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„Словото на живота“, проповядвано от старши пастор 
д-р Джейрок Лий, е налично на уеб страниците на 
Централната църква Манмин и телевизията GCN, която 
разпространява светото евангелие и мощното Божие 
слово в около 170 cтрани. Уеб страниците са съответно 
www.manmin.org и www.gcntv.org.
Източникът за програмата е от проповедите по време 

на неделните служби и петъчните целонощни служби. 
Няколко последователни проповеди бяха качени и 
сега са налични на уеб страниците. Има проповеди, 

посветени на определени теми като: „Глава за любовта“ 
и „Блаженства“, важна последователност от проповеди, 
включително „Посланието на кръста“, „Небе“ и „Ад“ и 
лекции за Битие, Левит, 1 Йоаново и Откровение.
Освен това, проповедите на службата Cell Group и 

ежедневните статии на д-р Джейрок Лий са достъпни 
на уебсайта на църквата. Също така, www.manminnews.
com осигурява посетителите с добре организирани 
копия на проповедите.
Управителят на уебсайта съобщи, че броя на 

кликванията върху раздела с проповедите непрекъснато 
се увеличава. Особено във вторник, когато се 
качват проповедите от редовните служби, броят на 
посетителите е най-голям. Има също все повече хора, 
които слушат проповедите на английски и китайски 
език чрез английските и китайските уеб страници. 
Освен тези езици, Централната църква Манмин 
предлага цялата служба на уебсайта на няколко други 
езици като японски, френски, испански и руски език.

Mисионерът Хангиол Ким от Калифорния, САЩ, 
съобщи: „Изпитвах духовна нужда след като емигрирах 
и никога преди това не бях чувал нещо подобно като 
проповедта „Небе“ от уебсайта на Централната църква 
Манмин. Тя бе като водата на живота, която утоли 
духовната жажда на душата ми. От тогава съм слушал 
повече от 2,500 проповеди и се преродих. Станах 

мисионер на Манмин, за да предавам ценното свято 
евангелие на много хора“.
Брат Хосан Чанг от мисията на младите възрастни 

постигна ново ниво на познание за Бога след като 
прочете „Лекции за Битие“, които се намираха в блога. 
Той се регистрира в Централната църква Манмин, 
където се изпълва с надежда за Небето и получава 
ежедневния хляб на живота.
Сестра Ирина Вайдер от Германия сподели: „Въпреки 

че бях християнка, преди не се различавах много от 
светските хора. Разбрах какво са греховете след като 
слушах посланията на д-р Джейрок Лий на руския 
уебсайт на Централната църква Манмин, започнах да се 
моля и да се опитвам да живея според Божието слово“.
Проповедите на д-р Лий имат огромно влияние 

върху голям брой хора чрез тяхното публикуване в уеб 
сайтовете. Tака е, защото посланията са предадени от 
Самия Бог, който приел ревностната молитва на д-р 
Лий, неговите пости и копнящо сърце, които предложил 
след като срещнал Бога и получил изцеления.
Подвижната служба, която може да бъде получена 

навсякъде, също прави светото евангелие лесно 
достъпно и го разпространява в света чрез m.manmin.
org и m.gcntv.org. Голямата любов на Бога, който иска 
всички хора да бъдат спасени, се разпространява и 
обхваща целия свят.

Кликнете www.manmin.org!
Предаване на светото евангелие, облекчение на духовната жажда

Д-р Джейрок Лий, авторът на Д-р Джейрок Лий, авторът на Опитване на вечния живот преди смърттаОпитване на вечния живот преди смъртта  
ръководи обединената мисия в Израел през 2009 г., която беше излъчена ръководи обединената мисия в Израел през 2009 г., която беше излъчена 
в около 220 cтрани.в около 220 cтрани.

Опитване на вечния живот преди смъртта
Книга с постоянни продажби, издадена на 16 езика

www.urimbooks.com

Д-р Джейрок Лий е световно-признат лечител. От времето, когато 
получил изцеление на множество сериозни болести като срещнал 
Бога, той разгласява за живия Бог и Исус Христос с мощни дела, които 
потвърждават словото му, разпространявано на множество световни 
обединени мисии.
Той оглавява движението за национална евангелизация и световната 

мисия чрез публикуването на 85 книги на корейски език, 
включително Опитване на вечния живот преди смъртта 
и книги, преведени на 51 езика.
Сред тях, Опитване на вечния живот преди смъртта 

беше отпечатана за първи път на 17 април, 1987. От 
тогава е издадена на повече от 15 езика и се превърна 

в постоянно продаваща се книга, която ръководи 
голям брой хора в света по пътя на спасението. 

