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На 25 април, 2015 г., силно (7.8) 
земетресение разтресе областта 
близо до Катманду, главният град 
на Непал. Много сгради се сринаха 
и големи последващи сътресения 
отнеха живота на много хора в голям 
брой области. Това опустошително 
земетресение остави повече от 7,000 
души мъртви и не по-малко от 15,000 
пострадали (към 6 май, 2015 г.).
На 26 април, 2015 г., пастор Грейс 

Лий от мисионерския център Манмин 
в Непал докладва за състоянието 
на  църквата :  „Нямаше  щети  и 
увреждания, както за църквата, така 
и за нашите членове. Защитени 
бяха дори близките и домовете им в 
други области. Църквата не пострада 
изобщо!“
Мисионерският център Манмин 

заема от третия до петия етаж на 
пет-етажна тясна и висока сграда 
в  областта  Лалитпур ,  която  е 
свързана с Катманду чрез мост. 
При започване на земетресението, 
сградата се разлюля толкова много, 
че те не можеха да стоят седнали или 
изправени, без да се хванат за нещо.
По това време, повече от 170 

членове обядваха след завършване на 
неделната сутрешна служба, защото 
спазваха свещен Божия ден. Те 
излязоха навън и останаха на пътя за 
известно време. Един час по-късно, 
те отново се събраха в църквата и 
имаха събрание за молитва, вместо 
вечерна служба. Проведоха дори 
срещата за молитви Даниел.
Пастор  Лий  изпрати  писмо , 

което  гласи :  „Нашите  членове 
бяха  защитени  от  това  голямо 
земетресение, което увеличи вярата 
им. Моля, молете се правителството 
на  Непал  да  може  бързо  да  се 
възстанови от щетите и страната 
да бъде защитена от последващи 
сътресения“.
Изпр а в е ни  пр ед  при р одни 

бедствия, хората са много малки 
и  напълно  уязвими  същества . 
Въпреки това, Божите деца няма да 
загубят спокойствието, ако вярват в 
Бог, прилагат на практика Словото 
Му с любов към Него и вървят в 
Светлината. Така, както Бог защитил 
израилтяните в Гошен от Десетте 
чуми, идващи във всички области на 
Египет, Той позволява хората днес 
също да изпитат такива защитни дела 
на Неговата сила.

На 15 юли, 2014 г., през нощта се 
случи нещо подобно на Филипините. 
Тайфунът  Рамасун  бе  могъща 
тропическа буря с разрушително 
въздействие на Филипините със 
силни ветрове от 250км/ч (155ми/
ч). В Църквата Манмин в Кавите, 
колоната ,  свързвана  с покрива , 
започна да трепери поради силните 
ветрове. Пастор Шарон Чо помоли 
спешно за молитвата на д-р Лий. 
Изведнъж ветровете, които щяха да 
изкоренят колоната, се успокоиха и 
спря да вали.
На следващата сутрин, Пастор 

Чо  видя  стотици  изкоренени 
дървета в близост до църквата. 
Цареше пълен хаос. Тя видя също 
наклонена желязна колона пред 
една бензиностанция. Въпреки това, 
нейната църква изобщо не беше 
повредена, с изключение на много 
малки щети на покрива и стените на 
паркинга.
През март, 2011 г., в Сендай, Япония 

се развихри цунами, помитайки 

крайморския град и причинявайки 
сериозни свлачища. Хиляди хора 
бяха погребани живи. Освен това, 
то причини щети в електрическата 
централа Фукишима Дайчи, което 
доведе до радиоактивно изтичане. 
Повредата беше неизмерима. В тази 
суматоха, какво се случи с църковните 
клонове на Централната църква 
Манмин в Япония?
Църквата Манмин в Ямагата се 

намира много близо до Сендай, но 
не претърпя щети. Хората усетиха 
само сградата да трепери и имаше 
прекъсване в електрозахранването. 
Други  църковни  клонове  също 
изпитаха само разклащането на 
сградите, но всички те бяха защитени.
През януари 2011 г., в Куинсланд, 

