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Като един от най-известните християнски 
сайтове в руско-говорящия свят, In Victory 
(www.invictory.org) проповядва евангелието в 
руско-говорящите страни, включително Русия 
и Украйна и броят на ежедневните кликвания 
върху сайта обикновено достига около 300,000 
и дори над 500,000.

In Victory избра и обяви д-р Джейрок 
Лий, старши пастор в Централната църква 
Манмин ,  за  един  от  „Първите  10 най-
влиятелни християнски водачи“ през 2009 и 
2010 последователно. Д-р Лий е избран също 
за „Телевизионен евангелист на годината“ и 
съответно „Мисионер на годината.“
Г-н  Сергей  Велбовец ,  президент  на 

Медийната група In Victory, присъства на 
обединената мисия на д-р Джейрок Лий в 
Израел през 2009 г. и също участва в WCDN 
(Световна християнска мрежа на лекарите) на 
6тата Международна християнска медицинска 
конференция, проведена в Киев, Украйна през 

октомври 2009 г. Благодарение на тези събития, 
той научи повече за Централната църква 
Манмин.
По-късно той посети църквата в Сеул, за да 

докладва за нея. По време на посещението му, 
остана изключително впечатлен от изпълнените 
с живот послания на д-р Джейрок Лий, 
свидетелствата за изцеление и отговорите, 
които членовете на Манмин получиха чрез 
молитвата на Бога.
В допълнение, той лично изпита Божията 

молитва. Когато жена му беше в деветия месец 
на бременността, зародишът й изобщо не 
се движеше в продължение на няколко дни. 
Семейството получи молитвата на д-р Джейрок 
Лий и съпругата му беше способна да роди 
здраво дете. От този случай той получи ясно 
могъщото ръководство на Духа, за да обяви 
удивителните дела на Бога на целия свят в 
пресата и в медиите.
През 2011 г. направи линк на своя уебсайт 

към Централната църква Манмин на руски 
език. Също така, постоянно пише статии за 
Манмин, проповедите на д-р Джейрок Лий, 
неговите книги и свидетелствата на църковните 
членове.
Множество  посетители  на  уебсайта 

изразяват своя интерес към статиите. Tе дори се 
интересуват как могат да посетят Централната 
църква Манмин или да получат молитвата на 
д-р Лий. Ето защо, In Victory oткри рубрика 
за молби за молитви и ги изпрати на църквата 
по електронната поща. Д-р Лий редовно се 
моли в отговор на тези молби от олтара след 
извършване на своята проповед.
Всяка седмица църквата получава повече 

от 700 искания за молитва за лечението на 
болести или за разрешаването на житейски 
проблеми .  Множество  хора  направиха 
различни свидетелства и броят на тези, които 
се регистрират в Манмин по Интернет нараства 
ежедневно.

„In Victory“ активно проповядва светото 
евангелие в руско-говорящия свят

Безброй свидетелства и молби за молитва към д-р Джейрок Лий!

„Духовенството на Манмин е належащо 
за съвременните християни“

Слава и възхвала на Бога, който 
заслужава да бъде прославен!

Г-н Сергей Велбовец, президент на медийната група In Victory

2013 Молитвена служба на комитета за сценични изкуства

Ко р е й с к и т е  х р и с т и я н с к и 
църкви дават добър пример за 
изцеление на света, но малцина са 
разсъждавали защо. Искахме да 
знаем колко християнски корейци 
живеят и какво е желанието им.
По  с ъщото  в р ем е  о т к р и х 

Централната църква Манмин в 
Южна Корея. Станах свидетел 
на мощни дела на Бога, слушах 
изпълнени с живот послания и 
видях колко конкретно и активно 
е постигната световната мисия 
в църквата. Обзе ме страст като 
огън, за да покажа на хората как да 
служат на Бога с тази църква и да 
проповядват знаменията, чудесата и 
могъщите дела, разкрити в пресата и 
в медиите.

По с т о я н н о  д о к л а д в а х  з а 
Централната  църква  Манмин 
в  нашата  медийна  кампания  и 
в статиите с новини. На много 
пот ребители  в  Интернет  т е 
предоставиха ценни възможности да 
установят основата на вярата си и да 
променят християнския си живот.
С л е д  к а т о  н а у ч и х а  з а 

духовенството  на  Манмин  и 
за представените мощни дела, 
много хора поискаха молитва за 
своите трудности като изцеление 
на болестите или други лични 
проблеми .  Мнозина  твърдяха , 
че са получили благоволение и 
проблемите им са били решени 
чрез посланията на д-р Лий и чрез 
духовенството на Манмин.