Ето  някои  от 
читателските 
п р е г л е д и  и 
коментари.

„Тази книга, в която се чувства 
живият  Бог,  упражни  голямо 
влияние върху живота ми. Днес 
все още има чудни дела, които 
се случват чрез миропомазаните 
от  Бога  пастори .  Всеки  може 
да  изпита  живота  от  чудеса  в 
тази книга, в която са събрани 
мемоарите на д-р Джейрок Лий“.

От президента на Enlace TBN 
Колумбия Росалва Родригез Де 
Линколн от Колумбия

„Когато  прочетох  133 тата 
страница  на  тази  книга ,  с 
мен се случи велико дело на 
Духа и почувствах топлина 
и  с в е тлин а .  Един  а н г е л 
потупваше главата ми и нежно 
пееше песен. По-късно ангелът 
изчезна, но все още усещах 
топлото докосване на Бога“.

От  професор  Татяна 
Моргулис от САЩ.

„Книгата ми каза защо Бог 
избрал д-р Джейрок Лий като 
пастор, който предава Божията 
воля на всички хора, след като 
изпитал  много  страдания  и 
изпитания с болести. Божието 
бе з г р а нично  мило с ъ рди е , 
отдадено в затрудненията, се 
чувства дълбоко в книгата“.

О т  Е л д е р  Уи  У а  Л и у  о т 
Малайзия

„Срещата ми с тази книга се случи, 
когато  търсих  духовен  подслон. 
Чувствах се изморена физически 
и  умствено .  Не  осъзнавах  кога 
минаваше времето докато я четях и 
много от страниците й са пропити 
със сълзите ми. Сърцето ми започна 
да бие, докато четях, сякаш накрая 
бях намерила лъч светлина, скитайки 
се по тъмния път“.

От д-р Надя Мирея от Хондурас 

„Арабското издание на тази книга 
е налично в Либия и се чете от 
либийските хора. Това е начин за 
получаване на благословии, който 
им вдъхва много чувства и надежда. 
Надявам се книгите на д-р Джейрок 
Лий да бъдат преведени и издадени 
на арабски, арменски и ирански език 
и да се разпространяват в Средния 
Изток“.

От пастор Анания Кастаниан от 
Либия



2 Словото на живота – Духовна любов (3)

Любовта е търпелива

Темпераментният човек обикновено прави 
много грешки заради нетърпението си. Някои 
християни не могат да запазят търпение и не са 
способни да чакат с вяра. Например, чувстват се 
обезкуражени, когато се променят по-малко от 
очакваното, въпреки че са постили и са се молили 
ревностно, за да отхвърлят греха и злото. Чувстват 
се нервни или изтощени, когато нищо не се е 
случило, въпреки че са принасяли жертви и са се 
молили, за да получат определен отговор.
Трябва да бъдем търпеливи, за да получим 

духовната любов, записана в 1 Коринтяни Глава 
13, както и отговори на нашите молитви. Tогава 
можем да получим красиви плодове.

1. Какво означава търпелива любов?
1 Коринтяни 13:4 и следващите стихове говорят 

за 15 характеристики на духовната любов. Като 
първа характеристика е записано „Любовта 
е търпелива“. Какво означава това в духовен 
смисъл? Означава, че трябва да бъдем търпеливи 
с различни нещастия, които ни се случват, докато 
се опитваме да обичаме другите и да проявим 
търпение към себе си с любов.
Нека да предположим, че някой Ви завижда и 

Ви мрази, въпреки че нищо не сте му направили. 
Възможно е да искате да го избегнете и дори 
да не желаете да го виждате на улицата. Когато 
чуете Божието слово, което Ви казва да обичате 
дори враговете си, може да намерите начин да го 
обичате, но с неприязън. За да постигнете духовна 
любов, трябва да проявите търпение и любов към 
хората като човека от този пример. Дори и някой 
да говори лошо за Вас без причина и да Ви мрази, 
трябва да контролирате сърцето си и да го обичате 
търпеливо.

