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Приветстващо послание на 
старшия пастор

Скъпи братя и сестри в Христос: 
В Неговото провидение в края на 
времето да приемем нашия Господ, 
който ще дойде отново, Бог установи 
Централната църква Манмин през 
1982 г. и Той Самият я ръководи. Нека 
да Му отдадем нашите благодарности 
и възхвала!
През 2014 г., на 32та годишнина от 

нейното съществуване, Бог даде на 
църквата четирите молитвени заглавия: 
„Ще го направя“, „Духовенство“, 
„Сияеща  църква “  и  „Дела  на 
пресъздаването“. През годината, Той 
благослови Манмин да постигне 
измеримост на духа, да има надежда 
да обитава в Новия Ерусалим, най-
хубавото място на Небето и дори да 
получи надежда да отиде на мястото 
между първия и втория етаж на замъка 
на пастора!
Освен това, през 2015 г. ще получим 

пълни благословии, надминаващи 
въображението ни чрез силата на 
пресъздаването и ще отдадем по-голяма 
слава на Бога. Нека да разгледаме 
отдадените от Бога молитвени заглавия 
за 2015 г. и начините за получаване на 
благословиите, подготвени от Бога.

Първото е „Слава“ – трябва да се 
обединим с пастора още повече и да 
отдадем съвършена „слава“ на Бога 
Агей 2:9 гласи: „Последната слава 

на тоя дом ще бъде по-голяма от 
предишната, казва Господ на Силите; и 
на това място ще дам мир, казва Господ 
на Силите.“
Сред многобройните църкви на 

света, Централната църква Манмин е 
основана според Божието провидение 
от Самия Бог. Тази църква е основана 
с цел постигане на провидението за 
края на времето и превръщането й в 
съвършена възхвала на живия Бог.
Ето защо, Бог позволил духовния 

поток, с който църквата да разбере 
дълбочината на Божието сърце и 
Неговото провидение за Манмин, 
като свидетелство за Неговата сила и 
изпитването на Неговата справедливост 
чрез пастора. Разбира се, Бог получава 
голяма възхвала до този момент чрез 
непрекъснатото постигане от страна на 
Манмин на национална евангелизация 
и на световната мисия – особено 
разпространяването  на  светото 
евангелие и могъщите дела в Израел, 

най-отдалечената част от земята. 
Въпреки всичко, Бог иска да получи 
много по-голяма възхвала от тази.
Освен това, едва когато тази слава е 

несравнимо по-голяма от предходната, 
това може да привлече погледите на 
всички хора от всички нации и те ще 
бъдат способни да срещнат живия Бог. 
По този начин, през 2015 г., трябва да 
бъдем още по-тясно свързани с пастора 
в центъра, да получим подготвените 
от Бога пълни благословии и да Му 
отдадем съвършена възхвала. 

Второто е „Плод“ – нека да получим 
желания от Бога красив „плод“ на 
цялостен дух

1 Солунци 5:23 гласи: „А сам Бог на 
мира да ви освети напълно; и дано се 
запазят непокътнати духа, душата и 
тялото ви без порок, до пришествието 
на нашия Господ Исус Христос.“
Хората  с  цялостен  дух  според 

Бог  с а  съвършени  плодове  на 
човешката култивация. Сълзите и 
пожертвуванието на пастора създават 
духовния  поток ,  в  който  хората 
напредват към по-дълбоки равнища 
на духа и цялостен дух. Ние трябва 
не само да вървим добре в този поток, 
но и да излезем в света с кърпичката 
на силата и да ръководим безброй 
души към Господ. По този начин, 
ще получим в изобилие добри и 
съвършени плодове на цялостен дух.
Божието провидение за тази църква 

в края на времето не може да се 
постигне само чрез пастора или само 
с няколко хора с цялостен дух. Божите 
дела могат да се постигнат успешно, 
едва когато голям брой хора постигнат 
духа  и  цялостен  дух  и  споделят 
проникновението на пастора.

