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Епидемични болести като ебола могат 
да бъдат изкоренени с Божията сила

В  14 ти век ,  чумата  уби  30% от 
населението на Европа и през 19ти 

век холерата причини смъртта на 
десетки хиляди хора. Заразната болест 
предизвика най-бързата смърт и уби най-
много хора.
През 1881 г., Луи Пастьор разработи 

ваксинирането, което предизвика 
революция в лечението на епидемични 
болести. Неговите открития спасиха 
голям брой хора от много болести, но 
в днешно време имунната система на 
хората е отслабена поради предозиране 
с антибиотици. Те не могат да понесат 
дори дребен дразнител като полен. Какво 
ще се случи, ако се появи вирус, който се 
разпространява бързо и е изключително 
смъртоносен?
Този вирус ще се разпространи в целия 

свят и ще отнеме живота на безкраен 
брой хора, преди да бъде направена 
ваксина за него. Въпреки това, той ще 
изчезне с вяра в силата на Създателя Бог.
През септември 2014 г., Себастиен 

Импето Пенго, губернатор на Екватор 
в ДР Конго, изпрати искане за молитва 
до старши пастор д-р Джейрок Лий. 

Искането за молитва гласеше: „Вирусът 
на ебола е пандемия в областта Хера, 
град Боенде, провинция Екватор. 
Президентът Джосеф Кабила ми каза 
да отстраня на всяка цена болестите, 
причинени от вируса на ебола. Моля Ви 
да се молите за това.“
Той е дякон в Църквата Киншаса 

Манмин, свидетел e на много знамения, 
чудеса и могъщи дела и изпрати това 
искане за молитва с вяра.
Вирусът на ебола се появява за първи 

път в реката Ебола през 1976 г. Това е 
нов вид вирус, за който няма разработено 
превантивно ваксиниране и лечение. 
Ебола се разпространява чрез зараза от 
човек на човек при директен контакт 
(при нарушена цялост на кожата или 
мукозните мембрани) чрез кръвта, 
секрети, органи или други телесни 
течности на заразени хора. Средната 
смъртност е около 50% и този процент 
варира от 25% до 90% в предишни 
епидемии. Въпреки всичко няма лечение.
ДР Конго е първата държава, където 

се появява вирусът на ебола. Той 
възниква седем пъти до 2014 г. и хората 

се страхуват много. През март, 2014 г., 
вирусът на ебола се появи в Гвинея, 
Западна Африка и бе разпространен в 
целия свят. В ДР Конго, първият пациент 
бе открит в Екватор през август 2014 
г. и броят на заразените хора бързо се 
повиши.
На 21 септември, 2014 г., д-р Лий 

получи искане за молитва по време на 
неговия период за планинска молитва 
и се моли за изчезването на вируса на 
ебола в ДР Конго. След това, случаите 
на ебола спаднаха значително и болестта 
спря да съществува в ДР Конго.
Губернаторът Себастиен Импето 

Пенго каза: „След молитвата на старшия 
пастор за ДР Конго, разпространението 
на вируса на ебола спря и никой не 
умря от него.“ Ние изчакахме по-дълго 
съгласно медицинската процедура, 
поради латентния период на вируса 
на ебола, но след това установихме, 
че болестите от ебола бяха напълно 
отстранени.“
На  24 октомври ,  един  член  от 

парламента на ДР Конго изпрати писмо 
на д-р Лий с думите: „Благодарим, че се 

молихте за вируса на ебола в Екватор. 
Благодарение на Вашата молитва, 
епидемията с вируса на ебола спря без да 
се развива.“
На 15 ноември, президентът на ДР 

Конго Джосеф Кабила обяви публично 
на Общото събрание на ООН, че вирусът 
на ебола е изчезнал напълно в страната 
му.
Както Исус е написал в Матей 24, 

много хора страдат от войни, тероризъм 
и бедствия, или поради новооткрити 
болести и епидемии в днешно време. 
Светът ще бъде обхванат от повече 
проблеми поради природни бедствия 
и икономическата криза. Симптомите 
на  съществуващите  болести  ще 
станат по-сериозни, ще се появят 
много нови щамове на вируси. Ще се 
разпространяват голям брой новооткрити 
болести.
Въпреки това, Богът на любовта, който 

създал всички неща и хората, показва 
Неговата изобилна любов и всемогъщие 
чрез могъщи дела. Ето защо, Той 
ръководи и ще поведе безкраен брой 
хора по пътя на спасението.

