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След възкресението и възнесението 
на  го спод ,  нег ови т е  у чен и ц и 
получиха Светия дух и Божията сила. 
Делата на апостолите са записани в 
новия завет. Сред множество могъщи 
дела, Бог изпълнил изключителни 
чудеса чрез ръцете на Апостол Павел 
в Деяния 19:11-12; тоест, кърпички и 
престилки по тялото му били носени 
на болните, болестите ги напускали и 
злите сили излизали от тях.

Дори в днешно време, в целия свят 
се случват удивителните дела на 
Светия дух посредством кърпичката, 
на която се е молил старшият пастор 
д-р Джейрок Лий и делата показват 
автентичност та на Библи ята и 
на живия Бог. Преп. д-р Хийсан 
Лий, световен ръководещ пастор 
на Манмин, ръководи събрания за 
изцеление с кърпичка в Сингапур, 
Малайзия и индонезия.

на 8 април бе проведено първото 
събрание в църквата Манмин в 
Сингапур. Църквата изнесе служба 
по случай 6тата годишнина и след 
това имаше събрание за изцеление с 
кърпичка. на него присъстваха голям 
брой хора, които се присъединиха 
към службите на Манмин в други 
области на Ма лайзи я,  както и 
членовете на църквата Манмин в 
Сингапур. Тя предаде посланието, 
озаглавено „Духовни дела“ въз 
основа на Яков 2:22 и се моли за 
болните с кърпичката на силата. След 

молитвата, един член, който не беше 
способен да чува от няколко години 
поради спукано тъпанче, започна да 
чува и едно петгодишно момче, което 
беше нямо, проговори. имаше още 
много хора, които бяха излекувани 
от своите болести, включително 
болест на Паркинсон, възпаление на 
щитовидната жлеза, проблеми с очите 
и схващане на рамото.

на 11 април бе проведено друго 
събрание за изцеление с кърпичка в 
църквата Манмин Пенанг за глухите 
хора в Малайзия и глухи членове в 
дванадесет държави, включително 
Тайланд, Дания, Франция, германия 
и Австралия, участваха в събранието 
чрез видео системата в реално време 
по интернет. Преп. Лий проповядва 
посланието за „Сърцето на добрината“, 
в з е т о  о т  1  С ол у н ц и  5:21-23  и 
възхвалява Бога. Членовете отдадоха 

сърцата си чрез езика на глухонемите 
и танци. Когато тя се моли за болните 
с кърпичката, 35 глухи хора застанаха 
пред олтара и свидетелстваха, че бяха 
способни да чуват. имаше също много 
хора, които се излекуваха от такива 
болести, като парализа на лявата 
част на тялото, атопичен дерматит 
по цялото тяло, лупус еритематозус, 
з а т р у д н е н о  д и ш а н е ,  у р и н н а 
инконтиненция и назална алергия.

на 14 април, преп. Лий ръководи 
събрание за изцеление с кърпичка в 
залата на църквата Бетел в индонезия. 
Тя проповядва за „Духовната вяра 
и плътската вяра“ въз основа на 
Евреи 11:1-3 и помогна на хората 
да възхваляват Бог в пълнотата на 
духа и да се разкаят. След това тя се 
моли за болните и се случиха дела 
на изцелението. Много хора бяха 
излекувани от рак на гърдата, рак 

на матката, рак на кръвта, диабет, 
последствия на удар и лошо зрение.

на 15 април, преп. Лий бе поканен 
в църквата нарада Хосана. Пастор 
Дани Сатрианто, който проповядва в 
църквата, посети Централната църква 
Манмин през 2017 г. с пастори, които 
принадлежат на същото църковно 
тяло и получи голямо благоволение. 
Това събрание бе проведено по 
тяхно искане. Преп. Лий представи 
посланието, озаглавено „Благословии 
да ходим в светлината“ (1 Йоаново 1:5-
7) и се моли за болните с кърпичката. 
Присъстващите хора бяха излекувани 
о т  р а к  н а  г ъ рд а т а ,  б ъ б р е ч н а 
недостатъчност, камъни в пикочния 
мехур, мозъчен инфаркт, последствия 
от удар и лошо зрение.

на 16 април тя ръководи събранието 
за молитва в пълнотата на Светия 
дух в църквата Манмин Тангеранг. Тя 
проповядва посланието, озаглавено 
„Доверие“, взето от 2 Летописи 20:20 
и ръководи възхвала и покаяние. 
Когато се моли с кърпичката, хората 
станаха от своите инвалидни столове, 
започнаха да ходят и скачат, и бяха 
излекувани от много болести.

