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Сладък дъжд на благоволение се изля 
върху европейските души!

Семинари на пасторите и събрания за изцеление с 
кърпичка в Русия и Латвия

През 2003 г., Обединената мисия в Русия на старши пастор д-р Джейрок Лий привлече най-много хора в християнската история на Русия и разтопи замръзналата земя с огнените дела на Светия 
дух. От тогава църквата продължава да провежда духовенството чрез пастор Владимир Оиспов, председател на Съвета на църквите Манмин в Русия (Снимка 4, по средата). През 2016 г., по искане 
на местните пастори, преп. Сууджин Лий проведе семинари на пасторите и събрания за изцеление с кърпичка в Санкт-Петербург, Русия и им помогна да имат истинска вяра чрез Божията сила. 

От 17 до 23 септември, 2016 г., преп. 
Сууджин Лий (Снимка 1) проведе 
семинари на пасторите и събрания за 
изцеление с кърпичка в Русия и Латвия.  
Бяха представени големи и могъщи 
дела чрез кърпичката, на която се беше 
молил д-р Джейрок Лий (Деяния 19:11-
12). Местните пастори и вярващи бяха 
изпълнени с благоволение и вълнение 
по начина, по който сухата земя се 
напоява със сладък дъжд.

Излъчено по TBN Русия
На  17 септември  бе  проведено 

първото събрание за изцеление с 
кърпичка в театър Колизей на Санкт-
Петербург с 500 присъстващи (Снимка 
3). Бе показан видео записът, озаглавен 
„Сила“ и изпълнителите от централната 
църква Манмин изпълниха своето 
представление. Преп. Сууджин Лий 
предаде посланието „Благословени са 
онези, които вървят в светлината“ на 
основата на 1 Йоаново 1:5-7 и след това 
се моли с кърпичката на силата.

Един човек, който беше глух с лявото 
ухо в продължение на 35 години, 
възстанови способността си да чува 
с това ухо. Други хора подобриха 
зрението си и имаше един излекуван 
случай  на  хемиплегия  (частична 
парализа) и тежък артрит. Някои хора, 
които вървяха с патерици и бастуни, 
започнаха да вървят без тях. Една 
лекарка бе излекувана от диабет, от 
който страдаше от 35 години (Снимки 
7-10). Екипът на TBN Новини Русия 
интервюира говорителя и докладва за 
събранието.
На  18  с е п т ем в ри  п р еп .  Ли й 

проповядва посланието „Притча за 
десетте девици“ в църквата на пастор 
Андрей Волшаков, който бе заместник-
председател на организационния 
комитет на мисията в Русия през 2003 г. 
На следващия ден тя ръководи семинара 
на пасторите на тема „Святост“ в 
църквата Манмин в Санкт Петербург 
(пастор Владимир Осипов). Освен 
пасторите от Русия, присъстваха също 

пастори от Беларус, Украйна, Естония, 
Франция и Израел (Снимка 4).
Преп .  Сууджин  Лий  предложи 

настоятелно да отхвърлят греховете и 
да станат святи чрез огнена молитва. Тя 
добави, че само тогава могат да станат 
могъщи пастори. Пасторите осъзнаха 
значението на светостта и подновиха 
решението си да станат святи.
Съветът на църквите Манмин в 

Русия откри, че Светото евангелие бе 
проповядвано в други области, както 
в Санкт Петербург чрез събрания и 
семинари. Членовете решиха отново да 
се обединят повече, за да събудят цяла 
Русия.  

