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Светът страда от природни бедствия, като 
земетресения, урагани, суши и наводнения. в 
мексико скоро имаше земетресение от степен 7.1, 
което отне живота на повече от 300 души. един 
човек, който спасяваше хората, каза: „Това е като 
Содом и гомор. Бог трябва да ни е ядосан.“

въпреки това, Самият Бог е любов. Той щеше да 
отмени присъдата над Содом и гомор, ако там имаше 
поне десет праведни хора. За да споделя любов, Той 
създаде първия човек Адам с внимание и никога 
не изпита удовлетворение от унищожаването на 
порочни хора. Той очакваше търпеливо да се покаят 
и да се върнат при него. Дори в днешно време, Той 
показва също неговата дълбока любов за душите, 
показвайки могъщите дела на контролирането на 
метеорологичните феномени.

в началото на септември 2017 г., силата на любовта 
на Бога бе разкрита отново ясно. Ураганът ирма 
предизвика голяма тревога в Съединените щати. 
Само седмица преди това, в края на август, ураганът 
Харви съсипа Тексас и Луизиана и въпреки че 
принадлежеше към по-слаба категория от инма, 
Харви причини над 60 потвърдени смъртни случаи 
и икономическите загуби са оценени на около 
$180 милиарда. Трагедията с Харви предизвика 
безпокойствието на правителството и хората в САЩ. 

С най-силния регистриран атлантически океан, 
ирма, д-р Джейрок Лий получи искания за 
молитва от мисионерите и вярващите на манмин; 
Д-р микхаил моргулис, президент на духовната 

дипломация; Пастор марк Базалев, Световният 
център на свещеността; Пастор виталий Фишберг, 
църква манмин мъдростта и силата на Бог; Пастор 
генадий Завалий, проповядващ в главна църква за 
руско-говорещи хора в ню Йорк; и много други 
руски американски пастори в САЩ.

Д-р Джейрок Лий се моли за това в 6:45 ч. сутринта 
на 8 септември. След неговата молитва, въпреки 
прогнозата, гласяща, че ще стъпи на сушата в източна 
Флорида с категория 4 и ще се придвижи на север по 
източния бряг на САЩ (Фигура 1), ураганът ирма 
промени посоката си, продължавайки на запад и след 

това се измести на север и към вътрешността. Той 
отслабна също в категория 3, 2 и 1 и на 12 септември 
се разсея под формата на тропическа буря (Фигура 2). 

освен това, той промени посоката си, за да премине 
над по-западните области с национални паркови и 
влажни райони с малко население, а не над градовете 
с голямо население на изток. По този начин нямаше 
големи щети. Както се моли д-р Лий, САЩ избегнаха 
голямо бедствие. Църквата получи благодарствени 
писма, изпратени от пасторите и вярващите, които 
бяха защитени от Бог чрез молитвата на д-р Лий 
(повече на стр. 4)

Ураганът Ирма затихна 
с могъщата молитва!

  Фигура 1 Преди молитвата_В 5 ч. сутринта на 7 септември    Фигура 2 След молитвата_В 17 ч. на 10 септември

Беше прогнозирано Ирма да премине през Карибско море и след това 
да се премести на север, успоредно на източния бряг на Флорида.

Ирма се премести по неочакван начин в по-западна посока и след 
това към вътрешността, като отслабна и накрая затихна.

Шестте книги на д-р Лий, които поставят основата на вярата

Тази книга дава на читателите 
идея за нагласата и сърцето на 
правилни молитви, за да могат 
да предложат на Бог ефикасни 
молитви ,  които  водят  до 
получаване на отговори и 
благословии.

Бдете и се молете
Публикувана на 10 езика

Законите за даренията, записани 
в Левит в Стария завет, не само 
поставят акцент на външния 
ритуал на дарението, но имат 
също и духовни значения. Това 
е от изключително значение, за 
да ни помогне да предложим 
духовно боготворене, което 
удовлетворява Бога.

Боготворене в Духа и истината
Публикувана на 5 езика

Тази книга обяснява защо Бог 
ни е дал Десетте заповеди, 
д у х о в н и т е  з н а ч е н и я , 
въплътени в Десетте заповеди 
и  Б ож и я т а  бл а го с л о в и я , 
отдадена на онези,  които 
спазват Десетте заповеди.