Mоят  уебсайт  е  представен 
на три езика: руски, английски 
и испански. Духовенството на 
Манмин, което събужда целия 
свят със светото евангелие и с 
делата на силата, е съществено за 
съвременните християни. In Victory 
доставя информация на хората 
за това духовенство с чувство на 
отговорност.

Комитетът  за  сценични  изкуства 
Манмин, с председател пастор Хийджин 
Лий, е съставен от Божийте сили на 
възхвалата, които са въоръжени със 
свято ст.  Около  1 ,300  поклонници 
на  комитета  извършиха  специално 
изпълнение на песента „Възхвала 3“ на 
молитвената служба в главния храм на 30 
юни, 2013. Tе отдадоха своята възхвала на 
Бога, който заслужава да бъде прославен 
с цялото им сърце, воля и всеотдайност.
Говорителят,  старши  пастор  д -р 

Джейрок Лий, проповядва посланието, 
озаглавено „Възхвала“, въз основа на 
Исая 43:21. Той изтъкна, че възхвалите, 
отдадени с добро сърце, в което няма 
злини, може да трогнат сърцето на Бога, 

да донесат отговори от горе и да се 
превърнат в голямо величие и награди.
Също така, той пожела: „Надявам се 

да отдадете възхвали, които Бог желае, 
с надежда за дните на величието в най-
прекрасния град, Нов Ерусалим, дори и 
когато сте на земята.“
Комитетът за сценични изкуства се 

състои от пет хора, оркестърът Ниси, 
който  е  специализиран  за  възхвали 
и  24 състава  за  пеене  и /или  танци , 
включително  хора  на  Небе сните 
гл а сове ,  анс амбълът  з а  Небе сни 
танци, ансамбълът за танци Могъщо 
боготворене, групата за традиционна 
корейска музика Серем, ансамбълът Брас 
и множество солисти.

| Интервю | 



2 Словото на живота – Духовна любов (6)

Любовта не се гордее

Вярата и надеждата временно са необходими 
за достигане на Небето, но любовта е вечна. 
Ето защо, от вярата, надеждата и любовта, най-
велика е любовта. Сред 15-те характеристики на 
духовната любов, представени в 13тата глава на 
1 Коринтяни, петата е „не се гордее.“ Библията 
гласи, че гордостта е един от пороците, който Бог 
мрази най-много.

1. Характеристиките на гордия човек 
В този случай „гордостта“ не означава да 

гледаме на другите като по-важни от нас, а да 
ги пренебрегваме и да считаме себе си за по-
добри от тях във всяко отношение. Гордите хора 
изпитват чувството, че превъзхождат другите. 
Tе са склонни да гледат от високо на хората и 
винаги да ги поучават и ръководят. Обикновено 
са арогантни към тези, които изглеждат по-
маловажни от тях, но понякога пренебрегват 
дори своите висшестоящи.
Разговорите  с  тези  хора  често  водят  до 

спекулации и кавги. По-лошото е, че те често 
избухват от гняв и настояват на правотата си и 
след това следва спорът. Притчи 13:10 гласи: 
„От гордостта произхожда само препиране, А 
мъдростта е с ония, които приемат съвети.“ В 
2 Тимотей 2:23 е записано: „А отричай се от 
глупавите и просташките разисквания, като 
знаеш, че пораждат крамоли.“
Хората имат различни съзнания и познания, 

защото всеки човек е видял, чул, научил и 
изпитал различни неща. Това, което гордият 
човек е научил, в действителност е изпълнено 
с  грешки .  Погрешното  знание  изгражда 
самодоволство и собствени стереотипи, ако се 
утвърди през дълъг период от време.
Тук „самодоволството“ означава да твърдите, 

че  сте  прави ,  което  изгражда  собствени 
стреотипи с времето. Вашата индивидуалност 
или познание може да са в основата на такива 
собствени стереотипи. Те съставят Вашето „его“ 
и са непоклатима структура, затова е трудно 
един стереотип да се разруши след неговото 
установяване.
Нека предположим, че човек изпитва чувство 

за малоценност и вижда един богаташ да оправя 
вратовръзката  си .  Той  би  си  помислил ,  че 
последният просто парадира с дрехите си. В друг 
случай ще реши, че го гледат пренебрежително, 
ако някой има сериозно изражение.
Гордият човек не признава грешката си и 

