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Сигнал за тревога от топлинен ефект
за цяла Корея, лятното оттегляне за молитва
на Манмин 2015 г. се провежда в хладно време
Международен фестивал с хора от 27 държави
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Лятното оттегляне за молитва на Манмин през 2015 г. бе така специално, както винаги. Бог показа доказателства за Неговата любов чрез всички мероприятия. Всички посетители изпитаха знамения, чудеса и могъщи дела.
Те почувстваха също Божията любов и радост, които нищо друго не може да даде (Главна снимка: Лагер за огнена молитва и възхвала на третия ден, #1: кръглата дъга около слънцето по време на службата за пристигане
в първия ден, #’s 2, 3, 5: Семинарът на д-р Джейрок Лий и събранието за Божествено изцеление; #’s 4, 6, 7: Спортен ден на втория ден и #8: изпълнение по време на лагера за огнена молитва и възхвала на третия ден)

От 3 до 6 август, лятното оттегляне
за молитва на Манмин през 2015 г. бе
проведено в курорта Диоджюсан, Муджу,
провинция Джионбук, на тема „Любов“.
Присъстваха хора от 27 държави.
Бог помага на членовете да изпитат
Неговата любов по време на лятното
оттегляне за молитва на Манмин всяка
година, чрез представяне на удивителни
знамения, чудеса и могъщи дела. През
2015 г., както преди това, имаше много
доказателства за Неговат а любов,
разпространени по време на оттеглянето.
В първия ден оттеглянето започна с
великата Божия любов с кръгла дъга около
слънцето. Бокним Лий – президентът на
центъра за молитви на Манмин, ръководи
службата за пристигане. Същата вечер
старши пастор д-р Джейрок Лий ръководи
семинара и събранието за Божествено
изцеление.
Д-р Лий обясни за предишните оттегляния.
По време на оттеглянето през 2013 г. всеки
член можеше да открие малко сърцето си и
да изгради доверие с пастора; по време на

оттеглянето през 2014 г., членовете можеха
да почувстват любовта на Бога, който винаги
дава най-добрите неща и ги ръководи по
най-добрите пътища, дори и да се е случило
нещо в противоречие на техните мисли и
очаквания; и по време на оттеглянето през
2015 г., повече членове можеха да пътуват
по-бързо в потока на цялостен дух, като
виждаха добрината на пастора, неговата
любов, вяра и близко отношение с Бога.
Бог им показа знамения чрез студените
бризове и ги благослови да се радват на
оптимални температури. Сигналът за
тревога от топлинен ефект се отнасяше за
цялата страна. Въпреки това, освежителните
и умерени бризове продължиха да духат,
помагайки за контролиране на температурата
и влажността. Те поддържаха времето
много приятно. Това приличаше на случая
с израилтяните, които били защитени в
Гошен, докато египтяните в останалата част
от Египет страдали от десет чуми.
Освен това, Бог изрази Неговата дълбока
любов към Своите деца чрез Неговите
могъщи дела. Много хора бяха излекувани

от тумори, кожни заболявания, разкъсани
дискове, фрактури на костите и различни
видове болки. Много хора възстановиха
зрението и слуха си. Някои хора, които
разчитаха на инвалидни столове и патерици,
вече не им бяха нужни, когато се изправиха
и проходиха. Те изпълниха сцената, за да
възхваляват Бог със своите свидетелства.
Едно момче беше излекувано от аутизъм и
много други бяха излекувани от неизличими
болести. Освен това, 22 от 29 участника,
които бяха глухи, започнаха да чуват.
Докато те свидетелстваха за
изцерителните дела на Бога, д-р Лий отново
се моли страстно, за да могат повече хора
да срещнат Бога, предлагащ отговори
и изцеления. Лекарите и медицинските
професионалисти на WCDN (Световна
християнска мрежа на лекарите) получиха
техните свидетелства и казаха, че имаше
прекалено много свидетели, за да приемат
всички.
На втория ден бе проведен Спортният ден
със състезание между енориите. По време
на мероприятията духаше хладен бриз и

