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Делата на Светия дух засегнаха 
Латинска Америка!

Мисии за изцеление с кърпичка на преп. Хийсан Лий в Перу и Колумбия

Централната църква Манмин започна 
своето духовенство в Латинска Америка, 
когато старши пастор д-р Джейрок Лий 
бе поканен в мисията за благословия на 
Аржентина за корейците през юли 1996 г. 
Чрез неговата молитва за болните, голям 
брой присъстващи бяха излекувани от 
различни видове болести. Той ръководи 
също семинар на пасторите и проповядва 
за „Основни фактори за църковното 
израстване“ пред повече от 1000 души.
По искане на пасторите, които получиха 

големи благословии на семинара, д-р 
Лий проведе 2ия семинар на пасторите в 
Аржентина и Изцелителното събрание 
през октомври 1997 г. Двудневното събитие 
привлече общо около 8000 души (снимка 2).
През 2004 г. в парка Кампо де Марте в 

Лима, столицата на Перу, бе проведена 
изцелителната мисия на д-р Джейрок Лий 
с участието на около 500 000 души (снимка 
1, д-р Лий с президента на Перу преди 
мисията).
Чрез впечатляващите дела на силата, 

представени по време на мисията , 
безброй хора бяха излекувани и приеха 
протестантското християнство. Тази 
мисия отбеляза рекорд за най-добрата 
и най-великата мисия в християнската 
история на Перу. Около 670 църкви след 
това бяха регистрирани или установени 
като клонове и филиали, включително 
Църквата Манмин в Перу. Духовенството 
в Латинска Америка е активно и в процес 

на провеждане. Много хора получиха 
големи благословии и изпитаха могъщите 
дела чрез посланията на д-р Лий, които 
се излъчват в цяла Латинска Америка 
чрез телевизията Enlace TV, основната 
християнска телевизия в Латинска 
Америка. 
През юли, 2016 г., преп. Хийсан Лий, 

световен ръководещ пастор на Манмин 
(снимка 5) ръководи събрание за изцеление 
с кърпичка в два църковни клона в Южна 
Америка с кърпичката, на която се е молил 
д-р Лий (снимки 3, 4, 6 до 10; Справка: 
Деяния 19:11-12).
На 14 юли, преп. Лий бе поканена на 

службата по случай 10тата годишнина 
на Църква Манмин в Перу. Тя предаде 
посланието и след това се моли за болните 
с кърпичка. След молитвата, едно момиче, 
което беше нямо от три години, започна 
да говори и едно момче бе излекувано 
от вродена хемофилия. Освен това, 
бяха излекувани много болести и бяха 
подобрени множество здравни проблеми, 
включително нарушено зрение и слух, 
катаракта, високо кръвно налягане и 
тироидно заболяване.
На 16 юли, тя се срещна с Росалба 

Родригез де Ринкон , президент на 
телевизията Enlace TV, Колумбия и нейния 
съпруг. Тя каза: „Програмите по GCN 
споделят със зрителите чистото свято 
евангелие, предадено от д-р Джейрок Лий и 
изключителната култура на християнските 

сценични изкуства. Чрез програмите, 
голям брой хора бяха спасени и получиха 
изцеление и благословии. Оценявам това.“
На  17 юли ,  Църквата  Манмин  в 

Колумбия проведе служба по случай 
своята 4та годишнина. Тази църква бе 
установена главно чрез хората, които 
получиха проповедите на д-р Лий, 
излъчени по телевизията Enlace TV. По 
време на службата, преп. Хийсан Лий се 
моли за болните с кърпичката на силата. 
След това, сестра Каталина Коредор и 
сестра Каролина Гарсия бяха излекувани 

от късогледство и астигматизъм, които ги 
измъчваха съответно от 10 и 20 години. 
Сестра Нора Чапано също бе излекувана 
от нарушение на зрението, амблиопия, 
от които страдаше от 30 години. Освен 
това, много хора бяха излекувани от 
болести, включително астма, високо 
кръвно налягане и хронична обструктивна 
белодробна болест, от които страдаха от 40 
години. 
Нека да отдадем слава и благодарност на 

Бог, който работи със Словото и знамения, 
и благослови Манмин с любов и сила.

