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От 14ти до 15ти юни, 2013 г. беше 
организирана 10тата Международна 
Християнска Медицинска Конференция, 
проведена от WCDN (Световна мрежа на 
християнските лекари) в Толука, Meксико.
С присъствието на около 350 лекари и 

медицински специалисти от 24 cтрани, 
конференцията беше открита с главна 
тема „Духовност и медицина“. С това 
приветстващо обръщение, д-р Хилберт 
Чае, президент на WCDN призова за 
солидарност на християнските лекари с 
вяра и ги подтикна чрез конференцията 
да разбудят медицинските специалисти 
и интелектуалци. Д-р Джейрок Лий, 
основател и председател на борда на 
директорите на WCDN произнесе в своето 
видео послание: „Духовенството на WCDN 
е абсолютно необходимо в това крайно 
време, за да поведе безброй души по пътя 
на спасението. Ето защо Ви моля да се 
отдадете на това задължение с цялото си 
сърце, разум и сила.“
Д-р Даниел Фуентес, председател на 

организационния комитет в Мексико, изрази 
своята благодарност на ръководството на 
WCDN: „За нас е голяма чест да бъдем 
първата страна в Латинска Америка, която 

провежда Международната Християнска 
Медицинска Конференция на WCDN.“
С конкретни медицински данни, на 

конференцията бяха посочени седем 
неизличими  за  медицината  случая , 
излекували чрез молитва. Д-р Чае представи 
случаите на двама души в критично 
състояние след мозъчен кръвоизлив, които 
били излекувани чрез молитвата с вяра на 
д-р Джейрок Лий.
Д-р Пастрана Фигероа, пластичен 

хирург от Мексико, представи случая на 
своята дъщеря, която изпаднала в кома с 
кардиомиопатия такоцубо след извършена 
от  него  пластична  операция ,  но  се 
възстановила, когато получила молитвата на 
д-р Джейрок Лий, превишаваща границите 
на времето и пространството. Д-р Давид 
Еу, семеен лекар от Сингапур, представи 
случая на сина си, който имал сепсис, 
причинен от инфекция на уринарния 
тракт, усложнен с паралитичен илеус и 
жълтеница, но се излекувал с молитвата на 
д-р Лий.
Всички представяния бяха последвани 

от различни въпроси и отговори. По 
време на разказите, хората от конкретните 
случаи ,  то е с т,  хорат а ,  и зпит а ли 

божественото изцеление, присъстваха 
лично, което предизвика голям интерес 
сред слушателите! Д-р Андре Газиоровски 
(Израел), президент на Коалицията за 
подкрепяща ръка, представи случая на жена 
цигуларка, която се разболяла от лимфон на 
Ходжкин и се възстановила с божествената 
сила. След представянето, тя предаде 
личното си свидетелство и отдаде възхвала 
на Бога.
Освен това, бяха изнесени специални 

лекции за пробуждане на духовността 
на присъстващите като медицински 
профе сионалисти .  Д -р  Луиз  Паз , 
произхождащ  от  Пуерто  Рико  и  д-р 
Аполос Ланда от Перу, прочетоха лекции 
за призванието на християнските лекари 
и аспектите на уважението, обръщайки 
внимание  на  това ,  че  лекарите  би 
трябвало да осигурят, както духовно, така 
и физическо възстановяване на своите 
пациенти.
Д-р Алвин Хуанг произнесе специална 

лекция на тема „Принципите, които трябва 
да познаваме, за да получим божествено 
изцеление“ въз основа на проповедите на 
д-р Джейрок Лий. Освен това, той обясни 
за връзката между осветяването и силата 

чрез представянето на случая с неговата 
дъщеря Лусия Хуанг, която оздравяла от 
калсифициращ тендинит на китката.
По-конкретно, изпълнението на хора Звук 

на Светлината от Комитета за сценични 
изкуства към Централната църква Манмин, 
предизвика силни емоции в присъстващите 
и усещане за единство помежду им, а 
прекрасните възхвали и танци предоставиха 
голямо благоволение и емоционално 
удовлетворение.
След конференцията, д-р Даниел Фуентес 

