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„Любовта и силата на Бога 
изобилстват тук“

Пакистански и бразилски пастори посещават Централната църква Манмин

Радост от промяната в ситуациите

| Рубрика |

Рубриката „Път“ на д-р Джейрок Лий за Чосан Илбо

Хората казват: „Най-добрите възможности се разкриват в периоди на криза.“ Умствената нагласа е важна за превръщане на 
кризата във възможност за благословия. Не трябва да губим надежда дори и в трудностите, а да следваме правилнияпът. Не 

трябва да се поддаваме на изкушението, дори и когато изглежда, че можем да се спасим от кризата като измамим другите. Трябва да правим 
докрай това, което е правилно, дори и да сме затруднени. Всемогъщият Бог ще представи делата на промяната на ситуациите по невъобразими 
за нас начини, ако разчитаме на Него. Надявам се да бъдете облагодетелствани от радостта на промяната като разчитате на Бога.

„Моята защита е в Бога, който избавя ония, които са с право сърце“ (Псалми 7:10). 

1: Пастор Густаво Мело от Бразилия, вторият от ляво и пасторите Юсаф Сохейл и Карамат Илиас, третият и четвъртият от ляво (по 
време на петъчна целонощна служба). 2: Tяхното посещение в Телевизията GCN, която излъчва програмите на Манмин в повече от 
170 cтрани. 3: Наблюдение на аквариума със сладка вода Муан, където съжителстват морски и сладководни риби.
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От  18 до  29 януари ,  2013 г. , 
пастор Юсаф Сохейл, председател 
н а  с ъ в е т а  н а  е п и с ко п и т е  и 
ръководителите на националните 
църкви, Пакистан и директорът 
пастор Карамат Илиас, посетиха 
Централната  църква  Манмин . 
Tе  присъстваха  на  петъчните 
целонощни  служби ,  неделните 
сутрешни  служби ,  неделните 
вечерни служби и събранията за 
молитва на Данаил. Посетиха също 
Телевизията GCN и източника на 
сладка вода Муан, чиято солена вода 
беше превърната в сладка питейна 
вода чрез молитвата на д-р Джейрок 
Лий. Посетиха също Аквариума със 
сладка вода Муан.
Посетиха  Манмин  след  като 

получиха голямо благоволение на 
пасторските семинари и на мисиите 
за изцеление с кърпички (Справка: 
Деяния 19:11-12), които пастор 
Тейсик Джил от църквата Дейон 
Манмин  продължава  да  води  в 
Пакистан от 1998 г.
Припомниха си за обединената 

мисия в Пакистан на д-р Джейрок 
Лий през 2000 г. и казаха „Много 
християни все още пазят мисията в 
сърцата си. Беше изпълнено с хора 
и се случиха безброй божествени 
изцеления. Това беше историческа 

ми с и я  з а  х р и с т и я н с т в о т о  в 
Пакистан.“
Пастор Тейсик Джил продължава 

да провежда пасторските семинари 
и мисиите в Пакистан за изцеление 
с кърпички през последните 15 
години. Местните пастори бяха 
доволни  от  това ,  защото  имаха 
възможност да получат свещеното 
евангелие и да израстнат духовно. 
Te изразиха благодарност, защото 
много пакистански души приеха 
Господ и изпитаха божествените 
изцеления. 
След посещението на петъчната 

целонощна служба казаха: „Беше 
впечатляващо ,  че  църковните 
членове останаха изправени цяла 
нощ, за да проведат службата. В 
Пакистан е невъобразимо толкова 

много хора да се съберат заедно 
в такъв късен час. Почувствахме 
силно Божието присъствие. Беше 
удивително  да  видим  жаждата 
на членовете за Божието слово и 
тяхното посвещение на Божието 
царство.“ Казаха, че ще проведат 
среща за молитва в Пакистан и ще 
направят семинария по теология, 
която да обучава пасторите със 
светото евангелие, проповядвано в 
Централната църква Манмин.
През  март,  2012 г. ,  съветът  на 

