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„Ние сме щастливи с пълнотата на Светия дух“

От  23 до  25 февруари ,  2017 г., 
неделното училище на студентите на 
Централната църква Манмин имаше 
свое зимно оттегляне за молитва. То 
бе проведено с цел да се помогне на 
студентите да възстановят вярата си 
чрез религиозни служби и могъща 
молитва; да им се помогне да издават 
аромата на Господ и да не се опетняват 
със света; да покажат своите обновени 
сърца на старшия пастор д-р Джейрок 
Лий, когото трябваше да срещнат в 
къщата за молитви Гетциман.
В първия ден, ръководителят, пастор 

Чангмин Ким, предаде посланието: „Не 
пропускайте възможността“ въз основа 
на Яков 2:22 по време на встъпителната 
служба, проведена в 10 часа сутринта. 
Той свидетелства за неговия живот от 
ученическите години докато станал 
пастор.
В 14:30 часа на същия ден, преп. 

д-р  Сууджин  Лий ,  президент  на 
Асоциацията на пасторите (Снимка 
1), проповядва посланието, озаглавено 
„Златни съдове“, взето от Исая 64:8 и 
2 Тимотей 2:20-22. Тя свидетелства за 
своя християнски живот по време на 
училищните дни, когато се опитвала 

да постигне сърцето на истината в 
подчинение на Божието слово и ги 
призова да посветят себе си на Словото 
и молитвата, да изпълнят сърцата си с 
любовта на Господ, и да учат усилено 
с надеждата да възхваляват Бог. 
Присъстващите студенти се разкаяха 
със сълзи с възхвала и молитва и бяха 
решени да се променят.
В 21 часа присъстваха на специалното 

с ъбрание  з а  моли т ви  Данаи л . 
Президентът на центъра за молитви 
Манмин – Бокним Лий (Снимка 2), 
ръководи молитвата и пасторите му 
помогнаха да се моли. Те проляха много 
сълзи, получиха кръщаването на огъня 
на Светия дух и имаха чувството, че 
двата часа и четиридесет минути бяха 
прекалено малко. Някои от тях казаха, 
че се чувстваха облекчени, радостни и 
благодарни.
След това много студенти споделиха 

техните свидетелства и придобиха 
увереност, за да нарушат своята 
привързаност към светските неща. 
Престанаха да гледат телевизия и You 
Tube, да играят на игри и да слушат поп 
музика без голямо усилие, като слушаха 
по-внимателно и четяха християнски 

книги. Тяхното отношение и начин на 
мислене също били променени, което 
прави родителите щастливи. Някои от 
тях свидетелстваха за техните промени, 
включително лечение на сколиоза и 
обриви.
На втория ден, всяка мисия имаше 

свое отделно събрание в 10 часа 
сутринта. Те се събраха на общинското 
спортно игрище на Gwanak в 12 часа 
на обяд и проведоха Спортен ден. 
Метеорологичната администрация 
посочи, че температурата бе 2 градуса 
по Целзий в Gwanak-gu, но на склона 
на спортното поле се покачи до 14.8 
градуса по Целзий. При тези оптимални 
температури, те изпитаха Божията 
любов и бяха развълнувани да видят 
знаците, направени с облаци.
Те  присъстваха  на  петъчната 

целонощна служба, започваща в 23 часа 
вечерта и Хорът Назарет, съставен от 
студенти, възхвалява Бог с възхвалата 
на Манмин „Манмин“ и направиха 
1 „encore“ изпълнение. През втората 
половина на службата, те предложиха 
възхвала и молитва.
В  събота ,  последният  ден  от 

лятното оттегляне, преп. Хийджин 

Лий, председател на комитета за 
сценични изкуства, ръководи Възхвала 
и преклон (Снимка 3). Тя ги призова 
да възхваляват Бог с таланта си и 
ги посъветва да вземат решение за 
своето бъдеще като се молят на Бог. Те 
изпитаха радост и решиха да прославят 
Бог със сълзи, докато отдаваха възхвала 
със своите сърца и тела.
Главният пастор Чангмин Ким 

(Снимка 4) каза: „Чрез това зимно 
оттегляне за молитва, студентите 
сега възхваляват в духа и истината. 
За някои от тях беше трудно да се 
молят за повече от един час, но сега 
са способни да се молят за повече от 
два часа. Много от тях се разкаяха 
и получиха подаръка на езика. Те 
изпитаха любовта на Господ и на 
пастора и получиха увереност, че могат 
да го направят. Изоставиха светските 
неща, докато отдаваха пости и обетна 
молитва. Думите и поведението им се 
промениха и родителите им казаха, че 
бяха благодарни.“
Н е к а  д а  о т д а д е м  в с и ч к и 

благодарности и слава на Бог, който 
обнови студентските сърца чрез зимното 
оттегляне за молитва през 2017 г.