нека всички да благодарим и да 
възхваляваме живия Бог, който 
ръководи безкраен брой хора чрез 
делата на Светия дух, като онези, 
записани в Деянията на Апостолите, 
в това крайно време, изпълнено с 
грехове и пороци.

Представени бяха огнените дела на Светия дух 
в Сингапур, Малайзия и Индонезия

„Бях впечатлен от духовенството на Манмин, 
което възхвалява Бог!“

Пастор Дани Сатрианто
директор на Джакарта 
в централната област 
на Пентекосталните 
църкви в Индонезия

Почувствах присъствието на Бог на събранието за 
изцеление с кърпичка. Когато преп. Хийсан Лий се моли за 
болните с кърпичката, на която се беше молил д-р Джейрок 
Лий, много хора бяха излекувани от техните болести. Бих 
искал да продължа да работя заедно с Централната църква 
Манмин и се надявам повече от членовете на моята църква 
да изпитат Божията сила. Благодаря за духовенството на 
Манмин, което възхвалява Бог.

Сингапур Малайзия Индонезия



В Матей 25 е записана историята на петте 
„разумни“ девици, които приготвили „масло в 
съдовете заедно със светилниците“, а други пет 
„неразумни“ девици „не взели масло с тях.“ Когато 
било известено пристигането на младоженеца, 
неразумните девици отишли да купят масло, 
но когато се върнали, вратата за сватбеното 
тържество вече била затворена.

Тук десетте девици означават всички вярващи с 
надежда за небето, „младоженецът“ символизира 
исус Христос. Важният урок тук е, че от десетте 
девици, само петте „разумни“ отишли на 
сватбеното тържество, а останалите не могли да 
присъстват. Подобно на последните пет, някои 
вярващи няма да получат спасение. Какъв вид 
вярващи сред онези, които изповядват вярата си 
в Бог, няма да получат спасение и да отидат на 
небето?

1. Хората, които вършат беззаконие
В Матей 7:21 е написано: „не всеки, който Ми 

казва: господи! господи! ще влезе в небесното 
царство, но който върши волята на Отца Ми, който 
е на небесата.“

В следващите стихове 22-23 исус продължава: 
„В онзи ден мнозина ще Ми рекат: господи! 
господи! не в Твоето ли име пророкувахме, не в 
Твоето ли име бесове изгонвахме, и не в Твоето ли 
име направихме много велики дела?“ но тогава ще 
им заявя: Аз никога не съм ви познавал; махнете 
се от Мене вие, които вършите беззаконие.“

В края на света – в деня на Страшния съд – 
нашият господ ще отдели всички неправедни, 
кои то  са  върш и л и без за кон ие  и  дори са 
причинявали другите да грешат, и ще ги захвърли 
в огнената пещ, която е наказанието на Ада (Матей 
13:40-42).

Какво има предвид исус с „беззаконие“? 
Както гласи 1 Йоаново 3:4: „Всеки, който върши 
грях, върши и беззаконие, защото грехът е 
беззаконие“, беззаконието или грехът произлиза 

от неспазването на закона на истината, което е 
самото Божие слово. Беззаконни хора са онези, 
които вършат нещата, забранени в Библията; 
онези, които не отхвърлят нещата, които Библията 
им казва да отхвърлят; онези, които не правят 
това, което Библията им казва да правят; и онези, 
които не спазват или не се подчиняват на това, 
което Библията им заповядва да спазват или да 
изпълняват.

Библи ята п родъл жава на та зи тема в  1 
Коринтяни 6:9-10: „или не знаете, че неправедните 
няма да наследят Божието царство? недейте се 
лъга. нито блудниците, нито идолопоклонниците, 
нито прелюбодейците, нито малакийците, 
нито мъжеложниците, нито крадците, нито 
сребролюбците, нито пияниците, нито хулителите, 
нито грабителите няма да наследят Божието 
царство.“ Въпреки изповедта на хората, че вярват в 
господ, ако те продължават да вършат беззаконие 
без да се отказват от греха, няма да могат да 
наследят небето и ще отидат в Ада (галатяни 5:19-
21).

