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В 18 часа (местно време) на 20 май, 2017 г., Форум 
Кристал бе домакин на Музикалния фестивал 2017 
г.  в за лата Kibbutz Shefayim на хотел Kibbutz в 
израел. Събитието бе проведено успешно с около 900 
присъстващи. Освен много от месианските евреи, 
живеещи в целия израел, присъстваха други хора от 
Корея, Русия, Украйна, Филипините, Африка и латвия. 

Пастор Даниел Мазхаши откри фестивала с неговото 
послание. изпълнители от църквата Цар на славата в 
Хайфа, Централната църква Манмин от Сеул, църквата 
Духът на живота от Назарет, хорът Звук на победата 
от Украйна и хорът от Африка възхваляваха господ 
(Снимки 1-5). имаше също соло изпълнители от 
израел, които възхваляваха името на господ с песни.

❖

Ръководителят за възхвали Роуз Хан, заместник 
председател на комисията за сценични изкуства и 
танцовият екип за възхвала, представиха своите 
изпълнения на откриването и закриването за около 
30 минути и предизвикаха ентусиазирани прегледи 
от присъстващите.  Танцовият екип за възхва ла 
и зп ъ л н и т ра д и ц ионен  корейск и  т а н ц ,  ка к т о  и 
танцово изпълнение с традиционни израелски песни. 
Ръководителят за възхвала Роуз Хан изпя песни 
на еврейски и руски език и ръководи обществена 
възхвала. Нейната възхвала насърчи и обнови техните 
сърца. Тя изпя дует за възхвала на Манмин „Замък на 
пастора I“ на руски език с пастор Дмитри Петровски, 
известен певец на евангелието в израел, който направи 
атмосферата още по-емоционална (Снимка 6).

В неговото приветстващо послание, старшият член 
Джони Ким, директор на GCN, предаде любовта на 
старшия пастор д-р Джейрок лий, казвайки, че д-р 
лий винаги се моли за израел. 

В допълнение, много хора бяха способни да участват 
в  събитието ч рез п рякото излъчване и заснети 
излъчвания по TBN Русия, CNL TV, TBN Balt ia , 
CMTN, Invictory, YouTube и Facebook. Хората гледаха 
прякото излъчване в Русия, Казахстан, Молдова, 
Обединеното кралство, Швейцария, Украйна, Естония 
и латвия. Те изпратиха свидетелства, че са получили 
голямо благоволение по време на събитието (Снимки 
7-9).

❖

Форумът Криста л,  домакинът на събитието,  е 
израелската асоциация на пасторите. Те бяха духовно 
насърчени, когато д-р Джейрок лий проведе неговото 
духовенство в израел, преминавайки през всички 
области на израел в продължение на три години 
от нача лото на 2007 г.  Пасторите организираха 
доброволно асоциацията и проведоха семинари на 
пасторите и събрания за изцеление с кърпичка (Деяния 
19:11-12), младежки лагер и семинари за семейни 
двойки.

Това бе 8ият фестивал и тези събития повишиха 
статуса на месианските евреи, които се обединиха 
заедно (Снимки 10-11).
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Музикален фестивал Кристал 2017 г.
Предаван пряко в целия свят чрез сателити
Изпълнителите на Манмин получиха ентусиазирани прегледи



исус бил под формата на Бог и Той е господарят 
на всички неща във вселената, „Цар на царете“ 
и „Бог на боговете“ (Филипяни 2:6; Откровение 
19:16). Защо обаче трябвало да дойде на земята 
като човек от плът, да бъде положен в ясли и да 
живее в бедност?  

1. Причината, заради която Исус бил роден 
в обор и положен в ясли

В лука 2 има една сцена, в която Дева Мария и 
нейният съпруг Йосиф отишли във Витлеем, за 
да се регистрират за преброяването и там било 
мястото, където Мария родила исус.

Много хора се  събра ли във Ви тлеем и 
напълнили местната гостилница. Мария нямала 
избор, освен да роди исус в един обор. Тъй като 
нямало подходящо място, където да остави исус, 
който бил увит в пелени, Мария оставила бебето 
исус в ясли, което било в съответствие с Божието 
провидение.

Еклесиаст 3:18 гласи: „Рекох в сърцето си 
относно човешките чада, че това е за да ги опита 
Бог, и за да видят те, че в себе си са като животни.“ 
Някой може да се зачуди защо Библията казва, 
че сме като животни и да счете това сравнение за 
странно. Слабостта на човека е тази, която често 
го поставя под ранга на животните.

