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„Не можех да отрека живия Бог“
Могъщите дела, унищожаващи всички спекулации и преминаващи границите на човешкото познание

Богът на любовта иска всички хора да бъдат спасени, затова показал Своето съществуване чрез делата на Светия дух, за да Го
приемат. Също така, Бог идва в нас, за да унищожим всички спекулации срещу Него и да водим истински християнски живот (от
ляво надясно, д-р Куанкю Лий, д-р Елвин Хуанг, д-р Гилберт Чае и професор Йонгуук Парк).

Пре з 2006 г., д-р Куанкю Лий
бил разтревожен за майка си, която
изглеждала прекалено загрижена с
религиозния живот и посещаването на
църквата. Той я последвал притеснен
и там срещнал живия Бог. Сега се
подготвя за пастор (Снимка 2).
Когато последвал майка си, старши
пастор д-р Джейрок Лий проповядвал за
Небето по време на неделната сутрешна
служба. Той слушал посланието и
обмислил всички детайли, сякаш
правел проучване за дисертация.
Междувременно не открил нито едно
логически погрешно разсъждение в
проповедите. Видял нещо удивително,
което разрушило собствения му начин
на мислене.
Това била една кръгла дъга около
слънцето. Той си спомня: „За първи път
виждах такава дъга. Беше необяснимо,
дори с облачна иридисценция, която е
един от метеорологичните феномени,
защото тези дъги се случват много често
в църквата, особено на важни църковни
дни, като Годишнината. Освен това,
хиляди хора виждаха дъгите. Ето защо,
когато ставаше въпрос за вероятности,

това определено беше Божие дело. Не
можех да го отрека.“
Тогава той присъства на едно
религиозно събиране и беше излекуван
от хроничен алергичен ринит. Покъсно получи благословия да има дете.
Двамата със съпругата му очакваха дете
в продължение на 13 години и след
идването му в църквата се сдобиха със
син. Затова никога не можеше да отрече
Бога.
„Бях придирчив човек. Считах, че
нямам нищо общо с духовните неща.
Мислех, че живеех в изобилие и бях
доволен от живота си, затова се съмнявах
в необходимостта да позная духовното.
Въпреки това, сега имам желание да
науча за духовните неща и начинът ми
на мислене напълно се промени. Докато
виждах доказателствата за живия Бог в
църквата, счетох за разумно да променя
бързо мислите си.“
В днешно време знанието
непрекъснато се увеличава и мислите на
хората са опетнени с хуманни ценности.
Следователно, за да могат да приемат
съществуването на Бога, трябва да се
случат дела, които унищожават всички

спекулации и превишават границите
на човешкото познание. Само когато
видят и изпитат нещо удивително извън
техните ограничения, могат да срещнат
сами Бога като техен собствен Бог.
Програмата на GCN, озаглавена
„Тв о р е н и е и н ау ка “ , п р ед с т а вя
Божието провидение за творението и
автентичността на Библията, основана
на проповедта на д-р Джейрок Лий
(www.gcntv.org). Д-р Елвин Хуанг,
невробиолог и вицепрезидент на WCDN,
съдейства на програмата като членнаучен съветник. Той каза: „Науката е
несъвършена. Макар и една хипотеза да
изглежда правилно отначало, може да
се счита за грешна след известно време.
Въпреки това, Божието обяснение е
неизменно и предлага отговори на
въпроси, на които никой не е отговорил.
След като приемете Бог, ще видите
веднага много отговори на Вашите
въпроси“ (Снимка 1).
Световната християнска мрежа
на лекарите свързва християнските
медицински лекари от цял свят и доказва
Божите могъщи дела с действителни
медицински данни. Президентът