Обединена мисия в Израел

Боготворителна служба на 
Централната църква Манмин
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Чрез молитвата на д-р Джейрок Лий, свинският грип бе отстранен в Израел (2009 г.), вирусът на ебола бе отстранен в ДР Конго (2014 г.), и вирусът на MERS CoV бе отстранен в Корея (2015 
г.). Когато получаваме молитвата с вяра в силата на Създателя Бог, ние ще бъдем благословени за благополучието на душите ни, за да бъде всичко добре и да бъдем здрави.

„Нека свинският грип да бъде прогонен от 
всички държави. Защити вярващите от него и 
ги предпази от заразяване чрез огнената стена 
на Светия дух, ангелите и пламтящите очи на 
Господ. Моля се в името на Исус Христос. Амин!“
30 август, 2009 г.
По време на сутрешната неделна служба 
непосредствено преди Обединената мисия в Израел

„Отче! Близкоизточният респираторен синдром 
(MERS) е пандемия в Корея. Отче, имай милост и 
я изгони. Нека повече да не се разпространява и да 
изчезне! Отче, нека тази болест да свърши. Нека да 
дойде Светлината!“
28 юни, 2015 г.
След проповедта „Справедливи отговори“ по 
време на неделната сутрешна служба

Себастиен Импето Пенго, губернатор на 
щат Екуатор в ДР Конго и неговата съпруга.
Те се радват, защото вирусът на ебола бе 
отстранен в ДР Конго след като д-р Лий се 
моли за това до край!
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Плодът на любовта

„Блаженствата“ в глава петa на Матей, „духовна 
любов“ в глава тринадесет на 1 Коринтяни, „Деветте 
плода на Светия дух“ заедно представляват едно 
от средствата, които ни помагат да оценим къде се 
намираме в нашата вяра. Нека сега да разгледаме 
плодовете на Светия дух и да се съсредоточим върху 
един от тях, любовта.

1. Какъв е плодът на Светия дух?
Плодът е резултатът от посаждане на семето, 

поникването и разцъфтяването. По подобен начин, 
плодовете на Светия дух са плодовете, които се 
раждат, когато Светият дух идва в сърцето ни.
Бог отдава подаръка на Светия дух в сърцата на 

онези, които приемат Господ. При получаване на 
Светия дух, мъртвият дух се съживява. Светият 
дух ни дава да разберем за греха, праведността и 
справедливостта. Той ни позволява да отхвърлим 
греховете и беззаконието и да живеем в праведност. 
Той ни ръководи, за да живеем в Христос и да имаме 
надеждата, че ще получим Небесното царство. 
Духът ни започва да расте, когато се подчиняваме на 
ръководството на Светия дух в нашия християнски 
живот.
Не всеки, който е получил Светия дух, получава 

плода на Светия дух. Ние ще получим тези плодове 
само, когато се подчиняваме на ръководството на 
Светия дух. Светият дух е като генератор. Когато 
генераторът работи, той създава електричество. В 
този случай, крушките ще светят, ако са свързани 
към генератора. Тъмнината изчезва, защото настъпва 
светлина. По подобен начин, когато Светият дух 
действа в нас, ще изчезнат нещата на тъмнината, 
които принадлежат на плътта. Светлината ще дойде в 
сърцата ни и ще получим плодовете на Светия дух.
Трябва да запомним, че за да светне крушката, 

