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„Могъществото на литературата“ подновява душите
Делата на Светия дух са изпитани в целия свят чрез книгите на д-р Джейрок Лий

Публикуване на книги: Чрез безброй дни на пости и 
страстна молитва, д-р Джейрок Лий постигна дълбоко 
общуване с Бога и написа много книги с вдъхновението на 
Духа. Започвайки с публикуването на неговите мемоари 
Опитване на вечния живот преди смъртта през 1987 
г., бяха публикувани повече от 90 книги, включително: 
Посланието на Кръста; Мярката на Вярата; Небето; 
Ад; Дух, Душа и Тяло; и Стъпките на Господ.

Представяне на международни панаири на книгата: Книгите 
бяха представени и получиха много положителни оценки на 
няколко големи международни панаири на книгата във Франкфурт 
(Германия), Международният панаир на книгата в Пекин (Китай), 
Панаирът на книгата в Америка (САЩ), Панаирът на книгата в 
Лондон (Обединеното кралство), Панаирът на детските книги в 
Болоня (Италия), Световният панаир на книгата в Ню Делхи (Индия) 
и Международният панаир на книгата в Гуадалахара (Мексико). 

Публикуване на електронни книги: книгите на д-р 
Лий се издават също в електронен формат. Има 326 
тома електронни книги на 49 езика. Те са налични чрез 
множество онлайн книжарници като: Kyobo Book Centre, 
Ridibooks, Amazon.com, iBookstore и Google Play Books. 

Световна дистрибуторска мрежа: Неговите книги 
са публикувани от деветнадесет изтъкнати световни 
издателски къщи, включително Charisma Media (САЩ), 
Evangelista Media (Италия) и Grace Publishing House 
(Китай). Те се разпространяват чрез много книжарници, 
сред които New & Best (Украйна) и Librairie Antoine 
(Ливан). Книгите са налични също навсякъде по света на 
уебсайта на Amazon.com, която е една от най-големите 
онлайн книжарници.

Многоезични книги: книгите на д-р Лий са преведени 
на 58 езика и са публикувани в 306 тома. Неговата 
книга Посланието на Кръста и автобиографията 
Моят Живот Моята Вяра са включени в „Списък на 
литературни произведения по брой преводи“ на Wikipedia 
с Посланието на Кръста, преведена на 57 езика и Моят 
Живот Моята Вяра, преведена на 35 езика.

Една от моите служителки почти 
не можеше да спи заради депресия. Тя трябваше 
непрекъснато да взема лекарства и не бе в състояние да 
се съсредоточи върху работата си. Винаги бе недоволна 
и дори обвиняваше Бога. Въпреки това, тя се освободи 
от депресията, докато редактираше книгата на д-р 
Джейрок Лий Силата на Бога. Тя осъзна, че болката на 
д-р Лий от неговите болести преди да срещне Бога, бе 
несравнима с нейната болка и промени своя начин на 
мислене. Депресията тогава изчезна! Този инцидент бе 
много специален за нас и изпитах голяма радост.

Въпреки  че  бях  християнка , 
когато  боледувах ,  ходех  в  болницата  и 
вземах лекарства. В същото време, прочетох 
автобиографията на д-р Джейрок Лий Моят 
Живот Моята Вяра. Сега, когато съм болна, аз 
се вглеждам в себе си, разкайвам се и получавам 
молитвата на д-р Лий. В книгата прочетох, че д-р 
Лий винаги дава дарения по време на службите. 
Развълнувана от това, аз също започнах да правя 
дарения от сърце на всяка служба. От тогава се 
радвам на финансови благословии.