нямаше ни най-малък инцидент. Всички
членове бяха обединени с любов. Поконкретно, участваха и възхваляваха Бога
членовете, които получиха изцеление чрез
молитвата на д-р Лий.
На третия ден, д-р Лий ръководи
лагера за огнена молитва и възхвала. Той
предложи благодарности и любов на Бога,
отдавайки възхвала с членовете. Д-р Лий
каза: „Животът ми се намираше по пътя
на бедността, болестите и страданието.
Едва след като приех Господ, научих за
истинската радост и щастие. От тогава,
нищо не бе проблем за мен, защото имах
надежда за Небето, където мога да живея
завинаги с Господ. Аз преодолях всичко
с радост и благодарности и тогава Бог ми
даде най-голяма сила, казвайки ми да поведа
безброй души към Небето.“
Църковните членове изпитаха делата на
Бога, който контролираше времето и голям
брой хора бяха излекувани от много болести.
Вярата и надеждата им нараснаха още
повече, благодарение на любовта на Бога,
който иска да им даде само щастие.
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Духовната молитва, която Бог желае
„Винаги се радвайте. Непрестанно се молете. За всичко благодарете,
защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса“ (1 Солунци 5:16-18).

върху нас.

Старши пастор д-р Джейрок Лий

Някои хора казват: „Молих се на Бога, но нямам
отговор.“ Трябва да запомним, че можем да получим
отговори само когато предлагаме духовна молитва,
която удовлетворява Бог и е приемлива за Него. Не
можем да получим отговори безусловно, само защото
се молим.
Какъв вид молитва е духовната молитва, която води
до отговори от Бога и Го удовлетворява?
На първо място, това е молитвата с радост.
Тук „радост“ не е видът радост, която имате, когато
има нещо, за което да сте радостни и която загубвате,
когато нещата не вървят добре. Тази радост никога не
се променя в никаква ситуация; тя просто извира от
дълбочината на сърцето Ви.
Много хора се радват, когато имат нещо хубаво, за
което да се радват, но те загубват тази радост много
лесно, когато нещата не вървят, както те искат или
когато срещат затруднения. Въпреки това, вярващите
с истинска вяра са различни. Когато са изправени пред
затруднение, те се тревожат за момент, но мислейки за
Божията любов, те са способни отново да се радват от
сърце. Така е, защото имат благоволението и любовта
на Бога, който им е дал небесното царство.
Истинската радост е доказателството, че имаме вяра.
Тази радост няма да изчезне, ако вярваме истински в
Господ и в Бог. Вие може да скърбите за умиращите
души, както и в разкаяние, за да отхвърлите грехове и
неистини. Ако скърбите духовно, благоволението ще
Ви обземе и ще получите нова сила, за да отхвърлите
греховете и да изпълните Вашите задължения. Ако
скърбите по физически начин, ще се обезсърчите
и изморите. Загубвате сила още повече с Вашите
физически мисли.
Някои от вас могат да помислят: „Този човек
е признат и обичан, но аз не. Аз не съм получил
благословии.“ Тогава просто съжалявате за Вашата
ситуация. В едно кътче на сърцето си имате
разочарование и негодувание към Бог или други хора.
Римляни 8:6 гласи: „Понеже копнежът на плътта
значи смърт; а копнежът на Духа значи живот и мир.“
Ако имате такава нагласа и начин на мислене, ще
загубите радостта и ще бъдете все по-изморени.
Следователно, трябва да мислите с надежда: „Ще
получа отговори скоро, ако бъда обновен повече
и натрупам повече молитви в сърцето си.“ Когато
радостно отдаваме духовна молитва, на която Бог се
радва, Неговите отговори и благословии ще дойдат