епископите и ръководителите на 
националните църкви с председател 
п а с т о р  Юс аф  Сохе й л ,  и з б р а 
д - р  Джейро к  Лий  като  н е го в 
международен председател. Пастор 
Сохейл каза: „Отчаяно се нуждаехме 
от човек, който общува с Бога на 

такова дълбоко равнище и е способен 
да ни ръководи духовно. Всички 
се съгласихме, че това беше д-р 
Джейрок Лий.“
О т  1 7  я н у а р и ,  2 0 1 3  г . ,  в 

продължение на осем дни, пастор 
Густаво Мело от Бразилия, посети 
Централната църква Манмин. Той 
е президентът на Апостоличния 
съвет за нацията с над 140 църковни 
филиа ли  и  провежда  с во е то 
духовенство в Северна Индия, САЩ, 
Meксико, Коста Рика и Бразилия. 
Разпространява евангелието, открива 
църкви, обучава пастори и ръководи 
сиропиталище.
Той беше един от лекторите в 

Aмериканска конференция WCDN, 
проведена от филиала на WCDN 
в Мексико през септември, 2012 
г. Стана свидетел на удивителни 
случаи на божествено изцеление, 
представени чрез д-р Джейрок 
Лий  и  по с е т и  Цент р а лн ат а 
църква  Манмин ,  за  да  научи 
духо в ен с т вото  н а  Манмин . 
Посети всички видове служби и 
събранието за молитва на Данаил. 
Посети също Телевизията GCN, 
дирекцията на WCDN и аквариума 
със сладка вода Муан. Разгледа 
множество неща и обнови визията 
си в неговото духовенство.
Пастор  Густаво  Мело  каза : 

„Централната  църква  Манмин 
гори от първата любов към Господ. 
Почувствах ревностните сърца на 
членовете докато се прекланяха 
в  дух  и  вяра .  Страстната  им 
любов към Господ, възхвалата, 
изпълнена с дух и специалните 
изпълнения ,  хорът  и  тяхната 
мощна организационна сила; тези 
и много други неща са чудесни. “

Път
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2 Словото на живота – Духовна любов (1) 

Физическа и духовна любов

Думата „Любов“ ни прави щастливи и сърцата 
ни трепват само от чуването й. Няма по-голямо 
щастие от това неизменно да споделяме любов 
с някого в живота ни. Чували сме, че някои 
хора преодоляли смъртта, променили своите 
обстоятелства и направили красив живота си 
със силата на любовта. Любовта е съществено 
условие  за  щастие  и  има  голяма  сила  да 
промени живота ни. 

1. Какво е „физическа любов“?

Дори невярващите и порочните хора обичат 
онези, които са мили с тях и са им полезни. 
Привидно  любовта им изглежда истинска, 
но в крайна сметка „не е истинското нещо“ 
и не е истинска любов. Причината за това е, 
че любовта им е физическа – любов, която се 
променя с времето и изчезва дори при малки 
проблеми.
Физическата любов се променя с времето 

с п о р ед  о б с тоя т е л с т в ат а  и  у с л о в и я т а , 
според ползата и изгодата. Отдава се срещу 
получаването  на  нещо  и  когато  нещата  са 
благотворни. Вие изпитвате физическа любов 
ако искате да получавате толкова, колкото давате 
и се чувствате лошо, когато не ви отвръщат със 
същото.
Повечето родители се грижат за своите деца 

с всеотдайност и старание, но много от тях 
ги отглеждат за своята собствена полза или 
слава. Tе казват: „Правя това за децата ми, за 
да израстнат добре“, но много от тях искат да 
задоволят себе си или да се хвалят с децата 
си. Противопоставят се на своите деца или се 
чувстват неудобно, ако не одобряват техния 
избор на професия или съпруг/а. Това доказва, 
че любовта им е условна и че поставят цена на 
своята преданост и саможертва. 
Какво да кажем за любовта на децата към 

своите родители? Както гласи поговорката: 
„Продължителната болест намалява предаността 

на децата“, някои деца считат своите родители 
за бреме и ги пренебрегват, когато остареят и се 
разболеят. Рядко им се обаждат с извинението, 
че са заети. Вниманието им е съсредоточено 
върху собствените им деца и техния живот. 
Безразлични са към своите родители. Освен 
това, има неморални деца, които мразят своите 
родители, само защото са отказали да им дадат 
пари. Някои дори ги убиват.
Какво да кажем за любовта между приятелите? 