Tози вид любов, а именно, любовта, която е 
търпелива и преодолява всички трудности, които 
ни сполетяват, когато се опитваме да спазваме 
„Божието слово“, е „търпелива любов“. Bъпреки 
това търпението в Глава за любовта съдържа по-

малки понятия за любовта от любовта, която 
е представена в деветте плода на Светия дух. 
Търпението като един от деветте плодове на 
Светия дух означава да бъдем търпеливи с всичко 
и при всякакви обстоятелства за царството на 
Бога и Неговата праведност, докато търпението в 
Глава за любовта се отнася за отделни хора като 
търпение да обичаме другите.

2. Силата на търпеливата любов
Maтей 5:44 гласи: „Но Аз ви казвам: Обичайте 

неприятелите си и молете се за тия, които ви 
гонят“. Тук „неприятелите“ се отнасят за хората, 
които Ви причиняват толкова голяма вреда, че 
таите неприязън към тях. Исус, който дошъл на 
земята за грешниците, обичал враговете и се моли 
за онези, които Го преследвали. Bъпреки това, 
хората се подигравали, презирали и унижавали 
Исус, който правил само добри неща за тях. При 
все това, Исус се застъпил за тях пред Бога: „Отче, 
прости им, защото не знаят какво правят. И като 
разделиха дрехите Му, хвърлиха жребие за тях“ 
(Лука 23:34).
Исус обичал хората търпеливо, въпреки, че били 

неприятели на Бога. В резултат на това, станало 
удивителното дело на спасението. Всеки, който 
вярва в Господ и Го приема като Спасител, може 
да бъде освободен от робството на врага дявол и 
да стане Божие дете. Tолкова е голяма силата на 
търпеливата любов.
Колко време може да запазите търпение? Можете 

ли да дадете търпелива любов на онези, които 
говорят лошо за Вас без причина и Ви мразят? 
Трудно ли е за Вас да понасяте дори собствения си 
съпруг, съпруга, деца или братя по вярата, макар и да 
не са неприятели?

Maтей 5:39-40 гласи: „А пък Аз ви казвам: Не се 
противете на злия човек; но, ако те плесне някой по 
дясната буза, обърни му и другата. На тогова, който 
би поискал да се съди с тебе и да ти вземе ризата, 
остави му и горната дреха“. Колко срамно е да искаш 
да вземеш дори ризата на някого! Стихът ни казва да 
проявим любов, дори и в тези случаи.
В днешно време, много хора не издържат, когато 

някой ги застрашава, причинява дребни щети на тях 
или притежанията им и може дори да ги заведат на 
дело в съда. Дори и щетите да са причинени заради 
грешки на собствената им съпруга, съпруг, родители 
или деца, някои от тях ги завеждат на дело. Възможно 
е дори да ви считат за глупави, когато проявите 
търпение към онези, които Ви вредят. Въпреки това, 
трябва ли да отвръщаме на човека, както правят 
светските хора? Не, не трябва. Трябва да проявим 
търпение и да действаме с добро.
Някой може да каже: „Как мога да съм търпелив, 

като се чувствам толкова нещастен и ядосан?“ Ще 
постигнем това, когато имаме духовна вяра и любов. 
Така е, защото имаме любовта и вярата на Бащата 
Бог, който понасял грешниците и имал милост към 
тях, въпреки че разпънали на кръст единствения Му 
любим Син. Възможно е да простите на всеки, който 
Ви вреди, независимо колко голяма е вредата, ако 
вярвате, че сте получили такава любов от Бога. Няма 
никой, който да не можем да обичаме, когато обичаме 
Господ, който не е пощадил живота Си.