настоява на своите идеи, което обикновено 
води  до  спекулации .  За  разлика  от  него , 
смиреният човек не спори, дори и наистина да 
е прав, а другите да грешат. Дори и лично да 
е 100% сигурен в собственото си мнение, той 
продължава да мисли, че греши, защото няма 
никакво желание да доминира над останалите.
Ако имате смирено сърце, това означава, че 

притежавате духовна любов, с която считате 
другите за по-важни от Вас. Считате ги за по-
добри от Вас от все сърце, макар и да са бедни, 
по-малко образовани и слаби. Считани сте дори 
за малки деца. Tова е, защото мислите, че всички 
души са ценни като Божиите деца, които били 
спасени с цената на кръвта на Исус.

2. Физическа и духовна гордост
Л е с н о  можем  д а  о т к р и ем  въ ншни т е 

прояви на гордост като самохвалството или 
пренебрегването на другите. Tези качества 
представляват  „физическа  арогантност.“ 
Повечето християни се опитват да се освободят 
от тях, веднага щом приемат Исус Христос и 
познаят истината. Духовната гордост, oт друга 
страна, не е лесна за откриване и отхвърляне.
Какво представлява „духовната гордост“? Ако 

отдавна сте били християни, сигурно познавате 
добре Библията. Получили сте длъжности и 
отговорности и сте станали ръководители. 
Междувременно ,  някои  от  Вас  погрешно 
считат, че са култивирали сърцето си с Божието 
слово, въпреки че то остава само като знание. 
Може да мислите, че умеете да отличавате 
доброто от грешното чрез истината, въпреки 
че в действителност посочвате грешките на 
останалите като ги упреквате и осъждате.
Някои хора пренебрегват определени заповеди, 

които следва да изпълняват за свое добро. 
Очевидно нарушават правилото, но мислят: „Аз 
съм изключение, защото заемам такава висока 
длъжност.“ Tакъв вид високомерно сърце се 
счита за „духовна гордост.“ Не може да е вярно, 
че обичате Бога, ако пренебрегвате закона и 
заповедта на Бога с такова надменно сърце. Не 
може да се твърди, че притежавате истинска 
любов, ако упреквате или осъждате.
Всеки притежава това качество на арогантност 

в известна степен преди да се освети. Ето защо, 
наистина е важно за нас да отскубнем този корен. 
Несъзнателно сте измамени, ако не го отскубнете 
изцяло с подобна на огън молитва. По подобен 
начин бурените израстват отново, ако ги отрежем 
без да ги изкореним. С други думи, гордостта 
отново завладява сърцата ни през христинския 
ни живот, ако не отстраним изцяло греховната 

природа.
Следователно, винаги трябва да сме смирени 

пред Господ като деца, да считаме другите за 
еднакво важни като нас и неизменно да сме 
устремени докато постигнем най-добрата любов, 
която служи с живота ни.

3. Горди хора, които вярват в себе си
Навуходоносор ,  царят  на  Вавилонската 

империя, открил златната ера на Вавилон. По 
негово време били построени висящите градини 
на Вавилон, които са едно от седемте чудеса 
на античния свят. Той считал, че сам изградил 
такова велико царство и получил всички заслуги. 
Дори накарал хората да го почитат като бог. В 
крайна сметка Бог направил така, че гордият 
цар да Го признае за Владетел в царството на 
човечеството (Данаил 4:30-32).
Царят бил изгонен от неговия дворец. Той ял 

трева като добитъка и косата му пораснала като 
пера на орли в продължение на седем години 
докато светостта му била възстановена. Осъзнал 
своята гордост и признал Бога (Данаил 4:33-37).

Mного невярващи, както и Навуходоносор, 
твърдят, че вярват само на себе си, но в живота 
си се сблъскват с проблеми, които не могат 
да бъдат разрешени с човешки сили. Въпреки 
значителното развитие на науката и медицината, 
няма начин да се спрат природните бедствия 
като тайфуни и земетресения или новоразкрити 
болести.
По-лошото е, че дори някои вярващи все още 

разчитат на себе си или вземат светски мерки. 
Бог иска да им помогне, но не може да го 
направи, ако хората не се смирят. Tогава не може 
да ги закриля от врага-дявол и Сатаната и да ги 
води към успех.

