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„Зрителите на GCN, погълнати 
от Божието слово, любов и сила!“

Нови програми на GCN
Започнаха новите програми на GCN (www.gcntv.

org). Нека да ги разгледаме.
 
Последното време, Събуждане на хората за 

Крайното време
Последното време се основава на лекциите за 

Откровение  на  д-р  Джейрок  Лий.  В  сериите  на 
програмата, подложените на нещастието на седем-
годишните велики страдания, сто четиридесет и 
четири хиляди души, двамата очевидци, делото 
на  ра зк а я ние т о  на  Изра ел  и  у нищожение то 
на  а н т и х рис т а  с а  обя снен и  ч р е з  г р афи ч н и 
представяния, илюстрации и нови статии.
Понастоящем  се  случват  много  признаци  за 

последното време. Показвайки изпълнението на 
Божията  воля  и  провидение  без  ни  най-малка 
грешка, тази програма осигурява предупредително 
съобщение за много зрители. Тя се излъчва в 12:30 
сутринта  всеки  петък  и  в  19:30 вечерта  всяка 
събота, корейско време. 

 
Специално  за  Словото,  Представяне  на 

Словото в сърцата чрез аналогия с Библията
Специално за Словото е извлечено от тематичните 

серии от проповеди на д-р Лий. Тя обхваща добрите 
и красиви сърца на библейските фигури; „Глава 
за любовта“ от 13та глава на 1 Коринтяни, която 
съдържа  значението  на  „духовната“ любов ;  и 
„Култивиране на полето на сърцето“, представяйки 
начина за осветяване.
Различни илюстрации ще помогнат на зрителите 

да  разберат  духовното  значение  по -добре  и  да 
повишат вярата си. Излъчва се в 12:30 сутринта 
и в 16:30 следобяд всеки понеделник и в 20 часа 
следобяд всяка събота, корейско време.

  
Специално за Силата, удивителните, велики 

и могъщи дела на Бог
Специално за Силата показва могъщите дела , 

изпълнени  о т  Бог  ч ре з  д -р  Джейрок  Лий  з а 
последните 34 години. 
Тези дела са класифицирани в различни видове, 

к ат о  п ром янат а  на  вр еме т о ,  п редс т а вя не т о 
на  ч удеса  и  знамени я ,  изцели т елни  дела  на 
болести и предпазването от природни бедствия 
и автомобилни катастрофи. Зрителите ще бъдат 
подхранени духовно във вярата само чрез гледането 
на тези различни дела на Бога.
Програмата се излъчва в 12:30 часа сутринта и 

в 16:30 часа следобед всяка сряда и в 16.30 часа 
следобед всяка събота, корейско време.
Диференцираните и разнообразни програми на 

GCN представят светото евангелие и Божията сила 
в повече от 170 държави в целия свят чрез сателити, 
кабелна телевизия и телевизия по Интернет. Много 
хора  бяха  излекувани  духовно  и  физически ,  и 
получиха отговори на своята молитва. Много хора 
приеха Господ и изпратиха своите свидетелства за 
срещата с Бог (съответна история на стр. 4).



Библията ни казва защо Бог създал хората, 
как ръководил човешката история, началото 
и края на човешката култивация, Спасителя 
Исус, помощникът Светия Дух, Небето и Ада, и 
задължението на хората. Кой тогава написал тази 
Библия?

1. Бог, авторът на Библията
Библията се състои от 66 книги: 39 книги в 

Стария завет и 27 в Новия завет. За тридесет и 
четири души, 26 от Стария завет и 8 от Новия 
завет, е известно, че са написали Библията, която 
е изготвена в период от 1,600 години: 1,500 по 
времето на Стария завет и 100 по времето на 
Новия завет. Въпреки че повече от 30 различни 
хора са записали Библията, нито един от тях не е 
нейният „автор“. Някой може да каже, че всички 
те са автори на чужди произведения.
Представете си, че една майка има 2 сина и иска 

да напише писмо на по-малкия син. Тя моли по-
големия си син да напише в писмо какво иска 
да каже на по-малкия си син. Въпреки че по-
големият син „пише“ писмото, то е от майката. 
В същия смисъл, Бог призовал 34 души и ги 
ръководил да напишат Библията с вдъхновението 
на Светия дух. Ето защо, авторът на Библията е 
Бог.

