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„Ние изпитахме удивителното милосърдие на Бог!“

Пастори и членове на чуждестранни църковни 
клонове посетиха центъра за сладка вода Муан. Те 
изпитаха Божите дела и се изпълниха с Духа. 
Много хора дойдоха в Корея от 27 държави, за да 

участват в лятното оттегляне на Манмин 2015 г. Сред 
тях, 650 хора посетиха центъра за сладка вода Муан 
на 6 август. Това е центърът на удивителната молитва 
на Бог, където солената вода от един кладенец пред 
църквата Манмин в Муан бе превърната в сладка 
питейна вода чрез молитвата на д-р Джейрок Лий.
Те имаха среща за молитви в храма, за да благодарят 

на Бог за сладката вода Муан и се молиха, за да изпитат 
Неговата молитва. Срещата бе преведена на английски, 
руски, френски, китайски, японски, испански, тай, 
индонезийски и бирмански език. Също така, те гледаха 
видео запис, свързан със сладката вода Муан, и се 
качиха на върха на хълма с изглед към морето. Там 
те пиха водата и видяха духовния свят, ангелите и 
мистериозните светлини, които Бог позволи да бъдат 
видяни.
Г-жа Прапапон от Тайланд каза: „Не бях способна 

да вървя добре, защото страдах от диабет, който ми 
причиняваше слабост в краката. Въпреки това, след 
като пих от сладката вода Муан, краката ми укрепнаха. 
Започнах да вървя добре!“ Дякон Сурибунтонг, която 
беше с нея, каза: „Моите духовни очи се отвориха, 
когато ги напръсках с водата. Видях ангели!“
Те се потопиха в басейна със сладката вода Муан 

с желанията на сърцата им. Много от тях получиха 

отговори и отдадоха слава на Бог.
Пастор Шломи Абрамов от Израел бе излекуван от 

звънене в ушите и тежка едема на краката. Той каза 
радостно: „Когато се потопих в басейна, чух нещо да 
излиза от ушите ми. След това нямах звънене в ушите!“
Той често страдаше от мехури на краката си под 

коленете и засегнатите части бяха синкаво-морави. 
След като влезе в басейна, подуването спадна, 
мехурите изчезнаха и напрежението на петите му 
изчезна. Кожата му непрекъснато бе ожулена и 
синкавият морав цвят бе станал нормалният му цвят 
на кожата.
Сестра Палтин Тиар от Сингапур каза: „Преди 

две години започнах да нося очила, защото не бях в 
състояние да виждам буквите от близко разстояние. 
След като се потопих в сладката вода Муан, аз не се 
нуждаех повече от очила.“
Когато хората посещават центъра за сладка вода 

Муан, те си спомнят за библейските писания, в 
които горчивата вода в Мара се превърнала в сладка 
вода, която израилтяните изпили (Изход 15:25), и 
признават всемогъщието на Бог. Тъй като морската 
вода в Муан се превърна в сладка вода през март, 
2000 г., чуждестранните гости, които посещават 
Централната църква Манмин, също посещават този 
център за сладка вода Муан в провинция Джионам. 
Посетителите са излекувани от техните болести и 
изпълняват желанията на сърцата си, като пият и се 
мокрят със сладка вода Муан, и се потапят в нея.

Център за сладка вода Муан, 
където се изпълняват изцелителни дела 

Много хора посетиха центъра за сладка вода Муан от март, 2000 г. Те изпитаха делата на изцелението, отговори 
и духовни неща и се изпълниха с Божията любов и надежда за Небето. (Главна снимка: пастори и членове от 
чуждестранни клонове в центъра за сладка вода Муан, 6 август, други: Паметникът за сладка вода Муан и много 
посетители, които се потопиха във водата с желанията на сърцата си)

По време на лятното оттегляне за молитва на Манмин през 2015 
г., много глухи хора от чужбина започнаха да чуват и изпитаха 
лечебните дела (пастор Джунгхуун Джи, вляво, отпред)

„27 глухи хора 
започнаха да чуват!“

Пастор Джунгхуун Джи, 
Пенан Църква на глухите Манмин в Малайзия

Двадесет и осем глухи членове от 
Малайзия, Тайланд, Фарьорски острови 
и Дания участваха в лятното оттегляне 
за молитва на Манмин за 2015 г. Те се 
подготвиха за оттеглянето чрез сутрешни 
пости и молитва, като присъстваха на 
срещата за молитви Данаил по Интернет.
На 3 август, 2015 г., първият ден от 

