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Книгите на д-р Джейрок Лий
съдържат ключа за духовно израстване
С очакване и с разтуптяно
сърце посрещнахме Новата 2013
година. Можем да се радваме на
спокойствие и благословии като
търсим и спазваме Божията воля,
дори и в нашия живот, изпълнен
с множество непредвидени
събития. Надяваме се през новата
2013 г. да израстнете във вярата
си и винаги да постигате всичко
в живота си като използвате за
свой духовен наставник книгите
на д-р Джейрок Лий, налични на
множество езици.
Проповедите на д-р Джейрок
Лий не са предназначени само
за преподаване на Божието
слово като знание. Tе обръщат
внимание на това, че истинската
вяра е придружена от дела;
тоест, истинската вяра означава
да действаме според Божието
слово. Hеговите проповеди
предават Божието слово изцяло
въз основа на Библията. Макар и
съдържанието им да има дълбок
духовен смисъл, те са лесни за
разбиране от всеки, независимо
от образователното равнище,
от възрастта или от откога сте
християни. Те посаждат дълбоко
в сърцата ни любовта на Бога.
В с и ч к и н е го в и к н и г и ,
п у бл и к у в а н и д о с е г а , с е
о сновават на словото на
живота, което той е получил с
вдъхновението на Духа, което
отдава благоволение и истински
живот за читателите и им

помага да израстнат духовно. В
допълнение към това, книгите
предоставят разрешения на
проблеми в живота ни, предлагат
делото на разкаянието и дори
делото на изцелението.
По този начин, духовенството
на издателството, което е
гл а в н и я т и н с т рум е н т н а
духовенството на д-р Лий, играе
главна роля за разпространяване
на любовта на Бога.
З ап оч ва й к и с н е го в и т е
автобиографични мемоари
Опитване на Вечния Живот

преди Смъртта, които бяха
публикувани на 17 април, 1987 г.,
д-р Джейрок Лий е публикувал
повече от 80 книги на корейски
език. Сред неговите корейски
книги са следните: Посланието
на Кръста, което беше издадено
на 38 езика и стана бестселър;
Heбето I & II; Ад; Мярката на
Вярата; Дух, Душа и Тяло; и
Пробуди се, Израел.
По молба на църковните
членове в чужбина, 201 томове
на неговите многоезични книги
бяха публикувани на 44 езика

като английски, китайски,
немски, руски, френски,
испански, арабски и еврейски.
Освен това, 218 тома от неговите
книги са налични в електронен
формат на 36 езика.
Понастоящем, книгите са
публикувани от повече от 20
издателства в САЩ, Канада,
Италия, Китай, Украйна, Eгипет,
Индия, Индонезия и Малайзия.
Tе продават в целия свят в
множество книжарници и в
Amazon.com, който представлява
най-големият световен онлайн

магазин за книги. Електронните
книги също се разпространяват
активно в стремежа да се върви
в крачка със съвременните
тенденции.
Надяваме се през 2013 г. да се
„подхранвате“ със съдържанието
на книгите на д-р Джейрок
Лий, които са изпълнени с
тайни за духовно израстване,
за получаване на благословии
и за превръщането ни в добре
подготвен съд в този ускорен
духовен поток за епохата на
Ханаанското Светилище.

| Книги на български език на д-р Джейрок Лий |
■

Посланието на Кръста

Мощно пробуждащо
послание за всички
хора, които са духовно
заспали! С тази книга ще
разберете защо Христос е
единственият Спасител и
истинската Божия любов.

Юрим букс: 822-837-7632

■ Моят Живот, Mоята Вяра I

Силен духовен аромат,
извлечен от живота,
процъфтял с несравнима
любов към Бога сред
тъмни вълни, изпитания и
дълбоко отчаяние.

Налични в Amazon.com и iBookstore

■ БОГ Лечителят

Като напомня Божието
слово на невярващите и на
някои вярващи, които го
пренебрегват, тази книга
има за цел да ги срещне
с всемогъщия Бог, който
може да излекува ранените
ни сърца и физическото
страдание, причинено от
болестите.

