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„Трябва да призная, 
че това са дела на Бога!“

Лекарите от WCDN в сцените на експлозивната сила на Бога

Някои хора използват знанията си 
като духовна опора, за да укрепят 
вярата си в живия Бог, докато други не 
вярват в съществуването на Бог поради 
ограниченията на своето знание.

Световната мрежа на християнските 
лекари е основана през 2004 г. с цел да 
събуди много повече образовани хора, 
които не познават Бога, чрез провеждане 
на годишни конференции, на които 
са представени случаи на божествени 
изцеления въз основа на медицински 
данни. Лекарите носят също така 
отговорност за регистрация на пациентите 
и техните истории, както и записи на 
такива срещи като международни мисии, 
специални събрания за божествени 
изцеления и летни оттегляния за молитва, 
където се разкриват изцелителните дела 

на Бога.
На 18 юли, 2018 г., WCDN започна да 

работи за регистрацията на пациенти, 
които желаят да получат изцеление по 
време на лятното оттегляне за молитва 
на манмин през 2018 г. тъй като на всяко 
оттегляне за молитва имаше експлозивни 
дела, броят на болните в списъка за тази 
година беше 1,217, включително членовете 
на църковните клонове. 

По време на първия ден от оттеглянето 
за молитва на 6 август, присъстващите 
получиха молитвата с кърпичка (Деяния 
19:11-12) и много от тях отидоха в кабината 
на WCDN, за да разкажат своите истории. 
Хирургът, педиатърът, психиатърът, 
рентгенологът и зъболекарят на WCDN ги 
прегледа, сравни сегашното им състояние 
с  това п реди молитвата и записа 

техните свидетелства. Повече от триста 
свидетелства бяха получени на мястото 
на провеждане и след оттеглянето имаше 
още свидетелства.

Д-р Жилберт Чей, президент на WCDN 
каза: „изумен и развълнуван съм, когато 
наблюдавам лечението на болести, 
които са известни като неизлечими и 
терминални, когато виждам слепите 
да проглеждат и хората в инвалидни 
колички да стават и да вървят. макар че 
еволюционната мисъл днес изглежда 
преобладаваща, WCDN провъзгласява 
Създателя Бог и Неговата велика сила, 
като потвърждава невероятни случаи 
на божествено изцеление, базирани на 
медицински данни, и предава новините 
чрез книги, телевизионни програми и 
годишни конференции.“

Участвах в лятното оттегляне 
за молитва на манмин през 2018 
г. и срещнах много хора от много 
държави. Също така, изпитах лично 
могъщите дела на Бог и духовенството 
на манмин.

тъй като д-р Джейрок Лий, старши 
пастор на Централната църква 
манмин, посети израел много пъти, аз 
чух за неговото духовенство и лятното 
оттегляне за молитва и желаех да 
го посетя. Присъствах на него и бях 
изумен повече от очакваното. отдавах 
благодарности и слава на Бог. Станах 
свидетел на могъщата сила на Бога. 
тъй като видях лично такива дела, 
като знамения и чудеса, показани от 
учениците на господ, получих нова 
сила и пълнота.

Д-р Лий изпълняваше своето 
духовенство в израел в продължение 
на три години, започвайки от юли, 
2007 г. той показа любовта и силата на 
Бог и през 2009 г. провъзгласи смело 
исус Христос като наш Спасител по 
време на обединената мисия в израел. 
Духовенството му даде начало на 
възраждането на месианските евреи 
в израел. Пасторите бяха обединени, 
въпреки различните вероизповедания 
и църквите изпитаха обновление.

Д-р Лий показа неговата искрена 
любов към израел и ни подкрепи във 
всичко всеотдайно и последователно. 
Ако не го бяхме срещнали, църквите 
ни в израел никога нямаше да 
изпитат такова обновление, каквото 
изпитваме сега. Никога нямаше да 
можем да проведем това изумително 
духовенство, което води безкраен брой 
хора към господ, и да се подготвим за 
второто му пришествие. изразявам 
моята най-дълбока благодарност и 
любов към д-р Джейрок Лий.