Сестра Каролина Гарсия, на 29 години, Църква Манмин в Колумбия
От девет-годишна, трябваше да нося очила за късогледство и 

астигматизъм. Разбрах, че преп. Хийсан Лий, световен ръководещ 
пастор на Манмин щеше да дойде в църквата, за да ръководи службата по случай 
4тата годишнина и проведе събрание за изцеление с кърпичка 19:11-12).
Аз исках да присъствам на събранието, затова се трудех с изпълнено с молитва 

сърце на моето работно място и участвах доброволно в декорирането на храма 
за годишнината на църквата. Отдадох тридневни пости с вярата, че ще изпитам 
Божията сила и се молих ревностно.
На 17 юли, по време на годишнината на църквата и събранието за изцеление 

с кърпичка, тя предаде посланието и положи на очите ми кърпичката, на която се 
беше молил д-р Джейрок Лий. В този момент почувствах толкова голяма топлина в 
очите ми, сякаш горяха. По онова време носех очила. След като получих молитвата, 
нещата изглеждаха така замъглени пред очите ми, че свалих очилата. Тогава 
установих, че виждах много добре. Всичко изглеждаше напълно ясно. Алилуя!

„Не се нуждая повече от очила, 
които нося от 20 години!“
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Мисия за изцеление в Перу на д-р Джейрок Лий през 2004 г.



Ако Вие сте християнин, трябва ясно да разберете 
защо Създателят Бог посадил дървото на познанието 
на доброто и злото в Райската градина, защо Исус е 
единственият Спасител на човечеството и защо Бог 
направил Ада.
Църквите трябва да дадат отговори на въпросите 

за тези три теми и да проповядват на вярващите 
провидението за спасението на кръста, което обхваща 
дълбоките и тайнствени неща, които са били скрити 
преди векове. Само тогава могат да имат истинска вяра. 
Преди всичко, трябва да познават ясно Създателя Бог.

1. Бог, който създал небесата, земята и всички 
неща на тях

Някои хора на този свят твърдят, че няма бог. Други 
възхваляват богове, които хората са създали в своето 
въображение или са изображения на създания. Въпреки 
това, единственото Божество е нашият Създател Бог.
Въпреки че не е видим за нашето невъоръжено 

око, Бог наистина съществува. Той е Създателят и 
Управителят на всичко във вселената, включително 
човечеството и Той е Съдията. Той превъзхожда човека, 
който е просто творение и е неизмерим. Не е лесна 
задача за човека да обясни Бог. Дори и чрез голямо 
обмисляне или изследване, със своето ограничено 
познание човек не може изцяло да разбере Бог. 
Библията обаче дава ясен отговор на всичко това.
Битие 1:1 гласи: „В начало Бог създаде небето и 

земята.“ От състоянието на нищожността, Бог създал за 
шест дни небесата и земята само чрез Словото Си и на 
шестия и последен ден от творението, Той създал Адам, 
първия човек от цялото човечество.
Тъй като човек е създаден от Бог, той инстинктивно 

чувства  и  признава  дълбоко  в  сърцето  си 
съществуването на едно свръхестествено същество. В 
Еклесиаст 3:11 е записано: „Той е направил всяко нещо 
хубаво на времето му. Положил е и вечността в тяхното 
сърце.“ Чрез полагане на „вечността в сърцата им“, 
хората с добро съзнание признават и търсят някакъв вид 
божество, дори и без да са чули или да познават Бога.
Римляни 1:20 гласи: „Понеже от създанието на 

света това, което е невидимо у Него, сиреч вечната 

Му сила и божественост, се вижда ясно, разбираемо 
чрез творенията; така щото, човеците остават без 
извинение.“ Както ни напомня този стих, дори да не 
виждаме Бог лично, ние знаем, че Създателят Бог е жив 
и че има само един Създател.

2. Доказателствата, които ни позволяват да 
вярваме в Създателя Бог

Първо, хората от различни раси и етнически групи 
на този свят може да изглеждат различно, да говорят 
на различни езици, да произхождат от различни 
културни среди и да имат различен цвят на кожата. 
Въпреки това, всички хора на земята си приличат по 
това, че имат две очи, две уши, един нос и една уста, 
и тези части са разположени на едни и същи места 
за всички хора. Освен това, макар и да има известни 
различия между животните, птиците, насекомите и 
рибите според техните специфични характеристики, в 
действителност външният им вид се формира еднакво, 
което свидетелства, че са създадени и оформени от 
единствения Създател.
Ако имаше няколко създателя, всеки от тях щеше 