Събранието в Латвия бе излъчено 
пряко на уебсайта In Victory
На  21 септември  бе  проведено 

събрание за изцеление с кърпичка в 
църквата Ново поколение, най-голямата 
латвийска църква в Рига, която има 
повече от 300 църковни клонове в 
Латвия и други области. Събранието бе 

излъчено пряко онлайн чрез In Victory, 
който е един от главните уеб портали 
за руско-говорящите хора. Сестра 
Джунгиун Ким, солистка на комитета 
за изпълнителни изкуства, пя руски 
песни с изпълнения на екипа за могъща 
възхвала (Снимки 2 и 5). Преп. Лий след 
това предаде посланието, озаглавено 
„Вечен живот само чрез опитване 
на плътта и отпиване от кръвта на 
човешкия Син“. Присъстваха около 500 
души и много от тях бяха излекувани 
от такива болести като дискова херния, 
артрит, лошо зрение, нарушен слух, рак, 
депресия, последствия от автомобилни 
катастрофи и хемиплегия.
На  23 септември  бе  проведено 

последното  събрание  в  църквата 
Откровение във Валмиера, Латвия 
(Снимка 6). Преп. Лий проповядва 
посланието „Благословени са онези, 
които вървят в светлината“ и след 
това  се  моли  за  болните.  Хората 
бяха излекувани от много болести, 
включително артрит и дискова херния.
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Създателят Бог е вечен, съвършен, всезнаещ и Той 
е всемогъщият Бог, който може да направи всичко. 
Поради тези причини в Библията се срещат често 
знамения и чудеса, които не са по възможностите на 
хората.
Такива дела на всемогъщия Бог са представени в 

различни поколения от хора на Бога, които Той Сам 
определил и Бог продължава да ни показва чудесата 
на Неговата сила дори и днес. Исус ни казал в Йоан 
4:48: „Ако не видите знамения и чудеса никак няма 
да повярвате.“ Хората не са способни да повярват в 
Бог без да видят Неговата сила, въплътена в такива 
знамения и чудеса.

1. Всевещият Бог знае всичко
Бог знае не само нашите думи и дела, но и нашите 

сърца и дори мислите, които преминават в ума ни. Това 
е, защото Той ни създал, както е записано в Псалми 
139:13: „Защото Ти си образувал чреслата ми, обвил си 
ме в утробата на майка ми.“ Също така, Той знае неща, 
които се случват сега и предвижда бъдещите събития. 
В Библията има много пророчества относно идването 

на Спасителя на човечеството, унищожаването и 
повторното установяване на Израел, както и нещата, 
които се случват в края на епохата. Тези пророчества 
са се сбъднали изцяло. Освен това, чрез хората, 
считани за праведни според Божите очи, Бог разкрива 
нещата, които ще се случат. Амос 3:7 гласи: „Наистина 
Господ Иеова няма да направи нищо Без да открие 
Своето намерение на слугите Си пророците.“
Дори и днес, Бог разкрива бъдещите неща чрез 

хората, които общуват с Него дълбоко. Аз също 
предадох много пророчества, които Бог разкри на 
тази църква. Например, аз предсказах избирането на 
Тейвоо Рох като президент на Южна Корея през 1987 
г., както и неговите приемници – президентите Янгсам 
Ким и Дейджунг Ким. Аз предсказах също избирането 
на Роналд Рейгън като президент на Съединените 
щати и Маргарет Тачър като министър-председател 
на Обединеното кралство. Също така, Бог ми разкри 
предварително смъртта на министър-председателя 
Индира Ганди в Индия и генералния секретар Черненко 
в бившия Съветски съюз.

Аз предсказах също цената на суровия петрол и как 
трите главни държави и блокове – т.е. Съединените 
щати, Европейският Съюз и бившите комунистически 
и комунистически-контролирани нации на Китай 
и Русия ще се обединят в три състезаващи се сили 
в света. Предсказах също провала на „слънчевата 
политика“ на Южна Корея, насочена към ангажиране 
на Северната част и как Северната част ще отвори 
вратите си временно, но скоро ще ги затвори отново. 
Предрекох много други теми и събития и всички 

те се сбъднаха или са в процес на осъществяване. 
Нашият Бог, който познава потока на времето и 
бъдещето на световната история, знае също бъдещето 
за всеки от нас. Като посветите всеки аспект от живота 
си на всемогъщия Бог, аз Ви призовавам винаги да 
вървите по пътя на благополучието и благословиите.