Оттегляне на студентите за молитва през зимата на 2017 г., 
изпълнено с делата на живота и промяната
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Когато настъпил определеният час, Бог Син 
дошъл на земята като Исус от плът и изпълнил 
изцяло задължението на Спасителя.
Продължавайки от предишното издание, ще 

обясня защо Исус Христос е единственият, 
който  отговаря  на  изискванията  да  бъде 
Спасителят на човечеството, въз основа на 
закона за изкуплението на земята (Левит 25:23-
25).

1. Това е, защото Исус дошъл на земята 
като човек от плът
Леви т  2 5: 2 5  е  условие  з а  „ з а кона  з а 

изкуплението на земята“ и гласи следното: 
„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.“ Така, както най-близкият сродник 
може да дойде и да откупи земята, продадена 
от неговия роднина, задачата за спасение на 
потомците на Адам, предадени на врага-дявол, 
трябва да бъде изпълнена от „най-близкия 
сродник“ на Адам. 
Кой тогава е „най-близкият сродник“ на 

Адам? Става въпрос за един човек , който 
подобно на Адам, има дух, душа и тяло. 1 
Коринтяни 15:21-22 напомня: „Понеже, както 
чрез човека дойде смъртта, така чрез човека 
дойде възкресението на мъртвите. Защото, 
както в Адама всички умират, така и в Христа 
всички ще оживеят.“ Първото условие, за да 
станем Спасителят, който спасява хората от 
греховете им е, че той трябва да е човек. 
Исус е Синът на Създателя Бог. Как тогава 

Той би могъл да бъде „най-близкият сродник“ 
на хората? Филипяни 2:6-7 гласи: „Който, като 
беше в Божия образ, пак не счете, че трябва 
твърдо да държи равенството с Бога, но се 
отказа от всичко, като взе на Себе Си образ 
на слуга и стана подобен на човеците. И, като 
се намери в човешки образ, смири Себе Си 
и стана послушен до смърт, даже смърт на 
кръст.“

Йоан  1:14 ни  казва  за  Исус:  „И  словото 
стана  плът  и  пребиваваше  между  нас“ и 
Йоан 1:1 ни напомня, че „Словото бе Бог.“ 
Фразата „Словото стана плът“ ни казва, че 
Бог придобил тялото на човек с плът и кости и 
дошъл на този свят.
Исус  се  родил  в  тялото  на  човек ,  за  да 

изкупи хората от греховете им. Тъй като бил 
човек , Исус изпитвал умора , глад, жажда , 
радост и скръб. Когато бил разпънат на кръста, 
Исус дори пролял кръв и изпитвал мъчителна 
болка.
Има неоспоримо доказателство, че Исус 

дошъл на този свят като човек. Ние знаем това 
от начина, по който историята на човечеството 
е  разделена  на  времето  преди  раждането 
на Христос („B.C.“ или „Преди Христа“) и 
времето след Неговото раждане („A.D.“ за 
„Anno Domini“, което означава на латински „В 
годината на Господа“). 
С други думи, начинът, по който изчисляваме 

и проследяваме историята на човечеството, 
свидетелства за истината, че Исус наистина 
дошъл на този свят като човек. Ето защо, 
Исус изпълнил първото условие да бъде „най-
близкият сродник на Адам“, защото Той, който 
е Син на Бога, дошъл на земята като човек от 
плът.

2. Така е, защото Исус не е потомък на 
Адам, който съгрешил
Когато Бог създал човека, Той дал на Адам и 

Ева семената на живота – спермата на мъжете 
и яйцето на жената – и позволил зачеването 
на нов живот чрез тях. В спермата и яйцето 
се съдържа информация за наследствените 
влияния  и  качества ,  като  характера  на 
родителите,  личността ,  характеристики , 
външен вид и дори навици. Ето защо, децата 
приличат на своите родители по външен вид, 
физически характеристики, характер, навици 
и други подобни.
След прегрешението на Адам, греховните 

качества  на  праотците  били  предадени  на 
техните  потомци  и  това  е  „първородният 
грях.“ Затова всеки човек става грешник от 
момента на своето раждане заради греховните 
качества ,  наследени  от  Адам  и  неговите 
праотци. Римляни 5:12 гласи: „Затова, както 
чрез един човек грехът влезе в света, и чрез 
греха смъртта, и по тоя начин смъртта мина във 
всичките човеци, понеже всички съгрешиха.“
Тъй като смъртта настъпила за всички хора 