Божият закон
Публикувана на 7 езика

Ч р е з  р а з г л е ж д а н е  н а 
Д е с етте  чуми,  т ази  книга 
обяснява духовните причини 
з а  б е д с т в и я т а ,  ко и т о  н и 
сполетяват в ежедневния живот 
и ни ръководят по пътя на 
благословията, която можем 
д а  п о л у ч и м  ч р е з  н а ш е т о 
подчинение на Божието слово.

Живот в непослушание 
и в послушание
Публикувана на 8 езика

Тази книга описва духовните 
принципи за получаване на 
отговори, като обяснява за 
седемте  Духа;  тайните  на 
благословията чрез посяване и 
прибиране на реколтата; както 
и причините, заради които 
не получаваме отговори на 
молитвите.

Баща ми ще ви даде 
от мое име
Публикувана на 4 езика

Чрез обяснение на читателите 
какво е вярата, как да постигнем 
пълна вяра и какви видове дела 
са показани чрез бащите на 
вярата, тази книга представя 
начина за получаване на правилна 
християнска вяра. Тя ни казва също 
какви видове плодове придружават 
делата на истинска вяра.

Увереността в нещата, 
за които се надяваме 
Публикувана на 4 езика

Десетте чуми

Молитва

Вяра

Десетте заповеди

Отговор

Духовно боготворене

Неговата сила защити хората от урагана

„Защото аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисля за мир, 
а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда.” (Еремия 29:11)

За това задължително има причина!

Предстоят големи тайнства за закона на духовния свят и дълготърпеливата любов на Бога, 
въплътени в бедствия, напасти, изпитания и проверки!

Ако продължавате да се сблъсквате с нежелани от вас неща, 
ако слабата болка се превърне в голямо страдание, 

ако нямате сили да избягате от нещастията в живота,
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исус страдал от разпъването в провидението 
на Бог, който искал да спаси хората, всички които 
били грешници. Какво тогава е значението в 
провидението, според което исус бил прикован 
през неговите ръце и крака?

1. Причината, заради която Исус бил 
прикован през Неговите ръце и крака

Повечето форми на екзекуция завършват 
сравнително бързо, без да причиняват голяма 
болка на тялото. разпъването на кръст обаче 
предизвиква мъчителна болка за дълъг период 
от време. Когато ръцете и краката на един човек 
са приковани към дървен кръст, който след това 
е издигнат перпендикулярно на земята, цялото 
му тегло се измества в долната част на тялото, 
което причинява още по-голяма болка върху 
местата, където преминават пироните. освен това, 
екзекуторите избягват приковаването на жизнено-
важни части от тялото и човек кърви постоянно, 
като е подложен на болка и страдание докато 
издъхне.

Каква била причината исус да бъде прикован 
през неговите ръце и крака? Това било, за да 
изкупи хората от всички грехове, които извършили 
и щели да извършат със своите ръце и крака.

марко 9:43-45 гласи: „и ако те съблазни ръката 
ти, отсечи я; по-добре е за тебе да влезеш в живота 
недъгав, отколкото да имаш двете си ръце и да 
отидеш в пъкъла, в неугасимия огън, [дето „червеят 
им не умира, и огънят не угасва“]. и ако ногата ти 
те съблазни, отсечи я; по-добре е за тебе да влезеш 
в живота куц, отколкото да имаш двете си нозе и 
да бъдеш хвърлен в пъкъла.“ Безгрешният исус 
ни изкупил от всички грехове, които извършваме 
с нашите ръце и крака, чрез приковаването през 
неговите ръце и крака и кървенето до смърт.

ето защо всеки, който приеме исус като свой 
Спасител, може да получи опрощение без да 
отрязват неговите ръце и крака, когато се разкае и 
може дори да освободи себе си от всички грехове 
чрез силата на Светия дух. За да прости греховете 

ни и да предотврати попадането ни в огъня на Ада, 
исус подложил Себе Си на жестокото страдание 
на кръста.

въп р ек и  т ов а ,  м ног о  о т  хорат а ,  кои т о 
проповядват своята вяра в исус и изискват да се 
покаят за греховете си с думи, все още живеят в 
грях. 1 Йоаново 1:6 ни казва: „Ако речем, че имаме 
общение с него, а ходим в тъмнината, лъжем и не 
действаме според истината.“ Ако вярвате истински, 
че исус бил прикован през неговите ръце и крака 
и страдал на кръста заради греховете ви, няма да 
съгрешите отново.

2. Вървете в Светлината, за да бъдете 
освободени от проклятието на Закона

Безгрешният исус бил прокълнат от наше име, 
за да умре на дървения кръст и ние, които вярваме 
в това, сме получили опрощение на всичките ни 
грехове и сме били освободени от проклятието на 
закона. онези, които вярват и са приели исус за 
свой Спасител, са освободени от болести, недъзи и 
всякакви други видове нещастия.