Запитвания: urimbook@hotmail.com
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Защо Исус е нашият единствен Спасител?
за греха. Ето защо само един човек може да заплати
цената на смъртта. Aнгелите или животните не могат
да изкупят хората от греховете им.
Исус ни освободил от всичките ни грехове наведнъж
като умрял на кръста. Tова означава, че Исус дошъл на
тази земя под формата на човек, за да освободи цялото
човечество от всичките му грехове наведнъж. Йоан
1:14 описва Исус като Словото, което станало плът и
живяло сред нас.
Историята също доказва пристигането на Исус на
земята под формата на човек. Съвременният календар
използва рождеството на Исус като критерий за
времето. Историята на човечеството е разделена на
епохата Пр. Хр., което означава „Преди Христа“ и
Сл. Хр., което означава След Христа и по-конкретно
„Година на нашия Господ“. Причината, заради която
Исус, който е Божият Син, бил роден с формата
на човек, е да отговаря на това изискване да бъде
Спасител.

Старши пастор д-р Джейрок Лий

„И чрез никой друг няма спасение;
защото няма под небето друго име
дадено между човеците, чрез което
трябва да се спасим“ (Деяния 4:12).

1. Хората, които попадат в смъртта, която е отплатата
за греха
Бог създал първия човек Адам и Ева и казал в Битие
2:17, „Но от дървото за познаване на доброто и злото,
да не ядеш от него; защото в деня, когато ядеш от
него, непременно ще умреш“. Bъпреки това, Адам
и Ева били изкушени от змията и яли от дървото на
познанието на доброто и злото. B резултат на това,
грехът навлязъл в хората и Адам със сигурност умрял
заради прегрешението. В действителност ги сполетяло
проклятието на Закона, което гласи: „Отплатата за
греха е смърт“. В този случай „смъртта“ означава не
само смъртта на нашето физическо тяло, но и духовна
смърт, а именно „да отидем в Ада“. Проклятието
не завършило само с Адам, но било предадено и на
неговите потомци. Римляни 5:12 гласи: „Затова, както
чрез един човек грехът влезе в света, и чрез греха
смъртта, и по тоя начин смъртта мина във всичките
човеци, понеже всички съгрешиха“. Всички хора като
потомци на Адам, който съгрешил, станали грешници
и завършили в смъртта.
Какъв тогава е начинът всички хора да получат
спасение? Това е възможно, когато някой заплати цената
на греха за грешниците. Това не означава, че всеки
може да бъде спасител, дори и да получи наказанието
на смъртта от името на грешниците. Деяния 4:12
гласи: „И чрез никой друг няма спасение; защото няма
под небето друго име дадено между човеците, чрез
което трябва да се спасим“. Както е записано в този
стих, само Исус, който отговаря на изискванията да
бъде Спасителят, могъл да стане Спасител на цялото
човечество. Защо Исус е нашият единствен Спасител?
2. Изискванията, на които трябва да отговаря
Спасителят
1) Спасителят трябва да бъде човек
1 Коринтяни 15:21 гласи: „Понеже, както чрез човека
дойде смъртта, така чрез човека дойде възкресението
на мъртвите“. Грехът проникнал в хората чрез първия
човек Адам и започнала смъртта, която е отплатата

2) Спасителят не трябва да бъде потомък на Адам
Всички потомци на Адам наследяват греховна
природа от своите родители или предшественици и
затова всички те са родени като грешници. Тъй като
са грешници, те не могат да освободят другите хора
от греховете. Образно казано, един човек, който има
големи дългове, не може да изплати дълговете на
другите.
Единствено Исус не е потомък на Адам. Исус със
сигурност бил Човек, но Той не бил роден в резултат на
комбинацията от семето на мъжа и яйцето на жената.
Maтей 1:18 гласи: „А рождението на Исуса Христа
биде така: след като бе сгодена майка му Мария за
Йосифа, преди да бяха се съединили тя се намери
непразна от Светия Дух“. Исус бил заченат от Светия
дух и просто заел утробата на Мария. Единствен Исус
отговаря на условието да бъде Човек и в същото време
да не е потомък на Адам.
3) Спасителят трябва да притежава силата, за да
спаси човечеството
Спасителят трябвало да притежава сила, за да спаси
цялото човечество, което попаднало под властта на
врага дявол и Сатаната заради прегрешението на
първия човек Адам. С други думи, армията трябвало
да притежава достатъчно сили, за да победи врага и да
спаси хората си, взети за военнопленници. В света на
Бога, който е Дух, силата означава да нямаш грехове.
Грехът се подразделя на първороден и собствен
грях. Първородният грях е наследен от родителите
или предшествениците. Собствените грехове са онези,
които хората сами са извършили от своето раждане.
Исус изобщо нямал грехове. Той нямал първороден
грях, защото не бил потомък на Адам и не притежавал
собствени грехове, защото действал единствено според
Божието слово на тази земя.
Евреи 7:26 гласи, че Исус бил „свят, невинен,
непорочен“. 1 Петрово 2:22 гласи: „Който грях не
е сторил, нито се е намерило лукавщина в устата
Му“. Както е записано в този откъс, Исус изобщо не
притежавал грях и бил способен да унищожи властта
на смъртта на врага-дявол и Сатаната и да възкръсне
след смъртта на кръста.
4) Спасителят трябва да притежава любов
Спасителят трябвало да бъде наказан от името на
цялото човечество, чиято съдба е смъртта. Освен това,
Той трябвало ужасно да бъде разпънат на кръста и да
пролее цялата Си вода и кръв. Как би могъл да изтърпи
с радост и да приеме с благодарност страданията и
смъртта на кръста за грешниците, които са врагове на
Бога, ако не притежава истинска любов?
Галатяни 3:13 гласи: „Проклет всеки, който виси на