 
На трето място, нека да построим 

„красивата църква“, в която да обитава 
Божията слава 
Откровение 21:10-11 гласи: „И 

отведе ме чрез Духа на една голяма и 
висока планина, и показа ми светия 
град, Ерусалим, който слизаше от 
небето от Бога. И имаше божествена 
слава като светеше, както свети някой 
много скъпоценен камък, като яспис, 
прозрачен като кристал.“
Бог създава начин за църквата да 

изгради прекрасен и красив храм, 
напомнящ  за  славата  на  Новия 

Ерусалим .  Преди  всичко ,  Той 
ревностно се надява за построяването 
на храма – мястото, където Бог ще бъде 
възхваляван чрез възвеличаването и 
почитането Му, изразено от осветените 
Му  деца .  Тези  огромни  проекти 
за изграждането на Ханаанската 
земя и Големия храм ще започнат 
скоро, когато започне всестранната 
благословия. Призовавам ви да се 
присъедините към тази сияеща слава, 
постигайки сърцето на духа и желания 
от Бога цялостен дух.

На  последно  място ,  силата  на 
пресъздаването ще бъде представена 
отвъд границите на въображението

„Силата на пресъздаването“ се 
отнася за силата, която пресъздава 
небето, земята и всички създадени от 
Бога неща на тях (Битие 1:3). Делото 
на пресъздаването е представено 
под формата на свободната воля 
на хората, отдадена от любовта на 
пастора, превъзхождаща границите 
на справедливостта и променяща 
първоначалното сърце. Този вид дела 
ще бъдат представени още повече. 
В днешно време, светът е изпълнен 

с толкова много грях и злина, че е 
много трудно да се намери добрина. 
Ето  защо ,  хората  рядко  приемат 
Господ. Въпреки това, силата на 
пресъздаването ще промени дори 
злонамерените хора, за които изглежда 
невъзможно да бъдат спасени. Дори 
хората като Юда Искариотски ще 
бъдат принудени да коленичат пред 
името на Бога. По този начин хората от 
всички народи ще бъдат поведени по 
пътя на спасението, на отговорите и на 
благословиите. В същото време, повече 
членове ще отидат в Новия Ерусалим, 
което съвършено ще възхвали Бога.
Скъпи пастори и членове на нашите 

почти 10,000 клонове и асоциирани 
църкви ,  предстои  ни  да  правим 
много неща през 2015 г. за постигане 
на Божието провидение за края на 
времето. Моля се в името на Господ да 
станете бързо плод на духа и цялостен 
дух, да постигнете провидението за 
края на времето с вашия пастор и да 
отидете в Новия Ерусалим, изпълнен с 
Божието величие.

Старши пастор д-р Джейрок Лий
28 декември 2014 г. 

„Стани, свети, защото светлина дойде за тебе, и славата Господна те осия. Защото, ето, тъмнина ще покрие 
земята и мрак племената; а над тебе ще осияе Господ и славата Му ще ти се яви. Народите ще дойдат при 

светлината ти и царете при бляскавата ти зора“ (Исая 60:1-3).
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„Не изговаряй напразно името 
на Господа твоя Бог“

В речника за английски език Collins, „не 
изговаряй напразно името на някого“ се дефинира 
като демонстриране на липса на уважение при 
използване на нечие име. Следователно, да 
изговаряме напразно името на Бог означава да 
използваме неправомерно святото име на Бога по 
ненабожен начин.
Бог няма да остави ненаказани хората, които 

са използвали напразно името Му. Нека да 
разгледаме подробно трите причини, заради 
които напразното изговаряне на името на Бога 
представлява грях, който заслужава наказание.

На първо място, това означава, че хората 
не вярват в Създателя Бог и това е грях

   
Ня ко и  фил о с офи ,  ко и т о  р а з гл еж д ат 

задълбочено живота и всички неща, казват, че 
Бог е мъртъв, а някои ограничени хора неразумно 
твърдят, че Бог не съществува. 
Един руски астронавт веднъж казал, че не 

видял Бог, когато летял в космоса. Въпреки това, 
след своето пътуване в космоса, американските 
астронавти твърдят, че са почувствали Божието 
присъствие. Руският астронавт сигурно е наясно, 
че видяното и изследваното от него представлява 
малка част от вселената. Той казва, че Бог, който 
създал вселената, не съществува, след като видял 
само незначителна част от нея. Колко глупаво е 
това!
Псалми 53:1 гласи: „Безумният рече в сърцето 