Следователно, Божите деца, които са приели 
господ и живеят според Божието слово, винаги 
са под неговия бдителен поглед. Ако по пътя 
си срещнат изпитания и страдания, дори и да 
живеят според Божието слово, тези изпитания са 
предназначени за благословия. Яков 1:12, „Блажен 
онзи човек, който издържа изпитания; защото, 
като бъде одобрен, ще приеме за венец живота, 
който господ е обещал на ония, които го любят.“ 
Както е записано, преодоляването на изпитания с 
благодарност ще доведе до благословии духом и 
телом.

Какво трябва да направите, ако ви сполетят 
изпитания и страдания, защото не сте живели 
според Божието слово? време е бързо да се покаете 
и да се откажете от вашите действия в миналото. 
След като унищожите стената от грях и се молите 
с вяра, изпитанията и страданията не могат да не 
изчезнат. в някои случаи е възможно да изпитате 
затруднения не заради вашите грехове, а поради 
злополука. Дори и в тези случаи Бог ще върши 
Своята работа според вярата ви, ако вярвате в 
него. Тъй като исус бил прокълнат по този начин 
на кръста, всеки може да получи опрощение на 
греховете си и да се освободи от проклятието на 
закона.

означава ли това ,  че нашето признание 
„господи, аз вярвам!“ ще ни гарантира безусловно 
опрощение? Както Библията ни казва в 1 Йоаново 
1:7, „но ако ходим в светлината, както е Той 
в светлината, имаме общение един с друг, и 
кръвта на Сина му исуса [Христа] ни очиства 
от всеки грях.“ никъде в Библията не намираме, 
че все още можем да получим спасение, въпреки 
прегрешенията.

исус ни казва също в матей 7:21: „не всеки, 
който ми казва: господи! господи! ще влезе в 
небесното царство, но който върши волята на отца 
ми, който е на небесата.“ По този начин ще бъде 
дадено опрощение и ще бъде постигнато пълно 
спасение, когато приемем исус като наш Спасител, 
разкаем се за греховете ни, стремим се никога да 
не съгрешаваме отново и вървим в Светлината.

3. Различията в Библейските разкази за 
това, което казали двамата крадци

Когато исус бил разпънат на кръста, много хора 
се събрали, за да го обиждат и да му се подиграват. 
от двете страни на исус имало кръстове, на които 
били разпънати двама крадци. За тях четем в 
матей 27:44: „Със същия укор му се присмиваха и 
разпнатите с него разбойници.“ След това от Лука 
23:39-43 виждаме, че един от крадците „хулил“ 
исус, а другият го „смъмрил.“

Как може да се обясни разликата в разказите на 
двамата крадци? Това било част от Божието дело, 
за да могат читателите от следващите поколения 
да получат по-ярко изображение на събитието. 
Представете си сцената на три кръста, изправени 
на голгота и огромна тълпа, която се събрала, за да 
наблюдава предстоящите екзекуции. имало също 
римски войници, които се опитвали да възпрат 
допълнителни зрители с щитове и копия.

в тези неспокойни условия, един човек, който 
стоял от едната страна на крадеца, можел да 
чуе ясно какво казвал последният, но не бил в 
състояние да чуе така добре думите на другия 
крадец. С други думи, упрекът на разкаяния крадец 
на другия крадец, който обиждал исус, може да 
звучи сякаш разкайващият се крадец действително 
упреквал исус. въпреки това, хората, намиращи 
се близо до разкаяния крадец, могли да чуят ясно 
думите на двамата крадци и исус и да запишат 
точно инцидента.

разбира се, всемогъщият Бог е способен 
да разкрие на писателя на Библията всички 
подробности. Позволявайки такива различия в 
записването, Бог позволил на хората, които четат 
Библията с вдъхновението на Светия дух, да 
придобият ярка картина на разпъването на кръста 
на исус, която може да се сравни с гледането на 
филм на голям екран в добре оборудвано кино.

ето защо, когато в Библията срещаме части, които 
не съответстват на нашия начин на мислене, вместо 
да ги осъждаме според физическите ни мисли и 
стандарти, трябва първо да разберем духовното им 
значение с вдъхновението на Светия дух.