заключи: „Исус  Христос  изпълнява 
същите чудеса вчера и днес и показва 
любовта Си към света. Tази конференция 
прослави много Бога чрез медицинските 
доказателства за божествено изцеление, 
специалните лекции, които възстановиха 
духовете и изпълнените с дух изпълнения, 
които бяха удивителни!“
Междувременно, посланикът на Коста 

Рика в Гватемала, Фернандо Борбон, 
свидетелства за своето изцеление от рак на 
белия дроб чрез молитвата на д-р Джейрок 
Лий и отправи заключителна молитва 
в първия ден на конференцията. 11тата 
Конференция ще се проведе в България 
през 2014 г.

Над 350 медицински специалисти от 24 
страни станаха свидетели на Божията сила!
10та Международна Християнска Медицинска Конференция на WCDN в Мексико

Световната мрежа на християнските лекари (WCDN) е организация на християнски доктори, превишаващи границите на своите деноминации, чиято дирекция се намира в Южна 
Корея. Членовете насърчават братството и свидетелстват за живия Бог чрез представяне на случаи на божествено изцеление и важни лекции за задълженията на християнските 
лекари по време на своята годишна конференция. Снимки 1: Десетата международна християнска медицинска конференция, 2: Приветстващо обръщение на д-р Даниел 
Фуентес, 3: Изпълнено с благоволение изпълнение на хора Звук на Светлината, 4: Представяне на случая на д-р Франсиско Карлос Барбоса.
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2 Словото на живота – Духовна любов (5)

Любовта не завижда и не се гордее

Завистта и ревността имат много негативно 
влияние  върху  християнския  ни  живот.  В 
повечето случаи, ние не изпитваме завист към 
непознати хора. Обикновено завиждаме на 
близки приятели или хора, с които съперничим. 
Например, ако един човек държи ресторант, той 
може да не завижда на офис-служител, който 
печели престиж във фирмата. Bъпреки това, 
той се изнервя и изпитва завист, когато друг 
ресторантьор, който сервира същата кухня, има 
много клиенти. 
Също така, прекалената ревност води до завист 

със злонамерени действия. Същото се отнася 
до гордостта. Желанието да се хвалите и да 
спечелите признание води до спорове, ревност и 
завист.
Как тогава можем да постигнем духовна любов, 

която не е ревнива и не се гордее?

1. Любовта не завижда
Крайната ревност води до завист към другите 

и може дори да причини злонамерени действия 
към тях. Вие сте изпълнени с ревност и завист, 
ако изпитвате неприязън, когато нещата вървят 
добре с другите и те получават любов.
Гордостта Ви може да бъде наранена, ако 

сърцето Ви е изпълнено с ревност и завист, 
когато виждате другите, които са по-богати или 
по-талантливи от Вас. Може да се огорчите, 
да загубите сили и желание за работа, ако Ваш 
колега се издигне бързо, а Вие останете на 
ниска длъжност. Ревността и завистта водят до 
обезкуражаване. Вашето чувство за малоценност 
нараства, когато сравнявате себе си с другите с 
ревност и завист.
Въпреки това, може да се радвате с истината с 

духовна любов, защото изпитвате щастие, сякаш 
с Вас се случва нещо добро, когато се случва 
на другите. Вие не изпитвате любов, ако се 
обезкуражите и загубите сили. Това показва, че 

все още пазите Вашето „его“. Гордостта Ви ще 
бъде наранена и сърцето Ви ще се изпълни със 
завист, ако „егото“ Ви иска да получава любов и 
да спечели признание.
Крайната завист естествено води до зли думи и 

дела, които вредят на другите. Tова е завистта в 
действие, която се съдържа в очевидните дела на 
плътта, записани в Галатяни 5:19-21. Ето защо, 
завистта може да затрудни спасението ни.
Например Саул, първият цар на Израел, умрял 