си: Няма Бог. Поквариха се и сториха гнусно 
беззаконие; Няма кой да прави добро.“ Ако 
гледаме на всички неща със смирено сърце, ще 
намерим толкова доказателства за живия Бог, 
колкото искаме (Римляни 1:20).
Освен това, много проповедници свидетелстват 

за живия Бог и за Господ Исус Христос. Ако 
някой затвърди сърцето си, отхвърли Бога и 
изговаря напразно името Му, това определено е 
грях, който води до наказание.

На второ място, напразното изговаряне 
на името Му означава да се подиграваме 
на Бог и това е грях

Да се подиграваме означава да се отнасяме към 
някого с неуважение или присмех. Кой може да 

се счита за безгрешен, ако се осмелява да се 
подиграва на Създателя Бог?
Псалми 96:4 гласи: „Защото велик е ГОСПОД 

и твърде достохвален, достопочитаем е повече 
от всичките богове.“ В Изход 33:20 пише: „Рече 
още: Не можеш видя лицето Ми; защото човек 
не може да Ме види и да остане жив!“ Както е 
записано, Бог е велик (1 Тимотей 6:16).
В Корея не назоваваме небрежно с личните 

им имена нашите родители или любими хора. 
Когато се налага да се обърнем директно към 
тях, използваме почтителни обръщения. Когато 
израилтяните четат Библията, не споменават 
името на Бог дори с устните си. Когато името 
на „ГОСПОД Бог“ се появи в Библията, те 
казват само „Адонай“, което означава „Боже 
Мой“, за да не споменават директно великото 
име на Бога. 
В  днешно  време ,  дори  някои  вярващи 

използват името на Бога или цитат от Библията, 
за  да  направят  безсмислени  шеги ,  което 
означава да се подиграват на Бога. Словото в 

Библията е Бог, затова ако някой не го уважава, 
това означава, че не уважава и се подиграва на 
Бог.
Произнасянето на лъжа в името на Бога, също 

означава да използваме напразно името Му. 
Представете си, че някои изрази идея, която е 
негова собствена, но твърди, че е чул гласа на 
Бога или е получил убеждение от Духа. Много е 
грубо да използва Божието име по този начин.
Бог познава нашите сърца, мисли, думи и 

дела и ни съди според направеното. Вярвайки 
в това, не можем да извършим грях, с който се 
осмеляваме да използваме напразно името Му 
или да Му се подиграваме.
Тук  трябва  да  внимаваме  за  още  нещо . 

Ако почитаме Бога, трябва да бъдем много 
внимателни да не правим неща, свързани с Бога, 
както и да произнасяме името Му. 
Когато  четем  или  цитираме  текстове  от 

Библията, трябва да го правим по набожен начин. 
Трябва да ценим светилищата и нещата в тях и 
да ги третираме внимателно. Ако отговаряме за 
църковните финанси, трябва да ги изразходваме 
прецизно  и  внимателно .  Ако  по  погрешка 
счупим една чаша или стъкло в църквата, не 
трябва просто да си тръгнем. Добре знаем, че 
дори дребните неща са осветени като Божи 
притежания.
Когато  говорим  за  някого ,  за  когото  Бог 

гарантира със силата Си или за делата на Светия 
дух, трябва да внимаваме да не съдим и да не 
говорим грубо с нашите плътски мисли. Както 
е записано, ако почитаме Бога, ще се стараем 
да третираме всичко, което Му принадлежи, по 
набожен начин.

