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Израел е светата земя, където 
следи от Господ все още остават 
непокътнати. В една спокойна 
вечер там, възхвалите на Господ 
отекнаха към небето.
На  2 4  май ,  2 0 1 4  г.  в  6 

часа вечерта местно време, 
фестивалът на кристалната 
м у з и к а ,  р ъ к о в о д е н  о т 
Кристалния форум (Асоциация 
на израелските пастори), започна 
в Международния конгресен 
център в Хайфа, Израел. На 
това събитие присъстваха около 
1000 души от Русия, Украйна, 
Филипините, Финландия, Литва 
и Хонконг, както и от Израел и 
Южна Корея. То се излъчи пряко 
в повече от 180 държави чрез 
TBN Русия.
Екипите за възхвала чрез 

песни на няколко израелски 

църкви и лидерът на възхвалите 
Роуз Хан, председателят на 
Комисията за сценични изкуства 
на Манмин и танцовият екип за 
възхвали възхваляваха високо 
името на Господ с красиви 
изпълнения. В допълнение 
към това, местните пастори 
проповядваха кратки съобщения 
м еж д у  и з п ъ л н е н и я т а  и 
изпълниха молитва. Възхвалите 
и Словото бяха хармонизирани, 
което  увеличи  полученото 
благоволение.
Изпълнителите на Манмин 

направиха  встъпителни  и 
заключителни изпълнения. 
Те получиха поздравления от 
хората за точно произношение 
на еврейски, руски и английски 
език, за своета пеене и творческа 
хореография. Присъстващите 

казаха ,  че  се  почувствали 
щастливи заради красивите 
костюми  и  декори ,  които 
накараха хората да почувстват 
Небето.
Ръководителят на възхвалата, 

Хан ,  и з р а з и  въ з х в а л а  с 
отдадената  от  Бога  песен 
„Небесна възхвала“, изпята на 
небесен език. След като чуха 
песента, много присъстващи 
казаха, че били развълнувани, 
сякаш видяли ангел от небето. 
Когато танцовият състав за 
възхвала изпълни традиционен 
израелски танц, богомолците 
танцуваха заедно като един и 
възхваляваха Бога.
Пас то р  Дани е л  Ро з е н , 

президент на Кристалния форум, 
изрази своята благодарност с 
думите: „Постигнахме големи 

развития досега, заради любовта 
и молитвата на д-р Джейрок 
Лий.
Пастори  от  Кристалния 

форум казаха, че са имали 
много трудности в провеждане 
на своето духовенство заради 
фи н а н с о в и  п р о бл е м и  и 
смущенията на евреите. През 
този  период ,  д-р  Джейрок 
Лий ги подкрепи финансово 
с неговото сърце и любов. 
Силата на неговата любов ги 
направи негови ученици, които 
проповядват светото евангелие и 
делата на силата. Сега провеждат 
това събитие, където смелите 
възхваляват името на Господ, 
благодарение на любовта и 
молитвите на д-р Лий (Повече на 
страница 4).
Д-р Лий провъзгласи светото 

евангелие и показа делата на 
Божията сила, като премина през 
целия Израел в продължение 
на три години от 2007 до 2009 
г. По този начин, той окуражи и 
укрепи израелските християнски 
църкви.
За този случай, израелските 

пастори създадоха организация, 
наречена Кристален форум. Те 
поканиха д-р Джейрок Лий в 
Израел и проведоха Обединената 
мисия на д-р Джейрок Лий в 
Израел през септември, 2009 г. 
Тази мисия се излъчи в около 
220 държави.
От  тогава ,  Кристалният 

форум  провежда  активно 
своето духовенство. Провежда 
му зи ка лни  фе с ти ва ли  и 
възхвалява Господ с възхвали 
всеки месец май.

Слава да бъде на Господ в Израел, 
най-отдалечената част от евангелието!

Музикалният фестивал на кристалния форум допринася за благополучието на израелското християнство

Израел е родното място на евангелието, но това е еврейска държава, където за християните е трудно да спазват вярата си. Израелските християнски църкви работят по-енергично чрез 
777-дневно израелско духовенство, което започна на 23 юли, 2007 г. По-конкретно, след провеждането на Обединената мисия на д-р Джейрок Лий в Израел през 2009 г., израелските 
християнски църкви се обединиха и ежегодно провеждат фестивали за възхвала (Снимки: местни певци за възхвала и изпълнители на Манмин на музикалния фестивал 2014 г.).



