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По време 
на вечерната 
н е д е л н а 
служба  на 
29  я н уари 
2017 г. ,  бе 
проведена 
религиозната 
служба  на 

пасторите и църковните служители 
през 2017 г. със старшия пастор д-р 
Джейрок Лий като говорител. 
Броят на поклонниците бе 9,350, 

който включва пастори, служители 
на Левит (служителите в църквата 
на пълно работно време), старши 
служители, старши и младши дякони 
и дяконки, Асоциацията на Естер 
(група на съпругите на пасторите) 
и  Асоциация  на  поклонниците 
на молитвата. Поклонниците от 
43 църковни клонове включваха 
Масан, Дейджион, Гуми, Йоси и 
Чанчион, които се присъединиха към 
службата. 
След като поклонниците отдадоха 

„Могъщо духовенство, изпълнено 
в Божието провидение!“

Религиозна служба на пасторите и църковните служители

Осмата годишнина на възхвалата Осмата годишнина на възхвалата 
на Манмин, Божият дар  на Манмин, Божият дар  

В честване на осмата годишнина 
на възхвалата на Манмин, по време 
на първата половина на петъчната 
целонощна служба на 3 февруари, 2017 
г., пастор Хийджин Лий, председател 
на комитета за сценични изкуства, 
проповядва посланието „Възхвалата на 
Манмин (всички творения)“ въз основа на 
Исая 43:21. 
Възхвалата на Манмин се отнася 

за песни, чиято лирика и мелодия е 
отдадена от самия Бог. Това е същото, 
когато Бог дал на израилтяните една 
песен чрез Моисей. Д-р Лий проповядвал, 
познавайки острата нужда от песни, които 
Бог харесва, защото в това крайно време 
светът е изпълнен с грях. Възхвалата на 

Манмин е отговорът на неговата молитва.
С песента „Изповед на Господ“, дадена 

на 3 февруари, 2009 г. като първа, досега 
са отдадени 314 песни. Всички хора могат 
лесно да ги научат и пеят. Голям брой 
членове в и извън Корея чувстват любовта 
на Бог и сърцата им са пречистени, когато 
пеят възхвалата на Манмин. Освен 
това, чрез възхвалата се отдава надежда 
за Небето, отстранява се тъмнината и 
проблемите се разрешават.
Пе с н и т е  б я х а  п р е в е д е н и  и 

разпространени на единадесет езика, 
включително на английски и еврейски 
език, но много от членовете в чужбина 
обичат да пеят на корейски език и 
изпитват голямо благоволение.

специални възхвали, старшият пастор д-р Лий отправи 
посланието „Силата на пастора“ от Йоан 14:12. Той 
призова поклонниците да разширят Божието царство 
чрез изпълнение със сила в собствените си области. След 

това обясни как да се изпълни със сила в три аспекта. 
Първо, те трябва да търсят само ползи от Божието 
царство. Второ, те трябва да живеят за Божията слава. И 
трето, те трябва да обичат душите. 

„Щастлива съм да пея възхвалата 
на Манмин на руски език“

През 1991 г., съпругата ми и аз приехме 
Господ и учихме музика в Беларуската 
държавна академия по музика. Бог ни 
даде визията да провеждаме нашето 
духовенство чрез възхвала на Бог. 
Записахме много албуми за възхвала 
и направихме изпълнения на много 
християнски  събития  и  фестивали . 
Ръководихме също семинари.
През 2009 г., Бог ни ръководи към 

Израел и се запознахме с д-р Джейрок Лий 
от Централната църква Манмин. Преди 
дълго време посетих Централната църква 
в Сеул и там чух възхвалата на Манмин и 
изпитах чудесната култура на изпълнение.
Мислех, че възхвалата на Манмин ще 

разчувства много руско-говорещи хора и те 
ще изпитат Божията любов, ще осъзнаят 
Неговата добра воля и ще имат надежда 
за Небето. Исках да преведа песните на 
руски език. В Израел живеят 1.5 милиона 
руско-говорещи хора.
Съпругата ми и аз се занимавахме с 

