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Едно изпълнение на живо предаде блестящо 
любовта на Господ на публиката!

Великденски мюзикъл „Възкресение“

Великденското изпълнение „Възкресение“ бе предадено на специална сцена в главния храм. То даде възможност на хората от публиката да гравират любовта на Господ в сърцата си. 
Изпълнението представляваше мюзикъл на живо, предаден изцяло от църковните членове, включително планирането, управлението, действието, музиката, танците и гардероба.

На 25 март 2016 г., Великденското изпълнение 
бе предадено на специалната сцена в главния 
храм на Централната Църква Манмин. Това 
изпълнение ,  ръководено  от  Комисията  за 
сценични изкуства, бе излъчено чрез GCN (www.
gcntv.org). То бе реализирано на живо като 
музикално сценично представление и публиката 
се почувства сякаш се намираше в центъра на 
духовенството и страстта на Исус.
Повече от 360 души бяха посветени на този 

мюзикъл. С изключение на специализирания 
външен персонал, присъстваха всички църковни 
членове на Комисията за сценични изкуства, 
включително хорът Имануел, оркестърът Ниси, 
Обединеният екип за възхвала и музикалният 
състав Алилуя.
Мюзикълът се състои от три действия. В 

Действие 1 „Доказателство за възкресението“, 

възкръсналият Господ се явява пред Неговите 
ученици, които са уплашени след Неговото 
разпъване на кръста и Петър и Мария Магдалена 
говорят  за  Господ  и  известяват  Неговото 
възкресение.
В  Действие  2  „Пътят  на  Господ“,  Исус 

проповядва  евангелието  за  царството  и 
изпълнява многобройни могъщи дела. Сцената 
е описана с радостни песни и танци. Също така, 
на сцената е представена Неговата молитва 
в Гетциманската градина вечерта, в която е 
арестуван, както и Неговият път на скръбта по 
Виа Долороса. 
Действие 3 „Надеждата за възкресение“ описва 

възкресението и възнесението на Господ и 
насърчаването на Неговите ученици. Това, което 
разчувства още по-дълбоко сърцата на публиката, 
бе добавянето на шест нови песни „за възхвала 

на Манмин“ в изпълнението, включително: 
„Възкресение 2“, „Вероизповедание на Петър“ и 
„Духовенството на Господ.“
Преди това изпълнение, старши пастор д-р 

Джейрок Лий проповядва посланието, озаглавено 
„Кръстът“, въз основа на Галатяни 3:13. Той каза, 
че кръстът, който представлява „проклятие“, 
започнал да символизира „благословия“ чрез 
Исус и в кръста са въплътени пожертвование и 
любов.
В допълнение, той призова членовете да 

живеят според Божието слово, ако наистина 
вярват, че Господ страдал от силна болка до 
последния момент на кръста. Чрез неговото 
послание и изпълнение, хората от публиката 
почувстваха колко голяма е наистина любовта, 
която Бог им дал и се изпълниха с радостта на 
спасението и надеждата за възкресение.
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Плод на добрината

Красивите плодове на Светия дух не са просто 
родени в сърцето, но определено се разкриват чрез 
добри дела. Ще издавате аромата на Христос, ако 
получите изцяло плода на добрината сред плодовете 
на Вашето сърце. По този начин, много души ще 
почувстват Исус Христос чрез Вас и ще възхваляват 
Бог. Нека да разгледаме този плод на „Добрината.“

1. Сърцето, което действа според истината 
като стандарт

Светските хора отличават и отсъждат дали нещо 
е добро или лошо според своята съвест. Ако нямат 
угризения на съвестта, те мислят, че са добри и 
праведни. Тази „съвест“ обаче е различна, защото е 
различен процесът, чрез който се формира за всеки 
човек.
Въпреки това, съвестта, която е стандартът за 

отличаване между доброто и лошото, се изгражда 
на основава на човешката природа и тази природа 
зависи от вида на жизнената енергия, с която човек е 
роден и вида на средата, в която е отгледан.
Онези деца, които получават добра жизнена 