оттеглянето, д-р Джейрок Лий предаде 
посланието. Той се моли за изцеление на 
болните и за изпълнение на сърдечните 
желания на участниците. Глухите членове 
получиха молитвата му чрез превод на езика 
на глухонемите. Междувременно, започнаха 
да се раздвижват. Причината бе, че чуваха 
звуци.
На езика на глухонемите, един от тях каза, 

че чул някакъв звук като ръмжене на лъв, а 
друг посочи към ушите си и каза: „Странно 
е!“ Ушите на тези двадесет и седем членове 
се отвориха чрез молитвата на д-р Лий. 
Някои от тях бяха започнали да чуват звуци 
чрез молитвата на д-р Лий в собствените им 
държави и слухът им се подобри по време на 
оттеглянето.

■■■
Брат Лю Кар Люк бе роден с увреждане 

на слуха. Ушите му започнаха да чуват, след 
като получи молитвата на д-р Лий в края на 
срещата за молитва на Данаил. Слухът му се 
подобри с двете уши по време на оттеглянето 
и сега е щастлив. Сестра Сюк Пенг Кху 
бе изпълнена с благоволение и каза, че 
започнала да разпознава човешки гласове. 
Сестра Мейфринд Уейхи Хансен започна да 
разпознава песните, които чуваше и звука на 
влаковете, когато вземаше метрото.
Хората, които чуват добре, не познават 

сърцето на глухия. Старшият пастор 
познаваше сърцето на всеки един и се 
молеше ревностно за тях. Нека повече хора 
да научат за светото евангелие и за силата на 
пастора, и да се постигне глобалната енория 
на глухите хора!

Силата на Бога
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Справедливост при получаване на отговори

Както  е  показано  по  времето  на  Стария 
и Новия завет, Бог провъзгласил волята Си 
чрез Неговите хора като пророци и апостоли. 
Неговите думи понякога се отнасят за отделни 
лица, а друг път – за цели държави или нации. 
Независимо от всичко, веднъж оповестени, 
всичките Му думи се сбъдват. Това било, защото 
били провъзгласени в името на Бог (Исая 55:11).
Въпреки това, Божите отговори и благословии 

не се отдават просто на всеки или безусловно. 
Бог може да ни даде благословии, само когато 
това е в съответствие със Справедливостта. 
К а к в о  т р я б в а  д а  н а п р а в и м  с п о р е д 
справедливостта,  за да получим Неговите 
отговори и благословии? Нека намерим отговора 
в библейския разказ, записан в книгата на Битие.

1. Трябва  да  повярвате  без  никакво 
съмнение в силата на благославящите думи, 
след като бъдат провъзгласени
В Битие, глава 27, ние виждаме, че Яков 

измамил  своя  баща ,  Исаак ,  за  да  получи 
благословии. По онова време, Исаак бил много 
стар, за да види ясно и да разпознае лицата на 
хората. 
Исаак помолил своя любим син Есау да отиде 

на лов и да му донесе вкусно ястие. Това било, за 
да даде пълна благословия на Есау, първородния 
син, преди да умре. Въпреки това, жената на 
Исаак, Ребека, обичала Яков повече и искала 
той да получи благословията. Тя казала на Яков 
да донесе една коза от стадото, сготвила вкусно 
ястие и го дала на Яков, за да го предаде на 
своя баща, Исаак. Тя направила така, че Яков 
да изглежда като Есау, който бил космат мъж. 
В крайна сметка, Исаак взел погрешно Яков за 
Есау и го благословил (Битие 27:27-29).
След като Яков получил всички благословии, 

Есау дошъл при Исаак с вкусно ядене. Едва 
тогава Исаак разбрал, че благословил Яков и се 
разтреперил силно. Той знаел много добре, че 
не бил в състояние да анулира или да отмени 
благословията, която провъзгласил в името на 
ГОСПОД Бог.
Есау плакал горчиво, но Исаак не бил способен 

да направи нищо. В Битие 27:37 е записано: „А 
Исаак в отговор рече на Исава: Ето, поставих 
го господар над тебе, направих всичките му 