от 17 до 19 август, 2018 г., бе проведена 
м е ж д у н а р о д н а т а  х р и с т и я н с к а 
конференция в църквата El Aposento Alto 
(епископ Алберто Сантана) в Перу. Старши 
пастор Джони ким, директор на GCN, бе 
поканен от името на църквата.

Прис ъс т ва щ и т е  вече  позна ва ха 
могъщото духовенство на д-р Джейрок Лий 
чрез обединената мисия в Перу през 2004 г. 
и телевизията Енласе. 

Някои изтъкнати личности от Латинска 
Америка, като д-р Хектор Бонарико, 
вицепрезидент на камарата на сенаторите в 

Аржентина и президент на Християнската 
телевизия и д-р Фабрицио Алварадо, 
вицепрезидент на Законодателната 
асамблея в коста рика, изнесоха лекции. 
По време на периода от четири сесии, 
старши пастор Джони ким говори въз 
основа на лекциите на д-р Лий за Битие и 
неговата серия от проповеди „Посланието 
на кръста“. той показа също така видео 
клипове, принадлежащи на могъщото 
църковно духовенство и изпълненията на 
комитета за сценични изкуства, които бяха 
посрещнати добре от присъстващите.

„Съобщенията се 
потвърждават със знаци!“

Пастор Килонго Мбилизи Дезире, 
Църква Нов живот, Тел Авив, Израел

Духовенството на 
Манмин бе оповестено 

по време на Международната 
християнска конференция в Перу



въп рек и че много хора твърд ят,  че  са 
приели исус Христос и вярват в Бога, не 
всичк и от тях са у верени неп ременно в 
спасението. С духовния диалог между исус и 
Никодим като наш ръководител, това издание 
на „манмин Новини“ ще разгледа смисъла на 
„раждането от водата и Светия Дух“ и пътя 
към съвършеното спасение.

1.  Д у х о в е н  д и а л о г  м е ж д у  И с у с  и 
Никодим  

Никодим бил еврейски чиновник, учител и 
един от фарисеите, много добре запознат със 
Закона. 

По времето на исус, фарисеите били „святи“ 
външно, без да спазват Закона в сърцето си; те 
не само се съмнявали в ученията на исус, но 
също ръководили движението, за да го убият. 
За разлика от фарисеите, Никодим бил жаден 
за истината и тъй като притежавал истинска 
вяра, една вечер посетил исус. 

Никодим признал на исус: „Учителю, знам, 
че от Бога си дошъл учител; защото никой 
не може да върши тия знамения, които ти 
вършиш, ако Бог не е с него.“ Усещайки 
ж а ж д а т а  в  с ъ рц е т о  н а  Н и код и м ,  ис ус 
отговорил: „истина, истина ти казвам, ако 
се не роди някой отгоре, не може да види 
Божието царство“ и му предоставил духовно 
учение. 

когато чул това обаче Никодим просто не 
бил способен да разбере как един възрастен 
човек, дълго след своето раждане, можел да се 
роди отново. както ни напомня 1 коринтяни 
4:20, само когато един човек получи Божията 
сила с вдъхновението на Светия дух, ще бъде 
способен да разбере духовните тайни. Без да 
разбира духовното учение на исус, Никодим 
пита: „как може стар човек да се роди? може 
ли втори път да влезе в утробата на майка си 
и да се роди?“

в отговор, исус му казва: „истина, истина 

ти казвам, ако се не роди някой от вода и Дух, 
не може да влезе в Божието царство. роденото 
от плътта е плът, а роденото от Духа е дух. 
Не се чуди, че ти рекох: „трябва да се родите 
отгоре.“ За да отиде един човек на Небето, 
казал исус, невидимият дух трябва да се роди 
отново.