заради греха на Адам, всички негови потомци 
са грешници. Ако един човек е грешник, той не 
е способен да откупи друг човек от греховете 
му. 
Например, представете си, че брат Ви има 

голям дълг и го очаква затвор. Ако Вие също 
имате голям дълг и Ви очаква затвор, Вие не 
сте способни да помогнете на Вашия брат и да 
изплатите дълга му. В същия смисъл, въпреки 
че Спасителят, който следва да откупи хората 
от греховете им, трябва да е човек, Той не може 
да е грешник. Тъй като всички потомци на 

Адам са грешници, родени с първородния грях, 
те не могат да изкупят другите от греховете им.
С други думи, никой роден човек не може 

да изпълни второто условие за Спасителя. 
Кой тогава отговаря на второто условие за 
Спасителя, което гласи, че Той трябва да бъде 
човек, но не грешник? От всички хора, родени 
някога на земята, само Исус, единственият 
роден Син на Бога, е човек, който не е потомък 
на Адам или „грешник.“
Във физически смисъл, Исус е потомък на 

Давид и Неговите родители са Йосиф и Мария. 
При все това, Матей 1:20 ни напомня, че Исус 
„бил заченат от Светия дух“ и Матей 1:23 ни 
казва за пророчеството относно „раждането“ на 
Исус: „Ето девицата ще зачене и ще роди син; 
и ще го нарекат Емануил.“
Исус  не  бил  заченат  чрез  съюза  между 

спермата на Йосиф и яйцето на Мария, а чрез 
силата на Светия Дух. Не било трудна задача 
за всемогъщия Бог да оплоди Мария с Исус 
чрез силата на Светия Дух. Исус бил заченат 
чрез Светия Дух и само „заел“ тялото на Дева 
Мария, следователно Исус не е потомък на 
Адам и не бил роден с първородния грях, 
тъй като не наследил никакви наследствени 
влияния и черти.
Имайте предвид, че макар и Дева Мария 

да  з аченала  и  да  родила  Исус ,  тя  не  е 
Негова  „майка .“  С  напредъка  на  науката 
и технологията, ако едно оплодено яйце е 
износено в машина и след девет месеца се 
роди дете, то не би нарекло машината негова 
„майка.“ 
Отношението между Исус и Дева Мария може 

да бъде разгледано по същия начин. Поради 
тази причина, Исус никога не наричал Мария 
„Майко“ в Библията, а вместо това използвал 
думата „Жено“ (Йоан 2:4; Йоан 19:26). Изразът 
„майката на Исус“ бил използван от учениците 
на Исус, за да посочат Мария, която не би 
трябвало да бъде обект на нашето преклонение. 
Не забравяйте, че трябва да възхваляваме и да 
се молим само на Триединния Бог.
Ще продължа с посланието в следващото 

издание на Манмин Новини.

Братя  и  сестри  в  Христос ,  с  по-доброто 
разбиране и осъзнаване на факта, че никой 
друг  на  земята ,  освен  Исус  Христос ,  не 
отговаря на изискванията да бъде Спасител 
на човечеството, аз се моля в името на Господ 
всеки от Вас бързо да се убеди в спасението 
чрез вяра и да се радва на всички пълномощия 
и благословии, на които имате право като деца 
на Бог.
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Защо Исус Христос е нашият единствен 
спасител? (1)

„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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В началото на декември 2016 г., очите ми се 
изморяваха много, докато шофирах. На следващия 
ден изпитах и други проблеми. Симптомите бяха 
толкова сериозни, че имаше много неща, които не 
можех да правя.
Отидох в офталмологична клиника и ми поставиха 

диагноза за паралитичен страбизъм. Посетих и други 
клиника, надявайки се, че 
не е така, но ми поставиха 
същата диагноза. Дадоха ми 
писмено искане да отида в 
по-голяма болница.
Имах толкова сериозно 

кривогледство, че очилата 
не  бяха  в  състояние  да 
коригират  зрението  ми. 
Трябваше да нося парче 
о т  т ъм н а  м а т е р и я  з а 
предпазване на едното око. 
Трудно беше да шофирам. 
В с и ч к и  и з г л е ж д а ш е 
замъглено и не на фокус, затова веднъж се блъснах 
в стената на една къща и се наложи да поправят 
колата ми. Дори когато слизах по стълбите, аз се 
притеснявах, че ще пропусна някое стъпало.
Започнах да се моля, мислейки каква би могла 