да определи и да създаде форма и функции за хората 
и животните според своите лични предпочитания. От 
друга страна, защитниците на теорията за еволюцията 
претендират, че човечеството се е развило от по-висши 
животни, които от своя страна са се развили от по-
нисши форми на живот. Въпреки това, както четем в 
Битие 1:21: „И Бог създаде големите морски чудовища 
и всяко одушевено същество, което се движи, които 
водата произведе изобилно, според видовете им, и 
всяка крилата птица според вида й; и Бог видя, че 
беше добро.“ – от началото Бог създал всичко според 
собствения му вид.
Земните твари не еволюирали от рибите и птиците не 

еволюирали от земните твари. Човекът не еволюирал 
от маймуна; маймуната била създадена като маймуна 
от самото начало и човекът бил създаден като човек 
от началото. От всички творения, само човекът 
бил създаден по образ на Бога с дух, душа и тяло. 
Независимо колко много една маймуна наподобява 
човека, тя не може да разбере или да възхвалява Бог по 
начина, по който едно човешко същество с дух може да 
Го боготвори.
На следващо място, свидетелствата, открити в 

природните феномени, говорят ясно за „Създателя 
Бог.“ С въртенето на Земята се случват различни 
систематични явления, включително промяната на деня 
с нощта, четирите сезона, приливите и отливите, както 
и движението на въздуха.
Небесното позициониране и движение е установено 

така, че да създаде най-подходящата среда за 
поддържане на всички форми на живота, включително 
човешките същества. Разстоянието между слънцето 
и земята или разстоянието между земята и луната е 
най-подходящо: слънцето, земята и луната не са нито 
прекалено отдалечени, нито прекалено близо едно до 
друго и без ни най-малка грешка, се въртят системно от 
много дълго време. Вселената не е възникнала случайно 
от някакъв „Голям взрив“, както твърдят противниците 
на еволюционната теория.
Например, ние знаем, че един часовник се състои 

от голям брой части, които са събрани внимателно и 
работят точно. Представете си, че някой каже: „По 

време на изригване на един вулкан, всички части на този 
часовник се събраха заедно самостоятелно и започнаха 
да работят.“ Ще повярва ли някой на тази история? 
Как тогава би могла вселената, в която живеем, която е 
безкрайно по-сложна от един часовник, да започне да 
съществува самостоятелно и да функционира по такъв 
подреден начин?
Всичко това е възможно, защото всичко във вселената 

е предназначено, създадено и функционира чрез 
мъдростта на Бог. Поради тази причина, никой не може 
да се извини пред Бог в деня на Страшния съд, като 
каже: „Не мислех, че наистина съществуваш!“

3. Причините, заради които хората не са 
способни да вярват в Бог

Защо тогава хората все още отказват да повярват 
в Бог, дори когато виждат такива ясни доказателства 
за творението? Хората са склонни да вярват само в 
нещата, които могат да видят или да пипнат с ръцете 
си. Те приемат нещата, които могат да разберат със 
своето познание и мисли. Те няма да повярват в 
съществуването на един невидим Бог, в библейските 
знамения и чудеса и др. подобни, които са извън 
способностите на човека. Въпреки това, всичко в 
Библията е вярно.
Така, както Исус ни казва в Йоан 4:48, „Тогава Исус 

му рече: Ако не видите знамения и чудеса никак няма 
да повярвате“, мислите и знанията на хората ще бъдат 
разколебани, само когато видят знамения и чудеса, 
които не са според човешките способности. Когато 
хората виждат, чуват и изпитват неща, които не са по 
силите на човека, те ще признаят факта, че Божието 
слово е истината.
Чрез безброй представяния на силата Му, Бог 

многократно разкрива Своето съществуване на 
библейските персонажи. За невярващия фараон на 
Египет и неговите подчинени, Бог разкрил Себе Си 
чрез Десетте чуми. Нашият Господ Исус доказал, че 
бил Син на Бога чрез представяне на знамения и чудеса, 
докато апостол Павел излекувал болните и слабите, 
прогонил демоните и съживил мъртвите в името на 
Исус Христос.
Проявите на Божията работа са необходими също и 

за нашето поколение. За невярващите, Божията сила е 
сигурно доказателство, с което да бъдат поведени, за да 
повярват в живия Създател Бог. От нейното основаване, 
с течение на времето в Централната църква Манмин 
бяха представени безброй чудеса и знамения на 
Божията сила от голямо значение.
Братя и сестри в Христос, доказателството, че Бог 

съществува е разкрито ясно във всяко творение на 
вселената с чудеса, знамения и с представяния на силата 
Му. Като се страхувате от Бога и спазвате заповедите 
Му, моля се в името на Господ да изпитате Божията 
сила и да Го възхвалявате без ограничение.
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Създателят Бог
„В начало Бог създаде небето и земята.“ (Битие 1:1)

Старши пастор д-р Джейрок Лий
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Седем нива на дълбочината на Божията любов
Осъзнавайки дълбочината на любовта, същността на Божието сърце, 

можем да разберем сърцето Му и да споделяме любов с Него. 
Нека сега да разгледаме дълбочината на Неговата любов, за да измерим дълбочината на нашата любов, 

да компенсираме всички недостатъци и липси и накрая да постигнем любовта на Бог.

