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От 3-ти до 5-ти юли бе 
проведена Конференцията на 
ръководителите 2017 г. в парка 
вивалди в провинция гангуон 
под наименованието „сила.“ 

главната зала Диамонд 
и още десет по-малки зали 
бяха изпълнени с пастори, 
ръководители и членове 
на църквата, идващи от и 
извън Корея. На това събитие 
присъстваха членове от 43 
църковни клонове в Корея, 
включително Дейджион, 
Масан и Йосу, както и около 
280 души от 21 държави, 
включително саЩ, Израел, 
Кения, Обединеното кралство, 
сингап у р и а вст ра ли я. 

семинарите бяха преведени 
едновременно на седем езика: 
английски, китайски, японски, 
руски, монголски, виетнамски 
и френски.

старши пастор д-р Джейрок 
Лий представи сърцето на 
Бог, който иска всички хора 
да разберат Божията сила в 
дълбочина, да го почитат и да 
го обичат от сърце. той обясни 
силата в три аспекта.

Първо, основните концепти 
на „силата“ са знаменията 
и чудесата. Д-р Лий даде 
б и б л е й с к и  п р и м е р и  н а 
чудеса и знамения, както и 
многобройни примери на 
чудеса и знамения, които се 
случиха в Манмин.

На второ място, сърцето 
на Бог, въплътено в Неговата 
сила, бе представено като 
„добрина“, която означава 
д а  д а д е  н а й - д о б р о т о , 
Нови я Еруса л и м –  най-
величественото място на 
Небето; и „пожертвувателна 
любов“, с която да спаси 
хората. това сърце на Бог е 
представено чрез множество 

случаи в Библията.
Последният пример бе за 

силата, която променя сърцето. 
Д-р Лий подчерта факта, че 
само Божията сила може да 
обнови сърцето на хората, с 
която ще бъдат способни да 
отхвърлят четири качества, 
за да получат цял дух. тези 
качес т ва  са  п ромен я що 
с е  м н е н и е ,  л у к а в о с т , 
изневеряващо съзнание и 
егоцентризъм.

Н а  п ърви я  де н  п р ед и 
главния семинар, Бокним Лий 
– президентът на центъра за 
молитви на Манмин, ръководи 
службата за пристигане и 
събранието за молитва в 
пълнотата на светия дух. 

На сутринта на втория 
ден, пастор Хийджин Лий 
представи дълбочината на 
Божието сърце и любов чрез 
посланието. На третия ден се 
забавляваха във водния парк.

голям брой хора през това 
време изпитаха лечение 
и  п о л у ч и х а  о т г о в о р и 

чрез молитвата на д-р Лий 
за  болни те по време на 
конференцията и много от тях 
изпратиха своите свидетелства 
на световната мрежа на 
християнските лекари.

„сила“ е сърцето на Бог, 
който обича всички хора от 
всички нации на света и иска 
да ги спаси. това е също тайно 
оръжие за изобилни плодове в 
края на човешката култивация, 
която се изпълнява само от 
създателя Бог. Нито хората, 
нито технологията, нито 
нещо друго може да покаже 
такава сила. Ето защо, 
хората по света ще повярват 
чрез силата в живия Бог, 
Неговото всемогъщие и 
съществуването на духовния 
свят.

Освен спасението на 

душите, „силата“ позволява 
на вярващите да осъзнаят 
добрината и любовта на Бог 
и им помага да постигнат 
Неговата добрина и любов.

К о н ф е р е н ц и я т а  н а 
ръководителите 2017 г. бе 
изпълнена с любов, щастие и 
емоция. Очаква се да послужи 
като възможност за пасторите 
и ръководителите да получат 
силата, да поведат безброй 
души към спасение и да 
изпълнят провидението за 
края на времето.

Конференция на ръководителите 2017 г. 
Разкрива Божията добрина и любов, 

въплътени в Неговата сила (Йоаново 14:12)!



Исус дошъл на този свят като човек от плът и 
претърпял всякакви видове страдания на земята. 
Накрая открил пътя за спасение на човечеството, 
показвайки Неговата любов на кръста. Нека днес 
да разгледаме провидението за бичуването и 
проливането на кръвта на Исус. 

