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Дякон Кюнгуай Янг се вълнува 
всеки път, когато вижда дъщеря 
си Союн. Така е, защото чрез нея 
среща живия Бог. Тя е католичка 
и в продължение на 12-годишен 
брак страда от безплодие. 
Съпругът й, дякон Сю Ким, е 
заведен от неговия ръководител 
в Централната църква Манмин, 
където успяват да се сдобият с 
бебе чрез молитвата на старши 
пастор д-р Джейрок Лий. Сега 
имат щастлив християнски живот 
(снимката в дясно).
Спомняйки си за отминалата 

болка, тя казва: „Натъжавах се, 
когато научавах, че приятелките 
ми забременяваха. Депресирах 
се още повече в края на всяка 
година, защото мислех, че 
остарявам. Когато снаха ми 
забременя веднага след като се 
омъжи, тя щадеше чувствата ми и 
се стремеше да не се натъжавам, 
макар че не съм искала да го 
прави. Имах чувството, че 
създавах притеснения на хората 
около мен.“
Безплодието при човека e 

ситуация, в която омъжената 
ж е н а  е  н е с п о с о б н а  д а 
зачене, въпреки че и двамата 
партньори са млади и здрави и в 

продължение на една година се 
опитват безуспешно да създадат 
бебе. Една от седем омъжени 
двойки понастоящем страда от 
безплодие и тази цифра нараства 
всяка година.
Според данните от прегледа 

на Службата за наблюдение и 
оценка на здравното осигуряване 
в Корея, 184,576 души получават 
лечение  за  проблеми  на 
безплодието през 2010 г., с 24.4 
процента повече от 2006 г., 
когато са 148,408. Противно на 
тази тенденция, през последните 
32 години, много безплодни 
двойки зачеват и имат деца чрез 
молитвата на д-р Лий.
Ст а рши  д я ко н  Окдж а 

Ким ,  живееща  в  Гванджу, 
пие  пестициди  в  опит  за 
с а м оу б и й с т в о ,  п о р а д и 
психическо  натоварване , 
предизвикано от безплодието и 
придружаващия емоционален 
стрес. Въпреки че веднага е 
заведена в спешно отделение и 
едвам спасяват живота й, нейните 
дробове, черен дроб и бъбреци 
са увредени от остатъчните 
пестициди. Семейството й е 
посъветвано да се подготви 
за смъртта й. Въпреки това, 

благодарение на сестра си, 
тя получава молитвата на д-р 
Лий, чрез която е излекувана 
и по-късно зачева дете след 
21-годишен период на безплодие. 
Синът й Сануу сега е в десети 
клас (Снимка 11).
По време на специалната 

молитва за изцеление на д-р Лий 
през 1993 г., множество двойки са 
благословени да заченат веднага. 
Впоследствие, много хора, 
страдащи от безплодие в и извън 
Корея, непрекъснато получават 
благословията да заченат.
Дякон  Сукюра  Харуко 

(Япония) изпраща молба за 
молитва до д-р Лий във връзка 
с безплодието на дъщеря й, 
което не може да се излекува с 
различни медицински средства. 
Точно според очакванията й, 
дякон Харуко се сдобива с 
красива внучка. Освен това, 
старши дякон Джикуай и старши 
дякон Ууниянг Чои (Япония) 
откриват църквата Йамагата 
Манмин в Япония, след като 
са благословени да имат деца 
чрез молитвата на д-р Лий. 
Множество безплодни двойки 
се регистрират в църквата 
и получават благословия за 

зачеване.
Пастор Асиф Вазир (Пакистан) 

изпраща снимка на своята 
съпруга до църквата с писмо 
за нейната неспособност да 
зачене и получава молитвата на 
д-р Лий, преминаваща времето 
и пространството. Тя ражда 
син в десетата година от брака 
и възхвалява Бога със своето 
свидетелство (Снимка 9).
Сестра Людмила (Израел) 