     Първо ниво: Опрощение

Исус казал, че трябва да прощаваме не само седем пъти, а 
„седемдесет пъти по седем“, което означава безгранично и 
съвършено опрощение (Матей 18:21-22). На първото равнище не си 
спомняме изобщо ситуацията след като простим (Псалми 103:12-14, 
Исая 43:25). Ние с желание прощаваме на другите, дори на онези, на 
които иначе не би било простено (1 Царе 21; 2 Летописи 33).
Исус простил на злите хора, които Го разпънали и се молил 

ревностно за човечеството, което вървяло в грехове (Лука 23:34). 
Той умрял за грешниците, за да бъдат спасени и да постигнат 
спасение, когато приемат Исус Христос. Следователно, Божите 
деца, които получат такава любов, трябва да постигнат любовта на 
безгранично и съвършено опрощение.  

 
      Второ ниво: Отдаване на живота

„Отдаването на живота“ в този смисъл означава „отдаване на 
възможност.“ С други думи, ние осигуряваме на един човек основата 
с добри условия за живот и го насърчаваме да се изправи на крака. 
Пример за такава любов се намира в Битие 4. Кайн убил Авел и 
помолил Бог за милост. Разбира се, убийството му трябвало да има 
възмездие. Бог определил знак за него, за да не може никой да го убие. С 
други думи, Бог му дал възможност за истинско разкаяние и спасение. 
Петър се отрекъл от Исус три пъти, но след като се разкаял изцяло, 

той не само получил опрощение, но получил Светия дух и силата да 
изпълни задължението си като апостол на Господ. Дори в последния 
момент в живота си, той заплатил за любовта на Господ чрез 
разпъването му с главата надолу като мъченик. Това второ равнище 
е любовта, която дава на един човек възможността да възстанови 
способността си да живее успешно, както и да бъдат простени 
греховете му. 

     Трето ниво: Търпение

„Търпение“ в истината означава да сме търпеливи, докато се разкаем, 
бъдем обновени и получим плодове. С други думи, макар и на един 
човек да е простено и да бъде обновен, той все още може да има слаба 
вяра. Ето защо, трябва да сме търпеливи за бавната му промяна. Трябва 
да останем търпеливи с добрина и любов. Освен това, ние трябва да 
покажем това търпение дори на онези, които ни клеветят, осъждат и 
критикуват; които ни предават и пренебрегват истинската любов, която 
им даваме; които неразумно действат злонамерено към нас.
Духовната любов е „да издържим всичко заради избраните“, когато 

това означава спасението на човека (2 Тимотей 2:10).

     Четвърто ниво: Вяра

Причината, заради която можем да бъдем търпеливи спрямо определени 
хора е, че имаме вяра в резултата. Макар и да извършват грехове, да ни 
мамят и да не се подчиняват, ако вярваме, те ще се променят и ще отидат 
в Новия Ерусалим, най-хубавото от всички небесни обиталища, няма 
да сме в състояние да се откажем от тях. Няма да изпитваме омраза в 
сърцето си, защото вярваме, че накрая ще се променят. Ние ще изпитваме 

само съжаление към тях и ще се молим с любов, за да имат вяра.
На това ниво вярваме, че Бог може да направи невъзможното възможно. 

Ето защо, ние вярваме, че ще поемем отговорността за тях и вярваме, че 
ще бъдат обновени. Когато вярваме от сърце и посвещаваме всичко на 
Бог, Той ще бъде доволен от вярата ни и ще обезпечи вяра.