2 Петрово 1:21 ни напомня: „Защото никога не е 
идвало пророчество от човешка воля, но светите 
човеци са говорили от Бога; движими от Светия 
Дух.“ Исая 34:16 също гласи, „Потърсете в книгата 
ГОСПОДНА та прочетете: Никое от тия не ще 
липсва, нито ще бъде без другарката си. Защото 
казва Господ: Моите уста заповядаха това; И 
самият Негов Дух ги събра.“
Тъй като всемогъщият Бог написал Библията 

с  вдъхновението  на  Светия  дух ,  тя  не  е 
противоречива, а последователна, въпреки че била 
написана от много хора.

2. Библията, записана с вдъхновението на 
Светия дух
Тъй  к а т о  Би б л и я т а  б и л а  з а п и с а н а  с 

вдъхновението на Светия дух, тя трябва също 
да се тълкува с вдъхновението на Светия дух. 
Опитът за тълкуване на Библията с човешки 
мисли  може  да  поведе  хората  по  пътя  на 
унищожението,  защото  е  възможно  такова 
тълкуване да не съответства на Божията воля (2 
Петрово 3:16). 
Когато се тълкува с вдъхновението на Светия 

дух обаче, научаваме, че нито един стих в 
Библията не е без своя двойка (Исая 34:16). Така, 
както перлите не са достатъчни, за да се направи 
едно колие, духовното значение на библейските 
стихове може да се обясни, когато се намери 
съответния допълващ стих.
Например, Деяния 2:21 гласи: „И всеки, който 

призове името Господно, ще се спаси.“ Божията 
воля за спасението обаче не може да се обясни 
достатъчно само с този стих. Както нашият Господ 
ни казва в Матей 7:21: „Не всеки, който Ми казва: 
Господи! Господи! ще влезе в небесното царство“, 
призоваването на Господ само по себе си не може 
да задоволи условието за получаване на спасение. 
Както ни се напомня в Римляни 10:10: „Защото 

със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста 
прави изповед и се спасява“, само онези, които 
вярват от сърце и са праведни, ще получат 
спасение, когато изповядват Спасителя с устните 
си. Какво тогава означава за едно лице „да повярва 
от сърце“?
Яков 2:14 ни пита: „Каква полза, братя мои, 

ако някой казва, че има вяра, а няма дела? Може 
ли такава вяра да го спаси?“ Когато един човек 
вярва от сърце и е праведен, той се стреми да се 
освободи от греховете и да живее според Божието 
слово.
Освен това, Римляни 3:28 гласи: „И така, ние 

заключаваме, че човек се оправдава чрез вяра, без 
делата на закона.“ Независимо колко старателно да 
изглежда, че спазвате истината, действията Ви не 
са съвършени без вяра. „Вярата от сърце“ означава 
постигане на осветено сърце, което води до 
праведно поведение или, с други думи, постигане 
на обрязване на сърцето. 
Спасението е само за вярващи, които обрязват 

сърцето си, защото вярват от сърце, живеят според 
Божието слово и изповядват с устните си името на 
Господ. 
Ако не бъдат намерени съответствия на тези 

Библейски стихове, хората ще научат истината 
неправилно и ще поддържат, че: „Спасението 
е за всеки, който изповядва, че Исус е нашият 
Спасител“ или „Стига да вярвате, пак ще получите 
спасение, дори и да живеете в грях.“ Такова 
погрешно разбиране ще доведе до съгрешението 
на хората и накрая, до тяхното унищожение. За 
да разберете правилно Божията воля, въплътена 
в Библията, трябва да намерите съответстващите 
стихове и да ги тълкувате с вдъхновението на 
Светия дух.