мизерно, изпитвайки завист към Давид. Давид 
бил герой, който спасил страната си от Голиат, 
шампионът на филистимците. Достигал почти 
9’11” на височина и носил бронзова броня. 
Това бил най-добрият воин на филистимците. 
В продължение на 40 дни, той се присмивал 
на Бога и на войските на Израел. Въпреки това 
цар Саул и войските просто треперили от страх. 
Tогава Давид се появил внезапно и убил Голиат, 
който обидил Бога, като хвърлил камък. В крайна 
сметка, Израел постигнал съкрушителна победа 
и израелтяните обикнали Давид като национален 
герой.
По-късно цар Саул поставил Давид начело на 

армиите, но едно произшествие предизвикало 
неговата  ревност  и  завист.  На  завръщане , 
след  като  убил  филистимците ,  Давид  бил 
посрещнат от безброй хора в Израел. Tогава, 
както е записано в 1 Царе 18:7, някои жени 
излезли и запяли: „Саул порази хилядите си, а 
Давид десетките си хиляди.“ Саул чул това и се 
разгневил.
Той възкликнал: „На Давида отдадоха десетки 

хиляди, а на мене дадоха хиляди; и какво му 
липсва още освен царството?“ От този ден 
нататък гледал с подозрение на Давид (1 Царе 
18:8-9) и по-късно се опитал да го убие. Саул бил 
обладан от зъл дух и хвърлил копие към Давид, 
докато свирил на арфа за него. Той замислил 
Давид да загине от филистимците и заповядал 
на най-добрите си войници да го убият. Завистта 
му към Давид не се успокоила докато не умрял в 
битката срещу филистимците.
Йов 4:8 гласи: „До колкото съм аз видял, ония, 

които орат беззаконие и сеят нечестие, това и 
жънат.“ Притчи 14:30 гласи: „Тихо сърце е живот 
на тялото, а разяреността е гнилост на костите.“ 
Злото, което вършите, се връща като бумеранг. В 
дома и в бизнеса могат да ни сполетят болести и 
нещастия, след като сме посяли зло. Ревността 
и завистта единствено ни вредят и са голяма 
пречка, която възпрепятства превръщането ни 
в духовни хора. Ето защо трябва изцяло да ги 
изкореним.

2. Любовта не се гордее
Гордостта означава да се изтъкваме и да се 

хвалим. Повечето хора желаят да се похвалят ако 
имат нещо повече от другите, защото искат да 
получат тяхното признание и похвала. Tе самите 
трудно признават и оценяват чуждия принос. 
Мислят, че постиженията им ще бъдат помрачени 
ако бъдат разкрити и признати чуждите успехи 
и затова обикновено критикуват другите. Такова 
самохвалство понякога води и до кавги. Мислите, 
че ще се издигнете и ще бъдете признати, когато 
се хвалите, но постигате обратния резултат.

1 Йоаново 2:15-16 гласи: „Не любете света, 
нито каквото е на света. Ако люби някой света, в 
него няма любов към Отца. Защото всичко що е в 
света – похотта на плътта, пожеланието на очите 

и тщеславието на живота – не е от Отца, но е от 
света.“
Тук „тщеславието на живота“ е човешка черта, 

с която човек иска да се гордее с удоволствията 
на света. Хората на плътта се хвалят със своите 
престижни семейства, слава, власт, скъпи коли, 
къщи и бижута. Някои хора се хвалят с близкото 
си познанство с влиятелни хора или известни 
личности, защото придават стойност на живота 
на Земята.
Каква е ползата от самохвалството за такива 

неща? Човек  няма  полза  от  своя  труд  под 
слънцето, както е записано в Eклесиаст 1:2-
3. Псалми 103:15 гласи, че дните на човека са 
като трева, като полски цвят, който цъфти, но 
накрая упада. Не можем да постигнем истинска 
стойност и живот с гордостта на този свят. 
Вместо това ставаме врагове на Бога и вървим по 
пътя на смъртта.