преводаческа дейност. Корейският език 

е много различен от руския и песните 
съдържат специфична корейска култура, 
затова трябва да я разберем. Стараехме 
се  много  да  преведем  буквалните 
значения и трябваше да намерим ритъм 
и хармония за руския превод. Понякога се 
молехме в продължение на няколко часа, 
за да намерим най-подходящия израз. 
Радостта ни беше неописуема, когато 
успявахме.
Повече от 200 песни на Възхвала 

на Манмин сега са преведени на руски 
език. Докато превеждах, научих повече 
за Божието слово и разбрах по-добре 
неговото значение. Когато пея Възхвала 
на Манмин с хората, аз се радвам да видя 
как получават благоволение чрез песните.
Надявам се всички хора от всички 

нации да пеят заедно чистата и красива 
Възхвала  на  Манмин ,  отдадена  от 
Бог. Отдавам благодарности на д-р 
Джейрок Лий, който показа своята любов 
за душите чрез неговите деяния на 
самопожертвователност.

Пастор Дмитри Петровски, Израел



Сигурно сте срещали хора, които се чудят 
защо не е дадено друго име, чрез което да бъдем 
спасени, освен името на Исус Христос. Вероятно 
е дори да срещнете хора, които имат критично 
мнение за това. Нека сега да разгледаме причините 
защо само Исус Христос може да е наш Спасител.

1. Пътят за спасение на човечеството, 
подготвен преди вековете
Без да познават нещастието и страданието, 

хората не са способни да оценят щастието. Само 
когато страдат от скръб и болка, те могат да 
разберат стойността на истинското щастие и да са 
благодарни за него от сърце. Бог поставил дървото 
на знанието на доброто и злото и забранил на 
Адам да яде от него, за да могат хората един ден да 
разберат относителността. Бог дал на Адам също 
свободна воля, с която да вземе сам решения и 
накрая Адам пренебрегнал Божията заповед и ял 
от дървото на познанието на доброто и злото.
Наблюдавайки процеса, чрез който хората днес 

се изпълват с грях и злина, ще ни помогне да 
разберем процеса, чрез който злото навлязло в 
Аврам. Например, едно дете, което непрекъснато 
бие други деца, не е било такова от началото. 
Разбира се, то е имало в себе си греховни качества 
поради първородния грях, с който се родило. 
Въпреки това, преди да придобие лошия навик да 
удря други деца е имало процес, в който детето е 
приело греховната практика. Възможно е отначало 
да е видяло хората да удрят другите, след това да е 
започнало да го повтаря един или два пъти и да се 
е превърнало в някой, който редовно удря другите 
хора.
Със своята свободна воля, Адам ял от дървото 

на познанието на доброто и злото след като се 
поддал на изкушението на змията. Както Бог го 
предупредил: „Със сигурност ще умреш“, духът на 
Адам умрял. Адам прекъснал своята комуникация 
с Бога и станал роб на врага дявол.
Станало според записаното в Римляни 6:16: 

„Не знаете ли, че комуто предавате себе си като 
послушни слуги, слуги сте на оня, комуто се 
покорявате, било на греха, който докарва смърт, 
или на послушанието, което докарва правда?“ По 
това време, Адам трябвало да предаде на врага 
дявол властта и славата, които имал като владетел 
на всички творения (Битие 1:28; Лука 4:6).
От тогава, с течение на времето, сърцето 

на хората станало по-греховно. Врагът дявол 
причинява също болести, бедност, бедствия, 
сълзи, скръб и мъчение на хората и накрая ще ги 
отведе в Ада. Въпреки това, Божието провидение 
не се съдържа в падането на човека в Ада, а в 
ръководството му, за да изпита относителността на 
този свят, да стане добре култивиран и да отговаря 
на изискванията, за да отиде на Небето.
Бог знаел предварително, че Адам щял да яде 

от дървото на познанието на доброто и злото от 
момента в който планирал човешката култивация, 
затова  подготвил  пътя  към  спасението  за 
човечеството и този път бил Исус Христос. Бог 
обаче скрил пътя, докато настъпи определеното 
време.