1. Исус бил бичуван и пролял Своята кръв
Преди разпъването на кръста, Исус бил бичуван 

по цялото тяло и раните Му били толкова тежки, 
че костите Му се виждали под кожата.

Когато един добре обучен войник от римската 
арми я използва л камшик,  наречен „бич“, 
камшикът се увил около тялото на Исус един 
и половина пъти и разкъсал плътта Му. в края 
на камшика имало остри метални предмети, 
подобни на кука, които пронизвали плътта Му и 
когато войникът отдръпвал камшика, тези остри 
предмети разкъсвали части от плътта му.

Защо Исус трябвало да бъде подложен на такова 
жестоко страдание и проливане на кръвта Му чрез 
бичуване? Последната част на Исая 53:5 гласи: „…
и с Неговите рани ние се изцелихме.“ Исус бил 
бичуван и пролял своята кръв, за да ни излекува 
от различни болести.

Исус казал на парализирания мъж в Матей 
9:2, „Дерзай, синко; прощават ти се греховете.“ 
виждаме, че той се погрижил за проблема с греха 
преди да излекува паралитика. в Йоан 5:14 казал 
също на един човек, който бил болен: „Ето, ти 
си здрав; не съгрешавай вече, за да те не сполети 
нещо по-лошо.“ това ни напомня, че макар и да сме 
се разкаяли и получили Божието опрощение за 
греховете ни, ако се върнем към греховния начин 
на живот, можем да се разболеем от болест, която 
е много по-лоша от предишната.

тъй като коренът на болестта е грехът и 
изкуплението на болестта изисква проливане 
на кръвта (Евреи 9:22), Исус ни освободил от 
всякакви видове болести чрез Неговото бичуване 
и проливане на кръвта Му.

2. Ние трябва да повярваме, че Исус е бил 
бичуван за нас и да кажем, че го вярваме

1 Петрово 2:24 гласи: „…с Чиято рана вие 
оздравяхте.“ Ето защо, всеки, който вярва, че Исус 
ни изкупил от нашите болести чрез Неговото 
бичуване и проливане на кръвта Му, не трябва 
повече да се измъчва от недъзи или болести (Матей 
8:17).

Някои хора казват: „съгрешавам, защото съм 
слаб/а. трудно е за хората да живеят изцяло 
според Божието слово.“ въпреки това, обърнете 
внимание, че Притчи 18:21 гласи: „смърт и живот 
има в силата на езика, и ония, които го обичат, 
ще ядат плодовете му.“ Когато изповядвате във 
всички условия или ситуации: „аз съм силен и 
изпълнен с Духа чрез Божието благоволение“ 
според вашата изповед на вярата, ще получите 
Божието благоволение и сила, ще преодолеете 
лесно умората и ще превърнете „невъзможното“ 
във „възможно.“

При извършване на молитва за изцеление, вместо 
да изповядвате: „вярвам, че ще се излекувам 
чрез молитвата“, ако изповядате: „вярвам, че 
вече съм излекуван/а“, Бог ще извърши Неговата 
работа според вашата изповед на вярата. Някои 
хора могат да попитат: „Как мога да кажа, че съм 
излекуван/а, когато все още изпитвам болка? Няма 
ли да излъжа?“ ако имат правилно познание за 
духовната вяра, ще могат лесно да разберат това.

Както ни казва Евреи 11:1: „а вярата е даване 
твърда увереност в ония неща, за които се 
надяваме – убеждения за неща, които не се 
виждат“, вярата не се състои в това да изповядаме 
нещо едва след като го видим; тя е реализацията 
и убеждението в нещата, които още не сте 
видяли, защото се надявате за тях чрез вяра. 
Изповядването с вашите устни: „аз вярвам“, 
когато не вярвате от сърце, няма да доведе до 
реализиране на нещата, за които се надявате. Едва 
когато изповядате с вярата, чрез която можете да 
повярвате, ще се реализират нещата, за които се 
надявате.