да бъде причината за това, което ми се случваше. 
Мислех, че е добре да гледам добри филми и 

започнах да се наслаждавам, гледайки телевизия 
и филми. Също така, не живеех според Словото. 
Покаях се за всичко това и напръсках очите си 
със сладка вода Муан. Надявах се ревностно да се 
излекувам.
На 16 декември, след целонощната петъчна служба 

отидох да приветствам Старшия Пастор. Тогава 
получих вяра, че очите 
ми щяха да се излекуват, 
ако ги докосне ръката 
му. Хванах ръката му и 
я опрях очите си в нея. 
Той каза: „Нека да бъде 
светлина.“
Дясното ми око тогава 

с е  норма л и зи ра ,  но 
лявото ми око имаше 
двойно зрение. Опитах се 
да разбера за какво не се 
бях разкаял и се покаях. 
На 25 декември получих 

молитвата на Старшия Пастор, за да се излекувам 
напълно. Лявото ми око започна все повече да се 
подобрява. В началото на януари 2017 г. и двете ми 
очи се нормализираха.
Освен  това ,  нямах  повече  далекогледство 

и  зрението  ми  се  подобри.  Отдавам  всички 
благодарности и възхвала на Бог, който ме излекува.

„Бях излекуван от паралитичен 
страбизъм!“

Дякон Мин Сионг, на 48 г., Енория 19, Централна Църква Манмин

На 23 януари 2017 г., аз се грижех за внука ми и го оставах сам само за 
момент, преди да се върна при него. Видях, че липсва винта на дръжката 
на чекмеджето, с който си играеше. Винтът беше дълъг 1.5 см и бързо 
започнах да го търся, защото можеше да е много опасно, ако го беше 
погълнал.
Въпреки че го търсех навсякъде, не можех да го намеря. Изглеждаше, 

че си играе нормално, но аз му дадох да пие сладка вода Муан и получих 
за всеки случай по GCN молитвата на Старшия пастор д-р Джейрок 
Лий. След това го наблюдавах с умоляващо се сърце, но той изглеждаше 
нормално, както винаги.

На 26 януари, три дни по-късно, аз получих 
молитвата на Старшия Пастор за внука ми, когато 
отидох в неговото жилище, за да го поздравя 
за празника на Лунната нова година. Когато 
излязох от дома му, дъщеря ми се обади и каза, 
че намерила винта в изпражненията на внука ми. 
Въпреки това, той нямаше никакви проблеми 
през тези три дни. Отдавам благодарности на 
Бога на любовта, който го предпази.

„Моят внук на десет месеца 
погълна един болт, 
но бе предпазен“

Дякон Кейбион Парк, на 59 години, Енория 28, Централна църква Манмин

Крраасиивиитте ббуулккии 
нна Гооспоодд....

Са невинни като гълъби, 
като мислят и се държат 
във всичко с любезност.
 
Са умни и хитри като змии, 
издавайки аромата 
на Христос.
 
Имат красиви и елегантни 
сърца като коприна.
 
Имат лъчезарни лица и 
са здрави, макар и 
срамежливи понякога. 
 
Не са нечувствителни, 
а весели, ведри и мили. 
 
Са вежливи и смирени 
и не са раздразнителни. 
Спазват етикецията и никога 
не се държат невъзпитано.
 
Имат ясни и 
блестящи очи.
 
Имат спретнато, елегантно 
и стилно облекло, но не са 
екстравагантни.
 
Са невинни и добродетелни.
 
Не лъжат, не отвръщат 
с лошо и не клеветят.

1

2

3
4

5
6

7
8

9
10

Извлечения от проповедта на д-р Джейрок 
Лий: „Изисквания за булките“

На 26 януари, заедно със съпругата си, дякон Мин Сионг 
свидетелства на Старшия Пастор за неговото изцеление.
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„Станах голям любител на сладката вода Муан, 
след като се излекувах от много болести“

Сестра Мая Деви, Църква Манмин в Делхи, Индия

Когато бях в Китай, майка ми и сестра ми, които 
посещават Централната църква Манмин, се опитаха 
да ме покръстят. През 2011 г., аз се регистрирах в 
църквата онлайн. Трудно беше да се намери сладка 
вода Муан в Китай. Когато намазах клепачите си 
с малко с водата, останала в една чаша, получих 
двойни клепачи! Изпитах удивление и радост.
През  март,  2012 г. ,  имах  продължителен 

кръвоизлив. В болницата ми поставиха диагноза за 
последна фаза на рак на матката. Лекарят ми каза, 
че трябваше да ми бъде направена операция за 
отстраняване на матката. Майка ми разбра за това 
и предложи пости и молитва. Тя помоли също за 
молитвата на Старшия Пастор. Той се моли за мен 
на олтара и след получаване по GCN на неговата 
молитва, преминаваща времето и пространството, 
бях излекувана от рак на матката.
През септември 2013 г., аз се преместих в Корея. 