Австралия  имаше  множество 
наводнения. Река Бризбейн се повиши 
с осем метра. Хиляди домакинства 
щяха  да  бъдат  наводнени ,  ако 
беше продължило да вали според 
прогнозите .  Д-р  Мика  Куупър , 
директор на WCDN за Австралия, 

поиска д-р Лий да се помоли за 
страната й. Скоро спря да вали и беше 
предотвратено по-голямо поражение.
Независимо  къде  се  намират 

хората, те са изложени на опасности 
от неочаквани бедствия. Богът на 
любовта не иска човечеството да бъде 
изправено пред нещастия. Той иска 
хората да имат щастлив и сигурен 
живот с надежда за Небето и ги 
защитава с любов, която е много по-
голяма дори от тази на родителите. 
Въпреки това, когато те съзнателно 
извършват грехове в такава степен, 
в която Бог не може да не им обърне 
гръб, може да се случи бедствие 
според закона за справедливостта.
Ако те приемат Исус Христос 

като Спасител, опитват се да живеят 
според Божието слово и изпълняват 
минималната  справедливост  за 
Божите деца, спазвайки свещен 
Божия  ден  и  отдавайки  целия 
десятък, те ще бъдат защитени от 
притеснения, тревоги, инциденти и 
бедствия.

Голямото земетресение в Непал отне живота на хиляди хора. Нека се молим да няма повече щети и хората да не страдат от 
допълнителни травми. В допълнение, нека станем благословени Божи деца, които винаги са защитени от Него и Го възхваляват.

Какво можете да направите пред 
неизбежни природни бедствия?

Вярващите в Христос са защитени от земетресения, тайфуни и наводнения
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„Не кради“

Ако наречем един човек крадец, той ще се 
почувства много неудобно. Така е, защото 
всички знаем много добре, че кражбата е грях и 
престъпление.

Bъпреки това, в много случаи, хората не признават, 
че крадат. Това означава, че извършват грях без да 
го осъзнават и освен това, не се разкайват за него, 
защото не мислят, че е грях. Нека да разгледаме 
значенията на „крада“ в осмата заповед: „Не кради!“

1. Физическа кражба: отнемането на нещата 
на някого
Някои хора използват притежанията на един 

човек без негово разрешение. Те считат, че няма 
нищо лошо да ги използват без разрешение от 
собственика, защото са близки приятели и защото 
не е нещо ценно. Ето защо, те нямат угризения на 
съвестта и понякога дори не връщат веднага взетото.
Това не само причинява щета на собственика, но 

е грубост, която показва пренебрежение към човека. 
Дори да е нещо много малко и собственикът да е 
наш близък приятел, ако използваме притежанието 
му без негово разрешение, това е кражба според Бог.
Някои  хора  често  питат:  „Мога  ли  да  го 

използвам?“ или „Мога ли да го заема?“ и много 
често използват вещите на другите. Някои хора 
дори изразходват всичко и няма какво да върнат на 
собственика. Дори и да върнат взетото, употребата 
причинява загуба и неудобство за притежателя. От 
друга страна, един човек с добро съзнание ще има 
угризения на съвестта, когато вземе от някого дори 
нещо малко.
Освен това, дори и в действителност да не сме 

откраднали или взели нещо от другите, кражба е 
също ако получим нещо несправедливо. Например, 
някой взема подкуп, използвайки своята длъжност 
или сила, а друг таксува повече клиентите и има 
незаслужена печалба. В такива случаи хората с добри 
сърца имат угризения на съвестта. Въпреки че не са 
откраднали нещо от някого, това в действителност 
е кражба, защото са спечелили незаслужено нещо, 
което не е трябвало да вземат.

