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Новогодишно послание от старши 
пастор д-р Джейрок Лий

Скъпи братя и сестри в Христос:
В Неговото велико провидение за 

последното време, Бог установил 
Централната църква Манмин през 
1982 г. и през 2016 г., когато третата 
фаза на стартирането започнала 
изцяло, тази църква бе одобрена от 
Триединния Бог като обичана от Бога 
църква, която води всички хора към 
спасение, изпълнена със славата на 
Бащата и придружена от безкрайна 
молитва .  Нека  отдадем  изцяло 
благодарност и слава на Триединния 
Бог!
Преди всичко друго, в продължение 

на шест години от Коледа през 2010 
г., Бог показа Неговата безкрайна 
любов и сила чрез пастора, с чиято 
помощ много вярващи получиха 
благоволение, сила и възможности 
да отхвърлят злото и да постигнат 
добрина. Резултатът беше постигане 
на  ст андартизация  на  духа  и 
създаването на поток от цялостен 
дух. Членовете имаха възможност 
също да изградят по-голямо доверие 
в пастора. Освен това, църквата 
порасна още повече и през тази 
година има около 11 000 клонове и 
асоциирани църкви в света. Алилуя!

2017 е седмата година, откогато 
пасторът започна да изпълва мярката 
на справедливостта и Бог ни даде 
четирите  заглавия  на  молитва , 
изпълнени с голяма надежда. Сега, 
разглеждайки накратко четирите 
заглавия  на  молитвата ,  нека  да 
помислим  з а  бла го словиите , 
подготвени от Него за тази църква. 

Първо, силата на пресъздаването 
променя и подновява нещата, които 
вече са създадени.
Псалми 62:11 гласи: „Едно нещо 

каза Бог: две неща чух: че силата 
принадлежи на Бога.“ В края на 2000 
г., когато започна втората фаза на 
стартирането, Бог ни обгради със 
същата първоначална светлина на 
творението, която е записана в Битие, 
глава 1. През следващите 16 години 

бях обучен да използвам силата на 
пресъздаването на собственото ми 
задължение и преминах през духовни 
обучения, изпълнявайки изискваната 
справедливо ст.  Пре з  2 0 1 7  г. , 
седемнадесетата година от тогава, аз 
очаквам съвършеното постигане на 
силата на пресъздаването, която ще 
постигне невъобразимо удивителни 
дела.
Когато силата на пресъздаването е 

постигната съвършено, ние можем да 
предотвратим ненормални събития 
и промени, необичайни атмосферни 
феномени и природни бедствия, 
причинени  от  нарушаването  на 
природния  закон  от  хорат а  и 
производството на замърсители. 
Това бедствие може да се намали 
чрез контролиране на температурата. 
Силата може не само да възстанови 
мъртви  нерви  и  дегенерирани 
тъкани, но може дори да поднови 
сърцата на хората, замърсени с 
грехове и опетнени със зло, и да ги 
превърне в сърца на дух и добрина. 
Тази  сила  на  пресъздаването  е 
„тайното оръжие“ на Бог, което ще 
направи възможно спасяването на 
безкраен брой животи в последното 
време и ще поведе много души към 
Новия Ерусалим. 

На  второ  място ,  ще  започнем 
приготовления за корейските църкви 
и духовенството в чужбина, за да 
поведем всички хора към спасение.

1 Тимотей 2:4 гласи: „[Бог], който 
иска да се спасят всичките човеци 
и  да  достигнат  до  познание  на 
истината.“ Тъй като светът бързо се 
опетнил с грехове и злини, голям 
брой християнски общности станаха 
достатъчно покварени, за да бъдат 
критикувани. Това причини много 
невярващи да избягват църквата. 
Дори вярващите изоставиха Бог с 
укрепване на силата на антихриста 
в целия свят. Пасторите положиха 
много усилия да предотвратят това, 
но всичко беше напразно. Те не 

успяха да разберат силата на Бога и 
да решат какво да направят за хората. 
В подготовката за последното 

време, Бог благослови тази църква 
с могъщите дела, които никой не 
може да отрече; духовното слово, 
което  променя  дори  сърцата  на 
хората ;  духовни  войни ,  които 
изпълняват могъщото духовенство 
з а едно ;  финансова  подкрепа 
за  духовенството ;  и  членове , 
които се молят с едно сърце и се 
подчиняват.  С  наближаване  на 
определеното време и промяната 
на световната ситуация, ние ще се 
подготвим повече за пречистване на 
християнската общност в целия свят 
с вихъра на Светия дух. 