на организацията, д-р Гилберт Чае,
директор на болницата Йосей Джейл,
обикновено бил разстроен преди да
отиде в Централната църква Манмин,
защото се чувствал безпомощен, когато
пациентите му били изправени пред
неочаквани проблеми, въпреки че
правел всичко възможно да ги излекува.
Междувременно, той дойде на
двуседмичното специално събрание за
изцеление, ръководено от д-р Джейрок
Лий през 2000 г. и бе удивен да види
много членове, излекувани от артрит
в коляното, лумбална дискова херния,
апоплексия и лошо зрение. Това била
голяма възможност за него да поднови
своя живот като християнски лекар
(Снимка 3).
Той осъзна, че всички болести имат
духовни причини и каза: „Когато
виждам много пациенти, които страдат
от диабет, високо кръвно налягане,
апоплексия и рак, аз съжалявам и се
надявам, че те също ще чуят за това
свето евангелие, ще осъзнаят причините
за техните болести и ще получат
изцеление и спасение. Често казвам на
моите пациенти, че ако искат да бъдат
свободни от болести, трябва да вярват в
Бога.“
Д-р Йонгуук Парк, професор в колежа
Улсан, копнял за Божието благоволение.
След като бил заведен в църквата
Манмин в Южен Улсан, той започнал
обновен християнски живот (Снимка 4).
Той разрешил всички въпроси,
които имал, чрез проповеди като:
„Посланието на кръста“, „Дух, душа и
тяло“ и „Лекции за Битие.“ Видял също
много болести да бъдат излекувани с
молитвата на д-р Джейрок Лий, като рак
и левкемия.
„Свидетелството на старши дякон
Юндюк Ким бе удивително. Тя имала
изгаряне от трета степен, но била
излекувана само с молитвата на д-р Лий!
Не е ли удивително дело, че никой не
може да не приеме живия Бог?“
Той казал, че съжалявал, защото
повечето хора в света не знаят кои са
и за какво живеят. Добавил също, че
трябва да живеем със съзнанието за това
кои сме и каква е целта в живота ни.
Духовната вяра не е нещо, което
хората могат да имат, само защото искат.
Тя се отдава от Бога отгоре. Всеки,
който открие сърцето си, приеме Господ
и унищожи всички спекулации и знание,
може да получи тази духовна вяра от
Бога. Впоследствие, той ще изпита
изцеление в духа и тялото чрез делата на
Светия дух и ще има истински покой.
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„Не убивай“
„Не убивай“ (Изход 20:13).

Старши пастор д-р Джейрок Лий

да се ядоса, да го кълне, да се бие с него, да му
завижда, да го осъжда и критикува и да говори за
недостатъците му на другите. Възможно е да му
навреди чрез измама. Понякога изпитва вражда
към него и не контактуват изобщо. Всички тези
зли дела, произлизащи от омраза, са духовно
убийство (Матей 5:21-22).
По времето на Стария завет, Светият дух още
не бил дошъл, затова не било лесно за хората да
обрежат сърцата си и да станат святи. Въпреки
това, по времето на Новия завет, ние имаме
Светия дух в сърцата ни и Той ни дава сила да
отхвърлим дори и греховните натури от тях.
Ето защо, можем изцяло да отстраним корена
на „омразата“ и „убийството“ по едно и също
време. Когато отхвърлим греховете и злото и
ги заменим изцяло с любов, можем да получим
Божията любов и благословии.

3. Причинявайки някой да се препъне
В д е с е т т е з ап о в ед и , Б о г з ап о вя д ва н а
Неговите деца да не убиват. Това не означава
само да не отнемаме живота на другите, но и
да не извършваме духовно убийство. Докато
хората не научат за духовното убийство, те
мислят, че никога не са убивали и считат, че
спазват заповедта. Спазва ли се наистина тази
заповед? Нека да разгледаме трите значения на
„убийството“ в шестата заповед: „Не убивай.“

1. Отнемането на нечий живот
Всеки счита, че извършването на убийство чрез
отнемане на нечий живот е тежко престъпление.
Въпреки това, трябва да запомним нещо в
това отношение – собственото убийство, т.е.
самоубийството, също е убийство.
Властта върху живота и смъртта принадлежи
само на Бога и не можем да отнемем собствения
си живот, с амо защото е наш. Ето защо,
самоубийството също е грях на убийство, както
и извършването на аборт.
Родителите не могат да убиват дори зародиша
в утробата. Убийството само по себе си е голям
грях и впоследствие, отнемането на детски
живот като родител е греховно действие, което
трябва да бъде напълно ясно.