2. Въздесъщата сила на Бога, както е записано 
в Библията
Бог изпратил десет чуми на Египет чрез Моисей 

преди Излизането на израилтяните от Египет. Също 
така, чрез Неговата сила Червено море било разделено 
на две, от скалите бликнала вода и горчивата вода в 
Мара се превърнала в сладка вода. С Неговата сила, 
Илия пророкувал, че голямата суша ще продължи 
три и половина години. Когато се молил страстно на 
Бог, Той му отговорил с огън и позволил силен дъжд. 
Мъртвите хора възкръснали чрез Неговата сила. 
Тези дела на всемогъщия Бог се случили също по 

времето на Новия завет. Исус съживил мъртвия човек 
Лазар, отворил очите на слепите, излекувал болните, 
хората с недъзи и хората, обхванати от демони. Той 
успокоил също вятъра и морето, и вървял по водата. 
Дори след възкресението и възнесението на Исус, 

Божията сила била представена също чрез учениците 
на Исус. В случая на апостол Петър, хората завели 
болните на улицата, за да може върху тях да падне 
поне сянката му, когато минавал покрай тях (Деяния 
5:15). В случая с апостол Павел, когато носили негови 
кърпички или престилки на болните, болестите ги 
напускали и злите духове излизали от тях (Деяния 
19:11-12).
Показвайки изумителна сила, която не е по 

възможностите на хората, Бог желае всички хора да Го 
срещнат и да постигнат спасение.

3. Всемогъщият Бог действа дори и днес
Библията ни казва, че Исус Христос е същият вчера, 

днес и завинаги (Евреи 13:8). По този начин, Божията 
сила може да бъде представена дори и днес чрез Исус 
Христос. 
Представяния на тези могъщи дела на Бога се 

случват в нашата църква, Централната църква 
Манмин, от нейното основаване. Всяка седмица се 
получават свидетелства за изцеление на всякакви 
видове неизличими болести в целия свят. Изумителен 
факт е, че толкова много хора изпитаха изцеление на 
своите болести и слабости не само, когато получиха 
моята молитва лично, но и когато получиха моята 
молитва по Интернет или чрез GCN.
Много женени двойки, които бяха бездетни от 

години и дори от десетина години, се сдобиха с деца. 
Много искания за молитва и снимки на болни се 
получават от чужбина по факс или имейл и когато се 
моля с моите ръце върху имената или снимките на 

хората, Божията сила действа, преминавайки времето и 
пространството. Винаги когато провеждах събрания за 
изцеление в Корея или на международни мисии, аз се 
молех за болните от сцената, защото не бях в състояние 
да сложа ръцете си върху всеки от тях. Въпреки това, 
хиляди хора получиха изцеление в същото време и 
възхваляваха Бога. Безброй повече хора, които не 
бяха в състояние да посещават лично тези събрания 
за изцеление или мисии, свидетелстваха за своите 
изцеления, като присъстваха на тях по Интернет, чрез 
сателит или по телевизията. След мисиите, голям брой 
хора в целия свят изпратиха своите свидетелства по 
факс или имейл.
Нека сега да разгледаме чудесата, представени от 

всемогъщия Бог. По време на летните оттегляния 
за молитва или на специални събития, членовете 
на Манмин изпитаха начините, по които Бог 
контролираше времето. Когато се молех с вяра, 
понякога поройният дъжд спираше, а друг път облаци 
покриваха небето от четирите краища, за да предпазят 
членовете на Манмин от изгарящата слънчева 
светлина, когато се подготвяха за дейности на 
открито. Не е възможно да се изчисли точният брой на 
доказателствата или случаите, в които нашата църква 
и нейните членове са видели или изпитали лечението 
на болести и недъзи, изключителни чудеса, знамения 
и природни чудеса, включително облаци, звезди и 
дъги.
Такива изумителни дела все още се случват днес, 

заради любовта на Бог, който иска не само да ни 
освободи от болести и да отговори на молитвата ни, но 
също и да открие пътя на спасението за всички хора.
Скъпи братя и сестри в Христос, дори и днес живият 

Бог показва всякакви видове неща, които не са по 
възможностите на хората. Моля се в името на Господ 
чрез вярата в този всемогъщ Бог да Го възхвалявате и 
да водите безброй души по пътя на спасението.
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Всемогъщият Бог
„Аз съм ГОСПОД, Бог на всяка твар; има ли нещо мъчно за Мен?“ 

(Еремия 32:27)

Старши пастор д-р Джейрок Лий
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Как да изпитаме 
силата на молитвата

Могъща молитва представя силата на Създателя Бог и носи безкрайни благословии! 
Всеки може да получи отговори и благословии чрез могъща молитва. 