На  трето  място ,  ще  изградим 
„Красив храм“ с искрено сърце и 
съвършена вяра, докато се обединим 
с Господ. 
Пс а лми  3 7 : 6  гл а с и :  „И  ще 

направи да се яви правдата ти като 
светлината, и съдът ти като пладне.“ 
Бог иска вярващите да постигнат 
истинско сърце и съвършена вяра, да 
огреят със светлина целия свят и да 
предложат красив аромат на възхвала 
и боготворене от дъното на сърцата 
си. Ханаанският Храм и Великият 
храм  ще  бъдат  построени  чрез 
вярващите, които постигат добри 
и красиви сърца. Ще постигнат 
това с удовлетворяващо Бога сърце, 
когато се обединят в едно с Господ, 
обикнат Бог повече от всичко и се 
доверят на пастора. Великият храм 
ще бъде построен като величествена 
символична структура, която показва 
достойнството и славата на Бог в 
целия свят. Бог ще бъде възхвален 
много чрез неговото изграждане.

Четвърто, „Плодът на пастора“ ще 
се роди, когато се обединят с пастора 
в доверие и любов.
Псалми 126:5-6 гласи: „Ония, които 

сеят със сълзи, с радост ще пожънат. 
Оня, който излиза с плач, когато 

носи мярата семе, той непременно 
с  радост  ще  се  върне ,  носейки 
снопите си.“ Бог ни позволява да 
пожънем това, което сме посели и 
ни отвръща според това, което сме 
направили. Според 34-те години на 
духовенството на Манмин, Бог ще 
ни възнагради с ценни и изобилни 
плодове и ще ни позволи да пожънем 
най-желаните плодове. Най-желаните 
плодове означава истински деца на 
Бога, които постигат сърцето на духа 
и цялостен дух.
От  основаването  на  църквата 

през 1982 г., Бог посади надеждата 
за Новия Ерусалим, най-хубавото 
от всички небесни обиталища в 
сърцата на вярващите чрез пастора. 
От 2010 г., Той се съсредоточава 
върху  постигането  на  истински 
деца чрез позволяване на потока 
на дух и цялостен дух с цената на 
пожертвуванието на пастора. Той 
поставя също ударението върху 
„доверие“ в пастора през последните 
няколко години, за да спечели „плода 
на пастора“, който е обединен изцяло 
в доверие и любов и изпълнение 
на провидението за последното 
време. Така е, защото те могат да 
станат хора на духа и на цялостен 
дух с помощта на силата на пастора 
за пресъздаването, само когато се 
доверят на любовта на Бога и Господ, 
виждайки сълзите и пожертвуванието 
на пастора. 

Скъпи братя и сестри в Христос, 
всички членове на Централната 
църква и тези в около 11000 клонове 
и асоциирани църкви, всички пастори 
и църковни лидери, моля се в името 
на Господ да имате съществена роля 
не само в повеждането на безкраен 
брой души към спасението с пастора 
чрез неговата сила за пресъздаване и 
да станете истински Божи деца, като 
плода на пастора, който Той очаква 
да види, но да станете достойни, за 
да получите възхвала, почест и слава 
в красивото небе завинаги. 

„Стани, свети, защото светлина дойде за тебе, и славата ГОСПОДНА те осия. Защото, ето, 
тъмнина ще покрие земята, и мрак племената; а над тебе ще осияе Господ, 

и славата Му ще ти се яви. Народите ще дойдат при светлината ти, 
и царете при бляскавата ти зора.“ (Исая 60:1-3)



Първата глава на Битие описва процеса, чрез който 
Бог създал небето, земята, всички неща на тях и 
човечеството. Втората глава ни казва, че Бог създал 
Еденската градина и завел там първия човек. Нека сега 
да разгледаме причината защо Бог създал хората.