някои от вас могат да попитат: „Ако един 
начинаещ християнин каже лъжа и не може 
да получи спасение заради нея, колко хора в 
действителност ще получат спасение?“ Разбира 
се, само защото един човек съвсем скоро е 
приел господ, това не означава, че е способен да 
отхвърли веднага греховете. Макар и човек да не 
е отхвърлил всичките си грехове, когато се моли, 
полага усилия и се трансформира подобаващо, 
Бог ще признае усилието му като доказателство за 
неговата вяра, която е достойна за спасение.

Въпреки това, ако човек дори не се опитва 
да отхвърли греховете, а в действителност 
продължава да греши и е обхванат все повече от 
светски неща, изповедта му „Аз вярвам“ става 
лъжа.

2. Хората, които вършат грехове, водещи до 
смъртта

1 Йоаново 5:16 гласи: „…има смъртен грях; не 
казвам за него да се помоли.“

ние трябва старателно да насърчаваме и да се 
молим за онези, които са извършили грехове, 
които няма да доведат до смърт и да им помогнем 
да се откажат от греховете, но има също и други 
грехове, които водят до смърт. Какви са греховете, 
които водят хората към смъртта?

В Матей 12:31 исус ни напомня изрично: 
„Затова ви казвам: Всеки грях и хула ще се прости 
на човеците; но хулата против Духа няма да се 
прости“ и в Лука 12:10: „и всекиму, който би казал 
дума против Човешкия Син, ще му се прости; 
но ако някой похули Светия Дух, няма да му се 
прости.“

„Сквернословието срещу Светия дух“ означава 
да оскверняваме и Светия дух и да го наричаме 
„дявол“ или „Сатана.“ Означава също да считаме 
делата на Бог, представени от Светия дух, за дела 
на демоните и Сатаната. 

„Възпрепятстването на Светия дух“ означава 
да възпрепятстваме извършването на делата на 
Бог чрез отричането им заради собственото ни 
зло, дори и след като видим с очите си делата на 

Светия дух. 
н а п р и м е р ,  р а з п р о с т р а н я в а н е т о  н а 

неоснователни слухове и отправянето на 
необосновани обвинения, наричайки „еретично“ 
или „погрешно“ паството, изпълнено с делата 
на Светия дух, означава да „възпрепятстваме 
Светия дух.“ Това наистина е тежък и страшен 
грях, защото е предизвикателство на Създателя 
Бог, като пречим и осуетяваме реализирането на 
неговото царство.

Хората, които отиват по-далеч, създават планове 
и действително ги изпълняват, като оскверняват 
още повече Светия дух, ще извършат греха на 
„говоренето срещу Светия дух.“ В Марко 3:20-
30 е описана сцена, в която евреите оскверняват, 
възпрепятстват и говорят срещу Светия дух. Сред 
хората, които чули новините за исус, добрите хора 
вярвали в него и възхвалявали Бог. Порочните 
хора обаче създавали бързо зли слухове и ги 
разпространявали и това усилие било насърчавано 
от писарите и фарисеите, които твърдяли, че 
познавали добре Библията. Те казали „че не бил на 
Себе Си“ и че „Той има Веелзевул.“

исус ги повикал и им казвал с притчи: „Как 
може Сатана да изгонва Сатана? Ако едно царство 
се раздели против себе си, това царство не може 
да устои. и ако един дом се раздели против себе 
си, тоя дом не ще може да устои. и ако Сатана е 
въстанал против себе си, и се е разделил, той не 
може да устои, но дошъл му е краят!“ Защото има 
строг ред дори и в света на злите духове, демоните 
не прогонват от хората други демони и Сатаната 
не прогонва себе си.

Както казал исус в стихове 28-29: „истина ви 
казвам, че всичките грехове на човешкия род ще 
бъдат простени, и всичките хули с които биха 
богохулствували; но ако някой похули Светия 
Дух, за него няма прошка до века, но е виновен за 
вечен грях“, как може някой да получи спасение, 
ако е осквернявал, възпрепятствал и говорил 
против делата на Бог и ги е наричал „дела на 
демоните“?

Бог, който е същият вчера, днес и завинаги, 
показва чудеса и знамения дори и днес чрез 
хората ,  от които е доволен (Йоан 4:48) и 
потвърждава неговото съществуване и присъствие 
чрез тях. Ето защо, не трябва да сквернословите, 
да възпрепятствате и да говорите против Светия 
дух. 