А дам, праотецът на човечеството,  бил 
създаден като живо същество, но духът му 
умрял заради греховете му. оттогава насам, 
всички потомци на Адам били родени с 
мъртви духове и тъй като станали същества 
от плът, те не били способни да отидат на 
Небето. 

Единственият начин човек да поправи и да 
предотврати това – да не отиде в Ада – е да се 
роди от водата и от Светия дух. Поради тази 
причина исус казал на Никодим: „вятърът 
духа гдето ще, и чуваш шума му; но не знаеш 
отгде иде и къде отива; така е с всеки, който 
се е родил от Духа.“ така както вятърът е 
невидим и посоката му е непредсказуема, ние 
можем да разберем и да изпитаме нещата на 
духовния свят само чрез Божите дела и силата 
на Светия дух.

След тази среща с исус, Никодим защитил 
исус, когато фарисеите го критикували (Йоан 
7:50-51) и след като исус умрял на кръста, 
той отишъл със „сто литри смес от смирна и 
алой“ (Йоан 19:39). от тези дела научаваме, че 
Никодим получил спасение.

2.  Ду ховният смисъл на „Роден от 
водата“

Йоан 4:14 гласи: „А който пие от водата, 
която Аз ще му дам, няма да ожаднее до века; 
но водата, която ще му дам, ще стане в него 
извор на вода, която извира за вечен живот.“ 
„водата“ тук е същото като „извор на вода, 
която извира за вечен живот“, който ни дава 
исус.

какво е тогава „извор на вода, която извира 
за вечен живот“, вечната вода, която ни дава 
исус? Ние знаем, че в нас няма живот, без да 
се храним с плътта и да пием кръвта на исус, 
Човешкия Син (Йоан 6:53). 

Йоан 6:54 гласи: „който се храни с плътта 
ми и пие кръвта ми, има вечен живот; и Аз 
ще го възкреся в последния ден.“ Храненето с 
плътта на Човешкия Син означава да направим 
хляб от Божието слово, а пиенето на кръвта на 
Човешкия син означава да прилагаме Божието 
слово на практика. Храненето с плътта и 
пиенето на кръвта на Човешкия Син – самото 
Божие слово – са водата, която осигурява на 
хората вечен живот.

така както водата изчиства нечистотата 
и  д а в а  ж и в о т  н а  в си ч к и  ж и ви  не щ а ,  в 
д у ховно отношение „водата“ – Бож ието 
слово – изчиства греха и злото от сърцата 
ни и ни помага да притежаваме вечен живот. 
когато Божието слово изпълва сърцата ни 
и ги пречиства, ще се освободим от такива 
греховни и порочни елементи, като завист, 
ревност, омраза и гняв, ще се родим отново 

и ще постигнем спасение (1 Петрово 3:21). 
Следователно, когато правим хляб от всеки 
живот с Божието слово,  което сл ужи за 
изчистване на г реховете ни, постепенно 
ще станем святи и праведни, и това от своя 
страна ще послужи като доказателство за 
нашето спасение.

3. Духовният смисъл на „Да се родиш 
отново от Светия дух“

Бог дал Светия дух на Неговите спасени 
деца (Йоан 15:26; Деяния 2:38) и Светият дух 
им помага да притежават вяра и съживява 
духовете им, които са мъртви.

1  Йо а нов о  5:5 - 8  н и  н а пом н я:  „ и  кой 
побеждава света, ако не е тоя, който вярва, 
че исус е Божият Син? това е онзи, който е 
дошъл чрез вода и кръв; не само чрез водата, 
но чрез водата и чрез кръвта. и Духът е, който 
свидетелствува, понеже Духът е истината. 
Защото три са, които свидетелствуват: Духът, 
водата и кръвта; и тия три са съгласни.“

изразът „онзи, който е дошъл чрез вода и 
кръв“ означава проливането на кръв и смъртта 
на исус, Словото, което станало плът. тъй 
като исус умрял на кръста, ние получаваме 
спасение чрез кръвта му. Следователно, 
„онзи, който е дошъл чрез вода и кръв“ е 
исус Христос и Светият дух, който ни бил 
изпратен след Неговото възнесение, помага да 
повярваме в този факт.