Ето двата главни начина за изпитване на силата на молитвата.

Част 2: Само когато слушате гласа на Светия дух и получавате ръководството 
Му чрез молитва, може да постигнете Божията воля бързо и изцяло

Цар Давид питал Бога за всичко. Това показва, 
че той вярвал изцяло на Бог и разчитал на Него. 
Първо се молил, когато се случвало нещо и се 
опитвал да разбере Божията воля, независимо 
дали било маловажно. Той спазвал волята Му 
дори и това да му причинявало трудности. Не 
използвал никакъв човешки способ, за да стане 
цар и просто вярвал, че всичко щяло да се 
изпълни с Божията воля и провидение. По този 
начин бил в състояние да посвети всичко на 
Бога.
В много случаи Божията воля е различна от 

човешките мисли. Когато цар Давид имал мир 
в държавата и пребивавал удобно в палата, той 
искрено се надявал да построи Божия храм. 
Въпреки това, Бог казал, че той пролял много 
кръв и платил за много войни, затова нямало 
той да построи дом за Него, а неговият син (1 
Летописи 22).
Ако цар Давид беше следвал добрината на 

хората и се беше опитал да построи храма, това 
нямало да завърши добре и Бог нямало да го 
похвали. Въпреки това, той най-напред се молил 

и разбрал, че Божията воля за него не била да 
го построи. Вместо да го построи, той направил 
големи приготовления за изграждането му 
преди неговата смърт. Бог приел сърцето на 
Давид и го благословил много, обещавайки му 
вечно благоволение (2 Царе 7).

Дори и днес, много е важно да чуем гласа на 
Светия дух и да получим Неговото ръководство 
чрез молитви, за да изпълним изцяло Божието 
провидение и воля. Бог не чува звука на самата 
молитва, но Той търси човешкото сърце и го 
приема.

Ето защо, не трябва да се молите монотонно, 
казвайки едни и същи неща всеки ден, нито 
да се чувствате принудени да се молите или 
да се молите смутено. Вие трябва да се молите 
с любов и ревност към Бога, за да увеличите 
царството Му. Тогава ще осъзнаете Неговата 
воля  и  ще  отправите  приемлива  за  Него 
молитва.
Този вид молитва отваря небесната врата и 

предоставя отговори и благословии. Тя може 
дори да премести Божия трон и е толкова 
могъща, че Сатаната се страхува от нея. Чрез 
такава молитва могат да се случат безброй 
неща, непосилни за хората. С други думи, 
силата е в молитва, която трогва сърцето на 
Създателя Бог.
Мак а р  и  д в а м а  д уши  д а  с е  мол я т  в 

продължение на едно и също време, ароматът 
на молитвата е различен според тяхната вяра 
и степен на осветеност. Той зависи също от 
ревността, с която се молят. Когато искате нещо 
трудно и голямо, трябва да се молите повече 
и затова отнема по-дълго време да получите 
отговор.
Ако един човек обича Бога и следва Божието 

сърце  във  всичко,  включително  делата  и 
праведността, душата му бързо ще преуспява и 
той ще отправи по-бързо необходимата молитва.
Ето защо, нека да предлагаме могъща молитва 

на Бог всеки ден, да получаваме бързо отговори 
и да възхваляваме Бог във всичко, което правим 
(Псалми 2:8, 91:14-15).