ние не трябва само да я свържем с генератора, а да 
включим този генератор. За да може този генератор 
да функционира, ние трябва да бдим и да се молим 
ревностно. Трябва също да спазваме Неговото 
ръководство и да го практикуваме с вяра.
Чрез този процес, ние следваме желанията на 

Светия дух. Когато ги следваме старателно, ще имаме 
пълнотата на Светия дух. Когато сме изпълнени с 
Духа, сърцето ни ще се промени с вярата и в тази 
степен ще получим плодовете на Светия дух. Въпреки 
това, когато следваме желанията на Светия дух, има 
друг вид желание, което ни възпрепятства. Това е 

желанието на плътта. Желанието на плътта се опитва 
да следва нещата, които са в противоречие с характера 
на желанията на Светия дух. То ни ръководи, за да 
следваме похотта на плътта, сладострастието на 
очите и самохвалната гордост от този живот. Когато 
следваме желанията на плътта, Светият дух стене 
в сърцата ни. Затова страдаме от безпокойството в 
сърцето ни.
Ето защо, в Галатяни 5:16-17 пише: „Прочее, 

казвам: Ходете по Духа, и няма да угождавате на 
плътските страсти. Защото плътта силно желае 
противното на Духа, а Духът противното на плътта; 
понеже те се противят едно на друго, за да не 
можете да правите това, което искате.“ Ако следваме 
желанията на плътта, последствията ще бъдат 
грехове, беззаконие и дела на плътта. Ако извършваме 
дела на плътта, накрая ще се отклоним от пътя на 
спасението (Галатяни 5:19-21). Можем да пожънем 
плода на вечния живот само когато следваме Светия 
дух (Галатяни 6:8).

2. Любов, първият плод на Светия дух 
Хората на света, които не вярват в Бог, използват 

много думата „любов.“ Въпреки това, любовта на 
светските хора е плътската любов, която изчезва и се 
променя. От друга страна, любовта, която принадлежи 
на Бог, е духовна любов, която е праведна и неизменна 
завинаги.
Когато Бог създал Адам, Той му дал духовна любов. 

Въпреки това, духът на Адам умрял, защото не 
изпълнил Божието слово. Той прегрешил физически. 
От този момент нататък, любовта на хората започнала 
да се променя в плътска любов.
Много време е изминало от тогава и днес е 

изключително трудно да се намери истинска духовна 
любов. Има голям брой хора, които обявяват своята 
любов, но тя се променя с времето. Те изпитват само 
плътска любов, с която търсят собствения си интерес 
и следват своето сладострастие.
Такъв е случаят с любовта между съпрузите. 

Отначало, те казват, че ще се обичат завинаги и 
заявяват, че не са способни да живеят един без друг. 
Първо се опитват да правят това, което другият иска, 
но след това си причиняват проблеми, ако не е така. 
Разводът в днешно време е широко разпространен 
и хората бързо се женят повторно. Въпреки това, те 
винаги твърдят, че обичат истински другия човек.
Същото се отнася за любовта между родители 

и деца. Въпреки това, светът става все по-порочен 
и е трудно да намерим родители, които жертват 
живота си, дори за собствените си деца. Ако нещо 
не е от полза за тях, родителите и децата имат дори 
враждебни отношения.
Това е така дори с любовта между братята и 

сестрите. Любовта царува, когато има благоприятни 
условия и мненията им съвпадат. С промяна на 
обстоятелствата, любовта им също може да се 
промени по всяко време. Това означава, че те са имали 
желание само да получават. Всичко това е плътска 
любов.
Какво тогава е духовна любов? В 1 Коринтяни, 

глава 13 намираме значението на истинската любов. 
Това е истинската любов, която Бог наистина иска да 
имаме.
Любовта, която е един от плодовете на Духа, 

е на по-високо равнище от духовната любов в 1 
Коринтяни 13. Това е пожертвователна любов, с която 
сме готови да пожертваме дори живота си. С такъв 
вид любов, човек е способен да отдаде своя живот за 
Бог, за Неговото царство и праведност. Най-високото 

равнище на любовта е това, при което човек е готов да 
отдаде живота си за своите врагове, които го мразят.