Скъпи братя и сестри в Христос, моля се в името 
на господ чрез това послание да разберете, че човек 
може да не получи спасение, макар и да казва, че 
вярва в Бог, и човек трябва да стои далеч от пътя 
на смъртта, за да отиде безопасно на небето, като 
върви по праведния път!
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„не всеки, който Ми казва: господи! господи! ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Отца Ми, който е на небесата“ (Матей 7:21).
„…има смъртен грях; не казвам за него да се помоли“ (1 Йоаново 5:16).

Старши пастор д-р Джейрок Лий
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2 Словото на живота - Посланието на кръста (22)

Хора без спасение, въпреки че изповядват 
вярата си в Бог
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Вяра и любов Бог заслужава нашата любов, отдадена дори с нашия живот и нашата 
съвършена вяра. Какъв вид вяра и любов изпитвате към Бог? 
Нека да разгледаме тайните за постигане на съвършена вяра и любов 
към Бог, Господ и Светия дух.

Римляни 8:7 гласи: „Защото копнежът на плътта е 
враждебен на Бога, понеже не се покорява на Божия закон, 
нито пък може.“ Какво означава „копнежът на плътта“?

„Копнежът на плътта“ е неистината, която произлиза 
от сърцето чрез работата на душата. Тя възбужда 
сладострастие в сърцето и не позволява на хората да 
развият духовна вяра, която удовлетворява Бог. Ако човек 
има такива плътски мисли, той осъжда всичко според 
своя начин на мислене и се ръководи от личната полза. 
С този начин на мислене, хората критикуват нещо, което 
е правилно, считат погрешно добрината за зло и просто 
живеят, без да осъзнават, че не са прави.

нека да предположим, че се натъквате на човек, когото 
сте харесвали, но той не отвръща на поздрава и гледа 
странно, макар и да сте го поздравили. Възможно е да 
помислите: „направил ли съм му нещо лошо? Мислех, че е 
любезен, а той се оказва груб!“ Възможно е да промените 
мнението си за един момент. Вие не се замисляте изобщо 
за неговата ситуация и го осъждате въз основа на 
собственото си лукаво и изменчиво сърце.

2 Царе, глава 6 описва цар Давид, който се радвал на 
ковчега на гОСПОД, когато го носили обратно в Ерусалим. 
Той радостно танцувал и възхвалявал Бог. Виждайки 
това, съпругата му Михала го презряла и помислила, че 
поведението му е недостойно. Тя го осъдила, ръководена 
от собствената си порочност и арогантност, въпреки че 
делата му принадлежали на добрината в очите на Бог.

В Лука 13 е описана жена, която страдала от болест в 
продължение на осемнадесет години, причинена от зъл 
дух. Тя била приведена на две и не била способна изобщо 
да се изправи. исус положил ръцете Си върху нея; тя 
веднага се изправила отново и започнала да възхвалява 
Бог.

Въпреки това, отговорникът в синагогата се възмутил, 
защото исус я излекувал в свещения ден и започнал 
да казва на хората да се лекуват в делничните дни, а 
не в свещения ден. Той не се интересувал от делото на 
Божията сила и от това, че нещастните хора изпитали 
любовта на Бог. Тъй като не изпитвал любов и добрина, 
той осъждал според собственото си мислене и критерии 
и настоявал, че казаното от него представлявало Божията 
воля.

Ако човек има порочни качества, като омраза, ревност 
и алчност, или собствен стереотип, той започва отново да 
има плътски мисли. Възможно е да счита нещо добро за 
порочно. Ето защо, трябва да изкореним плътските мисли, 
които са враждебни на Бог. Ако Вие не считате нещо 
добро за добро, това е Вашата порочност. Трябва бързо да 
я отхвърлите и да се опитате да имате за всичко духовни 
мисли. Както е записано в 1 Коринтяни 2:13: „Което и 
възвестяваме, не с думи научени от човешка мъдрост, но 
с думи научени от Духа, като поясняваме духовните неща 
на духовните човеци“, само когато имате духовни мисли, 
можете да разберете и да вярвате на Бог, който е дух.

В Матей 15 една ханаанка помолила исус да 
прогони един нечист дух от дъщеря й. Той казал: 
„не е прилично да се вземе хляба на децата и да се 
хвърли на кученцата.“ Вместо да се обиди, тя казала: 
„Така, господи; но и кученцата ядат от трохите, 
които падат от трапезата на господарите им.“

исус похвалил нейната скромна изповед и 
изпълнил веднага молбата й. Ако беше настояла 
на гордостта си, тя щеше да се почувства наранена, 
обезсърчена и да се откаже. Въпреки това, жената 
имала достатъчно вяра, за да получи отговор. Ето 
защо могла неизменно да вярва в него, като се 
изповядала праведно. 