Част 1: Трябва да осъзнаете колко изумителна е силата на молитвата 
и да предлагате огнена молитва, която представя отговори от Бог

В Книгата на Естер, евреите били подложени 
на опасност да бъдат унищожени в резултат 
на конспирация. Кралица Естер от Персия 
постила в продължение на три дни, за да спаси 
своя еврейски народ и отишла да види краля с 
решителност с думите: „Ако загина, загина.“
Дори кралицата била в състояние да види краля 

само когато била повикана от него. Застрашавала 
я смърт за явяване пред него без покана. Въпреки 
това, Естер вярвала в Бог, който бил в състояние 
да трогне сърцето на краля и предложила молитва 
с любов към своя народ. Вярата и любовта й били 
достатъчни, за да трогнат сърцето на Бог.
В резултат на това, евреите избягали по чудо 

от унищожението. Както е видно от нейния 
случай, видът молитва, приета от Бог, има 
голяма способност да промени историята на 

човечеството и да спаси или да унищожи една 
нация.

Така, както Илия се молил, когато предизвикал 
огън от небето, Вие трябва да се молите с 
ревностно сърце и непоклатима вяра в Бог, за да 
постигнете Божието царство.

Ако Вие се молите, но се съмнявате, не се 
подчинявате, нарушавате мира и осъждате и 
критикувате, Вашата молитва не може да бъде 
предложена като красив аромат на Бога. Вие 
трябва също да се молите с непоклатима вяра, 
без да се колебаете или съмнявате. Само тогава 
можете да получите отговори (Яков 1:6-8). Така е, 
защото ефективната молитва на праведния човек 
постига много. Един човек, който има духовна 

вяра и може да направи пожертвувания без да 
търси собствената изгода, може да постигне 
много (Яков 5:16).
Моисей разчитал на Бога и гледал на всичко 

с вяра във всякакви обстоятелства. Той бил по-
смирен от всеки друг човек на земята и обичал 
израилтяните дори в такава степен, че бил в 
състояние да рискува живота си за тях. Бог 
познавал неговата вяра и любов, затова Му дал 
силата и отговорите на неговата молитва.
Следователно, за да получите отговора на 

Вашата молитва, не трябва да се молите безцелно 
или напразно. Трябва да предложите молитва 
на силата. Тази огнена молитва, предизвикваща 
Божията сила, може да доведе до победа в 
духовната битка точно така, както е записано 
„Господ е моето знаме“. 
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Съпругът ми и аз сме глухи. След като се 
оженихме, не бяхме в състояние да имаме деца 
в продължение на 11 години. Опитахме всичко, но 
нищо нямаше резултат. Натъжавах се все повече 
с времето и изпитвах още по-голяма болка, когато 
виждах бременни жени и красиви бебета.
През септември, 2010 г., чух от приятеля на 
съпруга ми, че можех да се излекувам от безплодие 
и да зачена бебе чрез молитвата на д-р Джейрок 
Лий. 
Много бях щастлива да чуя това и отидох в един от 
църковните клонове. Той се различаваше от другите 
църкви – вътре беше светло и хората присъстваха 
на боготворителната служба на Централната църква 
Манмин по GCN, което беше ново за мен. Освен 
това, хубавото бе, че църквата осигуряваше превод 
на езика на глухонемите. Събранието за молитва 
Данаил бе изпълнено с енергия и красиви възхвали.
Докато слушах проповедта на д-р Лий, осъзнах, 

че Бог иска да благослови Неговите любими деца, 
но не бях подготвила достоен съд за Неговия 
отговор. Разкаях се за това, че не бяхме единни със 
съпруга ми и не изпитвах вяра, след което получих 
молитвата на старшия пастор.
През март, 2016 г., участвах също от сърце в 
специалното събрание за молитва Данаил в 
продължение на 42 дни, когато постих по време 
на закуска и отдадох обетна молитва. Бог ме 
благослови, за да осъзная любовта на пастора. 
Пролях много сълзи, защото осъзнах, че той се 
молеше със сълзи за глухите хора като мен, за да 
ни ръководи към Новия Ерусалим.
Междувременно с мен стана чудо – забременях за 
първи път от 11 години! Сега съм в деветия месец 
и ще стана майка в началото на ноември. Отдавам 
всички благодарности и възхвала на Бог, който ме 
заведе в тази църква и благодаря също на старшия 
пастор, който се моли за мен.