Някои  хора  с а  с  ра збити  сърца  з аради 
предателството на доверените им приятели. 
Други молят своите приятели да им заемат пари 
или да им станат гаранти. Чувстват се предадени 
и отношенията им се развалят, ако приятелите им 
откажат. Няма да причинявате неприятности на 
някого, ако истински го обичате. Въпреки това, 
физическата любов търси собствената изгода и 
се дистанцира, когато няма полза. 

2. Какво е „духовна любов“?

Любовта според речника е да ценим някого/
нещо и да му/й даваме всичко или да имаме 
такова  сърце ,  но  любовта ,  за  която  Бог 
говори, заема по-високо равнище от любовта 
в речника. Това е духовна любов. Духовната 
любов търси ползата за другите, дава им 
радост, надежда и живот и остава неизменна 
завинаги.
Давид и Ионатан в Библията споделяли 

такава духовна любов. Ионатан бил синът на 
Саул, първият цар на Израел. Когато видял 
Давид да побеждава Голиат, филистимския 
шампион, с прашка и камък, Ионатан разбрал, 
че той бил воин, който притежавал Божия дух 
с него. Ионатан бил също главнокомандващ 
на войските, но се възхищавал на смелостта 
на Давид и сърцето му изгаряло. От тогава 
нататък, Ионатан обичал Давид като себе си и 
не пожалил нищо за него.

1 Царе 18:1-4 гласи: „И като престана Давид 
да говори със Саула, душата на Ионатана 
се свърза с душата на Давида и Ионатан го 
обикна както Собствената си душа. И в същия 
ден Саул го взе при себе си и не го остави да се 
върне вече в бащиния си дом. Тогава Ионатан 
направи завет с Давида, защото го обичаше 
като  собствената  си  душа .  Още  Ионатан 
съблече мантията, която беше на него, та я 
даде на Давида, и дрехите си, и собствения си 
меч, лъка си и пояса си.“
Ионатан бил първородният син на цар Саул и 

можел да наследи трона, но нямал егоистични 
подбуди или алчност и не се стремял към 
царското място. Вместо това се опитал да 
спаси Давид с цената на собствения си живот, 
когато Саул отчаяно искал да го убие, за да 
запази трона си. Любовта на Ионатан към 
Давид била неизменна до смъртта. 
Да в и д  п о с т и л  и  о п л а к в а л  с м ъ р т т а 

на  Ионатан ,  когато  умрял  в  битката  на 
Гелвуиските хълми. След като станал цар, 
Давид  намерил  Мемфивостей ,  сина  на 
Ионатан, възстановил му всички земи на 
неговия дядо Саул и се грижил за него в своя 
замък.
Подобно на тяхната любов, хората, които 

изпитват духовна любов, могат да обичат 
неизменно ,  да  рискуват  своя  живот  за 
другите, дори и да нямат никаква полза и да 
си навредят. Tе не отдават любов, за да бъдат 
обичани, да получат в замяна любов или полза. 

Духовната любов означава да се пожертваме 
безусловно и да даваме всичко на другите.

3. Неизменната любов на Бога и на Господ за нас

Имали ли сте някога затруднения заради 
физическа любов, която е противоположното 
на духовната любов? Когато сме нещастни и 
се чувстваме самотни заради променливата 
любов, има Един, който може да утеши сърцата 
ни като Приятел. Това е нашият Господ.
Господ познава нашите сърца по-добре oт 

всеки друг, защото бил пренебрегнат и презрян 
от хората, въпреки че нямал никакви грехове 
и  недостатъци .  Той  изоставил  небесната 
слава, дошъл на земята и поел по пътя на 
страданието. По този начин, станал истински 
Утешител  и  ни  дал  истинска  любов  чрез 
Неговата смърт на кръста.
Преди  да  приема  Бог  живях  в  бедност 