Скъпи братя и сестри в Исус,
Бог казва, че гордите хора са неразумни. 

Всички хора са само прости създания пред Бога, 
който е велик. Дори и да имате много неща, 
с които да се хвалите, животът на земята е 
временен и със сигурност ще има Съд.
Ще  бъдем  въздигнати  повече  на  Небето 

според степента, в която смирим себе си в 
присъствието на Бог и Му служим, защото 
Господ ще Ви издигне, както е записано в Яков 
4:10: „Смирявайте се пред Господа, и Той ще 
ви възвишава.“ Следователно, смирявайте се. 
Моля се в името на Господ като правите така, да 
станете велики и преуспяващи хора пред Бога.

Новини от Maнмин № 7  11 АВГУСТ, 2013

„Любовта дълго търпи и е милостива; 
любовта не завижда; 

любовта не се превъзнася, 
не се гордее“ 

(1 Коринтяни 13:4).

Старши пастор д-р Джейрок Лий
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Принципите, които трябва 
да познаваме, за да получим 

божествено изцеление

Случай  на  изцеление  с  вяра  на  изключително 
болезнена калцификация
През март, 2012, моята дъщеря Люси C. Хуонг, изпита 

остра болка в лявата китка и я заведохме на лекар. 
Диагнозата беше калцификация. Калцифицираните кости 
разрушаваха тъканите около тях, което й причиняваше 
ужасна болка. Ядреният магнитен резонанс, направен на 
следващия ден, показа разкъсване на влакнестия хрущял. 
Състоянието й беше сериозно и я болеше като при 
счупване. Въпреки това, тя изпитваше силно желание да 
получи божествено изцеление.
За да бъде излекувана, Люси посети службата за 

божествено изцеление, извършена в центъра за молитви 
Манмин, който е филиал на Централната църква Манмин. 
Слушайки посланията на централния президент, г-жа 
Бокним Лий, тя откри, че е била апатична с вярата си и 
започна искрено да се разкайва. На следващата служба 
получи по-голямо благоволение и се разкая изцяло и 
напълно. Tогава се случи удивително събитие.
Всичките й болки изчезнаха, когато получи молитвата 

на г-жа Лий с кърпичка, на която се е молил д-р Джейрок 
Лий (Деяния 19:11-12). Tова се случи, защото Люси не 
се отказа по средата и разруши стената от грехове срещу 
Бога чрез разкаяние. Нека сега подробно разгледаме 
принципите, които трябва да познаваме, за да получим 
божествено изцеление.

Принципи за провеждането на божествено 
изцеление, според случая на изцелението на Люси
Първо, тя неизменно вярваше в Бога.
Люси нямаше да получи отговор, ако не разчиташе 

на Бог до края. Още от най-ранно детство, тя стана 
свидетел на безброй хора, които се излекуваха от 
неизличими и смъртоносни болести чрез молитвата на 
д-р Джейрок Лий и затова беше способна да приложи 
това с вярата си.
Второ, беше разрушена стената от грехове между нея 

и Бога.
В началото тя не разбираше защо боледуваше, но 

докато слушаше посланието на службата за божествено 
изцеление, откри своя проблем и се разкая изцяло. Това 
й позволи да разруши стената от грях между нея и Бога.
Трето, тя се моли докато вярата в сърцето й стана 

достойна да получи отговори.
Люси не спря да се моли, докато не получи отговори с 

вяра съгласно 1 Солунци 5:17: „Молете се непрестанно.“ 
Вярваше, че Бог ще отговори на молитвата й в най-
доброто време и продължаваше да се моли.
Това ми даде възможност да разгледам отблизо живота 

й. Люси имаше активно ежедневие, учеше за изпитите 
в училище, изпълняваше задачите си, участваше в 
извънучилищни занимания и работеше на половин 
работен ден. Разбира се, не беше спряла да се моли и не 
беше извършила особено тежки грехове. Въпреки това, 
без да го осъзнава, тя беше загубила първата си любов 
към Бога и страстта й за осветяване беше охладняла. В 

крайна сметка, тя осъзна това и почувства Божието сърце 
и любов, докато слушаше посланията, проповядвани в 
центъра за молитви Манмин.
От този момент нататък, Люси стана нов човек. 

Осъзна, че на първо място трябваше да обича Бога преди 
всичко друго, независимо колко е заета или колко трудна 
е ситуацията й, че вярата й не трябва да се спира на едно 
място или да спре да нараства и Бог доби най-голямо 
значение в живота й.