С цел да задоволи своята материална алчност, 
човек не се колебае да спори, съди или дори да 
убие членовете на свето семейство. В началото 
Бог създал човека по Неговия добър и свят образ. 
Въпреки това, първият човек Адам съгрешил, 
всички негови потомци станали грешници и 
духовете им умрели. Те накрая престанали да 
спазват задължението на човека и извършили 
всякакъв вид грехове, за да удовлетворят своите 
светски желания и алчност.

исус ни казва в Йоан 6:51, „Аз съм живият хляб, 
който е слязъл от небето. Ако яде някой от тоя 
хляб, ще живее до века; да! и хлябът, който Аз ще 
дам, е Моята плът, която Аз ще дам за живота на 
света.“ Тук „да ядем живия хляб, който е слязъл 
от небето“ се отнася за приготвяне на хляб от 

Божието слово в сърцето. 
Така ,  както живот ът се поддържа чрез 

консумирането на храна, духът се поддържа чрез 
консумирането на духовен хляб. Ето защо исус 
– Божието слово – дошъл на този свят като човек 
от плът и направил Себе си хлябът на живота 
за цялото човечество. Само когато се храним с 
хляба на живота, отдаден от исус, ще възстановим 
Божия образ, който сме загубили. С цел да разкрие 
това провидение за нас, Бог позволил исус да бъде 
поставен в ясли. 

Как можем тогава да бъдем освободени 
от живота на животните и да изпълняваме 
задълженията на хората? Еклесиаст 12:13 ни казва: 
„Нека чуем краят на цялото слово: Бой се от Бога 
и пази заповедите Му, понеже това е всичко за 
човека.“ изпълнението на човешките задължения 
означа ва  да  спа зва ме Бож и т е  за повед и. 
Следователно, това означава да правим нещата, 
които Библията ни казва да правим, да не правим 
нещата, които Библията ни казва да не правим, да 
пазим нещата, които Библията ни казва да пазим и 
да се въздържаме от нещата, за които Библията ни 
казва да се въздържаме.

Бог няма за цел да направи живота ни труден. 
В своята любов, родителите учат децата си 
на основните задължения на човека, като им 
казват например: „Учи!“ или „измий се!“ В 
същия смисъл, Бог учи и казва на Неговите 
деца различни неща, за да могат да изпълняват 
човешките задължения и да водят благословен 
живот. Това е голямата любов на Бог, който желае 
всички хора да бъдат спасени и да отидат на 
Небето.

2. Причината Исус да живее в бедност
Матей 8:20 гласи: „исус му каза: лисиците 

си имат леговища, и небесните птици гнезда; 
а Човешкият Син няма где глава да подслони.“ 
Въпреки че проповядвал евангелието и излекувал 
безкраен брой болни хора, исус нямал определено 
място за почивка. Защо исус живял в бедност, 
въпреки хилядите чудеса, които изпълнил по 
време на Неговото духовенство?

Както гласи 2 Коринтяни 8:9: „Защото знаете 
благодатта на нашия господ исус Христос, че, 
богат като бе, за вас стана сиромах, за да се 
обогатите вие чрез Неговата сиромашия.“ исус 
живял в бедност, за да ни даде благословията на 
благополучието.

Когато Адам живял в Еденската градина, всичко 
било в изобилие и той нямал необходимост да 
работи. След като съгрешил обаче, хората и 
всички неща на земята били прокълнати. Адам 
можел да преживява само чрез тежка работа и 
с пот на челото (Битие 3:17). След като всички 
хора обедняли в резултат на греха на първия 
човек Адам, исус живял в бедност, за да спаси 
човечеството от бедността.

Някои хора казват, че е грешно да се молим на 
Бог за материални благословии, но в Библията се 
срещат много примери на Неговите обещания да 
ни даде благословии. Виждаме също, че такива 
бащи на вярата, като Аврам, исак, Яков и Йосиф, 
се страхували от Бог и спазвали Словото Му, 

затова живяли в изобилие и благополучие. С 
милосърдието на господ, който ни спасил от 
бедността, трябва да сме способни да получим 
благословия. Разбира се, не трябва да се молим 
за благословии поради алчност, а за да може 
богатството ни да се използва за разкриване 
на Божията слава чрез такива добри дела, като 
осигуряване на помощ за хората, които изпитват 
нужда, подкрепа на мисионерска работа и 
отдаване на специални дарения за строителството 
на храм. 