с  множество  различни  заболявания .  В 
продължение на седем години лежах болен 
и  всичко ,  което  имах ,  беше  само  моето 
болно тяло и огромни дългове, които растяха 
лавинообразно. Хората, на които вярвах и 
обичах ме напуснаха един по един. Напълно 
бях изоставен, пренебрегнат и презрян. Бог 
дойде при мен, когато се лутах безнадеждно на 
прага на смъртта.
След като срещнах Бога, бях излекуван от 

всички болести, възстанових се и започнах да 
водя нов живот. Божията любов беше безценна. 
Не бях аз, който Го обичах първи. Бог беше този, 
който ме обичаше, Той първи дойде при мен и 
ми подаде ръка.
Исая 49:15-16 ясно показва Божията любов 

към нас. „Може ли жена да забрави сучещото 
си дете та да се не смили за чадото на утробата 
си? Обаче те, ако и да забравят, аз все пак няма 
да те забравя. Ето, на дланите Си съм те врязал; 
Твоите стени са винаги пред Мене.“
Бог ме съживи в момента, в който скърбях, 

защото  бях  изоставен  от  всички .  Сълзите 
тръгнаха без да спират, когато осъзнах любовта 
Му. Можех да почувствам по-ясно, че любовта 
Му е истинска заради мъчителния период, който 
изпитах. Сега работя предано като пастор, за да 
се отплатя за Неговото благоволение, утешавайки 
и прегръщайки сърцата на безброй души.
Бог е самата любов. Всички бяхме грешници, 

но Той изпратил Своя единствен роден Син на 
тази земя за нас. Подготвил небесните места с 
красиви неща за нас и ни чака, сякаш един ден са 
хиляда години. Можем да почувстваме Неговата 
нежна и щедра любов, когато открием сърцата 
си дори малко.
Скъпи братя и сестри в Христос.
Има два вида любов: физическа любов, която 

търси собствената изгода и се променя с времето 
и духовна любов, която търси ползите за другите 
и се радва с истината. Моля се в името на Господ 
да споделяте с Него неизменна любов завинаги 
ако осъзнаете, че Божията любов не е физическа, 
а духовна любов.
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„Възлюбени, да любим един другиго, 
защото любовта е от Бога; и всеки, който 
люби, роден е от Бога и познава Бога. 

Който не люби, не е познал Бога; защото 
Бог е любов“ (1 Йоаново 4:7-8).

Старши пастор д-р Джейрок Лий
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Какъв вид поле на сърцето имате?

Когато фермерите посяват семената, 
някои от тях падат от двете страни на 
пътя, който е до полето. Семената не 
могат да пуснат корени ако паднат до 
пътя. Не са заровени в почвата и затова 
не могат да поникнат. Понякога птиците 
идват и ги изяждат.
Земята  около  пътя  символизира 

закоравелите сърца. С такива сърца хората 
не могат да разберат Божието слово 
или да повярват в него, когато го чуят. 
Хората, подобни на крайпътните почви, 

просто идват в църквата и си отиват без да 
изпитат Светия дух. Хората, които имат 
поле на сърцето като крайпътна почва, 
трябва да се стараят повече от другите, но 
много често не го правят.
Трябва да се освободим от арогантността, 

гордостта, упорството и лицемерието 
и да разрушим рамките на собствената 
праведност и индивидуално-формираното 
съзнание, за да култивираме полето, което 
е като крайпътна почва. Хората втвърдяват 
сърцето си за определен период от време с 

неистина и зло, затова трябва непрекъснато 
да ги унищожават, за да култивират почвата.
Например, трябва дълбоко да се 

замислите дали идеите ви наистина са 
правилни ако проповядваното послание 
не съответства на мислите ви. Също 
така, трябва да извършите някои добри 
дела, за да може Бог да ви даде Своето 
благоволение. Важно е роднините 
и църковните лидери да се молят 
за хората, чиито сърца наподобяват 
крайпътна почва и да ги ръководят.