2. Пътят към спасение за човечеството и 
законът за изкупление на земята
Как може тогава да бъде спасено греховното 

човечество? Бог прави и реализира всичко с 
Неговата любов и справедливост. Тъй като Бог 
прави всичко в рамките на духовния закон и ред, 
Неговото опрощение и спасение за грешниците 
също ще бъде изпълнено със съвършената Му 
справедливост.
Според духовния закон, който гласи: „Надницата 

за греха е смърт“, някой трябвало да плати 
надниците за нашия грях от наше име, за да спаси 
всички нас, грешниците. Ето защо Исус, Божият 
Син, станал плът, дошъл на земята и умрял на 
дървения кръст, за да изкупи всички хора от 
греховете. Хората, които не вярват в този факт, 
винаги питат: „Защо получаваме спасение само 
когато вярваме в Исус Христос?“ 
Както Библията ни казва в Деяния 4:12, „И чрез 

никой друг няма спасение; защото няма под небето 
друго име дадено между човеците, чрез което 
трябва да се спасим“, никой друг, освен Исус, не 
може да бъде Спасителят и никой няма да получи 
спасение без да приеме Него като свой Спасител.
Защо тогава Исус Христос е нашият единствен 

спасител? Така е заради духовния закон. Цялото 
човечество трябвало да умре заради греха на Адам 
според духовния закон: „Надницата за греха е 
смърт.“ Когато всички хора станали роби на врага 
дявол и Сатаната, бил приложен духовният закон, 
който гласи: „Не знаете ли, че комуто предавате 
себе си като послушни слуги, слуги сте на оня, 
комуто се покорявате.“ 
Според коя клауза на духовния закон греховното 

човечество може да получи опрощение и спасение? 
Ще намерим отговор на този въпрос в „Законът за 
изкупление на земята“ в Библията.
Левит 25:23-25 гласи: „Земята да се не продава 

за всегда, понеже земята е Моя; защото вие сте 
чужденци и пришелци при Мене. За това в цялата 
земя, която притежавате, позволявайте откупване 

на земята. Ако осиромашее брат ти и продаде нещо 
от притежанието си, нека дойде най-близкият 
му сродник и да откупи онова, което брат му е 
продал.“ Тази клауза на закона била установена 
за транзакции, включващи земята в Израел, и 
се отнася също за хората, които са създадени от 
пръстта на земята.
Бог разделил и разпределил Ханаанската земя 

според всяко племе и семейство на Израел и тъй 
като цялата земя принадлежала на Бога, хората 
нямали право да я продават, както си искат. 
Ако собственикът на земята станел беден и бил 
принуден да я продаде, най-близкият му роднина 
трябвало да я изкупи и да я върне на нейния 
собственик. Въплътен в този закон за изкупление 
на земята е пътят за спасение за греховното 
човечество. Така е, защото законът за продажба и 
обратно изкупуване на земята е свързан пряко с 
хората, които били създадени от пръстта на земята.
В Битие 3:19, Бог казал на Адам: „С пот на лицето 

си ще ядеш хляб, докато се върнеш в земята, 
защото от нея си взет; понеже си пръст и в пръстта 
ще се върнеш.“ В Битие 3:23 четем: „Затова Господ 
Бог го изпъди от Едемската градина да обработва 
земята, от която бе взет.“
Законът за изкупление на земята има пряка 

връзка с начина, по който един човек, който бил 
взет от земята и предаден в ръцете на врага дявол, 
може да бъде върнат на Бог. Така, както земята 
принадлежи на Бог, Той определил, че властта на 
Адам, която по своята същност Му принадлежи, 
не могла да бъде „продадена изцяло.“
Това бил законът, с който се съгласили Бог и 

врагът дявол по времето, когато Адам съгрешил 
и бил предаден на врага дявол. По този начин, 
дори и Адам да станел роб на врага дявол и да 
бил принуден да предаде властта си, врагът дявол 
трябвало да върне това, което „му било предадено“, 
когато се появи индивид, който можел да спази 
закона за изкуплението на земята.
Тъй като Бог знаел предварително, че Адам 

щял да яде от дървото на познанието на доброто 
и злото, Той подготвил Спасителя, който щял да 
спази всички клаузи на закона за изкуплението 
на земята и този Спасител е Исус Христос. Тази 
тема ще бъде продължена в следващото издание на 
Новини Манмин.