3. За да получим плода на любовта
Бог първи ни дал такава любов. Нашият Господ 

ни обичал толкова, че отдал Неговия живот за нас, 
когато сме били грешници. Ние също ще обичаме 
Бог истински, ако разберем тази любов не просто 
като знание, а осъзнаем от все сърце сърце какъв вид 
любов ни е дал Той.
Ако ние изпитваме истинска любов към Бога, 

нашата любов и нашата вяра в Него няма да се 
променят, независимо от ситуацията. Същото се 
отнася и за други души. Ще обичаме други души с 
истинска любов, ако изпитваме истинска любов към 
Бог (1 Йоаново 3:16).
Няма да изпитваме желание да търсим собствената 

ни полза. Няма да искаме нищо в замяна, дори и да 
отдаваме всичко, което имаме. Въпреки това, този вид 
истинска любов се култивира у Вас според степента, 
в която отхвърлите плътта от себе си.
В  Библията  виждаме  какъв  вид  любов  са 

култивирали патриарсите. Моисей искал да спаси 
синовете на Израел, дори и това да означавало името 
му да бъде изтрито от книгата на живота (Изход 
32:32). Апостол Павел казал в Римляни 9:3: „Защото 
бих желал сам аз да съм анатема от Христа, заради 
моите братя, моите по плът роднини.“ Когато убивали 
Стефана с камъни, той се молил със силен глас: 
„Господи, не им считай тоя грях“ (Деяния 7:60).
В каква степен изпитвате такъв вид любов? В каква 

степен обичате Бог, Господ и братята и сестрите в 
Христос? Един път проповядвах пред Вас: „Ако мога 
да спася само хиляда души, готов съм да отида в Ада 
вместо тях.“ Аз знам много добре какво място е Адът. 
Въпреки това, готов съм да ида там, ако мога да спася 
душите, които попадат в него.
Така, както Исус умрял за нас, аз съм готов да 

отдам живота си за тези хора. Аз не обичам с думи. 
Аз отдавам моя живот и цялата ми енергия за тях 
всеки ден, за да ги поведа към спасение, защото ги 
обичам повече от моя живот. Аз мисля единствено 
за това как да проповядвам евангелието на повече 
места; как да направя така, че повече хора да повярват 
в Бог, показвайки голяма сила; как да ги накарам да 
разберат, че светът е незначителен и да им позволя да 
отидат на по-добри небесни обиталища.
В каква степен любовта на Бог, който отдал Неговия 

любим Син, е записана във Вашето сърце? Вие също 
ще обичате Бог, ако сте изпълнени с тази любов. Ще 
обичате душите от все сърце.
Скъпи братя и сестри в Христос, призовавам Ви 

като Божи деца да отхвърлите цялата плътска любов, 
която търси собствения си интерес, желанията да 
получите нещо в замяна и да се промените. Вместо 
това, култивирайте духовна любов, която е истинска и 
с която човек може безусловно да пожертва себе си.
Моля се в името на Господ по този начин да 

постигнете Неговото сърце и съвършена любов, 
да отидете в Новия Ерусалим и да споделяте вечна 
любов с Бога завинаги.