2. Духовна кражба: вземането на неща, които 
принадлежат на Бога
Кражбата на неща, които принадлежат на 

Бога, е пряко свързана с нашето спасение. 
Например, Юда Искариотски, който бил един 

от дванадесетте ученика на Исус и отговарял за 
парите от приношенията, откраднал една част от 
тях и в делото на Сатаната дори продал Исус. Той 
не бил способен да получи духа на разкаянието 
и го сполетяла нещастна смърт, извършвайки 
самоубийство.
В днешно време има вярващи, които крадат 

парите на Бог. Някои от тях изглежда, че имат 
добър християнски живот и дори са църковни 
работници. Въпреки това, те не осъзнават какъв 
тежък грях извършват. Дори и грехът им да не е 
разкрит от другите и да не са наказани за него, Бог 
наблюдава всичко. Те определено трябва да платят 
цената според справедливостта, което е нещо по-
ужасно. Какво ще стане, ако не се разкаят и изпитат 
седем-годишното голямо нещастие като крадци, 
откраднали Божите принадлежности? Това би могло 
да бъде сърцераздирателно!
На следващо място, злоупотребата с църковни 

неща и нехайното изразходване на църковни 
средства също е кражба на собствеността на 
Бога. Ние не трябва небрежно да изразходваме 
членски такси на мисионерски групи и групови 
финанси на наше разположение; да използваме 
църковни канцеларски материали за лични цели и 
да изразходваме неща, които сме закупи с църковни 
пари. Също така, ако ние сме получили църковни 
средства, използвали сме ги и вместо да върнем 
остатъка сме ги употребили за лични цели, това 
означава, че сме изразходвали пари на Бога по наше 
усмотрение. Това също е кражба.
Не трябва да използваме църковните телефони и 

друго оборудване с лична цел. Родителите трябва 
да внимават децата им да не сгъват или късат за 
развлечение пликове за приношения, седмични 
бюлетини или църковни вестници. Такива неща 
могат да изградят стена от грях пред Бога.
По-конкретно, Бог строго ни предупреждава да не 

крадем десятъци и приношения. Десятък означава 
да дадем на Бог една десета от нашия приход 
в признание на Неговата върховна власт върху 
материалните неща. Това е доказателство, че ние 
вярваме и признаваме Бог, който ръководи живота 
ни. Ето защо, ако ние не отдаваме десятък, докато 
проповядваме нашата вяра в Бога, това е кражба от 
Него и може да ни сполетят проклятия (Малахия 
3:8-9). Това не означава, че Бог ще ни прокълне, 
защото не отдаваме десятъци, а че Бог не може да 
ни защити от обвиненията на Сатаната и ние трябва 
да страдаме от финансови трудности, изпитания, 
проверки и болести.
Десятъкът не е само една десета от нашата 

заплата, а една десета от целия ни приход. Ако 
ние имаме допълнителен приход, режийни или 
подаръци от другите, това също е приход и ние 
трябва да отдаваме десятъци и за тези средства. 
Някои хора изключват всички други приходи и 
отдават само една десета част от основната си 
заплата. Също така, те изключват своите разходи от 
заплатата и отдават само една десета от останалата 
сума. В някои случаи, те изчисляват десятъка, но 
не го отдават, а го даряват като приношение за 
провеждането на мисия или за благотворителна 
дейност по свое усмотрение.
На следващо място, не трябва да крадем от 

приношенията за благодарност. Божите деца 
имат много неща, за които да благодарят. Ние сме 
благодарни за това, че сме спасени и отиваме на 
Небето; за това, че сме получили задължение, че сме 
били в състояние да натрупаме награди и затова, че 

Бог ни закриля и благославя за всички неща. Ние 
също сме благодарни, защото дори в трудности 
или изпитания вярваме, че Бог ще направи така, 
че всички неща да действат за добро. Ето защо, 
отдаваме приношения за благодарност всяка неделя 
и специални приношения в особени случаи.
Това се случва дори между хората. Когато някой 

ни направи услуга, правилно е да изразим нашата 
благодарност и да се отплатим за благоволението 
на дела, както и да благодарим от сърце. По същия 
начин изпитваме благодарност към Бог за това, че ни 
закриля всяка седмица, отговаря на нашите молитви 
и иска да се отплатим за благоволението като даваме 
повече. Някои хора неохотно дават приношения за 
благодарност, макар и да твърдят, че вярват в Бога.
Отдаването с неохота на Бог означава, че сърцата 