3. Хвалете се с Господ
Няма да имаме никакво желание да се хвалим 

и да притежаваме богатство, земна слава или 
известност, след като отхвърлим неистините, 
които ни карат да обичаме света. 1 Коринтяни 
1:31 гласи: „Който се хвали, с Господа да се 
хвали.“ Това означава да се хвалим в Господ за 
Божията слава, а не за нас.
Препоръчително е да се хвалим с кръста 

на  Господ ,  нашия  Спасител ,  да  говорим 
за  полученото  от  Бога  благоволение  и  да 
свидетелстваме за получаването на отговори. 
Tези неща възхваляват Бога и посаждат вяра и 
надежда в хората. Бог е доволен от нас, ако се 
хвалим в Господ по този начин и ни отплаща с 
благословии за тялото и духа.

Bъпреки това някои вярващи индиректно се 
гордеят от себе си докато казват, че възхваляват 
Бога. Tвърдят, че са извършили определени 
неща и затова получават тези благословии. Tе са 
убедени в правотата си, затова Сатаната отправя 
обвинения срещу тях и понякога са подложени 
на изпитания.
Източникът на светска гордост не може да 

ни даде вечен живот и задоволство. Вместо 
това предизвиква безполезна алчност в нас и 
ни води към унищожение. Ще получим сила, 
за да отхвърлим самохвалната гордост на този 
свят, когато сърцата ни се изпълнят с надежда за 
Небето. Плътското самохвалство или светските 
неща ще станат нищожни, след като изпълним 
сърцата  си  с  истините .  По  същия  начин 
изглеждат незначителни играчките, с които сме 
си играли в детството и други неща също стават 
тривиални, когато пораснем.

Скъпи братя и сестри в Христос, апостол 
Павел е казал в Галатяни 6:14: „А далеч от мене 
да се хваля освен с кръста на нашия Господ Исус 
Христос.“ Както Павел е казал, моля се в името 
на Господ да можете да се изправите и да се 
хвалите с Исус Христос, който ни спасил и ни е 
дал Небето!
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„Любовта дълго търпи и е милостива; 
любовта не завижда; 

любовта не се превъзнася, 
не се гордее“ 

(1 Коринтяни 13:4).
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Tрите критерии за молитва,
която е достойна да бъде приета 
от Бога
За да постигнем добро и красиво сърце, трябва да слушаме Божието слово, да го пазим в сърцата 
си и да го спазваме. За тази цел, трябва да получим сила чрез молитва (Реф.: 1 Tимотей 4:5).
Дори и да научите Словото, няма да получите мъдрост и сила, които Ви позволяват сами да откриете и да спазвате 
Словото, ако не се молите с вдъхновението на Духа.
Ето защо, ние се надяваме да водите могъщ християнски живот, като разгледате следните три критерии, с които да 
проверите дали молитвата Ви е приемлива за Бога.

●     Молитвата е общуване с Бога в 
дух, затова можем да разберем Божията 
воля дори и за част от секундата, ако се 
молим с вдъхновението на Духа. Tова 
е, защото ни учи Духът, който търси 
всички неща, дори дълбочината на 
Бога. Ето защо, помощта на Светия дух 
е абсолютно необходима за добиване на 
знание за нашето „его“ и за промяна на 
сърцето ни в истината.
Трябва да се молим според ученията 

и помощта на Духа, както гласи Йоан 
14:26: „А Утешителят, Светият Дух, 
когото Отец ще изпрати в Мое име, той 
ще ви научи на всичко и ще ви напомни 
всичко, което съм ви казал.“ Можем 
да  получим  могъщество ,  за  да  се 
променим, само когато се изпълним с 
Неговото вдъхновение и сила по време 
на молитвата.

Първо  трябва  да  посадим  в  нас 
Словото на живота, за да отдадем такава 
мощна молитва. С други думи, трябва 
да слушаме Словото, да го запишем в 
сърцата си, да го осъзнаем духовно и да 
се молим. Духът може да хвърли Своята 
светлина в сърцата ни и да ни помогне 
да опознаем себе си, когато се молим, 
спомняйки си Словото.
Представете си, че се молите, за да 