братя негови слуги, и надарих го с жито и 
вино; какво, прочее, да сторя за тебе, синко?“ В 
крайна сметка, благословията за първородния 
син била отдадена на Яков. Яков станал богат 
мъж и неговите хора на Израел се издигнали над 
всички народи.
Сега  сигурно  имате  въпрос .  Защо  Яков 

получил благословията, въпреки че измамил 
Исаак? Яков вярвал в силата на молитвата за 
благословия и я получил с копнящо сърце. След 
това, преминавайки през много изпитания, 
той направил своя съд способен да получи 
благословията.
От  друга  страна ,  сърцето  на  Есау  било 

различно от това на Яков. Той продал своето 
право на първороден син за паница с леща. 
Също така, той взел нееврейка за съпруга. Той 
не показвал никакви желания на сърцето си или 
действия на вярата.
Въпреки че методът не бил правилен, Яков 

заслужил правото да получи благословията на 
първородния син. Разбира се, преминал през 
изпитания преди да я получи. Той страдал 
много, докато работил за своя чичо. По-късно, 
когато се върнал в своя роден град, той трябвало 
да преодолее ужасния момент, когато брат му 
Есау се опитал да го убие. С всяка своя стъпка, 
Яков показвал вяра. Той победил един човек на 
Бога след като се борил против него цяла нощ и 
получил новото име „Израел“.
Благословията, за която се е молил един човек 

на Бога, никога не изчезва, без да се постигне 
нещо. Разбира се, човекът, който благославя 
в  молитва ,  трябва  да  бъде  човек ,  който  е 
гарантиран от Бог. Второзаконие 18:22 гласи: 
„Когато някой пророк говори от Господното 
име, и думата му не се сбъдне нито се изпълни, 
тая дума Господ не е говорил; пророкът я е 
говорил надменно; да се не боиш от него.“ Но 
ако нещата, които е казал, се окажат истина, 
тогава това означава, че пророкът действително 
е предал Божието слово.
Ние трябва винаги и неизменно да вярваме, 

че Божието слово ще се сбъдне и молитвата 
за благословии ще получи отговор. Това е 
правилото на справедливостта, което трябва да 
запомним, за да получим отговори.

2. Вие трябва да предложите „вкусно 
ястие“, което удовлетворява Бог

„Вкусно ястие“ е храна, която има много 
специален вкус. За да получите отговори и 
благословии, и най-вече, за да ги получите 
бързо, трябва да предложите „вкусно“ ястие на 
Бог. Благословиите идват веднага за някои хора 
и по-бавно за други. Разликата идва от това дали 
са предложили вкусно ястие на Бог или не. 
Битие 27:4 гласи: „Та ми сготви вкусно ястие, 

каквото аз обичам и донеси ми да ям, за да те 
благослови душата ми преди да умра.“ Исаак 
харесал храната, сготвена с дивеча, който уловил 
Есау. Ето защо, поради тази причина той обичал 
Есау повече от Яков. Исак обичал Есау и затова 
искал да го благослови. Исаак знаел, че няма да 
получи молитвата за благословия безусловно. 
По-конкретно, той знаел, че трябвало да извърши 
„дело на посяване“ с вяра, че благословията 
наистина ще се случи. Поради тази причина, той 
казал на Есау да донесе вкусно ястие, което да го 
удовлетвори.

Същото се отнася, когато Вие се молите Бог 
да Ви даде нещо. Трябва да извършите дело на 
посяване. Така е, защото вярата се разкрива пред 
Бога чрез делото на посяване. Яков 2:22 гласи: 
„Ти виждаш, че вярата действуваше заедно с 
делата му, и че от делата се усъвършенствува 
вярата.“ Вие трябва да докажете, че притежавате 
вярата да получите благословии.
Във Филипяни 4:18-19, Павел благословил 

църквата  във  Филипи ,  когато  направили 
приношения за неговото духовенство. Тя гласи: 
„…Но получих всичко, и имам изобилно; наситих 
се като получих от Епафродита изпратеното 
от вас, благоуханна миризма, жертва приятна, 
благоугодна на Бога. А моят Бог ще снабди всяка 
ваша нужда според Своето богатство в слава в 
Христа Исуса.“
Благословиите  ще  Ви  сполетят,  когато 

