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Хората от 25 държави присъстват на
Лятното оттегляне на Манмин през 2014 г.
„Отговори, изцеление и любов изобилстваха, когато могъщата сила на Светия дух се простря над лятното оттегляне“

Хора, свидетелстващи за изцелението на техните заболявания след срещата за Божествено изцеление

От 4ти до 7ми август делата на Светия дух експлодираха
в курорта Диогюсан, Муджу в провинция Джионбук. В
присъствието на членовете на Манмин от много части на
Корея и 25 други държави, лятното оттегляне на Манмин
през 2014 г. изобилства с делата на Духа, изключителни
дела, удивителни знамения и чудеса и могъщи дела.
Религиозният концерт Лагерен огън на 6 август,
напомни на всички за небесния празник в Новия

Ерусалим. Беше вълнуващо, докато членовете на Комитета
за сценични изкуства възхваляваха, танцуваха и свириха
на инструменти на красивата сцена. Старши пастор д-р
Джейрок Лий ръководи концерта и пя песните „Чакане“,
„Развлекателен парк 2“ и „Градина на сезоните“, заедно
с присъстващите. Тяхното желание за пришествието на
Господ и Небето, бе дълбоко в сърцето им.
След семинара на 4 август срещата за Божествено

изцеление бе изпълнена с изцерителни дела чрез
молитвата на д-р Лий за болните. Много хора получиха
по-добро зрение и бяха излекувани от множество болести,
включително болест на черния дроб, увреждане на долните
крайници, рак на стомаха, рак на белия дроб, заболяване
на бъбрека, туберкулоза, вътреутробни заболявания и
ушни инфекции. Лятното оттегляне на Манмин през 2014 г.
бе излъчено пряко в целия свят чрез GCN (www.gcntv.org).
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Надеждата за небето
„Мислете за горното, а не за земното“ (Колосяни 3:2).

Старши пастор д-р Джейрок Лий

И м а м н о го п р е въ з ход н и хо р а н а т о з и
свят. Те пеят с ангелски гласове и свирят на
музикални инструменти с таланта на гении.
Натрупват голямо познание през живота си
и са в течение на най-модерната технология.
Независимо колко големи са талантите и
постиженията на светските хора, всички те ще
бъдат несъществуващи след земния им живот.
Прекрасните таланти и огромното познание и
умения ще станат безполезни за тях.
В с я ко з а д ъ л же н и е , ко е то и з п ъ л н я ват е
за Господ, ще бъде изплатено изцяло като
небесни награди. Според степента, в която
живеете според Божията воля, изпълнявате
Вашите задължения и постигате Божието
сърце на земята, ще получите Вашето вечно
обиталище и награди на Небето.
С вяра, не трябва да следваме нищо тленно и
безполезно на земята. Вместо това, ще видим
само неща на небето и ще вървим към Новия
Ерусалим с надежда. Нека да разгледаме какъв
вид живот живеят хората с надежда за Небето.
1. Животът им не е изпълнен с фалшивост
Не всеки, който привидно води ентусиазиран
живот във вярата, наистина има надежда за
Небето. Някои хора мамят и лъжат Бог, Господ,
Светия дух и дори самите себе си. Въпреки
това, никой не може да измами всемогъщия
Бог. Тук, да мамят означава, че не подновяват
сърцата си, а само претендират да практикуват
Божията воля в лицемерие.
В повечето от те зи случаи, те не с амо
прикриват неща за себе си, но мамят себе
си. Не пречистват сърцата си, а просто се
преструват, че живеят според Божието слово,
че обичат и почитат Бога и че имат голяма
вяра и преданост. Трябва да проверим дали
избягваме светски неща, защото наистина
имаме надежда за Небето или защото искаме
да спечелим признанието на другите.
Фарисеите по времето на Исус не пречистили
сърцата си и само повърхностно спазвали
Закона пред другите, не познавайки Божията
воля. Те били заблудени, мислейки, че самите
дела били тяхната вяра в Бога. Въпреки това,
Бог, който търси сърцето, не желае външни