Бог иска да даде на Неговите деца всичко, което 
искат от него с вяра (Матей 7:11), но не всеки, 
който Му се моли с думите: „Боже, благослови 
ме!“, ще получи Неговите благословии. Например, 
както 3 Йоаново 1:2 ни напомня: „Възлюбений, 
молитствувам да благоуспяваш и да си здрав 
във всичко, както благоуспява душата ти“, за 
да преуспяваме във всички отношения, първо 
трябва да просперират душите ни. Посочването 
тук, че „благоуспява душата ти“ се отнася за 
възстановяването на Божия образ, който сме 
загубили, като сме живяли чрез Словото Му. 

Второзаконие 28:2 също ни казва: „и всички тия 
благословения ще дойдат на тебе и ще почиват на 
тебе, ако слушаш гласа на гОСПОДА твоя Бог.“ 
Дори и човек да живее според Божието слово, 
той трябва да посее с вяра, за да получи Божите 
благословии. Дори един човек с голяма вяра 
ще пожъне изобилно само ако посее изобилно. 
Ако той посее оскъдно, ще пожъне оскъдно (2 
Коринтяни 9:6). Видовете благословии, които Бог 
Ви дава, са с „добра мярка, натъпкана, стърсена, 
препълнена.“ Те ще бъдат изляти в скута Ви 
„повече от двукратно“ и докато просперира 
душата Ви, Той Ви отплаща тридесет, шестдесет и 
сто пъти повече. 

„Посяването изобилно“ не се отнася само до 
размера или количеството на посятото. Бог се 
интересува от вида на сърцето, любовта и вярата, 
с които човек посява и Той приема аромата на 
сърцето на всеки човек. Когато исус видял една 
бедна вдовица да слага две малки медени монети 
в съкровищницата, Той похвалил жената, защото 
въпреки нейната бедност, тя оставила всичко, 
което имала, за да преживее. Бог е доволен от 
аромата на такова сърце и всеотдайност.

Скъпи братя и сестри в Христос, надявам се да 
разберете любовта и провидението, съдържащи 
се в изпращането от страна на Бог на Неговия Син 
исус, който бил положен в ясли и оставен да живее 
в бедност. Моля се в името на господ по този 
начин да приемете исус Христос, да изпълнявате 
човешките си задължения и да възхвалявате Бог, 
който ще Ви отговори и ще Ви спаси.
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„Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, Който е Христос господ. 
и това ще ви бъде знакът: ще намерите Младенец повит и лежащ в ясли“ 

(лука 2:11-12).

Старши пастор д-р Джейрок Лий
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Исус, положен в ясли
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Дякон Сиондиок Янг, на 
52 години, Енория 12, 

Централна църква Манмин 

„Видях един силен ангел да ме закриля 
в автомобилна катастрофа!“

Дякон Джихян Ха, на 43 години, 
църква Манмин Чангуон

„Получих награда и бях 
повишена в работата“

Завърших отдела за Медицински сестри и 
постъпих в една обща болница през 1997 г. 
Опитвах се да издавам аромата на Христос в 
съответствие с ученията на старшия пастор 
д-р Джейрок лий.

Опитах се да взема под внимание ползата 
за моите колеги и подчинени и се грижех 
за пациентите, сякаш бяха част от моето 
семейство. Опитвах се да бъда спокойна 
и любезна със семействата на пациентите. 
Пациентите ми се възстановяваха бързо и много 
хора искаха да бъдат назначени в отделението, за което отговарях. 
Станах добър пример в болницата.

На 30 декември, 2016 г., получих наградата на борда на директорите, 
която се отдава в края на годината на работниците, направили принос 
за болницата и на 6 януари, 2017 г., бях повишена от степен 5 в степен 4, 
като ръководител на отделение. В действителност, в болницата имаше 
малко текучество, защото ни третират като държавни служители и 
много хора очакват повишение. Въпреки това, болницата щеше да 
повиши много малко хора, имайки предвид управлението. След като 
отдадох новогодишна служба в Сеул и се здрависах със старшия 
пастор с вяра, чух тези новини за благословии. Бях много щастлива.

От една страна бях благодарна, но от друга се 
притеснявах. Причината бе, че политиката за 
отделенията, за които отговарях, бе променена и 
трябваше да работя на три смени от 1 февруари. 
Разчитах на Бог, мислех за Неговата добра 
воля и чрез молитвата на старшия пастор, на 
23 януари бях преместена на длъжност, на 
която да не работя на три смени. Алилуя! 