Старши пастор д-р Джейрок Лий

„А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, 
кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон“ (Галатяни 5:22-23).
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►► Присъдата за Потопа: Бог искал да 
спаси колкото се може повече хора чрез 
праведния човек Ной

В Битие 6 пише за присъдата за Потопа по времето на Ной. 
Богът на любовта чакал търпеливо в продължение на дълго 
време, но порочността на хората била голяма на земята. Тъй 
като всяко желание в мислите им било порочно, присъдата била 
неизбежна.
Дори при такива условия, Бог призовал Ной да оповести 

присъдата, която предстояла и позволил да бъдат спасени всички, 
които го слушали и влезли в Ноевия ковчег. Въпреки това, не го 
послушал никой, освен семейството му. Само Ной и семейството 
му влезли в Ноевия ковчег и завършили подготовките за 
присъдата.
Въпреки това, дори и след като Ной затворил вратата, Бог 

отново дал на хората седем-дневен период на милосърдие. Той 
изчакал, за да могат да почукат на вратата на Ноевия ковчег, за да 
бъдат спасени заедно. Въпреки че трябвало да изпълни присъдата 
според справедливостта, ние чувстваме искреното сърце на Бог, 
който искал да спаси хората, увеличавайки възможността за това.

►► Осъждане на Ниневия: Хората в 
Ниневия разполагали с Божията ръка на 
спасението до последния момент

В Йона 1, Бог казал на пророка Йона да проповядва, че присъдата 
за унищожение била неминуема за град Ниневия. Порочността на 
хората била разкрита пред Бога и не било несправедливо градът да 
бъде унищожен. Въпреки това, Бог им дал възможност да се разкаят, 
да се откажат от греховете и да получат спасение.
Всички обитатели на Ниневия, включително царя, постили и се 

молили ревностно на Бог. Те накарали също добитъка си да пости и 
се отказали от своите порочни пътища и от насилието, с което били 
пълни ръцете им. Когато Бог видял делата им, Той се омилостивил 
за бедствието, което обявил да им причини и не го изпълнил (Йона 
3:10). Въпреки това, сто години по-късно градът се изпълнил отново 
с грях и присъдата сполетяла хората. Този път те не се разкаяли и 
градът бил унищожен напълно през 609 г. преди Христа.
До тогава Бог им дал многобройни възможности да се откажат от 

греховете и им предлагал Неговата ръка на спасението до последния 
момент. Въпреки това, хората избрали да не се възползват от 
възможностите, а да вървят по пътя на унищожението.

►► Осъждане на Содом и Гомор: 
справедливостта била съвършена според 
любовта на праведния човек Авраам

В Битие 18, Бог се явил пред Авраам и му казал предварително 
за осъждането на Содом и Гомор. Преди да осъди хората там, Той 
проверил два пъти техните грехове и пороци, защото искал да 
спаси, колкото се може повече хора.
Бог искал да даде повече възможности на хората чрез 

посредничеството на праведния човек Авраам, защото знаел, че 
Авраам щял да разбере сърцето Му и да се застъпи с любов за тях. 
Накрая, Авраам получил Божието обещание да не унищожава 
градовете, ако в тях имало поне десетима праведни хора.
Въпреки това, когато Бог изпратил Неговите архангели, 

за да търсят внимателно в град Содом, там нямало дори 
десетима праведни хора. Накрая ги сполетяла присъдата с огън. 
Междувременно, Бог спасил племенника на Авраам – Лот и 
неговите дъщери, заради Неговото уважение към Авраам.
По този начин, Бог изпълнил справедливостта до край.

►► Седем-годишните големи страдания; 
Последната възможност на Бог за спасение 
чрез двама свидетели и 144 000 проповедници

Когато евангелието се проповядва в най-отдалечената част на земята, 
Господ ще дойде във въздуха. Тогава онези, които вярват, че ще бъдат 
спасени като учат евангелието и живеят според Божията воля, ще 
получат възкръснало тяло и ще бъдат взети във въздуха мигновено. 
Това е краят на човешката култивация и тези, които остават на земята, 
ги очакват нещастните седем-годишни големи страдания.
Въпреки това, Бог приготвил начин за спасение дори за хората, които 

са останали на земята и не са чули евангелието. Ако те го чуят чрез 
двамата свидетели и 144 000 проповедници, проповядващи Откровение 
и приемат Исус като техен Спасител, те ще бъдат способни сравнително 
лесно да преживеят природни бедствия и да получат спасение. По този 
начин, Бог иска до край да спаси поне още една душа.
Въпреки това, хората, които чуят евангелието и казват, че вярват, но 

нямат вяра, трябва да станат мъченици, за да бъдат спасени. За да могат 
да получат последна възможност за спасение, те трябва да преминат 
през голямо мъчение и да запазят вяра, без да получат белега на звяра. 
Ще има малцина, които ще изберат мъченичество по този начин и ще 
получат спасение.