2. Да мразите братята си
1 Йоаново 3:15 гласи: „Всеки, който мрази
брата си, е човекоубиец; и вие знаете, че в никой
човекоубиец не пребъдва вечен живот.“ Да
мразим някой в сърцето си също е грях според
Бога. Така е, защото убийството по своята
същност е причинено от омраза, тоест, омразата
е коренът на убийството. Когато омразата се
развива в сърцето, човек може да извърши зло и
накрая, дори убийство.
Както е записано в Битие 4, Кайн бил първият,
който извършил убийство в човешката история.
Коренът му бил омразата. Бог не приел неговите
дарения, направени с неподчинение, а с
радост приел даренията на Авел, направени с
подчинение. Виждайки това, омразата на Кайн
към Авел станала толкова силна, че той накрая
убил собствения си брат, Авел.
Някой, който изпитва омраза към брат си, може

„Да се препънем“ означава да нарушим
крачкат а си като вървим или тичаме, да
залитнем и почти да паднем. В духовен смисъл,
„да накараме някой да се препъне“ означава да
причиним вреда на другите, като ги караме да се
отклонят от истината.
Представете си, че един член казва на своя
ръководител: „Имам много важно семейно
събиране в неделя. Може ли да пропусна
н ед е л н ат а с л ужб а ? “ А ко р ъ ко в од и т е л я т
отговори: „След като е толкова важно, нямаш
друг избор, освен да нарушиш деня на Господ.“
В този случай ръководителят я води по пътя
на смъртта и това е духовно убийство. Да
предположим, че друг член, нуждаещ се от пари,
попита ръководителя: „Нуждая се от малко пари
за известно време и мога скоро да ги върна,
възможно ли е да заема от църковните финанси
по лични причини?“ Ако ръководителят му каже,
че е възможно, стига да ги върне, това също е в
пряко противоречие с Божията воля и го кара да
се препъне.
С други думи, духовно убийство е да учим
някого на неистината и да го отдалечаваме
от пътя на живота. Понякога можем да дадем
грешен съвет на един член и да му причиним
големи трудности. Това никога не е приемливо и
когато не сме сигурни за правилния отговор или
съвет, трябва просто да кажем на някого, че ще
потърсим отговора и ще му отговорим по-късно.
След това следва да се молим или да попитаме
някой, който би могъл да знае отговора. Дори
и по този начин, трябва да дадем правилните
отговори.
Духовно убийство е също да осъждаме и да
критикуваме другите с лоши думи и да правим
синагога на Сатаната, да клеветим или да
отчуждаваме хората един от друг. Това ще накара
братята да се мразят взаимно и да си причинят
зло. Най-вече, ако човек разпро ст ранява
клевети за определен пастор или църква, Бог
със сигурност ще го държи отговорен за това.
Някои хора се препъват сами заради собственото
си зло. Исус действал само в истината, но
заради собственото си зло, порочните евреи
и Юда Искариотски се препънали. Ако един
човек казва, че няма да отиде на църква заради
недостатъците на друг, това не означава, че някой
го е накарал да се препъне, а той се препъва