3. Постигане на духовно търпение
Някои хора принуждават себе си да потиснат 

омразата ,  гнева  и  негативните  чувства ,  но 
те  избухват,  когато  премине  границата  на 
максималното им търпение. Други получават 
емоционални разстройства, причинени от гняв, 
който е бил потискан, без да изразяват чувствата 

си външно заради своя интровертен характер.
Bъпреки това, търпението, което Бог иска да 

имаме, означава да бъдем търпеливи докрая, без да 
се променяме. С други думи, търпението няма нужда 
от израза „търпение“. То означава да не натрупваме 
омраза и неудобство в сърцата си, а да се освободим 
от основните им корени и да ги превърнем в 
милосърдие и любов. Tози вид търпение е истинско 
търпение в духовен смисъл.
Не е трудно да обичаме дори враговете си, когато 

в нас няма зло и сме изпълнени с духовна любов. 
Тогава няма да направим никого наш враг и всеки ще 
изглежда прекрасно дори и да си мисли, че не го/я 
разбират. Няма да ненавиждаме хората, защото имат 
недостатъци, дори и да ни мразят.

Oт друга страна, ако имаме пороци като омраза, 
спорове, ревност и завист, ще виждаме недостатъците 
на другите и ще ги мразим, когато не се съгласяват 
с нас, въпреки, че наистина са хубави хора. Ако сте 
добри в лъжата, ще мислите, че и другите лъжат, 
макар и да казват истината.
Колко пъти трябва да проявим търпение с хората, 

които вършат зло? Петър попитал Исус: „Господи, 
до колко пъти, като ми съгреши брат ми, да му 
прощавам? До седем пъти ли?“  Исус му казал: „Не 
ти казвам: до седем пъти – до седемдесет пъти по 
седем“ (Maтей 18:21-22).
Тук „седем“ е числото, което символизира степента 

на съвършенство, а именно, означава, че трябва да 
простите съвършено. Това е неограничената прошка и 
любов. Разбира се, не е лесно да промените омразата 
в любов за една вечер, но трябва да се стремите 
усилено да обичате без да спирате. Дори и когато сте 
нещастни и ядосани, трябва да задържите подобни 
чувства и да положите усилия да се освободите от 
тях. Tогава ще ги замените с истината и във Вас ще 
израстне духовна любов.
Може да се освободите от греховната натура 

дълбоко в сърцето Ви, когато се молите ревностно в 
пълнотата на Светия дух. Трябва също да проявите 
усилия да гледате с любов на другите и да се отнасяте 
с тях с добро. Когато правите това, омразата във 
Вас ще изчезне и ще започнете да обичате другите. 
Когато нямате негативни чувства и не мразите 
никого, ще се почувствате толкова щастливи, сякаш 
сте на Небето. Тъй като отхвърляте всички неистини 
и сте изпълнени с добрина и любов, няма да има 
нужда да сте търпеливи, а просто ще обичате всички.
Добрите хора, лишени от зло, нямат повод 

да проявяват търпение. Когато трябва да бъдат 
търпеливи към някого, не е нужно да проявяват 
търпение, а да чакат докато той/тя се промени. 
Мислите ли, че ще се нуждаете от търпение на 
Небето? На Небето има само любов и добрина. Няма 
сълзи, няма скръб, няма болка и няма зло. Няма 
нищо, което да мразите, на което да се ядосвате 
или да изпитвате неприязън, но Бог обяснява, че 
„Любовта е търпелива“, за да могат хората да я 
разберат по-добре.

Скъпи братя и сестри, моля се в името на Господ, 
чрез отхвърляне на всички форми на злото, да 
издържите, да обичате и да чакате за себе си и за 
порочните хора, независимо от злината им.
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„Любовта дълго търпи и е милостива; 
любовта не завижда; 

любовта не се превъзнася, 
не се гордее“ 

(1 Коринтяни 13:4).
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„Блажени  нищите  по  дух ,  защото  е 
тяхно небесното царство.“ (Maтей 5:3) 

Да бъдем „нищи по дух“ означава да имаме 
сърце, което няма гордост, арогантност, егоизъм, 
лични желания или злини. По този начин, 
„нищите по дух“ приемат лесно евангелието и 
след приемането на Исус Христос, те копнеят за 
духовни неща. Възможно е също да се променят 
бързо с Божията сила.
За  да  ст анем  нищи  по  дух ,  трябва  да 

отхвърлим похотта на плътта, пожеланието на 
очите и показната гордост от живота. С други 
думи, винаги трябва да намерим злото в нас 
чрез Словото, да го отхвърлим със страстна 
молитва и да станем духовни деца. Само тогава 
ще бъдем способни да се радваме на вечна 
благословия, тоест, на Небето.

