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Пре з  2 0 1 4  г. ,  членове т е  на 
Манмин се усмихваха, смяха се 
много и понякога проливаха сълзи, 
защото осъзнаха как пасторът се е 
пожертвал за тях. Виждайки неговата 
всеотдайност, те бяха в състояние 
да почувстват любовта на Бога и 
Господ, преминавайки границите 
на въображението им. Любовта ги 
караше да се усмихват от щастие и 
понякога да проливат безспирен поток 
от сълзи.
В началото на годината, Бог даде 

на църквата четирите заглавия за 
молитва: „Ще го направя“ (Йоан 
14:13-14), „Духовенство“ (Деяния 
19:12), „Блестящ храм“ (Откровение 
21:2) и „Дело на пресъздаването“ 
(Битие 1:3). Членовете се молиха 
страстно за тях заедно с пастора.
Както е обяснено в посланието 

на старши пастор Джейрок Лий, 
озаглавено :  „Ще  го  направя“ , 
точно от началото на годината се 
случиха много мощни дела, които 
продължаваха с неговата молитва. 
Много  зародиши  с  висок  риск 
за синдром на Даун бяха родени 
нормални и полът на голям брой 

зародиши  бе  променен ,  според 
желанията на техните родители. 
Членовете  бяха  в  състояние  да 
разберат какво означава заглавието 
„Ще го направя“, виждайки тези дела.
По-конкретно, много хора бяха 

излекувани  от  техните  болести 
чрез делата на Светия дух, които се 
случиха експлозивно по време на 
събранието за Божествено изцеление 
в първата вечер от лятното оттегляне 
на Манмин през 2014 г. Още по-
удивително е, че заболяванията от 
вируса на Ебола спряха в ДР Конго 
чрез молитвата на д-р Лий. Когато 
епидемията от Ебола избухна в 
Екваториалната провинция в ДР 
Конго ,  губернаторът  Себастиен 
Импето помоли д-р Лий да се моли за 
отстраняване на вируса. След неговата 
молитва, вирусът на Ебола спря да се 
разпространява в провинцията и на 15 
ноември обявиха официално неговото 
пълно изчезване.
Духовенството на „Манмин“ се 

провежда активно за спасението на 
безброй души през 2014 г., както 
винаги .  Бяха  проведени  много 
събрания за изцеление с кърпичка 

в около 10 000 клона и асоциирани 
църкви. Освен това, пасторите на 
Манмин бяха поканени в много 
държави  и  извършиха  мисии  и 
събрания  с  кърпички  (Деяния 
19:11-12). Чрез  тях  много  хора 
бяха излекувани от болестите им 
и  получиха  отговори  на  своите 
проблеми. Манмин ще продължи да 
провежда духовенство с кърпичка 
и очаква да дойдат многобройни 
духовни воини за духовенството, 
чрез спазване на Божията воля и 
обединение с пастора.
Бог помогна също на членовете 

на Манмин да постигнат сърцето 
на духа и красивото сърце, което 
с им в ол и з и р а т  д в а н а д е с е т т е 
основополагащи камъка на града Нов 
Ерусалим, за да могат да построят 
„Блестящия храм“. Броят на хората 
със сърце на духа и цялостно сърце 
се повиши и световната ситуация и 
всички обстоятелства стават, както Бог 
казва – в посоченото от Него време, 
подготвеното от него финансиране 
ще дойде и Манмин ще построи 
Ханаанския храм и Големия храм.
Освен  това ,  непрекъснато  се 

разкрива „Делото на пресъздаването“, 
к о е т о  с ъ т в о р я в а  н е щ а  с 
първоначалния глас. Чрез това дело 
се случиха различни знамения и 
чудеса, мъртвите духове се съживиха 
и сърцата и характерите на членовете 
се култивираха в истината. Това 
бе движещата сила за църквата за 
постигане на стандартизация на духа 
през 2014 г.
Сред това голямо благоволение на 

Бога, Манмин завърши годината с 
провеждане на Общото събрание на 
28ми декември. Членовете осъзнават 
напълно, че всички благословии, 
които получиха през 2014 г., бяха 
отдадени благодарение на безкрайното 
пожертвувание на пастора. Той показа 
знамението за истинска любов, дори 
чрез щедрото отдаване на своя живот. 
Те казват, че никога няма да забравят 
любовта и следва да благодарят за 
нея. През 2015 г., ще бъдат обхванати 
от по-бързия поток на цялостен дух 
и ще отдадат себе си на постигането 
на световната мисия, националния 
евангелизъм и ревностната подготовка 
за изграждането на Ханаанския и 
Великия храм.