енергия, имат сравнително добри природи. Също 
така, вероятно е да изградят добра съвест хората, 
които са отгледани в добра среда, където се виждат и 
чуват много добри неща. От друга страна, вероятно 
е природата и съвестта на един човек да станат 
порочни, ако той е роден с много порочни природи 
от своите родители и влезе в контакт с множество 
порочни неща.
Например, децата, които са научени да бъдат 

честни, ще имат угризения на съвестта, когато лъжат. 
Децата, които са отгледани сред лъжци, ще считат 
за нормално да лъжат. Както беше посочено по-горе, 
всеки има различна съвест според отделния индивид, 
средата и времето. Онези, които мислят, че следват 
своята съвест, просто следват това, което считат за 
добро. Въпреки това, те не следват абсолютното 
добро.
Въпреки това ние, които сме вярващи в Бог, имаме 

еднакъв стандарт, с който отличаваме доброто и 
злото. Ние имаме Божието слово като стандарт. 
Духовната добрина означава да имаме истинска вяра 
като съвест и да я следваме.

2. Сърцето, което не може да понесе, ако не 
се практикува истинска добрина

В духовен смисъл добрина е състоянието на 
сърцето, което търси добрина чрез Светия дух, което 
е добрината на истината. Тъй като добрият човек 
изкарва от своето добро съкровище това, което е 
праведно, хората, които наистина търсят добрина, 
естествено ще имат намерения за действия, които 
са добри и се виждат външно. Където и да отидат и 
когото и да срещнат, те показват щедрост и любов с 
добри думи и дела.
Така, както хората издават аромата на парфюма, с 

който са се напръскали, хората, които имат добрина, 
ще издават аромата на Христос. Те обаче не могат да 
получат плода, само защото търсят добрина. Ако те 
са я чули и научили, трябва да култивират добрина в 
сърцата си и действително да я практикуват. 
В Лука, глава 10, се съдържа притчата за Добрия 

самарянин. Един човек бил пребит и обран докато 
пътувал и го оставили полумъртъв. Свещеникът, 
който минавал от там, видял, че умирал, но просто 
го подминал. Видял го също един левит, но и той го 
подминал. Свещениците и левитите били хората, 
които знаели Божието слово и служели на Бог. Те 
обаче не показали делата, които следвало да покажат, 
когато трябвало да следват Божията воля.
По-късно минал един самарянин и видял човека, 

който бил пребит и обран. Самарянинът превързал 
раните му и го закарал в една гостилница. Той 
помолил гостилничаря да се погрижи за него и 
обещал да плати разходите на връщане. Тъй като 
имал добрина, не можел просто да пренебрегне 
нещастника, който умирал. Въпреки че това 
означавало да загуби време и пари, той не бил в 
състояние просто да пренебрегне умиращия човек. 
Ако го подминел, този самарянин сигурно щял да 
изпитва бремето за тази постъпка в сърцето си. Той 
сигурно бил развълнуван от това, което се случило 
на ранения човек. Духовната добрина означава да 
не можем да понесем, когато не изберем пътя на 
добрината.

3. Сърцето на добрината на Исус

Матей 12:19 гласи: „Няма да се скара, нито да 
извика, нито ще чуе някой гласа Му по площадите.“
Обикновено, когато виждаме някого, когото 

другите считат за добър човек, той няма никакви 
пробеми  или  неприятности  с  никого .  Както 
е написано: „нито ще чуе някой гласа Му по 
площадите“, такъв човек е спокоен и не се кара 
с никого. Той не говори за грешките или за 
недостатъците на другите. Не се опитва да парадира 
или да изтъкне. Не се оплаква, дори и да страда 
несправедливо. 
По-нататък, стих 20 гласи: „Смазана тръстика няма 

да пречупи и замъждял фитил няма да угаси, докато 
изведе правосъдието към победа.“
Когато култивираме едно дърво или растения, 

обикновено изрязваме увредените листа или клони. 
Също така, когато фитилът не тлее, светлината не е 
силна и излиза дим и пушек. Ето защо, хората просто 
го угасят. Въпреки това, хората с духовна добрина 
„смазана тръстика няма да пречупят и замъждял 
фитил няма да угасят.“ Ако има дори най-малка 
възможност за възстановяване, те няма да прекратят 
живота си и ще се опитват да открият път за живот 
на другите. 
Тук „смазана тръстика“ се отнася за онези, които са 