Когато започнах да водя моя християнски живот в Централната църква 
Манмин, бях излекувана от дегенеративен артрит, който ме измъчваше през 
последните 20 години. Отдавам благодарности на Бог, който посади вяра в 
мен, когато получих двойни клепачи със сладката вода Муан.

На 27 април, 2016 г., аз сложих да се вари вода в 
електрическия чайник, за да си направя чай. Докато 
наливах вода в чашата, без да искам полях лявото ми 
бедро. Водата беше много гореща, но аз получих веднага 
молитвата на д-р Джейрок Лий, записана 
на автоматичната система за отговор 
(+822-830-5320). Получих молитвата 
седем пъти и вече не изпитвах парене.

Пръсках през целия ден засегнатата област със сладка 
вода Муан и получих молитва с кърпичка от пастора, 
проповядващ същата вечер в Църква Манмин Гуми (Деяния 
19:11-12). На следващия ден имах мехури, но не изпитвах 
болка, защото продължавах да пръскам сладка вода Муан 
и получих молитвата на Старшия Пастор. Можех дори да 
бягам. Спечелих първо място на 100-метровия спринт и на 
състезанието в Спортни ден в училище на следващия ден.
На 30 април присъствах на събранието за молитви в 

Пълнотата на Светия Дух, ръководено от преп. Хийсан Лий, 
световен ръководещ пастор на Манмин в Църква Манмин Уулсан. След като 
получих молитвата с кърпичка, бедрото ми бързо се излекува. Само за три 
седмици коричките паднаха и бедрото ми се възстанови напълно. Отдавам 
благодарности на Господ, който ме излекува изцяло без белези.

„Чрез сладката вода Муан, бях 
излекувана от рак на матката и 

дегенеративен артрит“

„Бях излекувана от изгаряния 
чрез молитвата по ARS 
и сладката вода Муан“

Дякон Янгджа Парк, на 52 години, 
Китайска енория 1, Централна църква Манмин

Сестра Юнхай Ох, на 12 години, Църква Манмин Гуми

През месец май, 2016 г., десният ми палец започна 
да ме сърби, сякаш бе ухапан от комар. Докато продължавах да го чеша, 

засегната част започна да гнои и да 
кърви. Болеше ме много. По онова 
време в Индия беше много топло с 
50 градуса по Целзий. Освен това, 
токът спираше непрекъснато и 
беше невъзможно да се използват 
климатика и вентилатора. Това 
водеше до епидемия от кожни 
болести.
Дори раменете ми се подуха 

и ме боляха много. Едва движех 
дясната си ръка. Намазах я с 

лекарство и взех болкоуспокоителни, но симптомите се влошаваха все 
повече.
Реших да получа изцеление от Бог и спрях да вземам лекарства. 

Напръсках засегнатите части със сладка вода Муан и получих молитвата 
за болните на Старшия Пастор д-р Джейрок Лий, записана на мобилния 
ми телефон. Тогава се случи нещо изумително. Раната, която изглеждаше 
неизличима, бързо заздравя и болката и подуването изчезнаха. В началото 
на юни раната беше напълно излекувана.
Съпругът ми, брат Сунил Кумар, беше излекуван от стомашно 

разстройство и нямаше повече кошмари, които го тормозеха. Спазваше 
свят Божия Ден и получи големи 
финансови благословии. С благодарни 
сърца за Божието благоволение, ние 
радостно работехме като доброволци в 
църквата. Сладката вода Муан е моето 
домашно лекарство! Всички членове 
на семейството ми са здрави, без да 
имат дори температура или настинка.
Отдавам всички благодарности и слава на Бога на любовта. Благодаря 

също на Старшия Пастор, който се моли за нас.

„Започнах да имам двойни клепачи след напръскване със сладка вода Муан“

               Старши дякон 
Сионсук Чои, на 46 години

Старши Янгджум Парк, 
на 60 години

Дякон Юнкюнг Парк, 
на 45 години