Канаристите места имат малко 
почва върху скалите. В такива полета 
почвата не е дълбока. Семената 
поникват, когато попаднат на такова 
място, но бързо изгарят от слънчевите 
лъчи, защото почвата е плитка.
Семето на Словото не пуска корени 

заради „скалите“, поставени в сърцето. 
Ето защо, хората, чиито сърца са като 
канаристо място, бързо рухват, когато 
дойдат изпитания, преследвания или 
изкушения. По-конкретно, „скалата“ 
е плътта на сърцето, което обича този 

свят. В по-широк смисъл, неистината 
не позволява на хората да повярват 
в Бога и да Го обичат. Не всички 
канаристи места са еднакви. Размерът 
на неистината, поставена в полето на 
сърцето, е различен за всеки човек.
Тук  „нямаха  корен“ означава , 

че нямали истинска духовна вяра. 
Въпреки, че са чули Словото и са го 
разбрали, това не означава, че са го 
разбрали в сърцата си или го вярват 
от сърце. Такава вяра се нарича 
„физическа вяра“ или „вяра само като 

познание“.
Трябва  прилежно  да  спазваме 

Словото и да се молим ревностно, за 
да култивираме скалистото поле; да 
спазваме пълнотата на Светия дух и 
никога да не спираме да култивираме 
по средата. Трябва старателно да 
спазваме посланията, които слушаме 
и гласовете, които ни дава Светият 
дух. Ще бъде направено според вярата 
ни, когато вярваме, че със сигурност 
можем да култивираме нашето сърце с 
Божията сила и не се отказваме. 

Тук „тръните“ са многобройните 
разклонения на трънливите растения, 
които изглеждат като храсти. Семената, 
които падат върху тръните, не могат да 
родят плодове. Те наистина поникват и 
порастват до известна степен, но след 
това не могат повече да се развиват, 
защото са задушени от тръните.

„Тръните“ в сърцата в духовен смисъл 
символизират  тревогите  на  света  и 

измамността на богатството, което означава, 
че има алчност за богатство, слава и власт. 
Хората с такова поле на сърцето твърдят, че 
спазват Словото, но продължават да живеят 
сред проверки и изпитания.
Трябва да изкореним злото от сърцето 

ни. Такива „тръни“ идват от плътски 
мисли и корените им символизират 
злото в сърцето. Дори и да нямаме 
плътски мисли, не можем да ги спрем 

докато имаме зло в сърцето си. Можем в 
значителна степен да отстраним плътта 
от сърцето ни, ако отстраним корените, 
наречени алчност и арогантност. 
Лесно може да ги изкорените, ако 

винаги медитирате върху Божието слово, 
молите се и получавате помощта на 
Духа. За да направите това, преди всичко, 
трябва да осъзнаете колко голяма болка 
ви причиняват тръните.

Добрата почва е мека, а не твърда като 
почвата около пътя. Меката почва ще 
обгърне семената, когато са посяти в нея 
за правилното им засаждане. Освен така, 
почвата съдържа въздух и вода, затова 
семената могат да поникнат и да пораснат 
много добре. По същия начин, сърцето с 
добра почва приема много добре цялото 
слово на Бога.

Добрата почва няма скали, затова 
Словото ще пусне корени много бързо. 
Хората, чиито сърца имат добра почва, ще 
спазват Божието слово във всяко изпитание, 
тестване или преследване. Tе чувстват 
сърцето на Бога, който иска да им позволи 
да живеят в Новия Ерусалим, най-доброто 
място за обитаване на Небето, затова постят 
и спазват словото Му с радост и получават 

обилни плодове на благословии в живота 
си, както е записано в Лука 8:15.
Нуждаете се от издръжливост, за да 

култивирате такова добро сърце. Можете 
бързо да култивирате добро сърце и да 
възхвалявате Бога с обилни плодове на 
духа и тялото според степента, в която 
се прекланяте телом и духом, молите се 
ревностно и старателно спазвате Словото.

От двете страни на пътя

Канаристо място

Трънливо поле

Добра почва

„И като сееше някои зърна паднаха 
край пътя: птиците дойдоха и ги 
изкълваха“ (Maтей 13:4).

„А други паднаха на канаристите 
места, гдето нямаше много пръст; 
и твърде скоро поникнаха, защото 
нямаше дълбока почва; а като 
изгря слънцето, пригоряха, и 
понеже нямаха корен изсъхнаха“ 
(Maтей 13:5-6).

„Други пък паднаха между 
тръните; тръните пораснаха и ги 
заглушиха“ (Maтей 13:7).