ако вярвате от сърце и изповядвате с устни: 
„Болестите и недъзите напуснаха тялото ми чрез 
Божията сила“, нашият господ ще направи своята 
работа според вярата ви. ако не сте способни да 
вярвате или да се изповядате така, болестите няма 
да ви напуснат, защото все още мислите: „все още 
изпитвам болка. Не съм излекуван/а.“ Без вяра ще 
изпитвате само болка и страдание. Поради такива 
негативни мисли, няма да сте в състояние да 
изпитате Божията работа.

3. Някои хора казват: „Аз вярвам“, но все 
още не са способни да получат изцеление

ако хората продължат да страдат от болест, 
дори и да казват, че вярват, че Исус бил бичуван 
и чрез бичуването изкупил хората от техните 
болести, това е защото не живеят според Божията 
праведност.

Изход 15:26 гласи: „ако прилежно слушаш 
гласа на господа своя Бог, и вършиш онова, което 
Му е угодно, и слушаш заповедите Му, и пазиш 
всичките Му повеления, то не ще ти нанеса ни една 
от болестите, които нанесох върху египтяните; 
защото аз съм господ, който те изцелявам.“

в духовен смисъл „Египет“ тук се отнася за 

света, в който живеем и „десетте болести“, които 
сполетели Египет, се отнасят за всички болести, 
които съществуват на този свят. ако ние спазваме 
и живеем според Божите заповеди, няма да ни 
сполетят никакви болести. Дори и да се разболеем, 
Бог ще ни излекува, след като се покаем и се 
откажем от греховете.

въпреки това, вие трябва да сте праведни не 
според вас, а според Бога. Човешката праведност 
е различна за всеки човек, защото условията на 
живот и ценностите, които хората са видяли, чули 
и научили, докато са израствали, са различни. 
Един човек може да счита, че неговото поведение 
е „праведно“, но друг човек може да чувства, че е 
„неправедно.“

Нещата са праведни наистина, едва когато Бог 
ги счита за „праведни“ и единственият критерий е 
Божието слово, което е самата истина. Например, 
когато детето им се прибере вкъщи плачейки, 
защото са го набили, родителите се разстройват 
и се опитват да говорят с родителите на другото 
дете. Божията праведност обаче гласи: „ако някой 
ви удари по бузата, предложете му и другата“, 
„търсете мир“ и „Обичайте дори враговете си.“ 
възможно е да почувствате, че изпитвате загуби, 
следвайки Божията праведност, но Бог накрая ще 
ви признае и ще ви издигне.

Някой може да се зачуди: „Как бих могъл/
могла да спазвам Божите заповеди?“ въпреки 
това, спазването и придържането към Божите 
заповеди не е трудна задача. ако вие вярвате и 
винаги си напомняте: „светият дух винаги ми 
помага и мога да го направя лесно, защото Бог ми 
дава благоволение и сила“, тогава става по-лесно. 
ако вие обичате Бог и се съсредоточите върху 
Небесната слава и награди, спазването на Божите 
заповеди не е трудна задача. 

ако вие мислите: „Имам много грехове за 
отхвърляне и ще ми трябват векове, за да ги 
отхвърля!“, опитайте се да направите списък на 
греховете, които ви е най-трудно да отхвърлите. 
същото е когато големите корени бъдат изкоренени 
от земята и след това е по-лесно да се отстранят 
по-малките корени. Когато хората излязат от 
тъмнината и започнат да вървят в светлината, ще 
бъде унищожена стената от грях, стояща по пътя 
им към Бог. вярата, чрез която могат да повярват, 
ще се спусне върху тях и те ще могат да изпитат 
делата на Бог. 

скъпи братя и сестри в Христос, тъй като бил 
бичуван и пролял своята кръв, Исус ни изкупил 
от всички болести и недъзи. след като срещнете 
Лечителя господ, надявам се да бъдете излекувани 
изцяло от всички ваши болести и да спазвате 
старателно Божите заповеди.
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„Който сам понесе в тялото си нашите грехове на дървото, тъй щото, като сме умрели за греховете, 
да живеем за правдата; с чиято рана вие оздравяхте.“ (1 Петрово 2:24)

Старши пастор д-р Джейрок Лий
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2 словото на живота - Посланието на кръста (12)

Провидението на Исус, който бил 
бичуван и проливане на кръвта Му
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Необходимите изисквания,
за да бъдете духовен войник

Бог желае всички хора да бъдат спасени и да познаят истината. 
Изисква се определен брой духовни войници за постигане на провидението 

за Него (1 Тимотей 2:4; Лука 10:2). Нека сега да разгледаме какво се изисква, 
за да бъдеш духовен войник в това последно време, изпълнено с грях и злина.