Делата на пресъздаването ни дариха с плода на любовта
Отстраниха вируса на Ебола от ДР Конго, промениха пола на зародишите, подновиха сърцата на хората

Церемонията за Коледно осветление през 2014 г. бе извършена в 21:50 на 19 декември, 2014 г. в присъствието на хиляди членове, които се събраха, за да отбележат рождения 
ден на Господ. Това събитие бе излъчвано пряко по GCN. До предишния ден беше много студено, много под нула градуса по Целзий, но по време на събитието температурите 
се покачиха над нулата. Старши пастор д-р Джейрок Лий каза, че Господ непрекъснато се застъпва за нас от дясната страна на Божия трон, без да се храни и да пие и ние 
трябва да помним Неговата любов и да се опитваме по-усърдно да израснем бързо.

2014 Коледна
украса
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„Помни съботния ден, за да го освещаваш“

Съботният ден е денят, в който удобно да си 
починем в Господ. Произходът на Съботния 
ден виждаме в шест-дневното създаване от 
Бога. Бог създал небето, земята и всички неща 
и починал на седмия ден. Битие 2:3 гласи: „И 
благослови Бог седмия ден и го освети, защото 
в него си почина от всичките си дела, от всичко, 
което Бог беше създал и сътворил.“
Съботният ден по времето на Стария завет в 

действително бил неделя, който е седмият ден. 
По времето на Новия завет, той бил променен 
в събота. Защо свещеният ден се променил от 
неделя в събота? И какво означава да спазваме 
свещения ден?

1. Как свещеният ден се променил от 
събота в неделя?

   
Дори и днес, евреите почитат събота като 

свещен ден, но Божите деца, които са спасени 
с вяра в Исус Христос, спазват неделя като 
свещена. Ние наричаме този ден също „Денят 
на Господ“.
Така е, защото неделя е денят, в който можем 

истински да починем в Исус Христос. Какво 
означава по-конкретно да починем истински и 
да имаме спокойствие заради Исус Христос?
След прегрешението на Адам, всички хора 

станали грешници и нямали истински покой. 
Ставайки слуги на врага дявол и Сатаната, 
те имали труден живот и били натоварени с 
бремето на греха. Ето защо, Бог изпратил Исус 
Христос на земята да ни откупи от нашите 
грехове.
Исус, който е Божият Син, дошъл на тази 

земя като човек от плът и изпълнил Своето 
задължение като Спасител, Той бил бичуван, 
носил корона от тръни, бил закован за ръцете 
и краката и висял на дървения кръст, макар и 
да бил безгрешен. Той пролял цялата си вода и 
кръв и след това умрял. Въпреки това, на третия 
ден преодолял смъртта и възкръснал. 
Всеки, който вярва в това и приеме Исус 

Христос, може да бъде освободен от греховете, 
да спечели истински покой в сърцето си и по-
късно да живее на Небето. Именно в „неделя“ 
Исус възкръснал след разпъването на кръста 
и дал надежда, истински покой и радост на 

всички  хора ,  които  били  грешници .  Ето 
защо Божите деца, които са спасени от Исус 
Христос ,  трябва  да  спазват  неделя  като 
свещен ден. 
Дори и в Стария завет се загатва, че неделя 

ще се счита за свещен ден. Левит 23:10-
12 гласи: „Говори на израилтяните, като им 
кажеш: Когато влезете в земята, която Аз 
ви давам, и пожънете жетвата й, тогава да 
донесете на свещеника един сноп от първите 
плодове на жетвата си. И той да подвижи 
снопа пред Господа, за да ви бъде приет; на 
другия ден подир съботата да го подвижи 
свещеникът. И в деня, когато подвижите 
снопа, да принесете за всеизгаряне Господу 
едно едногодишно агне без порок.“
Бог  казал  на  синовете  на  Израел  да 

предложат пожертвувание с първите плодове 
на реколтата, след като отидат на Ханаанската 
земя, отдадената от Бога земя, преливаща от 
мляко и мед. Този ден за жертвоприношение 
бил денят след събота. 