Скъпи братя и сестри в Христос, Бог подготвил 
Исус Христос и скрил мистерията от преди 
вековете. Когато настъпило времето, Исус 
дошъл на земята като човек от плът и изпълнил 
задължението Си като Спасител. Моля се в името 
на Господ да повярвате в Исус Христос като 
Спасител, да проповядвате Вашата вяра в Него и 
следователно да получите спасение.
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Пътят за спасение на човечеството, 
подготвен преди вековете 

„И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим“ 
(Деяния 4:12).

Старши пастор д-р Джейрок Лий
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Изпитване на истинско щастие 
чрез плода на устните

Според степента, в която постигнете свято и чисто сърце, можете естествено да получите „плода на 
устните.“ Бог помолил ангелите да записват всяка една дума на Неговите любими деца, които могли 
да пожънат това, което са посяли и да се радват на благословии, слава и мъдрост в съответствие със 

своите изповеди. Нека да имаме пазител на нашите устни и да получим големи благословии.

Говорете думи, 
които създават мир

���
„Търсете мир с всички и 

онова освещение, без което 
никой няма да види Господа“ 

(Евреи 12:14).

Произнасяйте винаги 
приятни думи

���
„Благите думи са медена пита, 

сладост на душата и 
здраве на костите“ 

(Притчи 16:24).

Приятните думи насърчават онези , които се 
чувстват изморени и обезсърчени, и дават живот 
на умиращите души. От друга страна, злите думи 
нараняват чувствата на хората, пораждат беди и 
могат да ги накарат да съгрешат и накрая да ги очаква 
смъртта. Произнасяте ли думи, които не са приятни, 
мислейки, че сте добронамерени и че давате добри 
съвети на другите? 
Добрите хора се опитват да прикрият грешките 

или недостатъците на другите и внимателно им дават 
съвет с желанието да ги поведат в духа. Възможно е 
да ги променят, отдавайки благоволение с думи на 
истината, които трогват сърцата им.
Някои хора обаче ще посочат най-малката грешка 

на някого без да пропуснат възможността да го 
критикуват индиректно или да говорят саркастично 
за него. Други клюкарстват за чуждите недостатъци и 
ги осъждат. 

Както беше обяснено, дори в една и съща ситуация, 
думите от устните са много различни в зависимост от 
добрината или злината в сърцата на хората.
Трябва да се замислим за произнесените от нас 

думи. Възможно ли е да сте наранили чувствата на 
някого и след това да сте казали, че просто „сте се 
шегували“? Разкрихте ли Вашите негативни чувства 
или яд в произнесените от Вас думи? Парадирате ли 
с Вашите силни страни, като добрия външен вид? 
Говорихте ли във Вашия „разговор“ злонамерено за 
чуждите недостатъци?
Трябва добре да се вгледате в себе си и да проверите 

дали сте обвинили другите с думите си. 
Когато произнасяте думи, които не принадлежат на 

истината, това показва, че в сърцата Ви има останали 
форми на злото. Потърсете в себе си и ги намерете, 
молете се страстно, за да ги отхвърлите и спазвате 
само Словото.

Щурвал е кормилото, което променя посоката на 
един кораб докато плава. Ако кормилото е счупено 
или завъртяно погрешно, корабът може да се 
преобърне от силните ветрове или да се разбие от 
сблъсъка в скала. 
Езикът е малък орган на тялото, но има голяма 

сила. Когато Ровоам, синът на Соломон, се качил 
на трона, всички израилтяни го помолили: „Така 
да кажеш на людете, които ти говориха, казвайки: 
Баща ти направи тежък хомота ни, но ти да ни го 
олекчиш, – така да им речеш: Малкият ми пръст ще 
бъде по-дебел от бащиния ми кръст.“ Думите му 
накрая причинили нацията да бъде разделена на две 
(2 Летописи 10).

Дори и днес, когато един човек използва езика си, 
малка част от тялото, по погрешен начин, това може 
да причини проблеми в църквата, която е тялото на 
Христос. Думите могат да причинят недоразумение, 
да разделят хората, да нарушат мира и да опозорят 
Бога. Ето защо, ако думите Ви накарат другите да 
се оплакват или ги разединяват, трябва първо да се 
молите и да се замислите за казаното.
Апостол Павел винаги се жертвал и служил 

на другите, за да има мир с тях, както и за да 
работи предано за Божието царство с живота си (1 
Коринтяни 9:19-23). Той искал да служи на другите 
като слуга, въпреки че имал сила, защото ревностно 
искал да спаси повече души. 