Скъпи братя и сестри в Христос, сега, когато 
научихте причината, заради която исус бил 
прикован през неговите ръце и крака, трябва 
да получите опрощение на греховете си, като 
повярвате в това. моля се в името на господ 
вашите ръце и крака да бъдат благословени 
пратеници, разпространяващи любовта на 
нашия Спасител, да разберете Божието слово с 
вдъхновението на Светия дух и да се радвате на 
всички правомощия и благословии, на които имате 
право като дете на Бог.
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„но Той биде наранен поради нашите престъпления, бит биде поради нашите беззакония; 
на него дойде наказанието докарващо нашия мир, и с неговите рани ние се изцелихме.“ (исая 53:5).

Старши пастор д-р Джейрок Лий
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Йосиф, пътят към Божия завет
Книга за изучаване на Библията за млади хора 9

За отбелязване на 35тата годишнина, бе публикувана 110тата книга на д-р 
Джейрок Лий и 9тата книга за млади хора, Йосиф, пътят към Божия завет.

17-годишно еврейско момче, което било продадено като роб в Египет, 
повярвало в добрата воля на Бог и станало пътят за Божия завет. 
Историята за неговия живот ще позволи на читателите да намерят Божията 
любов и визия за тях и да научат за истинското лидерство.

Тази книга се състои от 14 глави и те са групирани в три части: Част 
I, Едно еврейско момче станало вторият управител в Египет; Част II, 

Мъдростта на Йосиф спасила хората; Част 3, Пътят към Божия завет. Тази 
книга има специални раздели, които осигуряват познание за библията и 
сравнение между добрината на Яков със сърцето на духа и Йосиф със 
сърцето на цялостен дух.

Докато следвате житейското пътуване на Йосиф стъпка по стъпка, 
ще откриете Божия план, който е по-голям и по-велик от този на хората 
и любовта на Бог, който иска да Ви даде само добри неща. Това ще Ви 
помогне да пораснете духовно.

През следобеда 
на 24 юни, 2017 
г.  п ът у в а х  с ъ с 
с ъ п р у г а т а  м и 
н а  м я с т о т о 
д о  ш о ф ь о р а . 
изведнъж изпитах 
стягане в гърдите. 

Усещането бе за стягане по средата на 
гърдите. вратът ми и лявата страна на лицето 
ми се вцепениха и усещането се разпространи 
от гърдите ми до горната част на ръцете.

Докато съпругата ми ме караше в Спешно 
отделение в близката военна база, получих 
молитвата за болните на Старшия пастор 
по моя смартфон. направиха ми няколко 
изследвания, включително изследване на 
кръвта. Диагностицираха ме с евентуален 

инфаркт на миокарда и ме преместиха в 
болница за сърдечно-съдови заболявания 
в търговската част на града. Същата вечер 
съпругата ми уведоми главната църква за това 
и изпрати искане за молитва до д-р Джейрок 
Лий, който се молеше в неговия планински 
дом за молитва. Той се моли за мен.

н а  2 5  ю н и  м и  н а п р а в и х а  о т н о в о 
изследвания и пълни медицински прегледи 
и на следващия ден получих резултатите. 
Случи се чудо, кардиологът каза, че сърцето 
ми беше нормално и дори силно и чисто. За 
моя изненада, той добави, че сърцето ми беше 
като това на хората в края на четиридесетте 
или началото на петдесетте. Чрез молитвата 
на Старшия пастор, преминаваща времето и 
пространството, сърцето ми стана нормално 
и дори по-силно! Алилуя!

След като получих смартфон, всяка 
сутрин започвах деня с игри за смартфон. 
Канех дори моите приятели у дома и 
играехме заедно на игри. Харесвах игрите 
толкова много, че не спирах да играя на 
тях. Присъствах на лятното оттегляне за 

м о л и т в а  н а  м а н м и н 
през август, 2017 г. на 
п ъ р в а т а  в е ч е р ,  ч р е з 
молитвата на старшия 
пастор д-р Джейрок Лий, 
видях да излизат демони 
от хората с умствени 

нарушения. Бях много шокиран и осъзнах, 
че врагът дявол и Сатаната контролираха 
и ръководеха хората да извършват грехове. 
изведнъж не исках повече да играя на игри 
и изтрих всички игри от смартфона.

След това бях излекуван от нарушение 
на симпатичната нервна система. ръцете 
и краката ми бяха горещи по всяко време. 
Понякога не бях в състояние да държа 
молив и спях по бельо върху хладна рогозка, 
дори през зимата. не можех да нося чорапи. 
нуждаех се от торбички с лед, за да спя през 
лятото. въпреки това, след като спрях да 
играя на игри на смартфона, цялата топлина 
от тялото ми изчезна и изпитах спокойствие. 
мечтаех да стана пианист, който възхвалява 
Бог. отдавам всички благодарности на Бог, 
който ме излекува.