постигнете духовна любов. Вместо 
да казвате: „Позволи ми да отстраня 
омразата и любовта да дойде в сърцето 
ми,“ по-добре е за Вас да кажете: 
„Любовта е търпелива. Научих, че 
търпението означава да не изпитваме 
гняв ,  а  качествата на  търпението , 
защото сърцето не притежава нищо, 
което да изисква да бъдем търпеливи. 
Дори  и  някой  да  ме  мрази ,  да  ми 

причинява  трудности  или  да  ме 
проклина, трябва да разбера и да му 
простя; това е любов. Позволи ми да 
култивирам такава любов в сърцето 
си.“
Духът ни дава реализация, когато 

се молим, спазвайки Божието слово, 
което е обяснено в проповедите. Той ни 
напомня за нещо, което сме направили 
нетърпеливо  или  ако  изпитваме 
недоволство към някого, който ни 
мрази.
Когато се молим, Светият дух дори 

ни напомня и ни учи какво не трябва 
да правим в бизнеса в ежедневния ни 
живот. Следователно, можем да се 
променим със силата и помощта на 
Светия дух, който ни дава знания за 
нашето „его“ чрез отдаването на такава 
молитва.

ТОЧКА 1  

Молите ли се с 
вдъхновението на 
Духа, спомняйки 
си Божието 
слово?

●     Когато един сляп просяк на име 
Baртимей  не  спирал  да  вика  Исус , 
Той го попитал: „Какво искаш да ти 
сторя?“ Просякът отговорил: „Искам да 
прогледам!“ Исус знаел всичко за човека, 
но го попитал какво искал от Него да 
направи и той отговорил конкретно 
(Maрко 10:46-52).
В друг случай, записан в Марко 9:17-

27, един човек завел при Исус сина си, 
който бил обсебен от дух. Исус попитал 
бащата: „Колко време има от как му 
е станало това?“ Toй отговорил: „От 
детинство. И много пъти го е хвърлял 
и в огън, и във вода, за да го погуби;“ 

Той помолил за помощта Му с думите 
„Помогни ни!”
Представете си, че имате затруднения 

в бизнеса и се нуждаете от помощ. Точно 
тогава, някой Ви пита: „Какво мога да 
направя за теб? Искам да ти помогна.“ 
В подобна ситуация, никой от Вас няма 
да каже: „Просто ми помогни, моля те.“ 
Вместо това, Вие ще посочите конкретно 
от какво се нуждаете и причините за 
това. По същия начин, трябва да се 
молим с конкретни детайли на Бога.
Същото се отнася за отхвърлянето на 

греха и злото. Ревността и завистта не 
си отиват просто така, когато се молим: 

„Позволи ми да отхвърля ревността и 
завистта.“ Трябва да се преклоните пред 
Бога, да се опитате да си спомните какво 
сте направили и почувствали и да се 
молите за конкретни неща.
Ако искате да бъдете съвършен човек, 

който не се запъва в думите си, можете 
също да се молите така: „Не искам 
да говоря агресивно. Не искам да се 
извинявам за грешките си. Бих искал да 
спра да се шегувам. Не желая да говоря 
зад гърба на другите.“ Ще получите по-
голямо благоволение от Бога, когато 
се молите за конкретни неща по този 
начин.

ТОЧКА 2

Уточняватее ли 
какво искате от 
Бога в молитвата 
си?

●      В Лука, глава 18 е представена 
притчата за един несправедлив съдия. 
Дори несправедливият съдия накрая 
издал  правосъдие  за  настойчивата 
вдовица, която постоянно изисквала да 
получи правна защита от него. С тази 
притча Бог казал: „Нима няма Бог да 
даде правосъдие за Неговите избраници, 
които Му се молят ден и нощ и дълго ли 
ще се забави?“
Ревностната молитва трогва Божието 

сърце. Бог ни дава сила и благоволение, 
когато  се  молим  страстно  и  от  все 
сърце, с цялата си воля, съзнание и 
всеотдайност.
Освен това, важно е да отправим 

молитва с добро сърце, защото ароматът 

на молитвата с добрина трогва сърцето 
на Бога. За да отправим молитви с 
добрина, които са приемливи за Бога, 
трябва да култивираме добрина в нас 
и да се опитаме да вършим добро след 
добро във всеки момент от живота ни. 
Само когато натрупаме думи и дела 
на добрината в живота ни, можем да 
отправим молитви с добрина.
Нека да допуснем, че се молите за 

непослушното Ви дете. Ако Вие молите 
Бога  да  го  промени  с  неспокойно 
чувство на объркване, безпокойство 
или негодувание, това не е молитва от 
любов. Първо трябва да се покаете за 
собствените си прегрешения с думите: 
„Не дадох добър пример като родител. 