заради собственото си зло.
Някои хора изоставят Бог, защото този, на
когото са вярвали, нарушил доверието им
за нещо порочно. Например, заради своето
доверие, те стават гаранти на някого и по-късно
имат проблеми. Това показва, че вярата им не е
истинска. Библията ни учи да не ставаме гаранти
за задължения и църквата ни учи да не отдаваме
и да не взимаме пари на заем сред вярващите.
Въпреки това, те не успяват да различат в
истината и не се подчиняват. Ето защо, вместо да
се откажат от Бога, трябва да се разкаят.
Също така, ако някои хора осъждат, критикуват
и се препъват, има възможност да накарат други
хора да се препънат заради злото им. Ако те
наистина имат добро сърце и истинска вяра,
дори и да видят недостатъци в другите, само ще
изпитат състрадание и ще се молят за тях.
Някои хора се препъват заради проповядваното
Божие слово. Когато проповедникът говори за
десятъка и казва, че ще бъдем благословени,
ако отдаваме правилни десятъци, те се чувстват
неудобно, мислейки, че църквата винаги набляга
на парите. Когато проповедникът говори за
могъщите дела на Бога, някои хора не вярват в
плътските мисли и изпитват неудобни чувства
в сърцата си. Ако имат добрина в сърцето си,
за да приемат истината, те няма да се препънат
заради Божието слово. Въпреки това, те живеят
в тъмнината и затова се препъват чрез Божието
слово, което е светлината (Матей 11:6; Йоан
11:10).
Човек се препъва заради слаба вяра и зло
в сърцето. Този, който кара един брат да се
препъва, също е отговорен за това. Когато
проповядваме истината, трябва да сме разумни,
за да учим слушателя според неговата мярка на
вярата. Ако кажете на един нов вярващ, който
току-що е приел Господ и е получил Светия дух:
„Престани да пушиш и да пиеш и не отваряй
магазина в неделя“, това е сякаш давате парче
месо на новородено бебе. Дори и да се подчини,
защото е принуден, той ще се чувства обременен
и може дори да се откаже да ходи на църква.
Ако ние истински обичаме Господ и душите,
ще внимаваме много за всяка произнесена дума,
за да не накараме никого да се препъва, а да
му дадем милост и наставление. Трябва да го
учим, давайки му сила и надежда, за да прилага
Словото, без да го обиждаме и обременяваме.
Скъпи братя и сестри в Христос, ако обичате
един човек, можете да не виждате ясно неговите
грешки и недостатъци (1 Йоаново 4:11). Дори
и да намерите голямо прегрешение в него, ще
изпитате състрадание и ще се опитате да го
подкрепите, гледайки на него с вяра, за да се
промени. Надявам се да отхвърлите изцяло
омразата и да обичате всички с любовта на
Господ, който обичал дори враговете Си. Моля
се в името на Господ по този начин да живеете в
славата, блестяща като слънцето на небето.
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от Виетнам

„Радвам се, че познавам и посещавам
Централната църква Манмин“
Централната църква Манмин има китайска енория и
чуждестранна енория за чужденци, които живеят в
Южна Корея. Сред тях има хора от Виетнам. Нека да
чуем техните свидетелства.

Виетнам

„Християнският ми живот бе напълно подновен“

„Много хора от Виетнам желаят боготворителна служба“

Дякон Лю, ръководител на група

Сестра Ретириен

През юни, 2006 г., аз се регистрирах в Централната
църква Манмин, следвайки съпруга ми, който е от Корея.
По онова време не знаех корейски език и не можех да
се съсредоточа върху посланието, проповядвано на
службата. Никога не бях ходила в църква и всичко бе
ново за мен. Междувременно изпитах любовта на Бога.
Когато беше на три години, синът ми пътуваше на
мястото за пътници в колата, която шофираше съпругът
ми. Вратата не бе затворена добре и се отвори по време на пътуването. Синът
ми падна на пътя. Един автобус мина върху него, което можеше да бъде
фатално. Въпреки всичко, стана чудо и синът ми оцеля между колелата. Той
изобщо не беше ранен. Алилуя!
Това промени напълно християнския ми живот. Започнах да спазвам Божия
ден и да давам правилно десятък. Опитвах се да живея според Божието слово
и да помагам на членове от Виетнам, които не разбираха добре проповедите.
От юни, 2014 г., работех като ръководител на група в чуждестранната
енория и превеждах проповедите на религиозните служби на виетнамски
език. Посещавах също и други членове с моя енорийски пастор и помагах
с преводите. Понякога научавах на сън корейски думи, които не знаех. Бе
удивително. Живеейки в любовта на Бога, аз свидетелствах за Неговата
любов на членовете на моята група. Тогава броят им нарасна. Благодарение на
това, получих награда за заслуги като ръководител на група в църквата през
февруари, 2015 г.