предложите благоуханен аромат и приемливо 
пожертвувание ,  което  удовлетворява  Бог. 
Следователно, когато получавате молитва, трябва 
да подготвите вкусно ястие, което удовлетворява 
Бог. По-конкретно, Вие трябва да трогнете 
Божието сърце с Вашата любов и всеотдайност. 
Освен това, „да се радвате винаги, да се молите 
непрестанно и да благодарите за всички неща“, 
също „е вкусно ястие.“
Например, когато се опитвах да спазвам 

Божите заповеди, аз се стараех да правя това 
с целия ми живот. Също така, когато исках да 
съм праведен, аз се опитвах да бъда праведен до 
смърт, както в Откровение 2:10. Когато работех 
за душите, аз се опитвах да работя старателно, 
както в случая с Павел. След това, Бог естествено 
ми отплащаше с отговори и благословии.
Следователно, трябва да разберете какви 

видове вкусни ястия желае Бог от Вас. Това не 
е много трудно. Когато се молите и присъствате 
на боготворителни служби, и правите това от 
сърце; когато давате всичко, което имате, със 
всеотдайност, включително време, пари или 
Вашите таланти и го давате с благодарност 
за  полученото  милосърдие ;  и  когато  се 
съсредоточите върху евангелизма, грижите се за 
душите и ги съживявате, всички тези неща могат 
да бъдат вкусни ястия.
Както гласи Ефесяни 5:10: „...Опитвайте, 

що е благоугодно на Господа“, призовавам Ви 
старателно да намерите нещо, което можете 
да направите. Надявам се по този начин да 
получите отговори и благословии от Бог.
Скъпи  братя  и  се стри  в  Христо с ,  ако 

вие наистина искате да бъдете подновени, 
излекувани и благословени, тогава дайте на 
Бог едно вкусно ястие, което е Вашето дело 
на вярата, приемливо за Бога. По този начин, 
надявам се да получите красиви плодове духом и 
телом. Моля се в името на Господ Бог да получи 
голяма възхвала чрез вас, които получавате 
благословии.

Старши пастор д-р Джейрок Лий

„Та ми сготви вкусно ястие, каквото аз обичам и донеси ми да ям, 
за да те благослови душата ми преди да умра.“ (Битие 27:4)
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Преди всичко, 
вие трябва да сте изпълнени 

със Светия дух

На второ място, 
вие трябва да се стараете да 

приличате на Господ

На последно място, 
Вие трябва да се подчинявате един 

на друг със страх от Христос

Ефесяни 5:18 гласи: „И не се опивайте с вино, 
следствието от което е разврат, но изпълняйте се с 
Духа.“ Тук „виното“ не се отнася само до алкохолни 
напитки, но символизира също всички неща срещу 
истината, произлизащи от света, изпълнен с грях и 
порок. „Разврат“ не е правилното действие за Божите 
деца, затова не трябва да се напиват с вино. Вместо 
това, те трябва да са изпълнени с „ново вино“, което 
означава да бъдат изпълнени със Светия дух.
Врагът дявол и Сатаната се опитват да изкушат 

вярващите до смъртта, затова дебнат наоколо като 
ръмжащи лъвове, търсещи кого да погълнат. Ето защо, 
трябва да бъдем изпълнени със Светия дух и да пазим 
Божието благоволение и сила. Само тогава можем да 
не се изкушаваме и да преодолеем всичко в Господ.
Светият дух е Духът на Бог, който ни помага 

(Римляни 8:26). Ако не сме изпълнени с Духа, 
възможно е да загубим благоволението и да станем 
изморени и слаби. Освен това, възможно е да загубим 
радостта и благодарността, и да станем разстроени 
и мързеливи. Въпреки това, ако сме изпълнени със 
Светия дух, ще преодолеем смело света и ще станем 
изключителни хора във всичко.