     Пето ниво: Надежда

„Надеждата“ се отнася за нивото, на което се надяваме и очакваме 
доброто в един човек, когато някой има 99 недостатъка и добродетелта 
е само едно на 100. На това ниво вярваме, че ако увеличи добродетелта, 
недостатъците скоро ще бъдат отхвърлени. Например, ние вярваме, че 
един упорит човек ще се промени в праведен човек и един човек, опетнен 
с грехове, ще се превърне в някой, който работи по-предано, защото е 
получил голямо благоволение. Макар и един човек да се променя бавно, 
ние изпитваме благодарност, ако се труди предано, доколкото може. Дори 
и един човек да е получил наказание заради греховете, ние няма да се 
откажем от него, ще се надяваме, че ще издържи изпитанието и ще стане 
съвършен. 
На това ниво, ние молим за Божието опрощение и милост към него, 

дори и като споменаваме в молитвата добрите дела, които е направил в 
миналото. Ние вярваме, че той ще се промени бързо и за кратко време след 
Божията работа. С други думи, ще видим всички души с очи на надеждата.

     Шесто ниво: Изчакване

На това ниво, тъй като вярваме с надежда, ние търпеливо 
изчакваме, докато човек се промени, макар и да отнеме дълго време.
През дългия период на човешката култивация, Богът на любовта 

простил на човечеството, което съгрешило, дал му шансове да 
живее, останал търпелив и се надявал за тях (2 Петрово 3:8-9). Той 
все още чака търпеливо, макар че няма много плодове. Ние трябва 
да осъзнаем любовта Му. Ние трябва да посадим вяра в хората и 
да предадем посланието, както и да предадем резултата на Бог (1 
Коринтяни 3:6-7). Ние изчакваме с неизменна надежда, дори и да ни 
обвиняват и да изпитваме загуба заради тях. Дори и да критикуват 
и да разрушават това, което правим, ние просто се надяваме, че ще 
приемат възможността да се отплатят. Макар и да страдаме, докато 
ги очакваме, можем да издържим с любов към тях.

      Седмо ниво: Проливане на сълзи

В Библията четем, че след като Бог създал човека, Той изпитал голяма 
болка и пролял много сълзи, докато култивирал хората и изчаквал. 
Когато започнало голямото наказание с порой по времето на Ной, от 
очите на Бог се стекли сълзи. Въпреки това, Той не пренебрегнал Своето 
очакване към човечеството. Вместо това, показал отново Неговото 
очакване за човечеството и взел твърдо решение да постигне успех в 
човешката култивация.
Исус също пролял много сълзи, когато дошъл на тази земя, за да 

изпълни задължението на Спасителя, защото видял злината на хората. 
Той проповядвал евангелието за царството цял ден и редовно се молил 
за Неговите ученици и души със сълзи през нощта. Нито една капка от 
неговите сълзи за душите не паднала и не изчезнала напразно, а те били 
отдадени като аромат на Бога и родили изобилни плодове (Псалми 56:8).
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Когато бях в пети курс, баща ми имаше плеврит, 
който лекарствата по онова време не можеха да 
излекуват. Когато отиде на църква обаче, той се 
излекува и семейството ми прие Господ. През 1998 
г., брат ми ме заведе в Църквата Манмин Гонджу. 
Изпитах могъщите дела на старшия пастор д-р 
Джейрок Лий и се изпълних с благоволение. 
Въпреки това, аз нямах възможност да се моля 

много, защото пътувах в строителни центрове 
във връзка с бизнеса ми и се чувствах уморен. 
През зимата нямах толкова много работа в 
сектора и започнах да инвестирам в акции. 
Сърцето ми беше изпълнено с алчността 
на света и често заспивах по време на 
боготворителните служби. Мислех си, 
че нямах друг избор, защото работата ми 
изискваше физически труд.
Съпругата ми, дякон Джонгсан Ким понякога 

страдаше от възпаления на пикочния мехур. 
Тя изпитваше големи трудности заради моя дълг 
във връзка с акциите и защото имаше известни 
проблеми с гледането на моите родители, които 
живееха с нас. Лекарят й каза, че това може да е в 
резултат на стрес.
Тя започна да се разкайва за това, че изпитваше 

неудобство заради всичко и се моли, за да отхвърли 
омразата. След това бе излекувана чрез молитвата 
за болните на старшия пастор. Синът ми Сюнгмук 
понякога имаше конвулсии заради високата 
температура, но бе излекуван чрез молитвата на 
старшия пастор, записана на автоматичната система 
за отговор, и израсна здрав с вяра.
Богът на любовта помогна за моя бизнес, въпреки 

икономическата криза, когато спазвах съботния 
ден и отдавах десятък. Въпреки това, аз имах 

големи дългове, защото не спирах да инвестирам в 
акции. Оправдавах моята алчност, казвайки, че ще 
помогна на другите, ако спечеля много пари. Когато 