исус познавал вярата й и й дал възможност да 
изпълни мярката на правосъдието за отговора, като 
й позволил да покаже вярата си докрай. Той искал 
също да предизвика скромната й изповед, за да 

покаже какво представлява истинската вяра на онези, 
които лесно се обезсърчават, обвиняват Бог и се 
променят, когато отговорът не идва.

Онези, които отличават всичко в добрина, вярват в 
добрината и любовта на исус и могат да се замислят 
защо исус направил това. След като приемете господ 
и получите Светия дух, ще бъдете способни да се 
ръководите от Духа и така да отличавате всичко в 
добрина, за да отхвърлите повече порочни и плътски 
мисли.

Въпреки това, ако имате порочни мисли, неистина 
и влечения към света, Помощникът Дух не може 
да Ви помогне. Когато унищожите плътските 
мисли, получите помощта на Светия дух и мислите 
в добрина, ще осъзнаете дълбоката воля на Бог. 
Колкото повече осъзнавате това, доверието Ви ще се 
задълбочава.

Петър, ученик на исус, вярвал и обичал исус по 
време на неговото духовенство, но любовта му 
се увеличила след неговото разпъване на кръста. 
неговият равин, исус, когото обичал толкова много, 
добрият и ценен Син на Бога, бил разпънат ужасно 
пред очите му. Въпреки това, той се отрекъл от него, 
вместо да го защити и дори го проклел.

Въпреки това, исус го погледнал спокойно без да 
го упреква и поел страданието на кръста. След като 
станал свидетел на мъките на исус, който умрял за 
него, любовта му се увеличила и задълбочила. С 

увеличаване на любовта, се повишила и вярата му към 
него.

Той се страхувал дори от една прислужница, но след 
възкресението на господ, проповядвал евангелието, 
дори когато бил заобиколен от онези, които имали 
убийствено изражение на лицата си. Дори когато бил 
разпънат с главата надолу, вярата му не се променила. 
Той бил способен да умре като мъченик със страстна 
любов и голяма вяра.

нека да се обединим в истинска вяра и любов на 
земята и да обичаме Бог в новия Ерусалим.

Трябва да отхвърлите 
плътските мисли, които 

са враждебни на Бог.

Трябва да разберете Божията 
добра воля, като слушате какво 
казва Светият дух и получите 

Неговото ръководство.

Доверието се увеличава с 
увеличаване на любовта.
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През 2010 г. работех като пастор в една 
християнска мисионерска организация и 
църква. Един ден, съпругата ми дякон Сунгуон 
Чун ми даде множество текстове на проповеди.

Тя беше прочела книгата Откровение и имаше 
въпроси за дванадесетте основополагащи 
камъни. Потърси информация в интернет 
и намери лекциите на старшия пастор д-р 
Джейрок Лий за Откровение. Лекциите 
съдържаха отговори на нейните въпроси и тя 
започна да слуша и другите му проповеди. Тя 
дори събра заедно текстовете на проповедите 
и ги изучаваше. Това, което ми даде, бяха тези 
текстове.

Прочетох текстовете на проповедите като 
Лекции за Битие, Лекции за Откровение, 
Лекции за Йоан и Мярката на вярата. намерих 
отговори на моите въпроси за Райската градина 
и нЛО. Впечатлих се от обяснението на 
различните мярки на вярата на всеки човек въз 
основа на Римляни 12:3. Фактът че ние отиваме 
на различни небесни обиталища според мярката 
на вярата и подробното описание на небето и 
ада ме учуди и трогна дълбоко сърцето ми.

Може да изглежда, че водя праведен живот, 
но аз бях притеснен заради проблеми с греха. 
непрекъснато се разкайвах, но сърцето ми не 
беше пречистено въпреки че познавах добре 
Словото. Въпреки това, д-р Лий каза, че можем 
да отхвърлим дори тези греховни природи. Това 
ме шокира много и ми даде голяма надежда. 
Хората претендираха да водят праведен живот, 
прикривайки своите грехове, опитвайки се да 
изглеждат праведни външно. Аз обаче чувствах, 
че той е честен и искрен и не криеше нищо в 
себе си.