3. Божието слово, вечната истина
Библията е Божието Слово и всичко, записано 

в нея, е вярно. Такова историческо събитие 
като историята на Израел, събития в съседните 
държави и хора, имена на хора, места и обичаи, 

които намираме в Стария завет, свидетелстват за 
истинността на Библията.
Библията съдържа също различни пророчества 

и всички те са се сбъднали, както се написани. 
Например, Лука 19:43-44 проповядвал за падението 
на Ерусалим: „Защото ще дойдат върху тебе дни, 
когато твоите неприятели ще издигнат окопи около 
тебе, ще те обсадят, ще те отеснят отвред, ще те 
разорят, ще избият жителите ти в тебе и няма да 
оставят в тебе камък на камък; защото ти не позна 
времето, когато беше посетен…“ Четиридесет 
години по-късно, това се сбъднало през 70 A.D.
В Стария завет са Божите пророчества за 

раждането, духовенството, мъките и възкресението 
на Исус, докато Новият завет изобилства с истории 
и записи за начина, по който Исус изпълнил 
пророчествата в Стария завет. При раждането на 
Исус, в Битие 3:15, Бог предсказал, че щял да се 
роди Спасителят за хората на Израел. Когато Бог 
проклел змията, Той казал: „Ще поставя и вражда 
между тебе и жената и между твоето потомство 
и нейното потомство; то ще ти нарани главата, 
а ти ще му нараниш петата.“ Той предсказал, че 
Спасителят щял да дойде като семето на жената и 
щял да преодолее смъртта. Тук „жената“ в духовен 
смисъл символизира Израел и Исус бил роден в 
семейството на Йосиф от рода на Юда (Лука 1:26-
33).
Исая 7:14 гласи: „Затова сам Господ ще ви даде 

знамение: Ето, девица ще зачене, ще роди син и 
ще го нарече Емануил,“ докато Михей 5:2 гласи: 
„А ти, Витлеем Ефратов, макар и да си малък за да 
бъдеш между Юдовите родове, от тебе ще излезе 
за Мене един, който ще бъде владетел в Израиля, 
чийто произход е от начало, от вечността.“ Според 
тези пророчества, Исус бил заченат от Светия дух и 
роден от Дева Мария в яслите на една гостилница 
във Витлеем. 
Когато  Исус  отишъл  в  Ерусалим ,  както 

предсказва Захария 9:9, Той бил „възседнал 
на осел.“ В допълнение, както е предсказано в 
Псалми 41:9, Исус бил предаден и продаден от 
Юда Искариотски. Освен това, има безкраен брой 
подробни пророчества в много книги от Стария 
завет, включително Исая, Псалми и Захария, 
относно мъките, предателството, възкресението 
и възнесението на Исус, и всяко едно от тях се 
сбъднало по времето на Новия завет.

Скъпи братя и сестри в Христос, призовавам 
Ви да повярвате, че Библията наистина е Божието 
слово и да спазвате заповедите, записани в 
нея. Моля се в името на Господ по този начин 
да срещате винаги живия Бог и да получавате 
благословии от Него, за да споделяте любов с Него 
завинаги като Негово истинско дете.
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Бог, авторът на Библията
„Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата“ 

(2 Тимотей 3:16).
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Култивиране на добрината 
в очите на Бог

За да култивираме добрина в очите на Бог, който е Светлина, 
първо трябва да сме способни да отличим между доброто и злото чрез истината. Нещо, 

което Вие считате за добрина, може да е нещо лошо в очите на Бог. Тази специална история 
ще Ви помогне да постигнете съвършена добрина във Вашето сърце.

