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„Ние, месианските евреи, бяхме събудени и подновени 
и изпълняваме активно нашето духовенство. Всичко това 
е възможно, благодарение на щедрата подкрепа и любов 
на д-р Джейрок Лий. Вярваме от сърце, че Бог изпратил 
д-р Лий за Неговите избраници, хората на Израел“, 
казва еврейският пастор Шломи Абрамов, проповядващ 
в Църквата Корона от скъпоценни камъни в Ришон 
Летцион.

Християнският форум, плодът на постоянното 
израелско духовенство
След отварянето на църквата през 1982 г., старши пастор 

д-р Джейрок Лий продължава да се моли за израелското 
духовенство и през юли, 2007 г., той се залавя с него, като 
посещава държавата Израел, която е най-отдалечената 
част от евангелието.
През септември 2009 г., Той ръководи Обединената 

мисия на Израел, организирана от Кристалния форум 
(Асоциация на израелските пастори) в Международния 
конгресен център, Ерусалим и смело провъзгласява Исус 
за единствен Спасител.
Той се моли за болните, много от които са излекувани от 

болестите и свидетелстват за своето изцеление. Събитието 
се излъчва в повече от 220 държави чрез 33 телевизионни 
станции, включително TBN Русия, Enlace, CNL и Digital 
Congo.
Болшинството от израелтяните практикуват юдаизма, 

която е монотеистична религия, служеща на ГОСПОД 
Бог. Месианските евреи са отлъчени и презирани като 
малцинство в обществото. Въпреки това, след похода на 
израелтяните, те се оживяват и сега изпълняват различни 
видове форми на духовенство под покровителството на 
Кристалния форум. Кристалният форум е асоциацията на 

израелските пастори, която представлява плодът, роден 
чрез постоянното духовенство на д-р Лий на израелтяните.

Кристалният форум провежда различни форми на 
духовенство
Пастор Олег Хазин, управляващ администратор на 

Кристалния форум, казва: „Израелският фестивал за 
чудодейно изцеление 2009 г. ни убеди, че ние също ще 
можем да проповядваме уверено светото евангелие в 
Израел. От тогава организираме различни мероприятия 
като събрания за чудодейно изцеление, музикални 
фестивали, детски лагери, семинари на пасторите, 
семинари на двойки и събрания за молитви.“
Пастор Даниел Матиаш, проповядващ в църквата Цар 

на славата в Хайфа, радостно обяснява за обновлението 
на израелските църкви: „През последните няколко години, 
църквите на Кристалния форум израснаха духовно и 
на брой. Много хора се регистрират всяка година, за да 
бъдат членове на тялото на Христос. Участваме също 
в световната мисия чрез провеждане на изцерителни 
събрания или семинари в САЩ, Германия, Естония, 
Латвия, Литва, Украйна, Русия, Казахстан и много 
държави в Азия, както се моли д-р Лий.“

Християнският статус се повишава и пасторите се 
обединяват
Кристалният форум организира конференция всяка 

година с преп. Сууджин Лий, президент на Асоциацията 
на пасторите на Централната църква Манмин и 
Кристалния музикален фестивал. На фестивала хората 
смело възхваляват Господ публично и изпълнителите от 
Комитета за сценични изкуства на Манмин представят 
високо-качествена християнска култура. Фестивалът от 

2014 г. се проведе в ICC, Хайфа през месец май с около 
1,000 души посетители от Израел, Русия, Украйна, 
Филипините, Финландия и Конг Конг. Той се излъчва чрез 
TBN Русия в около 180 държави. 
Пастор Дмитри Петровски казва: „Забележително 

е, че месианските евреи се събират на такова място и 
възхваляват Господ. Наистина е удивително само по себе 
си да проведем тук такова голямо събитие. Това повишава 
статуса на християните на по-високо ниво в Израел и 
помага нашите пастори да се обединят.“

Израелските пастори посещават Централната църква 
Манмин един път годишно за своето духовно израстване
Израелските пастори и вярващи увеличават вярата 

си чрез посланията, предадени по телевизията 
посредством GCN (www.gcntv.org), TBN Russia, CNL, 
HolyGod TV и Rodnoy TV; чрез Интернет; както и чрез 
книгите на д-р Лий. Някои от тях участват в църковните 
мероприятия като Лятното оттегляне и Конференцията на 
ръководителите, за да се присъединят към духовния поток 
на църквата.
Пастор Орен Лев Ари, проповядващ в църквата Цар 

