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Л ятното детско библейски у чилище бе 
проведено от Неделното детско училище под 
надслов „сила“ (Йоан 14:12). то бе открито със 
служба на 30 юли, 2017 г. и продължи до 2 август. 
програмите се излъчваха пряко, поради което 
участваха деца от много църковни клонове, 
включително Daejeon, Gumi, Eastern Gwangju, 
Muan, Cheonan, Gwangju, Seosan, New Gwangju, 
Pohang, Sokcho, Gyeongju, Wonju, Anseong и Daegu 
манмин църкви.

На 30 юли, преп. сууджин Лий (снимка 1) 
предаде посланието, озаглавено „сила“, по време 
на службата за откриване. тя обясни основните 
концепции на силата и призова децата да не 
съгрешават и да живеят според Божията воля с 
благодарности към Бог, който изпълни чудеса и 
знамения чрез великата сила на пастора в тази 
църква.

На сутринта на ден 2, пастор миянг Лий 
(снимка 4) проповядва посланието и ръководи 
една молитва. тя свидетелства за случая 
на изцеление на брат Джейю Лий, който бе 
излекуван от изгаряния (манмин църква 
гванджу). тя помоли децата да не забравят за 
любовта и пожертвователността на пастора, чрез 
които той показва силата, и да действат в добрина 
и подчинение.

На сутринта на третия ден бе проведено 10тото 

представление на детския талант на манмин. 
голямата награда спечели Детският танцов състав 
на силата (манмин църква гуми), който показа 
джаз танци; Златната награда спечели екипа 
на светия огън, който показа гимнастическо 
изпълнение с ленти; сребърната награда спечели 
екипа на силата на пресъздаването, който 
представи спектакъл; и Бронзовата награда 
спечели Блестящият ансамбъл, който представи 
музикално инструментално изпълнение.

пастор еюнджи Хан от манмин църква 
гуми, чийто деца получиха голямата награда, 
каза: „Членовете изпитаха силата на пастора, 
като изцелението на тежък атопичен дерматит 
и жълтеница. те сами си поставиха за цел да 
спечелят голямата награда и се подготвиха за нея 
с пости и молитва.“

същият следобед, преп. Хийсан Лий (снимка 
3) ръководи „силата на исус“ с хора на силата от 
Комисията за сценични изкуства, като резервни 
певци. след като ги призова да постигнат добро 
сърце, за да уважават другите в нейното кратко 
послание, тя ръководи възхвала, изпълнена 
със светия дух. те отдадоха слава на господ, 
предлагайки песента „исУс“ от все сърце, като 
заключителна песен.

На сутринта на Ден 4, президентът на центъра 
за молитва манмин – Бокним Лий (снимка 2) 

ръководи събранието за молитва на светия дух. 
Учителите участваха в игра на роли за отхвърляне 
на неправедни елементи на сърцето. Докато тя се 
моли за децата с кърпичката на силата (Деяния 
19:11-12), те се разкаяха за причиняването на 
неудобство на другите, за враждебните чувства, 
неправедните думи и дела. те изпитаха по-голямо 
желание да приличат на господ, който е добрина.

Директорът на детското неделно училище, 
пастор минкюнг Джо (снимка 5) каза: „времето 
беше благоприятно за лятното библейско 
училище. Децата имаха чудесна възможност 
да увеличат познанията си за духовния свят. 
Отдавам всички благодарности на Бог, който ни 
показа знамения и чудеса. Благодаря също на 
всички оратори, който проповядваха посланията 
и ръководиха молитва и възхвала за децата. 
Благодаря и на всички хора, които ни помогнаха с 
любов и грижи.“

тази година децата посетиха аквариума със 
сладка вода муан, където има едновременно 
соленоводни и сладководни риби в една и съща 
вода. солената морска вода в църквата манмин 
муан се превърна в сладка питейна вода чрез 
молитвата на д-р Джейрок Лий; това бе сладката 
вода муан в аквариума. също така, те научиха 
повече за международните мисии на д-р Лий и за 
силата, показана чрез тях.
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„Искам да приличам на Господ!“
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всички хора станали грешници. исус дошъл на 
земята и понесъл много страдания, за да ги изкупи 
от греховете им. Ако ние знаем с подробности какво 
направил за нас, ще осъзнаем по-добре дълбочината 
на Божията любов и ще водим вълнуващ християнски 
живот. Нека сега да разгледаме провидението за исус, 
носещ корона от тръни.