ни са изпълнени с алчност за богатство и светски 
желания (Матей 6:24). Ако вярващият е начинаещ, 
това е разбираемо, но ако е християнин от дълго 
време и все още има такова сърце, вярата му може да 
отстъпи. Ето защо, задържането на приношенията, 
които трябва да принесат на Бога, е свързано със 
спасението.
Разбира се, всеки има различна мярка на 

вярата. Бог познава всички условия и вътрешното 
сърце на всеки човек, затова не гледа сумата на 
приношението (Марко 12:41-44). Бог иска да получи 
нашия аромат на благодарност и вяра. Ако ние Го 
удовлетворим, ще получим големи благословии от 
Него. Бог ще позволи душата ни да благоденства, 
ще ни даде повече причини да благодарим и ще ни 
благослови 30, 60 и 100 пъти повече.
Друг вид духовна кражба е да откраднем Божието 

слово. Това означава да направим фалшиви 
пророчества от Негово име. Някои хора говорят 
за бъдещето на някого, като гадатели, казвайки, че 
са чули гласа на Бог. Също така, някои хора имат 
личен сън, за който казват, че е изпратен от Бог или 
имат видение, породено от собствените им мисли 
и твърдят, че им е показано от Бог. Това означава да 
използваме напразно името на Бога.
Разбира се, хубаво е да разберем Божието 

слово с вдъхновението на Светия дух и да го 
провъзгласяваме, но за да направим това, трябва 
първо да проверим дали наистина сме достойни да 
бъдем средство за предаване на Божието слово. Бог 
избира хората, които са праведни и с чисти сърца, за 
да провъзгласяват Божията воля. Призовавам Ви да 
внимавате какво говорите предпазливо и никога да 
не крадете Божието слово с вашите мисли.

Скъпи  братя  и  сестри  в  Христос ,  освен 
посочените по-горе случаи, кражба е също, ако 
човек не изпълнява своето задължение и прекарва 
по свое усмотрение времето, предназначено за 
Бога. Насърчавам Ви да отхвърлите егоистичните 
съзнания и алчността и винаги да търсите чуждата 
полза с предано и праведно сърце и чиста съвест. 
Моля се в името на Господ да станете съвършени 
Божи деца в истината.

Старши пастор д-р Джейрок Лий

„Не кради“ (Изход 20:15).
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На 11 декември, 2014 г., имах диария и 
отделяне на кръв в изпражненията. Отидох 
в близката болница. Направиха ми биопсия, 
ендоскопия, изследване на урината и кръвта. 
Лекарят ми каза, че може да е болестта 
на Крон, вид възпаление на червата и ме 
посъветва да отида в друга, по-голяма 
болница.
На 23 декември ме прегледаха отново в 

Националната университетска болница в 
Сеул. Резултатът показа, че имах чернодробна 
стеатоза и колоректален рак. Консултирах се 

с г-жа Бокним Лий, президент на Центъра 
за молитви Манмин. Започнах да предлагам 
70-дневна молитва за обет в продължение 
на 30 минути сутрин и в продължение на 
един час вечер. Също така си водих бележки 
и резюмирах проповедта на д-р Джейрок 
Лий „Дух, душа и тяло“. Междувременно 
ме обхвана любовта на Бога, която докосна 
сърцето ми. Получих вяра и благодарих.
Дякон Кюнгми Лий, моята майка, също 

присъства на срещите на Центъра за молитви 
Манмин, които се провеждаха, както сутрин, 

така и вечер. Тя се моли също на Срещата за 
молитви Даниел и се разкая за студената си 
вяра. С Божието благоволение, аз се чувствах 
по-добре. След като получих молитвата 
на старшия пастор на 19 февруари, 2015 
г., състоянието ми се подобри бързо. Бях в 
състояние да се храня добре и нямах диария.
През март, отидох отново в Националната 

университетска болница в Сеул, за да ми 
направят биопсия, ендоскопия, изследване на 
кръвта и урината. Всички те показаха, че бях 
добре! Алилуя! 

