволение?“ Сигурно сте били завладяни от 
любовта на Бога, който Ви е дал вечното Небе, 
където няма тревога, безпокойство, болести, 
болка и смърт. Не ние първи сме обичали Бога, 
а Той първи ни е обичал, дошъл е и ни е подал 
ръка (1 Йоаново 4:19).
Той ни обича, не защото го заслужаваме. Това 

е любовта на Бога, който изпратил Своя роден 
Син за нас, чиято съдба е била да умрем като 
грешници. Той обича всички хора и се грижи за 
тях с по-голяма любов от тази на жената, която 
не може да забрави сучещото си дете (Исая 
49:15) и Той ни чака с усещането, че хиляда 
години са като един ден.
Скъпи братя и сестри. Божията любов е 

истинска любов, която не се променя, дори и 
след дълъг период от време. Моля се в името на 
Господ да бъдете благословени да се изпълните 
с благодарности, като изпитате любовта на Бога, 
който очаква деня, когато можем да се радваме 
на красивото Небе и да Го възхваляваме.
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„И ние познаваме и сме повярвали любовта, която Бог има към нас. Бог е любов; 
и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога, и Бог пребъдва в него“ (1 Йоаново 4:16).
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Две трети от повърхността на Земята са покрити с вода и само Земята има 
океани и морета сред планетите от слънчевата система. Как били образувани 
моретата и как изглеждала Земята в началото на своето създаване? 
Битие, глава 1 описва процеса, в който Създателят Бог сътворил небесата и 
земята и всички неща на тях. Битие 1:2 описва подробно земята в началото: „А 
земята беше пуста и неустроена; и тъмнина покриваше бездната; и Божият Дух 
се носеше над водата.“ 

 „Земята беше пуста и неустроена“

  Земята не изглеждала, както изглежда в днешно 
време, когато Бог я създал. В началото, земната 
кора и атмосферата на Земята били нестабилни. 
Имало активна проява на движения на геоложките 
блокове като тектонски движения на земната кора, 
сеизмични колебания на земната кора и вулканични 
изригвания. В атмосферата също се случвали 
всякакви видове сложни действия.
Учените предполагат също, че съществували 

активни колебания на земната кора на повърхността 
на Земята и че имало различни химични дейности 
в атмосферата в ранните етапи на Земята. Учените 
казват, че това бил процесът, който Земята 
преминала след своето създаване по време на 
„Големия взрив“. В действителност, това не било 
„голям взрив“, а процесът на Божието творение 
на Земята, когато Бог я създал в началото. Той 
преминал през процеса на поставяне на основите 

й с активни колебания на земната кора и различни 
реакции в атмосферата (Йов 38:4; Евреи 1:10). Чрез 
този процес, Земята придобила почвата и въздуха – 
подходящата среда за човешките същества.

Защо всемогъщият Бог не създал Земята съвършена 
от самото начало, а я оставил да премине през всички 
тези процеси?
Дори когато хората изграждат малка къща, 

работата по полагане на основите й и издигане 
на скелето е задължителна. Това е физическият 
ред на плътския свят. Въпреки че Бог е всемогъщ, 
когато създал Земята, Той започнал с полагане на 
основите й съгласно физическия ред на плътския 
свят. Когато всемогъщият Бог създал Земята, Той 
положил нейната основа и това бил Неговият начин 

да изрази Своята любов към хората.
Представете си, че строите Вашата собствена 

къща. Тя е мястото, където ще живеете Вие и 
Вашето любимо семейство. Дори и да отнеме 
много време и да изисква много работа, Вие ще 
проверите лично всеки детайл. В действителност 
ще Ви харесва да го правите.
Бог създал също тази Земя с такова любещо сърце 

за дълъг период от време. Тази Земя е основната 
почва, на която душите да бъдат култивирани и да 
станат истински деца на Бога. Ето защо Бащата Бог, 
Синът Бог и Бог, Светият дух – Триединният Бог – 
старателно положили основата на Земята и създали 
небесата за дълъг период от време. Той позволил да 
се създаде атмосферата и се движил през различни 
етапи, за да създаде най-подходящата среда.