Книгата на д-р Джейрок Лий Ад 
разкрива неща, за които никога не бях чувал в други 
църкви. Това велико произведение разбуди душата 
ми, която бе изпаднала в духовен сън. Удивен бях 
да науча, че дори децата могат да отидат в Ада, 
заради греховните природи, наследени от техните 
родители. Осъзнах също правосъдието на Бога, с 
което се отплаща на всеки човек, според това, което 
е направил на земята. Поставих тази книга на видно 
място в дома ми, за да могат гостите да я четат. След 
прочитането й, те възкликват: „Каква чудесна книга!“

Когато  четях  книгите  на  д-р 
Джейрок Лий, чувствах неистината ми да се 
разпада и вярата да изгражда основата си. 
Посланието на Кръста бе особено удивителна! 
Мислех си със съжаление: „Защо никой не ми каза, 
че християнството е такъв вид вяра?“ Започнах 
да разбирам от сърце Божието благоволение и 
пожертвувателната любов на Господ.

Исках да разкрия мистериите 
в  Библията  и  направих  проучване  за  тях . 
Междувременно открих книгите на д-р Джейрок 
Лий Небето I и II. След като ги прочетох, научих, 
че има няколко различни обиталища на Небето и 
лесно разбрах много от „мистериите“ в Библията. 
Това увеличи моята вяра, надежда и духовно 
желание за Небето.

Книгите  на  д -р 
Л и й  с ъ д ъ р ж а т 
словото на живота и 
могъщи дела. Голям 

брой хора по целия свят изпитват удивителните 
дела на Светия дух чрез прочитането на 
неговите многоезични книги. Те се изпълват 
с голяма любов и вяра в Бога. Започват да 
изпитват голямо желание за Небето, сърцата 
им се подновяват и много от тях изпитват дела 
на Божествено изцеление.

„Изградена бе основата на моята 
  вяра“
   Брат Йонгхун Ким, Южна Корея

„Душата ми се разбуди с 
  книгата Ад“
  Брат Селварадж, Индия

„Добавена надежда за Небето“
  Брат Самуел Орозко Барсело, Колумбия

„Получих финансови благословии“
  Сестра Надакорн Тумасат, Тайландия

„Служителката ми бе излекувана от  
  депресия“
  Президент Динг Юан Пинг от 
  Издателска къща Грейс, Пекин
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„Почитай баща си и майка си“

Исус е Синът на Бога. Той дошъл на земята 
като човек от плът и учил хората, че най-великата 
и най-важна заповед за нас е да обичаме Бога, 
последвана от заповедта да обичаме нашите 
близки (Матей 22:37-40). Той казал това, защото 
ако човек изпълни тези две заповеди, той или 
тя ще бъде в състояние да спазва всички други 
останали.
Десетте заповеди, записани в книгата Изход, 

са разделени на две групи: едната група обхваща 
от 1та до 4та заповеди относно любовта към Бога, 
а другите – от 5та до 10та, заповядват да обичаме 
ближните си като нас самите.
Нека сега разгледаме петата заповед: „Почитай 

баща си и майка си.“

1. За да почитаме нашите родители, 
трябва да ги почитаме в Господ   
Дори и да не е написано в Десетте заповеди, ако 

човек има добро съзнание, той знае, че естествено 
задължение  за  човека  е  да  почита  своите 
родители. Защо тогава Бог заповядал изрично да 
почитаме баща си и майка си?
Това не означава, че трябва да ги почитаме във 

физически смисъл. Това означава, че трябва да 
почитаме нашите родители в Господ, а именно, 
в Божието слово (Ефесяни 6:1). Ако ние се 
подчиняваме на нашите родители, които ни 
казват да не ходим на църква в неделя, това не 
означава да ги почитаме, а вместо това, ще бъдем 
унищожени с тях.
Ако ние истински обичаме и почитаме нашите 

родители, главният ни приоритет ще бъде да ги 
покръстим и да им помогнем да получат спасение.

2 Летописи  15:16 гласи: „А  още  и  майка 
си Мааха цар Аса свали да не бъде царица, 
понеже тя бе направила отвратителен идол на 
Ашера; и Аса съсече нейния идол, стри го, та 
го изгори при потока Кедрон.“ Ако една майка 
царица почита идоли, това не само означава, 
че се противопоставя на Бога и следва пътя на 
унищожението, но също така мами хората да 
почитат идоли и води и тях към унищожение.
Ето защо, цар Аса не се съгласил с майка си, а 

официално я отстранил от поста на царица. По 
този начин, хората били уведомени за проблема 
и майка му също била способна да се откаже от 
този път. Това е истинското значение на почитта 

към родителите.
Преди  всичко ,  можете  да  твърдите ,  че 

почитате истински Вашите родители, когато ги 
ръководите към небесното царство.