На второ място, това е молитва на
благодарност.
Хората са благодарни, когато имат нещо, което е
от полза за тях, но не са благодарни, когато се случва
противното. Ще бъдете изпълнени с благодарности,
когато сте сигурни за благоволението на спасението.
„Колко съм благодарен за това, че познавам Бог и
мога да коленича пред Него! Колко съм благодарен за
това, че мога да отворя устата си, за да почитам Бог
с моя глас и молитва!“ Вашата благодарност няма да
спре.
Римляни 5:4 гласи: „...а твърдостта [създава]
изпитана правда; а изпитаната правда надежда.“
Както е казано, дори във всякаква трудност, хората,
които разчитат на Бог, ще благодарят с надежда.
От друга страна, не можете да бъдете благодарни,
ако не сте удовлетворени от Божието благоволение,
а се стремите към света. Можете да завиждате
на онези, които живеят в голямо богатство и да
останете разочаровани. Понякога може да не сте
благодарни, защото не сте обичани като другите. В
този случай трябва да се молите за Божията сила
още по-ревностно. Трябва да се молите по следния
начин: „Благодаря, че ми позволи да открия моите
недостатъци. Не мога сам да подновя себе си, но ще
го направя с Божията сила. Помогни ми, моля те.“
Помните ли кога приехте Господ за първи път,
получихте Светия дух и тичахте с радостта на първата
любов? Ако сега тази радост и любов са се охладили,
трябва да намерите причината в себе си.
Във Вашия ежедневен живот, може да преминете
през много неща и да срещнете много хора. Тогава,
ако не сте в състояние да запазите сърцето си,
възможно е да се ядосате, когато нещата не вървят
добре. Възможно е да произнесете думи, които
нараняват чувствата на другите. Може да разберете
погрешно и да съдите другите. Ако натрупвате неща
на плътта по този начин, Вашата пълнота с Духа ще
се охлади малко по малко. В същото време, радостта
и благодарността също ще Ви напуснат. Дори и да
искате да мислите за благоволението на спасението
и за любовта на Бога, Вие ставате безчувствени.
Въпреки това, ако правите всичко възможно винаги, за
да култивирате осветеност и добрина, тогава радостта
и благодарността никога няма да Ви напуснат. Това е
вярно за хората, които истински копнеят за духа.
Ние трябва да предлагаме такава духовна молитва
на вяра и ароматна молитва, която удовлетворява
Бога.
На трето място, това е постоянна молитва.
Дори и да присъствате на събрания за молитви
всеки ден, само когато Бог признае, че е получил
аромата на Вашите молитви, това означава, че се
молите постоянно.
За да предложите такава молитва, трябва да се
молите с радост и благодарност. Не трябва да се
молите с много притеснения на този свят. Ароматът
на духовната молитва е приет от Бога и тогава Той
ще Ви вдъхнови чрез Светия дух в молитва и ще Ви
покаже начина да разрешите Вашите проблеми. Не
можете да получите сила, за да се молите страстно,
ако Вие запазвате в молитвата си притеснения или
тревоги на този свят или се молите с разочарование
или тъга. Представете си, че един човек Ви съветва.
Чувствайки се неловко, може да помислите: „Той не
е по-добър от мен. Как може да ме поучава?“ Също
така, някои хора мислят: „Имам зло в себе си, затова

не мога да предложа молитва на добрина. Само когато
сърцето ми е добро, мога да се моля в добрина.“
Въпреки това, макар и все още да не сте отхвърлили
цялото зло, поне знаете истината. Трябва да се
опитвате да променяте мислите си в добри мисли във
всеки момент в степента, в която познавате добрината
като знание. Когато Бог види усилието Ви, Той ще Ви
даде повече сила в молитвата. Нека да си представим,
че един дякон е имал спор със съпругата си и се е
молил в църквата. В тази ситуация, молитвата на
всеки един ще е различна. Възможно е жената да
съжалява много пред Бога, да не е способна да се
разкае и просто да загуби сили. Дори и да се моли,
тя просто говори с незначителни повторения. Друг
човек може да съжали за нейната ситуация, което не е
истинско разкаяние. Тя може дори да говори за това,
което мрази в съпруга си. Такава молитва не е аромат
за Бога.
В тази ситуация, трябва да приемете, че всички
причини се намират във Вас. Ако наистина копнеете
за добрина, трябва да се молите, вглеждайки се в
себе си. Тогава ще бъдете в състояние да се молите
за Вашия съпруг в добрина, като: „Боже, мога да
преодолея тази ситуация чрез молитва, но съпругът
ми няма вяра. Колко болезнено трябва да е за моя
съпруг! Нека той също да има вяра и да постигне
добро място за обитаване на небето. Имай милост
към него.“ Можете да се молите за Вашия съпруг със
сълзи.
Когато се молите по този начин, ще бъдете в
състояние да започнете молитвата, за да откриете
Вашето зло чрез делото на Светия дух. Също така,
ще се молите ревностно със сила от горе, за да
отхвърлите неистината, която сте открили.
Тогава ще се молите в благодарност със сълзи, по
следния начин: „Благодаря Боже, за твоята любов, за
това, че винаги държиш ръцете ми и не ме забравяш.“
Ако Вие предложите такъв вид вдъхновяваща
молитва, сърцето Ви ще се изпълни с дълбоката
любов на Бога. Ще получите сила според степента, в
която любовта идва в сърцето Ви. Тогава ще бъдете
в състояние да го постигнете и действително ще
отхвърлите злото.
Когато се молите с такъв вид сърце, Вашата
молитва за Божието царство ще бъде запазена като
красивия аромат на молитвата. В същото време, ден
след ден, сърцето Ви също ще се промени в добро
сърце. По този начин, надявам се непрекъснато да
натрупвате аромата на молитвата на добрина, която е
приемлива за Бога.
Скъпи братя и сестри в Христос, Божията воля
е да се радваме винаги, да благодарим във всичко
и да се молим непрестанно. Ако спазим само тази
част от Словото, това означава, че спазваме Божията
воля и ще получим големи благословии. Няма да
има никакви проблеми, които да не могат да бъдат
разрешени в живота Ви. Моля се в името на Господ да
отправите духовна молитва, да получите отговори и
да се радвате на слава и почит на Небето.
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Плодът на добрината,
който е видян
от Бог като красиво и
добро сърце