През 2012 г., аз се омъжих за моя съпруг
от Корея и научих за Централната църква
Манмин. Гледах службата по Интернет с превод
на китайски език, защото нямаше превод на
виетнамски. Можех да разбера службата, защото
научих китайски език, докато помагах на баща
ми, който е собственик на кораб.
Прочетох също книгите на старши пастор д-р
Джейрок Лий на виетнамски език, като Небето, Ад, Посланието
на Кръста, Мярката на Вярата, Събуди се, Израел, Моят Живот
Моята Вяра и получих голямо благоволение.
Във Виетнам съпругът ми разпространяваше евангелието
старателно и аз също го разпространявах сред моите близки,
приятели и съседи. Накрая създадохме семейна църква и започнахме
заедно да провеждаме религиозни служби. Броят на хората
нарастваше и се формираха две групи: едната с тридесет и другата
с петнадесет души. Дадох им също книгите на старшия пастор и те
много ги впечатлиха.
През юни, 2013 г., двамата със съпруга ми се преместихме в Южна
Корея и родителите ми оказваха внимание на членовете от наше име.
Надявам се службите да бъдат преведени на виетнамски език, за
да могат много души от Виетнам да се присъединят към красивите
служби на Манмин.

„Синът ми с аутизъм се подобри,
което облекчи моята загриженост“

„Бях излекувана от болест и
християнският ми живот се поднови“

Сестра Уентибичянг

Сестра Хуангтишиен

Синът ми има аутизъм и не може да се грижи
за себе си, затова винаги трябва да му обръщам
специално внимание и да живея в непрекъснато
притеснение. Той не можеше да говори добре и не
бе в състояние да отиде сам в тоалетната. Имаше
интелектуални и функционални нарушения.
През юли, 2014 г., груповият ръководител
Лю ме заведе в Централната църква Манмин.
Прочетох книгите на д-р Джейрок Лий на виетнамски език и бях
обнадеждена за подобрението на моя син.
От тогава, той има голям напредък. Вече е в състояние да ходи
сам в тоалетната, реагира, когато му се говори и отговаря добре. В
миналото не можеше да стои спокоен, защото не бе способен да се
съсредоточи. Сега е в състояние да стои кротко сам.
Изчезна тревогата ми, която изпитвах винаги. Алилуя!

Посещавах църква във Виетнам, но често
задрямвах по време на службите. През април,
2014 г., двамата със съпруга ми посетихме нашата
дъщеря, която живее в Южна Корея и останахме
за десет месеца. По време на престоя ми, посетих
Централната църква Манмин и с мен се случиха
големи промени.
По-конкретно, участвах в лятното оттегляне
за молитви на Манмин през август, 2014 г. Там видях лечението на
много хора от техните болести чрез молитвата на д-р Джейрок Лий и
почувствах живия Бог.
Освен това, бях излекувана от ринит, който ме измъчваше в
продължение на 27 години. В миналото съпругът ми не можеше да
остави алкохола и цигарите, но сега успя да ги спре. Откакто се върнах
във Виетнам, аз се моля за създаването на филиал на църквата Манмин.

Силата на БОГА

„Бях на прага на смъртта,
но Бог ме излекува“
Брат Хуапионг Чои, на 27 години, бе в кома поради пневмония,
причинена от туберкулоза в белите дробове. Той се бореше между живота
и смъртта, но успя да дойде на себе си, след като получи молитвата на д-р
Джейрок Лий, преминаваща времето и пространството. Дробовете му бързо
се възстановиха и малко по-късно бе изписан от болницата. Скоростта на
неговото оздравяване бе прекалено бърза, за да се обясни медицински.

Преди молитвата
Той дишаше с помощта на
респиратор, защото дробовете
му бяха инфектирани с
туберкулозна пневмония.

След молитвата
Имаше петна на белия дроб
заради туберкулозата, но сега
няма нищо.