1. Човек, създаден по образ на Бога
Битие 2:7 гласи: „И ГОСПОД Бог създаде човека 

от пръст из земята, и вдъхна в ноздрите му жизнено 
дихание; и човекът стана жива душа.“ Докато Бог 
създал всичко друго на вселената чрез Словото Му, 
Той лично оформил и създал човека с пръст от земята. 
Бог създал съвършено човека, който станал живо 
същество, след като вдъхнал в ноздрите му дъха на 
живота.
Някои хора може да попитат със съмнение: „Как 

може един образ, създаден с пръст от земята, да 
се движи с живот?“ Помислете обаче за роботите, 
компютрите, изкуствените вътрешни органи или 
изкуствената кожа. Хората могат да създадат такива 
неща и разбира се, Бог бил способен да създаде хората. 
Тъй като мислите им са ограничени, те не могат да 
вярват в Божията сила.
След като създал Адам и Ева, Създателят Бог им 

дал семето на живота, за да бъдат в състояние да родят 
потомци. Мъжът има сперма и жената има яйце, а 
спермата и яйцето съдържат всички техни качества, 
като външен вид, личност, интелект, навици и др. Ето 
защо, децата им приличат. На кого тогава ще прилича 
Адам, бащата на човечеството?
Както четем в Битие 1:27, „И Бог създаде човека по 

Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги 
създаде.“ В допълнение към външния вид, духът на 
човека произлиза от Бог и прилича на Неговия дух. 
Адам бил живо същество.
Духът на Адам, подобно на духа на Бог, бил 

изпълнен само с добрина, светлина и истината. След 
като Адам ял от дървото на познанието на доброто 
и злото и така прегрешил пред Бог, всички негови 
потомци потънали в грехове и злини и загубили 
святия образ на Бог.

2. Причината, заради която Бог създал и 
култивира човечеството
Ако ние искаме да намерим и да разберем отговора 

на въпроса: „Защо сме тук?“, трябва да си отговорим на 
въпроса: „Защо Бог създал нас и защо и как култивира 
човечеството?“ В Библията има много притчи относно 
култивирането на земята и получаването на реколтата. 
В Матей 13, Исус сравнил сърцето на човека с четири 
различни вида поле. С „притча за пшеницата и 
плявата“ в Матей 3 и „притча за плевелите“ в Матей 
13, Библията ни казва за предстоящото Осъждане. 
С такива притчи, написани в Библията, Бог ни казва, 

че Неговото духовенство за създаване на човечеството 
и ръководене на световната история е същото, както 
култивиране на полето и получаване на реколта от 
него. Така, както земеделецът култивира полето си за 
реколтата, Бог ни култивира днес.
Бог желае да получи истински деца, с които да 

сподели любов. От една страна, с Неговата удивителна 
сила и като страшен съдия, Създателят Бог притежава 
неоспорима власт и строга праведност. От друга 
страна, Той притежава също човешки качества, които 
се характеризират с любов, състрадание, милост и 
други подобни. Тъй като Бог може да се радва, да 
скърби или да съжалява така, както хората, вместо да 
бъде сам, Той искал да има с кого да сподели любов.
Той вече има безкраен брой небесни домакини и 

ангели до Себе Си. Въпреки това, Бог искал истински 
деца, които да Му се подчиняват доброволни и със 
своята сърдечна любов към Него.
Представете си, че в къщи имате робот, който ще 

направи всичко, което му кажете да направи и Вашето 
дете, което понякога може да причинява тревоги, 
но с течение на времето пораства и е благодарно за 
благоволението и любовта на своите родители и 
споделя любов с Вас. Кой от двамата ще считате за 
по-ценен? Независимо колко покорен е роботът, не е 
възможно да се сравни с детето Ви, с което можете да 
споделите сърцето си. По подобен начин, Бог създал 
човечеството, защото искал да има деца, които да 
Му се подчиняват и да споделят сърцата си с Него 
доброволно.