1. Причината, заради която Исус носил корона 
от тръни и пролял кръв

Като син на Бог, за исус е нормално да носи само 
корона на чест и слава. въпреки това, по средата 
на Неговите страдания, исус носил корона от 
много остри тръни. Докато дългите и твърди тръни 
пробождали главата на исус, болката от раздирането 
на скалпа била придружена от проливане на кръвта, 
която се стичала по лицето му. Защо исус носил 
корона от тръни и пролял кръвта си? това било 
направено за опрощение на греховете на хората, които 
извършили с мислите си.

в мозъка на човека има средство за заеметяване, 
което оценява и прилага знанието. Цялата 
информация, която човек вижда, чува и научава 
от раждането си, се съхранява с определена степен 
на чувство и това е „знанието.“ Обстоятелствата и 
условията, в които са отгледани и възпитани хората, 
са различни за всеки човек. Дори и двама души да 
са възпитавани от един и същи човек в една и съща 
среда, видът на чувството, с което всеки човек приема 
информацията, е различен и затова хората имат 
различен набор от ценности и стандарти, чрез които 
отличават доброто от злото.

„ п р о ц е с ът  н а  м и с л е н е “  п р е д с т а в л я в а 
възпроизвеждане на знанието, когато е необходимо. 
тъй като всеки човек притежава различно знание, 
хората мислят различно, дори и да наблюдават едни 
и същи събития. тази разлика е причината, заради 
която културата на държавата, в която сте натрупали 
знанието, може да подлежи на критика в друга 
държава. с други думи това, за което сте научили, че 
не е правомерно в родната ви страна, може да се счита 
за правилно в друга държава. Освен това, тъй като 

повечето мисли на хората в този свят се регулират от 
сатаната, те често са в противоречие с истината.

Например, когато някой друг е похвален, сатаната 
направлява неистината и причинява на хората 
чувства на неудовлетвореност или тревога. Ако 
хората имаха само знание на истината, сатаната 
нямаше да бъде в състояние да контролира мислите 
им; те щяха винаги да се радват с истината. ето защо, 
ние трябва старателно да слушаме словото и да 
направим хляб от него. възможно е да преобразим 
себе си, като почитаме Бог в духа и истината, и като 
приемем словото само с „Да“ и „Амин.“

2. Как да отхвърлим греховете, извършени с 
мислите и да имаме духовни мисли

Когато слушат Божието слово, някои хора ще 
кажат „Амин“, ако посланията са в унисон с мислите 
им. въпреки това, ако посланието не съответства на 
тяхното знание и опит, те няма да са така склонни да 
го приемат.

в Библията има една сцена, в която исус казал на 
Неговите ученици за провидението да носи кръста и 
петър отговорил: „Бог да ти се смили, господи; това 
никак няма да стане с тебе!“ това можело да изглежда 
като загрижена забележка на един последовател, 
разчувстван от любовта към своя учител, но думите 
на петър били резултат на неговото съзнание 
на плътта, което се стремяло да предотврати 
изпълнението на Божията воля. поради тази причина, 
исус го упрекнал и казал: „махни се зад мене, 
сатано! ти си ми съблазън; защото не мислиш за 
Божиите неща, а за човешките“ (матей 16:23).

Както е записано, мислите, които са против 
Божията воля, са мисли на плътта. За хората на 
плътта, мислите, съсредоточени върху плътта, 
изглеждат мъдри и добри, но те са в противоречие 
с Бога и нямат нищо общо с Него. римляни 8:7 
гласи: „Защото копнежът на плътта е враждебен на 
Бога, понеже не се покорява на Божия закон, нито 
пък може.“ с други думи, трябва да отхвърлим 
всички мисли на плътта, както и всяко познание 
или информация, за които винаги сме считали, че са 
правилни, ако те са в противоречие с Божията воля (2 
Коринтяни 10:5).

Откакто срещнах Бог, никога не се съмнявах в 
словото му, смесвайки мисли на плътта. повярвах 
без съмнение, че Бог е всемогъщ, защото изпитах 
силата на Бог, който ме излекува веднага от всички 
мои болести. с тази вяра разчитах на Бог само с 
молитва във всякаква ситуация и той изпълни 
изумителни дела, както вярвах. Когато разчитаме на 
Бог без мисли на плътта, той определено ще работи за 
нас.