2. Трябва да почитаме Бога, който ни е 
дал живот
Заповедта, която гласи да почитаме нашите 

родители, е в същия дух като думите Му да 
спазваме Божите заповеди и да уважаваме Бога. 
С други думи, човек, който истински почита 
Бога от все сърце, естествено почита своите 
родители и човек, който от все сърце почита 
своите родители, също служи на Бога от сърце. 
Ако трябва да изберем кое е по-важно, от 
първостепенно значение е да служим на Бога.
Бог създал вас и мен, нашите бащи, дядовци 

и всички праотци от предишните поколения. 
Бог е Този, който създал първия човек Адам и 
който дал живот на цялото човечество. Въпреки 
че спермата и яйцето се оплождат при зачеване 
на човека, първоначалното семе на живота е 
отдадено само от Бога.
Освен  това  тялото ,  което  виждаме  тук ,  е 

единствено черупка, която е необходима само 
за временния живот на този свят, а истинският 
господар на нашето „аз“ е духът в нашето тяло. 
Независимо колко се опитва, човек не е способен 
сам да направи семето на живота. Също така, 
независимо колко знания натрупваме, ние не 
можем да направим или да копираме духа на 
хората. Дори и да създадем човешка форма 
чрез клониране на клетки, не можем да наречем 
получения резултат човек, докато Бог не вдъхне 
дух в това тяло. Това може да бъде извършено 
само от Бога и духът на човека може да се роди 
отново само чрез Светия дух. Следователно, 
истинският баща на нашия дух е нашият Бог.
По този начин, трябва да служим добре на 

нашите физически родители, но повече трябва да 
обичаме и да служим на Бащата Бог, защото Той 
ни е дал самия живот. Също така, ако родителите 
осъзнават този факт, те ще считат децата за дар 
от Бога и ценни души (Псалми 127:3) и ще се 
опитват да ги възпитават според Божията воля.

3. Когато обичаме Бога, ние сме способни 
да почитаме нашите родители от все сърце
Почитането означава да уважаваме, да се 

подчиняваме и да служим на другите подобаващо. 
Нека сега да проверим дали сме били небрежни 
или  невнимателни  към  нашите  родители , 
казвайки, че обичаме Бога.
Случвало ли се е Вашите родители да кажат 

нещо неразумно, да мислите, че това е глупост и 
да ги пренебрегнете с Вашите думи и действия? 
Да обичаме Бога и да почитаме нашите родители 
не са отделни неща.

1 Йоаново 4:20 гласи: „Ако рече някой: Любя 
Бога, а мразя брата си, той е лъжец; защото, който 
не люби брата си, когото е видял, не може да 
люби Бога, Когото не е видял.“ 
Също така, в Матей 15:4-9, Исус упреква 

Фарисеите и писарите, когато отнели нещата, 
които трябвало да получат техните родители, 
казвайки, че ги дават на Бога. Те не направили 
това ,  защото  служели  от  сърце  на  Бога . 
Отдаването на Бога било само извинение, за да 
вземат за себе си това, което трябвало да дадат на 
своите родители.

Ако истински обичаме и уважаваме Бога от 
все сърце, ние не можем да не обичаме нашите 
физически родители и да ги почитаме от сърце. 
Когато осъзнаем повече любовта на Бога, ще 
осъзнаем също и любовта на нашите родители.
Когато живеем в истината, отхвърлим греховете 

и злото и спазваме изцяло Божието слово, сърцето 
ни ще се изпълни с истинска любов и ние ще 
осъзнаем любовта и благоволението на нашите 
родители, които са ни родили и отгледали. Тогава 
ще им служим с любов с цялото си сърце.