    „И Божият Дух се носеше 
    над водата“

   Бог сам дошъл на земята, която е основната 
почва за човешката култивация. Докато се носил 
над земята, Той гледал какво било необходимо 
да направи за нея по време на 6-дневния период 
на Творението. Между другото, от факта, че: 
„Божият Дух се носеше над водата“, можем да 
видим, че Земята била покрита с вода по онова 
време. След като Бог положил основите, Той 
покрил цялата Земя с вода.
Откъде  дошла  водата ,  която  покривала 

цялата Земя? Това била водата на живота, която 
извирала от Божия трон. Битие 1:9 гласи: „И Бог 
каза: Да се събере на едно място водата, която е 
под небето, та да се яви сушата; и стана така.“ 
2 Петрово 3:5 гласи: „Защото те своеволно не 
признават това, че чрез Божието слово от начало 
е имало небе и земя сплотена от водата, и всред 
водата.“ Накратко казано, Земята отначало се 
намирала под вода и по-късно се появила над 
водата.

Коя била причината Бог да покрие цялата 
Земя с водата на живота, подобно на бебето в 
амниотичната течност в тялото на майката? 
Това било, за да се създаде такава среда на 

Земята, на която да могат да оцелеят всички 

форми на живота, включително човешките 
същества. Богът на любовта позволил водата 
на живота да се излива върху Земята и създал 
основната среда, в която да оцелеят живите 
същества.
Видът на Земята, покрита с водата на живота, 

приличал на този на бебе, пазено в амниотична 
течност в тялото на майка си. Благодарение 
на тази амниотична течност, която покрива 
бебето, температурата на бебето може да бъде 
контролирана и бебето е защитено от външни 
влияния или инфекции. Докато е покрито с тази 
амниотична течност, бебето получава хранителни 
вещества от своята майка чрез пъпната връв, 
докато изцяло добие човешки вид. Когато 
настъпи времето, то излиза на бял свят.
По същия начин, по време на периода, когато 

Земята била покрита с водата на живота, била 
създадена основната среда, в която да живеят 
живите същества. Тук трябва да знаем, че всички 
живи същества, включително хората, не могат 
да оцелеят без вода. Тази вода е дадена от Бога. 
Следователно, трябва да осъзнаем, че хората 
никога не могат да оцелеят без Бога. Фактът 
е, че когато покрил Земята с водата на живота, 
Божието желание за всички хора било да получат 
вечен живот.
Другият важен факт е, че водата на живота е 

много чиста. Създателят Бог иска всички души 
да имат сърце като тази вода на живота, след 

като преминат процеса на човешката култивация. 
Той иска да станем истински деца с непорочно 
и безгрешно сърце, което е чисто като водата на 
живота. По физически начин, водата пречиства 
всички мръсни неща. Словото на живота, което 
представлява духовна вода, също е важно за нас 
за поддържане на нашия духовен живот и то ни 
пречиства от нечистотията и отвратителните 
грехове.

Имайки предвид днешната Земя, как могъл Бог 
в началото да направи така, че водата на живота да 
покрие цялата Земя?
Следните стихове от Битие 1:3 разказват 

подробно как Бог създал небесата и земята и 
всички неща на тях.
На втория ден от Творението, Бог направил 

простора и разделил водите, които били под него 
от водите, които били над него (Битие 1:6-8). По 
онова време, цялата повърхност на Земята била 
сравнително плоска, без високи планини или 
дълбоки долини. На третия ден от Творението, 
Бог направил голям порт близо до Северния 
полюс. Той събрал водите в Северния полюс и ги 
нарекъл „морета“. Сухата земя нарекъл „земя“.
На четвъртия ден, Той създал слънцето, луната 

и звездите, разделил сухата Земя на няколко 
континента, а морето на няколко морета чрез 
колебанията на земната кора. Тогава земята 
добила днешния си вид (Битие 1:14-19).