на славата в Ерусалим, присъства на Конференцията на 
ръководителите 2014 г, озаглавена „Цялостен дух“, въз 
основа на Евреи 10:22. Той казва: „Опитвам се да живея 
според Божията воля, имайки предвид посланието, което 
чух по време на семинара в Корея. Често проливам сълзи, 
когато си спомням за сцената, в която д-р Лий се моли да 
отхвърля бързо греховете и да стана могъщ пастор.“
Божията любов към израелтяните представлява 

Неговото сърце за всички хора от всички нации. Нека да 
възхваляваме Бог, който ще позволи да се роди още по-
изобилен плод чрез израелското духовенство на Манмин.

Божията любов достигна 
най-отдалечената част, Израел!
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„Да нямаш други богове освен Мене“

Божите  деца  т рябва  да  спа з ват  и  да 
практикуват Десетте заповеди, дори и да не 
могат да си спомнят цялото съдържание на 
66-те книги на Библията. Десетте заповеди са 
дадени от Бога на Неговите скъпи деца чрез 
Моисей. Те резюмират всичко казано от живия 
Бог и служат като основа за Библията. 

1. Десетте заповеди: които вярващите трябва 
и могат да спазват

Така, както на този свят има закони, които 
трябва да спазваме, има също закон, който 
трябва да се спазва, за онези, които приемат 
Исус Христос и принадлежат на Бога.
Законът се отнася за десетте заповеди в 

Библията. Те са разделени на четири главни 
категории: „Прави това“, „Не прави онова“, 
„Спазвай  това“,  „Отхвърли  онова“.  Ако 
ги спазваме, ще бъдем защитени от Бог и 
Сатаната не може да ни причини изпитания и 
проверки. Ако ги нарушаваме, това означава да 
съгрешаваме и ни поставя под владението на 
греха и Сатаната, което ни води към Ада.
Трябва да разберем причината, заради която 

Бог ни дава тези заповеди и ни казва да ги 
спазваме. Бог не иска да ни задължи или да 
ни създаде трудности, Той иска да ни поведе 
към Небето, където няма сълзи, болка, смърт 
и болести. Това е също, за да се радваме на 
благословен живот на земята. Някои хора ще 
попитат: „Как може човек да спази всички 
Десет заповеди? Можем само да се опитаме 
да ги спазим.“ Въпреки това, 1 Йоаново 5:3 
гласи, „Защото ето що е любов към Бога: да 
пазим неговите заповеди; а заповедите Му не са 
тежки.“
Ако обичаме някого, дори и да ни моли за 

голяма услуга, ние сме щастливи просто да му 
помогнем. По подобен начин, с истинска любов 
към Бога не е тежко да се спазват Неговите 
заповеди. Освен това, нещата са различни за нас 
хората, живеещи по времето на Новия завет, в 
сравнение с хората от времето на Стария завет, 
които трябва да ги спазват със собствената си 
воля и усилия.
Исус ни откупва за всичките ни грехове 

чрез разпъването Му като изкупителна жертва 

и всеки, който вярва в това и приеме Исус 
Христос, получава Светия дух и Неговата 
помощ.
Със  силата  на  Духа  ще  спазваме  дори 

нещата ,  които  обикновено  не  можем  да 
спазваме истински само с нашата способност 
или сила на волята. Ако в нас е Божието слово 
и истината, не можем да съгрешаваме и ще 
живеем с нея.

2 .  Бог  е  Създат ел я т,  Спасит ел я т  и 
единственото божество

Изход 20:1-3 гласи: „Тогава Бог изговори 
всички тия думи, като каза: Аз съм ГОСПОД 
твоят Бог, който те изведох из Египетската 
земя, из дома на робството. Да нямаш други 
богове освен Мене.“

„Ти“ в този абзац се отнася за Моисей и за 
хората на Израел, които получават словото. 
Освен това, в днешно време се отнася също 
за всички деца на Бога. Той не само спасява 

синовете  на  Израел  от  робство  в  Египет, 
показвайки големи чудеса и знамения, но също 
спасява нас, които сме роби на греха. Ето защо, 
като Божи деца, не трябва никога да имаме 
други богове, освен Него. 
Бог е единственото истинско божество, който 