4. Благословия, отдадена на хората, 
които почитат Бог и своите родители в 
истината
Бог говори за благословията, отдадена на онези, 

които Го обичат и почитат своите родители от 
сърце в Изход 20:12: „Почитай баща си и майка 
си, за да се продължават дните ти на земята, която 
ти дава Господ твоя Бог.“
Стихът не означава просто, че ще се радваме 

на дълголетие на тази земя. Той означава, че 
всичко ще върви добре с нас и ще се радваме 
на добро здраве и на Божията защита, докато 
душите ни преуспяват. Така е, защото почитането 
на Бог и родителите в истината показва успеха 
на нашите души. Тогава няма да се сблъскаме 
с  произшествия  или  бедствия  и  ще  бъдем 
благословени в нашето семейство, работното 
място и бизнеса. Благословията за удължен живот 
включва всички тези благословии, взети заедно.
Такъв бил случаят с Рут в Стария завет. Като 

нееврейка, тя се омъжила за евреин, но съпругът 
й починал млад, без да й остави дете. Свекърва й 
Наоми казала да си тръгне и да потърси щастието 
си на други места, но тя се отказала от своето 
лично щастие, за да изпълни задължението си на 
снаха и се преместила с нея в Юдея.
Тъй като била такава жена, Бог й позволил да се 

радва на големи благословии, въпреки че не била 
еврейка. Бог направил така, че да срещне един 
богат мъж сред роднините на бившия си съпруг, 
за когото се омъжила. Сред нейните потомци бил 
цар Давид и Бог оставил името й да бъде записано 
в родословието на Спасителя Исус. Както Бог 
обещал, Рут получила изобилни физически и 
духовни благословии, почитайки свекърва си от 
сърце.
Скъпи братя и сестри в Христос, ако вярата 

ви в Бога е истинска, вие не само ще служите 
на братята си по вяра, но и също на вашите 
родители, съпруги и съпрузи, вашите роднини и 
ближни. Доказателството, че ги обичате истински, 
ще бъде разкрито в добри дела, които прославят 
Бога.
Надявам се да излъчвате светлината на истината 

пред хората, с вашите съвършени и добри дела, 
както Рут. Моля се в името на Господ за това Бог, 
които е получил възхвала чрез вашите дела, да ви 
възнагради със слава и благословии.

Старши пастор д-р Джейрок Лий

„Почитай баща си и майка си, за да се продължават дните ти на земята, която ти дава ГОСПОД твоя Бог.“ (Изход 20:12)



Новини от Maнмин № 26  8 МАРТ, 2015 Г. 3 Християнски съвет

Защо християните 
почитат Сабат в неделя?

Защо християните спазват и почитат Сабат в неделя, след като Старият 
завет посочва събота като Сабат и в Израел евреите все още спазват 
Сабат в събота?

Битие 1:3 гласи: „И Бог каза: Да бъде светлина. И стана светлина.“ 
Това е духовна светлина, която означава Божията сила и Неговата 
върховна власт. С думите: „Да бъде светлина“, Бог, който е Самата 
Светлина, провъзгласил Своята власт над цялото пространство и всички 
неща в него. 
Йоан 1:9 гласи: „Истинската светлина, която осветлява всеки човек, 

идеше на света.“ Истинската Светлина е Исус Христос, който бил Словото 
и съществувал под формата на Бог, но станал човек от плът и дошъл на 
земята, за да ни спаси.
В 12та глава на Евангелието на Матей, Фарисеите казали на Исус, че 

видяли учениците Му да късат класове и да ги ядат в събота. Исус обяснил 

това с пример за Давид и казал: „Защото Човешкият Син е Господар на 
съботата“ (Матей 12:8). Човешкият Син се отнася за Самия Исус, който 
обяснил, че Той, който е истинската Светлина, е Господар на съботата.
В първия ден на Творението, Бог позволил да има светлина. По същия 

начин, неделя е първият ден от седмицата, когато истинската Светлина – 
Господ – блестяла над целия свят. Това означава, че Той бил разпънат на 
кръст, за да спаси всички хора, погребали Го в петък, а в неделя преодолял 
смъртта и възкръснал, осветявайки целия свят.
Той станал първите плодове на възкресението и излъчвал истинската 

Светлина и живот за душите, които живели в тъмнина на смърт и болка. 
От деня на Неговото възкресение, Божите деца получили надежда за 
възкресението и постигнали истински покой. Ето защо, Сабат започнал да 
се спазва в неделя, наречен „Денят на Господ“. 