Плодът на праведността,
който е вярата
в и подчинението на
Божието слово

Плодът на истината,
който означава да не лъжем
и да не се променяме в
никаква ситуация
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Всеки може да получи плода на светлината, когато живее
в словото на Бог, който е светлина. Ефесяни 5:9 гласи:
„Защото плодът на светлината се състои във всичко що
е благо, право и истинно.“ Когато съчетаем добрината,
праведността и истината, ще получим плода на светлината.
Ще бъдем признати от всички хора като истински Божи
деца и ще отдадем красива светлина в тъмния свят.

Ако плодът на добрината е роден в нас, ние
не търсим собствената ни полза, нито злото,
във всякаква ситуация. Дори и да означава
самопожертвувание, трябва да търсим ползите за
другите. Трябва също да се поставим на мястото
на другия, за да не реагираме неподобаващо и да
действаме, следвайки задълженията на хората.
Също така, не трябва да завиждаме на другите,
да бъдем високомерни и горди. Трябва да се
радваме на всичко в истината и да вършим само
добрина според Бога. Когато плодът на добрината
се род и и се пока же в ж и вота н и, това е
доказателството, че ние сме деца на Светлината,
тоест, истински Божи деца.
Тук трябва да запомним, че добрината на
света е различна от тази според Бога. Хората
на света мислят, че един човек е добър, когато

потиска омразата и неудобството, без да ги
разкрива в неблагоприятни ситуации. Въпреки
това, Бог счита, че не е редно да изпитваме
негативни чувства в сърцата си, макар и да не ги
разкриваме.
Ед и н чов ек на до б ри нат а н и ког а н я ма
негативни чувства, дори когато другите му
вредят, а вместо това изпитва съжаление към тях
и ги обича. Той разчуства сърцата им с услуга и
пожертвувание. Освен това, ако той е способен
да даде живота си за грешниците, като Исус, той
е постигнал нивото на добрината, което наистина
удовлетворява Бога.
Само когато постигнем добрина според Бога, ще
последват делата на Господ, който е Светлина, ще
бъдем признати от Него, ще обновим порочните
хора и ще ги поведем по пътя на спасението.

Както гласи Римляни 10:10: „Защото със
сърце вярва човек и се оправдава, и с уста
прави изповед и се спасява…“ Ще получим
п лода на п раведност та, когато вя рваме в
Божието слово и го спазваме.
Въпреки това, не получаваме вярата, само
защото я искаме. Бог ни дава вяра от горе
според степента, в която отхвърлим греховете
и злото от сърцата ни и станем святи. Само с
такава вяра ще се подчиним на Божията воля
и ще постигнем невъзможни неща.
Данаил знаел, че щял да бъде хвърлен в
бърлогата на л ъвове те, ако п род ъ л жава л
да се моли. Въпреки това, той изобщо не се
страхувал и просто действал в Божията воля
(Данаи л 6). Тримата п ри я тели на Данаи л