Това се отрази върху него и затова се 
държи по този начин.“ Детето Ви може 
да се промени, ако се покаете и след това 
се молите за него с любов.
До р и  и  д а  с т е  п од л оже н и  н а 

изпитания, молитвата, която е приемлива 
за Бога, е молитвата, отправена със 
смирено сърце и с благодарност, за да 
Ви донесе промяна. Това не трябва да 
бъде молитва, изпълнена със съжаление, 
скръб или самоосъждане.
Надяваме се да уточните желанията 

на сърцето си във Вашата молитва с 
вдъхновението на Духа, да отправите 
ревностна  молитва  с  добрина  и  да 
водите могъщ християнски живот с 
Божията благословия.

ТОЧКА 3 

Трогва ли 
молитвата Ви 
Божието сърце?
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Аз съм украинска еврейка. Не 
познавах Бог много добре и през 
целия си живот бях пренебрегвана 
и презирана. Научих за Бог и за 
Господ от моя син, който един 
ден ми каза, че иска да проведе 
духовенство в обещаната от Бога 
земя, Израел!
Съпру г ъ т  ми  и  а з  бя хм е 

шокирани. Без да има никакъв 
опит,  моят  син  искаше  да  се 
премести на място, в което хората 
говореха на различен език! Много 
бях загрижена за него, но нищо не 
можеше да го спре.
През 1991 г., синът ми замина 

з а  Израел .  Докато  живях  в 
разочарование и в разсеяност, 
думите  на  сина  ми  внезапно 
пробляснаха в съзнанието ми. 
„Мамо ,  всички  видове  страх 
произлизат от липсата на вяра. Защо 
не прочетеш Библията?“ За първи 
път в живота ми, аз коленичих 
и се молих. „Господи! Искам да 
Те срещна. Моля те, дай ми вяра. 
Отдавам ти сина си, Господи!“
След това прочетох Библията 

и  о с ъ з н а х  н ещо  н а и с т и н а 
поразително. Това беше, че евреите 
като мен, са Божиите избраници и 
Бог изпратил на земята Своя любим 
Син Исус, за да спаси човечеството. 
Божието слово стана хляб на 
живота, което ми осигурява живот 
и ми дава истински мир.
Пр е з  д е к е м в р и ,  1 9 9 1  г. , 

Съветският съюз се разпадна и 
множество държави отвориха 
вратите си към международната 

общност.  Много  хора  тогава 
напуснаха родните си страни и 
емигрираха в други държави. 
Пре с т ъ пн о с т т а  в  Укр а йн а 
нарастваше и за нас ставаше все по-
трудно да живеем там.
През 1997 г., ние се преместихме 

в Израел, където живееше синът 
ми. През 1998 г., семейството ми 
основа църква в дома ни в Ашдод, 
но наистина беше трудно да живеем 
в Израел. Пастор Олег Хейзим, 
моят син, трябваше да работи, за да 
преживяваме и не беше способен 
да се съсредоточи изцяло върху 
духовенството. Много ми беше 
мъчно за него. Изпитвахме силно 
желание да срещнем духовен лидер, 
когото да следваме с Божията воля 
и да се посветим на спасението на 
душите.
Междувременно ,  през  2007 

г., срещнахме преподобния д-р 
Джейрок  Лий ,  който  посети 
Израел ,  за  да проведе  своето 
духовенство. Станахме свидетели 
на множество изцеления и могъщи 
дела, представени чрез молитвата 
му и слушахме неговото послание, 
изпълнено с живот. Наблюдавахме 
го и стигнахме до заключението, 
че той беше духовният лидер, 
когото търсихме. Той окуражаваше 
израелските пастори с любов, 
молитва и финансова помощ. 
С неговата подкрепа през 2008 
г. Асоциацията на израелските 
пастори беше организирана под 
наименованието Кристален форум.
През септември, 2009 г., станахме 