Дева  Мари я  не  сп я ла  с  нейни я  г оденик 
Йосиф, когато заченала. Тя знаела, че щяла да 
бъде убита с камъни според Закона.
Въпреки това, когато чула от ангела: „И ето, 

ще  заченеш  в  утробата  си  и  ще  родиш  син , 
когото ще наречеш Исус“, тя отговорила с вяра: 
„Ето Господната слугиня; нека ми бъде според 
както си казал.“ Освен това, тя отдала възхвала 
на  Божието  провидение ,  отдадено  за  нея  и 
Неговата сила, святост и милост (Лука 1).
Естер  чула  от  нейния  чичо  Мордекай ,  че 

Хаман планирал да залови хората й, евреите, 
кои т о  би л и  п л е н е н и  в  Пе р си я ,  з а  д а  г и 
унищожи .  Тя  предложила  тридневни  пости 

на  Бог  и  казала  решително  на  царя: „Ако  аз 
загина, загина.“ Така било, защото един човек 
можел да бъде убит, ако отивал при царя без да 
му е заповядано. Тя разчитала само на Бога и 
взела решението си с готовност да умре (Естер 
4). 
Бог направил така, че да изглежда добре пред 

царя и хората й били спасени. Ето защо, Хаман 
бил унищожен.
Очевидно е, че Бог измерва човешката вяра 

според  думите  и  се  вглежда  в  сърцата  на 
хората .  Следователно,  трябва  да  вярвате  на 
Бог, който е добър във всякаква ситуация и да 
предлагате благодарности и възхвала с вяра. 

Отдавайте благодарности и 
възхвала във всякакъв 

вид ситуация

���
„Кажи им: Заклевам се в 
живота Си, казва Господ, 

навярно ще направя на вас така, 
както вие говорихте в ушите Ми“ 

(Числа 14:28).
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„Хората в ада ще страдат като солта, която се 
разпръсква по нагорещения хляб!“ През октомври 2009 г., 
аз слушах проповедта „Ад“ на д-р Джейрок Лий по TBN 
Русия. Бях много шокиран и дълбоко развълнуван.
По онова време имах трудности, защото извършвах 

грехове, въпреки че свирех на клаксон в църковната група 
и работех като шофьор. Това съобщение ме накара да 
се почувствам, сякаш намерих оазис в средата на една 
пустиня. Изпитах голямо удоволствие.    
Аз прочетох, чух и обобщих проповедите на д-р Лий, 

включително „Посланието на кръста“ и „Мярката на 
вярата“ на уебсайта на църквата (www.manmin.org), You 
Tube и уебсайта на In Victory (invictory.org). Получих 
голямо благоволение и спрях да пия и да пуша. Започнах 
да разпространявам духовенството на Манмин на моите 
приятели и съседи и те също бяха изненадани и получиха 
голямо благоволение.

Майка ми умираше от Cor Pulmonale, но се 
възстанови
През април 2014 г., девет човека заедно с мен се 

събрахме под името „Манмин“ и се молихме заедно. 
Ние разпространявахме усърдно светото евангелие, 
което обяснява ясно Библията и ръководи хората 
според Божията воля. Започнаха да идват и други хора. 
Междувременно изпитах Божията сила.
През май 2014 г., майка ми Тазиана Табарану страдаше 

от остра Cor Pulmonale (което представлява уголемяване 
и заболяване на дясната камера на сърцето в резултат на 
повишена устойчивост на камерата или високо кръвно 
налягане в дробовете). Цялото й тяло беше подуто и 
втвърдено като кората на дърво. Трудно й беше дори 
да диша. Лекарят ми каза, че й оставаха около шест 
седмици преди смъртта и ме посъветва да направи своето 
завещание.
Бързо  отправих  моето  искане  за  молитва  от 

Централната църква Манмин и д-р Лий се моли за нея по 
време на неговата молитва за болните след проповедта. 