претърпява  два  аборта  и 
страда от безплодие по време 
на  три-годишния  си  брак . 
Междувременно научава за д-р 
Лий и чрез молитвата му зачева и 
ражда сина си Соломон. Въпреки, 
че вече е в напреднала възраст, 
за да понесе бременността, тя е 
благословена да има безопасно и 
лесно раждане (Снимка 10).
В Сингапур, сестра Фиона 

има Синдром на поликистозния 
яйчник и съпругът й Алекс 
се опитва да се сдобие с дете 
с помощта на много лечения 
на  модерната  медицина , 
китайски лечебни средства 
и традиционната китайска 
медицина .  Въпреки  това , 
постоянният неуспех ги подлага 
на  голям  стрес .  Един  ден 

прочитат книгите на д-р Лий 
и научават за неговите дела 
на изцелението. Посещават 
църквата, получават неговата 
молитва и накрая се сдобиват със 
син (Снимка 1).
Бог казва в Псалми 127:3: 

„Ето, наследство от Господа 
са чадата, и награда от него 
е плодът на утробата.“ Само 
Създателят Бог може да дава 
живот. Една жена в Сунам няма 
син, но се сдобива с такъв чрез 
делото на Бога, който гарантира 
думите на Елисей (2 Царе 4). 
Елизабет също е безплодна, но и 
тя зачева и ражда в напреднала 
възраст в Божието провидение. 
Това е Йоан Кръстител. Хана 
също се сдобива със Самуил като 
предлага тържествена молитва 
на Бога.
Днес, както и в миналото, 

нашият Бог на любовта отговаря 
на могъщата молитва и изпълнява 
желанията  на  сърцето  на 
Неговите деца, които се опитват 
да живеят според Словото Му. 
Оставете всякакъв вид проблеми 
на Бога, за когото нищо не е 
невъзможно и действайте с вяра. 
Тогава ще можете да получите, 
каквото искате.

„Бог ми подари дете!“
Много хора с проблеми за безплодност, бяха благословени да се сдобият с дете

Хората на снимките по-горе получават благословията да заченат чрез молитва. Те казват, че чувстват любовта на Бога и благодарят, когато виждат децата им да растат добре. От горната лява част, 
сестра Фиона в Сингапур, сестра Иносент Меси в Пакистан, брат Джон в Индия, старши дякон Чангкуай Янг; в средата от ляво, сестра Еймий в Германия, дякон Кюнгджа Чо в Сеул, сестра Икуми 
Ямашита в Япония, старши дякон Сухий Лим; в долната част от ляво се намират пастор Асоф в Пакистан, сестра Людмила в Израел, старши дякон Окджа Ким, семейството на дякон Хиоджунг Ким

◄  Масия  Асиф ;  пастор  Асиф  Назир  се 
сдобива със син след десет-годишен брак

Дякон Сю Ким и дякон Кюнгхауай с тяхната дъщеря 
Союн, с която се сдобиват след 12-годишен брак ▲
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„Не си прави кумир“

Първата и втората от десетте заповеди може 
да звучат сходни за някои хора, но са различни. 
Първата предупреждава хората за политеизма: 
„Да нямаш други богове освен Мене.“ Това 
означава, че Бог е единственото Божество и 
трябва да Му служим и да обичаме само Него. 
Втората: „Не си прави кумир“, предупреждава 
за идолопоклонството. Нека да разгледаме какво 
представляват кумирите и духовното значение на 
втората заповед.

1. Какво е кумир? 
Кумир е „изображение на Бога, използвано като 

обект на почитание“. Хората правят изображения 
на хора, животни на земята, насекоми, птици, риби, 
слънцето, луната и звездите или дори въображаеми 
неща, с дървета, скали, метал, злато или сребро. 
Идолопоклонство е да направим тези физически 
изображения, да ги почитаме и да им служим.
Идолите са направени от хората, нямат живот и 

не могат да ни благословят. Хората са създадени 
по подобие на Създателя Бог. Колко смешно 
е да си създават кумири, да ги почитат и да ги 
молят за благословии! (Исая 46:6-7) Освен това, 
идолопоклонство означава също разчитането на 
амулети, почитането на мъртви хора или други 
вълшебни или магически неща.
Хората правят такива безсмислени изображения 