също знаели, че щели да бъдат хвърлени в
огнената пещ, ако не идолопок лонства ли.
Въпреки това, не го направили (Данаил 3). Те
вярвали, че Бог бил способен да ги спаси от
смъртта и дори и да не го направи, щял да им
даде по-добри места за обитаване и награди
на Небето. С такава вяра, те смело изпълнили
Божията воля, застрашавайки собствения си
живот.
Вя рата им би ла ра зк рита като п лода на
праведността. Тогава Бог не само ги спасил
от смъртта, но направил така, че царете им
да Го почитат и възхваляват. Когато бъдем
праведни с вяра в нашия ежедневен живот, тя
ще бъде разкрита като плода на Светлината и
Бог ще бъде възхваляван пред хората.

Ако практикувате добрина и проповядвате
вяра според мнението на другите, няма да бъдете
признати като получаващи плода на Светлината.
Бог не гледа нашия външен вид, а вътрешните
ни сърца. Ето защо, само праведните дела и вяра
могат да достигнат Бог като аромат.
Вярата Ви ще бъде проверена, когато има
и зп и т а н ие. Н я кои с е мол я т р е вно с т но и
изпълн яват своите задължени я, когато са
изпълнени със Светия дух. Въпреки това, когато
са изправени пред изпитания, възможно е да
загубят пълнотата, да спрат да се молят и да
не изпълняват своите задължения. Възможно
е други дори да изоставят Бог, когато плодът,
който искат, отнема много време или когато
животът с вяра не е от полза за тях.

Бог наистина желае нашата истинска вяра,
дела и неизменен п лод на ис т и ната. А ко
разбирате Божията любов, Вашата любов към
Него никога няма да се промени в никаква
ситуация и условия и Вие ще вярвате поревностно с времето (Римляни 8:38-39). Това
означава да получим плода на истината.
Божите деца трябва да получат плодовете на
добрината, праведността и истината с надежда
за вечното Небе, и да копнеят за второто
пришествие на Господ.
Следователно, когато дойде Господ, нашият
Младоженец, нека бъдем онези, които смело
признават, че сме разпространили Неговата
светлина на света и сме повели много души към
Господ!
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Писмо от
чужбина

„Съпругата ми роди
здрави близнаци!“

Брат Сану Лама, на 48 г., мисионерски център Манмин, Непал

Израснах без затруднения в детството ми. Имах много приятели,
но една част от сърцето ми изпитваше жажда, която беше неутолима.
Посетих множество големи църкви, но все още изпитвах жажда.
Въпреки че ходех на църква, аз не бях сигурна, че щe бъда спасена и
ще отида на Небето. Затова нямах мир и радост.
През месец май, 1998 г., моята по-голяма сестра, старши дякон
Хийсу Ким, ме заведе на специалното събрание за изцеление на д-р
Джейрок Лий, което се проведе в Централната църква Манмин. От
тогава моят живот, изпълнен с вяра, започна да се променя. Докато
слушах проповедите в църквата, открих основните причини за много
от моите проблеми. Слушах записите с проповеди на старшия пастор
и четях неговите книги. Получих много благоволения, участвах като
доброволка в църковните дейности и помагах на хората с трудности в
ходенето.
Междувременно, старшият пастор Кангджун Лий препоръча да
отговарям като доброволка за сигурността на членовете по време на
църковните служби и други мероприятия. В неделя бях доброволка
по време на неделната сутрешна служба, неделната вечерна служба,
мисионерската служба Светлина и сол и други дейности.
През 2000 г., аз ревностно исках да помогна на старшия пастор, който
провеждаше международни мисии само с вяра. В подходящото време,
получих възможност да публикувам мисиите в местните издания.
По онова време работех в една агенция за развлечения. Наложи се
да взема повече от 15 дни отпуска, за да публикувам мисиите. Бог
разчуства сърцето на моя шеф и ми позволи да си взема дългосрочна
ваканция, която беше платена!