изпълнени с грехове и пороци на света. Замъжделият 
фитил символизира хората, чиито сърца са толкова 
опетнени със зло, че светлината на душата им е на 

път да угасне. Малко вероятно е да приемат Господ 
такива хора, които са като смазана тръстика и 
замъждял фитил. Въпреки че вярват в Бог, делата им 
не са различни от делата на светските хора. Те дори 
говорят срещу Светия дух или се противопоставят 
на Бог. 
По времето на Исус имало много хора, които не 

вярвали в Него и макар и лично да станали свидетели 
на удивителни дела на силата, те продължили да 
се противопоставят на действията на Светия дух. 
Въпреки това, Исус гледал на тях с вяра до край и им 
предоставил възможности, за да получат спасение.
Хората, притежаващи плода на добрината, ще 

приемат онези, които оставят злото да излезе. Те не 
се опитват да разберат кой е прав, кой греши, кой е 
добър или лош и след това да скъсват отношения с 
тях и да ги изоставят. Те просто се отнасят с тях с 
добрина с праведно сърце и накрая трогват сърцата 
им.
Разбира се, ако продължават да показват все повече 

пороци, другите ще тръгнат по пътя на смъртта, 
макар и да бъдем добри с тях. Въпреки това, дори и в 
тези случаи, ние няма просто да установим граница 
на издръжливост и да ги изоставим, ако я превишат. 
Духовна добрина е да се опитаме да им позволим 
да търсят духовен живот, без да се отказваме до 
край. Трябва да продължаваме да им предлагаме 
възможности, за да получат спасение. 
По какво тогава тази духовна добрина е различна 

от други духовни характеристики? Възможно е 
да помислите: „В притчата за добрия самарянин, 
могат ли действията му да бъдат описани като 
доброжелателни и милосърдни?“
Разбира се, доброжелателността на сърцето 

и милосърдието принадлежат на добрината. 
Отличителните характеристики на духовната 
добрина обаче са желанието да следваме тази 
добрина и силата, за да я прилагаме в действителност. 
В центъра на вниманието не е самото милосърдие, 
защото сме способни да помогнем на другите от 
съчувствие. В центъра на вниманието е добрината, 
с която самарянинът не можел просто да подмине, 
когато трябвало да прояви милосърдие.
Ще бъдете праведни не само в едно, а в много 

отношения, когато извършвате доброволни дейности 
за църквата и имате плода на добрината. Може 
някой да страда, ако пренебрегвате задълженията 
си. Възможно е да не постигнете Божието царство, 
както трябва. Ето защо, трябва да се стараете да 
бъдете праведни във всички отношения. Считам, че 
можете да приложите този принцип за всички други 
характеристики на духа.
Скъпи братя и сестри в Христос, ще имате 

изображението на Господ, ако получите плода на 
духовната добрина. Няма да направите нищо, което 
да Ви накара да залитнете дори малко. Ще имате 
също и външна добрина и смиреност. Ще бъдете 
почтени, имайки формата на Господ и Вашето 
поведение и език ще бъдат перфектни. Моля се в 
името на Господ да получите бързо плода на духовна 
добрина и да възхвалявате Бог много!

Старши пастор д-р Джейрок Лий

„А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание; 
против такива неща няма закон.“ (Галатяни 5:22-23)
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През януари 2013 г., една сутрин 
установих, че не мога да движа 
лявата си ръка. След известно време 
не можех да движа дори и левия 
си крак. Отидох в болницата и ми 
казаха, че съм получил удар, който 
е причинил едностранна парализа 
на лявата ми страна. Останах в 
болницата в продължение на три 
седмици и след като ме изписаха, 
вземах лекарства и получавах 
физическа терапия. Въпреки това, 
все още не бях способен да движа 
лявата си ръка и походката ми беше 
неестествена. Дишането ми беше 
затруднено, когато изкачвах стълби.
През август, 2015 г., съпругата 

ми и аз посетихме моята дъщеря, 
която живееше в Южна Корея. Зет 
ми ходеше в Централната църква 
Манмин и двамата с дъщеря ми 
ни поканиха да отидем на лятното 
оттегляне за молитва на Манмин. 
По време на оттеглянето, съпругата 