На трето място, хората казват лъжи в 
името на Бог

 
Старият завет показва, че фалшивите пророци 

заблудили хората, провъзгласявайки нещо, 
което Бог не е казал, за Божие слово или за 
пророчество от Бога. Бог предупреждава тези 
хора във Второзаконие 18:20: „Но пророк, който 
дръзне да каже от Мое Име дума, която Аз не 
съм му заповядал да говори, или който говори от 
името на други богове, тоя пророк да умре.“
Ако  някой  се  осмели  да  излъже  в  името 

на Бога, наказанието е смърт и такива хора 
причиняват на себе си наказанието (Откровение 
21:8). Ако те обещават в името на Бога и не 
спазват обещанието, това също означава да 
лъжем в името на Бога и да използваме напразно 
името Му. Както е записано в Левит 19:12: „И 
да се не кълнете на лъжа в Моето Име, нито да 
оскверняваш името на Бога си. Аз съм Господ.“
Въпреки това, в днешно време дори някои 

вярващи лъжат в името на Бога. Те често казват: 
„Чух гласа на Светия дух докато се молих“ или 
„Бог извърши това“, макар че това изобщо не е 
било дело на Бога.
Разбира се, Божите деца трябва да бъдат 

способни да чуят гласа на Светия дух и да се 
ръководят от Него, но не всички деца могат 
да чуят гласа на  Духа безусловно. Те са в 
състояние да го чуят по-ясно според степента, 
в която отхвърлят греховете и ги заменят с 
истината. Макар и да са в състояние да го чуят 
в определена степен, трябва да преминат през 
процес на обучение, за да го отличат ясно. Ето 
защо, ако не сме способни да го чуем изцяло, не 
трябва да правим заключения дали нещо е дело 
на Духа или не.
Същото  с е  от н а с я  з а  д ру г и  д у хо вни 

преживявания ,  като  сънища  или  видения . 
Например, някои сънища са отдадени от Бога, 
но други произлизат от нашите собствени мисли 
или от Сатаната. Не може с лекота да заявяваме, 
че нашите сънища са отдадени от Бога. Трябва 
да бъдем предпазливи, когато някой твърди, 
че Светият дух му е казал нещо. Не трябва 
да отричаме или да потвърждаваме, че това е 
гласът на Светия дух и е нужно да бъдем по-
благоразумни.
Някои хора се сблъскват с нещастия заради 

собствените  си  грехове ,  но  казват :  „Бог 
ме порази.“ Когато определени събития се 
случват според желанията им, те казват: „Бог 
ме благослови.“ Когато същите събития не се 
осъществяват много добре след известно време, 
те казват: „Бог ме затрудни.“ Те имат различни 
твърдения  и  обикновено  злоупотребяват  с 
името на Бога. Някои хора мислят, че това 
е  изповядване  на  вярата ,  но  небрежното 
използване на името на Бога, за да изпъкнат, е 
напълно различно.
Хората, които признават Бога във всички неща, 

ще бъдат по-внимателни, когато споменават 
името Му с устните си и ще се опитват да 
действат в истината.
Скъпи братя и сестри в Христос, ако почитате 

Бога от все сърце, няма да използвате името Му 
напразно и ще правите всичко с уважение към 
Бога.
Моля се в името на Господ по този начин да 

получите и вие Божията почит и гаранция за 
всички ваши думи и дела (1 Царе 2:30) и да 
бъдете ръководени към най-великолепното място 
на Небето.

Старши пастор д-р Джейрок Лий

„Не изговаряй напразно името на Господа твоя Бог; защото Господ няма да счита безгрешен онзи, който изговаря напразно името Му“ (Изход 20:7).
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Изпитвали ли сте делата на 
Светия дух?

Деянията на Апостолите описва как апостолите са получили Светия дух и силата; как са разпространявали 
евангелието в Ерусалим, цяла Юдея, Самария и дори в отдалечените места на земята. По-конкретно, първите 
две глави описват подробно речта на възкръсналия Господ преди Неговото възнесение и инцидента, който 
се случил в горната стая на Марко. Там били събрани заедно сто хиляди души, посветени на молитва, за да 
получат Исус Христос и силата, както им казал възкръсналият Господ. Последвало удивително дело – те 
всички били изпълнени със Светия дух и започнали да говорят на други езици, защото Духът им дал дар 
слово и в този ден били добавени около три хиляди души. Това било началото на Ранната църква.
Такива дела на Духа се случват още по-могъщо в края на времето, изпълнено с грях и показват пътя на 

спасението за многобройни души. Нека да разгледаме делата на Духа.