Съпругата ми имаше проблем с нейната утроба. Макар и да можеше
да забременее, тя не беше способна да износи бебето. Претърпя две
помятания и затова страдахме. Въпреки това, все още искахме да имаме
дете. През декември, 2012 г., съпругата ми имаше ненормален симптом,
затова отиде в болница, където установиха, че беше бременна. Съобщиха й
щастливата новина, че имаше близнаци. За съжаление, лекарят обясни, че
тя и близнаците бяха в опасност за живота и се налагаше да абортира.
Реших да се откажа от бебетата, за да спася съпругата ми. Тя каза, че
няма да се откаже от тях, защото старшият пастор д-р Джейрок Лий се
молил за нея в продължение на три дни в съня й. Аз също реших да ги
запазим с вяра и споделих това с пастор Грейс Лий.
Пастор Лий ни даде вяра с думите: „Доверете се на Бог, който знае
всичко и ще Ви ръководи по най-добрия начин.“ Тя ми каза също да
изпратя моето искане за молитва до Централната църква Манмин
и да получа молитвата на старшия пастор, преминаваща времето и
пространството.

„Работата като
доброволка е
благословия и
доказателство за
моята любов!“
Старши дякон Хийкюнг Ким,
на 46 г., 17 енория, Южна Корея
Тя работи като доброволка по
време на лятното оттегляне за
молитва на Манмин

***

По онова време, съпругата ми беше бременна в четвъртия месец, но
все още не усещаше движението на бебето. През февруари, 2013 г., по
време на неделната служба, старшият пастор се моли за нас на олтара.
Ние получихме молитвата и пастор Грейс Лий положи на корема ми
кърпичката, на която се беше молил старшият пастор (Деяния 19:11-12).
По удивителен начин, двете бебета започнаха да се движат и ние бяхме
способни да ги усетим. Алелуя!
Съпругата ми страдаше от токсемия, но тя я преодоля с благодарност с
това дело на Бога. Ние получавахме молитвата на старшия пастор на всяка
служба и на всяко събрание за молитва на Данаил. През юли, 2013 г., тя
беше в деветия месец на бременността.
Нейният лекар ни предупреди: „Възможно е да кърви много по време
на раждане и да се нуждае от преливане на кръв. Освен това, всеки от
близнаците тежи само 1 кг и това е много под нормалното тегло.“ Той
заключи, че трябва да се откажа от бебетата или от жена ми, както и да
отидем в друга болница, ако все още желаем раждането. Въпреки това, ние
запазихме нашата вяра, получихме молитвата на старшия пастор и пихме
сладка вода Муан (Изход 15:25).
Една седмица по-късно отидохме в друга болница и проверихме теглото
на бебетата. Те тежаха 2 кг и съпругата ми не се нуждаеше от преливане на
кръв. Алелуя!
На 6 август, 2013 г. жена ми роди две красиви дъщери. Моите бебета
са здрави, както и майка им. Това не беше по силите на човека, но
всемогъщият Бог направи Неговото чудо за нас. Благодаря на Господ,
който ни изпрати два красиви ангела. Благодарим също на старшия пастор,
който се моли за нас с Божията сила!
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Новини от Maнмин

Преди мисиите, аз оставах в държавите за 15 дни или дори за месец.
От ранна сутрин до вечерта, аз раздавах рекламни материали на
хората около метро станции, на улицата или в домовете им. Чувствах
се много щастлива, когато се прибирах у дома и се молех денят да
свърши. Когато видях Божията сила, представена от старшия пастор
на мисиите, аз се почувствах впечатлена и развълнувана, и реших да
се трудя предано.
На 25 декември, 2010 г., видях любовта на Бога, Господ и пастора
към Манмин. Осъзнах, че това, което Бог наистина желае, са истински
деца с добри и красиви сърца. След това, с нова решителност,
започнах да резюмирам посланията на старшия пастор като „Деветте
плода на Светия дух“, „Блаженствата“ и „Глава за любовта“. Молих се
всеки ден, за да постигна сърцето, което Бог наистина иска.
През 2015 г., аз се опитах да се подчиня на Бога, който ни казва да
се радваме винаги, да се молим непрекъснато и да благодарим във
всичко. През юни, 2015 г., аз бях благословена да постигна сърцето на
духа. Алелуя!
Работя като групов ръководител на Мисията за жените и ръководител
на групата за доброволци за тяхната сигурност. Бях повишена също
като ръководител на екип на моето работно място в Urim Asset Plus.
Съпругът ми помагаше в работата за доброволци винаги, когато
исках и той също получи благословии в бизнеса. Отдавам всички
благодарности и слава на Бог, който ме благослови телом и духом.
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