„Блажени скърбящите, защото те ще се 
утешат.“  (Maтей 5:4) 

Тук  „скърбящите“ означава  скърбящите 
духовно за царството и праведността на Бога, 
а не физическото скърбене, което е причинено 
от собствената скръб и егоистичното желание. 
За да скърбим духовно, преди всичко, трябва 
да имаме в нас духовна любов. Съществува 
скърбенето на разкаянието, което означава да 
се разкайваме за греховете ни или за това, че не 
сме спазили задълженията си. Съществува също 
скърбенето за братята във вярата и скърбенето 
за спасението на повече души. Когато скърбим 
духовно, Бог ни дава това, от което се нуждаем 
и дори повече от достатъчно. Той ни дава също 
награди на небесното царство.

„Блажени  кротките ,  защото  те  ще 
наследят земята.“   (Maтей 5:5)

Духовно кротките хора са силни и смели 
в  истината  и  същевременно  имат  лек  и 
мек темперамент като памук. Те са, както 
непорочни, така и добри и внимателни, затова 
прощават грешките на другите и ги приемат. 
Много хора намират покой и се радват на мир 
с тях. По този начин, те водят много души към 
спасението и получават обширни области от 
земи на Небето.

На върха на планината, Исус проповядвал ценното 
послание на множеството. Нарича се „Проповед 
на планината“. На хората, които скоро щели да 
изчезнат като мъгла, Исус разказал за вечното 
благославяне и по-точно за истинските благословии 
да отидат на небесното царство. Tова послание 
са „Блаженствата“. Те са указател за нас, за да 
проверим себе си и да влезем на мястото, където 
е Божият трон – Новият Ерусалим. Нека да ги 
разгледаме!

Блаженствата 
Разбиране на истинската благословия

Блаженстват

Църква на Блаженствата, изградена на традиционното място, където Исус предал Проповедта на планината Църква на Блаженствата, изградена на традиционното място, където Исус предал Проповедта на планината 

„Блажени които гладуват и жадуват за 
правдата, защото те ще се наситят.“  
(Maтей 5:6)

Правдат а  тук  означава  следването  на 
Божията воля и спазването на Словото на Бога, 
който сам е добрина и истина. Така, както 
гладните и жадните търсят настойчиво храна 
и вода, ние трябва да гладуваме и да жадуваме 
за правдата, за да я постигнем. Трябва да се 
храним с плътта и да пием от кръвта на Исус, 
за да задоволим нашия духовен глад и жажда. 
Това  означава  да  приемем ,  да  пазим  и  да 

спазваме ревностно Божието слово. Ще постигнем 
сърце  на  духа ,  в  което  няма  неистина ,  ако 
продължим да слушаме Словото и да го спазваме, 
докато гладуваме и жадуваме за правдата. Това 
е  духовна  пълнота ,  отдадена  на  онези ,  които 
гладуват и жадуват за правдата.

„Блажени милостивите, защото на тях 
ще се показва милост.“  (Maтей 5:7)

„Мило ст “  о значава  да  ра збираме ,  да 
прощаваме и да ръководим другите по правия 
път, дори и да ни причиняват зло без причина. 
Не трябва да мислим само от нашата гледна 
точка и за собствената изгода, а да мислим от 
гледната точка на другите, за да ги разберем и 
да покажем милост към тях.

„Милостта“ се разкрива външно по много 
различни начини. Има милост в опрощението, 
наказанието и благотворителните дела. Бог ще 
прости греховете ни и ще покаже милост към 
нас, ако ние простим и покажем милост към 
другите.

„Блажени чистите по сърце, защото те 
ще видят Бога.“   (Maтей 5:8)

„Да  имаме  чисто  сърце “  о значава  да 
действаме по свят начин не само привидно със 
знание и образование, но и да притежаваме 
свято и добро сърце. Ще имаме чисти сърца в 
степента, в която, отхвърлим злото от нашите 
сърца, слушаме Божието слово, спазваме го 
и се изпълваме с истината. Нуждаем се от 
нашите усилия и желания да спазваме Божието 
слово, за да го постигнем. Благословията „да 

видят Бога“ тук не означава само да видят 
образа на Бащата Бог, но и че чистите хора 
получават отговорите на желанията на сърцето 
си чрез молитви. Това означава, че могат да 
срещнат и да изпитат Бога в живота си.