IV. Силата на Духа представя 
изключителни чудеса:    

Бог казал на Йоан Кръстител, че Исус бил този, 
върху когото Йоан видял да се спуска Духът и да 
остава отгоре Му. Той скоро видял, че небесата се 
отворили, Духът се спуснал като гълъб и Исус бил 
осветен след Неговото покръстване. Виждайки това, 
Йоан разпознал Исус като Син на Бога.
Спускането на Духа като гълъб не означава, че 

надолу се спуснал истински гълъб, а символизира, 

че Духът се спуснал „меко и нежно“ като характера 
на  Исус .  Това  обяснява ,  че  Духът  действа 
по  различен  начин ,  според  индивидуалните 
характеристики и обстоятелства. Когато Духът се 
спуска като гълъб, Той не само изцелява болести, 
но разрешава духовни, умствени и бизнес проблеми 
и следователно, лекува наранени души и им дава 
спокойствие.

Делото като силен, бърз вятър ободрява сърцата на 
хората. Когато Духът действа по този начин, силата 
е много голяма, той духа силно и могъщо и понякога 
това става едновременно върху целия свят.
Когато се покаем изцяло чрез това дело на Духа, 

ще бъдем ободрени и ще се чувстваме добре; ще 
почувстваме хлад по цялото тяло, сякаш сме яли мента; 
или ще се почувстваме много по-добре и ще бъдем 
уверени в изцелението на определена болест.
В Библията, природата и силата на Бога са описани 

по няколко начина чрез „ветрове“ (Изход 14:21; 1 Царе 

18:45; Осия 13:15). Исус също сравнил делото на Духа 
с вятъра, казвайки: „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“ (Йоан 3:8).
Вятърът е невидим, затова не знаем откъде идва и 

накъде отива. Въпреки това, научаваме за неговото 
съществуване чрез движението на листата от вятъра 
или подобен феномен. По същия начин, не можем да 
видим и да докоснем Светия дух, но сме способни 
да  почувстваме  Неговото  съществуване  чрез 
обновлението на сърцето и чрез могъщите Му дела.

Библията често описва делата на Духа като „огън“. 
Йоан Кръстител казал за Исус: „Той ще ви кръсти със 
Светия Дух и с огън“ (Лука 3:16). Също така, в Евреи 
12:29 е записано: „Защото нашият Бог е огън, който 
пояжда.“ Ние сме покръстени с огъня на Светия дух, 
когато го получим.
Ако получим кръщението на огъня на Духа, тялото 

ни ще се почувства горещо, коренът на болестите ще 
бъде изгорен и силите на тъмнината ще загубят сила 
и ще изчезнат. То ще изгори нашата греховна природа 

и привързаност към света, ще ни даде сила да тичаме 
страстно с любов към Бога и чрез него ще можем 
да направим неща, които никога не бихме могли да 
направим със собствени сили. 
Силата на Духа може да разреши всякакъв вид 

проблеми, да направи възможно всичко и да излекува 
всякакъв вид болест. Разбира се, за да получим 
изцеление, трябва първо да унищожим стената от 
грехове, защото всички болести идват от греховете 
(Изход 15:26). 

Библията е пълна с изумителни и чудесни неща. 
Исус вървял по морето, успокоил вятъра и морските 
вълни, нахранил хиляди хора с пет самуна хляб и две 
риби и съживил Лазар, който бил мъртъв от четири 
дни.
Апостолите Петър и Павел получили силата, 

съживили мъртвите и направили така, че куцият по 
рождение започнал да върви и да скача (Деяния 3:1-
10, 14:8-10). Апостол Павел показал изключителни 
чудеса, така че когато носили на болните докоснати от 
него кърпички и престилки, болестите ги напускали и 

злите сили ги изоставяли (Деяния 19:11-12).
Бог е същият вчера и днес. В днешно време също 

всемогъщият Бог позволява да изпитаме изключителни 
неща, надминаващи човешкото въображение, чрез 
силата на Духа, когато вярваме в Него.
Исус казал в Йоан 14:12: „Истина, истина ви казвам, 

който вярва в Мене, делата, които върша Аз, и той 
ще ги върши; защото Аз отивам при Отца.“ Нека да 
отдадем цялата благодарност и възхвала на Бога, който 
потвърждава Словото, като непрекъснато показваме 
знамения във великите дела на Духа.