С в е т о т о  п и с а н и е  н и  к а з в а  с ъ щ о ,  ч е 
онзи ,  който  вярва ,  че  исус  е  Синът  на 
Бога, „преодолява света“ и това означава, 
че  не  се  омърсяваме с  неистината,  като 
с е  п р о т и в о п о с т а в я м е  и  п р е од о л я в а м е 
сладострастията на този свят. Светият дух не 
само ни помага да вярваме убедено в господ, 
но чрез осъждането на света относно греха, 
праведността и присъдата, той ще ни даде 
също силата да преодолеем света и неговите 
пътища. 

След като осъзнаем същността на греха, 
разберем значението на  по стигането  на 
праведност и вярваме в Присъдата, която 
ще бъде направена, ще бъдем принудени да 
живеем според желанията на Светия дух. като 
отхвърляме греховете и формите на злото от 
сърцата си всеки ден, ние ще преобразуваме 
нашите сърца и ще ги изпълним с истината.

Скъпи братя и сестри в Христос, само когато 
сте родени от вода и Духа, и Духът поражда 
дух във вас, можете да отидете на небесното 
царство. 
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„исус в отговор му рече: истина, истина ти казвам, ако се не роди някой отгоре, не може да види Божието царство“ 
(Йоан 3:3).

Старши пастор д-р Джейрок Лий

Aдрес: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea (08389) 
Телефон: 82-2-818-7047  Факс: 82-2-818-7048 
http://www.manmin.org/english 
         www.manminnews.com
e-mail: manminmien@manmin.kr
Издател: Д-р Джейрок Лий
Главен редактор: Джюмсан Вайн

Публикувано от Централната Църква манмин
Новини от Maнмин Bulgarian

2 Словото на живота - Посланието на кръста (26)

Спасение, отдадено само на онези, 
които са родени от водата и духа
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Един ден чух проповедта „Небе“ на старшия 
пастор д-р  Д жей рок Л и й по телевизи я та 
Енласе, която е главната телевизионна станция 
за испаноговорещите хора. Получих голямо 
благоволение и се регистрирах като член на 
Църквата манмин в Перу през май, 2012 г.

Живея в Серро де Паско, разположен на 
4380 метра над морското равнище. Нужни са 
ми 16 часа за двупосочно пътуване до Църква 
манмин Перу в столицата Лима. излизах от 
къщи всяка петъчна вечер и пристигах в Лима в 
5 часа сутринта в събота. оставах в къщите на 
моите деца, посещавах сутрешните и вечерните 
неделни служби и тръгвах за дома ми вечерта. 
въпреки това, никога не пропусках Божия ден, 
защото бях много щастлива да водя моя изпълнен 
с вяра живот. Бях излекувана от уринарна 
инконтиненция, която ме безпокоеше от 14 
години и получих прилична работа с помощта на 
молитвата на д-р Лий, преминаваща времето и 
пространството.

♦

от 2014 г., хората в моя квартал научиха за 
манмин и ние се събирахме, за да участваме в 
службите на манмин онлайн. в района ми беше 

установен малък храм, където се събирахме заедно 
и участвахме във всякакви видове служби в храма, 
като имахме дори ежедневни събрания за молитва 
Данаил. Аз служа на църквата като ръководителка. 
много съм благодарна.

♦

На 4 юли, 2018 г., съпругът ми постъпи в 
болница поради анемия и стомашночревен 
кръвоизлив. Нивото на хемоглобина му беше 7.6g/
dL, а нормалните стойности бяха между 13.0 и 
16.0g/dL за здрави хора. той се намираше на прага 
на смъртта. Лекарят каза, че би могло да е рак и 
му направиха различни медицински прегледи. 
Постоянно му помагах да получава молитвата на 
старшия пастор по интернет и по телефона. На 6 
юли се молих за него с кърпичката, на която се 
беше молил старшият пастор върху тялото му 
(Деяния 19:11-12). резултатите от изследването 
накрая излязоха и показаха, че имаше стомашна 
язва, което не отговаряше на подозираната от 
лекарите диагноза.