2 Словото на живота 
Делото на Молитвата

 Бог е любов  

Когато разкрива на Своите любими...
„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).

Бог иска истински деца, с които може да 
сподели истинска любов и дори да сподели 
тайни като близки приятели. Такова дете бил 
Енос в Битие 5. Той вървял с Бог в продължение 
на 300 години и бил взет на небето жив.
Богът на любовта върви с тези добри хора, 

които стават святи и постигат Божието сърце, 
както с Енос. Той дори иска да им разкрие 
духовни тайни. На какъв вид хора Бог разкрил 
тайни за бъдещето?

1. Бог позволил на Ной да научи за 
решението за наводнението

В Битие, глава 7, валяло в продължение на 
40 дни, сякаш се отворила дупка в небето. 
Целият свят бил потопен под водата. Всички 
планини се намирали под водата и всички 
движещи  се  неща  на  земята  загинали . 
Въпреки това, Ной, членовете на семейството 
му и животните в ковчега оцелели. Това било 
възможно, защото Ной подготвил ковчега за 
наводнението.
Как бил способен Ной да подготви ковчега 

предварително? В стиховете, започващи от 
Битие 6:13, Бог казал на Ной, че щяло да има 
наводнение и всички хора и животни щели да 
бъдат унищожени. Той му заповядал също да 
построи ковчег и му указал подробно какъв 
материал да използва и колко голям трябва да 
бъде. 

Tогава, защо Богът на справедливостта 
разкрил тайната само на Ной и му позволил 
да получи благоволението на спасението? 
Битие 6:9 гласи: „Ето Ноевото потомство. 
Ной беше човек праведен, непорочен между 
съвременниците си; той ходеше по Бога.“ 
Поколението на Ной било изпълнено със зло и 
с грях, така че всички хора трябвало да бъдат 
унищожени, но само Ной бил праведен човек, 
непорочен за времето си. Затова бил способен 
да върви с Бога и да получи голямата Му 
любов.
След като праведният човек, Ной, научил 

за голямото наводнение, той разпространил 
широко новините, за да могат хората да 
избегнат бедствието. Въпреки това, никой не 
му повярвал. В крайна сметка, само Ной и 
семейството му влязли в ковчега и били спасени 
от наводнението, никой друг не получил 
спасение. Тъй като Ной бил непорочен човек 
по онова време, той изцяло повярвал в Божието 
слово и бил способен да го спазва. Бог му 
разкрил решението за наводнението и планирал 
ново начало.
Делата на Ной произлизали от неговата 

любов към Бога. Бог също обичал много Ной. 
Ето защо, Бог му позволил да научи духовните 
тайни предварително.

2. Бог позволил на Авраам да научи за 
унищожението на Содом

Яков 2:23 гласи: „И изпълни се писанието, 
което казва: „Авраам повярва в Бога; и това му 
се вмени за правда“; и се нарече Божи приятел.“ 
Авраам, бащата на вярата, бил достатъчно 
близо до Бог, за да бъде наречен приятел на 
Бога. Много престижно и изумително е за един 
човек, който е бил обикновено създание, да 
бъде наречен приятел на Бога, който е Създател 
на всички вселени и Съдник. Това ни говори 
също в каква степен Авраам постигнал сърцето 
на Бога.
Бог разкрил голямата катастрофа, която щяла 

да сполети Содом и Гомор на Своя любим 
Авраам предварително. В онези дни, Содом 
и Гомор били изпълнени с грехове и злини 
и Божието решение било неизбежно според 
справедливостта. Бог позволил също Лот, който 
бил племенник на Авраам, да научи за това 
предварително, за да избегне бедствието.
Това не означава, че Лот можел да знае 

Божите тайни, но Бог взел под внимание 
Авраам, когото обичал. Той знаел, че Авраам 
щял да бъде с разбито сърце, ако нещо се 
случело с неговия племенник.
Въпреки че Авраам се сдобил със своя син 

на 100-годишна възраст и за него бил по-ценен 
от собствения му живот, той го предложил без 
колебание, когато Бог му казал да го принесе в 
жертва. Бог познавал това сърце на Авраам. Той 
го обичал и дори му разкрил тайни.