Брат Хуапионг Чои с неговите родители
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„Бог говори с мен с езика на любовта“
Доктор Микиоюнг Ким е професор и историк по изкуствата,
който обича и почита корейското изкуство. Наскоро получи
благословията дисертацията й да бъде публикувана онлайн на
уебсайта на Музея на модерните изкуства в Ню Йорк. Тя бе
първата корейка с публикувана дисертация на този уебсайт.
В днешно време, освен върху проучванията, вниманието й
е съсредоточено върху проповедите на д-р Джейрок Лий и
молитви. Следва нашето интервю с нея.

много църкви, в които членовете завиждат и създават
групи. Чудех се как се постига това в Манмин и слушах
проповедите на старшия пастор като: „Дух, душа и тяло“,
„Глава за любовта“, „Глас, призив и ръководство на Светия
дух“ и „Лекции за Йов.“ Чувствах се сякаш намирах
скъпоценни камъни на огромен пясъчен бряг и ги събирах
на едно място. Заедно представляваха нещо огромно за
мен. Непрекъснато търсех повече и ги нанизвах.

В. Как бяхте насочена към тази църква?
Сестра Джихюе Хуанг бе една от моите студентки. Тя ми
даде книгата на д-р Джейрок Лий Посланието на Кръста.
Даваше ми по една негова книга на всеки две седмици. Изпитвах
любопитство към книгите и прочетох десетина от тях. Слушах
също неговите проповеди за Битие и Откровение.
Бях посещавала презвитериански църкви в Корея и баптистки
църкви в САЩ, затова отначало лекциите бяха нови за мен, но ме
заинтригуваха много. След това научих повече за Централната
църква Манмин. През 2012 г., двете с дъщеря ми получихме
молитвата на д-р Лий, за която бях слушала, че е много могъща.
Минаха две години и Бог ме насочи към църквата.
По онова време започнах изследователски проект, който много
ме интересуваше. Проектът имаше успех и исках да го продължа.
Имах желание да установя изследователски център, в който да
се провеждат работни сесии за произведения на изкуствата с
планиране и осъществяване на тяхното излагане. В процеса на
работата изпитах големи финансови трудности. Точно тогава
професор Юнгкиол Чои посети моето училище, за да изнесе
специална лекция. Говорих с него за Централната църква
Манмин и за старши пастор Лий. След това исках отново да
посетя църквата и с желание отидох пак, за да получа молитвата
му.

В. Вие сте първият корейски артист, чиято дисертация е
публикувана на уебсайта на Музея на модерното изкуство
в Ню Йорк. Можете ли да ни разкажете историята?
Докато изпитвах проблеми, получих наградата за изкуства
Ха Йонг Хюн. Тази награда получаваха много влиятелни
артисти и художествени критици в Корея... и аз я получих!
Това бе отразено в един ежедневник с моя снимка. Сестра
Хуанг, моя студентка, показала статията на старшия пастор и
му казала: „Професорът, който получи Вашата молитва порано, спечели голяма награда.“ Той се зарадвал, сложил ръка
на снимката и се помолил за Божията благословия. Тогава не
знаех за това.
През февруари, 2014 г., след като чух, че съм избрана
за победителка на наградата по изкуства Ха Йонг Хюн, аз
участвах в изложбата в Художествената галерия Пара Сайт в
Хонконг, която бе посветена на тенденциите в Япония, Южна
Корея и Тайван през 60-те години. Представих също моята
докторска дисертация на английски език в Asia Art Archive,
който е изследователски център в Хонконг. Това бе семинар
със сесия за обсъждане. Изнесох лекция въз основа на
моята дисертация, придружена със снимки и изложих някои
въпроси за обсъждане. На следващия ден получих телефонно
обаждане от Музея на модерното изкуство в Ню Йорк.
Казаха, че чули за лекцията ми в Хонконг и ме поканиха
да изнеса лекция за учениците на Музея и други гости.
Докторската ми дисертация бе публикувана за първи
път през 2000 г. Това бе първата дисертация в Корея за
съвременно корейско изкуство и тя доведе до големи
промени в него. През април, 2014 г. посетих Музея на
модерното изкуство, изнесох лекция пред много директори
и служители и ръководих дискусия. През следващите шест
месеца, след окончателна редакция на дисертацията, тя бе
публикувана онлайн на уебсайта на музея през февруари,
2015 г.
От дълго време исках да споделя моя труд със света и сега
бях благословена да изпълня надеждата си чрез молитвата на
старшия пастор върху моя снимка.

