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Членовете на Манмин познават 
добре Небето, независимо дали са на 
средна възраст, в напреднала възраст 
или дори малки деца. Те са осведомени 
къде се намира, как е разделено и 
знаят много добре какво ще правят 
там. Така е, защото старшият пастор 
д-р Джейрок Лий получи подробни 
обяснения за Небето чрез неизмерими 
пости  и  молитви,  и  произнесе 
множество проповеди за него. Книгата 
от  две части, Небето I  и I I , бе 
публикувана въз основа на неговата 
поредица от проповеди (Свързана с 
тях история на страница 3). Членовете 
научиха за Небето от него.
Също така, те видяха изпълнения, 

които им помогнаха да почувстват 
Небето чрез Комитета за сценични 
изкуства. Членовете на комитета 
възхваляват, танцуват и със своите 
костюми и гримове напомнят за 

Небето. Бог искаше членовете на 
църквата да почувстват Небето по-
отблизо и  затова  даде темата  и 
възхвалите по време на изпълнението 
по  случай  честването  на   27 та 

годишнина на църквата.
Под заглавията „Небето“ през 2009 г. 

и „Тържеството на морето“ през 2010 г., 
изпълненията представиха спасените 
вярващи, които отиват на Небето и 
предлагат радост и благодарност с 
красиви мелодии, инструментални 
изпълнения и танци.
През 2011 г., изпълнението показа 

тържеството в Новия Ерусалим 
под заглавие „Замъкът на пастора.“ 
Непосредствено  пред  очите  на 
публиката, красивият Нов Ерусалим 
бе показан с темата на Развлекателен 
парк, където хората могат да се возят 
на влакче от скъпоценни камъни, да се 
наслаждават на прохладен бриз и да 

правят вълнуващи пътешествия.
През 2012 г., изпълнението под 

заглавие „Небе и Земя“ представи 
добре-образовани хора на земята 
и  небесни  домакини  и  ангели 
възхваляваха любовта на Бог, който 
винаги ръководи Манмин до 30тата 
годишнина. 
Пре з  2013 г. ,  бе  напра вено 

изпълнението „Замъкът на пастора II.“ 
То започна с възхваляващата песен на 
архангела на небесен език, озаглавена 
„Абресия Макаретоша“, което означава 
„Бог е любов.“ Публиката бе изпълнена 
с Божията любов и се развълнува.
Изпълнението представи също 

различни  места  на  Небето като 
Градината на сезоните, която показва 
четирите сезона на Небето – пролет, 
лято, есен и зима; Градината на цветята; 
Градината на снега; Развлекателният 
парк; Дълбочината на морето и Пътят.

През 2014 г., публиката бе поканена 
в залата за тържества на Ясното езеро 
в Новия Ерусалим, намираща се в 
главния храм.  Заглавието бе „Покана“ 
и картичката с покана бе изпратена от 
Бог, за да покани пастора и членовете, 
написана  с  красиви  и  изящни 
небесни думи. На мероприятието 
в навечерието на Годишнината, бе 
показано видеото в 3D „Замъкът на 
пастора.“ Присъстващите се изпълниха 
със страстта, с която трябва  да 
разпространяват любовта на Бога на 
всички хора по целия свят.
Комитетът за сценични изкуства се 

подготви старателно за изпълнението 
на 33тата годишнина. Събитието в 
навечерието на годишнината ще се 
проведе по време на целонощната 
петъчна служба на 9 октомври, а 
изпълнението за нейното честване – на 
11 октомври, в неделя.

Господ подготвя много места за обитаване на красивото Небе дори и днес. Когато отидем там, ще почувстваме удивителната и нежна любов на Бога, който направил нашите 
небесни обиталища според желанията ни и ще благодарим със сълзи. За да станем истински Божи деца, да възхваляваме Бог на Небето и да споделяме с Него любов 
завинаги, трябва да приемем Господ, да спазваме заповедите и да удовлетворим Бог.

„Елате и се наслаждавайте на радостта 
и красотата на Небето пред Вашите очи!“
Небесното щастие бе почувствано в изпълнението по случай честването на годишнината на църквата



2 Словото на живота Новини от Maнмин № 34  8 НОЕМВРИ, 2015 Г.