Както гласи 1 Йоаново 3:21: „възлюбени, ако нашето 
сърце не ни осъжда, имаме дръзновение спрямо Бога“, 
за да имате увереност пред Бог, не трябва да имате 
грехове и каквото и да е в сърцето си, за което да бъдете 
осъдени. ако научите характеристиките на греха, 
когато съгрешите, ще бъдете прекалено засрамени, за да 
изправите лицето си пред Бог. Не можете да направите 
друго, освен да се молите със сълзи пред Него.

следователно, първо трябва да унищожите вашата 
стена от грях срещу Бога. трябва да се събудите от 
духовна дрямка и да получите сила от Бог чрез страстна 
молитва. По този начин може да имате увереност пред Бог. 
ако имате увереност, че Бог е винаги с вас, може смело 
да провъзгласявате името Му във всякакъв вид ситуации. 
в допълнение, трябва да насърчите и да помогнете на 
другите да имат духовна смелост. Представете си, че един 
човек е загубил духовна сила заради своя грях. вие трябва 

да му помогнете да осъзнае своя грях и да го насърчите 
да осъзнае любовта и благоволението на Бог, за да може 
съзнателно да се разкае. също така, трябва да му кажете, 
че може да му бъде простено, ако той разчита на кръвта 
на Исус, който поел всички страдания на кръста, за да 
ни изкупи от греха. тъй като Неговата кръв пречиства от 
всички грехове, чрез отказването от греха той може да 
върви отново в светлината (Ефесяни 3:12).

въпреки това, ако вие им показвате само греха, хората 
със слаба вяра могат да се обезсърчат и да съгрешат, 
вместо да се разкаят. Ето защо, трябва да се молите заедно 
от сърце, за да могат да получат Божието благоволение. 
вие трябва да се грижите за тях със сърцето на господ, 
който смазана тръстика няма да пречупи и замъждял 
фитил няма да угаси. По този начин можете да помогнете 
на другите да имат увереност пред Бог и да постигнат 
Божието царство в мир.

Трябва да имате увереност пред Бог

това означава да имате надежда за небесните награди, 
които ще получите от Бог на Небето, след като изпълните 
вашето задължение. На Небето ще получите красиво 
жилище, където да живеете. то ще бъде изпълнено с 
прекрасни неща които не могат да се сравняват с нещата 
на земята. всеки човек ще бъде възнаграден според това, 
което той/тя е направил/а на земята (Откровение 22:12). 

ако вие се откажете от нещо, за да изпълните вашето 
отдадено от Бога задължение, Богът на любовта ще ви 
възнагради за него. според степента, в която имате по-
голяма надежда за Небето и го научавате по-добре, ще 
почувствате, че всичко на земята е суета и безполезно. 
тогава ще се освободите от алчността за неща на света 

и ще се отдалечите от светското удоволствие. Нищо 
на земята няма да изглежда добре или забавно, защото 
обичате Бог (1 Йоаново 2:15).

Както казал апостол Павел във Филипяни 3:14: „пускам 
се към прицелната точка за наградата на горното от Бога 
призвание в Христа Исуса“, ще се стремите към целта с 
надежда за вашето задължение.

Бог действа във вас и да желаете това и да го 
изработвате (Филипяни 2:13). той вложил вечна 
и истинска надежда във вашето сърце. Ето защо, 
продължавайте да се надявате за небесни награди, 
разчитайте на Него с конкретна цел и напредвайте към 
целта. тогава ще станете духовен войник.

Трябва да имате надежда за Вашето отдадено от Бога задължение

Любовта без страх от смъртта означава да обичате Бог в 
такава степен, че да пожертвате дори вашия живот за Него, 
без изобщо да обичате себе си.