дела, които са разкрити пред хората; Той иска
праведността, култивирана в нашите сърца.
Ако наистина обичаме Бога с надежда
за Небето, ще получим истински плодове.
Ще обичаме нашите братя и постоянно ще
внимаваме за другите. Няма да изпитваме
завист или ревност, а ще се радваме, когато
другите са добре. Дори и когато грешките
на другите се разкрият, ще се опитаме да
ги прикрием. Ще се опитаме да вземем под
внимание мненията и сърцата на другите.
Няма да бъдем раздразнени, само защото
нещата не вървят добре, както искаме, нито
ще критикуваме или съдим другите. Винаги
ще вземаме под внимание позициите и
сърцата им. Ще получим плода да обичаме
нашите братя, както обичаме себе си (1
Йоаново 4:20).
Ще посещаваме също религиозни служби
и молитви, защото се чувстваме щастливи,
когато общуваме с Бога. По този начин ще
променим нашите сърца и ще получим плода
на истинската праведност. Ще работим не само
така, че да бъдем забелязани от другите или
според това, което ни е дадено, а ще изпълним
задълженията си от все сърце.
Призовавам Ви да проверите дали имате
желанието да парадирате пред другите и да
действате измамно пред тях.

2 . T е щ е п од о б р я т с е б е с и , сч и т а й к и
задължението си за ценно
Ако сте изпълнява ли задължението си
в продължение на дълго време, може да
сте свикнали да го правите. Някои от вас
могат да го правят по навик в продължение
на 10 до 20 години без да имате никакви
подобрения или просто да правите същата
работа в продължение на много години. Тогава
не можете да кажете, че имате надежда за
Небето. Не трябва да бъдете спокойни, защото
извършвате добре работата си, а да имате
постоянно подобрение, получавайки мъдрост
чрез молитва.
Ако свикнем с определена работа, можем
да изпълним повече задължения според
степента, в която го позволяват нашето време
и спо собно сти. Трябва непрекъснато да
отдаваме сърцата си, мислейки какво можем
да направим за Божието царство. Трябва
също да подобрим нашите способности, за да
съответстваме на експертите в света.
Знаем, че успешните хора в света постигат
своите мечти с усилие и страст, които другите
не могат да си представят. Нека проверим
какъв вид усилие и страст сме инвестирали,
докато работим за Божието царство. Божието
царство е увеличено чрез нашето духовенство
и нашата преданост ще се съхрани горе като
небесна слава и награди. Тогава е очевидно, че
трябва да опитваме по-усилено от светските
хора, за да подобрим себе си. Разбира се, това
не означава, че физическите умения са толкова
важни, че да пренебрегнат духовното развитие.
Д о р и и д а с м е п ол у ч и л и н а й - д о б р ото
о б р а з о в а н и е и т а л а н т и , хо р а т а , ко и т о
извършват грехове, нямат нищо общо с Бога.
Тези, които не се молят и нарушават мира, не
могат да бъдат използвани за Божието царство.