Aдрес: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea (152-848) 
Телефон: 82-2-818-7047  Факс: 82-2-818-7048 
http://www.manmin.org/english 
         www.manminnews.com
e-mail: manminmien@manmin.kr
Издател: Д-р Джейрок Лий
Главен редактор: Старши дякон Джюмсан Вайн

Публикувано от Централната Църква Манмин
Новини от Maнмин Bulgarian

Сърцето на Бог

Бог ревностно се надява, че Неговите любящи 
деца ще живеят в мир, без притеснения или 
тревоги. Той не само знае нуждите ни, но ги 
изпълнява. Нека сега да разгледаме какво трябва 
да направим, за да разберем Неговото сърце и да 
живеем в мир.

1. Сърцето на Бог иска да бъдем далеч от 
бедност, болести и бедствия
Не е лесно да няма притеснения или тревоги 

в живота на един човек. Така е, защото, след 
прегрешението на Адам, земята бил прокълната и 
животът се изпълнил със страдание (Битие 3:17-18).
Освен това, тъй като земята била прокълната, 

появили се много вредни микроби и вируси. 
Хората трябвало да живеят в страх от болести. 
Те изпитвали постоянно опасение от природни 
бедствия или инциденти. 
Бедността, болестите и бедствията са трите 

основни мотиви за притеснения и тревоги. Макар 
и да сте много внимателни, те идват неканени и 
нежелани. Много хора страдат не само от болести, 
причинени от микроби или вируси, но също от 
„недъзи.“ 
Библейският смисъл на „недъг“ е състояние, 

при което не можете да провеждате нормални 
физически дейности, защото една или повече части 
от тялото са парализирани или дегенерирали. 
Матей 8:17 прави разлика между болести и такива 
недъзи, за да се сбъдне реченото чрез пророк Исая, 
който казва: „Той взе на себе Си нашите немощи, и 
болестите ни понесе.“
Болестта сама по себе си е мъчителна, но 

членовете  на  семейството  също   страдат 
психически и това предизвиква значително 
финансово бреме. Вие не можете да работите, 
ако сте болни, и е възможно да натрупате големи 
фактури от болницата. Разбира се, голям късмет 
е, ако се излекувате, макар и на висока цена. Ако 
получите неизлечима или терминална болест, Вие 
трябва да живеете с нея до края на живота си или 
да умрете скоро.
Има също така бедствия, които ни сполетяват без 

известие. Например, трудно е да избегнем такива 
природни бедствия като тайфуни, земетресения, 
приливни  вълни  или  пътно-транспортни 
произшествия, причинени от други шофьори. 
Напоследък има много самолетни катастрофи, 

корабокрушения или инциденти, включващи 
автобуси или метро-станции, които причиняват 
голям брой смъртни случаи.
Както беше обяснено по-горе, бедността, 

болестите и бедствията са основната причина 
за тревоги на хората. Въпреки това, вярващите 
в Бог и в Господ се отличават от светските хора. 
Вие можете да живеете без да се тревожите или 
притеснявате.

2. Начините да живеете без тревоги и 
притеснения с вяра са:

1) Да вярвате в Божието слово и да го спазвате
Ако спазвате само двете основни заповеди, които 

са да почитате свят Божия ден и да давате целия 
десятък, това ще Ви освободи от бедност, болести и 
бедствия.
Най-малкото доказателство, което може да 

покаже, че Вие сте Божи деца, е спазването на 
свещения Ден на Господ и отдаването на целия 
десятък. Ако покажете само малка вяра, Вие не 
трябва да се тревожите за бедност, болести и 
бедствия. Колко велика е Божията любов!
Онези от Вас, които вярват и спазват Божието 

слово, трябва да са почувствали изчезването на 
бедността за няколко години. Например, дори 
най-трудните проблеми в бизнеса са разрешени и 
получавате повече поръчки от клиенти. Също така, 
не е нужно да харчите пари, защото нищо не Ви е 
откраднато, не сте измамени, не се разболявате и не 
Ви сполетяват бедствия. 
Откакто станах нов вярващ, аз вярвам в думите на 

Библията и ги прилагам на практика. Дори и когато 
имах голям дълг и изпитвах трудности да платя 
лихвата, аз винаги давах повече от достатъчно под 
формата на десятъци. В резултат на това, толкова 
съм благословен, че мога уверено да твърдя, че 
отдавам най-голямата сума десятък и помагам най-
много на хората в нужда от всички пастори на света 
(Малахия 3:10).
Откакто срещнах Господ и започнах да спазвам 