За да отхвърлим всички грехове, извършени с 
мислите ни, ние трябва първо да направим сърцата ни 
святи. в 1 Йоаново 2:16 е записано: „Защото всичко 
що е в света, – похотта на плътта, пожеланието на 
очите, и тщеславието на живота, – не е от Отца, но е 
от света.“

Когато сърцето е изпълнено със зло и желания да 
следва пътищата на този свят, естествено е за хората 
да имат мисли на плътта. Когато има „похот на 
плътта“, светските желания и стремежът към нещата, 
които противоречат на Божията воля, изглеждат 
приятни за очите. Хората тогава преследват 

естествено тези желания и когато желанията на 
грешниците се усилят, те стават още по податливи 
да извършват дела на плътта (галатяни 5:19-21). 
„пожеланието на очите“ вълнува сърцето чрез това, 
което човек вижда, чува и изпитва чрез сетивата, 
които го карат да търси още повече неща на плътта. 
поради „пожеланието на очите“ хората стават светски 
и търсят все повече сладострастни неща. 

„тщеславието на живота“ е качество, което се 
стреми към самохвалството съобразно всички 
удоволствия, които човек има на този свят. това 
„тщеславие на живота“ кара хората да се гордеят и 
да се излагат на показ, да търсят признание и да се 
стремят към слава и власт. след като отхвърлите 
похотта на плътта, пожеланието на очите и 
тщеславието на живота, ще бъдете в състояние да 
имате духовни мисли, които се харесват на Бога.

3. Бог подготвя красиви корони за нас на 
Небето

тъй като исус носил корона от тръни за нас, на 
нас е простено за греховете, които сме извършили в 
мислите си и ще носим красиви корони, когато отидем 
на небето. има разнообразни корони, приготвени за 
нас. видът на короната, която ще получи всеки от 
нас, ще бъде определен от вида на живота, който сме 
водили.

Например, има „постоянни“ корони за хората, 
които са се борили, за да отхвърлят своя грях, след 
като са приели господ и са слушали истината (1 
Коринтяни 9:25); „корони на славата“ за хора, които 
са отхвърлили своите грехове, живяли са според 
Божието слово и са му отдавали слава (1 петрово 5:4); 
и „корони на живота“ за хора, които са обичали Бог в 
максимална степен, били са предани на Бог до смърт 
и са постигнали святост чрез отхвърляне на всяка 
форма на зло (Яков 1:12; Откровение 2:10). има също 
„корона на праведността“ за всеки, който е станал 
напълно свят и изпълнил изцяло отдадените от Бог 
задължения с вида на вярата, която Бог одобрявал (2 
тимотей 4:8).

Откровение 4:4 говори за небесни „старци“, носещи 
„златни корони.“ тук „старци“ се отнася за хора, 
които притежават подобна на златото, неизменна 
вяра, която Бог признава, и станали напълно святи и 
били праведни във всички отношения. в зависимост 
от степента, в която били святи и праведни, Бог ще ги 
възнагради с различни корони.

Братя и сестри в Христос, като носил корона от 
тръни, исус не само ни изкупил от греховете, които 
извършваме в мислите си, но позволил също да носим 
красиви корони на Небето. моля се в името на господ 
да унищожите мислите на плътта, които противоречат 
на Бог, да му се подчинявате с духовни мисли и да се 
радвате на блестяща като слънцето слава на Небето.
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„и войниците го заведоха вътре в двора, тоест, в преторията, и свикаха цялата дружина. и облякоха му морава мантия, 
сплетоха и венец от тръни и го положиха на главата му.“ (марко 15:16-17)
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Провидението за Исус, 
носещ корона от тръни Преди Бог да започне Сътворението, Той създал духовния свят и много духовни същества в него. 

Освен това, за да получи истински деца, с които да споделя любов завинаги, 
Той позволил също да съществува светът на злите духове за човешката култивация.

Бог създа л д у ховни същества в 
духовния свят: ангели и херувими. те 
били организирани много добре в строг 
ред, за да изпълняват отлично Божите 
заповеди. Броят им бил безкраен. три 
женски херувими сред ангелите, които 
служели на триединния Бог, получили 
човешка природа от Бог. една от тях била 
Луцифер, която служила на Бог и му 
отдавала възхвали с красив глас и различни 
инструменти, като го удовлетворявала със 

сладостта на думите си. тя била обичана 
много от Бог и се радвала на голяма власт и 
почит.