3. Пшеницата и плявата
Независимо колко старателно е работил един 

земеделец, по времето на реколтата ще пожъне, както 
плява, така и пшеница. Въпреки това, тъй като плявата 
не се яде и ще повреди пшеницата, ако се съхраняват 
заедно в един и същи хамбар, тя може да се използва 
само като тор или да се изгори.
По същия начин, когато завърши човешката 

култивация, Бог ще отдели плявата от пшеницата. 
Матей 3:12 гласи: „Лопатата е в ръката Му, и Той 
здраво ще очисти гумното Си, и ще събере житото Си в 
житницата, а плявата ще изгори в неугасим огън.“ Тук 
„неугасим огън“ се отнася за огъня на Ада. 
Когато настъпи избраното от Бог време, в последните 

дни на епохата, Той ще завърши човешката култивация 
и ще съди всеки човек, който е живял на този свят. По 
време на Осъждането, подобните на плява хора ще 
попаднат в огъня на Ада.

„Пшеницата“ тук се отнася за хората, които са приели 
Исус Христос и са живели според Словото в любовта 
си към Бога. Те старателно са отхвърлили греховете и 
злините и са възстановили образа Му. От друга страна, 

„плявата“ се отнася за онези, които не вярвали в Бог и 
не приели Исус Христос за свой Спасител.
Това, което трябва да запомните тук е, че не всички, 

които посещават църквата, са „пшеница“. Ако те 
пренебрегнат Божието слово и вместо това живеят в 
съответствие с техните светски желания, те са „плява“ 
в очите на Бога. Ето защо Исус ни казва в Матей 7:21: 
„Не всеки, който Ми казва: Господи! Господи! ще влезе 
в небесното царство, но който върши волята на Отца 
Ми, който е на небесата.“
Бог желае всички хора да опознаят сърцето Му, да 

станат „пшеница“ и да получат спасение (1 Тимотей 
2:4). Поради тази причина, Той ни дал единствения Си 
любим Син, за да умре на кръста от наше име. 
Въпреки всичко това, онези, които продължат да 

живеят в грях и не приемат Исус за свой Спасител, 
няма да могат да възстановят истинската си стойност 
като хора, създадени по образ на Бога. Те са просто 
като плявата, която не може да отиде на Небето. Ако 
на хората, изпълнени с омраза, ревност, алчност, кавга 
и други форми на злото, беше позволено да отидат на 
Небето, то щеше да е покварено.
Какво ще се случи с хората, на които е забранено 

да отидат на Небето? Тъй като духът на всеки човек 
е безсмъртен, той не може да изчезне. Те ще бъдат 
събрани заедно, ограничени в Ада завинаги и според 
надниците за греховете им, всеки от тях ще получи 
вечни наказания в неугасимия огън на Ада (Вижте Ад 
на д-р Джейрок Лий за повече информация).

Скъпи братя и сестри в Христос, моля се в името 
на Господ да станете подобни на пшеница вярващи, 
тоест, истински Божи деца, да приличате на Бог, да 
притежавате осветено сърце, да споделяте любов с Него 
и да живеете завинаги на Небето.
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Бог създава човека
„И Господ Бог създаде човека от пръст из земята, и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание; и човекът стана жива душа“ 

(Битие 2:7).
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Видът страст, която удовлетворява Бог 
Изглежда се стараете упорито да бъдете предани в работата си, но какъв вид плод получавате? 

Вашето духовно ниво може да е по-ниско от очакваното и някои от Вас все още са подложени на изпитания. 
Нека сега да проверим дали Вашата страст е видът страст, която удовлетворява Бога. 

По този начин, нека посетите от Вас семена на вярата да родят плодове на съвършени благословии.