„Бях освободен от болест 
на простатата“
Брат Мелчор Рейес на 74 г., 

църква Манмин в Манила, Филипините

През 2007 г., аз се събуждах седем или осем пъти през 
нощта, за да уринирам. Освен това изпитвах голяма болка 
и се страхувах дори да отида в тоалетната. През 2008 г. 
ми направиха операция на простатата, но в края на 2016 г. 
болката се върна. лекарят ме посъветва да ми правят тест 
за простатно-специфичен 
антиген на всеки три месеца 
за предотвратяване на 
увеличаване на простатата.

Пр е з  а вг ус т  2016  г. , 
р е з у л т а т ъ т  о т  т е с т а 
беше 6(ng /mL),  докато 
нормалният резултат е 3 
до 4(ng/mL). През декември 
с е  п о в и ш и  н а  2 0 (n g /
mL). Казаха ми, че ако 
резултатът за простатно-
с п е ц и ф и ч е н  а н т и г е н 
достигне 20, може да се 
развие в рак на простатата. Наистина бях притеснен.

На 19 март, 2017 г., беше денят преди третия тест. Казах 
на пастор Джейбхонг Ухм от моята църква за здравословния 
ми проблем и получих с желание молитва на кърпичката, 
на която се беше молил старшият пастор д-р Джейрок лий 
(Деяния 19:11-12). Покаях се също така за моите предишни 
грехове и прегрешения и реших да водя добър християнски 
живот.

На следващата сутрин не изпитвах болка при уриниране. 
Резултатът за простатно-специфичен антиген бе 2, което 
означаваше, че е нормален. Алилуя! 

На 6 май, 2017 г., бе около 19:30 
часа в събота. Връщах се у дома 
пеша. Вървях по страничния път 
на двулентово платно. изведнъж, 
един камион пресече централната 
л и н и я и  дой де к ъм мен.  Бя х 
нап ъ л но изнена дана .  Когато 
камионът дойде непосредствено 
пред мен, а з бързо ударих по 
него и извиках. Въпреки това, 
той изглежда не ме чуваше.

Камионът ме бутна и паднах 
на земята. В този момент видях 
и зу м и т е л на  си т уа ц и я .  Ед и н 
силен ангел, който бе малко по-
висок от камиона, разпъна двете 
си ръце,  за да спре камиона. 
Крилата му бяха свити. Ангелът 
ме покри с прозрачна завеса. 
имах чувството, че е защитен 
шлем.

С к о р о  б я х  н а м е р е н а  о т 

пат рулна кола и ме закараха 
в  б о л н и ц а т а  с  л и н е й к а . 
Н я м а х  н и к а к ъ в  п р о б л е м  и 
с е г а  н е  и з п и т в а м  в т о р и ч н и 
ефекти. Чувала бях за такива 
сви де телст ва в  ц ърк вата ,  но 
получих голяма вяра, след като 
видях и изпитах духовния свят. 
Отдадох всички благодарности 
и слава на Бог, който ме защити 
чрез ангела.
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Преди седем години ми откриха 
н я к о л к о  б у ч к и  в  м а т к а т а  и 
яйчниците, но всички те изчезнаха 
чрез молитвата на старшия пастор 
д-р Джейрок лий!

След като се омъжих през януари 
2017 г., чух, че ако една жена има 
фамилна анамнеза за болести, 
свързани с матката или яйчниците 
или бучки в матката, може да има 
затруднения, за да забременее. 
В края на февруари отидох на 
гинеколог, за да провери моята 
бременност. Казах на лекарката, че 
преди седем години имах миома в 
матката с размер 5.9 см и две или 
три бучки около нея, както и една 
бучка от 3 см в един от яйчниците.

Тя каза: „Дори една миома от 4 см 
в матката е много голяма. Такава 
голяма миома в матката затруднява 
зачеването и дори и да не расте 
повече, не е възможно да изчезне по 
естествен път. Дори и да изчезне, 
може да останат следи. Нека да 
проверим.“ След прегледа, тя каза: 
„Няма следи от бучки в твоята 
матка и яйчниците. Те са напълно 
чисти. имаше ли наистина бучки?“

Осъзнах, че Бог ме е излекувал 
напълно без да оставя следи. 
Б ла г ода ри х  на  Б ог  и  о т нов о 
почувствах, че силата на пастора 
наистина е голяма.