Спрете да 
оправдавате 

себе си

Отхвърлете 
арогантността

Не мислете 
погрешно, че 
собствената 
ви страст е 

страстта на Бог

За да култивирате добрина, трябва да се вгледате в себе си въз 
основа на Божието слово и старателно да компенсаирате това, 
което Ви липсва. Макар и да познавате Вашите недостатъци, 
възможно е да се извинявате, казвайки, че не сте устояли да 
направите това, което сте направили, вместо да се опитате да се 
промените.
Вие знаете много добре, че да бъдете предани във всяко 

отношение означава да правите всички неща, за които сте 
отговорни в църквата, в дома и на работното място с духа на 
сърцето. Мнозина от вас пренебрегват някои отговорности 
и казват: „Зает/а съм с Божието дело. Имам много важно 
задължение. Тази работа е много по-важна от другата.“ По този 
начин не признавате Вашите недостатъци. Това означава, че 
оправдавате себе си, мислейки, че не можете да устоите, което 

произлиза от вашата „хитрина“ да злоупотребявате с истината 
във Ваша полза.
Представете си, че имате десет задължения, но сте способни да 

се справите само с някои от тях. Ако ги изпълните от все сърце и 
с любов, другите ще почувстват Вашето истинско сърце, няма да 
се обидят и Сатаната също няма да Ви обвини в нищо.
Трябва да проверите дали наистина сте били напълно заети и 

не сте могли да отделите повече време или просто ви е липсвала 
духовна любов. Възможно ли е да сте направили само нещата, 
които сте искали да направите и да сте пренебрегнали нещата, 
които наистина не сте искали да направите? За да култивирате 
истинска добрина, трябва да проверите дали оправдавате себе 
си, докато мислите Ви са егооцентрични и търсите собствената 
си полза.

Саул бил просто обикновен човек, който никога не 
мислел да стане цар. Въпреки това, тъй като продължили 
да му служат като на цар, сърцето му било издигнато без 
да го осъзнава. Той считал, че тронът му бил негов и само 
негов и свикнал със злоупотреба на силата. Дори пророк 
Самуил, който миропомазал Саул като цар, се страхувал 
от него. Никой не бил в състояние да го спре, когато искал 
да убие добрия Давид и когато извършил толкова голямо 
злодеяние да унищожи целия град от свещеници.
Арогантността идва по много незабележими начини и 

сърцето Ви е повдигнато без да го осъзнавате. Преди да се 
осветите чрез обрязване на сърцето, арогантността може 
да се разкрие във Вас по всяко време. Ето защо, трябва да 
се молите страстно, за да отхвърлите арогантността.
Възможно е да кажете, че сте присъствали на всякакви 

видове служби, молили сте се безспирно и сте работили 
старателно във всичките ви задължения и знаете какво 
да правите във вашата работа. Заради работата, която 
извършвате обаче, вие не осъзнавате, че сте бавни в 
обрязване на сърцето. Сигурно потискате грехове като 
завист, ревност и негативни чувства, които не се разкриват 
и затова не осъзнавате вашите недостатъци.

Някои от вас мислят, че имат по-добро мнение, само 
защото сте по-възрастни и имате повече очаквания. Не се 
вслушвате във вашите подчинени или в хората около вас. 
По този начин не осъзнавате вашите грешки и мислите, че 
не сте направили нищо лошо. 
Арогантността може да се разкрие под формата на 

нарушаване на йерархичния ред. Нека да предположим, 
че се подготвяте за групова мисия. Секретарката ви казва 
да декорирате мястото за събитието със специфично 
изискване да използвате розова покривка. Вие твърдите, че 
белият цвят е по-подходящ. Секретарката обаче ви казва: 
„Бялата покривка е хубава, но аз те моля в този случай 
да използваш розова.“ След това отивате при президента 
на мисионерската група, с което не само нарушавате 
реда, но използвате измама, за да бъде прието мнението 
ви. Според вас сте получили разрешение от президента, 
който е на по-висока длъжност от секретарката, затова 
няма неподчинение и сте изпълнили добре работата си. 
Вероятно е обаче, причината да е вашата арогантност. 
Ето защо, трябва да проверявате себе си винаги, за да 
отхвърлите арогантността и да постигнете смирено сърце 
(Филипяни 2:3; 1 Петрово 5:5).