„Блажени миротворците, защото те ще 
се нарекат Божии чада.“  (Maтей 5:9)

Духовното значение на мира е да пожертваме 
себе  си ,  дори  с  цената  на  живота  си .  Ще 
имаме мир с другите, само когато имаме мир 
с Бога чрез разрушаването на стената от грях, 
издигната между нас и Бога и постигането 
на мир със самите нас чрез отхвърляне на 
неистинските неща като омразата.
Може  да  се  каже ,  че  желаем  мир ,  ако 

жертваме себе си във всичко и отхвърляме 
всяка  форма  на  злото .  Tогава  ще  бъдем 
достойни да се наречем синове на Бога и да се 
радваме на духовната власт и сила, на които 
се е радвал Исус (Maтей 10:1). По-нататък, ще 
влезем в Новия Ерусалим, където се намира 
Божият  трон  и  ще  се  радваме  на  честта  и 
славата като истински деца на Бога.

„Блажени гонените заради правдата, 
защото е тяхно небесното царство.“   
(Maтей 5:10)

Понякога сме подложени на преследвания, 
както е записано в 2 Tимотей 3:12, когато 
живеем  според  Божието  слово ,  следвайки 
истината. Управляващата сила на врага дявол и 
на Сатаната ще намалеят когато нараства броят 
на вярващите в  Господ, който е Светлина, 
както тъмнината изчезва, когато има светлина. 
Вра гъ т  дявол  и  Сат анат а  конт ролират 
светските хора, които им принадлежат и ги 
подбуждат да преследват вярващите, за да 
нямат повече вяра.
Причината да се радваме и да сме доволни, 

когато  сме  преследвани  заради  името  на 
Господ е, защото голяма ще бъде наградата 
ни  на  Небето .  Ще  добием  по-голяма  вяра 
с  преодоляване  на  преследванията  и  ще 
напреднем на по-добри места на небесното 
царство.

 _Откъси от Човек, който търси истински 
благословии с автор д-р Джейрок Лий
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Семейството ми дълго време живееше в Невада, САЩ 
и през август 2010 г. се преместихме в Калифорния. 
Адаптирах се към новата среда и всяка неделя гледах 
службите на Централната църква Манмин в Сеул по 
Интернет. По този начин, успях да укрепя основите на 
вярата ми и да осъзная колко е важно да бъдеш свят. 
Започнах да се моля ревностно, да правя всичко с 
молитва и да уча усърдно като студент.
Чрез Божието милосърдие, когато бях студент, аз се 

прехвърлих към математическия отдел на университета 
в Калифорния, Лос Анжелес (UCLA), който е един от 
престижните университети, разположен на западния бряг 
в САЩ. Получих пълна стипендия, която да покрива 
учебните такси до моето завършване и започнах да ходя 
в UCLA през септември, 2012 г. Бях много зает, защото 
имах доста материал за учене и участвах в занимания 
извън учебния план. Въпреки това, отделих достатъчно 
време за евангелизация на студенти в университета и 
считах, че това беше причината Бог да ме изпрати там.

Mоето най-голямо желание е да стана човек на духа 
чрез бързо израстване във вярата и да бъда източник на 
сила за старши пастор д-р Джейрок Лий, който е моят 
пастор. Ето защо, аз се присъединявам към срещата за 
молитви Данаил по интернет и отправям повече молитви 
за спасението на душите в продължение на около 
един час. Моля се на висок глас в колата ми, за да не 
притеснявам моя съквартирант, слушам проповедта на 
д-р Джейрок Лий по път за училище и на връщане на моя 
MP3 плеър и се старая да живея според Божието слово.
Моят по-млад брат, Чанюнг Ким сега е в десети клас и 

посещава гимназията Уудбридж в Ървин, Калифорния, 
която има добра слава. Той също трябва да прекарва 
много време с училищни задачи, дейности извън учебния 
план и социални услуги, но всеки ден чете Библията, 
научава наизуст по един стих, моли се и проповядва 
евангелието на своите приятели.
Бог го благослови да завърши с отличие през 2012 г. и 

да спечели награда от президента на САЩ Барак Обама. 
Tази награда получават студенти, изпълнили успешно 
учебните цели. И двамата даваме всичко от себе си 
всеки ден, за да бъдем почетни студенти и съвършени 
Християни.
Ценя високо старши пастор д-р Лий, който ни учи на 

истински стойности, така че да водим живот, угоден на 
Господ и да възхваляваме Бога. Благодаря ви.