домакини на обединената мисия 
на д-р Джейрок Лий в Израел 
в  Международния  търговски 
център в Ерусалим. В Ерусалим, 

столицата на Израел, той смело 
провъзгласи, че Исус е нашият 
единствен Спасител и изпълни 
удивително могъщи дела на Бога. 
Mного хора бяха излекувани от рак, 
артрит и диабет. Хората изхвърлиха 
инвалидните столове и очилата; 
Mножество могъщи дела, които 
се случиха по време на мисията, 
прославиха Бога. За нас това беше 
незабравим момент, изпълнен с 
емоции.
От  то зи  момент  нат атък , 

и з р а е л с ко т о  х р и с т и я н с ко 
духовенство промени посоката си 
в сравнение с миналото. Пасторите 
станаха  активни  участници  в 
своите духовенства и Месианските 
евреи, които бяха третирани като 
отчуждено малцинство в Израел, 
възхваляваха Бога на открити места 
и водиха щастлив християнски 
живот с вярата, получена от Господ.
Аз съм 67-годишна жена, но със 

страст за спасението на душите, 
изучавам Божието слово като 
посещавам курсовете, предложени 
от Международната семинария 
Манмин  (MIS).  Поставих  на 
бюрото си книгите на д-р Лий като 
Посланието На Кръста, Heбето 
I & II  и  Мярката  на  Вярата 
и проповядвам посланията на 
службата за нашата група. Духът 
ми помага твърдо да отстоявам 
истината, когато се моля, спомняйки 
си за реализацията, която получих 
чрез книгите.
Отдавам слава и благодарност 

на Бога, който ми даде да опозная 
Спасителя Исус Христос. Отправям 
сърдечни благодарности на д-р 
Джейрок Лий, който ръководи 
Израел с ценното му послание.

„Радвам се да срещна 
духовния лидер, 

който обича Израел“

През  октомври  2011 г. ,  кихнах 
и в този момент почувствах болка 
в  лявото  ми  ухо .  Медицинският 
преглед установи, че имах среден 
отит с колестеатома. Докторът ме 
предупреди, че това можело да се 
отрази на мозъка и да причини смърт 
ако се влоши. Даде ми направление 
за преглед и операция в по-голяма 
болница след една седмица.
Точно по това време, пастор Хийсан 

Лий, водещият пастор на мисиите на 
мъжете и на жените (по онова време) 
и  световният  ръководещ  пастор 
на Манмин пристигна в църквата 
Санчион  Манмин  за службата по 
случай първата годишнина. Получих 
нейната  молитва  върху  кърпичка 
(Реф.: Деяния 19:11-12) и острата 
болка изчезна. Bъпреки това, ушите 
ми бучаха и не чувах добре.
Всяка вечер посещавах събранието 

за молитвата на Данаил и се молих 
да открия себе си и да се променя. 
В молитвата Бог ми даде да разбера 
моето  негодувание  към  съпруга 
ми ,  който  не  водеше  прилежен 
християнски живот. Той ми посочи 
моето желание да ми служат, моето 
самодоволство и моята упоритост. 
Разкаях се и се опитах да разбера 
другите и да им служа със смирено 
сърце.
Пристигнах  в  Сеул  и  получих 

молитвата на д-р Джейрок Лий. На 
4 май, 2013 г., беше потвърдено, че 
бях напълно излекувана от среден 
отит с колестеатома. Невъзможно 
е заболяването да се излекува по 
естествен път и освен това, операцията 
може да причини странични ефекти и 
опасност от рецидив. Отдавам всички 
благодарности и слава на Бога.

„Бях излекувана 
от среден отит с 
колестеатома“

Дякон Кюнга Чо 
(Църква Манмин Санчион)

Сестра Рита Хейзин 
(Aшдод Църква Манмин Израел)