ми неочаквано се излекува от болките, които имаше след операцията на миома на гърдата. 
След като видях нейното изцеление, аз започнах да желая да се излекувам от моята болест 
пред Бог.
През януари 2016 г., двамата със съпругата ми отново отидохме в Корея. Чух щастливите 

новини, че старши пастор д-р Джейрок Лий ще дойде в църквата от неговата молитва в 
планината, за да се срещне и да прекара време с църковните членове. Подготвих се преди 
срещата, посещавайки за една седмица събранието за Божествено изцеление в Центъра за 
молитви Манмин, молейки се старателно, за да получа изцеление с вяра.
Денят настъпи. На 7 февруари отидох да се 

срещна с него и да слушам неговото послание. 
Той каза, че е възможно да живеем в мир и 
благословии, без да имаме нищо общо с бедност, 
болести и бедствия, ако живеем според Божието 
слово, записано в Библията. Получих голямо 
благоволение. Получих също неговата молитва 
и се ръкувах с д-р Лий. Точно тогава започнах да 
движа лявата си ръка и левия ми крак.
Отдавам всички благодарности и слава на Бог, 

който ме излекува, и благодаря на старши пастор 
д-р Лий, който се моли за мен. Алилуя!

Библейските чудеса се Библейските чудеса се 
случват и днесслучват и днес

„Господ да те благослови и да те опази! Господ да осияе с лицето Си над тебе и да ти покаже милост! 
Господ да издигне лицето Си над тебе и да ти даде мир“ (Числа 6:24-26). 

Бог иска да даде на Неговите деца само добри неща. Ето някои свидетелства от и извън Корея.

През ноември 2015 г., изпитах болка в ухото. Скоро се образува 
гной в ухото ми и започнах да не чувам. В болницата ми казаха, че 
имам среден отит. Вземах лекарства и получих медицинско лечение 
за отстраняване на гнойта от ушите. Въпреки това, продължавах да 
не чувам добре. Не бях в състояние да разбера проповедта по време на 
боготворителните служби. Чувствах се разстроена и тъжна.
Започнах да се вглеждам в себе си, задавайки си въпроса: „Защо 

това се случва на мен?“ Докато се молех, предлагайки пости за 
закуска, осъзнах, че не поддържах мир с дъщеря ми и си спомних за 
неправилното отношение към моите родители. Разкаях се, молих се 
страстно и получих молитвата с кърпичка на пастор Сиунгкил Рай 
(Действия 19:11-12). След това слухът ми се подобри.
На 27 февруари, преп. Хийсан Лий, пастор за световно управление на 

Манмин, посети моята църква, за да предаде служба за 22та годишнина. 
Аз получих нейната молитва с кърпичка. В този момент почувствах 
нещо да излиза от ушите ми и започнах да чувам добре с двете си уши.
Чувствам се сякаш живея в нов свят. Алилуя! Благодаря на Господ, 

който ме излекува.

Имах  тик  от  бебе.  Когато 
се влошаваше, рамото ми се 
отпускаше и главата ми се тресеше 
през няколко секунди.
Когато бях малък, симптомите 

понякога се влошаваха. Тъй като състоянието ми стана по-тежко, трябваше да ме 
връзват за леглото, за да спя. Опитах много медицински лечения и вземах лекарства, 
но нищо не помагаше. Просто спрях да вземам лекарства, когато започнах училище. 
От тогава, в продължение на повече от 40 години, живеех с този тик. Заради него 
нямах увереност в себе си и се чувствах неспокоен пред другите.
През февруари 2014 г., един църковен член, който проповядваше евангелието 

на улицата, ме заведе в Църква Манмин Хайнаут. Научих Божието слово и чух 
за много Божи дела, които излекували различни видове болести. По този начин 
получих вяра, че бях в състояние да се излекувам. Започнах да се опитвам да открия 
себе си чрез проповедта и се молих на срещата за молитви Данаил. Установих, че 
изпитвах недоволство към моето семейство и се разкаях напълно.
На 14 февруари, 2016 г., в църквата се проведе събрание за изцеление с кърпичка 

и аз присъствах с голямо желание. Когато получих молитвата с кърпичка на пастор 
Кристина Рох, започнах да се потя много и целият станах мокър. След това главата 
и раменете ми престанаха да се тресат. Накрая бях излекуван от хроничния тик, с 
който живях през целия ми живот. Алилуя!