3. Във всяко поколение, Бог действал с 
правилните хора 

По времето на Стария завет, много пророци 
като Еремия, Aмос, Хосеа и Мика, чули за 
решението, което щяло да сполети Израел и 
бъдещото възстановяване на нацията от живия 
Бог. Те го провъзгласили на хората и всички 
техни пророчества били изпълнени, според 
казаното.
Библията пророкувала за Исус Христос, 

който бил скрит преди времената и всички 
пророчества се изпълнили. 53-тата глава на 
Исая говори за това как Исус щял да дойде и да 
страда заради греховете и злините на хората. 
Пророкувало се също, че Исус щял да умре, 
за да изкупи всички хора от греховете им. В 
допълнение към това, с изключение на няколко 
неща, които все още предстоят, в Библията има 
много пророчества, които всички се изпълнили, 
независимо дали големи или малки.

Maтей 5:18 гласи: „Защото истина ви казвам: 
Докле премине небето и земята, ни една йота, 
ни една точка от закона няма да премине, докато 
всичко не се сбъдне.“ Както е записано, Божието 

„Когато показах вяра, 
Бог отстрани дори 
корена на меланом“

Малкият ми пръст започна да ме боли през 
ноември, 2013 г., затова ме оперираха, за да го 
излекуват. Междувременно, открих, че имам 
малко петно на долната част на ходилото. 
Въпреки това, не ме болеше и реших, че не 
беше сериозно.
Един ден открих също нещо странно на 

долната част на ходилото. Петното беше 
станало тъмно и голямо. Съпругът ми спомена 
за възможността за меланом (кожен рак, който 
представлява тъмен тумор в кожните клетки).

Hа 20 януари, 2014 г., ми направиха биопсия 
в специализирана болница за тумори. Разбрах, 
че щеше да има резултат две седмици по-
късно .  Членовете  на  моята  енория  ми 
помогнаха  с  едноседмична  молитва  за 
изцелението ми.
Въпреки че не знаех с точност каква болест 

имах, аз напълно се покаях за миналото ми, 
защото знаех, че болестите идват от греховете. 

На  29 януари ,  получих  молитва  на  д-р 
Джейрок Лий след подготовка с вяра и сърце.
По - къ сно  от  болниц ат а  ми  д адоха 

резултатите от биопсията. Имах меланом, 
преминаващ първия етап и беше с корени. 
Въпреки  това ,  бях  убедена ,  че  ще  с е 
излекувам, защото получих молитвата на 
д-р Лий. Не загубих надежда и се опитвах 
усилено да спазвам Божието слово с радост 
и благодарност, за да удовлетворя Бога. 
Получавах молитвата за болните на всяка 
религиозна служба. Тогава ми съобщиха добри 
новини. 
На 27 февруари, преминах операция за 

отстраняване на тумора и още една биопсия, 
която показа, че нямаше корен на меланома. 
На 23 април, сонограмното изследване показа, 
че туморът не беше преминал в други части на 
тялото. Алелуя!
Отдавам всички благодарности и слава на 

Бога, който ми позволи да изпитам Неговата 
любов и сила.

Дякон Окжу Джион, 
на 50 години, 3-32 

енория в Южна Корея 
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Публикувано от Централната Църква Манмин
Новини от Maнмин Bulgarian

Старши пастор на Централната църква Манмин
Д-р Джейрок Лий

Той е Божи служител на любовта и силата, който събуди 
хора от всички нации, разпространявайки същността на 
евангелието, следвайки примера, поставен от Господ, 
показвайки огнените дела на Светия дух.

 Централната църква Манмин беше открита само с 9 
възрастни и 4 деца през 1982 г. Чрез делата на Светия 
дух, църквата нарасна, за да стане мега църква с около 
10 000 клона и асоциирани църкви по света. Така, както 
Исус проповядвал и потвърждавал словото чрез знамения, 
които следвали Неговото учение, д-р Джейрок Лий 
потвърждава, че Библията е истината, показвайки Божията 
сила.

 Той проведе голям брой международни мисии, като 
мисиите в Уганда, Япония, Пакистан, Кения, Филипините, 
Хондурас, Индия, Русия, Германия, Перу, ДР Конго, САЩ и 
Естония от 2000 и показа експлозивни мощни дела. Сред 
тях, мисията в Уганда беше докладвана по CNN.