„Първите  плодове“ тук  символизират 
Господ, който е първият плод на възкресението. 
Също  така ,  „едно  едногодишно  агне  без 
порок“ в този случай означава Исус Христос, 
който в духовен смисъл е Агнето на Бога. 
Следователно, Библията посочва, че Господ ще 
бъде предложен като изкупителна жертва, ще 
стане първите плодове на възкресението и ще 
даде възкресение и покой на всички хора, които 
вярват в Него.

2 .  Какво  означава  „да  спазваме 
свещения ден“?

1) Трябва да имаме духовен покой в 
Господ

Да имаме духовен покой не означава да си 
почиваме, без да правим нищо в къщи или да се 
забавляваме с развлечения. Този вид физическа 
почивка ще ни помогне да се отпуснем, но няма 
да ни даде живот. 
Покоят, който Бог иска от нас, е духовният 

покой – истинската почивка. Това не означава 
да преследваме светски стремежи, а да ходим 
на църква, да се молим в духа и истината, 
да слушаме Божието слово, да общуваме с 
други вярващи, да спечелим истинска радост 
и мир в истината и да се стремим към духовно 
израстване.
Трябва също да почитаме свещения ден, 

посещавайки неделната сутрешна и вечерна 
служба. Само, когато общуваме по този начин 
с Господ, който е Господ на свещения ден, ще 
имаме истински покой.
Когато  пазим  свещен  деня  на  Господ  с 

признанието  на върховната духовна власт 
на Бога, Той ни дава благословии, както е 
обещал. Той защитава вярващите от изпитания, 
нещастия и опасност от инциденти и болести 
по време на почивните дни и прави така, че 
всички неща да действат заедно за добро. 

2)  Не  трябва  да  купуваме  или  да 
продаваме неща

 В  Неемия  13 :15-18 ,  Неемия  казва  на 
израилтяните, че им било наложено наказание, 

защото  нарушили  Божията  заповед ,  като 
работили ,  купували  и  продавали  неща  в 
свещения ден.
Неемия им забранил строго да работят или 

да провеждат търговски сделки с неевреите в 
свещения ден и дори изгонил някои търговци, 
които нощували извън градската стена в този 
ден, за да отстрани и най-малката вероятност 
хората да го нарушат.
Ще претърпим ли загуба или щета, ако не 

работим в свещения ден, не продаваме и не 
купуваме неща и го спазваме? Не, няма. Бог, 
който е всемогъщ, дава повече благословии на 
Неговите скъпи деца, които спазват заповедите 
Му през останалите шест дни. 
Въпреки това, има някои специални случаи, 

когато е позволено да се купува или продава в 
свещения ден. Например, църквата трябва да 
осигурява храна за членовете на хора, защото те 
практикуват, дори и след службите в църквата. 
Ако това не е възможно, те могат да си купуват 
храна  отвън .  Също  така ,  книжарницата  и 
закусвалнята в църквата са отворени в неделя, 
за удобство на църковните членове, но това не е 
в нарушение на свещения ден, защото печалбата 
не отива за определен човек. Тя се изразходва за 
мисионерски дела, благотворителни дейности 
или други видове добри дела в Господ.
Когато един вярващ с малка вяра сключи брак 

в неделя, можете да присъствате на сватбата 
само ,  след  като  сте  посетили  неделните 
служби. По време на церемонията, все още 
можете да общувате с Бога в сърцето си, да 
спазвате свещен Божия ден и да поздравите 
младоженците. Това не означава да нарушите 
свещения ден, а да считате душата за по-ценна 
от света и да не я наранявате.
В Матей 12, някои евреи попитали Исус: 

„Позволено ли е човек да изцелява в събота?“, 
за да Го обвинят. Тогава Исус отговорил: „Кой 
човек от вас, ако има една овца, и тя в съботен 
ден падне в яма, не ще я улови и извади? А 
колко е по-скъп човек от овца! Затова позволено 
е да се прави добро в съботен ден.“
Лекарите и медицинските сестри действат 

с добро за болните и войниците и полицаите 
поддържат сигурността и реда на държавата. 
Техният труд принадлежи на добрината. Ето 
защо, за тях не е грехота да работят в неделя, 
след като посетят службите. Надявам се да се 
радвате на свобода в истината в Господ, който 
изпълнил Закона с любов.
Скъпи братя и сестри в Христос, запомнянето 

на Свещения ден и неговото почитане е важен 
принцип на християнския живот и признание 
на върховната духовна власт на Бога. Моля се 
в името на Господ да приемете Исус Христос, 
да спазвате свещен Божия ден и да получите 
големи благословии като Божи деца. 