след като изминало дълго време, 
човешката природа на Луцифер я направила 
арогатна и тя пожелала да стане като Бог. 
събрала духовни същества около себе си 
и протестирала срещу Него. Драконите, 
които обграждали Божия трон, една трета 
от ангелите и голям брой херувими се 
присъединили към протеста. въпреки 

това, той се провалил и всички те били 
захвърлени в ада.

На първата нощ на сътворението, след 
като Бог разделил светлината от тъмнината, 
той освободил Луцифер, драконите и някои 
от ангелите, паднали в ада.

На втория ден, след като Бог създал 
простора, той разрешил пространство за 
тях, където Луцифер установила нейното 
царство и организирала света на злите 
духове.

Луцифер ръководи света на злите духове 
и под нея има две групи, които се опитват да 
смущават и разстройват духовенството на 
триединния Бог.

Луцифер управлява царството си чрез двете 
групи. едната е групата, която се състои от 
дракони и техните прислужници и другата 
е групата, която се състои от сатаната и 
дявола. Луцифер дава заповеди чрез тези 
две групи. Луцифер направил по-висок 

ранга на прислужниците на драконите от 
този на дявола. това било обещанието, което 
направила на драконите, когато планирала 
протеста, за да ги спечели на своя страна.

ето защо, рангът на дявола е най-ниският 
в света на злите духове. разбира се, рангът 
на демоните е най-ниският, но демоните се 
различават по своя произход от другите зли 
духове и затова не стоят на второто небе, а на 
земята.

Луцифер, ръководителката на злите духове, 
Ролите и Редът на злите духове

Светът на злите духове бил позволен след протеста на Луцифер

Луцифер

Дракони

Прислужници на 
драконите

Сатана

Дявол

Йерархията на царството 
на злите духове

1) Луцифер, ръководителката
    на света на злите духове

пропадналата Луцифер може да прави 
неща сама, но обикновено ръководи 
потока на тъмнината зад кулисите. 
Чрез културата на света, особено чрез 
музиката, тя се опитва да контролира 
сърцата и съзнанията на хората. Хората 
под нейно влияние мислят и действат, 
както тя решава да действат, без да го 
осъзнават. в днешно време, външният 
вид на хората, прическите и дори 
гримът стават все повече и повече 
предизвикателни. това е резултат от 
приемане на влиянията на Луцифер.

Освен това, тъй като мирянската 
култура се разпространява бързо 
по телевизията и интернет, хората 
с ъ г р е ш а в а т  п о -л е с н о.  Лу ц и ф е р 
провокира също тези хора и ги оставя да 
противоречат на Бог. Луцифер използва 
всякакви средства, за да мами хората и да 
ги накара да я почитат.

2) Дракони и техните прислужници 

Л у ц и ф е р  д е й с т в а  с ъ щ о  ч р е з 
д ракон и те.  тя  дава  заповед и на 
драконите и те от своя страна дават 
заповеди на своите прислужници. 
това не означава обаче, че получават 
заповеди от Луцифер във всеки момент. 
тя отдавна е предала своите мисли на 
драконите.

Например, когато Луцифер желае да 

я почитат, драконите също имат такова 
желание. ето защо, от най-древни 
времена драконите провокирали хората 
да издълбават очертания и подобия 
на дракони на много места, за да ги 
почитат.

Хе р у в и м и т е ,  к о и т о  с л е д в а л и 
драконите по време на протеста, 
станали техни прислужници. външният 
им вид се променил от първоначално 
красивия вид в отвратителни, подобни 
на чудовища изображени я.  Като 
референция, в Левит 11 са посочени 
животните,  които са омра зни на 
Бог. това са животните, които имат 
формата и вида на пропадналите 
херувими. Някои болести са причинени 
от действията на прислужниците на 
драконите. възможно е понякога, 
когато се молите за изцелението на 
болести, да видите няколко мишки да 
излизат от човешкото тяло. понякога 
излизат животни с формата на свиня.

в  д н е ш н о  в р е м е ,  д р а к о н и т е 
провокират също злите хора чрез 
своите прислужници, за да извършват 
необичайно жестоки престъпления, 
като трафик на хора и убийства. 
резултатът от злото дело се различава 
според това кое животно провокира 
и  п о в л и я в а  д е й с т в и я т а  с р е д 
прислужниците на драконите. така 
е, защото животните имат различни 
качества, когато става въпрос за 
зверство,  л у кавост,  нечистота и 
неприличие.