 

 

Някои хора са родени с много активни 
характери и са отговорни за задълженията 
си. Участват активно в църковни дейности и 
показват своята страст, защото искат да бъдат 
признати от другите. Въпреки това, ако не 
виждат какво правят наистина, могат да се 
самоизмамят, мислейки: „Аз върша работата 
на Бога, защото Го обичам.“
Онези, които са страстни в своята любов 

към Бога, ще търсят сърцето и волята на Бог, 
за да определят какво наистина иска Той от 
тях. Те не се стараят да следват пътищата, 
които считат за правилни и не се опитват 

да постигнат желаните от тях цели. Търсят 
целите и методите на Бога и се стараят да се 
подчинят според Неговото сърце и воля.
Трябва да се стремите и да желаете по-

голяма мярка на вярата, защото обичате много 
Бог и искате да станете истинско Божие дете. 
При все това има хора, които мислят: „Аз 
се стараех толкова, колкото и другите, защо 
тогава се счита, че имам по-малка вяра?“ Или: 
„Тъй като заемам тази длъжност, трябва да 
имам равнище на моята мярка на вярата и не 
е нужно да се тревожа за това.“ Тази нагласа 
показва, че искате да изпълните волята си.
Когато искате да изпълните Вашата воля 

преди волята на Бог, можете да научите 
Словото и да се молите старателно за известно 
време, но е възможно да се уморите и да 
загубите сили, ако не получите резултатите, 

които искате. Възможно е да се молите в 
продължение на един или два месеца, но Вие 
просто спирате, ако нещата не стават, както 
искате. Причината за Вашето старание в 
молитвата не е нито вярата, нито любовта към 
Бога.
Ако  изпълнявате  задълженията  си  с 

истинска любов към Бога, ще търсите мир с 
всички. Когато изпълнявате църковните си 
задължения, трябва да проверите дали правите 
това, защото искате да спечелите похвалата на 
другите или защото наистина обичате Бог.
Също така, ще извършвате не само нещата, 

които се виждат от другите, но и невидимите 
работи, които са трудни и неудобни, с 
благодарно сърце. Дори и понякога да сте 
обвинени погрешно за нещо, което сте 
направили, Вие просто поглеждате към Бога.

Идва ли Вашата страст 
от любовта Ви към Бога?

 
Някои  хора  изглеждат  изпълнени  с 

благоволение и изглеждат страстни във 
вярата си, но скоро не могат да бъдат видяни 
никъде. Страстта им се охлажда, ако нещата 
не съответстват на мислите им или на 
личната им полза за себе си.
Други започват да пренебрегват живота 

на вярата, защото съзнанието им е заето с 
пари или слава и други светски мисли. В 
други случаи, те са старателни във вярата 
си, защото искат да получат отговор от 
Бога ,  като  божествено  изцеление  или 
финансови благословии, но страстта им се 
охлажда бързо, ако не получат отговор в 
срока и по начина, по който искат. Някои 
хора присъстват на всички събрания и 
служат на своите групи с пари и физическа 

служба, защото желаят да заемат звания в 
групата. Въпреки това, те не идват повече 
на събранията, ако не получат длъжностите, 
които желаят. Някои хора участват активно 
само ако заемат ръководни длъжности, но те 
не сътрудничат и дори могат да се отдръпнат 
и просто да наблюдават, когато ръководят 
други хора. 
С т р а с т т а  н а  а п о с т о л  П а в е л  з а 

разпространение на евангелието никога не се 
охладила по време на неговото духовенство. 
Той не се обезсърчил, дори и когато нямал 
слава или значителни резултати. Въпреки че 
неговите хора, евреите, го следвали навсякъде 
в опитите си да го убият и неевреите го 
преследвали , казвайки , че участвал в 
идолопоклонство, той не спрял да проповядва 
евангелието. В църквата, която установил 
с толкова голям труд, имало новини за 
разврат и други грехове сред членовете, 
което го накарало да страда много. Някои 
служители го предали и го изоставили, други 

го отблъснали, казвайки, че не отговарял на 
изискванията, за да бъде апостол.
Той обаче не се спирал пред трудности. Не 

бил изморен или обезсърчен. Не се оплаквал, 
казвайки: „Защо трябва да преминавам през 
това? Защо Господ не ми помага?“ Той никога 
не мислел: „Колко още трябва да страдам?“ 
или „Не мога повече да издържам.“
Дори и когато почти не го убили с камъни, 

той тръгнал към следващата дестинация 
на своето мисионерско пътуване веднага 
след като дошъл в съзнание. Въпреки че 
бил набит, покрит с кръв и захвърлен в 
затвора, възхвалявал Бог на висок глас, 
за да го чуят всички затворници. Дори 
когато бил ограничен и не можел свободно 
да проповядва, той изпращал писма на 
всички църкви, за да потвърди вярата на 
ръководителите и вярващите. Надявам се 
страстта Ви за Господ да бъде призната от 
Бог като праведна и неизменна, подобно на 
страстта на Апостол Павел.