Старши пастор д-р Джейрок Лий

„Помни съботния ден, за да го освещаваш. Шест дни да работиш и да вършиш всичките си дела; а на седмия ден, който е събота на Господа твоя Бог, да не вършиш никаква 

работа, ни ти, ни синът ти, ни дъщеря ти, ни слугата ти, ни слугинята ти, нито добитъкът ти, нито чужденецът, който е отвътре вратите ти“ (Изход 20:8-10).
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Духовна „манна“ от Небето е отдадена 
на този подобен на пустош свят

Духовната манна от небето възстановява душите и подновява техния живот с Божията 
дълбока любов, която се съдържа в нея. Тази „манна“ е осигурена в неговата книга Шест-
дневна манна. Тя е предназначена и организирана с цел провеждане на ежеседмична служба 
за членовете. След нейното публикуване през последните 25 години, книгата извежда 
безкраен брой хора от подобния на пустош свят и ги води в Ханаанската земя, преливаща от 
мляко и мед. Скоро бе публикувано най-новото й редактирано издание. Част I описва любовта 
на Бога при създаването на хората по Негово подобие и култивирането им, за да получи 
истински деца. Части II и III обясняват за Исус Христос, който е пътят към спасението, както 
и за посланието на кръста. Част IV представя накратко методите за получаване и поддържане 
на истинска вяра и постигане на съвършено спасение. Част V представя мерките на вярата и 
небесните обиталища и Част VI обяснява за християнските празници.

След като срещнал живия Бог и 
бил повикан като Негов служител, 
д-р Джейрок Лий искал да опознае 
повече  Неговото  сърце  и  воля; 
затова предложил безброй молитви 
и пости.

Бог приел неговата всеотдайност 
и му дал подробни обяснения за 
нещата на духовния свят, записани 
в Библията като: провидението за 
Божието творение; посланието на 
кръста; Небето и Ада; мярката на 
вярата; и дух, душа и тяло.

Бог искал да спаси израилтяните от 
тяхното робство в Египет и ги повел към 
Ханаанската земя, преливаща от мляко и 
мед. За да отидат на благословената земя, 
те трябвало да прекосят пустинята.
В пустинята, въпреки че изпитали 

Божите дела много пъти по време на изхода 
от Египет, те все още обвинявали Бог за 
своето страдание от глад и жажда. Моисей 
се молил на Бога и в отговор на молитвата 
му, Бог превърнал горчивата вода в Мара 
в сладка вода, изпратил им също манна и 
яребици, за да задоволят глада и жаждата 
си.
Манната е добре илюстрирана в Изход 

16:14: „И като се изпари падналата роса, 
ето, по лицето на пустинята имаше 
дребно люспообразно нещо, тънко, като 
слана по земята.“ Изход 16:31 гласи: „А 
Израилевият дом нарече тая храна Манна; 
тя беше бяла и приличаше на кориандрово 
семе; и вкусът й беше като на пита смесена 
с мед.“
За израилтяните, манната била просто 

хляб, за да поддържа живота им по време 
на 40-дневното пътуване в пустинята 
(Изход 16). Въпреки това, за нас, които 
живеем в подобния на пустиня свят, Бог 
осигурява духовна манна – Божието слово 
и Исус Христос, който е Словото, станал 
човек от плът и дошъл на земята. Божието 
слово, духовната манна, ни дава вечен 
живот.