♦ ♦ ♦ 

Какви са начините, за да получим пълнотата на 
Светия дух?
Преди всичко, ние трябва непрекъснато да отдаваме 

страстна молитва.
Можем да сравним Светия дух с „масло“ и 

молитвата с „действието на пълненето на лампата 
с нашата душа с масло.“ Макар и да сте получили 
Светия дух, вие сте като лампа без масло, ако 
престанете да се молите. Тогава няма да бъдете в 
състояние да преодолеете изпитания и изкушения, 
ще се сприятелите със света и ще извършите грехове. 
Това ще ви отдалечи от спасението (Колосяни 4:2; 1 
Петрово 4:7; Матей 26:41).
Също така, ние трябва да възхваляваме Бог от все 

сърце, съзнание и душа, за да се изпълним със Светия 
дух. Тогава ще живеем щастливо в Господ, без да 
бъдем опетнени със света (Колосяни 3:16).

Членовете на ранната църква се събирали 
ежедневно в храма. Те вървяли от къща на къща, 
за да разчупят хляб заедно и се хранили заедно 
с доволно и искрено сърце (Деяния 2:46). С 
наближаване на деня на второто пришествие на 
Господ, ние трябва да Му приличаме още повече 
(Евреи 10:25).
Целта на вярващите, които се събират в Господ, 

не е да се хранят заедно, да се наслаждават и да 
бъдат приятели. Те се събират заедно, за да се молят, 
да поведат души към спасение, да бъдат изцелени и 
да получат сила, за да приличат на Господ.
Ефесяни 5:19-20 гласи: „И разговаряйте се с 

псалми и химни и духовни песни, като пеете и 
възпявате Господа в сърцето си, и като винаги 
благодарите за всичко на Бога и Отца в името на 
нашия Господ Исус Христос.“ Събирането в Господ 
е мястото, където вярващите възхваляват Бог и 
говорят помежду си в истината.

♦ ♦ ♦ 

Когато ние се събираме заедно по този начин, ще 
направим по-силни вярващите, които имат слаба 
вяра, и ще насърчим и ще утешим онези, които 
нямат сила. Окуражавайки се взаимно с любов 
и добри дела, накрая ще постигнем заедно вечен 
живот. Тъй като това удовлетворява Бог, Той ще 
изпълни всички нас с благоволение и истина, и ще 
изпитаме велики дела на Светия дух.
Някои вярващи просто гледат да се събират заедно 

и пренебрегват реалната цел, която е да поведат 
хората към спасение и да посадят вяра в тях. Ето 
защо, трябва да организираме всички събирания 
според първоначалната цел, и да проверяваме дали 
събирането създава живот, изпълва хората със 
Светия дух и води до изцеление.

2 Тимотей 2:22 гласи: „Но отбягвай младежките 
страсти; и заедно с тия, които призовават Господа 
от чисто сърце, следвай правдата, вярата, любовта, 
мира.“ Ние трябва да продължим да се събираме в 
Господ, но трябва да се стараем да Го удовлетворим 
чрез събирането.

Хората понякога се страхуват да се подчиняват на 
другите, за да не бъде наранена гордостта им. Въпреки 
това, да се подчиняваме един на друг в страх от Христос 
е много мъдро действие и хората, които спазват това, ще 
получат благословии.
Какво означава да се подчиняваме един на друг в 

страха от Христос?
Това означава да отхвърлите всички лични неща, които 

противоречат на истината на Божието слово, и да се 
подчинявате изцяло на Словото. Едва когато унищожите 
гордостта, арогантността, егоистичните мисли и 
спекулации, може да служите дори на второстепенните 
хора със сърце и със самопожертвувание за другите. 
Също така, само когато отхвърлим сладострастието на 
плътта, сладострастието на очите и гордостта от живота; 
ревността, конфликта и лицемерието, които са от света, 
ще бъдем в мир с всички хора и ще постигнем святост.

♦ ♦ ♦ 

Ако вие станете праведни и святи в истината и 
спазвате Божието слово, Той ще ви издигне високо и ще 
ви покаже неговата любов към вас. Второзаконие, глава 
28 гласи, че ключът за получаване на благословии се 
намира в спазването на Божието слово, казвайки „Да!“ и 
„Амин“.
Авраам се подчинявал на Бог с почитание към Него, 

затова дори изпълнил волята Му, когато предложил 
своя единствен син за приношение за всеизгаряне. Той 
преуспявал навсякъде, където отивал, благословен бил 
да го наричат „приятел на Бог“, и го признавали като 
баща на вярата.
Данаил никога не спирал да се моли, макар и това да 

му причинило да бъде хвърлен в бърлогата на лъвовете. 
Бог му дал знание и интелигентност във всеки клон на 
литературата и мъдрост. Данаил разбирал даже всякакви 
видове видения и сънища. Накрая бил благословен да 
стане Върховен комисар на велика империя.
С други думи, когато се наслаждаваме в закона на 

Бога, медитираме върху него ден и нощ и го спазваме, 
Бог ще върви пред нас, ще се грижи за нас, и ще 
ни благослови да преуспяваме във всичко (Псалми 
119:165).