Учудващо, подуването й спадна 
за два дни и тя започна да диша 
добре. Здравето й се възстанови 
бързо след това и тя все още е 
здрава!
През октомври 2014 г., аз наех 

едно място за храм и започнах 
да го оборудвам с необходимите 
неща .  Сега  имаме  около 
70 членове,  включително 
децата. Те бяха обновени чрез 
светото евангелие и водят своя 
религиозен живот с надежда за 
Новия Ерусалим.

Жителите на Молдова 
копнеят за Манмин и Новия 
Ерусалим
Имаме едночасово събрание 

за молитва всяка сутрин и в 
продължение на два часа всяка 
вечер. Поради часовата разлика, ние предлагаме неделна 
сутрешна служба със запис на служба по GCN, неделна 
вечерна служба и петъчна целонощна служба пряко 

по GCN заедно с Манмин в Корея. Разпространяваме 
книгите и проповедите на д-р Лий на хората около нас и 
проповядваме също светото евангелие и могъщите дела и 
в други градове. 
През декември 2016 г., аз посетих Централната църква 

Манмин на моите мечти с църковните членове. В 
момента, в който срещнахме старши пастор  д-р Лий с 
разтуптяно сърце, не можехме да спрем да проливаме 
сълзи с благодарни сърца. Той сърдечно ни приветства с 
гореща любов и любезност като баща и се моли за нас.
Присъствахме на службата в навечерието на Коледа и 

други събрания и разгледахме църквата с нейната любов 
и внимание. Моето напрежение и чувство за отговорност 
с изчезването на църковния лидер и аз бях много щастлив 
заради любовта на пастора.
Добих по-силна вяра, че нищо не е невъзможно, когато 

Създателят Бог и Исус Христос са с мен и имам светото 
евангелие и могъщите дела.
Искам да разпространявам светото евангелие в 

Румъния и Молдова и да поведа много души към 
спасение. Отдавам всички благодарности и слава на 
Бога на любовта, който ме благослови да срещна скъпия 
пастор. Отдавам също благодарности на старшия пастор, 
който ме ръководи по пътя на живота.

Брат Александър Табанару, на 32 години, Молдова

„Зрението ми се подобри и бях излекуван от отолитиаза“

„Светото евангелие и силата 
промениха хората в Молдова“

Зрението ми беше 0.6/0.4 и трябваше да 
нося очила. Аз обаче не бях в състояние да 
ги нося, защото ми причиняваха обрив зад 
ушите. Това създаваше много проблеми. 
През 2016 г. старшият пастор д-р Джейрок 
Лий каза, че ще се моли членовете на 
църквата да подобрят зрението си преди 
лятното оттегляне за молитва на Манмин. 
Ето защо, аз се подготвих да бъда излекувана 
с копнеещо сърце.
На  8-ми  август,  първата  вечер  от 

оттеглянето, получих неговата молитва. След 
това не изпитвах повече умора, изтръпване 
и сухота в очите. В началото на октомври 
прегледаха зрението ми и то беше 1.0/1.0 

(20/20). Започнах да виждам всичко по-ясно 
и нямах никакво затруднение да чета малки 
букви.
В края на октомври изведнъж изпитах 

замайване, което продължи две седмици. 
Гадеше ми се и нямах апетит. Чувствах се 
по-слаба и не бях способна да извършвам 
ежедневните  домакински  работи . 
Замайването ми не отминаваше.
На 10 ноември отидох в болницата, за да 

разбера какво причиняваше всички тези 
проблеми. Направиха ми ултразвуково 
изследване в неврохирургична клиника и ми 
казаха, че имах отолитиаза. На следващия 
ден говорих за моята болест на Асоциацията 

на поклонниците на молитвата, на която 
принадлежах. Те се молеха страстно за моето 
лечение и аз усетих да получавам сила.
Тъй като исках да бъда излекувана 

напълно, получих молитвата на старшия 
пастор по време на петъчната целонощна 
служба и непосредствено след молитвата, 
замайването изчезна, не изпитвах гадене и 
стомахът ми беше добре. Бях излекувана 
напълно. 
На 14 ноември отидох отново в болницата 

и ми казаха, че всичко беше нормално. 
Отдавам всички благодарности и възхвала 
на Бог, който ме излекува. Благодаря на 
старшия пастор, че се моли за мен.

Старши дякон Джонгсим Бейк, на 53 години, Енория 12, Централна църква Манмин