е жив и всемогъщ и Той създава небесата, 
земята и всички неща на тях. Той управлява 
всички  неща  на  вселената :  историята  на 
човечеството; животът, смъртта, щастието и 
нещастието на хората; и Той ни дава истински 
и вечен живот. Въпреки това, светските хора 
възхваляват много други богове, с което се 
отдалечават от Бога. Някои почитат божеството 
на слънцето, Поларис, други почитат скалите, 
старите дървета и дори животните, въпреки 
че  никой  от  тях  не  може  да  ги  спаси  или 
благослови. 
Римляни 1:20 гласи: „Понеже от създанието 

на света това, което е невидимо у Него, сиреч 
вечната Му сила и божественост, се вижда 
ясно, разбираемо чрез творенията; така щото, 
човеците остават без извинение.“ Силата на 
Създателя се вижда ясно във всички неща 
около нас и те свидетелстват, че има само един 
Създател.
Всички  хора  на  тази  земя  имат  еднакви 

основни  структури  и  функции .  Всички 
африканци, европейци и азиатци имат две 
очи и две уши, един нос и една уста. Дори 
местоположенията им са еднакви. Така е не 
само за хората, но и за животните. Това говори, 
че има само един Създател. Освен това, много 
природни феномени разкриват доказателството 
за Създателя Бог.
Земята се върти и обикаля, което причинява 

деня и нощта; четирите сезона; приливите и 
отливите; и движението на атмосферата. Много 
небесни тела са разположени и се движат, за да 
създадат най-добрата околна среда за хората и 
другите живи същества и да поддържат техния 
живот на земята. Слънцето и земята също се 
движат на най-подходящото разстояние за 
неизмеримо време, без никаква грешка.
Това е възможно, защото вселената и всички 

неща в нея са предназначени, създадени и 
ръководени с Божията мъдрост. Създателят Бог 
прави всичко и ръководи всичко с Неговата 

сила. Благодарение на тези ясни доказателства, 
никой  не  може  да  се  оправдае  в  деня  на 
страшния съд и да каже: „Не знаех, че имало 
Бог.“
В  историята ,  някои  хора  разпознават 

Създателя и следват правилния път, макар и 
никога да не са чували евангелието. Адмирал 
Ю Сан-шин от династията Джосион винаги 
върви по правилния път и служи само на Бога. 
Той не знае за Бог или за Господ, но не почита 
екзорсистите или безсмислените богове. С 
неговото добро съзнание, той гледа само към 
небето и се страхува само от Създателя.
Богът на справедливостта открива пътя за 

спасението на такива хора, чрез така наречения 
„съд на съвестта“, както гласи Римляни 2:14-
16. Бог открива пътя за спасението на хората 
от времето на Стария завет и онези, които не 
познават евангелието и закона на Бога, ако 
следват своето добро съзнание и вярват в Бога.

3. Причината, заради която Бог ни казва да 
нямаме други богове освен Него

Някои вярващи се обръщат за помощ или 
служат на други богове. Те отиват при хора, 
предсказващи съдбата или разчитат на други 
видове магьосничества или магии. Някои от тях 
имат дори талисмани за любов или амулети. 
Други посещават церемониите на Нееврейски 
райони, почитащи фалшиви богове. Те твърдят, 
че това е въпрос на разбиране и че проявяват 
толерантност.  Някои  невярващи  задават 
въпроса: „Християнството повелява хората да 
вярват само в един Бог. Не е ли това прекалено 
строго?“
Бог е единственият Създател и само Той 

може да ни даде благословии и живот. Срещу 
Него  са  безполезните  неща ,  които  хората 
почитат.  Те  принадлежат  на  тъмнината  и 
произлизат от Сатаната, Божия враг. Сатаната 
заблуждава хората и ги принуждава да служат 
на определени неща напразно. Тя получава 
молбата им и ги води по пътя на унищожението. 
Ето защо, ако имате други богове във Вас, 

макар и да казвате, че вярвате в Бога, Вие имате 
непрекъснати изпитания и проверки в живота 
си и страдате в сълзи, нещастие и болести. 
Богът на любовта не иска да тръгнем по пътя на 
унищожението чрез почитането на други богове 
и затова ни заповядва да нямаме такива. Той 
иска да спечелим вечен и благословен живот на 
земята, като служим само на Него.
Скъпи братя и сестри в Христос, вие видяхте, 

чухте и изпитахте доказателства за живия Бог. 
Призовавам ви неизменно да служите и да 
разчитате само на Него, който създава всички 
неща и притежава контрола над тях. Моля се в 
името на Господ като правите това да се радвате 
на многобройни благословии като Негови деца.