и ги почитат, защото вътрешно се чувстват 
задоволени, когато действително виждат и докосват 
нещо.
Също така, никога не трябва да правим никакво 

изображение на Бога, който е дух и не трябва да му 
служим, сякаш е Бог. Някои вярващи в Бога правят 
идоли и им служат. Например, те почитат картина 
или изображение на Исус, на Дева Мария или на 
други бащи на вярата. Такива изображения на 
Исус са направени с въображението на художника 
или скулптора и не са истински. Също така, Дева 
Мария или бащите на вярата са създания, които 
не подлежат на преклонение. Ако почитаме или се 
молим на тези неща, това е идолопоклонство. Само 
Бог е единственият, когото трябва да почитаме и 
към когото да отправяме нашите молитви.
Някои хора казват, че дори кръстът в църквата 

е кумир, но той е символ на евангелието, в което 
вярваме. Ние имаме кръста и го гледаме, за да 
помни ценната кръв на Исус и благоволението за 

спасение. Самият кръст не е предмет на възхвала 
или идол.
Също така, някои картини на Исус, държащ 

агнето или картината на Последната вечеря, 
не са идоли сами по себе си. Това са само 
картини, показващи, че Исус е добрият пастор 
или изразяващи Неговото духовенство. Ние не 
възхваляваме и не се молим на Исус в картините.
Някои хора казват, че дори Моисей създава 

идол .  Те  говорят  за  инцидента ,  когато 
израилтяните са ухапани от огнени змии, след 
като се оплакват от Бога (Числа 21) и загиват. Бог 
казва на Моисей да направи бронзова змия и да 
я сложи на един стълб. Като изпълняват Божието 
слово да погледнат към стълба, те се спасяват. 
Това е първообраз или предзнаменование на Исус 
Христос, който спасява хората на кръста. С други 
думи, така, както израилтяните са спасени от 
смъртта като погледнат бронзовата змия, хората, 
които вървят по пътя на смъртта, могат да бъдат 
спасени и получават живот, вярвайки в Исус 
Христос, който е разпънат на кръста.

2. Какво означава идолът в духовен смисъл?
Идолите в духовен смисъл включват всички 

неща, които обичаме повече от Бога. Ако обичаме 
нашите родители, съпруг, жена, деца или нас 
самите повече от Бога, те в духовен смисъл са 
идоли за нас. Разбира се, това не означава, че не 
трябва да обичаме никой друг, освен Бога.
Очевидно е, че трябва да обичаме нашите 

родители в истината и Бог също ни казва да ги 
почитаме. Но ако нарушаваме Божия ден, за да 
почитаме и да задоволим нашите невярващи 
родители, това означава, че ги обичаме повече от 
Бога. Това не само разочарова Бога, но и означава, 
че не изпитваме истинска любов към тях. Само 
ако ги заведем в църквата, за да получат спасение, 
можем да кажем, че истински ги почитаме и 
обичаме.
Същото се отнася и за родителите. Ако истински 

обичаме нашите деца, трябва първо да обичаме 
Бога и нашите деца в Него. Колкото и да се 
стараем, не можем да ги защитим от врага дявол 
и Сатаната, нито да ги излекуваме от неизличими 
болести. Само когато родителите почитат Бога и 
обичат децата си в Господ, Бог ще ги защитава и 
ще им дава добро здраве и благословии във всички 
аспекти.
Само когато обичаме Бога на първо място и 

обичаме всички други в любовта към Бога, можем 
да споделим истинска любов с тях. Ето защо, не 
трябва да казваме в църквата, че трябва да обичаме 
само Бога, а не нашите семейства и членове на 
семействата ни, без да познаваме духовното 
значение.
Някои вярващи в днешно време обичат парите 

повече от Бога, а други нарушават Божите 
заповеди, за да запазят своята слава и власт. Това 
е също духовно идолопоклонство. Някои хора са 
отдалечени от Бога заради известни личности, 
спортни звезди или други неща, което също може 
да означава идолопоклонство.