дърво“. За да освободи хората от проклятието, Исус
трябвало да бъде прокълнат и обесен на дърво от тяхно
име в съответствие със Закона на Бога, който е дух. Ето
защо Исус бил прокълнат от името на всички хора и
обесен на дървен кръст.
Защо трябвало да пролее кръвта Си? Tова е, защото
греховете могат да бъдат простени само с проливането
на кръв. Левит гласи: 17:14 гласи: „Защото, колкото
за живота на всяка твар, кръвта й – тя е животът й“;
В Евреи 9:22 е записано: „И без проливането на кръв
няма прощение“. Това не означава, че проливането на
всяка кръв води до опрощение. Oпрощение има само с
кръвта, в която няма първороден и собствен грях. Само
кръвта на Исус е чиста и без грехове. Исус е единство
с Произхода Бог. Той, който е Създател и Владетел
на всички творения, понесъл ужасното наказание
на смъртта от името на грешниците, презрението и
страданията, които те трябвало да получат. Исус ни
обичал дори тогава, когато изцяло пожертвал живота
Си и умрял на кръста.
3. Спасението се отдава, когато вярваме, че Исус е
наш Спасител
Римляни 6:23 гласи: „Отплатата за греха е смърт“.
Bъпреки това врагът-дявол и Сатаната предизвикали
злите хора да убият Исус, който бил безгрешен. Ето
защо, Исус, който нямал грях, успял да победи властта
на смъртта и възкръснал. Oт друга страна, дяволът и
Сатаната трябвало да платят цената на греха, защото
убили невинния Исус. Цената била да освободят от
властта на смъртта всеки, който приеме Исус за свой
Спасител.
Ето защо в Римляни 5:18 е записано: „И тъй, както
чрез едно прегрешение дойде осъждането на всичките
човеци, така и чрез едно праведно дело дойде на
всичките човеци оправданието, което докарва живот“.
Хората, които приемат Исус, който победил властта на
смъртта и възкръснал, като техен Спасител, ще получат
опрощение на всичките си грехове и ще имат правото
да станат деца на Бога. Имената им ще бъдат записани
в Книгата на живота на Небето. Tова е провидението,
заложено в кръста. 1 Коринтяни 2:7 говори по следния
начин за провидението: „Но поучаваме Божията
тайнствена премъдрост, която е била скрита, която е
била предопределена от Бога преди вековете да ни
докарва слава“. Врагът-дявол и Сатаната считали,
че властта им ще продължава вечно ако убият Исус.
Въпреки това, резултатът бил обратен на очакванията
им. Убийството на Исус довело до тяхното унищожение
и така било изпълнено провидението за спасението.
Бог укрил тази тайна докато настъпил Неговият
подходящ час. Когато часът настъпил, вратата на
спасението се отворила широко за човечеството чрез
разпъването на Исус. Врагът дявол и Сатаната нямало
да убият Исус ако познавали тайната. Бог планирал
провидението и го изпълнил. Не е ли удивителна
мъдростта му?
Скъпи братя и сестри, надявам се да постигнете
пълно спасение с вяра като опознаете добре Исус
Христос. Призовавам ви също да станете истински
Божий деца, които получавате отговори на всичко,
което искате в името на Исус Христос чрез прилагането
на Божието слово.
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Знамения и чудеса

3

Удивителни знамения, чудеса и мощни дела се случват в Централната Църква Манмин от нейното основаване. Различни видове небесни дъги се
появяват навсякъде, където се случват Божиите дела с името на Манмин, както и църквата и нейните филиали, което е очевидно доказателство, че Бог
я придружава. Чрез старшия пастор д-р Джейрок Лий валя дъжд в засегнатите от суша области, тайфуните и ураганите отслабнаха и изчезнаха, слепите
прогледнаха, немите проговориха, мъртвите се съживиха и неизличимите болести бяха излекувани. Църквата възхвалява Бога с тези мощни дела.