„Сърцето ми стана нормално 
и дори по-силно за една нощ!“

Дякон Роберт Джонсън на 70 г., САЩ

„Започнах да мразя игрите за смартфон!“
Брат Янгкуанг Куон, на 12 г., 5ти клас, Централна църква Манмин

През април 2014 г. се омъжих в напреднала възраст. Проблемът 
ми беше, че исках да имам дете, но не можех. През май, 2015 г. ми 
направиха салпингография, която показа, че и двете ми фалопиеви 
тръби бяха блокирани. отидох в известна клиника за ориенталска 
медицина и взех ориенталски лекарства, но нямаше разлика. През 
декември същата година, съпругът ми и аз получихме молитвата на 
д-р Джейрок Лий. не заченах по това време и скоро се върнах към 
други методи.

в края на 2016 г., отидох при специалист по лапароскопия в 
голяма болница и ми направиха изследване за функционирането 
на яйчниците. Диагностицираха ме с нарушено функциониране на 
яйчниците, което водеше до възможност за естествена бременност 
под 10 %, въпреки че всичко друго беше нормално. мислех си да 
се откажа, но изпитвах съжаление към моите свекъри. от тогава 
започнах да се моля за отваряне на утробата ми.

в началото на май 2017 г., съпругът ми и аз отдадохме семейна 
служба с пости, надявайки се за благословия за зачеване. Получих 
благоволението да се разкая изцяло и пролях много сълзи с 
благодарности. Покаях се за това, че не вярвах в могъщата молитва 
на д-р Лий, въпреки че водех християнски живот в продължение на 
дълго време, видях и чух неговите могъщи дела и дори ги изпитах. 

един месец по-късно беше време за цикъла ми, но той не започна. 
направих си тест за бременност и беше положителен! Пролях сълзи 
на безкрайна благодарност. Бях много благодарна да живея с вяра 
в тази църква. на 15 юни резултатът беше потвърден в акушеро-
гинекологична болница. Лекарят каза: „Бременна си в шестата 
седмица. То е в твоята утроба. Зародишът е в торбичка и можеш да 
чуеш биенето на сърцето му.“ Съпругът ми и аз сме много щастливи 
заради отдадения от Бога подарък. отдавам всички благодарности 
и слава на Бог, който ме благослови телом и духом. 

„Моите 
фалопиеви тръби 
бяха блокирани, 
но Бог ми даде 

дете!“

Дякон Юна Парк, на 45 години, Енория 31, Централна църква Манмин
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Неговата сила защити хората от урагана

„Случи се чудо чрез молитвата 
на д-р Джейрок Лий!“

Пастор Марк Базалев в Световния център за свещеност
Нортпорт, Флорида, САЩ, 12 септември

Ураганът ирма беше изключително силен. не мога да 
си представя какво би се случило без молитвата на д-р Джейрок Лий. 
градът беше празен, защото повечето обитатели бяха евакуирани в други 
области. всички магазини, бензиностанции и дори Walmart и McDonald 
затвориха.

в събота сутринта на 10 септември, ирма се предвиждаше да премине 
през нортпорт, където се намираше Световният център за свещеност. 
въпреки това, д-р Лий с моли за нас, вярвахме, че господ ще ни предпази 
и затова не напуснахме и останахме в центъра.

много хора ни казаха да напуснем, но ние вярвахме без 
съмнение в силата на неговата молитва и бяхме сигурни, 
че ще се случи чудо. Спря тока и нямаше интернет. 
един мобилен телефон беше единственият ни 
източник на комуникация. накрая се случи чудото. 
ирма, която преминаваше през нейпълс, Флорида, 
изведнъж промени курса си и затихна бързо. 
Алилуя!

А ко  ирм а  не  б еше  з а т и х н а л  и  б еше 
продължил своя курс според предвиденото, 
нашият световен център за свещеност нямаше 
да може да избегне големи щети. Бог работи 
след молитвата на д-р Лий; освен молитвата 
му, нямаше възможно обяснение за това чудо.