3. Благословии за подчинение, проклятия за 
неподчинение
Изход 20:5-6 гласи: „Да не им се кланяш нито да 

им служиш, защото Аз Господ, твоят Бог, съм Бог 
ревнив, който въздавам беззаконието на бащите 
върху чадата до третото и четвъртото поколение 

на ония, които Ме мразят, а показвам милости към 
хиляда поколения на ония, които Ме любят и пазят 
Моите заповеди.“
Тук Бог казва, че Той е „ревнив Бог“. Неговата 

ревност е различна от тази на хората и произлиза от 
неговата любов, докато човешката ревност е грозна, 
мръсна и вредна за другите. Ако вярващите почитат 
идоли, Бог отвръща лицето си от тях, позволявайки 
на врага дявол и Сатаната да вършат делото си 
върху тях. Те страдат от различни изпитания и 
бедствия и стават бедни по сърце. Скоро осъзнават 
грешката си, разкайват се за нея и се връщат към 
Бога.
Божията  ревност  е  изразът  на  Неговата 

истинска любов да спре Неговите деца от пътя 
на унищожението и да ги ръководи по пътя на 
вечния живот. Въпреки това, ако някои хора 
обичат идолите повече от Бога и ги почитат, това 
е все едно да Го мразят. Tе ще получат отплата 
и тя ще премине към 3тото и 4тото поколения. 
Много от тях ще се разболеят от неизличими 
болести, а други ще страдат от недъзи и умствени 
разстройства. Въпреки това, ако някой от тези 
потомци се разкае и потърси Бога, макар и 
неговите предшественици да са почитали идоли 
толкова много и да са се противопоставяли на 
Бога, семейството ще получи Божието състрадание 
и бедствията ще спрат.
Все пак, когато праотците са съхранили толкова 

много злини от противопоставянето на Бога и са 
почитали идоли в екстремна степен, не е лесно 
за децата да повярват в Бога. Макар и да приемат 
Господ, Те имат духовна връзка със своите 
праотци и са затруднени да водят християнски 
живот. Врагът дявол и Сатаната продължава да ги 
обвинява и да ги смущава, опитвайки да ги отклони 
от вярата в опита си да ги поведе отново към 
смъртта. Дори и в такава ситуация, ако се разкаят за 
греховете на своите бащи от тяхно име със скромно 
сърце, докато отхвърлят злото и търсят състрадание 
от Бога, те със сигурност ще бъдат защитени с 
Божието благоволение.
От друга страна, онези, които обичат Бога и 

спазват Неговите заповеди, ще получат Божието 
благоволение за хиляди поколения. Бедствията са 
само до 3тото и 4тото поколение, но благословиите са 
за хиляди поколения. Виждайки това, можем още 
веднъж да почувстваме любовта на Бога.
Скъпи братя и сестри в Христос, ако почитате 

Бога ,  Вие  и  Вашите  потомци  ще  бъдете 
благословени. Това не означава, че всички 
потомци ще бъдат благословени, само защото 
техните предшественици са почитали Бог много 
добре. Само когато те самите обичат Бог, живеят 
в истината и не са опетнени с идолопоклонство, 
могат да получат всички натрупани благословии. 
Надявам се никога да не направите идол и да не 
почитате никой от тях, а да обичате Бог на първо 
място. Моля се в името на Господ, правейки това, 
да се радвате на благословиите, обещани за хиляди 
поколения.

Старши пастор д-р Джейрок Лий
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„Не си прави кумир, или какво да било подобие на нещо, което е на небето горе, или което е на земята долу, или което е във водата под земята. 
Да не им се кланяш нито да им служиш, защото Аз Господ, твоят Бог, съм Бог ревнив, който въздавам беззаконието на бащите върху чадата до третото и 

четвъртото поколение на ония, които Ме мразят, а показвам милости към хиляда поколения на ония, които Ме любят и пазят Моите заповеди“ (Изход 20:4-6).