Йоан 6:48-51 гласи: „Аз съм хлябът 
на живота. Бащите ви ядоха манната в 
пустинята и все пак измряха. Тоя е хлябът, 
който слиза от небето, за да яде някой от 
него и да не умре. Аз съм живият хляб, 
който е слязъл от небето. Ако яде някой от 
тоя хляб, ще живее до века; да! и хлябът, 
който Аз ще дам, е Моята плът за живота 
на света...“
Бог осигурил манна на синовете на 

Израел през техния живот в пустинята; 
Той им позволил да я събират шест дни 
и на седмия им дал свещения ден. Тоест, 
Той им позволил да починат на седмия ден 
така, както Бог починал на седмия ден след 
Неговото шест-дневно създаване на всички 
неща (Битие 2:2-3).
В днешно време, ние спазваме Божия 

ден в неделя като ден за духовен покой. В 
деня на Господ, ние се събираме в църква, 
почитаме Бога и слушаме посланието. Ние 
имаме духовна храна от небето, общуваме 
с Бога и поддържаме приятелство с други 
членове.
През останалите шест дни, трябва 

ревностно да четем Божието слово, което 
е духовна манна и да се молим страстно. 
Вие по удивителен начин и определено 
ще пожънете плода на благославянето, ако 
чувствате любовта на Бог, отдавайки Ви 
духовна манна и живеете според словото 
Му всеки ден.

Преди да дойда в Манмин, един от 
моите познати ми даде книгата Шест-
дневна манна. Когато я прочетох, аз се 
почувствах обновена. Книгата за мен 
беше изпълнена с послания, за които 
никога не бях чувала, въпреки че бях 
християнка в предишните осем години. 
Преливах от щастие и се чувствах 
сякаш бях привлечена в историята на 

книга.
Разбрах, че бях духовно невежа, 

защото не познавах Божията любов, 
провидението за кръста, истинската 
вяра и различните небесни обиталища. 
Това са неща, които християните 
трябва да знаят. Чувствах се толкова 
благодарна да науча за тях. Преди 
всичко, бях учудена от факта, че има 

различни мерки на вярата и освен това, 
получих надежда за Новия Ерусалим, 
най-доброто небесно обиталище. 
Започнах да мисля: „Трябва да отида 
там!“
Междувременно, душата ми беше 

възстановена и накрая бях поведена 
към тази църква, изпълнена със словото 
на живота и страстна молитва. Алилуя!

„Душата ми беше възстановена, когато прочетох Шест-дневна манна“

Старши дякон Инсуук Лий, 
на 54 години, 18-та енория в Южна Корея

„Манна“ – хлябът, отдаден от 
Бог на израилтяните в пустинята „Духовна манна“
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„Наистина ли дишам? Наистина ли 
вървя?“
Сега изпитвам радост, сякаш летя в 

небето и мисля за това, което преживях 
наскоро.

На прага на смъртта поради септицемия
На 23 октомври, 2014 г., имах лека 

температура, която се повиши със студени 
тръпки, но не го взех на сериозно. На 2 
ноември започна да ме боли цялото тяло. 
Не можех да се движа, да спя, да стоя 
седнал или изправен. Нямах никакви 
сили и дори загубих съзнание.
Рано сутринта на 4 ноември, 2014 

г., бях закаран в спешна помощ с 
линейка. Резултатът от медицинските ми 
изследвания беше шокиращ. Равнището 
на захар в кръвта ми беше над 500 mg/
dl, а кръвното ми налягане падна на 50. 
В действителност, имах диабет от три 
години, но никога не беше причинявал 
проблеми. Въпреки това, в този период 
имах отслабена имунна система и дори 
ядох сурова риба, която не трябва да се 
яде от хора с диабет. Това предизвика 
хипо-алкалност, дехидратация и бъбречно 
заболяване. Получих септицемия с 90 % 
опасност от смърт.
Ето защо, аз се вгледах в моя изминал 

живот, открих моето самодоволство, 
което оставаше в сърцето ми и се покаях 
за него пред Бога. През януари, 1993 г., 
моята съпруга ме заведе в Централната 
църква Манмин. Бях разчустван от 
старшия пастор д-р Джейрок Лий, който 
е искрен и честен и почувствах любовта 

му. Междувременно поднових сърцето 
си и работих ревностно за Божието 
царство. Въпреки това, все още настоявах 
на мнението си и не разчитах изцяло на 
Бога.
Родих се, след като моите родители вече 

имаха четири дъщери и те бяха много 
развълнувани и щастливи. Разбира се, 
получих цялата им любов докато растях, 
което изгради в мен самостоятелно 
мислене и високо самочувствие. Въпреки 
това, не можех да направя нищо, когато 
бях болен в такава степен. Разбрах, че 
нищо няма да постигна със собствените 
си умения. Ето защо, осъзнах в сърцето 
си, че живеех с благоволението на Бог, 
Господ и пастора.