Две години по-късно, съпругата ми дори 
имаше сън, в който се явил д-р Лий и разрешил 
проблема й.. Тя каза, че осъзнала значението 
на текста в Матей 7:21, който гласи: „не всеки, 
който Ми казва: господи! господи! ще влезе в 
небесното царство, но който върши волята на 
Отца Ми, който е на небесата.“ Тя предложи да 

отидем веднага в централната църква Манмин.
П р и т е с н я в а х  с е  д а  о т и д а ,  з а щ о т о 

духовенството ми беше стабилно по онова 
време. Докато се молех за това, аз изпитах 
спокойствие и чух думите на Светия дух, 
който ми казваше да отида и че всичко щеше 
да е наред. Оставих всичко настрана и се 
регистрирах в Манмин като член мирянин със 
съпругата ми през януари, 2013 г.

Когато видях лично членовете на църквата, 
вярата им наистина беше голяма. Те се молеха 
всяка вечер и правеха всичко възможно, за да 
живеят според Божието слово. Вярата им беше 
по-страстна от вярата на всеки пастор в други 
църкви.

Помислих, че дори моята вяра не беше 
достигнала нивото на членовете миряни, 
въпреки че проповядвах Божието слово на 
вярващите. Реших да имам смирено сърце, 
сякаш започвах моя живот с вяра и се стремях 
да спазвам Словото. През 2014 г. отидох в 
Shalom Choir със съпругата ми.

След като станах член на Манмин, получих 
спокойна радост от Светия дух и сърцето ми 
се изпълни. Често изпитвах гняв заради моите 
мисли и стереотипи, но сега беше по-малък. 
Съпругата ми също стана по-любезна. не бях 
сигурен дали бях способен да отхвърля греха, 
въпреки че 1 Петрово 1:16 гласи ясно: „Бъдете 
свети, понеже Аз съм свет“ и в 2 Петрово 1:4 
също е записано: „Можете да станете участници 
на божественото естество.“ Аз обаче се молех 
непрекъснато с вярата в Светия дух, спазвайки 
словото на живота и сърцето ми започна да се 
обновява.

През ноември 2016 г., аз изпитах дори 
специалната закрила на Бог. Докато шофирах по 
магистралата, колата до мен мина върху желязо 
с формата на буквата L, което щеше да удари 
предното ми стъкло. Въпреки това останах в 
безопасност.

Бог ме ръководи към Централната църква 
Манмин и аз вярвам, че мога да постигна 
сърцето на господ чрез словото на живота. 
Отдавам всички благодарности и слава на Бог.

Дякон Куанхонг Парк, на 49 г., Енория 32, Централна Църква Манмин

„Словото на живота промени моя живот 
и ме изпълни с истинска радост!“

Бях роден глух и можех 
да чувам съвсем ма лко с 
дясното си ухо с помощта на 
апарат. на 11 април получих 
молитва с кърпичка. В този 
момент, огънят на Светия 
дух дойде върху мен и тялото 
ми стана горещо. Дясното ми 

ухо също стана горещо. Тогава започнах да 
чувам без помощта на апарат! Алилуя!

Свидетелствата от 
Сингапур, Малайзия и 

Индонезия

През януари 2018 г. претърпях 
а в т о м о б и л н а  к а т а с т р о ф а  и 
к ра ката  и  колене т е  м и бя ха 
счупени. направиха ми операция 
в болницата, но бях способна да 
в ърв я  с а мо  с 
п р о х о д и л к а . 
н а  8  а п р и л 
обаче получих 
м о л и т в а т а 
с  к ъ р п и ч к а 
(Деяния 19:11-12) 

и краката ми укрепнаха. Започнах 
да вървя без проходилката! Алилуя!

„Започнах да вървя без 
проходилка!“

Лин Мей, на 50 г., Сингапур

„Започнах да чувам с 
дясното си ухо!“

Линг Чу Лан, на 27 г., 
Църква Манмин за глухите Сибу, Малайзия

„Излекувах се от фантомна болка 
в ампутиран крайник и започнах 

да вървя без бастун!“
Ян Саймима, на 74 г., 

Централна църква Тангеранг, Индонезия

В края на 2017 г. левият ми крак беше 
ампутиран след катастрофа. 
и м а х  и з к у с т в е н  к р а к , 
н о  с т р а д а х  д е н о н о щ н о 
о т  ф а н т о м н а  б о л к а  в 
ампутирания крайник. не бях 
способна да вървя без бастун. 
на 16 април, когато получих 
мол и т в ат а  с  к ърп и ч к а , 
почувствах докосване в левия 
ми крак. След това болката 
изчезна и започнах да вървя 
добре без бастун! Алилуя!