Ако наистина имаме надежда за Небето, ще
живеем според Божието слово и ще развием
нашите физически умения под ръководството
на Светия дух. Трябва да се опитаме да станем
по-сръчни работници като получим мъдрост и
разбиране от горе.
3. Те желаят духовни неща
Колко щастливи и радостни бяхме, когато
започнахме да изпитваме духовното царство
при първото ни по с ещение в църкват а ?
Бяхме изпълнени с благодарност за това, че
изпитахме тази сила на Бога. Бяхме изпълнени
с р а д о с т з а то ва , ч е с л у ш а х м е с в е тото
евангелие.
Хората с надежда за Небето се молят на
висок глас в църквата винаги, когато имат
време и слушат проповедите в продължение на
много часове. Благодарни са от сърце, когато
получат по-малко задължение. Събират се в
църквата дори и след завършване на работата
и се молят на Бога, доколкото е възможно.
Щастливи са да извършват работата на Бога,
защото са изпълнени с надежда за Небето.
Какво ще стане, ако загубят първата любов
и тяхното усърдие и благодарност за Божието
благоволение се охладят? Могат да се опитат
да работят, колкото с е може по-ма лко и
да избягват трудна работа, която изисква
повече време и усилия. Могат да избягват
отговорности или нещо обременително, за да
имат повече време за себе си. Това показва, че
не се стремят към небесни награди и духовни
неща.
Дори и сред светските членове в църквата,
има много, които работят за Божието царство,
макар че изразходват собственото си време
и средства. Ако сте получили задължения
в църквата, колко време и усилие трябва да
вложите, за да ги изпълните? Освен това,
за да изпълните задълженията в Божието
царство, трябва да желаете духовни неща и да
разберете Божията воля, разбирайки волята
на пастора, който я познава. По този начин,
трябва да изпълните задължението си добре и
да получите видение за бъдещето.
Скъпи братя и сестри в Христос, Колосяни
3:1-2 гласи: „И тъй, ако сте били възкресени
заедно с Христа, търсете това, което е горе,
гдето седи Христос отдясно на Бога. Мислете
за горното, а не за земното.“ Вие ставате
Божи деца като приемете Исус Христо с.
Сега трябва да се съсредоточите само върху
горепосочените неща.
Призовавам Ви да водите живот с вяра и без
фалшивост, да подобрявате Вашите умения и
знания и да желаете духовни неща. Моля се в
името на Господ, по този начин да увеличите
Божието царство и така да се радвате на
възхвали и почит на Небето.
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За да могат хората на духа да
постигнат по-дълбоки равнища на духа
Трябва да отстраним следите от плътта
Наследяваме качествата и характера на нашите родители. Също така придобиваме знания и опит
в процеса на израстване. Тези неща оставят следи в нас, които се наричат „следи на плътта.“ След
навлизане в 4тото ниво на вярата, нямаме зло. Въпреки това, можем да намерим в нас бледи следи на
плътта. Това е, защото сме родени с първородния грях и сме живяли в свят, опорочен с грях и злини.
Помислете за нещо ново. То няма недостатъци и драскотини. След като го използвате, ще има следи
от употреба, независимо колко добре го използвате и почиствате. Следите от плътта са като тези
признаци. Да предположим, че дълго време сте носили дреха с бял цвят. Независимо колко добре я
почиствате, цветът й няма да остане същият. Изпирането може да я почисти, но не може да поднови
първоначалния блясък на белия цвят. По дрехите може да има следи като бледи жълти петна.
Такива следи, които са следи от плътта, могат да накарат хората на духа да действат по начин, който
в някои отношения е недостоен за равнището на духа. Ето защо, за да станат хора на цялостен дух, те
трябва да компенсират липси (между 1та и 49тата процентна стойност на 4тото ниво) и след това недостиг
(между 50тата и 79тата).

Трябва да запълним недостига
и липсите
„Липса“ означава състоянието на значителен дефицит
и наличието на незначителна част от това, което е
необходимо. От друга страна, „недостиг“ е липсата на
малка част от нещо и необходимостта да се попълни с
малко повече. Може да Ви липсва или да имате недостиг
на любов, духовно познание и съвършена добрина.
Само след запълване на липсите и попълване на
недостига, можем да преминем 80тата процентна част
от 4тото ниво и да навлезем в 5тото ниво на вярата, като
бъдем „Цялостен дух.“ До постигане на 50тата процентна
част от 5тото ниво, трябва винаги да познаваме и да
преобразуваме тези следи на плътта.

Липси

Недостиг

Липса на „праведност“ сред плода на Светлината

Силно „его“ на личността

Трябва да осъзнаете, че духовната любов не само е способна да прости
и да прегърне безусловно, но и в зависимост от ситуацията, може също
да порицае и да отхвърли. Също така, трябва да можете да отличите
прецизно между правилно и грешно, да бъдете решителни и да покажете
подобаващо Божията праведност. Особено лидерите, понякога трябва да
напредват с нещо решително, съгласно Божията воля.

Вашето его, разбира се, е различно от това на
хората от плът или на хората в ранното състояние на
духа. Макар и да е отхвърлено чрез изпитанията, във
Вас може да останат следи от него.