Как е изглеждала земята в началото?
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4
„Наистина ли ще умра?“ 
От медицинска гледна точка, бях осъден на смърт.

Боляха ме раменете от известно време, но не си спомням 
наистина от колко време. Ставаше все по-зле. Взимах 
болкоуспокояващи, но те действаха само за кратко време и 

пронизващата 
б о л к а  с е 
завръщаше . 
Направиха ми 
акупунктура 
в  е д н а 
ориенталска 
болница, както 
и физическа 
терапия ,  но 
и двете бяха 
безуспешни. 
И м а х 
гл авоболие 
и  но сът  ми 

винаги беше запушен.  
Един ден през октомври, 2012 г., намерих кръв на възглавницата 

ми, когато се събудих на сутринта. Помислих, че е потекла кръв от 
носа ми, защото бях много изморен. През февруари, 2013 г., от носа 
ми отново потече кръв. Накрая отидох в болницата. Компютърната 
томография показа тумор в основата на носа ми и лекарят 
препоръча да отида в друга, по-голяма болница. Резултатите от 
изследването показаха, че имам назофарингеален рак на 4ти етап. 
Лекарят каза, че не може да гарантира за живота ми.
Съпругата ми го попита дали имах шансове да оцелея. Той 

просто й каза да прави, каквото искам. Фактът, че ще умра, ме 
шокира и ме накара да плача.
На 19 март, 2013 г., отидох в университетската болница в Сеул 

и ми направиха биопсия, позитронно-емисионна томография-
компютърната томография (Това е устройство за диагностициране 
на рак или намиране на мястото в тялото, където ракът отначало 
е започнал да расте и след това се е разпространил) и магнитно-
резонансна томография. Резултатите показаха, че имах 
назофарингеален рак 4ти етап и размерът на тумора беше 5.5 cm. 
Освен това, ракът се беше разпространил в лимфните жлези и 
костите, включително шийните прешлени, раменете, гръбначния 
стълб и опашната кост. Туморът се намираше в дихателния тракт в 
носа ми и не можеше да бъде изваден хирургически.

Чух „Посланието на кръста“ и се покаях за миналия ми 
живот.  

Целият ми живот мина пред очите ми и съжалих за него. В 
действителност, в Централната църква Манмин ме заведе сестра 
ми, г-ца Бокним Лий, президент на центъра за молитви Манмин, 
през декември, 1982 г. Тогава посещавах църквата в продължение 
на шест месеца. Видях как пастор Джейрок Лий, моят девер, 
беше излекуван от много видове болести. Видях също моите 
племенници и един човек, умиращ от отравяне с въглероден 
моноксид, да се съживяват с молитвата на пастор Лий. Станах 
свидетел на множество изумителни мощни дела.
Въпреки това, все още предпочитах света. Бях полицейски 

служител, обичах да пия алкохол и да се наслаждавам на живот, 
изпълнен със светски удоволствия, когато бях млад. Пренебрегнах 
съветите на моето семейство и изоставих Господ.
През април, 2013 г., старши дякон Джионгним Лий, моята 

трета най-голяма сестра, каза, че в центъра за молитви Манмин 
с президент г-жа Лий ще има среща за молитва и ми каза да 
присъствам. Присъствах на срещата с благодарно сърце. Г-жа Лий 
обнадеждаващо каза, че Бог със сигурност ще излекува болестта 
ми, ако ходя на църква, ако се покая и се моля страстно.
След това отидох в Мокпо Църква Манмин и слушах внимателно 

посланието на д-р Джейрок Лий по време на неделната сутрешна 
служба. Не можех да спра да се разкайвам за живота си и да 
проливам сълзи от отчаяние. Освен това, обичах старши пастор д-р 

Лий и исках много да го видя. Срамувах се, че не бях посещавал 
църква и имах диагноза за рак.
Г-ца Лий ми даде 24 aудио записа на Посланието на кръста, 

което представлява серии от проповедите на д-р Лий. Докато 
ги слушах, получих голямо благоволение за любовта на Бога и 
любовта на Господ на кръста. Не знаех как да се моля, но започнах 
изцяло да се разкайвам със сълзи за това, че обичах да пия алкохол, 
да се бия с другите, докато бях млад и за миналия ми живот, който 
нямаше нищо общо с вярата в Бога.