Левит 23:10-12 гласи: „Говори на израилтяните, като им кажеш: 
„Когато влезете в земята, която Аз ви давам, и пожънете жетвата й, 
тогава да донесете на свещеника един сноп от първите плодове на 
жетвата си. И той да подвижи снопа пред ГОСПОДА, за да ви бъде 
приет; на другия ден подир съботата да го подвижи свещеникът. И в 
деня, когато подвижите снопа, да принесете за всеизгаряне ГОСПОДУ 
едно едногодишно агне без порок.“

Тук ,  Бог  казва  на  синовете  на  Израел  да  принесат  в  жертва 
едногодишно мъжко агне без порок в деня след Сабат, който е неделя. 
„Мъжкото агне“ символизира Исус Христос, който е Агнето на Бога. 
„Първите плодове на жетвата си“ също означава Исус Христос, който 
е първите плодове на възкресението, както е записано в 1 Коринтяни 
15:20: „Но сега Христос е бил възкресен, първият плод на починалите.“ 
Дори Старият завет предсказва за неделната служба и че това ще бъде 
денят на Господ Исус Христос

Човечеството загубило истинския покой, след като първият човек Адам 
извършил първия грях на хората като ял от дървото на познанието на доброто 
и злото. Както Бог казал: „...защото в деня, когато ядеш от него, непременно 
ще умреш“, духът на Адам умрял и неговите потомци – цялото човечество 
– били обречени на вечна смърт, която е Ад. Въпреки това, Исус дошъл като 
наш Спасител. Макар и безгрешен, поел цялото страдание на кръста от наше 
име и умрял. На третия ден преодолял смъртта и възкръснал. Ето защо, Той 
дал надежда за възкресение и вечен живот на хората, които не ги очаквало 
нищо друго, освен смърт, заради греховете им.
Следователно, всички хора могат да получат Светия дух като дар и 

мъртвият им дух се съживява, когато приемат Исус Христос и се разкаят за 
техните грехове. Това е духовно възкресение.
Чрез вярата в Исус Христос, ние получаваме правото да станем Божи деца и 

да се радваме на истински покой. Покоят на земята не е съвършен. Ето защо, 
Бог подготвя мястото на вечния и съвършен покой – Небето. Когато Господ 

дойде във въздуха, ние ще добием безсмъртна форма и ще Го срещнем. Това е 
физическо възкресение и тогава ще имаме истински покой завинаги.
Както беше обяснено, неделя е денят, в който Исус, който е Господ на Сабат, 

възкръснал и ни дал истински покой. Затова християните наричат неделя 
„Денят на Господ“ и го почитат.
Деяния 20:7 гласи: „И в първия ден на седмицата, когато бяхме събрани 

за разчупването на хляба…“ Това означава, че се събрали в „Неделя“, който 
е първият ден от седмицата и разчупили хляб, което символизира плътта на 
Човешкия Син. Тъй като плътта на Човешкия Син се отнася за Словото, те 
направили Божието слово духовния хляб на живота чрез почитта в неделя. 
В допълнение, 1 Коринтяни 16:2 гласи: „В първия ден на седмицата всеки 
от вас да отделя според успеха на работите си, и да го има при себе си, за да 
не стават събирания, когато дойда.“ Те също предлагали дарения в неделя, 
първият ден на всяка седмица.
Следователно, трябва да разберем истинското значение на Деня на Господ 

и да го пазим свят. Тогава ще имаме истински покой с Божията закрила и с 
надежда за възкресение и вечен живот.

В.

Бог създал небето, земята и всички неща на тях за шест дни и починал на седмия ден от Своята 
работа. Ето защо по времето на Стария завет, Сабат се почитал в събота, който е седмият ден 
от седмицата. Въпреки това, по времето на Новия завет, спазването на Сабат е в неделя, денят 
на Господ, в който Исус възкръснал, след като умрял на кръста, за да ни спаси. Нека сега да 
разгледаме причината, въз основа на Библията.