Върнах се към живота чрез молитвата 
на старшия пастор
Дори и след постъпването ми в 

болницата, имах висока температура и 
големи болки. Не можех да контролирам 
тялото си. Будих се на всеки две минути. 
На 6 ноември, преп. Хийсън Лий, 
ръководещ пастор на Мисията за мъжете, 
се помоли за мен с кърпичка, на която се 
беше молил старшият пастор (Деяния 
19:11-12). След това спах добре. Въпреки 
това, на следващия ден отново имах силна 
температура, тръпки и болки.
В 5 ч. сутринта на 8 ноември, получих 

молитвата  на  старшия  пастор  по 
телефона чрез преп. Лий. Един час след 
това имах програмирано изследване на 
кръв и урина. Изследването показа, че 
сериозната септицемия, хипо-алкалността 

и дехидратацията бяха изчезнали и моето 
кръвно налягане и телесна температура 
бяха нормални. Равнищата на възпаление 
също се понижиха. Алилуя! Докторът ми 
каза, че това е чудо и той беше напълно 
смаян.
Писах за тези добри новини на моя 

старши пастор, който се намираше в 
планинската къща за молитви. Предадох 
му моите сърдечни благодарности, защото 
бях спечелил нов живот чрез молитвата 
му. Сега нямаше да съм на този свят, ако 
не беше благоволението на Бог и Господ 
и мощната молитва на пастора.
Освен това, капилярите по цялото ми 

тяло бяха спукани и кожата ми стана 
червена, освен видимите части, но този 
симптом изчезна за една седмица и 
кожата ми стана нежна. Физическото ми 
състояние се подобри с нежната любов 
на Бога. Имах възможността да разбера 
себе си и да се обновя с голямото Божие 
благоволение. Срещах по-благодарни и 
по-ценни хора около себе си. 

Възстанових живота си и сега съм 
изпълнен с благодарност и любов към 
Бога
Откакто получих нов живот, аз изпитвах 

благодарност и бях разчустван от 
любовта на Бога във възхвали и молитви. 
Проповедите, предадени в църквата, 
станаха по-трогващи за мен; аз съм 
въодушевен от почитта към Бога. Осъзнах 
също значението на моите близки и 
благодаря на Бога за Неговата любов към 
всички членове на семейството ми.

Децата ми израснаха така добре, 
че нямаха никакви проблеми, дори и 
в своето юношество. Те бяха здрави, 
без да се налага да отиват в болница 
или да вземат лекарства. Първата ми 
дъщеря, сестра Хиеджин Ким, е член на 
Небесния танцов състав на Комисията 
за сценични изкуства и ръководител 
на група. Втората ми дъщеря, сестра 
Хиемин Ким, е ръководител на група. 
Съпругата ми, старши дякон Санхий 
Парк, е ръководител на водачите на под-
област във втората Голяма енория. Аз съм 
вицепрезидент на Мисията за мъжете. 
Ние работим старателно за Божието 
царство и изпитваме щастие и радост, 
обичайки се помежду си повече от 
всякога.
От няколко години организирам 

и подготвям събитията за лятното 
оттегляне на Манмин. Ето защо, станах 
близък свидетел на могъщите дела, 
представени от д-р Лий. Изпитвах 
голяма благодарност за извършването 
на толкова удовлетворителна работа. В 
признание на моята дейност за лятното 
оттегляне, църквата ми даде значка 
в знак на признателност по време на 
Годишното събрание през 2015 г. Не мога 
да благодаря достатъчно на Бога!
Изразявам моята благодарност и любов 

към старшия пастор, който се моли за 
мен с голяма любов, за да получа нов 
живот на прага на смъртта и ме издигна с 
истината. Отдавам всички благодарности 
и възхвала на Бога, който е жив и действа 
с мен.

Старши пастор Бионгхий Ким, на 50 г., 12 Енория

В Неговата голяма любов, Той ми даде 
нов живот на прага на смъртта