Чрез могъщата молитва, разпространяващият се тумор, 
както и назофарингеалният рак изчезна.

Mоята трета най-голяма сестра ме посъветва да получа 
молитвата на д-р Лий. Срамувах се, но бях щастлив да получа 
съвета й и се подготвих с трептящо сърце. Тогава получих 
молитвата за първи път.
На 29 май, 2013 г., когато ръката му докосна главата ми, 

топлината се разпространи от главата до гръбначния ми стълб. В 
същото време се случи нещо изумително. Болката, причинена от 
рака, който беше стигнал до рамото и гръбначния стълб, изчезна. 
Дотогава спях свит на две от болка, но тази вечер можех да лежа 
изпънат на гърба си докато спя. Получих също вярата да бъда 
напълно излекуван. Медицинското изследване показа, че ракът 
беше намалял с 3 см. Бях отслабнал от 85 на 71 кг (около 187 до 
156 паунда), но малко по малко започнах да наддавам, защото 
възстанових апетита си.
На 24 юни, 2013 г., започнах да посещавам изцерителната служба 

на центъра на Манмин за молитва за Божествено изцеление. 
Когато президентът проповядва посланието, видях изображението 
на Исус на плаката на срещата за Божествено изцеление, който 
се намираше зад г-ца Лий. На следващия ден, съпругата ми и аз 
осъзнахме, че той се е представил само на нас и ни побиха тръпки. 
След това продължих да се разкайвам изцяло на всяка среща за 
това, че обичах света и не вярвах в Бога.
На 28 юни, получих молитвата на д-р Лий за втори път. Когато 

сложи ръка на главата ми, топлината на Светия дух ме заля отново. 
Почувствах се спокоен и щастлив. На връщане в Мокпо, бях 
изпълнен с благодарност докато слушах посланието на д-р Лий и 
отдавах молитвени служби, придружени всеки път със сълзи на 
разкаяние.

Meждувременно, през август, 2013 г., кихнах силно и част от 
тумора излезе от носа ми. Миришеше на развалено месо. След тази 
случка, медицинското изследване показа, че туморът отново се е 
намалил наполовина. Бях изумен. Предишният скенер показа, че 
гръбначният ми стълб беше почернял заради разпространяващият 
се рак, но в този ден скенерът показа, че 
костите ми отново са побелели.
На 15 ноември получих молитвата на 

д-р Лий за трети път. На 27 ноември 
отидох отново в болницата, за да ме 
изследват. Докторът каза, че туморът 
почти е изчезнал и е останал само 
коренът му. След това добих голям 
апетит и оздравях. 
На 7 март, 2014 г., отново се 

случи чудо. Туморът в моя нос, 
който беше разпространен до 
моите лимфни възли, беше 
изкоренен изцяло. Целият тумор, 
който беше разпространен 
до костите ми, изчезна, с 
изключение на малка следа от 
тумор в шийните прешлени 
1 и 2. Алелуя! Отдавам 
всички благодарности 
на Бога, който даде нов 
живот на мен, който се 
намирах на прага на 
смъртта заради рак в 
последна фаза.

„Намирах се на прага 
на смъртта заради 
назофарингеален рак, но...“ 

Преди молитвата: назофарингеалният 
рак се разпространява до черепната 
кост, раменете, ребрата, гръбначния 
стълб, хълбоците и опашната кост

П р е д и  м о л и т в а : 
назофарингеален тумор от 5.5 см 
покрива каротидната артерия и я 
притиска към централната линия

След  молитва :  целият  рак , 
разпространен в костите, вече 
не съществува

След молитва: назофарингеалният 
рак вече не съществува

Брат Минсу Лий, на 63 г., от Мокпо Църква Манмин