На 5 март, 2015 г., имах силна болка в 
долната част на корема и дори повърнах. 
Получих молитвата на старшия пастор, 
записана на Автоматичната система за 
отговор (822-830-5320) и след това болката 
изчезна. На следващата сутрин, тежката 
болка се върна. В 6 часа следобед ме 
закараха в спешното отделение на болницата 
с линейка.

Докато чаках за изследването, аз получих 
по телефона молитвата с кърпичка на 
енорийския пастор Далчион Лий (справка: 
Деяния 19:11-12) с помощта на съпругата 
ми старши дякон Михей Рю. Тогава силната 
болка изчезна. Моето изследване разкри 
голям камък от 4мм в края на пикочния тракт. 
След като видях резултата, аз се върнах 
вкъщи и пих сладка вода Муан. Малко след 

това отидох в тоалетната и открих камъка в 
урината. Той излезе. Алилуя!

В продължение на 5 години, от 2010 г., 
бях много късогледа и не можех да виждам 
отдалечени неща. Написаното от учителите 
на дъската изглеждаше замъглено. През 
януари, 2013 г., започнах да посещавам 
Църквата Манмин Колумбия с моите 
родители.
Ние  гледаме  неделните  служби  на 

Централната  църква  Манмин  чре з 
излъчвания по GCN. Получих голямо 
благоволение от посланията на старши 
пастор д-р Джейрок Лий. Той не само 

изтъкна, че трябва да получим благословия, 
но показа пътя към нея чрез осветяване 
на сърцето. Бях трогната и развълнувана. 
Въпреки това, очите ме боляха докато гледах 
телевизионния екран и ми беше трудно да 
слушам проповедите.
През април, 2014 г., преп. Хийсън Лий 

посети нашата Църква Манмин Колумбия 
за службата по случай 2та годишнина от 
Южна Корея и проведе срещата за изцеление 
с кърпичка. Когато тя се помоли за мен с 
кърпичката, на която се е молил старшият 

пастор (Деяния 19:11-12), цялото ми тяло 
стана горещо и очите ми се проясниха. Когато 
отворих очите си, бях в състояние да видя 
ясно отдалечени предмети. Беше удивително.
Получих по-добро зрение и започнах да 

виждам добре всичко. Освен това, Бог отвори 
моите духовни очи чрез книгите на старшия 
пастор „Небето“ и „Ад“, за да виждам 
духовния свят. Благодаря Ти, Боже. Сега 
оценявам Господ като член на изпълнителния 
екип и имам голяма надежда за Небето. 
Алилуя!

От декември 2014 г., не бях в състояние 
да вървя добре заради сериозна болка, 
причинена от артрит. Съпругата ми Камлеш 
също разчиташе на инвалиден стол, защото 
беше парализирана от кръста надолу поради 
тумор в гръбначния стълб.
През февруари 2015 г., втората ми дъщеря 

Неха Шарма донесе вкъщи някои книги 
и DVD от Световния панаир на книгата 
в Делхи 2015 г. Това бяха книгите на д-р 
Джейрок Лий: „Посланието на Кръста“, 

„Мярката на Вярата“, „Седем Църкви“ 
и „Бдете и се Молете“. DVD-то беше 
озаглавено „Сила“.
Ние бяхме посетили други църкви и 

изпитвахме голям интерес към Божието 
слово и Неговите лечебни дела. Ето защо 
прочетохме книгите и получихме голямо 
благоволение. Гледахме също свидетелствата 
на DVD; бяхме изумени от Божите дела и се 
изпълнихме със Светия дух. Изпитах радост 
и тялото ми трепереше. Болката в коляното 

ми изчезна. Алилуя!
По това време имах среща с един лекар 

в болницата, но бях напълно излекуван и 
нямаше нужда да ходя. На 8 март, всички 
членове на семейството ми отидоха и 
се регистрираха в Църквата Манмин в 
Делхи. След това, съпругата ми гледа 
DVD-то „Молитва“ и започна да усеща 
парализираните си крака. Беше чудесно! 
Близките ми сега се надяват да се излекува. 
Отдавам всички благодарности на живия Бог.