Познавате ли любовта на Бог, който 
иска да ни спаси до самия край?
Бог ни показва Неговата любов в краен предел в границите на справедливостта, когато присъдата е неизбежна. 
Така е, защото Той иска порочните хора и грешниците също да се откажат от пътя на смъртта (Езекил 18:23). 
Чрез следните библейски стихове, можем да почувстваме любовта на Бог, който иска да ни даде възможности 

за спасение. Чрез благоволението и милостта на Бог, ще постигнем съвършено спасение. 
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Животът ми се промени напълно, откакто започнах да 
посещавам Централната църква Манмин през октомври 
2006 г. Бях разорен от консумация на алкохол, хазартни 
игри и лотария. Няколко пъти направих дори и опити 
за самоубийство. Въпреки това, аз открих Манмин и 
получих голямо благоволение чрез проповедите на д-р 
Джейрок Лий. Получих също неговата молитва. След 
това започнах да водя обновен живот.
Майка ми беше изумена и доволна да ме види 

обновен. Докато беше в Сеул, тя бе излекувана от 
хронично главоболие чрез молитвата на д-р Лий.
Освен това, чрез молитвата на д-р Лий, аз бях 

благословен да намеря моя по-голям брат, който бе 
изчезнал от седемнадесет години.

П р е з 
юни, 2013 
г., паднах 
о т  д в а 
м е т р а 
височина ,  докато  работех  на 
един строителен обект и получих 
разкъсване на ротаторния маншон. 
Тоест,  имах  три  сантиметра 
разкъсване  на  мускулите  на 
ротаторния маншон на рамото. В 
болницата казаха, че трябва да ме 

оперират. Въпреки това, аз исках да се излекувам с 
молитвата на д-р Лий, защото бях свидетел на делата 
на силата, представени чрез нея.
Започнах да посещавам събранията на Централната 

църква Манмин и слушах проповедите на президента 
Бокним Лий. Разкаях се за греховните качества, които 
имах, като яд и негативни чувства. Получих молитвата 
на г-жа Лий с кърпичката, на която се е молил д-р Лий 
(Деяния 19:11-12). Тогава симптомите се подобриха и 
аз можех отново да се върна на работа.
През месец май, 2015 г., докато носех нещо тежко на 

строителния обект, изпитах болка в мускула на лявото 
рамо. Тя бе толкова силна, че имах чувството, че някой 
дъвчеше мускула. Не бях способен да повдигна лявата 
ми ръка на височината на рамото и не можех също да 
измия косата си.
Приготвих се да бъда излекуван по време на лятното 

оттегляне за молитва на Манмин, което щеше да се 
проведе през август, 2015 г.

По време на събранието за Божествено изцеление в първата нощ на 
оттеглянето, аз получих молитвата на д-р Лий за болните с вяра. Болката изчезна 
и сега мога да използвам свободно лявата си ръка. Не можех да повдигна нещо, 
което тежи петнадесет килограма, но сега съм в състояние да повдигна неща, 
които тежат от четиридесет до петдесет килограма.
Аз отдавам всички благодарности и възхвала на моя добър Баща Бог, който ме 

обнови и излекува.