Словото, аз никога не съм постъпвал в нито една 
болница и не съм вземал лекарства. Не са ме 
сполетявали също никакви бедствия. Същото се 
отнася и за моето семейство. 
Ако Вие просто спазвате свещен Деня на 

Господ и отдавате целия десятък, Бог ще прогони 
бедността от Вас и ще Ви защитава от болести и 
бедствия. Въпреки това, някои хора понякога се 
разболяват или ги сполетява бедствие, макар и да 
спазват тези две заповеди. Трябва да има причина 
за това. Няма начин Бог да не Ви благослови и да 
не Ви защитава, ако спазвате Словото Му. 
Ако Той не прави това, причината е, че вървите 

против волята Му. Например, в случай на сериозна 
болест, като рак, повечето хора или членове на 
семействата им са извършили грехове, водещи до 
смърт.
Разбира се, има и случаи, когато тези болести са 

позволени от Бог в специалното Му провидение. 
Повече информация по тази тема е представена в 
книгата или проповедта Лечителят Бог.
Понякога хората срещат трудности като фалит 

на бизнеса им или уволнение. Ако търсите 
духовните причини за това, много често те са 
извършили очевидни дела на плътта, които ги 
лишават от спасение (Галатяни 5:19-21). В такъв 
случай, дори и да спазвате Деня на Господ или 
да отдавате десятъци, Бог не може да Ви закриля. 

Следователно, трябва да се разкаете изцяло и да се 
откажете напълно от греховете.
По този начин, трябва да се покаете напълно и да 

се откажете от греховете. Тъй като Бог е любов, Той 
винаги иска да благослови Неговите деца и да ги 
пази. 

2) Да търсите първо Божието царство и Неговата 
праведност
Някои хора спазват свещен Деня на Господ, 

отдават целия десятък и не извършват тежки 
грехове, но пак живеят в тревоги и притеснения. 
Така е, защото вярата им е спряла да расте. По-
конкретно, вярата им не съзрява до равнище на 
вярата, при което те са способни да търсят първо 
Божието царство и Неговата праведност. 
Ако малките деца израстват, за да станат млади 

възрастни и продължават да искат неща от 
родителите им, без да отдават нищо в замяна, това 
означава, че все още са малки деца. Същото е, ако 
сте били вярващи в продължение на дълго време и 
все още търсите само физически неща.
Исус казва на такива хора: „И тъй не се 

безпокойте, и не думайте: Какво ще ядем? или Какво 
ще пием? или Какво ще облечем? Защото всичко 
това търсят езичниците.“ И след това казва: „Но 
първо търсете Неговото царство и Неговата правда; 
и всичко това ще ви се прибави.“ Той обещал, че 
ако правите така, Бог ще добави към тези неща, за 
да не ни липсва нищо (Матей 6:31-33).
Аз вярвах в това обещание, откакто бях нов 

вярващ и правих всичко възможно, за да посветя 
себе си на Божието царство и да помогна на 
вярващите в нужда. В резултат на тази вяра, аз все 
още съм на първо място по дарения. Въпреки това, 
аз ревностно се надявам, че някой ще ме надмине.
Също така, измина много време, откакто се 

притеснявах или молих за членовете на моето 
семейство или за физически нужди. Когато дадох 
за първи път моето сърце, съзнание, разум, душа, 
пари и време за Божието царство и за душите, Той 
задоволи всички мои нужди, дори и за членовете на 
моето семейство. Той ги защити и отгледа децата 
ми. Той ми даде не само финансови благословии, 
но също ме защити от болести и бедствия.
Ако търсите Божието царство и праведност на 

първо място с такава духовна вяра, Бог ще Ви даде 
многобройни благословии във всичко.

Скъпи братя и сестри в Христос, ако Вие вярвате 
в Словото, спазвате го и го прилагате на практика, 
Вие можете да имате спокоен живот, свободен 
от притеснения и тревоги за бедност, болести и 
бедствия (Изход 15:26).
Призовавам Ви да изоставите всички светски 

тревоги и притеснения пред Господ, и да се 
стремите да живеете според Божието слово. По 
този начин, моля се в името на Господ, да вземете 
Новия Ерусалим насила и да притежавате най-
голям мир и щастие.