Тъй като се намирах в 11тата 
седмица на бременността, на 7 
април направиха първия тест 
за вродени аномалии на моето 
бебе. Първият беше тилен тест за 
нухалната транслуценция. Когато 
НТ е 2.5 до 3 мм, бебето се счита 
за нормално. Когато е повече от 3 
мм, има риск от Синдром на Даун. 
изследването на моето бебе показа 
4.12 мм и кожата беше много по-
дебела от тази на нормалните 
бебета.

л е к а р я т  с е  с ъ м н я в а ш е  з а 
хромозомна аномалия и предложи 
да вземе проба от хорионичен 
гонадотропин. Тъй като се взема 
проба от плацентата на зародиша, 
това е точен тест за проверка 

за Синдром на Даун. Съпругът 
ми и а з не се притеснявахме, 
защото вярвахме в Създателя Бог 
и в силата на пресъздаването на 
пастора. Пих сладка вода Муан, 
чрез която се случват могъщи дела 
(изход 15:25) и се приготвихме с 
молитва.

На 9 април получихме молитвата 
на старшия пастор. Той се моли 
з а  з а к р и л а  н а  з а р о д и ш а  о т 
всякакви хромозомни аномалии, 
включително Синдром на Даун. 
В този момент изпитах топлина в 
сърцето и бях убедена, че бебето 
ми се е нормализирало чрез силата 
на пастора. В един сън през нощта, 
старшият пастор се появи и ми 
каза: „Бебето ти е нормално.“ Бях 
напълно спокойна.

На  11  а п ри л  м и  на п ра ви х а 
повторно изследване за НТ преди 
вземане на проба за хорионичен 

гонадотропин. НТ на моето бебе бе 
спаднала от 4.12 мм на 2 мм само 
за три дни! Вече беше нормална. 
лекарят се чудеше как се беше 
случило това и каза: „Виждал съм 
някои редки случаи, в които спада 
за две седмици, но никога не се 
беше случвало за три дни.“

П р о б а т а  о т  х о р и о н и ч е н 
г о н а д о т р о п и н  с ъ щ о  п о к а з а 
нормален резултат. Освен това 
бя ха  на п ра вен и пе т  основн и 
изследвания, свързани със Синдром 
на Даун и Синдром на Едуард. 
Алилуя! 

Бях много благодарна за това, 
че живях в мир без тревоги във 
всякакъв вид ситуации, откакто 
срещнах живи я Бог.  Отдавам 
всички благодарности и слава 
на Бог, който отговори на моята 
молитва с удивителната сила на 
пресъздаването и ни благослови.

Преди молитвата
миома на матката от 5.9 см

След молитвата
Няма миома на матката при 
ултразвуковото изследване

Преди молитвата
Кожата на врата на бебето е дебела 
4.12 мм, с риск за Синдром на Даун

След молитвата
Кожата става тънка до 2 мм

„Аз бях съживена чрез молитвата, 
преминаваща времето и пространството“

Сестра Мери Муйени, на 42 години, Света църква Манмин в Найроби, Кения

От края на февруари 2017 г., страдах от силна 
стомашна болка и повръщах в продължение на 
един месец. изобщо не можех да се храня. От април 
кашлях много и се чувствах замаяна. изпитвах 
дори силна болка в гърба и не бях способна да стоя 
седнала.

На 11 май загубих съзнание, докато страдах 
от тежки стомашни спазми. 
Н а к р а я  и з п а д н а х  в  к о м а 
поради менингит, стомашна 
язва ,  мозъчно у вреж дане, 
хемиплегия, пневмония и 
езофагит. Семейството ми 
ме закара в  болницата и 
информира пастора Самуел 
Ха н за  моя т а  си т уа ц и я. 
Той получи молитвата на 

старшия пастор за болните от мое име на 14 май, 
неделя.

По време на неделната сутрешна служба по GCN, 
той държа моята снимка в ръката си и получи 
молитвата, преминаваща времето и пространството. 
В същото време, моите дъщери в болницата 
получиха молитвата на старшия пастор, записана на 
техните мобилни телефони и ме оставиха да я чуя.

Тогава се случи невъобразимо чудо. След 
молитвата се събудих и ра зпознах хората. 
Молитвата бе толкова могъща, че аз дойдох в 
съзнание от прага на смъртта и се съживих. Сега 
мога да се храня и се възстановявам бързо.

Отдавам всички благодарности и слава на Бог, 
който ме спаси от смъртта и ми даде втори шанс. 
Благодаря също на старшия пастор, който се моли 
за мен.

Дякон Минкюнг Лий, на 31 години, Енория 1, 
Централна църква Манмин

„За бебето ми имаше голям 
риск от Синдром на Даун, 

но стана нормално!“