Ако вашата страст наистина е за Бог, винаги ще правите 
това, което Той иска. Не само ще работите старателно, но и 
ще обрежете сърцето си. Ще се стремите към мир с другите 
и ще търсите ползата за тях по всяко време.
Макар и един човек да има голямо чувство за отговорност 

и страст за задължението си, то може да се отличава от 
Божията воля. Представете си, че избират нова президентка 
за една мисионерска група и тя не е подходяща за 
административна работа. Секретарката има по-голям опит 
и казва на президентката какво да прави. Президентката 
обаче не е способна да изпълнява административните 
отгворности, затова секретарката се чувства неудобно и 
върши сама цялата работа. Понякога тя изразява своята 
гордост или неудобство, докато извършва това.
Ако другите служители не работят по желания от нея 

начин, чувствата й са объркани. Говори разстроена или 

наранява с думи чувствата им. Продължава да мисли, че 
трябва да върши Божията работа и върши повече от това, 
което й е възложено. Изпълнява много добре задължението 
си като секретарка и няма да разпознае своите недостатъци, 
ако ги прикрива с нейното старание.
Ако някой й покаже, че нарушава мира и реда, тя спира 

да работи изцяло, отдръпва се и не осъзнава собственото си 
зло. Вместо това се обижда, мислейки: „Толкова бях предана 
и сега ме третират така!“ Старанието й се охлажда.
Старанието й нямаше да се промени, ако произлизаше 

от любовта на Бога. Тя щеше да израсне повече по желания 
от Бог начин. Тя не била старателна за Божието царство с 
правдиво сърце, защото страстта й произлизала от нейната 
личност. Трябва да проверим себе си, за да видим дали 
работим усилено с нашата собствена страст или с нашата 
любов към Бог, за да култивираме истинска добрина. 

ТОЧКА 1

ТОЧКА 2

ТОЧКА 3
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От  пе т  години  не  чу вах 
добре.  Чувствах  се  лошо  и 
некомфортно, когато говорех с 
другите. Направиха ми преглед, 
който показа, че слухът ми е 
увреден заради работата ми 
като  телефонен  оператор  в 
продължение на 20 години. 
В миналото бях излекувана 
от слепота с молитвата на д-р 
Джейрок Лий и реших да се 
излекувам с вяра.
Един  ден ,  когато  бях  на 

двадесет  години ,  минавах 
покрай по-малките ми братя и 
сестри, които играеха на игри. 
Изведнъж прелетя една пръчка 
във въздуха и ме удари в лявото 
око. Ретината ми бе увредена. 
Загубих зрението си с това око и не виждах дори 
светлината. Разчитах на другото си око, което бе 
засегнато от окулопатия и бързо губех зрението 
си. В тази отчаяна ситуация, посетих третото 
специално събрание за изцеление през 1995 г. и бях 
излекувана от слепота в лявото ми око и намалено 
зрение в дясното око.
Исках да получа изцеление на загубата на слуха с 

Божията сила. На 11 септември 2012 г., присъствах 
на събранието за Божествено изцеление на центъра 
за молитви Манмин. Президентът г-жа Бокним 
Лий, ме посъветва да предложа 100-дневна обетна 
молитва на събранието за молитви Данаил, да 
присъствам на службата в центъра за молитви и да 

си водя дневник за благодарност. Правейки това, аз 
установих, че благодарностите ми не произлизаха 
от сърце, макар и да твърдях, че съм благодарна. 
Разкаях се за това и започнах да търся причини, за 
които да благодаря в моя ежедневен живот.
Пишейки в дневника, започнах да благодаря 

за моето спасение и отиване на Небето. Намирах 
любовта на Бога във всяка ситуация. Слухът ми не 
се възстанови веднага, но бях сигурна, че Бог ще 
отговори на молитвите ми, когато те отговаряха 
на условията да получа отговори и продължих да 
разчитам на Бога.
Получавах молитвата на старшия пастор на 

всяка боготворителна служба и отправях молитва. 