1 Йоаново 4:18 гласи: „в любовта няма страх, но 
съвършената любов изпъжда страха; защото страхът има в 
себе си наказание, и който се страхува, не е усъвършенстван 
в любовта.“ тъй като Исус обича Бог и грешниците, той не 
се страхува изобщо от отвратителното разпъване на кръста. 
той поел радостно пътя на страданието, защото се надявал 
да спаси безброй души чрез Неговото пожертвувание и 
разпъване. ако имате такава съвършена любов и страст, 
няма да се страхувате от нищо на света.

ако осъзнаете, че ви очаква смърт, но сте получили нов 
живот чрез смъртта на Исус, ще кажете: „Защото за мене 
да живея е Христос, а да умра, придобивка“ (Филипяни 
1:21). Когато известите на света от все сърце, няма да се 
страхувате от нищо, което ви сполетява и ще вървите с 
вяра и любов към Бог. това е нагласата, която трябва да 
имат духовните войници.

Един човек, който притежава съвършена любов без страх 

от смъртта, ще каже: „Мога да направя всичко, което господ 
иска да направя, защото го обичам.“ тоест, той/тя може да 
направи такава изповед, както е записано в Римляни 14:8: 
„Понеже, ако живеем, за господа живеем, и ако умираме, за 
господа умираме; и тъй живеем ли, умираме ли, господни 
сме.“

Ние сме способни да чуем евангелието днес, благодарение 
на много патриарси на вярата, които не се страхували 
от смъртта в своята съвършена любов към господ и не 
пощадили живота си. те запазили вярата си, въпреки 
преследванията в Римската империя, били бити до смърт 
и изядени от лъвовете. Много проповедници отивали 
там, където господ им казвал да отидат и проповядвали 
евангелието.

Днес също изпитваме могъщите дела на Бог и огнените 
дела на светия дух. сега е време за нас да получим сила, 
да разпространяваме евангелието и да показваме знамения 
по всички краища на света (Деяния 1:8). тогава ние, като 
духовни войници, ще изпълним провидението на Бог за 
Манмин в това последно време.

Трябва да изпитвате любов без страх от смъртта

Точка 1

Точка 2

Точка 3
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в края на ноември, 2011 г., 
видях реклама във вестника 
за едно църковно събиране. тя 
гласеше, че много хора щяха 
да се излекуват от болести, 
след като получат молитвата 
с кърпичка, на която се молил 
д-р  Д жей р ок  Л и й ,  с т арш и 
пастор на Централната църква 
Манмин. Чух, че той е световно-
признат пастор, който излекувал 
безкраен брой хора и съживил 
мъртвите от смъртта (Деяния 
19:11-12).

П о  о н о в а  в р е м е  в з е м а х 
различни лекарства, защото 
страдах от астма, остеоартрит, 
в и с о к о  к р ъ в н о  н а л я г а н е , 
депресия, безсъние и периферен 
венозен проблем. Отидох на 
събранието обнадеждена. Д-р 
Естер Чунг предаде посланието 
и  с е  м о л и  з а  б о л н и т е  с 
кърпичката. в този момент се 
почувствах добре и болката се 
облекчи.

с л е д  с ъ б р а н и е т о  с е 
регистрирах в църквата Манмин 
Мъдрост сила на Бога в Ню 
Йорк. тя изглеждаше специална 
църква, обичана от Бог, като 
църк вата във Фи ладелфи я, 

записана в Откровение. Харесах 
обяснението на старшия пастор 
д-р Лий за Библията, което бе 
много ясно и прочетох всички 
негови книги, публикувани на 
руски език.

През  месец  юл и,  2016  г. , 
избухна пожар в апартамента 
ми. Около шест апартамента на 
същия етаж бяха унищожени и 
почина един човек. Моят дома 
обаче бе предпазен изцяло в 
пространството на пастора. 
алилуя!