Неизменно ли е предана 
Вашата страст?

 

За да бъде страстта Ви неизменна, никога 
не трябва да забравяте полученото от Бога 
благоволение. Апостол Павел бил толкова 
страстен в изпълнението на задължението си 
заради благоволението да бъде спасен такъв 
човек като него, защото считал себе си за 
най-големия от грешниците.

През целия си живот мислел: „Толкова 
съм благодарен за благоволението да бъде 
спасен. Аз преследвах Господ и сега Господ 
ми даде голямото благоволение да имам 
задължението  на  апостол! Как  можах 
да получа такова ценно задължение да 
разпространявам името на Господ?“ Въпреки 
че страдал от трудности и преследване, той 
считал за свое задължение да разпространява 
евангелието и правил всичко възможно. 
Когато работите предано с благодарност 

за Божието благоволение, Вие не желаете 
награда или похвала за добре свършената 

Ви работа. Въпреки Вашата саможертва 
и всеотдайност, отдаденото Ви от Бог 
благоволение е много по-голямо от всичко, 
което можете да дадете на Бог.
Най-голямото благоволение, което сте 

получили, е благоволението за спасение. 
Днешният свят е изпълнен с грехове и за Вас 
е трудно да запазите вярата си, макар и да сте 
чули евангелието, да сте приели Господ, да 
чувствате, че разбирате ясно Божието слово 
и да изпитвате могъщи дела. Призовавам Ви 
да изпитате това благоволение по-дълбоко и 
страстта Ви да нараства всеки ден.

Идва ли страстта Ви от
благодарност за благоволението
 на Бог за спасение?

ТОЧКА 1

ТОЧКА 2

ТОЧКА 3
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Започнах да посещавам църквата Манмин в 
Гванджу, ръководена от моите деца, през януари 
2010 г. Тъй като вярвам в Създателя Бог, аз съм 
много здрава и без заболявания, макар че съм на 
79 г.
След като започнах да мия лицето си със сладка 

вода Муан (Изход 15:25), старческите петна 
изчезнаха и хората казаха, че съм се подмладила 
на външен вид. Преди да започна да ходя на 
църква, тялото ме болеше от тежка земеделска 
работа  и  ходех  на  акупунктура .  Отидох в 
болницата заради болка в колената и лекарите 
казаха, че трябваше да ме оперират. Въпреки това, 
всички симптоми изчезнаха, след като започнах 
да ходя на църква!
През пролетта на 2012 г. бях излекувана от 

ревматоиден артрит. Изпитвах болка от всеки 
допир до тялото ми и всяка става ме болеше, 
сякаш ме пробождаха с нож. Ръцете ми бяха 
парализирани, затова не можех да ги вдигам 
нагоре и не бях в състояние да отида сама в 
тоалетната. Трябваше да остана на легло. Докато 
слушах проповедите в църквата, аз се молех: 
„Бог може да отвори слепи очи и да съживи 
мъртвите. Аз също искам да получа изцеление.“ 
С помощта на един бастун, отидох в Сеул, за 
да присъствам на събранието за божествено 
изцеление в центъра за молитви Манмин. Докато 
посещавах събранието в продължение на 12 
дни, получих вяра отгоре и ставах все по-добре. 
Накрая захвърлих бастуна и се върнах вкъщи.
През  юни ,  2014 г.,  с  мен  се  случи  нещо 

удивително. Всички членове на моята църква 
четяха Библията и аз исках да се присъединя. 
Докато четях Библията с очила, пред очите ми 
стана толкова светло, сякаш светнаха лампа 

пред лицето ми. Мислех, че зрението ми се 
подобряваше. Както предполагах, зрението ми 
се подобряваше и започнах да чета Библията и 
седмичния църковен бюлетин без очила. Мога 
дори да вкарам конец в игла. Алилуя!
Живея сама, занимавайки се със земеделие в 