Bulgarian
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Девет дарби, 
отдадени чрез Светия дух

1 Коринтяни 12:4-11 говори за деветте дарби, отдадени на всеки 
един чрез Духа, както е необходимо. Можем да води могъщ живот 
с вяра, разбирайки и получавайки деветте дарби на Духа. Нека да 

ги разгледаме по-подробно.

1. Слово на мъдростта

Ако получим словото на мъдростта 
чрез Светия дух, можем правилно да 
използваме Божието слово, когато и където 
е необходимо и следователно да помогнем 
на хората да се променят бързо.

*
Светият дух подновява сърцата им. Той ги 

окуражава и превръща живота им в живот 
на радост и благодарност. Освен това, Той 
посажда в тях вяра и надежда за Небето, за 
да преодолеят този свят. Според степента, 
в която постигнем освещаване, по-голяма 
е мъдростта, получена от Бога (Яков 3:17-
18). Ако получим тази дарба, тя ни укрепва 
духовно и ни позволява да изпълняваме 
правилно всички задължения.

4. Изцеление 

Хората, които са получили дарбата на 
изцелението, са способни да излекуват 
вирусни болести чрез молитва.

*
Дори и човек да се разболее от сериозна 

болест, той ще бъде излекуван, ако изцяло 
се разкае за своите грешни дела и получи 
молитва от някой, притежаващ дарбата 
на изцелението. Представете си, че един 
човек е съгрешил поради непознаване на 
истината. Ако се разкае от сърце, Бог ще 
се смили над него и ще го излекува. Освен 
това, той ще бъде излекуван по-бързо и 
по-лесно, ако получи молитва от някого, 
притежаващ дарбата на изцелението.

7. Разпознаване на духовете

Разпознаване на духовете означава да 
познаваме Божията воля. За да получим 
дарбата, трябва изцяло да спазваме Божието 
слово. Когато разберем ясно гласа на 
Светия дух и спазваме Божията воля, ще 
разпознаем духове с Божията сила.

*
Постигайки максимално равнище за 

разпознаване на духовете, ще отличим това, 
което принадлежи на духа от това, което 
принадлежи на плътта. Ще различим гласа 
на Светия дух от собствените ни мисли, 
доброто от злото и истината от лъжата. Ще 
отличим хората, които общуват със злите 
сили и хората, които са смутени от тях и 
бързо ще им отговорим.

2. Слово на знанието

За да бъдем въоръжени с Божието 
слово, първо трябва да го осъзнаем, 
което  означава  духовните  ни  очи 
да  останат  отворени  за  Словото .  В 
противен  случай ,  ще  знаем  само 
неговото буквално значение, без да 
разбираме истинския му смисъл и няма 
да почувстваме Божието сърце и любов.

*
Без да се въоръжим с духа, няма да 

спазваме Словото и да изпитаме Божите 
дела. Само чрез приемане на дарбата 
на словото на знанието, ще разберем 
духовните послания на Светото писание, 
ще ги превърнем в хляб за нас и ще ги 
приложим на практика. 

5. Извършване на велики дела

Дарбата за извършване на велики дела ще 
направи възможно да се извършат действия, 
които не могат да бъдат изпълнени от 
хората, като лечение на недъзи или вродени 
болести, контролиране на времето или 
небесните тела и промяна на човешкия 
характер и темперамент.

*
Тази дарба се отдава на хората, които 

търсят Божията воля. Хората са способни да 
извършат такива удивителни чудеса, които 
превъзхождат човешките възможности, 
след като достигнат четвъртото равнище на 
вярата – вярата да обичат Бог извънредно 
много и молейки се да постигнат петото 
равнище – вярата да удовлетворят Бог.

8. Говорене на разни езици

Дарбата  на  езиците  е  полезна  за 
християнския живот и Бог иска да я даде 
на всяко дете, което получава Светия дух.