Сладка вода Муан, кърпичка на силата, сила 
на пресъздаването 

„При това Бог вършеше особени велики дела чрез ръцете на Павла; дотолкоз щото, когато носеха по болните 
кърпи или престилки от неговото тяло, болестите се отмахваха от тях, и злите духове излизаха“ (Деяния 19:11-12).

I. Дела на Духа, нежни като гълъб: изцеляване на ранените и отдаването 
им на спокойствие

„И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата; и, ето, отвориха Му се небесата, и видя Божият 
Дух, че слиза като гълъб и се спускаше на Него“ (Матей 3:16).

II. Дела на Духа, хладни като вятъра: придружавайки благоволението на пълно 
разкаяние и увереност в изцелението

„И внезапно стана шум от небето като звученето на силен вятър, и изпълни цялата къща, гдето 
седяха“ (Деяния 2:2).

III. Дела на Духа, горещи като огън:  изгарящи  корена  на  болестите,  сили  на 
тъмнината и греховна природа

„И явиха им се езици като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки от тях“ (Деяния 2:3).
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Родих се в град Джилин, Китай 
и ходех на църква с майка ми, но 
нямах добър християнски живот.
Б ащ а  ми  б еш е  и з бу х л и в , 

енергичен и много стриктен. Той 
биеше майка ми и аз не можех да го 
търпя, затова исках да напусна дома 
ми заради него.
През януари, 2007 г., пристигнах 

в Южна Корея и започнах да водя 
моя живот с вяра в Централната 
църква Манмин, както ми каза 
майка ми. Въпреки това, рядко ходех 
на църква, защото бях разстроена 

от много неща и трябваше бързо да 
спечеля пари.
Малко след това, родителите ми 

също дойдоха в Южна Корея. Майка 
ми се молеше за мен и баща ми 
страдаше от диабет с усложнения. 
Когато ги видях, аз се разкаях и 
срещнах Бога на любовта.
През 2012 г., майка ми искаше 

баща ми да се разкае за неговите 
минали прегрешения и да отиде на 
небето, затова се покая от негово 
име със сълзи и му служи. Аз също 
се молих на Бога, за да простя на 
баща ми и в отговор на молитвата 
ми, започнах да го разбирам. 
Тогава той – баща ми, който не 

можеше да вижда заради диабета, 
възстанови  зрението  си  чрез 
молитвата на старши пастор д-р 
Джейрок Лий и започна да вижда. 

Той  присъства  на  религиозни 
служби, получи вяра и се покая.
През февруари 2013 г., той видя в 

съня си голяма ливада с цветна леха 
и заяви, че се чувства много добре. 
В съня си отивал някъде във файтон 
и получил два ключа. Той каза: „Това 
е прекрасно! Ще отида на Небето!“ 
Радваше се като дете и след това 
почина. 
Чрез това събитие, аз повярвах 

истински в Небето и получих голяма 
благословия.
Опитвах се безуспешно да зачена 

през последните две години, но това 
стана веднага след като получих 
молитвата на д-р Лий по време на 
новогодишните празници! Родих 
здраво момче на 13 октомври, 2014 
г. Отдавам всички благодарности и 
възхвала на Господ Бог.

Роден съм в семейство на индуси 
и не познавах християнството. На 
20-годишна възраст, приех Господ след 
като чух за християнството от моя 
учител в училище.
Тогава майка ми, която умираше 

от неизвестна болест, бе напълно 
излекувана .  Ето  защо ,  всички 
членове на семейството ми станаха 
християни. Докато водих старателно 
моя християнски живот, аз се ожених 
за Присцила Навароджи Оуен, която е 
дъщеря на пастор.
Моят свекър, бившият пастор Оуен 