В началото на 2016 г. осъзнах, 
че чувах по-добре и по-рядко 
изпитвах проблеми със слуха.
В началото на август 2016 г. 

участвах в лятното оттегляне за 
молитва на Манмин през 2016 
г. с копнеещо сърце. Положих 
ръце върху ушите си и получих 
молитвата на старшия пастор с 
вяра. След завършване на всички 
програми от лятното оттегляне, 
бях в една кола и точно тогава се 
случи нещо удивително. Лявото 
ми ухо изведнъж се отвори при 
звука на двигателя и по-късно се 
случи същото с дясното ми ухо.
Около мен бе много шумно. 

Изненадах се и не знаех какво 
да правя. Съпругът ми, който 

сдеше до мен, разбра какво става и каза радостно: 
„Излекувана си!“ Един ден бях заспала и се 
събудих от звука на падащ телефон. Слухът ми 
беше достатъчно добър, за да чуе това. Алилуя!
Слухът ми се подобряваше с времето и сега мога 

да чуя семейството ми да разговаря в хола, макар 
и да съм в спалнята. Аз работя като ръководител 
на под-област, съругът ми, Тейбонг Куон като 
областен ръководител, моята дъщеря, сестра 
Ахканг Куон, е член на танцовия състав за могъща 
молитва, синът ми брат Илканг Куон и неговата 
съпруга живеят с вяра заедно. Ние всички сме 
много щастливи и отдавам всички благодарности и 
слава на Бог.

„Започнах да виждам с очите си и се 
излекувах от загуба на слуха!“
Старши дякон Мионгсук Парк, на 60 години, 13-та енория, Централна църква Манмин 

Работя като помощник на пастор Ауар Фазал, президент на 
телевизията Исаак, както в църквата, така и в телевизионната 
програма, която е пакистанска сателитна телевизия. Аз 
отговарям за излъчването на християнски събрания.
Телевизията Исаак се излъчва в седемдесет и три държави, 

включително САЩ, Канада, Обединеното кралство, Азия и 
Средния Изток чрез сателити, кабелна телевизия и излъчване по 
Интернет. Нейните програми са налични навсякъде и по всяко 
време, чрез приложение на телевизията Исаак за смартфон и 
кабелна телевизия.
Има много програми, като Постоянно шоу на живо, Ежедневно 

шоу, Проповеди, Програми за възхвала и Добри новини. 
Излъчват се проповедите на д-р Джейрок Лий, старши пастор 
на Централната църква Манмин, които са изключително 
популярни. Предават се от 6 часа сутринта и от 18 часа вечерта 
за един час. Проповедите му не само представляват духовни 
послания, но се извършва и божествено изцеление на болести.
Получаваме около 20 до 30 свидетелства на хора на ден и до 

около 200 свидетелства седмично от целия свят по имейл или 
по пощата. Те свидетелстват за това как са приели Господ, как са 
получили вяра, отговори, изцеление и благословии.
Една жена, която страда от безплодие в продължение на 

осем години, зачена бебе чрез молитвата на д-р Лий и много 
хора бяха излекувани от сърдечни и ракови заболявания. Дори 
мюсюлманите бяха излекувани и разрешаваха своите проблеми. 
Чувайки новините, аз започнах да изпитвам желание да посетя 
Централната църква Манмин, ръководена от д-р Джейрок Лий, 
човек на Бога.
От 26 до 28 август, посетих Сеул по покана на пастор 

Тейсик Хил на Църквата Манмин в Дейджион. Почувствах 
благоволение, което не бях изптвал на друго място и църковните 
членове не посрещнаха топло. Искам да посетя отново църквата 
и да науча много неща, присъствайки на всяка боготворителна 
служба, събрание за молитва и други събрания.
Благодаря на д-р Лий, който предава светото евангелие на 

безкраен брой хора с изумителни, могъщи дела.

„Зрителите на телевизията 
Исаак са спасени и излекувани!“

Пастор Кашан Джордж, 
на 35 години, телевизия 
Исаак, Пакистан