*
Говоренето на разни езици е молитва с 

духа. Когато се молим с духа, ще получим 
пълнотата на Духа и ще разберем по-добре 
Божието слово. Ще бъдем способни да 
се молим ревностно и да се изпълним с 
Духа, което ни помага да получим сила. 
Ще преодолеем изпитания и нещастия 
и ще отхвърлим нещата, които най-
много желаем да отстраним. Освен това, 
молитвата с духа е чута само от Бога и 
Сатаната не може да ни попречи да я 
отправим.

3. Вяра

Само с помощта на Светия дух ще 
получим вяра от Бога. Ще получим 
вяра, само когато прилагаме Божието 
слово, запазено като знание.

*
Добро сърдечните  хора  спа зват 

Словото ,  отхвърляйки  решително 
нещата, които му противоречат, веднага 
след  като  ги  открият  в  сърцата  си . 
Някои хора веднага приемат и вярват в 
делата на живия Бог, когато изпитат или 
станат свидетели на доказателствата 
за Неговото съществуване. Тези хора 
правят  това ,  защото  са  получили 
дарбата на вярата.

6. Пророчество

Пророчеството е предсказание на 
бъдещето, направено с вдъхновението 
на Духа и според Божията воля. А който 
пророкува, той говори на човеци за 
назидание, за увещание и за утеха (1 
Коринтяни 14:3).

*
Дарбата на пророчеството се отдава 

на този, който се моли много, който 
се подчинява на Божието слово и има 
осветено сърце без никакво зло. Когато 
предсказва, той не знае какво говори, 
защото  думите  му  са  изпълнени  в 
пълнотата и вдъхновението на Светия 
дух.

9. Тълкуване на езици

Човек тълкува езици, когато той или тя е 
изпълнен/а и вдъхновен/а от Светия дух, но 
дарбата се отдава само на хората, избрани 
да я получат според специалната воля на 
Бога или които са осветени. 

*
За  дарбите  на  пророче ството  и 

тълкуването на езици, трябва да можем да 
възпрем мислите си. Дори и Бог да ни е 
дал дарбите, ако нямаме тази способност, 
нашите собствени мисли понякога намират 
израз като пророчество или тълкувание. 
Разбира се, Бог не дава дарбата на 
тълкуванието на езици на онези, които не 
живеят в истината, защото са повлияни от 
Сатаната в известна степен.
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Каква е Вашата тайна за получаване на 
Божията благословия?
Бях предложен на Бога с молитвата на майка 

ми, още преди да се родя. Аз съм полски 
евреин. Когато бях по-млад, започнах бизнес с 
мой колега, който предложи да работим заедно. 
Бях лекар и знаех малко за ръководството на 
бизнес. Въпреки това, приех предложението 
му с вяра и започнахме с мотото „Печелим, за 
да споделяме с другите!“, както и с отдаване 
на десятък на Бога. Когато Бог ни засипа с 
благословии, нашият бизнес процъфтя много, 
достигнахме 600 филиали и асоциирани фирми 
и постигнахме голяма печалба, възлизаща на не 
по-малко от десетки милиони долари.

Откъде научихте за Централната църква 
Манмин в Израел?
Президент съм на Коалицията Помагаща 

ръка  (мрежа  от  стотици  международни 
благотворителни организации, посветени 
специално  на  бедни  хора ,  оцелели  от 
Холокоста). Считам, че оцелелите от Холокоста 
са  най-нещастни ,  изпитали  най-тежките 
съществуващи преследвания. Организирам 
мероприятия за тях всяка година. През 2012 г. 
конкретно, преп. Сууджин Лий от Централната 
църква Манмин дойде и представи словото 
на живота на повече от 10,000 оцелели. Също 
така ,  църковните  изпълнители  показаха 
красиви изпълнения. Тази всеотдайност отвори 
сърцата им и те се заинтересуваха от Господ и 
повярваха в Него. 