Сунчанг, провинция Джионбук. Някои хора ме 
питат дали съм самотна, но аз отговарям: „Бог е 
жив и имам GCN. Как мога да бъда самотна?“
Не мога да ходя на църква в делнични дни, 

защото църквата Манмин в Гванджу е далеч, но 
мога да присъствам на събранието за молитва 
Данаил и други боготворителни служби по GCN. 
Наистина обичам програмите на GCN.
Всяка сряда измивам косата си и сменям 

дрехите си след работа. След това извършвам 
служба, сякаш съм в църквата. Присъствам 
също на петъчната целонощна служба от 23 часа 
вечерта до 4 часа сутринта, възхвалявайки и 
танцувайки пред Бог. Толкова съм щастлива!
Живея с надежда за Небето и с пълнотата на 

Светия дух, защото вече не трябва да ходя в 
болницата. Слушам Божието слово и винаги 
получавам  молитвата  на  старшия  пастор 
д-р Джейрок Лий по GCN. Казвам на моите 
приятели в града: „Погледнете ме. Не се нуждая 
от лекарства и съм здрава, откакто повярвах в 
Бог!“ Не съм направила нищо за Него, но Бог ми 
даде много благословии. Отдавам Му всички 
благодарности.

Живея в един град 
в  източната  част  на 
Непал. Имах проблем 
от 15-годишна възраст. 
Вцепенявах се, когато 
докосвах неща. Не бях 

в състояние да почувствам нищо и по краката 
и ръцете ми се образуваха белези. Не можех 
дори да движа пръстите си.
Казаха ми, че имам проказа. Виждайки 

нещастната и неочаквана реалност, аз изпитах 
разкаяние и скептицизъм за моя живот. 
„Защо ми се случи това!“ С увеличаване на 
физическата болка, нарастваше и мъката ми.
Разбира се, не можех да се срещам с хора 

и дори не бях в състояние да призная какво 
имах. Нямаше лекарства за болестта ми, което 
ме накара да изпадна в дълбоко отчаяние.
Междувременно брат ми Симон Бузел, който 

посещава Църква Манмин в Непал, ми разказа 
за Централната църква Манмин. Той ми каза, 
че хората се излекували от всички болести, 
когато получавали молитвата с кърпичка, 
на която се молил д-р Джейрок Лий, старши 
пастор на Централната църква Манмин. Той 
добави също, че преп. Хийсан Лий, световен 

ръководещ пастор на Манмин от Централната 
църква, щеше да дойде в Църква Манмин в 
Непал и да проведе събрание за изцеление с 
кърпичка (вижте Деяния 19:11-12).
Аз очаквах с надежда да присъствам и да 

получа изцеление. С помощта на по-големия 
ми брат, отидох в Катманду и присъствах на 
семинара на 10 и 11 ноември. Присъствах също 
на службата по случай 11тата годишнина. 
Получих голямо благоволение и посетих 
следобедното събрание за молитва в пълнотата 
на Светия дух. Преп. Лий се моли за всички 

хора с кърпичката.
С мен тогава се случи чудо! Пръстите ми се 

раздвижиха! Не бях в състояние да ги движа, 
колкото и да се опитвах през последните 25 
години. Изчезнаха всички болки и белези! Сега 
мога да почувствам, когато някой ме докосне!
След това чудо, което Бог изпълни за мен, 

аз останах без думи от удивление. Отдавам 
всички благодарности и слава на Бог, който 
дойде при мен с топла светлина , докато 
бях никой и ме излекува от моята злочеста 
проказа! 

Изпълнение за честване на 11тата годишнина на Църква Манмин в Непал (Ляво) и брат Джей Рам Бузел, 
който бе излекуван от проказа (дясно)

Брат Джей Рам Бузел, на 40 години, Църква Манмин в Непал

„Бог ме излекува от 
25-годишна проказа!“

„Хората казваха, че се 
подмладих с времето!“

Дякон Санок Парк на 79 г., 
Църква Манмин Гванджу