A.

1. Исус Христос е Господ на Сабат

2. „В деня след Сабат“ в Стария завет

3. Човечеството получава истински покой чрез възкресението на Исус



Новини от Maнмин № 26  8 МАРТ, 2015 Г.Свидетелства

Tel: 82-70-8240-2075 
www.urimbooks.com
urimbook@hotmail.com

Tel: 82-2-824-7107
www.gcntv.org
webmaster@gcntv.org

Tel: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
wcdnkorea@gmail.com

Manmin International Seminary

Tel: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
manminseminary2004@gmail.com

World Christian Doctors Network Urim Books 

4

На 17 май, 2014 г. имах удивителен сън, докато спях 
след петъчната нощна служба. В съня ми, старши 
пастор д-р Джейрок Лий натисна слънчевия ми сплит.
По онова време имах затруднено дишане. Не можех 

да вървя бързо и да тичам, защото веднага оставах без 
дъх. Въпреки това, след съня бях способна да вървя 
бързо и дори да тичам без проблем. След като изпитах 
Божието дело, аз слушах проповедите с удоволствие и 
се опитвах да живея според Божието слово.
През август, 2014 г., с мен се случи друго могъщо 

дело на Бога. В продължение на петнадесет години 
дясното ми око имаше назолакримална обструкция, 
което води до прекомерно сълзене. Налагаше се 
винаги да нося кърпички или салфетки, защото често 
проливах сълзи. Също така се срамувах, защото 
клепачите ми често бяха залепнали с жълтеникаво-
зелен секрет. Два пъти ме оперираха за това, но нямах 
подобрение.
Случи се нещо мистериозно след като получих 

молитвата на д-р Лий на семинара 
по време на лятното оттегляне на 
Манмин за 2014 г. Носът ми течеше 
постоянно от дясната ноздра по същия 
начин, по който преди това сълзеше 
окото ми. Сутринта на 31 август, 
издухах носа си. Почувствах, че беше 
чист и в същото време дясното ми око 
беше сухо. След това, постоянното 
сълзене от дясното ми око престана.
През ноември, продадох къщата 

ми в Инчион  и се преместих в 
тази на дъщеря ми, за да водя по-
добър християнски живот. Изпитвах 
благодарност, че ми позволи да водя 
правилен живот с вяра, както и да 
живея с дъщеря ми и с моя внук. 
Отново получих възможност да 

увелича вярата си.
Докато разопаковах багажа си 

в къщата й, аз носех една саксия. 
Спънах се в нещо и паднах върху 
саксията. Имах чувството, че 
бедрената ми кост се срина и ме 
прониза силна болка. С помощта 
на внука ми, бях закарана в 
болницата с линейка.
Р е н т г е н о в и т е  с н и м к и 

и  магнитно -ре зонансната 
томография разкриха, че имах 
фрактура на 12ия торакален 
прешлен. Докторът ми каза, че 
трябва да остана на легло без да 
се движа за около три месеца. 
Той щеше да види дали имам 
подобрение и след това да реши 
дали е нужна операция. Молих 

се  ревностно  да 
присъствам на неделните служби.
Постъпих в болницата в сряда и 

изглеждаше невъзможно да отида на 
църква в неделя. Въпреки това, моят 
внук получи разрешение от болницата 
да изляза и отидох на църква. По пътя 
чувствах силна болка, но в сърцето си 
изпитвах благодарност, че отивам на 
църква.
Когато пристигнах в църквата, болката 

беше толкова силна, че трябваше да 
присъствам на службата в легнало 
положение. Гледах службата чрез 
пряко излъчване по GCN от нашата 
кола, паркирана в двора на църквата. 
Бог ме обля с много благословии чрез 
посланието. Получих вяра в изцелението, 

докато слушах молитвата на д-р Лий след посланието. 
Веднага след завършване на молитвата, аз рязко 
кихнах два пъти. Каква изненада! Не изпитвах болка! 
Дъщеря ми каза: „Мамо, опитай се. Изправи се и излез 
от колата.“ Бях способна да се изправя, да изляза от 
колата и да вървя нормално без болка. Алилуя!
С дъщеря ми плакахме много и възхвалявахме Бога. 