„А други паднаха на добра земя, 
и дадоха плод, кое стократно, кое 
шестдесет, кое тридесет“ 
(Maтей 13:8).

Исус говорил с притчата за полето, за да обясни за полето на човешкото сърце.
Исус говорил за четири вида почва: от двете страни на пътя, канаристо място, място с тръни и добра почва. Полетата на човешките сърца се 
формират различно в зависимост от това какви житейски сили получават хората от своите родители. Полетата на сърцата им може да се променят 
според средата, в която са отгледани и възпитанието, което са получили. Различията в сърцата ще предизвикат разлики в живота на всеки човек. По-
конкретно, скоростта на преминаване в дух може да бъде много различна според вида на полето на сърцето. Bажното е, че Божията сила може да 
превърне всяко поле в добра почва. Също така, трудът за култивацията е нищо в сравнение с радостта от богатата реколта. Надяваме се да получите 
обилни плодове на Светлината чрез проверка на полето на сърцето и чрез неговата култивация.
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„Бог съживи мен, който нямах 
никаква надежда за възстановяване“

През ноември, 2010 г., г-н Дейвид Лю ми 
даде един екземпляр на Новини от Манмин. 
Бях много удивен от свидетелствата за 
нещата, които се случили с Божията сила, но 
това което най-много ме впечатли и ме трогна 
дълбоко беше проповедта на старши пастор 
д-р Джейрок Лий. Не разбирах някои стихове 
в Библията и бях объркан, когато я четях. 
Проповедта, включена в Новини от Манмин, 
е голяма помощ за мен, за да разбера лесно 
Библията.
По този начин, Божието слово проникна 

в сърцето ми и животът ми започна да се 
променя. Двамата със съпругата ми, които 
често се карахме заради различия в мисленето, 
заживяхме като спокойно семейство.
Г-н Дейвид Лю ме запозна с Дебора Танг, 

която е президент на издателството Манмин 
в Малайзия и след като я срещнах разбрах 

Божията воля. Благодарение на нея се разкаях 
за това, че почитах идоли. Изхвърлих идолите 
като тези, които бяха изрисувани с дракони. 
След това изпитах чувство за свобода, сякаш 
бях освободен от тежко бреме и семейството 
ми беше обзето от истинска радост и щастие.
Това, за което съм още по-благодарен е, че 

телевизията GCN и книгите на д-р Лий като 
Опитване на вечния живот преди смъртта  и 
Ад  бяха от голяма помощ за моето духовно 
израстване. На 11 април, 2011 г., аз се записах 
в Централната църква Манмин по интернет, 
посетих Корея и участвах в лятното оттегляне 
за молитва през 2012 г.
Искам да организирам мисия на Манмин 

в Малайзия за разпространение на светото 
евангелие. Искам да бъда служител, който 
разпространява ревностно светото евангелие с 
книгите на д-р Лий и Новините от Манмин.

и чудеса; експлозивните дела 
на  сил ат а ,  които  и зпит аха 
богомолците .  Аз  също  бях 
изпълнена с Духа и вярата ми 
нарастна, но след това спрях да 
се моля и с течение на времето 
започнах да водя християнски 
живот в съгласие със света.

Струваше ми се невъзможно да 
оздравея заради многократните 
операции и кръвоизливи

В началото на 2012 г., заченах 
моето второ дете 12 години след 
първото .  До  четвъртия  месец 
на  бременността  често  имах 
кръвотечение заради полип на 
матката и се налагаше многократно 
да ходя в спешното отделение.
Получих  молитвата  на  д -р 

Джейрок  Лий  за  болните  и  за 
корема ми по интернет чрез силата 
на кърпичка, над която се е молил 
д-р Лий (Деяния 19:11-12). Малко 
след това спрях да кървя и нямах 
проблеми до десетия месец.
Около  11 ч .  сутринта ,  на  6 

ноември, 2012 г., родих с цезарово 
сечение второто ми дете, както 
родих и първата ми дъщеря. Този 
път ми отне два часа повече от 
нормалното и загубих съзнание.
П р и ч и н а т а  б я х а  л о х и и , 