исках да изразя моята благодарност за участието 
ми в лятното оттегляне за молитва на манмин, 
което се провеждаше в корея. Желаех също така 
да получа изцеление на бъбречното ми заболяване, 

от което страдах от десет години. Един от 
симптомите на това заболяване е сериозен оток, 
когато времето е горещо. когато времето беше 
горещо, долната част на тялото ми се подуваше 
толкова много, че обиколката на талията ми се 
увеличаваше от 30 инча на 46 инча. Поколебах се 
за момент, защото времето в Южна корея беше 
много горещо. въпреки това, аз вярвах, че можех 
да се излекувам, ако отида там. Подготвих се за 
това с голямо желание и се разкаях изцяло за моя 
грях, защото Бог ми даде голямо благоволение.

Накрая отидох на лятното оттегляне за молитва. 
По време на семинара на първата вечер, преп. 
Сууджин Лий се моли за болните с кърпичката, на 
която се беше молил старшият пастор. Почувствах 
как ме обзема огънят на Светия дух. осъзнах, че 
вече не изпитвах болка и бях излекувана. когато 
отидох в Сеул след завършване на оттеглянето, 
беше много топло с предупреждения за горещи 
вълни. Аз обаче не изпитвах болка или неудобство, 
въпреки че вървях много.

По време на тази визита, почувствах голямата 
любов на Бог, който е с манмин и получих 
изцеление. отдавам всички благодарности и слава 
на Бог и моя господ на любовта. Благодаря ти, 
старши пасторе, че се моли за мен.

„Бях излекувана от 
атопичен дерматит, след 
като спрях да се отдавам 
на светски удоволствия!“
Сестра Йерим Ким, на 19 г., 
12ти клас, Централната църква Манмин

ког ат о  ходех  в  о сновно т о  у ч и л и ще, 
непрекъснато имах атопичен дерматит в 
задната част на моите прасци. Бях излекувана 
с молитвата на старшия пастор д-р Джейрок 
Лий. въпреки това, той се появи отново, когато 
бях в 9ти клас и бързо се влоши.

тъй като имах смартфон, слушах светски 
известни песни, гледах някои видео клипове, 
които можеха да навредят на духа ми и играех 
на телефонни игри. Не изпитвах интерес 
към ученето или религиозния живот, защото 
обичах светските удоволстви я.  Накрая 
започнах да страдам от сериозен дерматит 
по ръцете и краката ми. изпитвах сърбеж по 
кожата на ръцете, който се разпространи по 
долната част на ходилата и накуцвах. когато 
отидох в болницата ме диагностицираха с 
атопичен дерматит и ми дадоха лекарство.

вземах лекарството и си слагах мехлем, но 
не помагаха. въпреки че Старшият пастор ни 
казваше винаги да обичаме Бог най-много от 
всичко, аз бях привързана към света. Не можех 
дори да си помисля да отида при него. когато 
се завръщах към светските неща след кратка 
пауза, аз си задавах въпросите: „Човек ли съм? 
Липсва ли ми съзнание?“    

♦

в края на юли, 2018 г., когато наближаваше 
лятното оттегляне за молитва на манмин, 
аз реших, че не можех да продължавам да 
живея по този начин. отидох на събранието 
за молитва Данаил и видях много църковни 

членове да се молят ревностно. когато ги 
видях, реших, че исках да се обновя. изтрих 
всички игри и повече от 200 песни от моя 
смартфон. След това, докато се молех повече, 
аз се чувствах по-добре и бях радостна, сякаш 
в гърдите ми биеше ново сърце.