„Бях излекуван от едностранна 
парализа след като се ръкувах с Него!“ „Започнах да чувам 

с двете уши!“

„След като се регистрирах в църквата, 
аз се излекувах от хроничен тик“

Брат Йохан Едуард Мамусунг, на 66 години, Индонезия 
Дякон Накаджима Чикое, на 71 години, Църква Манмин Иида, Япония

Брат Патрик Лиунгхиу с неговата 
съпруга, на 48 години, 
Църква Манмин Хайнаут, Белгия

 Кърпичка на силата
Изключителните дела, записани 

в Деяния 19:11-12, се случват в 
целия свят, дори в днешно време. 
Когато пасторите на Манмин и 
църковните служители се молят 
с кърпичката на силата върху 
хората, различните им видове 
болести и недъзи се изцеляват и 
стават нормални. Дори получават 
отговори на молитвата си. Такива 
действия доказват автентичността 
на Библията, възхвалявайки Бог.

С изключение на остаряването, 
няма признак на исхемичен инсулт 

Магнитно-резонансна 
томография
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Пастор Янгран Парк, на 50 години, Енория 3, Южна Корея

„Така, както сърната жадува за 
вода, аз жадувах за 
Библейска църква“

През януари, 2015 г., изпитвах непрекъсната 
болка, докато спортувах. Отидох в болницата, 
където ми направиха ЯМР и рентгенови 
снимки. Резултатите показаха, че имах 
възпаление на диска, което причиняваше 
проблеми в моите мускули и кости.
Тъй като бях член на Манмин от ранно 

детство, аз станах свидетел на многобройни 
изцелителни дела, които бяха представени 
чрез старши пастор д-р Джейрок Лий. 
Изпитах също силата, когато фрактурираните 

части на десния ми глезен бяха правилно събрани. Получих неговата 
молитва и те бяха събрани добре. Ето защо, в този случай също не се 
притеснявах и мислех, че състоянието ми ще се подобри.
Въпреки това обаче, започнах да изпитвам странни симптоми. От април 

отслабнах бързо и имах сериозно нарушение на съня. Лицето ми стана 
жълтеникаво и гърбът ме болеше сериозно. Коремът ми ставаше все по-
голям и ме болеше.

На 25 ноември, 2015 г., бях диагностициран с абсцес на горния мускул 
на слабините. Докторът каза, че в корема ми имаше огромен абсцес. Това 
причиняваше проблема в диска и мускулите около гръбначния стълб. 
Той добави, че ако не се освободях веднага от абсцеса, гнойната торбичка 
можеше да се пръсне и да причини перитонит. Каза също, че това излагаше 
на опасност живота ми.
Чувствах се повече благодарен, отколкото уплашен и започнах да 

се влеждам в моя християнски живот. Подложих се на операция за 
отстраняване на абсцеса от дясната половина на корема ми. Отстраняваха 
между 100сс и 500 сс на ден. Процесът продължи осем дни и отстраниха 
1,800cc от абсцеса. Три дни по-късно имах отново компютърна томография, 
която показа, че абсцесът в десния поясен мускул беше почти изчезнал, но 
все още имаше абсцес в дясната половина. Лекарят ми каза да се върна два 
дни по-късно, за да отстрани останалата част.
На 29 ноември, чрез Божието слово 

почувствах, че Той искаше да подновя 
моя вярващ живот и изпитах Неговата 
любов. Покаях се със сълзи за това, 
че страстта ми беше охладняла и 
имах променливо съзнание, макар и 
да считах, че работех предано като 
служител на пълно работно време. 
Получих също молитвата с кърпичка 
на президента на центъра за молитви 
Манмин Бокним Лий (Деяния 19:11-
12).
На  следващия  ден  отидох  в 

болницата, за да ме оперират за 
отстраняване на абсцеса в левия 
поясен мускул, но нищо не излезе.
Лекарят ми каза, че нещо не беше 

наред и на 3 декември ми направиха 
ЯМР и рентгенови снимки. Проверявайки резултатите, той поклати глава и 
каза: „Защо няма абсцес?“ Бях излекуван от абсцес на поясния мускул изцяло 
чрез молитвата с кърпичка. След това се възстанових бързо и наддадох на 
тегло. Сега съм напълно здрав. Алилуя!
Истинска благословия е, че мога да водя моя живот с вяра в тази ценна 

църква. Отдавам всички благодарности и възхвала на Бог, който изчака да 
бъда възстановен и ме излекува от всички болести.