Дякон Тоншиуинг, на 37 години, 
Църква на глухите Манмин Пенанг, Малазия

„Ще стана майка!“

Когато  бя х  млада ,  бя х 
интровертна и имах много 
мисли. Разсъждавах за какво 
трябва да живее човек. По 
време  на  моя  у чи лищен 
период ,  поглъщах  кни ги , 
свързани с философия и религия 
и се възхищавах на някои идеологии 
като социализъм и хуманизъм. Въпреки 
това, нищо не предоставяше отговор на моите 
въпроси.
Един ден, моята приятелка от училище ме заведе 

на църква, където започнах да ходя, очаквайки да 
получа отговор. Получих Светия дух по време на 
лятното оттегляне за молитва 
на църквата и започнах да се 
надявам да живея за Господ.
След завършване на училище, 

бях назначена за администратор 
на организация за провеждане 
на мисии. От ранна сутрин, аз 
коленичех на пода на класната 
стая и се молех за изпращане на 
души. Въпреки това, нямаше 
изцеление  и  хората  не  се 
променяха. Не бях щастлива 
заради конфликтите, причинени 
от осъждане, критикуване, 
ревност и омраза в сърцето 
ми ,  макар  и  привидно  да 
изглеждаше, че работех усилено. 
Дори се чувствах виновна за това, че обучавах 
другите за Словото.
Разчитах на Бог, отдавайки пости и молитва 

и пролях много сълзи от безсилие и духовна 

жажда. Междувременно, през 1997 
г., случайно прочетох седмичния 
бюлетин на Централната църква 
Манмин, където беше отговорено ясно 
на много въпроси, които имах от дълго 
време. Когато прочетох изречението 

„Безгрешността е източник на сила 
в духовното царство“, цялото ми тяло 

изтръпна и се развълнувах.
„Уау! Ето истината, която търсех!“
Посетих бързо Централната църква Манмин 

и донесох всякакви видове записи на проповеди 
на старшия пастор д-р Джейрок Лий. Слушах 
„Посланието на кръста“, „Дух, душа и тяло“, 

„Лекции за Йов“ и „Лекции за Битие“. За мене бяха 
сладки като мед. Сигурна бях, че това беше отговор 
на моята молитва. През юли, 1998 г., с радост се 
регистрирах в църквата, защото бях намерила 

словото на живота. Тъй като се трудех предано, 
получих много задължения. Започнах да посещавам 
теологичния семинар на Alliance Holiness с визия за 
една мисия и през 2002 г. станах пастор.
След 25 декември, 2010 г., в бързия духовен поток 

погледнах в моето минало. Считах, че се трудех 
старателно, но не полагах усилия да обрежа сърцето 
си. Открих, че бях старателна по мой собствен 
начин. Започнах да разчитам на Светия дух, за 
да отхвърля моята греховна природа. От тогава, 
греховните качества започнаха да ме напускат и 
сърцето ми бе обзето дълбоко от радост и мир.
През декември, 2015 г., бях благословена да постигна 

сърцето на духа. През последните две години се 
г рижех  з а  ч уждес т ранни 
членове,  живеещи  в  Корея 
като пастор на чуждестранна 
енория. Удивително беше да 
видя любовта на пастора към 
членовете, която преодоляваше 
различията  между  езика  и 
културите (Снимка).
Старшият пастор се появи 

в сънищата на един член. Той 
посети родния й град, грижеше 
се за нейните близки и се моли 
за нейното семейство. Много 
членове получиха разрешения 
на  своите  проблеми  чрез 
молитвата на старшия пастор и 
това увеличи вярата им.

Нещо невъзможно бе станало възможно и 
възможните неща станаха дори по-добри в живота 
им. Те евангелизираха други хора и ние изпитвахме 
все по-голямо щастие с времето. Алилуя!

„Толкова съм щастлива да посветя „Толкова съм щастлива да посветя 
себе си на спасението на душите“себе си на спасението на душите“

Пастор Дебора Джиянг, на 45 години, пастор на чуждестранна енория, Централна църква Манмин