реших също така да участвам в състезанието 
по дърпане на въже, като член на първата 
голяма енория по време на лятното оттегляне 
за молитва. Упражнявах се всеки ден, за да 
не променя мнението си. междувременно, 
атопичният дерматит, който засягаше моите 
ръце и крака, се подобри бързо. Нито едно 
лекарство нямаше ефект в миналото, но имах 
забележимо подобрение, когато се обнових. 
излекувах се дори преди да отида на лятното 
оттегляне за молитва.

Преди това се налагаше да нося чорапи дори 
през лятото, но сега не беше необходимо. 
Стараех се никой да не вижда ръцете ми, 
заради поразените части, но сега не ги криех. 
Алилуя!

♦

в началото на август участвах в лятното 
оттегляне за молитва на манмин и изпитах 
и з у м и т е л н а т а  с и л а  н а  Б о г а .  П р о л я х 
много сълзи, изпитвайки любовта на Бог, 
господ и пастора. Бях много благословена. 
Понастоящем се чувствам освежена, искам да 
подновя себе си и да служа повече на моите 
родители. отдавам всички благодарности и 
слава на живия Бог, който е добър.

„Изпълнен съм с 
благодарности за словото на 
живота и могъщите дела!“

Сестра Анхелика Кампос, на 57 години, Църква Манмин Перу 

▲ Пастор Хангиол Ким и членовете на Църква Манмин 
Перу в Централната църква Манмин
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Аз съм лекар, специализиращ по семейна медицина. 
в действителност не вярвах в Бог. въпреки това, 
тъй като се страхувах от живота след смъртта, аз се 
стараех да бъда добър човек. Да, винаги си представях 
най-лошия сценарий във всичко, нервите ми винаги 
бяха изпънати и често се ядосвах.

Един ден започнах да чета Библията на масата 
в хотела, където бях отседнал по време на моето 
пътуване, но не можех да разбера много части от нея. 
Докато я четях се чудех защо Бог поставил дървото 
на познанието на доброто и злото в райската градина 
и защо създал ада. Зададох си още много въпроси и 
ми беше трудно да разбера съдържанието. Попитах 
християнските ми приятели за моите съмнения, но 
никой от тях не ми даде отговор. Един от тях дори 
каза: „Просто вярвай. Ако все още си любопитен след 
това, задай въпросите на Бог на небето.“

*
През август, 2016 г., д-р Давид Еу, един от моите 

приятели, говори за духовенството на д-р Джейрок 
Лий и Световната мрежа на християнските лекари, 
което доказва Божията сила въз основа на медицински 
данни. Съпругата му, мисионерката Уонг Пинг Пинг, 
проповядва в църквата манмин в Сингапур. тя ми 

предаде книгата Посланието на Кръста. книгата 
беше като просветление, получено като гръм от ясно 
небе. тя съдържаше отговори на всичките ми въпроси! 

видях също изцелението на неизличими болести 
с помощта на молитвата на д-р Лий. Плътските 
ми мисли изчезнаха и накрая приех господ. 
Представянето на Божията сила бе най-изумителното 
нещо, което бях виждал през целия си живот. Пред 
очите ми се изпълниха такива библейски дела, като 
тези на исус, който излекувал болните преди две 
хиляди години! вярвам, че Бог е избрал д-р Лий и му 
позволява да ни помогне и считам, че Централната 
църква манмин е също така Неговата избрана църква.

*
Аз съм лекар, но понякога изпитвам безпомощност 

към някои пациенти, защото не съм в състояние да 
им кажа причините за техните заболявания. Сега 
обаче мога, защото научих за корена на болестите от 
посланието на старшия пастор. говорих с пациенти 
за свидетелствата, представени на международните 
конференции на WCDN, когато се нуждаеха от 
помощта ми. Насърчавах ги с думите: „Не губи 
надежда. Бог ще ти помогне.“

WCDN удостоверява случаи на изцеление с помощта 

на молитва с вярата и евангелието на исус Христос въз 
основа на медицински данни. те обръщат внимание, 
че всички болести се дължат на духовни причини, 
за да могат лекарите да помогнат по-добре на своите 
пациенти. изумен съм също така от могъщите дела, 
представени от Старшия пастор. има толкова много 
случаи на изцеление с молитвата му, включително 
от дерматит, неврологични, дихателни, сърдечни и 
стомашни заболявания, удар, слепота, глухота и рак, 
които не могат да се излекуват с модерната медицина.