Старши пастор д-р Джейрок Лий

„И тъй не се безпокойте, и не думайте: Какво ще ядем?“ или „Какво ще пием?“ или „Какво ще облечем?“ 
Защото всичко това търсят езичниците, понеже небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това“ (Матей 6:31-33).
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Небето и Адът наистина съществуват!
Почти всички хора си задават въпроса дали наистина има Небе и Ад. Ясният отговор на този 

въпрос е обяснен добре в книгите: Небето I и II и Ад от автора д-р Джейрок Лий, съдържанието 
на които е отдадено от Бог чрез неизмерими пости и молитви. Те са преведени и публикувани на 
много езици и харесвани от много хора.

е  мястото ,  където  се 
н а м и р а  т р о н ъ т  н а 

Триединния Бог. То е чисто като кристал, 
красиво и изпълнено с Божието величие. 
Това е истинско очарователно място. Няма 
богатство, почест или слава на земята, които 
да се сравнят с величието на Небето и ние 
можем завинаги да споделяме в него любовта 
на Бог.
На Небето има различни обиталища. Раят 
е мястото, където живеят хората, които са 
приели Исус Христос и едва са получили 
спасение; първото царство е за онези, които 
са се опитвали да живеят според Божието 
слово в Библията; второто царство е за 
хората, които са спазвали Словото и са 
възхвалявали Бог; третото царство е за онези, 
които са станали святи; Новият Ерусалим е за 
онези, които са постигнали святост и са били 
предани във всички отношения. След големия 
съд на Белия трон, всеки човек ще получи 
негово или нейно собствено обиталище на 
едно от тези места, в зависимост от неговата/
нейната мярка на вярата. Бащата Бог иска 
Неговите любими деца да влязат в Новия 
Ерусалим, най-величественото обиталище на 
Небето, и да споделят с Него любов завинаги.

Небето

е мястото, където „червеят им не умира, и огънят не угасва“ 
(Марко 9:48). Там има само изключителен страх и болка. Защо 

Богът на любовта позволил да съществува това ужасно място, познавайки 
нещастието на Ада?
Бог, който е собственикът на Небето, е безгрешен и свят, и само онези, които 
спазват волята Му, ще отидат на Небето (Матей 7:21). Красивото Небе, 
изпълнено с добрина и любов, щеше да е замърсено, ако там живееха порочни 
хора. Небето е мястото, където да живеят завинаги само вярващите, които са 
„подобни на пшеница“, затова Бог нямал избор и създал мястото, наречено „Ад“, 
което е отделено от Небето.
В Лука 16, един богат човек не вярвал в Ада – накрая попаднал в изгарящия 
огън на Ада и съжалил. Бог не иска нито една душа да попадне в Ада. Ето защо, 
не трябва да съжаляваме по-късно и трябва със сигурност да отидем на Небето.

Адът
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„Всички мои тревоги изчезнаха, 
изпълнена съм само с радост!“

Страдах от диабет, високо кръвно налягане и 
туберкулоза в продължение на година и половина. 
Кашлях много и изпитвах трудности при хранене. 
Беше ми трудно дори да седя, защото треперех често. 
Трудно ми бе да въря с чужда помощ, често припадах 
и постъпвах в болница. Въпреки че бях лекар, не беше 
възможно да се излекувам с лекарства.
Моята племенница, Мишел, изпитваше съжаление 

към мен, предаде ми живия Бог и ми подари няколко 
книги на д-р Джейрок Лий като: Посланието на 
Кръста и Мярката на Вярата. Прочетох ги и получих 
благоволение. През септември, 2014 г., аз се регистрирах в 
църквата Киншаса Манмин. 

Слушах също 
проповедите на д-р Лий 
и повярвах, че ще се излекувам. 
Присъствах на целонощните петъчни 
служби, на службата за молитви Даниел, както и на 
неделните служби. Молих се ревностно да се излекувам.
Опитвах се винаги да проповядвам вяра, разчитах на 

Божията сила и започнах да плащам десятък. Покаях се 
също за миналите ми грехове. Исках да се излекувам по 
време на лятното оттегляне за молитва на Манмин през 
2015 г. и се подготвих с пости и ревностно сърце.
През август, 2015 г., докато гледах записа от 

лятното оттегляне за молитва на Манмин през 2015 г., 
получих молитвата на д-р Лий, преминаваща времето 
и пространството. След като получих молитвата, 
състоянието ми се промени напълно. В състояние съм да 
вървя и да се храня добре, и вече не кашлям. Всичките 
ми симптоми се подобриха.
Отдавам всички благодарности и слава на Бог, който 

ме благослови, за да разбера истинската вяра, помогна ми 
да покажа дела на вярата и отговори на моите молитви.