През септември, 2007 г., един познат 
ме заведе на неделните служби на Църква 
Манмин Гуанджу. По онова време страдах 
от замайване и ринит. По-конкретно, 
ринитът ме измъчваше от 20 години. Пиех 
много алкохол и пушех.
В първия ден, на който отидох, старши 

пастор д-р Джейрок Лий от Централната 
църква  Манмин  предаде  проповедта 
„Небето“. Членовете  присъстваха  на 
службите на Централната църква чрез GCN. 

За първи път слушах за Небето. Чувствах се 
сякаш се намирам на нов свят и от сърцето 
ми бликаше радост. Пролях също много 
сълзи, когато прочетох мемоарите на д-р 
Лий „Опитвайки От Вечния Живот преди 
Смъртта“.
Една  седмица  по -късно ,  аз  бях  в 

състояние  да  спра  да  пуша  и  да  пия 
алкохол. Три седмици по-късно, чрез 
молитвата на д-р Лий бях излекуван от 
ринит и пет-годишното замайване и три-

годишно  високо  кръвно  налягане  си 
отидоха. Алилуя!
Сега  станах  служител  на  Господ , 

работейки като ръководител на група, 
финансов  сътрудник  за  студенти  и 
доброволец като шофьор на църквата. 
Отдавам благодарност на Господ, който ми 
позволи да водя благословен живот и да 
служа на моята църква.
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„Излекувах се от чернодробна стеатоза и колоректален рак“

◄ голям камък 
от 4 мм

Брат Юсюки Лий, на 19 г., Неделно училище, Южна Корея

„Камъкът в бъбреците излезе чрез молитва с кърпичка!“ 
Дякон Киочион Хин, на 52 години, Енория 10, Южна Корея 

„Възстанових зрението си и получих духовно зрение“
Сестра Диана Морено, на 18 г., Църква Манмин Колумбия

„Докато гледах DVD „Сила“, изпитах лечителната сила на Бог“
Сатия Пракаш Шарма, на 50 г., Манмин църква Делхи, Индия

„Излекувах се от ринит, който ме измъчваше в продължение на 20 години“
Дякон Чиолхин Ким,  на 56 г., Църква Манмин Гуанджу, Южна Корея
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Живея със семейството на втората ми 
дъщеря. През февруари, 2013 г. се роди 
внучката ми и две години след нейното 
раждане, тя все още не можеше да върви. 
Децата на нейната възраст вървяха, 
но тя не можеше. Ние бяхме много 
разтревожени.
Ето защо я заведохме на преглед 

в болницата. Лекарят ни казва, че 
бедрената й кост не беше израснала 
нормално и затова не можеше да върви. 
Той ни посъветва да й слагаме подкрепящ 
колан, за да има по-голяма стабилност. 
Каза ни също да й даваме лекарство в 
продължение на четири месеца.

Веднъж една позната, дякон Нансалма, 
видя внучката ми и я съжали. Тя каза, че 
внучката ми ще се излекува, ако ходим на 
църква, водим добър християнски живот 
и получим молитва.
Аз се регистрирах в Църквата Манмин 

в Монголия и започнах редовно да я 
посещавам. Спазвах свещен Божия 
ден и плащах десятък. Опитвах се 
също  да  по сещавам  Срещата  за 
молитви Даниел. Ние престанахме да 
й даваме лекарството, което вземаше в 
продължение на два месеца. Получих 
молитвата на д-р Джейрок Лий за нея по 
време на службите. Също така напръсках 

сладка вода Муан по краката й (Изход 
15:25).
След като получи молитвата с кърпичка 

(Деяния 19:11-12), състоянието й бързо 
се подобри. Накрая, през октомври 2014 
г., тя започна да върви. От март, 2015 г., тя 
може да върви без поддържащия колан. 
Алилуя!