 Той проповядва също в Ерусалим по време на 
Обединената мисия в Израел през 2009 г. Провъзгласи 
Исус за Месия и това бе излъчвано пряко в около 220 
държави. Посветен е на Словото и молитвата, за да 
постигне провидението на Бога, който желае всички хора 
от всички нации да бъдат спасени в края на времето чрез 
проповядване на евангелието до всички краища на земята 
и постигане на мисията на духовенството в Северна Корея.

   www.drlee.or.kr

Какъв вид човек може 

да тълкува шестдесет и 

шестте книги на Библията 

с вдъхновението на Светия 

дух?

Това трябва да бъде 

човек, обичан много от 

Бога. За такъв вид човек, 

Бог тълкувал и обяснил 

подробно тайните, записани 

в Библията. 

В това крайно време, Бог все 

още не прави нищо, преди 

да разкрие тайния Си съвет 

на Своите любящи.

слово се случва със сигурност. Библията съдържа също 
неща, които предстои да се случат, като: пришествието 
на Господ във въздуха, седем-годишните терзания, 
хилядолетното царство и съда на великия бял трон.
Пришествието на Господ във въздуха, по-конкретно, 

предизвиква голяма интерес сред вярващите в Бога, след 
възкресението и възнесението на Господ. В много части 
от Библията, Бог разкрива пришествието на Господ във 
въздуха и знамения за епохата.
Даниил 9:20-27 и Глава 12 разкриват тайните за края на 

времената, като неща, свързани със „седемдесет седмици“. 
Даниил 12:4 гласи: „А ти, Данииле, затвори думите и 
запечатай книгата до края на времето, когато мнозина ще 
я изследват, и знанието за нея ще се умножава.“ Както е 
пророкувано в Библията, за разлика от времето на Даниил, 
в днешно време се развиват много съвременни средства 
за транспортиране и комуникации в медиите и знанието е 
нараснало несравнимо спрямо други епохи.
Апостол Йоан знаел също дълбоките неща на крайното 

време достатъчно добре, за да напише книгата Откровение 
в Библията. Откровение описва по-конкретно и с повече 
подробности крайното време. По този начин, Бог разкрил 
на Своите любими неща, които щели да се случат в 
крайното време. Означава ли това, че Бог желае бъдещите 
поколения да не бъдат запознати с тяхното значение? Не, 
не означава това.
Той позволил тези неща да бъдат записани в Библията, 

за да могат бъдещите поколения да разберат тяхното 
значение, Неговата воля за тях и да действат подобаващо. 
2 Петрово 1:20-21 гласи: „И това да знаете преди всичко, 
че никое пророчество в писанието не е частно на пророка 
обяснение на Божията воля; 21 защото никога не е 
идвало пророчество от човешка воля, но [светите] човеци 
са говорили от Бога; движими от Светия Дух.“ Всяко 
пророчество в Библията било направено с вдъхновението 
на Светия дух и затова трябва да се тълкува също с 
вдъхновението на Светия дух.
В такъв случай, какъв тип човек може да тълкува 

шестдесет и шестте книги на Библията с вдъхновението 
на Светия дух? Това трябва да бъде човек, обичан много 
от Бога. За такъв човек, Бог тълкувал и обяснил тайните, 
записани подробно в Библията. Днес, когато е крайното 
време, Бог все още не прави нищо, без да открие Своето 
намерение на слугите Си (Aмос 3:7).

4. Без да открие Своето намерение на слугите Си…

В Библията Исус говорил за предстоящи неща, като 
знаменията на крайното време. Например, когато отишъл 
на планината на Преображението, Той взел само трима 
ученици със Себе си. Това били Петър, Яков и Йоан. 
Позволил им да Го видят как разговаря с Илия и Моисей. 
Казал им да не казват на никого какво са видяли, докато не 
възкръснел от мъртвите. Доверявал се на тримата ученици 
повече от всички останали и затова можел да им разкрие 
тайните неща.
Бог показал Рая на апостол Павел, позволил му да научи 

предварително, че щял да претърпи корабокрушение 
и какво щяло да се случи при неговото пристигане в 

Ерусалим. Когато възнамерявал да тръгне за Азия, за да 
проповядва евангелието, Бог не му позволил да отиде 
натам с помощта на видение и вместо това го накарал да 
отиде в Европа.
Следователно, трябва да желаем да бъдем хора, които 