След всички служби, ние се върнахме в болницата. 
Другите пациенти бяха изненадани да ме видят да 
влизам в стаята с грейнало лице. Свидетелствах за 
Божието изцеление.
Твърди се, че в случаите на компресионна фрактура 

на торакален прешлен, подобрението може да се види 
най-малко след шест месеца, макар и да се лекува с 
лекарства, физиотерапия или скоба. Въпреки това, 
болката ми изчезна и след няколко дни, започнах да 
вървя нормално. Божията сила наистина е удивителна! 
Отдавам всички благодарности и възхвала на Бога.

Семейството ми посещаваше църква на Петдесетницата, но 
през 2009 г. се преместихме в областта Килпаук и потърсихме 
нова църква. На 25 декември, 2009 г., дякон Мария ни заведе 
в църквата Ченай Манмин. Срещнахме живия Бог, който 
отговаря на молитвите ни, благославя ни и е добър. Сега водим 
щастлив християнски живот.
През 2008 г., баща ми претърпя катастрофа с мотор и десният 

му глезен бе наранен. След това изпиташе трудности да сяда 
и да се изправя, и се движеше с помощта на бастун. Имаше 
големи затруднения в работата.
Въпреки това, той беше излекуван, когато получи молитвата 

на старши пастор д-р Джейрок Лий за болните по GCN (www.
gcntv.org) по време на петъчната нощна служба. Той беше 
благословен да се премести на друга, по-добра работа. Майка 
ми също бе излекувана от стомашна язва, която я тормозеше от 
десет години.
Сестра ми също изпита Божията сила. Тя имаше алергия, 

която многократно се проявяваше и изчезваше под очите 
й. Веднъж се разпространи по цялото й лице. Кожата бе 

раздразнена, сърбеше я и я болеше. Пастор Джозеф Хан от 
моята църква се моли за нея с кърпичка, на която се беше 
молил старшият пастор (Деяния 19:11-12). Също така, тя 
напръска лицето си със сладка вода Муан. Сладката вода Муан 
е прясна питейна вода, която бе променена от солената морска 
вода чрез молитвата на старшия пастор и благодарение на нея 
и на молитвата, сестра ми бе напълно излекувана!
През март, 2014 г., помолих старшия пастор да се помоли 

да ме приемат във висшето училище, в което исках да вляза. 
След неговата молитва, преминаваща границите на времето и 
пространството, бях приета в училището, което исках.
По-малката ми сестра и аз сме членки на Хора на сестрите и 

на Танцовия състав в моята църква. Баща ми е вицепрезидент 
на Мисията за мъже, а майка ми извършва доброволна работа 
за приготвяне на храната на членовете в неделя. Искам да 
бъда учителка по компютърно инженерство и да помагам 
на църквата и на пастора. Благодаря на старшия пастор, моя 
пастор на любовта, който ни ръководи да срещнем нашия 
добър Баща Бог.

„Бог беше доволен, че спазвам Деня на Господ и ме излекува 
от компресионна фрактура“  

„След като срещнах моя добър Бог, 
аз бях излекувана и благословена“

▲ Младши дякон Юнгсан Чо (третата от ляво) възстанови здравето 
си чрез Божието благоволение. Тя води щастлив християнски живот с 
нейната дъщеря дякон Саню Хонг, нейния внук брат Джунионг Джунг и 
нейната внучка сестра Исиул Хонг.

▲ Рентгенова снимка на нейния 
торакален прешлен: 12ти прешлен 
с компресионна фрактура

Младши дякон Юнгсан Чо, на 73 години, Енория 12, Южна Корея

Сестра Ямуна, на 17 години, църква Ченай Манмин, Индия

▲ Ямуна (отляво), нейният баща 
Баласубрамани, нейната майка Пушпа 
и нейната сестра Мдхумати живеят в 
Божията любов и благословия.