Срещнах  Бог,  когато  ходех 
на  училище.  Докато  се  молех 
един  ден ,  получих  видение  за 
и зпълнение  на  мисионерск и 
дей но с т и .  З ами на х  з а  САЩ 
и  з а в ъ рш и х  м а г и с т ъ р с к и я 
курс за пасторална теология в 
Теологичното обединение в Бъркли 
и през 2008 г. бях ръкоположен в 
неденоминационна църква, където 
извършвах моето духовенство в 
продължение на седем години.
С а н  Ф р а н ц и с к о ,  к ъ д е т о 

извършвах моето духовенство, е 
родното място на културата „хипи“ 

и  градските  църкви  изпитваха 
проблеми поради хуманизъм и 
религиозен плурализъм. Градът 
дори има област за хомосексуални. 
В  д у х о в е н  с м и с ъ л ,  т о в а  е 
напрегнато бойно поле и с времето 
започнах да изпитвам духовна 
жажда.
Мислех си: „Библията ни говори 

за могъщи дела, знамения, чудеса 
и за силата на Светия дух. Защо 
такива знамения в Библията, като 
„Следвайте онези, които вярват“, 
не се следват от безброй пастори, 
живеещи в този модерен свят?“ 
Чувствах се сякаш живея в духовно 
тъмна епоха.
Между временно ,  сл у чайно 

научих  за  проповедите  на  д-р 
Джейрок  Лий .  След  като  чух 
неговите послания, аз се разкаях 
с ъ с  с ъ л з и  и  с е  п оч у в с т в а х 
духовно освежен, сякаш изчистих 
цялата мръсотия от тялото ми. 
От  декември ,  2013 г. ,  слушах 
посланието  му  всеки  ден  и  се 
разкайвах. Вълнувах се, когато 
слушах  ясното  обяснение  на 

трудните за разбиране параграфи.
Г л е д а х  в и д е о  з а п и с а  н а 

Обединената мисия през 2002 г. на 
д-р Лий в Индия, привлякла повече 
от три милиона души, и бях удивен 
от сцената, където се случваха 
огнените дела на Светия дух. 
В една проповед д-р Лий казва, 

че прекарал повече време, молейки 
се със сълзи, вместо да спи, за да 
не може паството му да отиде в 
Ада. Слушайки го, аз се запитах 
колко обичам паството ми и се 
разкаях изцяло.
Изпитах  по -дълбока  любов 

към  Бог  и  душите  и  по -ярка  и 
конкретна  надежда  за  Новия 
Ерусалим.
Осъзнах също, че първата задача 

за пасторите трябва да бъде да 
постигнат осветено сърце и да 
отдалечат себе си от хуманитарни 
църковни програми. Само тогава 
ще получат силата на Светия дух 
и ще проповядват за Исус Христос 
по библейски начини.
Ето защо, реших да постигна 

осветеност преди всичко друго и 
през февруари, 2015 г., моята година 
на творчески отпуск , отидох в 
Корея със съпруга ми, мисионер 
Дейхюн Кюнг. Аз видях и изпитах 
удивителни  дела  на  Божията 
сила и се възстанових духовно 
чрез Словото и молитва. Сега се 
подготвям да стана подходящ съд 
според Бог.
Отдавам всички благодарности 

и слава на Бог, който ме ръководи 
към Централната Църква Манмин, 
която е изпълнена с могъществото 
на набожността и силата на Светия 
дух. Алилуя!

Преди молитвата: 6-7cm-абсцес в 
двата поясни мускула

След молитвата: няма абсцес

Дякон Чунгхион Хан, на 37 години, Енория 1, Южна Корея

„Абсцес на поясния мускул 
изложи на опасност живота ми, 

но се излекувах“