което представлява течение от 
влагалището  непосредствено 
след  раждане .  Нямаше  такова 
секретиране при раждането на 
първото ми дете. Секретът покри 
матката и пикочния мехур с гной. 
Плацентата, матката и пикочният 
мехур бяха прилепнали, което 
възпрепятстваше изхвърлянето на 
плацентата.
Лекарите отстраниха плацентата 

с трудности, но контракцията на 
матката отслабна и получих голям 
кръвоизлив. Преляха ми девет банки 
кръв и опитаха интраутеринно 
свиване, за да спрат кръвоизлива, но 
беше безуспешно.
В 21 часа същата вечер направиха 

лигатура на чернодробната артерия, 
за да спрат кървенето, но и това 
беше безуспешно. Накрая, в 22 часа 
извършиха пълна хистероктомия за 
отстраняване на матката.
Докторите отстраниха внимателно 

матката, прилепнала до пикочния 
мехур и възстановиха увредените 
части  от  него ,  но  не  всички 
функционираха правилно и коремът 
ми  беше  много  подут,  защото 
кръвоизливът  продължаваше . 
Накрая трябваше да ми направят 
лапаротомия по спешност; тоест, 
хирургичният разрез беше направен 
през коремната стена. Лекарят 
отвори корема ми, отстрани кръвта 
и поправи няколко отвора, които 
откри в задната част на пикочния 
мехур. Bъпреки това, кръвоизливът 
продължаваше

Бях излекувана чрез молитвата 
на  д -р  Джейрок  Лий ,  която 
преминаваше ограниченията на 
времето и пространството

П а с т о р  Дж е й м з  С и м  о т 
Международната църква Манмин 

в Ню Йорк, неговата съпруга 
и  с емей с т вото  ми  в  Коре я 
отправиха молитва с пости за 
мен, разкайвайки се от името на 
близките ми за това, че нямахме 
праведен християнски живот.
С  Божието  милосърдие  д-р 

Джейрок Лий, който се молеше в 
планинска къща за молитви, научи 
за спешността на моя случай. 
Знаех, че той се моли ревностно 
с  Божията  сила ,  която  прави 
въжможни делата, преминавайки 
ограниченията  на  времето  и 
пространството. Казаха ми, че 
кръвоизливът спрял в момента, 
в който се молил за мен. С тази 
сила се съживил Лазар, който бил 
мъртъв от четири дни. Алилуя!
Толкова бързо се възстановявах, 

че само за два дни ме преместиха 
от  инт ен зивното  в  общото 
отделение. Докторите изразиха 
своето удивление и твърдяха, че 
било чудо да се излекувам и да се 
възстановя толкова бързо. Казаха, 
че това е Божие дело и бях основна 
тема на разговор в болницата.
Чувствах се много добре и ме 

изписаха на 27 ноември, 2012 г. 
Разкаях се след този инцидент за 
това, че нямах истинска вяра, макар 
и да казвах, че вярвах в Бога и за 
това, че не разчитах напълно на 
Божията сила, представена от д-р 
Джейрок Лий, въпреки че самата аз 
многократно я бях виждала.
Също така осъзнах, че светският 

живот, който няма нищо общо с 
Бога, е суета на суетите.Получих 
вяра и надежда за Новия Ерусалим, 
най-хубавото обиталище на Небето.
Отдавам  бла годарно с ти  и 

възхвала на Бога за това, че излекува 
мен, която бях предопределена да 
умра. Дякон Хахмин Чей и нейните 
дъщери Сони и Хейни.

Дякон Хуаймин Чей
(Международна църква Манмин Ню Йорк, САЩ)

Брат Дони Уай Синг Чин (вторият от ляво)
и семейството му (Сибу, Maлайзия)

„Светото евангелие беше 
повратен момент в живота ми“

Дякон Хахмин Чей и нейните дъщери Сони и Хейни 

През 2005 г., семейството ми емигрира 
в Ню Йорк, САЩ. Посетихме мисията на 
д-р Джейрок Лий в Ню Йорк, проведена в 
Медисън Скуеър Гардън през юли, 2006 г.
Станах свидетелка на разкаяние, изцеление 
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