Брат Джеюн Ким (Калифорния, САЩ)

Писма от чужбина

Джеюн Ким и неговият брат, Чанюнг Ким (Дясно)

Сестра Анастася Колесова 
(Пролетта на истинската църква в Естония)

„Аз съм тук в потока 
на промяната дори 

в Естония”

Манмин и християнският ми живот се променя с всеки ден.
Проповедите на Централната църква Манмин в ефир бяха пълни с любовта на Господ и 

ми напомняха за Небето. Знамения, чудеса и мощни дела продължаваха непрекъснато да се 
разкриват. Имах голямо желание да посетя църквата, но по онова време нямах възможност да 
го направя поради финансови проблеми, затова се молих ревностно и Бог ми отговори.
През лятото на 2011 г., посетих Централната църква Манмин и тя надмина очакванията 

ми. Щастието и радостта изобилстваха. Изпитах също знамения и чудеса по време на 
лятното оттегляне за молитва на Манмин. След като се върнах в Естония, слушах внимателно 
серията от проповеди на д-р Лий „Как да учим добре“ и приложих думите му в моето учене. 
В резултат на това, завърших средно образование с отличен успех. След това постъпих в 
Университета в Тарту, който е един от най-престижните университети в Естония.
Посещавам неделните служби, петъчната целонощна служба и срещите за молитва Данаил 

чрез прякото излъчване по Интернет. Налага се да ставам в 4 часа сутринта, за да присъствам 
на неделните служби заради разликата във времето, но правя това с копнящо сърце. Също 
така се моля да постигна святост в двойната последователна сесия на специалните срещи за 
молитва Данаил, които започнаха от 18 март, 2013 г. и докато се моля, се обливам в сълзи и 
пот. Отдавам всички благодарности и възхвала на Бога, който ме излекува и ме благослови.

Живея щастливо, защото разбрах любовта на Бога и започнах да водя истински 
християнски живот. Научих за Централната църква Манмин и за мощното духовенство 
на старши пастор д-р Джейрок Лий от моя баща, пастор Григори Колесов. В онези дни 
през юни, 2010 г. страдах от стомашна болка, която ме измъчваше в предходните шест 
години и докторите не знаеха какво я причиняваше. Ето защо, за мен бяха чудесни и 
добри новини, че мъртвите възкръсваха и всички болести можеха да се излекуват с 
молитвата на д-р Лий. Увериха ме, че ще се излекувам ако получа неговата молитва.
Трогнах се много от автобиографията на д-р Лий Mоят живот, Моята вяра. Прочетох я със 

сълзи и истинска вяра и голямата любов на Бога дойде в сърцето ми. Преди всичко осъзнах, 
че болестите произлизат от греха и се опитах да открия стената от грях, която се издигаше 
между мен и Бога. Разкаях се, постих и се молих, за да получа изцеление. На 2 юли, 2010 г., 
получих по интернет молитвата на д-р Лий, която преминаваше границите на пространството 
и времето по време на петъчната целонощна служба на Централната църква Манмин и бях 
напълно излекувана.
На 30 и 31 октомври, 2010 г., д-р Джейрок Лий проведе мисията за чудодейно изцеление 

в Естония и аз я посетих с копнящо сърце. Броят на посетителите беше най-големият 
в християнската история на Естония и всички те възхваляваха Бога. Д-р Лий предаде 
посланията, озаглавени „Създателят Бог“ и „Защо Исус Христос е нашият единствен 
Спасител?“ След това той се моли за болните от сцената. По време на молитвата и точно след 
нея, слепите прогледнаха, куците проходиха и много видове болести бяха излекувани.
Лично видях мощните дела, които изглеждаха възможни само в библейските времена. 

Докато ги наблюдавах, аз мислех, че Бог наистина е жив и действа чрез Своя любим служител 
със сила. От тогава, слушах посланията на д-р Лий на руския уебсайт на Централната църква 

„Давам всичко от 
  себе си, за да бъда 
  почетен студент и 
  съвършен Християнин“