чувстват и разбират Божието сърце с ясно вдъхновение, 
както и да бъдем хора, които могат да прочетат дълбоко в 
сърцето му и които живеят съвършено в Неговата любов 
като Му приличат, познавайки любовта Му и спазвайки 
изцяло думите Му. Такъв вид хора пребъдват в Бога и Бог 
пребъдва в тях, както е написано в 1 Йоаново 4:16.
Ако има такива хора, защо Бог не им разкрие тайните, 

които ще се случат? Причината, заради която Бог 
култивира хората на земята, е любовта. Той иска повече 
души по всякакъв начин да реализират Неговата истинска 
любов, да получат любов и спасение (2 Петрово 3:9).
Ной знаел предварително, че щяло да има голямо 

наводнение и Авраам се застъпил за Содом и Гомор, 
знаейки за решението за градовете. Така, както те знаели 
предварително, не трябва ли да има Божи хора, които знаят 
за края на времето и са способни да поведат безброй души 
по пътя на спасението, пророкувайки за края на времето на 
целия свят?
Трябва да бъдем такива хора. Бог започнал човешката 

култивация с любов и завършва делото Си с любов. Трябва 
да станем святи и да изпълняваме задълженията, които Бог 
ни възложил, за да реализираме плана Му.
Най-необходимото нещо за нас е любовта. Само със 

силата на любовта е възможно всичко. Когато постигнем 
съвършена любов в сърцата си и я спазваме изцяло, ще 
получим правото да живеем в Новия Ерусалим. Освен това, 
можем да разберем тайните за края на времето и да имаме 
право да поведем безброй души по пътя на спасението.
Скъпи братя и сестри в Христос, 1 Йоаново 4:16 гласи: 

„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.“
Трябва да бъдем истински Божи деца, като пребъдваме 

в Бога и Му позволяваме да пребъдва в нас. С други думи, 
трябва да направим думите Му хлябът на живота в сърцата 
ни и да спазваме Истината. По този начин, можем да бъдем 
деца на Светлината. Тогава Бог може да ни се довери 
изцяло, да ни разкрие дълбоки духовни тайни и да сподели 
дълбока любов с нас.
Призовавам Ви да отхвърлите всяка форма на злото с 

всички средства и да живеете съвършено според Божието 
слово. Моля се в името на Господ по този начин да 
споделите дълбока любов с Бога и винаги да вървите с 
Него.
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Аз съм евреин, роден в Украйна. Семейството ми 
се премести в Русия, където срещнах моята съпруга 
и приех Господ. Членовете на семейството на моята 
съпруга бяха месиански евреи и моят свекър беше 
пастор. През 1989 г., моята съпруга, нейното семейство 
и аз се преместихме в Хайфа в Израел и започнахме 
мисионерска работа.
В началото на 1990 г., когато бившият Съветски съюз 

се отвори, много евреи в Русия се преместиха в Израел 
и ние се стремяхме да ги покръстим. Станах пастор 
през 1994 г. и започнах моето духовенство в Назарет, 
където Исус е израснал. Въпреки това, не беше лесно 
да се проповядва евангелието в Израел, където хората 
вярваха в юдаизма. 

Кристалният  форум  беше  основан  за 
обединението на израелските пастори

Един  ден  през  2004 г. ,  получих  телефонно 
обаждане от пастор Александър Йеп в Германия. Той 
беше председател на организационния комитет на 
обединената мисия на д-р Джейрок Лий в Германия, 
през 2004 г. Призова ме да присъствам на мисията, на 
която щеше да дойде много известен изцелител. Не 
успях да отида и затова присъства моят помощник, 
който предаде изпълненото с живот послание на д-р 
Лий и удивителни могъщи дела, които се разкриха там 
за мен.
Когато чух за огнените дела на Духа, бях трогнат 

дълбоко. Въпреки че бяха изминали десет години, 
откакто открих църквата, аз все още изпитвах 
затруднения поради финансови причини и заради 
преследванията на евреи. Въпреки това, духовенството 
на  д-р  Лий  предизвика  в  мен  нова  визия  за 
проповядването на евангелието в Израел.
През октомври, 2005 г., отидох в Сеул, за да 