Робертс, бе президент на Братството 
на добрите самаряни, когото обичат 
и почитат много християни в Индия. 
Той работи за Обединената мисия в 
Индия през 2002 г. на д-р Джейрок Лий 
като президент на Организационния 
комитет.  По  това  време ,  аз  бях 
професор по химия в Университета 
Каруния. Помогнах му чрез молитва и 
мисията бе толкова успешна, че стана 
известна като най-добрата досега мисия 
в индийската християнска история, 
привлякла не по-малко от три милиона 
души.
Посланието на д-р Джейрок Лий 

бе много ясно и чрез молитвата му на 
сцената безброй хора бяха излекувани 
от  различни  по  вид  и  характер 
заболявания. Мисията имаше огромно 
влияние  върху  съживяването  на 
индийските християнски църкви.
Ето защо, пастор Оуен Робертс 

бе посветен на обединяването на 
индийските християнски църкви и 
тяхното съживяване като основател и 
президент на Синода на църквите на 
Петдесетницата в Тамил Наду.
През 2003 г., аз се присъединих към 

работата по дублиране на програмата 
за проповеди на д-р Джейрок Лий 
„Посланието на кръста“ на тамилски 

език. Тя бе излъчвана по телевизията 
SS, бившата SS Music. Редактирах 
също неговите мемоари Опитвайки 
от вечния живот преди смъртта 
на тамилски език. Междувременно 
осъзнах удивителната воля на Бога и 
бях много развълнуван. В онези дни, 
живях с вяра в църквата Praise Tower 
City, където извършвах различни 

доброволни дейности. Пастор Оуен 
Робертс искаше аз също да бъда пастор 
и да му помагам.
След  смъртта  му  през  2010 г. , 

почувствах Божия призив и станах 
пастор.
Дори и след това, продължавам да 

гледам програмите с проповеди на д-р 
Джейрок Лий и много програми по 

GCN (www.gcntv.org). Междувременно, 
исках да посетя Централната църква 
Манмин и да видя лично д-р Лий.
През октомври 2014 г., пристигнах в 

Сеул за честването на 32та годишнина 
на Манмин. Старши пастор д-р Лий 
е много скромен и истински човек на 
Бога, извършващ знамения, чудеса и 
могъщи дела, записани в Библията. 
Виждах неговото сърце, изпълнено 
с любов към душите и дори изпитах 
делото на изцелението – бях излекуван 
от сковани рамене.
В продължение на една година не 

бях способен да повдигна лявата си 
ръка и да я завъртя назад. Болката беше 
толкова силна, че дори си мислех: 
„По-добре би било да нямам лява 
ръка.“ Лекувах се при много известен 
неврохирург, направиха ми акупунктура 
и пробвах различни видове лекарства. 
Въпреки всичко, нямаше подобрение.
Случи  се  нещо  удивително  на 

следващия ден след 32та годишнина на 
Манмин. С много чуждестранни гости, 
аз посетих също центъра за сладка 
вода Муан, където солената морска 
вода бе променена в питейна вода чрез 
молитвата на д-р Лий. Там се потопих 
във водата седем пъти и веднага след 
това започнах да движа свободно 
лявата си ръка! Алилуя!
Обратно в Индия, аз не забравих за 

любовта и службата на д-р Лий и се 
старая да служа с любов на членовете 
на църквата. Продължавам също 
така да слушам изпълнените с живот 
проповеди на д-р Лий чрез GCN и 
Интернет. Получавам също много 
ресурси за проповедите от пастор 
Джосеф Хан, който проповядва в 
църквата Манмин Ченай в Индия.
Отдавам всички благодарности и 

възхвала на Бога, който ми позволи да 
науча за това ценно свето евангелие.

Д-р Джордж Роберт, 
52 г., старши пастор на църквата Praise Tower City, Индия

Сестра Чилина, a29 г., итайска енория

„Изпитах любовта на „Изпитах любовта на 
Бога и Неговата сила“Бога и Неговата сила“

„Благодаря Ти, „Благодаря Ти, 
Господи, че спаси баща ми и ми Господи, че спаси баща ми и ми 
даде благословията за зачеване!“даде благословията за зачеване!“

Д-р Джордж Роберт с неговата съпруга г-жа Присцила Навароджи Оуен пред аквариума със 
сладка вода Муан