Собствени стереотипи, които са се формирали и
запазили в индивидуалността

Недостиг на страстна молитва и Божието
слово

Само след отваряне на сърцето Ви, можете да прегърнете другите и
да имате по-голямо сърце. В много случаи, Вашите собствени мнения
са били формирани, благодарение на вродената индивидуалност или
средата, в която сте израснали. Ето защо, вместо да се опитвате да
разрушите стереотипите напълно за един ден, по-добре отделете време
да ги нарушите и малко по малко се опитвайте да правите неща, които са
извън границите на Вашата индивидуалност или срещу Вашите желания.
Тогава можете да разбиете стереотипите на Вашата индивидуалност и
да станете голям съд, способен да прегърне много хора.

П ол у ч и л и с те в и с о к а с те п е н н а вя р ата ч р ез
благоволението на пастора, но все още трябва да
натрупвате такива дела като страстна молитва и да се
въоръжите с Божието слово.

Здрави стереотипи на личността, вкоренени дълбоко в
сърцето
Не разкривате Вашата праведност, но във Вашите здрави стереотипи на
индивидуалността мислите „това е правилно и това е грешно.“ Въпреки
че нямате конфликт с другите, няма да имате истински мир и радост,
докато не ги приемете със сърцата си.
Освен това, човек няма способността да контролира думите си и
понякога казва неща, за да се хвали. Друг трябва да мисли повече от
гледна точка на пастора с по-голямо сърце. Друг е склонен да разчита
повече на хората, отколкото на Бог, Господ и пастора. Друг има негативни
мисли, вкоренени дълбоко в неговата природа, така че от дълго време
има застой в духовното му развитие. Друг е лишен от способността
да се моли и да бъде праведен. На друг ми липсва съпричастност към
околните.

Недостиг на съвършена добрина в
устните
Трябва да проверите думите на Вашите устни.
Трябва да проверите дали казвате неща от съвършена
д о б р и н а н а Б о га и л и н е щ а , к о и то и з гл еж д ат
подходящи за съответните ситуации.

Тревоги в сърцето
Не забравяйте, че не можете да отдадете сърцето си
на Бога, ако имате тревоги, макар и несподелени.
На последно място, трябва да постигнете съвършена
праведност в Бога и да говорите неща, които съдържат
праведност и благост.
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„Желанието на сърцето ми беше
постигнато чрез моята среща с Бога“

Сестра То Ти Хю Юнг,
на 23 години, Енория на чужденците

На 14 юни, 2014 г., по главата ми се
появи сърбеж, придружен от температура.
Сърбежът се разпространи към очите ми.
Отначало помислих, че ми излиза ечемик,
но пронизващата болка в главата ми,
температурата и сърбежът продължиха.
Отидох в болницата, за да разбера каква
беше причината. Докторът каза, че това беше
херпес зостер. Каза ми, че мога да ослепея и
да се разпространи в костите. Добави, че това
е единствената кожна болест, която изисква
постъпването на пациента в болница. Същата
вечер се разкаях по време на молитвената
служба Даниил за това, че изпитвах тревога,
че не бях благодарна и не се радвах, макар че
твърдях, че вярвах в Бога. Знаех, че трябваше
да разруша стената от грехове, издигаща се
срещу Бога, за да получа Неговите отговори.
На 20 юни, 2014 г., отидох при старши

Срещнах моя корейски съпруг във
Виетнам и се омъжих за него през
ноември, 2013 г. Искахме да имаме
бебе, но не можех да забременея.
Междувременно, един съсед ме заведе
в Централната църква Манмин, където
се регистрирах на 22 юни, 2014 г.
Тъй като бях будистка, отначало
не вярвах на мощните дела на Бога
и знаменията и чудесата, които се
случваха в църквата. За мен беше
трудно да разбера проповедите.
Въпреки това, посещавайки неделните
служби всяка седмица, постепенно
получих по-голямо благоволение
и желание да науча повече за д-р
Джейрок Лий, който изпълнява такива
удивителни дела.
Бях благословена да прочета Новини
Манмин на виетнамски език, както
и мемоарите на старши пастор д-р
Джейрок Лий Моят Живот, Моята
Вяра I. Тогава бях уверена, че ще бъда
благословена и преживях чудесен опит,
получавайки вяра. От малка страдах от
безсъние. Въпреки това, симптомите на
безсъние изчезнаха, след като се молих