Какво Ви впечатли най-много по време на 
Вашето посещение в Манмин?
Видях църковните членове да правят това, което 

Светият дух желае, в подчинение на Неговото 
искане. Беше изумително. Централната църква 
Манмин е място, където се събират хората, 
изпълнени с любов. Всеки един от тях е изпълнен 
с любов и спокойствие и копнее за Новия 
Ерусалим на Небето. Те спазват Божите заповеди, 
постигат осветеност и имат специалната цел да 
влязат в Новия Ерусалим. Изглеждаха сякаш са 
водили небесен живот преди това. Надявам се 
всички хора да научат да служат на Бога чрез 
Манмин, която е изпълнена с пълнотата на Духа.

Какво почувствахте, когато срещнахте 
лично д-р Джейрок Лий за първи път?
Бях удивен, когато срещнах за първи път д-р 

Джейрок Лий. Познах го от неговите проповеди 
и снимки. Честно казано, малко се страхувах 
от него, но той беше като баща, изпълнен с 
родителска любов.
Скоро след това, бях изпълнен с неговата любов 

и духовно величие. Чувствах, че той прави всичко 
с любов и осъзнах защо много хора го обичат. 
Чрез него почувствах също Божието присъствие.
Той е Божи служител, който е чист и не се 

компрометира със светски неща. Той общува само 
с Бога и представя Неговата любов на хората, 
което изглежда е неговият мотив да живее.

Можете  ли  да  ни  кажете  за  Вашето 
бъдещо духовенство и визия? 
Надявам се новините от Израел да бъдат 

докладвани на GCN, за да могат зрителите да 
се доближат до страната. Освен това, желая 
програмите на GCN да бъдат излъчвани от Израел 
към целия свят. Ако светото евангелие се излъчва 
от Ерусалим, то ще има по-голямо въздействие 
върху хората по света и в Израел. 

През  2014 г. ,  аз  изпитах  някои 
невероятни неща с Божията любов. 
Когато бях в 11ти клас, майка ми ни 
напусна, за да печели пари. Поради 
тази причина, семейството ми нямаше 
връзка с нея в продължение на 27 
години. Опитвахме се да я намерим, 
дори и чрез обяви във вестниците за 
изчезнали лица, но всичко беше напразно.
Тъй като вярвах в живия Бог, аз се молих ревностно 

и получих молитвата на д-р Джейрок Лий по време на 
службите. Междувременно, през 2014 г., открих майка ми 
след 27-годишно дълго отсъствие, което беше истинско 
чудо за мен. Благодарение на това, цялото семейство 
заедно с майка ми отпразнувахме празника на Чусиок през 

2014 г.
Това не е всичко. Благословена бях също да 
отхвърля моето негодувание и омраза от все 
сърце, което се случи по време на службата за 
Божествено изцеление през лятното оттегляне на 
Манмин на 4 август, 2014 г. Преди д-р Лий да се 

помоли за болните, аз бях благословена да осъзная, 
че изпитвах негодувание и омраза към майка ми и 

се покаях изцяло. Тогава почувствах върху себе си огъня 
на Светия дух. Когато получих молитвата, покрих с ръце 
очите си, защото исках да имам двойни клепачи.
След молитвата имах красиви двойни клепачи. Алилуя! 

Отдавам всички благодарности и слава на Бога на любовта, 
който излекува разбитото ми сърце и изпълни всичките ми 
съкровени желания.

Моят Господ познава 
изцяло сърцето ми

Д-р Андре Газьоровски от Израел посещава Централната църква 
Манмин за отпразнуване на 32рата годишнина. Ето интервюто с него.

Д-р Андре Газьоровски, Израел (на 55 
години)
Главен изпълнителен директор, Коалиция 
Помагаща ръка
Отоларинголог, Акушер и Гинеколог
Президент и Главен изпълнителен 
директор на мрежата Intelligence Technology 
GroupTechnology Group

„Централната църква Манмин е място, 
където се събират хората, изпълнени с любов“

Старши дякон Микюнг Сео 
на 46 г., 2-20 Енория в Южна Корея

Д-р Андре Газьоровски Израе