имах печалба, бях много щастлив. Когато изпитвах 
загуба, бях депресиран. Съпругата ми се опитваше 
да ме спре, но аз я лъжех и тайно продължих да 
инвестирам. Веднъж говорихме за развод.
Въпреки това, в началото на 2013 г. се случи нещо 

изумително. Накрая спрях да инвестирам в акции, 
въпреки че не бях способен да го направя сам по 
собствена воля. Когато чух оригиналния глас на 
пастора, помислих колко мъчително е за съпругата 

ми заради моята алчност. Тогава реших да спра. 
Чувствах се много щастлив. Започнах да изплащам 
задължението и да копнея за бъдещи благословии.
През февруари, 2016 г., съпругата ми и аз се 

здрависахме със старшия пастор по време на 
празниците за Лунната нова година. След това 
започнах да получавам благословии , тоест, 
започнах работа с четири строителни обекта, 
въпреки че беше зима. В Гуми предприех 
строителството на нов апартамент и затова 
започнах да посещавам Църквата Манмин в 
Гуми. Благословиите не свършиха до тук. 
В началото на месец май, старшият пастор 
покани студенти в своя планински дом 
за молитви. Като финансов директор на 
Неделното училище за студенти, аз посетих 
неговия дом за молитви.
Това беше повратен момент в моя християнски 

живот. Имах възможност да наблюдавам отблизо 
пастора и да видя надеждата, която има за нас и 
нашето обновление с вяра. Видях го да помага 
дори на млади хора и да прави всичко възможно, 
за да им вдъхне надежда за Небето. Бях трогнат 
до сълзи. След това полагах по-голямо внимание 
на боготворителните служби и молитви. Бог ми 
даде също благословията да се разкая изцяло, с 
което възстанових първата си любов и вярата ми се 
повиши. Освен това, през юни имаше изумително 
увеличение на още седем строителни центъра в 
Чионан. Алилуя!
Тъй като се молих, Бог ми позволи да получа 

тези благословии в бизнеса. Той ми позволи да 
разбера, че благополучието е най-краткият път за 
получаване на благословии. Аз отдавам всички 
благодарности и слава на Бога на любовта.

„Благополучието на душата е краткият 
път към благословиите“

„След молитвата, дъщеря ми беше излекувана от 
дисплазия на тазобедрената става“
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Дякон Джеянг Им, 
на 47 години, Църква Манмин Гуми

Сестра Вирджиния Диаз, на 36 години, Църква Манмин Колумбия

По времето, когато най-малката ми дъщеря 
правеше своите първи стъпки и накрая проходи, тя 
изглежда накуцваше. Тревожех се за моето малко 
момиче и я заведох в болницата. Медицинското 
изследване показа, че имаше дисплазия на 
тазобедрената става, с отклонение от 31 градуса на 
дясната тазобедрена става и 33 градуса на лявата.
Лекарят й предложи да носи скоби и каза, че 

може да се наложи операция, ако скобите не 
функционират. Бях много разтревожена за нейното 
бъдеще и се чувствах безпомощна, защото не бях 
способна да направя нищо за нея като майка.
Междувременно, съпругът ми разговаря с 

негов приятел и научи за Църквата Манмин 
Колумбия, един от филиалите на Централната 
църква Манмин. Бях много щастлива да чуя за 
църквата, защото получих големи благословии 
чрез проповедите на старши пастор Джейрок Лий 

по телевизията Enlace, основната Хритиянска 
телевизия в Латинска Америка.
На 7 февруари, 2016 г., аз се регистрирах в 

Църквата Манмин Колумбия. След всяка служба 
получавах „Молитва за болните“ на старшия 
пастор по GCN с ръце, положени върху дъщеря 
ми. Пастор Дейвид Янг също се моли за нея с 
кърпичката, на която се беше молил старшият 
пастор (Деяния 19:11-12). Аз също се молех, 
надявайки се Бог да излекува дъщеря ми. През 
март, 2016 г., накрая чух добри новини!
Изследваха отново тазобедрената става на 

дъщеря ми Сара и резултатът показа, че ставата 
се е нормализирала с ъгъл от 23 градуса. Алилуя! 
Сега тя може да ходи, да скача и да расте, водейки 
здравословен и нормален живот. Отдавам всички 
благодарности и слава на Бога за изцелението на 
дъщеря ми.

Преди молитвата

Дисплазията на тазобедрената става е аномалия на феморалната 
глава. Дясната тазобедрена става е под ъгъл от 31 градуса и лявата е 
под ъгъл от 33 градуса, което може да причини нарушение на походката.