Бог дава отговори според степента на вярата на 
всеки човек

1 Йоаново 2:12-14 сравнява равнището на духовна 
вяра с процеса на израстване на човека: вяра на 
малки деца, на деца, на младежи и на родителите. 
Бог измерва индивидуалното равнище на вярата и 
отговаря на всеки човек според него.
Бог е трогнат и отговаря, когато новите вярващи 

покажат дори малко вяра. Той ги ръководи, за да Го 
срещнат и бързо да Го почувстват. Въпреки това, 
с израстване на вярата ни, Бог отговаря според 
справедливостта.
Близостта с Бога означава да Му бъдем покорни. 

Това означава, че искаме да научим още повече за 
Него от все сърце и да спазваме словото Му с нашата 
вяра и любов към Него. При все това, някои хора не 
са излекувани, живеят с болести или умират, макар и 
да твърдят, че се молят и се разкайват. В тези случаи 
има специални причини. Една от тях е духовната 
нишка, която ги свързва с родители, деца или дори 
съпруг или съпруга, които извършват грехове.
Както беше споменато, прилагат се различни 

принципи за предизвикване на отговори от Бога в 
Неговата справедливост: вяра, разкаяние, молитва, 
духовно израстване и духовни връзки. Bъпреки това, 
не трябва да се обезкуражаваме. Бог казал в Исая 
49:15: „Може ли жена да забрави сучещото си дете, 
та да се не смили за чадото на утробата си? Обаче те, 
ако и да забравят, Аз все пак няма да те забравя.“
Д-р Чонси Крейндал, известен хирург-кардиолог, 

предст ави  случай  на  4 -т ат а  международна 
конференция на християнските лекари WCDN, 
проведена в Маями, САЩ. Един пациент, който 
в действителност починал в резултат на масивна 
сърдечна атака, се съживил, когато д-р Чонси Крандал 
се молил за него в сърдечно-съдовата клиника в Палм 
Бийч Гардънс, Флорида в САЩ. Тази история беше 
разпространена в целия свят чрез новините на FOX.
Пациентът не бил християнин. В този случай 

семейството му се молило за него в предходните 20 
години. Молитвата му позволила да бъде съживен 
и да приеме Исус Христос. Можем да почувстваме 
любовта на Бога, който иска всички хора да получат 
спасение, без да изгуби нито една душа. Такива 
мощни дела на Бога се случват във всички краища на 
земята.

Д-р Алвин Хуонг 
(Неврофизиология, 

вицепрезидент на WCDN)

 Преди молитвата 
    Калцификация

 След молитвата  
Няма калцификация

Десетата международна медицинска християнска конференция WCDN се проведе в Толука, Мексико, на 14 и 15 юни, 2013. 
Присъстваха около 350 лекари и медицински специалисти от 24 страни. 

В Толука бяха представени различни специални доклади и също така бяха извършени божествени изцеления. 
Сред тях, нека да разгледаме специалния случай и свидетелството на д-р Алвин Хуонг.

Люси C. Хуонг

  Представяне на случай
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WCDN (Световна  християнска  мрежа 
на лекарите) удостоверява случаи на 
божествени изцеления на основата на 
медицински данни и свидетелства за 
делата на Бога. Tе доказват, че Бог е жив и 
че Библията е неопровержимо автентична 
ч р е з  п р е д с т а в я н е  н а  мед и ц и н с к и 
доказателства на онези, които се съмняват 
и отричат съществуването на Бога.
От  14ти  до  15ти  юни,  2013, в  Толука, 
М е к с и к о  с е  п р о в е д е  д е с е т а т а 
м е ж д у н а р о д н а  к о н ф е р е н ц и я  н а 
християнските лекари WCDN. Присъстваха 
повече от 350 лекари от 24 държави и 
бяха представени специални лекции и 
изцелителни случаи. Споделяме някои от 
тях, които се случили чрез молитвата на 
д-р Джейрок Лий. Слава на бога!