След брака, моят съпруг ме биеше 
и спука лявото ми тъпанче. Аз винаги 
изпитвах болезненост, отделяне на 
секрет, кръв и главоболия. Не отидох 
в  болницат а  поради  финансови 
затруднения на семейството ми. Накрая 
престанах да чувам с лявото ми ухо.
След като отидох на църква, сложих 

сладка вода Муан в лявото ми ухо. 
Тогава отделянето на секрет спря и 
главоболията намаляха. Започвайки 
на  31 декември ,  2014 г. ,  постих  в 
продължение на три дни. Желаейки 

от сърце, аз се здрависах със старшия 
пастор преди новогодишната служба. 
След  службата  се  върнах  вкъщи . 
Повърнах и четири пъти имах диария, 
след което заспах. На сутринта се 
почувствах много добре и главоболието 
ми изчезна напълно.
Няколко дни по-късно, почувствах 

нещо твърдо да се движи в лявото ми 
ухо. Извадих го и това бе съсирена 
кръв. През следващите два или три дни, 
чувах лек шум като бръмчене. Чувствах, 
че нещо липсваше в лявото ми ухо и 

слушах проповедите със слушалки. 
След това бръмченето изчезна и се 
почувствах добре. Тогава започнах да 
чувам. Алилуя!

На  2  април ,  2015  г. ,  отидох  в 
болницат а  з а  потвърждение  на 
моята бременност. Неочаквано ми 
съобщиха, че имах интерстициална 
бременност (бременността се намира 
извън маточната кухина в тази част на 
фалопиевата тръба, която прониква 
в  мускулния  слой  на  маткат а ) . 
Посъветваха ме да отида в по-голяма 
болница.
На  с л е д в ащ и я  д е н  о т и д ох  в 

университетската болница. Резултатът от 
изследването беше същият. Оплоденото 
яйце бе имплантирано в тази част, 
където имаше безброй кръвоносни 
съдове. Имаше два литра кръв. Абортът 
беше  единствената  възможност,  в 

противен случай съществуваше опасност 
за живота ми. Така ми каза лекарят.
Съпругът ми, брат Юнгтей Юн и аз се 

върнахме вкъщи, за да получа лечение 
чрез вярата. Покаях се за това, че не 
бях добра ръководителка на група и 
наруших мира в семейството. След това 
получих молитвата на д-р Джейрок Лий 
преди петъчната нощна служба.
В този момент, почувствах корема 

ми да олеква, макар и преди това да ме 
болеше. Чувствах се добре, но получих 
кръвоизлив .  Четири  дни  по-късно 
повториха изследванията. Резултатът бе, 
че зародишът бе нормално имплантиран 
в  матката .  Отделената  кръв  беше 
блокираната и нямаше нищо опасно. 

Алилуя!
Съпругът ми започна да се моли след 

като изпита това удивително дело в 
продължение на пет дни. Той започна 
да  благодари  за  Божията  любов  и 
благоволение. Ние отдаваме всички 
благодарности и възхвала на Бога.

Всички неща са възможни за Бог
Богът на любовта иска всички хора да бъдат спасени. Той им показва, че няма нищо 
невъзможно за Него, изпълнявайки чудеса, знамения и могъщи дела. Нека чуем за 
свидетелства на вярващи, които са изпитали силата Му.

▲ От лявото й ухо излиза съсирек и тя 
започва да чува бръмчене в продължение 
на няколко дни. След това възстановява 
слуха си.

▲  След  молитвата ,  хематомът  бе 
отстранен и зародишът бе имплантиран 
и стабилизиран в матката й.
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„Внучката ми започна да ходи след молитвата“
Сестра Нарантоя, на 57 г., Църква Манмин в Монголия

„Започнах да чувам с лявото си ухо“
Дякон Сунок Парк, на 67 години, Енория 7, Южна Корея

„Моята интерстициална бременност стана нормална чрез могъщата молитва“
Дякон Кюнгми Лий, на 36 г., Енория 32, Южна Корея