присъствам на събитието по случай 23-тата годишнина 
на Централната църква Манмин. Изпълнението на 
комитета за сценични изкуства ми напомни за Небето. 
Преди всичко, осъзнах, че посланията на д-р Лий и 
молитвената служба Даниил, която се провеждаше 
всяка вечер, бяха движещи сили за църковното 
оживление.
Уверен бях, че съм получил отговор на моята 

молитва, в която от дълго време исках да се срещна с 
духовния ръководител и да евангелизирам Израел. Ето 
защо, регистрирах църквата ми като клон на църквата 
Манмин. След това, присъствах на обединените мисии 
на д-р Лий в ДР Конго и Ню Йорк в САЩ през 2006 г. 
Видях лично как много хора бяха излекувани от своите 
болести, получиха отговори и възхваляваха Бога. Бях 
трогнат от тях.
От юли, 2007 г., д-р Джейрок Лий проповядва светото 

евангелие и делата на силата 12 пъти в продължение 

на 3 години от Назарет на Север до Еилот на Юг. 
По-конкретно, на 25 юли 2007 г., той започна своето 
израелско духовенство като проведе първата среща в 
църквата, Църква на живия дух Назарет, която дълбоко 
ме развълнува. 
Неговото  3-годишно  духовенство  окуражи 

месианските евреи в Израел. В резултат на това, 
израелските пастори организираха Кристалния форум 
(Асоциация на израелските пастори) в знак на единство.

Исус Христос беше провъзгласен по време на 
Обединената мисия на д-р Джейрок Лий

    
През септември 2009 г., д-р Джейрок Лий проведе 

израелската обединена мисия в международния 
конгресен център в Ерусалим, който е центърът 
на Израел. Мисията бе излъчвана в около 220 
страни посредством 22 предавателя. Д-р Лий смело 
провъзгласи за Създател Бог и Исус Христос. В 
действителност, множество чуждестранни пастори 
проповядваха в Израел, но нямаше пастор, който ясно 
да поучава защо Исус е наш Спасител и неговото 
духовно значение. Д-р Лий проповядваше за това дори 
на евреите и потвърди автентичността на делата в 
Библията като показа мощни дела.
Израел е родното място на евангелието, но хората 

му не приели Исус Христос като техен Спасител. 
Обществото отлъчило малкото месиански евреи, които 
били обезкуражени. Въпреки това, след мисията, 
месианските евреи станаха енергични и проведоха 
активно духовенство с Кристалния форум в центъра.
Много пастори тук получиха голямо благоволение от 

неговите проповеди и от духовенството за осветяване 
на д-р Лий. Тъй като осъзнах какво означава праведния 

живот, аз се опитах да отхвърля греховете, дори и от 
сърцето и мислите ми и учих членовете на моята църква 
да направят същото.

Mного пастори посетиха Израел от други държави, 
защото това е светата земя, където се родил Исус 
Христос. Видяха, че проповядваме евангелието с 
трудности в тази страна на юдаизма и предложиха да ни 
помогнат, но никой от тях не изпълни обещанието си.
Въпреки това, д-р Джейрок Лий ни учи за Божието 

провидение, в което евангелието се връща в Израел, 
„най-отдалечената част от земята“ и продължава да ни 
дава щедро финансова и духовна подкрепа. Израелските 
пастори също проповядваха смело евангелието и 
проведоха множество международни мисии с кърпичка, 
на която се е молил д-р Лий (Деяния 19:11-12).
Всяка година провеждам също мисии с кърпичка в 

Индия. Изпитвам могъщи дела, като излекуването на 
безплодие и нормализирането на алкохолици. Отдавам 
всички благодарности и възхвала на Бога, който 
постигна провидението за края на времето чрез д-р 
Джейрок Лий.

Обединената мисия на д-р Джейрок Лий в Израел през 
2009 г. бе проведена в ICC Ерусалим, Центърът на Израел. 
Той проповядва посланието и показа делата на силата с 
неговата молитва за болните, което прослави Бога.
Мисията беше излъчена в повече от 220 държави чрез 
обществената телевизия, кабелни телевизии и сателит, 
което помогна безброй хора да получат спасение, 
отговори и изцеление.

„Духовенството „Духовенството 
на Израел не е на Израел не е 
трудно сега“трудно сега“
Пастор Сергей Вочарников 

(Църква на живия дух Назарет в Израел)