*
в началото на август, 2018 г., посетих отново лятното 

оттегляне за молитва на манмин, както бях направил 
през предходната година. видях много хора да 
получават изцеление от голям брой болести и изпитах 
чудото, което направи така, че да има оптимален 
климат по време на оттеглянето за молитва, въпреки 
предупрежденията за горещи вълни, издадени в 
целия свят. Никога преди това не бях изпитвал 
такова спокойствие и щастие, но сега съм изпълнен с 
надежда за небето и много щастлив. отдавам всички 
благодарности и слава на Бог. Благодаря ти, старши 
пасторе, че ми позволи да науча истинската стойност 
на моя живот.

Д-р Хей Уей Йен, на 34 г., Църква Манмин Сингапур

„Божията сила е най-изумителното 
благоволение, което някога съм 

изпитвала!“

родих се глух. когато бях на седем години, 
започнах да нося слухов апарат на дясното си ухо 
и можех да чувам звуци от хората, но не и да ги 
разбирам. На девет годишна възраст започнах да 
ходя на църква и изпитах спокойствие и щастие, 
когато научих, че има небе.

През юли, 2008 г., отидох в Централната 
църква манмин със съпруга ми. Бях изумен 
от духовните послания на старшия пастор д-р 
Джейрок Лий, като „Посланието на кръста“ и 
„мярката на вярата“. Пастор Юнгхуун Джи, моят 
съпруг, също получи голямо благоволение от 
неговите проповеди и достави светото евангелие 
на голям брой глухи хора в малайзия с помощта 
на видеоконферентната система онлайн. когато 
църквата Пенанг манмин за глухите бе установена 

през 2010 г., съпругът ми отиде да проповядва 
в църквата. от тогава, той разпространява 
духовенството на манмин на много глухи хора в 
други държави, включително тайланд, германия 
и Дания.

*
когато чух, че много хора са били излекувани 

с молитвата на старшия пастор и по-специално, 
когато глухите, включително моят съпруг, 
започнаха да чуват с помощта на молитвата, 
аз също искам да чувам и се развълнувах. 
междувременно получих бучене в дясното ми 
ухо през декември 2017 г. и не можех повече 
да използвам слуховия апарат. тогава изпитах 
огромно желание да чувам. когато отдавах 
възхвала на събранието за молитва Данаил, аз 
се молех с думите: „Боже, искам да чуя звука на 
възхвалата.“ С наближаване на лятното оттегляне 
за молитва през 2018 г., аз изпитвах все по-голямо 
желание да чувам. исках ушите ми да се отворят 

и желаех да помогна на съпруга ми да служи на 
глухите членове с помощта на жестомимичния 
език. Предложих молитва и пости.

в първата вечер от оттеглянето за молитва, 
преп. Сууджин Лий се моли на сцената за 
болните с кърпичката, на която се беше молил 
старшият пастор (Деяния 19:11-12). Получих 
също молитвата на президента на центъра за 
молитва манмин – Бокним Лий. когато тя 
положи кърпичката върху мен и се моли, огънят 
на Светия дух ме обхвана у се чу звукът „Банг!“. 
На следващия ден не носех слуховия апарат, но 
можех да чуя възхвалата с дясното ми ухо!

вече мога да чувам и съм много щастлив. 
изпълнен съм с благоволение и отдавам 
на Бог благодарствена молитва със сълзи. 
отдавам всички благодарности и слава на 
Бог, който работи върху мен със силата на 
пресъздаването, което възстанови моите 
мъртви нерви и ми позволи да чувам.

„Дясното ми ухо накрая се отвори!“
Дякон Хийджин Чо, на 49 г., Енория 5, Централна църква Манмин