Пре з  сеп т ем ври ,  2016  г. , 
и ма х  т у мор  меж д у  л я в ат а 
част на гърдите и врата ми. 
Поставиха ми диагноза за рак 
на кожата. Лекарят предложи 
да ме оперират възможно най-
бързо, но аз вярвах, че ще бъда 
излекувана чрез молитвата на 
старшия пастор, защото Изход 
15:26 гласи: „ако прилежно 
слушаш гласа на господа своя 
Бог, и вършиш онова, което Му 
е угодно, и слушаш заповедите 
Му,  и  па зи ш вси ч к и т е  Му 
повеления, то не ще ти нанеса ни 
една от болестите, които нанесох 
върху египтяните; защото аз 
съм господ, който те изцелявам.“

Запазих този стих в сърцето 
си, разкаях се и се опитах да 
живея според Божието слово. 
По този начин се чувствах все 
по-добре. убедена бях, че ще се 
излекувам от рака с вяра и без 
операция. въпреки това, двамата 
ми невярващи сина насрочиха 
моята операция.

в недел я ,  8  я н уари,  2017 
г., помолих пастор виталий 
Ф и ш б е р г  д а  с е  м о л и  с 
кърпичката за операци ята , 
насрочена за вторник. Когато 
той се помоли, имах чувството, 
че премина електричество през 
засегнатата част, която стана 
толкова гореща, че едва можех 
да го понеса.

На 10 януари, лекарят провери 
отново засегнатата част преди 
о п е р а ц и я т а  и  н е оч а к в а н о 
каза: „туморът е изчезнал!“ 
той провери два пъти и каза: 
„Наистина е изчезнал напълно!“ 
алилуя! съобщих на лекаря, че 
бях излекувана с Божията сила. 
той каза, че не се нуждаех от 
лечение и се върнах щастлива 
в к ъ щ и .  с е г а  с ъ м  з д р а в а . 
Отдавам всички благодарности 
и слава на Бог. 

„Бях излекуван от 
херния на 

цервикалния диск 
и внезапна глухота“

Дякон Джонгсу Хуанг, 
на 56 г., Енория 1, 

Централна Църква Манмин

„Бях излекувана от 
рак на кожата“

Сестра Алла Козлова, 
на 80 години, Мъдрост и Сила на 
Бог в църквата Манмин, Ню Йорк

Преди молитвата
Резултатът от 

хистопатологичното 
изследване: 

рак на кожата

През март 2017 г., вратът ми се 
схвана и не можех да го движа. 
толкова ме болеше, че не издържах 
от болка, когато се опитвах да го 
движа. Освен това, собственикът 
на моя дом ме помоли да се изнеса 
и трябваше да намеря къде да 
живея. На 9 април исках да получа 
молитвата на старшия пастор д-р 
Джейрок Лий, но не бе възможно. 
Ето защо, написах желанията на 
моето сърце върху дланта на ръката 
ми: „Позволи ми да намеря нов 
дом и ме излекувай от херния на 
цервикалния диск.“ след като се 
здрависах с него с вяра, болката 
изчезна. На следващия ден се 
чувствах по-добре и започнах да 
движа бавно врата ми.

За да получа съвършени отговори, 
аз се подготвих от все сърце и с 
пости за службата на вярващите 
мъже и жени. слушах проповедите 
на старшия пастор, молих се 
и се опитвах да се променя. 
Междувременно намерих хубав дом, 
където да живея на разумна цена. 
На 14 май, по време на религиозната 
служба, бях излекуван напълно от 

херния на цервикалния диск. Нямах 
никакъв проблем да движа врата си.

въпреки това, все още имах 
друг проблем за разрешаване. От 
началото на месец май, изведнъж 
започнах да не чувам с лявото ми 
ухо. Не знаех причината. тъй като 
не можех да чувам добре, когато 
хората казваха нещо, аз просто се 
усмихвах или давах неуместни 
отговори.

в петък, 2-ри юни, съжалих много 
за това, че не бях промених себе 
си, въпреки че водех християнски 
живот от дълго време. с отчаяно 
сърце, получих молитвата на 
старшия пастор след службата. 
Изведнъж започнах да чувам с 
лявото ми ухо. в неделя, 4-ти 
юни, то се нормализира 
н а п ъ л н о  с л е д  к а т о 
получих молитвата по 
време на сутрешната 
служба. алилуя!

О т д а в а м  в с и ч к и 
благодарности и слава 
на Бог, който отговори 
веднага на всичките ми 
проблеми.

Цервикални прешлени 5 и 6
Той имаше променена поза 
на главата, но бе излекуван. 
Сега не изпитваше проблем 
да движи главата си.