Старши пастор д-р Джейрок Лий
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„Тогава Бог изговори всички тия думи, като каза: Аз съм ГОСПОД твоят Бог, който те изведох из Египетската земя, 
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„След десет години бездетен брак,  
                                имаме син!“

Съпругата на пастор Азиф Назир е 
безплодна заради запушени маточни 
тръби. Опитват се да отидат в Южна 
Корея, за да получат молитвата за 
зачеване на д-р Лий, но не успяват 
да получат виза. Ето защо, изпращат 
своя снимка на д-р Лий и получават 
неговата молитва, преминаваща 
времето и пространството. Тогава, 
след десет години бездетен брак, тя 
забременява и ражда син!

  

„Бях излекувана от Синдром на Харада!“

„Вече нямам атопичен дерматит!“

Сестра Сюбин Ким страда от атопичен дерматит 
от четири-годишна възраст. Докато ходи на 
училище, тя дори носи маска, за да скрие от 
другите подутото си и покрито 
с гной лице. Положението й се 
влошава още повече в колежа. 
Тя поглежда назад към своя 
християнски живот, отдалечава 
се от светските неща, разкайва 
се изцяло и получава молитвата 
на д-р Лий. Тогава е напълно 
излекувана.

„Загубих съзнание заради епилепсия, но дойдох 
на себе си след получаване на молитва!“

Джоел Рамос има сърдечна аритмия, при която електрическата 
дейност на сърцето е нередовна, както и епилепсия от много 
ранна възраст. Докато присъства на Фестивала за изцеление на 
Филипините през 2001 г., той изведнъж загубва съзнание и тялото 
му се вкочанява като на мъртвец. След като получава молитвата на 
д-р Лий, той се връща към живота и започва да върви.

„Бях излекуван от множествена склероза!“

Едуар Гереро не е в състояние да върви 
добре и да пази равновесие, поради проблеми 
със зрението и слуха. Той е диагностициран с 
неизлечима болест – множествена склероза. 
Казват му да взима лекарства до края на живота 
си. Той посещава Мисията за изцеление в Перу 
през 2004 г. и получава молитвата на д-р Лий. 
Тогава възстановява своята способност да пази 
равновесие и да върви, както и да вижда и да 
чува. Неговата магнитно-резонансна томография 
разкрива, че вече няма инфекция в мозъка.

▲ Магнитно-резонансна томография 
една година преди молитвата
Очевидна инфекция

▲ Мегнитно-резонансна томография 
след молитвата
Няма инфекция

Дякон Янгми Ю изведнъж започва да не вижда 
добре с лявото си око и зрението й бързо се 
влошава. През нейните очи, правата линия изглежда 
вълнообразна и нещата около нея изглеждат 
изкривени и жълти. Понякога зрението й се влошава 
още повече. Дори повръща и й прилошава. Накрая 
отива в болница и е диагностицирана със Синдром 
на Харада.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Преди молитвата

● След молитвата

▲ След молитвата: кистите в двете й очи изчезват, 
зрението й се подобрява от 0.8/0.25 на 1.0/1.0 и 
заболяването на ретината изчезва.

Left

Left

Right

Right

„Неговата могъща застъпническа молитва 
прекратява по-нататъшната катастрофа, 

причинена от наводнението“

Наводненията 
сполетяват Куинсланд, 
Австралия през януари, 
2011 г. и причиняват 
големи щети.

От 13 януари, на 
следващия ден след 
молитвата, дъждът 
спира и водата бързо се 
оттегля.

Д - р  Мийки  Кюпир ,  п р ед с ед ат е л  н а 
Организационния комитет на Конференцията на 
WCDN в Австралия, изпраща искане за молитва 
на д-р Лий в Южна Корея на 12 януари, 2011 
г. Започвайки през декември, 2010 г., поредица 
от наводнения сполетяват Куинсланд и долните 
етажи на сградите и близките околности са 
наводнени, когато 
рекат а  Бризбейн 
се повишава с 8 м. 
Дъждът спира след 
молитвата  на  д-р 
Лий.
Ако  р е к а т а  с е 