През септември, 2005 г., срещнах д-р Джейрок Лий. 
От тогава животът ми се обнови и станах мисионерка, 
която проповядва евангелието на Господ. Много хора 
приеха Господ докато проповядвах изпълненото с живот 
евангелие, което бе преподавано от д-р Лий и говорех за 
Божията сила.
По-конкретно, делата, представени чрез кърпичката, 

на която се е молил д-р Лий, бяха наистина изумителни. 
Много хора бяха излекувани от техните болести, 
проблемите им бяха разрешени и те получиха отговори 
чрез молитвата с кърпичка.
Благодарение на кърпичката, църквата на Манмин в 

Лондон изпита голямо оживление и членовете на моята 
църква получиха много благословии. Ние бяхме съгласни, 
че всичко това се дължеше на Божието благоволение.
През 2014 г., брат Рубен (понастоящем на 17 год.) имаше 

проблем с познавателната способност поради нарушение 
в развитието. Той не можеше да общува с други хора и 
в началото на 2015 г. прие молитвата с кърпичка. Тогава 
той получи способността да разбира какво казват другите, 
както и да избере програмата, която искаше на iPad.
Сестра Росета Ашиду от Южноафриканската република 

бе на прага на смъртта заради рак на гърдата, който 
беше открит през юли, 2013 г. Въпреки това, след като 
се регистрира в църквата Манмин в Лондон и получи 
молитвата с кърпичка, симптомите й се подобриха и тя 
оздравя през февруари, 2015 г.
През юли, 2015 г., в църквата се регистрира едно 

семейство от Свазиленд, което имаше много проблеми. 
Членовете му почитаха идоли и имаха проблеми помежду 

си. Дъщерята страдаше от психическо разстройство. 
След като се регистрираха, те слушаха проповедта на д-р 
Лий „Добрина“, пиха от сладката вода Муан и получиха 
молитвата с кърпичка. Тогава се успокоиха и дъщеря им 
оздравя.
През септември, 2015 г., сестра Мария от Уганда започна 

да се разболява, отслабна и не беше в състояние да се 
храни. Когато отиде в болницата, не можаха да й поставят 
диагноза. Лекарят й само каза, че имунната система и 
тъканите й бяха отслабени. Състоянието й се влоши. Тя 
изпадна в кома и семейството й не можеше да направи 
нищо друго, освен да чака да умре.
След като чух за това, аз говорих с тях по телефона и 

им вдъхнах вяра. Молих се също с кърпичката на силата. 
Точно тогава, духовните ми очи се отвориха и видях ръката 
на старшия пастор за пет минути. Дишането на Мария се 
стабилизира. Тя дойде на себе си и помоли за чаша с вода. 
Малко след това оздравя. Алилуя!
През август, 2015 г., съпругът ми и аз участвахме в 

лятното оттегляне за молитва на Манмин чрез GCN 
и получихме голямо благоволение. Съпругът ми, 
мисионерът Давид Мукаса, изпитваше болка в лявото рамо 
в продължение на няколко дни преди оттеглянето. Той не 
можеше да движи дясната си ръка, не бе в състояние да 
повдигне ръката си, за да се нареши и да се облече сам и 
изпитваше болка дори при вървене. Въпреки това, той се 
излекува напълно, когато получи молитвата за болните 
за втори път по време на събранието за Божествено 
изцеление, както се моли старшият пастор, и започна 
свободно да движи дясната си ръка.

Отдавам всички благодарности и възхвала на Бог, 
който ни позволява да научим светото евангелие, да 
живеем в любовта на Бог, да изпитаме делата на силата 
в пространството на пастора и да изпълним щастливо 
нашето духовенство.

„Бях излекуван от разкъсване на ротаторния маншон“

Дякон Дейн Ким, на 60 год., 
Енория 1, Южна Корея

Мисионерката Джейн Мпологома и нейният съпруг 
мисионерът Давид Мукаса

Църква Манмин в Лондон, Обединеното кралство

Неговото изследване с Магнитно-резонансна 
томография според мнението на лекаря
Супраспинатус мускулите на ротаторния маншон 
бяха разкъсани и подути