Централната
Църква Манмин
наподобява
Ранната Църква
Благотворителни
дейности

Членовете на Централната Църква Манмин са
посветени на доброволен труд и проповядване
на евангелието на ближните, к оито са
пренебрегнати или се намират в затруднено
положение. Църквата дарява средства за преживяване на възрастните хора,
които живеят сами и стипендии на нуждаещите се студенти. Членовете на
медицинската мисия, които са лекари, също са посветени на подобряването на
общественото благополучие чрез безплатни прегледи.

Развитие и
мисионерски дела

Членовете се молят страстно на вечерната
молитва на Данаил всяка вечер за Божието
царство и праведност. Също така, членовете
на Комитета по изкуствата възхваляват Бога с
техните специални изпълнения на всяка служба и на международните
мисии. Tе представят най-важните ценности на Християнската
култура.

Молитва и
възхвала

Централната църква Манмин непрекъснато се развива, за да се превърне в мега църква със 120,000 регистрации и 10,000 филиали и обединени църкви.
Църквата проповядва евангелието чрез различни медиини средства като Интернет, книги и вестници. Програмите на ГХМ (Глобална Християнска мрежа) са
изпълнени с духовни послания и с Божията сила, които се излъчват по 3,300 радиопредаватели в около 170 cтрани.
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„Никога няма да забравя силата,
словото и възхвалата!“
Аз съм общопрактикуващ лекар и работя в групова
практика в „HEMA 18“ – Meдицински център в София,
България. Семейството ми прие Исус Христос като наш
личен Спасител чрез баща ми, който е завършил Духовната
семинария в България и по-късно, по време на обучението
си като доктор по философия в Германия, той отново е роден
като християнин. Така започна нашият живот с вярата. Преди
1989 г. бяхме преследвани и контролирани от властите.
Въпреки това, разпространявахме Библии и множество
християнски книги. Дублирахме няколко християнски
филма, за да бъдат достъпни за християните.
Отдавайки моята преданост на Господ като
християнин
Mайка ми беше лекар и баща ми беше професор по
паразитология. Ето защо не знаех какво да предприема в
бъдеще след завършване на училище. Бях на кръстопът: да
уча медицина или да се занимавам с компютърни науки.
Започнах да се моля по този въпрос и тогава Господ отговори
на молитвите ми: трябваше да стана лекар като моите
родители.
Преди да взема приемния изпит в медицинския
университет, Бог ме благослови да изпитам нещо специално.
В съня ми Той ми показа въпросите от изпита! Благодарение
на Божията помощ, успях да вляза в Софийския медицински
университет с добри оценки и само след 6 години завърших
обучението си като най-младия доктор в историята на
университета. Това беше през ноември, 1996 г.
В целия си живот се посвещавах с радост и мислих
сериозно какво мога да направя като християнски лекар.
Като представител на Българската християнска медицинска
асоциация, ръководя семинари за аборта, стволовите клетки,
клонирането, евтаназията и въпросите на креационизма и
еволюцията. Заедно със съпругата ми, ръководя също група за
изучаване на Библията и провеждам консултации по семейни
въпроси. Подпомагам разпространяването на Библията в
нашите национални болници и държавни учреждения като
полицейски управления, училища, противопожарни служби
и местни административни органи.
Най-същественото, което сме направили, е проектът
за Библията. Разпространихме повече от три милиона
Библии и християнски книги за деца. Понастоящем,
България е единствената държава, на която е позволено да
преподава християнството сред страните, принадлежащи на
Европейския съюз.
Срещнах духовенството на Световна Мрежа на
Християнските Лекари
В ранна възраст страдах от тежка форма на хепатит B. По

Д-р Кирил Дечков Свиленос и неговата
съпруга Ирина Свиленова
Профил
● Председател на Българската християнска медицинска асоциация
● Общопрактикуващ лекар в медицински диагностичен център в
София
● Meдицински консултант и водещ на здравно телевизионно
предаване в една от Българските национални телевизии „Европа“.
● Спечелил наградата „Общопрактикуващ лекар на годината“ –
България 2007
● Водещ лекции на конференцията на Световна Мрежа на
Християнските Лекари в България през април, 2012 г.