Случай от Южна Корея
Случай: Мозъчен Кръвоизлив
Презентатор: Д-р Гилберт Чае (Хирург)

Случаят  е  на 
49-годишен мъж, 
ко й т о  уд а р и л 
главата си след 
п а д а н е  в ъ р ху 
заледен  път  на 
1 3  д е к е м в р и , 
2012. Заведен бил 
в Спешна помощ. През 1991 г. беше претърпял 
операция на хематом от дясната част на мозъка.
Анализът с компютърна томография, направен 

в същия ден, показа субарахноидален кръвоизлив 
в дясната част с нарастваща сърповидна форма. 
Последващите анализи показаха, че се влошаваше, 
но той отказа операция. Съпругата и дъщеря му 
получиха молитва от негово име от преподобния д-р 
Джейрок Лий.
На седмия ден от постъпването в болницата, той 

се разболя от пневмония на белия дроб и нямаше 
подобрение. Членовете на семейството се разкаяха 
за това, че не са били верни духовно на Бога, макар 
и да считаха, че са били такива. На 1ви януари, 
2013, те отново получиха молитвата на д-р Джейрок 
Лий за баща им. Според анализа с компютърна 
томография, направен два дни след молитвата, 
субарахноидалният кръвоизлив не беше детектиран. 
Случи се изцелителното дело на Бога, преминавайки 
границите на времето и пространството, също 
като случаите, записани в Библията, въпреки че 
пациентът не беше там, когато получи молитвата.

Случай от Сингапур
Cлучай: Сепсис, Разливане на жлъчка
Презентатор: Д-р Давид Ю (Семеен Лекар)

Най-малкият син на Давид се роди на 14 октомври, 
2009. Когато беше само на седем седмици, той вдигна 
висока температура, която продължи няколко дни. 
На 30 ноември, 2009, родителите му го заведоха 
на неговия педиатър. Лекарят постави диагноза 
за инфекция на пикочните пътища и незабавно го 
посъветва да постъпи в болница за интравенозни 
антибиотици. Въпреки това, те се прибраха вкъщи, 
защото смятаха, че синът им е прекалено малък за 
антибиотици и се притесняваха за странични ефекти. 
Освен това като християни вярваха, че Бог ще го 
излекува чрез молитви.
В следващите два дни, малкият Давид стана блед 

и жълтеникав. Коремът му се изду и не се чувстваше 
добре. Mисионерът Уонг Пинг Пинг и съпругата 
му се свързаха с д-р Джейрок Лий от Централната 
църква Манмин и поискаха да се помоли за сина им. 
Температурата му започна 
да спада след молитвата, 
издуването  на  корема 
намаля и той за първи път 
се усмихна за цяла седмица. 
Пожълтя ван е то  с ъщо 
изчезна след още една молитва.
Анализите на кръв и урина, направени на 18 

декември, 2009, не показаха отклонения от нормалните 
стойности. Това потвърди, че инфекциите на пикочните 
пътища и чернодробният сепсис бяха излекувани. 
Давид беше напълно възстановен без лекарства чрез 
мощната молитва и понастоящем расте здрав.

Световната християнска мрежа на лекарите 
доказа по медицински начин могъщите дела на Бога

Преди молитвата, 
субарахноидалният 
кръвоизлив беше видим

След молитвата, 
вече го нямаше

Случай от Мексико
Cлучай: Кардиомиопатия Такоцубо
Презентатор: д-р Хосе Мануел Пастрана (Пластичен Хирург)

19-годишна жена претърпя пластична операция 
на 14 декември, 2011. Операцията премина добре, 
без проблеми и нямаше никакви постоперативни 
усложнения. Bъпреки това, два дни по-късно, 
тя изведнъж прояви симптоми на хипотензия, 
дихателна недостатъчност и безсъзнание и 
постъпи в отделението за интензивни грижи. 
Изследването с ултразвук показа кардиомиопатия 
такоцубо. Състоянието й не се подобряваше, 
въпреки интензивните грижи. По това време, 

хирурзите обявиха 
нейния случай за 
„тежък с опасност 
за живота.“
Докато  т я  с е 

бореше за живота 
си в отделението за 
интензивни грижи, 
с емейс т вото  й 
п о и с к а  о т  д - р 
Джейрок Лий да 
се помоли за нея 
чрез д-р Армандо 

Пинеда, американски директор на WCDN. Те 
получиха молитвата му, преминаваща границите 
на времето и пространството, извършена на 
църковната боготворителна служба и за всеобща 
изненада, жената излезе от сериозното състояние 
на 21 декември, 2011. Възстанови се напълно и 
напусна болницата.

А) Екокардиограмата показва 
вентрикулна дилатация в 
остра фаза
Б) Изображение на лявата 
вентрикулна функция след 
многократни прегледи шест 
дни по-късно