Мъдър човек, 
който изкупва времето

Времето е неотменимо и няма нищо, което да е достатъчно ценно, за да го 
купи. Всеки индивид получава едно и също време. Стойността му варира 
от начина, по който всеки един от нас го използва. Мъдрите вярващи 
изкупват своето време и го използват разумно, за да възхваляват 
Бог, независимо дали се хранят или пият, или каквото и да правят. Те 
старателно украсяват себе си като булки на Господ и тичат към Новия 
Ерусалим.
Нека сега да се съсредоточим върху това как можем да станем мъдри 
вярващи, които изкупват времето и се възползват от всяка възможност.
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На 11 май, 2015, имах ултразвуково изследване на 
корема и ендоскопски преглед на дебелото черво. То 
установи, че имах нарушение на гастроинтестиналните 
функции. Освен това, вагиналната зонография и CT 
сканиране на корема ми показа, че имах тумор на 
яйчника с размер от 7.62cm. Лекарят каза, че трябва да 
ме оперира веднага поради големия тумор. Въпреки 
това, аз исках да открия моите духовни проблеми и да 
получа изцеление с вяра.
Присъствах на срещата за божествено изцеление, 

проведена в центъра за молитви на Манмин. Чрез 
посланието на президента на центъра, г-жа Бокним 
Лий, аз се замислих над моята връзка с Бог, с моето 
семейство и с други хора. Предлагайки молитва и 
пости, аз се разкаях за това, че в моята арогантност 
погрешно мислех, че постъпвам правилно, като 
показвах грешките на другите и ги „поучавах“, вместо 
да им служа. Аз настоявах на моето мнение, осъждах и 
критикувах другите, и се чувствах неудобно с тях.
На 4 юни, когато отидох в тоалетната, видях от мен 

да излиза яркочервена кръв. Тъй като исках да видя 

знамение за Божието изцеление, аз счетох това за част 
от процеса на Неговото изцеление.
На 5 юни извършвах доброволческа работа за едно 

църковно събитие и се чувствах много щастлива. 
След завършване на службата, старши пастор д-р 
Джейрок Лий се моли за всички присъстващи и се 
здрависа с всички тях. Аз получих молитвата му с 
вяра и му подадох ръка. През следващите няколко дни, 
продължи да излиза ярко червена кръв и аз чувствах 
тялото ми освежено. От миналата година страдах също 
от замръзнало рамо и не можех добре да използвам 
лявата ми ръка. След като срещнах д-р Лий, болката 
ми изчезна и бях в състояние свободно да движа лявата 
ми ръка.
След това срещнах г-жа Бокним Лий. Както тя 

ми препоръча, аз слушах проповедите на д-р Лий: 
„Духовна любов“ и „Деветте плодове на Светия дух“, 
и отдадох обетна молитва. След като разсъждавах 
върху себе си с Божието слово, аз осъзнах, че имах 
много форми на злото. Започнах да практикувам 

Словото с молитва.
На 17 юни, почувствах тялото ми възстановено. 

Отидох отново в болницата и изследването показа, че 
туморът от 7.62cm беше по-малък; вече беше 1.95cm. 
По онова време, проливах сълзи, чувствайки любовта 
на Бог, който работеше за мен, макар че това, което 
направих, беше само да се покая и да се опитвам да се 
подновя. Подобрих се също и от гастронтестиналното 
нарушение. Алелуя!
Най-важното е, че се изпълних с благодарности, 

защото се покаях за това, че не бях способна да 
благодаря за всичко. Чувствах се благодарна за това, 
че бях здрава и бях в състояние да предложа служба, 
да се моля и да изпълнявам моите задължения с 
благодарност, благодарение на загрижеността и 
тежката работа на моя съпруг. Всички отдадени за мен 
дни, бяха толкова ценни, колкото и причините, заради 
които да благодаря на Бог. Почувствах също любовта 
на Бог, който ни ръководи с Неговата нежна любов.
След като проведох боготворителна служба на 