по виши  по в еч е , 
както предвиждат 
п р о г н о з и т е  з а 
времето ,  хиляди 
к ъщ и  щ е  б ъ д а т 
п о д  в о д а .  Т я  е 
развълнувана да види 
силата на молитвата 
на д-р Лий и изразява 
своята благодарност 
към него.
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Дякон Джюмхюн Ким е диагностициран с 
Неходжкинов лимфон във фаза 3 в болницата 
Хуейсюн на Националния университет Чонам. 
Докторът изисква да получи антитуморно лечение 
най-малко осем пъти. Когато получава второто 
лечение, той съжалява пред живия Бог, защото 
вижда и чува могъщите дела в църквата. Той 

решава  да  с е 
посвети на Бога 
и  п о л у ч а в а 
молитвата  на 
д -р  Лий .  Два 
дни  по -късно 
има медицински 
преглед, който 
п о к а з в а ,  ч е 
няма  никакви 
т у м о р н и 
клетки!

Срещали ли сте живия Бог?Срещали ли сте живия Бог?

„Тежката суша беше облекчена!“

По време на посещението на д-р Джейрок Лий в 
Израел за Фестивала за изцеление, проведен на 6 
и 7 септември, 2009 г., пастор Даниел Розен иска 
от него да се помоли за националния проблем – 
интензивна, тежка суша. Когато д-р Лий се моли 
ревностно за Израел по време на фестивала, моли 
Бог  да  даде 
д о с т а т ъ ч н о 

дъжд на Израел. На 8 септември, 
на следващия ден, там започва да 
вали силно. Това е предадено по 
израелската обществена телевизия 
и изненадва хората по света.

„Туморните клетки изчезнаха напълно“

▲ След молитвата
Подобрена слухова 
способност
Няма звънтене в ушите

▲ Преди молитвата
Детектиран лимфом в 
много части

▲ След молитвата
Няма лимфом

„Възстанових слуха си с ухото, 
с което преди едва можех да чувам“

Дейвид Гонсалес не чува добре с лявото 
ухо. Затруднява се да намери своята радио 
програма, както и да разговаря с другите. Той 
присъства на Обединената мисия в Ню Йорк 
през 2006 г. и получава молитвата на д-р Лий. 
Тогава се чувства здрав от главата до петите 
и започва да чува добре с лявото ухо.

„Моите ембрионни трилиони абнормни 
хромозоми станаха нормални!“

Старши дякон Джюнгей Им има quad screen 
тест в четвъртия месец на бременността. Тя 
показва висок риск от хромозомни нарушения, 
Синдром на Едуардс и Синдром на Даун. Въпреки 
това, ражда здрав син, Джихо, след като получава 
молитвата на д-р Лий. Бог мигновено превръща в 
нормални трилионите й абнормни хромозоми. 

„Бях излекувана от СПИН!“

Лалита е отвлечена и продадена в Мумбай. Тя едва 
се спасява от трафикантите, благодарение на полицая, 
който я забелязва, но вече е заразена със СПИН. 
Чувства се толкова обезсърчена, че дори мисли за 
самоубийство.
Междувременно ,  тя  чува  за  фестивала  за 

и з ц е л е н и е  в 
И н д и я  п р е з 

2002 г. и го посещава. Докато слуша 
молитвата на д-р Лий след неговото 
послание, тя вижда силна светлина 
и изпитва пронизващи тръпки по 
цялото  си  тяло .  Медицинските 
р е з ул т а т и  с л е д  м и с и я т а  с а 
отрицателни и лекарят й казва, че 
това безспорно е дело на Бога.

„Това е чудо! Появи се нова плът“

Старши дякон Юндюк Ким полива цялото си тяло с вряща 
вода от един казан. Тя получава изгаряния от трета степен и не 
е възможно да се излекува. След като получава молитвата на д-р 
Лий, латентната топлина изчезва и се появила нова тъкан. Тя е 
напълно излекувана.

Симон, 
директор на отдела за 
клинична патология на 
болницата Галиани

„Червената линия 
в ляво означава 
положителен резултат, 
но линията на нейния 
анализ сега е в дясно. 
Тя сега е нормална. Не 
мога да отрека, че това 
е дело на Бога!“

В ранната църква, записана в Деяния 2, са показани много чудеса и знамения от апостолите и 
има голямо изцеление. В днешно време също в Централната църква Манмин, старши пастор д-р 
Джейрок Лий изпълнява много чудеса, знамения и могъщи дела, потвърждаващи неговото послание. 
Чрез тях голям брой хора срещат живия Бог, получават увереност в спасението, излекувани са от 
болести и получават разрешения на своите проблеми. Ето някои от техните свидетелства.