„Всички вярващи и членовете на семействата 
им във Флорида са в безопасност!“
Пастор Джеймс Сим, 
Международна църква Манмин в Ню Йорк 
Ню Йорк, САЩ, 12 септември

на 4 септември получих телефонно обаждане от дякон Доновон 
Пинок от моята църква. нейните роднини живеят във Флорида. Тя каза, 
че ураганът ирма идваше към Флорида и щеше да е много по-силен 
от Харви, който порази Хюстън, Тексас в края на август. Тя ме помоли 
да изпратя искане за молитва до старшия пастор д-р Джейрок Лий. 
на 6 септември изпратих искане за молитва до централната църква за 
членовете във Флорида.

много станции за новини в медиите съобщиха, че ураганът ирма 
се е повишил в Категория 5 и е покосил Карибските острови със 

скорост на вятъра от 250 мили в час. Длъжностните лица във 
Флорида предупредиха обитателите на Флорида, възлизащи 

на 6.5 милиона души и ги евакуираха. Хората опразниха 
магазините и пътищата бяха задръстени от безкрайни 
колони от трафик.

След молитвата на д-р Лий, прогнозата за ирма 
бе променена и се очакваше да премине по сушата 
през центъра на Флорида, вместо предишните 
предвиждания, които гласяха, че щеше да премине 
успоредно на източния бряг на щата. По-късно 
прогнозата гласеше, че ирма щеше да премине на 
запад от Флорида. въпреки това, след като ураганът 
премина Куба, той изведнъж затихна, насочи се 
на север и стъпи във Флорида под формата на 
буря от категория 2. Той продължи да отслабва до 
категория 1 и премина в тропическа буря. Щетите 
бяха дребни и много по-малко от очакваните.

Сестра валентина головина, роднина на член 
от църквата, живее в западната част на нортпорт 

във Флорида. Тя каза, че около къщата й няма нито 
едно увредено дърво и свидетелства с радост: „ирма 

премина през целия град, но сега е чисто и сухо!“

„След молитвата на д-р Джейрок 
Лий бяхме защитени!“

Семейството на Луис, Джесика и Дженесис Естела
В Маями, Флорида, САЩ на 14 септември

на 6 септември ураганът ирма напредваше 
на североизток към Хаялия в окръг маями-Дейд, 
Флорида, където живеем. 

Ураганът вече беше поразил Карибските острови и причини много 
смъртни случаи и огромни икономически загуби и се придвижваше 
на север към центъра на Флорида и нейния източен бряг с поройни 
валежи и ветрове от 105 мили в час. ние живеем в североизточната 
част на маями и това е град с голямо население във Флорида.

Чухме прогнозата, гласяща, че ураганът щеше да причини 
катастрофално бедствие и изпратихме нашето искане за молитва 
до д-р Джейрок Лий. След молитвата на Старшия пастор, ураганът, 
който трябваше да порази окръг маями-Дейд директно, се промени. 
Прогнозата бе променена също да премине успоредно на западния 
бряг на Флорида, вместо по източния бряг на САЩ. След като чухме 
тези новини, останахме вкъщи без да излизаме.

През нощта на 9 септември бе съобщено, че окръг маями-Дейд беше 
извън обхвата на директно поражение от ирма. Алилуя!

„Молитвата на д-р 
Джейрок Лий спаси много 

градове и църкви!“
Пастор Виталий Фишберг, 

църква Манмин Мъдростта и силата на Бог
Ню Йорк, САЩ на 13 септември

рано сутринта на 4 септември 
някои пастори ми се обадиха 
и  к а з а х а :  „ н а и с т и н а  г о л я м  и 
изключително мощен ураган наближава 
Флорида и се предвижда да премине през ню 

Йорк!“ Ураганът ирма от най-висока категория 
предизвика голямо безпокойство сред пасторите.

на 6 септември помолих за молитвата на д-р Джейрок 
Лий по искане на руско-говорещите пастори в ню Йорк. След това 
съпругата ми олеся и аз бяхме спокойни, защото вярвахме, че 
ураганът не можеше да се противопостави на силата на пастора.

Предвиждаше се ирма да стъпи на сушата във Флорида до 
неделя сутринта и хората в моя район приготвяха храна за спешни 
нужди от вторник вечерта и сряда сутринта и на бензиностанциите 
имаше големи опашки. Те бяха уплашени и напускаха домовете 
си. въпреки това, ирма промени своя курс към западната част на 
Флорида, докато преминаваше през Карибско море, причинявайки 
изключителни щети и завърши без да причинява предвидените 
щети в източните райони на САЩ. Алилуя!

въпреки че в Тексас и Флорида имаше много изтъкнати пастори, 
само молитвите на Старшия пастор спасиха толкова много градове 
и църкви.

Ню Йорк

Маями

Нейпълс

Нортпорт