областта, на подобластта, и на ръководителите на 

групи на 28 юни, присъствах на конференция на 
ръководителите от 29 юни до 1 юли и желаех да 
постигна добрината и любовта, които Бог иска от нас 
да имаме.
След това осъзнах, че не се бях помолила на Бог 

да ме извини за прегрешенията ми. Мислех, че съм 
почувствала любовта Му, но не вярвах в нея. Исках 
да бъда излекувана изцяло на срещата за Божествено 
изцеление по време на лятното оттегляне за молитва и 
да Го възхвалявам с моето свидетелство. Ето защо, аз 
се подготвих за това с тридневна молитва с пости.
На  30 юли ,  имах  ултразонография ,  за  да 

свидетелствам. Резултатът показа, че туморът бе 
изчезнал напълно! Алелуя!
На 3 август, както бях пожелала, аз възхвалявах Бога 

с моето свидетелство по време на лятното оттегляне 
за молитва. Чувствах се много щастлива и радостна 
в Божията любов по време на оттеглянето. Отдавам 
всички благодарности и възхвала на Бога на любовта, 
който ме излекува и отговори на моята молитва.

Старши дякон Сунджа Чои, на 47 години, Енория 13, Южна Корея с нейния съпруг брат Сунджик Чо и сина й 
брат Йонгох Чо

„Изчезна тумор на яйчника от 7.62cm!“

Сестра Юлия, на 39 години, 
Лондон, Обединеното Кралство

През 2008 г., аз гледах програмата с проповеди на д-р 
Джейрок Лий по TBN Русия и посланието привлече 
вниманието ми. От тогава чаках неговите проповеди, 
които се излъчваха по два пъти на ден. Гледах също негова 
проповед на друга християнска телевизия – TV, CNL. 
Правейки това, вярата ми нарасна.
Междувременно исках да чуя повече негови проповеди. 

Съпругът ми потърси уеб страницата на Централна църква 
Манмин и научих за неговите проповеди и книги на 
различни теми.
Чрез уеб страницата, семейството ми започна да 

присъства на църковните служби. Поради часовата разлика, 
ние трябваше да предлагаме неделна сутрешна служба в 
3:30 ч. сутринта и вечерна неделна служба в 7 ч. сутринта, 
но посланието беше сладко като мед за нас. Ние бяхме 
щастливи. Участвах дори на срещата за молитва на Данаил 
в 13 ч. следобед по Интернет и получих много благословии, 
слушайки други проповеди онлайн или на DVD.
Преди често спорех с моя съпруг и с други хора, когато 

имахме различни идеи, но сега се опитвам да ги разбера. Бях 
подновена чрез посланията на д-р Лий. Разпространявам 
руското издание на Манмин Новини, изпълнено със словото 
на живота, което ме поднови, и всички благословени 
новини.

 ♦ ♦ ♦ 

През 2011 г., имахме трудности, защото не бяхме 
получили правото на постоянно пребиваване, макар и да 
бяха изминали четири години от преместването. Съпругът 
ми изслуша проповедта на д-р Лий за спазването на 
свещения Сабат и отдаването на надлежния десятък. Той 
започна да се подчинява на казаното от д-р Лий и изплати 
целия десятък, който не бяхме плащали преди. Той изпрати 
също молба за молитва до Централната църква Манмин и 
получихме молитвата на д-р Лий. Веднага след молитвата, 
получихме уведомление за правото на постоянна 
резиденция. Беше удивително. Алелуя!
Тъй като изпитахме Божията любов, ние искахме да 

посетим Централната църква Манмин. Посетихме църквата 
четири пъти от 2013 до 2015 г., където видяхме, чухме 
и изпитахме удивителни могъщи дела на Бога. Бяхме 
развълнувани да се запознаем с могъщия пастор д-р Лий 
и заживяхме с Божите отговори и благословии. Отдаваме 
всички благодарности и възхвала на Бог, който ни ръководи 
с Неговата изумителна любов.

Преди молитвата

След молитвата

▲ Тумор от 7.62cm в нейния 
ляв яйчник

▲ Левият й яйчник е без 
тумор

„Срещнах могъщ 
пастор!“