В. За какво се моли д-р Джейрок Лий, когато се
срещнахте с него?
През юни, 2014 г., отидох при старшия пастор, за да получа
неговата молитва за разрешаване на моите финансови
трудности. Той каза: „Ела бързо в духовния свят.“
Мислех, че съм духовен човек, което действително е горда
мисъл. Принадлежах на презвитерианската църква, чието
основно внимание е върху закона и доктрината и винаги съм
обръщала внимание на „духа.“ Бързо промених мнението
си. Помислих: „Ако казва така, значи не съм човек на духа.
Трябва да помисля за това отново.“
За следващите шест месеца, всичките ми проблеми бяха
решени. Междувременно, Бог ме накара да почувствам, че
благословиите не идват случайно. Изпитах Божието дело
в последния ден на моята 100-дневна обетна молитва и
почувствах Неговото присъствие. Всичките ми проблеми
бяха разрешени по неочакван за мен начин и Бог ми отговори
с още по-големи неща.

Д-р Микиоюнг Ким, Енория 19
2015
Тя бе първият корейски историк на
изкуствата, чиято дисертация бе
публикувана в Интернет в уебсайта
на Музея на модерното изкуство в Ню
Йорк, който е една от най-големите
художествени галерии в света.
-Заглавие: „Изрази без свобода:
Корейско експериментално изкуство
през 60-те и 70-те години“

Награда за изкуство на Ха Йонг Хюн
за художествена критика (2014)
Директор на Корейския институт за
изследване на изкуствата (2006-до
сега)
Професор по история на изкуствата в
Университета Кангнам (1989-до сега)
Гостуващ професор в Университета в
Калифорния в Бъркли.

В. Какъв е Вашият християнски живот сега?
Честно казано, за мен беше трудно да посещавам
събранието за молитва Данаил, което започваше в 21 часа
всяка вечер. Имах навика да посещавам събранието за
молитви рано сутрин, затова се събуждах в 4.30 и заспивах
в 23 часа. Животът ми се промени, откакто започнах да
посещавам събранието за молитви Данаил. Винаги ми се
спеше през първите шест месеца. Удивителното е, че не исках
да спра. Към седмия месец започнах да свиквам с графика.
Вече не изпитвах умора и бях изпълнена с Духа, дори и след
малко сън.
В Централната църква Манмин не мога да видя
ревност или завист сред членовете. Разбира се, не трябва
да има ревност и завист в църквите, но съм виждала
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В. Каква е Вашата мечта и визия?
Благодарна съм, защото осъзнах, че Бог ме насочи към
тази църква за спасение на душата ми. Мислех, че съм
спасена и че съм духовен човек, но Бог знаеше, че не съм и
ме насочи към тази църква, за да стана истински човек на
духа.
Преди това учех и за занимавах с изследвания по
петнадесет часа на ден. Днес темата на моите проучвания
е посланието на старшия пастор. Водя си бележки, докато
слушам. Не знам какъв ще е резултатът от моите проучвания.
Мислех, че ще удовлетворя Бог като уча повече, но сега
искам да унищожа всяко надменно знание, получено срещу
любовта на Бога, без да получавам нищо. Искам само да
постигна службата, която Бог ми дава в молитва и ще я
считам за главен приоритет в живота си.
Желая да чуя какво иска Бог във всеки момент и да
следвам Неговото ръководство стъпка по стъпка. И в
последния момент, искам да Му кажа: „Господи, аз Ти се
подчиних.“ Това е моята визия и надежда.
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