Понякога срещаме трудности в нашия живот. Въпреки това, ще преодолеем всякакви видове 
трудности, ако посветим живота си на Бог. Освен това, чрез тях ще повишим нашата вяра и ще 
осъзнаем любовта на Бог. Много членове на Манмин водят такъв живот и получавайки отговори и 
благословии, те предават любовта на Бога, който срещат.

Д-р Даниел Фарай, на 56 години, 
църква Киншаса Манмин, ДР Конго

Съпругата ми и 
аз не бяхме в състояние 
да имаме бебе, но след молитвата 
на д-р Джейрок Лий, ние се сдобихме нашите 
деца, Хеюл и Харанг, с Божията помощ. Той ми даде 
също многобройни благословии в бизнеса.
През май, 2011 г., отворих ресторант за барбекю 

на улицата със заведения за хранене в град Гуми. 
Отначало давах десятък, който беше между 200 и 300 
долара. След като получих молитвата за благословия 
през май, 2013 г., десятъкът ми растеше всеки месец 
и сега предлагам десятък от три хиляди долара!
Толкова бях благодарен за Божията благословия, 

че отдадох дарения за духовенството на GCN и 
помагах на болните за спасение на душите. Обичах 
да отдавам дарения на Бога. Благословен бях също 
да разширя бизнеса си, защото се стараех да се 
поставям на мястото на другите и да се съобразявам 
с тях.
През февруари 2014 г., открих Юкпуунг, специална 

марка за зряло месо, в Ин-донг, който също се намира 
в град Гуми. Започнах дори бизнес на франчайзинг 
с изсушено свинско месо без подправки, което се 
правеше за първи път в Корея. Ресторантът ми стана 
прочут и посещаван от много известни личности.
В началото на юли, 2014 г., аз приех франчайзинг 

и това сега е призната, обещаваща бизнес марка. Тя 
се разространи в национален мащаб и понастоящем 
има 32 ресторанта на франчайзинг. Съпругата ми 
работи като ръководител на група и финансов 
директор на неделното училище, а аз съм президент 
на Мисията на мъжете и ръководещ учител в 
неделното училище. Ние работим за Господ и 
вървим с надежда към Небето.
Отдавам всички благодарности и слава на Бог, 

който ми даде големи благословии.

Дякон Джюнгкю Лий, на 38 години, 
църква Дейгу Манмин, Южна Корея

„Бизнесът ми е изпълнен с 
благословии“

Родих се глуха и не чувах нищо от моето 
раждане. На  моето работно място имах 
трудности, за да общувам с нормалните хора. 
Чувствах се зле и винаги мислех колко хубаво 
би било да чувам и да говоря.    
Междувременно, през май 2015 г., чух, че 

преп. Хийсан Лий, пастор на световната църква 
Манмин, щеше да дойде в църквата Чианг 
Рай Манмин от централната църква в Сеул, за 
да ръководи мисия с кърпичка (Деяния 19:11-
12). Аз очаквах тази среща с ревностно сърце. 
Наистина исках да чувам.

Всяка  вечер 
след работа посещавах 
срещата за молитви Данаил, 
макар и да се чувствах изморена и 
изтощена. Помолих за Божия отговор на моето 
сърдечно желание. Срещата за изцеление с 
кърпичка най-накрая се проведе и преп. Лий 
се моли за болните с кърпичка, върху която се 
беше молил старшият пастор.
Аз получих молитвата и дясното ми ухо 

започна да се отваря малко по малко. Започнах 
да чувам малко с лявото си ухо. Това беше 
чудо! Сега разбирам какво казват другите хора 
и съм способна да комуникирам с тях.
Не можех  да  си представя това. Сега 

съм способна да произнасям прости думи 
и дори се излекувах от болка в гърба и 
стомашно разстройство, от които страдах 
през последните десет години. Възхвалявам 
силата на Създателя Бог, който създава неща 
от нищото! Алилуя!

Сестра Сумапон Кеюимон, на 46 години, 
църква Чианг Рай Манмин, Тайланд

„Глухите ми уши се отвориха 
и започнах да чувам!“

„Бог ме излекува от 
неизличими болести!“