пастор д-р Лий, за да получа неговата
молитва. Обясних за херпес зостер, който
според моя лекар бе следствие на психически
стрес и отслабена имунна система. Тогава,
за да посади вяра в мен, д-р Лий каза: „Ако
това беше вярно, не трябваше ли да се
случи на мен?“ След това той се моли за
мен. Докато получавах молитвата му, аз се
сетих за неговата проповед: „Не съществуват
съвпадения. Дори и да се препънем в малък
камък, трябва да се вгледаме в себе си.“
Тогава разбрах, че нещо не беше наред с мен.
След като завърших молитвата, той ми
каза: „Покай се.“ Започнах да си спомням и
да си записвам неща, за които трябваше да
се разкая. Имаше повече от 30 неща, за които
трябваше да се разкая! Разкаях се за това, че
се чувствах неудобно, че дремех по време
на службите, че имах блуждаещи мисли
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всяка нощ и пих от сладката вода Муан
с Божията сила.
От този момент, с увереност в
Божите дела, започнах да се моля
да зачена бебе. С ръце, положени на
гърдите ми, получих молитвата на д-р
Лий сутринта и вечерта преди да си
легна. Слушайки неговите проповеди,
реших да живея според Божието
слово и получих молитвата на д-р
Лий за болните с вяра и желание да
забременея.
М е ж д у в р е м е н н о н ау ч и х , ч е
ръководителят на моя съпруг е
направил негативен коментар за
нашата църква. Казах на съпруга ми:
„Той никога не е идвал в църквата и
не е слушал проповедите на д-р Лий.
Как може да твърди нещо такова? Аз
слушах лично неговите проповеди. Той
проповядва само добрина. Учи ни да не
съгрешаваме, да обичаме половинката
си, да не пием и да не пушим, както и
да не съдим другите.“ Казах му, че в
църквата проповядват само добрина и
добри неща.
Съпругът ми не можеше да не се
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съгласи с мен, защото видя, че станах
по-ведър човек, откакто посещавах
църквата. Попитах го дали щеше
да дойде с мен при д-р Лий, ако
забременея, посещавайки църквата.
Той се съгласи.
На 15 юли, имах чувството, че
съм бременна и отидох радостна в
болницата. Резултатите показаха,
че бях бременна. Алелуя! Съпругът
ми и неговото семейство бяха много
щастливи. Както обеща, заедно
отидохме при д-р Лий и го поздравихме
за благодарност. Господ на любовта
дойде при мен, която не Го познавах
и дори изпълни желанието на сърцето
ми да имам бебе. Отдавам всички
благодарности и възхвала на живия Бог.
Благодаря, д-р Лий, че се моли за мен.
♦ Сладка вода Муан
С ол е н ат а м о р с к а в од а п р ед
Църквата Муан Манмин, стана
сладка питейна вода чрез молитвата
на д-р Джейрок Лий (Изход 15:25).

по време на молитвата, настоявах на моето
мнение по семейни въпроси и т.н. Разкаях се
изцяло.
Два или три дни по-късно, болката
по лицето и врата изчезна, както и
температурата и сърбежът. Медицинският
тест също показа, че бях излекувана напълно.
Алелуя!
Твърди че, че в тежки случаи, херпес
зостер на главата може да причини
енцефаломенингит. До 90 % от вируса
обикновено остава в латентно състояние,
затова казват, че херпесът на главата и очите
е много опасен. Въпреки това, за кратко
време бях излекувана от него чрез молитвата
на д-р Лий. Отдавам всички благодарности и
слава на Бога, който ме благослови, за да се
изпълня отново с духа и да живея с надежда
за Новия Ерусалим.
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