онова време бях излекуван с молитвите на моите родители
и църковните членове. Mного хора в днешно време твърдят,
че няма чудеса. За нещастие, много доктори, които са добре
запознати с тайните на човешкото тяло, не вярват в Бога.
На 11 юни, 2011 г. чух за духовенството на Световна
Мрежа на Християнските Лекари от д-р Любка Танчева,
която присъства на осмата Международна християнска
медицинска конференция, проведена в Австралия на тема
„Духовност и медицина“. Духовенството на Световна Мрежа
на Християнските Лекари се състои от лекари и специалисти
по медицина. Tе доказват, че Бог е жив и признават
Божественото лечебно дело на Бога като представят
медицински данни, които потвърждават, че изцелението е
извършено от Бога. Напълно съм убеден, че това духовенство
е за възхвала на Бога.
На 15 и 16 май, 2012 г. присъствах на деветата
Международна християнска медицинска конференция,
проведена в Кения, на която бях особено развълнуван и
впечатлен. Това беше голяма благословия за мен.
Чух духовните послания на д-р Джейрок Лий

Световна Мрежа на Християнските Лекари Koрея, персонал на дирекцията, Д-р Кирил Дечков Свиленов и
съпругата му, пасторът Иван Хазарбасанов и съпругата му Габриела Хазарбасанова

След това се срещнах с нашите искрени братя и сестри,
които посещават Централната Църква Манмин, чийто
пастор е д-р Джейрок Лий, основател на Световна Мрежа
на Християнските Лекари. Всички християни трябва да
притежаваме чистотата и изкреността, които почувствах в
сърцата им. Tе олицетворяваха образа на д-р Джейрок Лий и
Централната Църква Манмин, където са спасени много души.
По-късно, въпреки запълнената работна програма, чух
някои от посланията на д-р Джейрок Лий: „Лекцията за
Битие“ и „Мярката на вярата“. Осъзнах духовния свят и
истината, че обикновената „вяра“ не представлява дори
половината от спасението ни! Трябва също да живеем
по подобие на Господ. Посланието му е доста лесно за
разбиране, но е също така задълбочено и духовно.
Една книга в частност, Посланието на Кръста, ни накара
да осъзнаем провидението за човешката култивация и
причината Исус Христос да дойде на тази земя. Бих казал
също, че това е важна книга за израстването на нашата
духовна вяра. В допълнение, гледах много телевизионни
GCN (Глобална Християнска Мрежа) програми (www.gcntv.
org) чрез руския TBN канал и бях очарован от изпълнените с
духовност възхвали и изпълнения, представени от Комитета
за изпълнение на изкуствата на Централната Църква
Манмин.
Имах визия за Божието царство
Исках да посетя Централната Църква Манмин и Бог ме
благослови да отида в Корея и да я посетя по време на 30тата годишнина в началото на октомври, 2012 г. По време на
нашия престой видях множество църковни служители да се
молят ревностно всяка нощ и всички църковни организации
и отдели бяха установени систематично.
Когато видях д-р Джейрок Лий лице в лице, почувствах
неговата скромност и чистота, неговата духовна сила и
авторитет. Виждах, че е човек на молитвата.
Също така дълбоко бях впечатлен от всички изпълнения,
защото Бог беше с тях в тяхната възхвала и молитва. Екипите
по танци и преклонение бяха фантастични! Дори и съпругата
ми, която е преподавател в училище за изкуства, призна, че
това е било много професионално изпълнение. Мисля, че
църквата може да израстне много, защото има велик водач,
който се основава на Исус Христос, както и заради голямата
всеотдайност на църковните членове.
Моля се с Божията воля България да стане център на
Световна Мрежа на Християнските Лекари на Балканския
полуостров. Бих искал да провъзглася Божията сила на
множество църкви в България, както евангелието на Исус
Христос и възхвалите на Манмин. Отдавам слава на Бога,
който ме използва и ме ръководи за славата Си.

Посещение на обекта със сладка вода Муан, където се разкрила Божията
сила (Mуан, Провинция Джионам)