3) Сатана и Дявол
  
сатаната притежава способностите 

на Луцифер и причинява вреда на 
хората, като подбужда и провокира зли 
мисли, оказва влияние на съзнанието и 
причинява болести. сатаната непрекъснато 
разпространява във въздуха своите 
порочни мисли и способности. подобно 
на въздушните вълни, сатаната внушава 
качествата на тъмнината чрез умствения 
процес на хората, чиято „приемна честота“ 
е настроена, за да получи сигнала. в този 
случай неистината и характеристиките на 
плътта в един човек действат като приемна 
антена.

Дяволът провокира хората да изпълняват 
на практика неправедните мисли (1 
Йоаново 3:8). Дяволът също играе роля в 
причиняването на изпитания и нещастия 
за цената на извършения грях. Дяволът не 
действа директно в хората. Хората започват 
да имат порочни мисли чрез делото на 
сатаната и когато греховните им качества 
са породени в сърцата им, дяволът започва 
да действа. Дяволът вълнува греховните 
качества и това накрая ги провокира да 
извършат дела на неистината (галатяни 5:19-
21). Чрез делото на дявола, те са способни 
да извършат ужасни престъпления, които 
никога не би трябвало да се извършват от 
едно човешко създание.

Както е записано в ефесяни 6:10-13, за да 
се противопоставим твърдо на плановете 
на дявола, трябва да бъдем силни в господ 
и да навлечем бронята на Бог. 

Светът на злите духове
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Аз съм ръководител на патрулен 
екип в патрулния отдел Дангок и 
полоцейската служба гуанак. На 30 
юни 2017 г. бях избран като примерен 
граждански служител и похвален от 
министър-председателя. получих 
повече от четиридесет награди в 
признание на моите приноси за 
нацията. с Божието благоволение 
получих много благословии, които 
са повече от това, което направих в 
действителност за тридесет години.

през ноември 1993 г., няколко 
години след като се регистрирах 
в Централната църква манмин, 
участвах в потушаването на един 
протест в храма Джогеса. Камионът 
със стълба, в който се намирахме 
аз и моите колеги, се преобърна и 
падна от височина от петнадесет 
метра. Аз изобщо не се нараних в 
този голям инцидент и бях защитен 
напълно. след това започнах да се 
опитвам да живея според Божието 
слово, спазвайки доброто учение на 
старшия пастор д-р Джейрок Лий.

п р е ж и в я х  м н о г о  в и д о в е 
инциденти, докато бях на работа. 
Често се разгневявах поради моята 
самонадеяност, но след определено 
време започнах да уважавам хората, 
които идваха в полицейската служба 
като души „по-ценни от целия свят.“ 
питах ги дали искаха вода. питах ги 
също дали предпочитаха топла или 
студена вода. тъй като се опитвах да 
бъда любезен с тях от сърце, те бяха 
трогнати от моите малки действия на 
любезност. понякога някои хора ме 
държаха за ръцете и плачеха.

един ден арестувахме един човек. 
Докато участваше в протеста , 
десетима полицейски служители не 
бяха в състояние да го овладеят. той 
беше съден с многократни влизания 
в затвора в продължение на тридесет 
години. Крещеше и дъвчеше капачки 
от бутилки. точно в този момент се 
сетих за едно твърдение, според което 
дори хората с психични заболявания, 
обзети от демони и кучетата, които 
лаеха силно, се ст рахуваха от 
снимката на старшия пастор.

вл я з ох  в  к и л и я т а ,  з а  д а  г о 
посрещна със снимката на старшия 
пастор. той крещеше и са движеше 
ожесточено преди да вляза, но както 

очаквах, не беше в състояние да 
гледа пряко в очите на снимката и 
се опитваше да я избегне. Опита 
се да се скрие в ъгъла на килията. 
Аз проповядвах Божието слово, 
прегърнах го и се молих за него със 
сълзи с Божията любов. той накрая 
се промени и ми изпрати писмо от 
затвора.

в писмото пишеше: „Бях окован 
с веригата на греха в продължение 
на тридесет години. Благодаря 
на Бог, който отключи веригата. 
Бях изключително благословен 
чрез книгата Опитване на Вечния 
Живот преди Смъртта, която вие 
ми предложихте и я дадох на други 
затворници, които я прочетоха 

и полу чиха утешение от Бог.“ 
просълзих се, когато прочетох 
писмото. 

през 2016 г. получих съобщение 
за една жена, живееща в къща, 
която бе празна от десет години. 
Жената заплашваше съседите, 
че ще запали къщата. Отначало 
докладвах за случая на моя директор, 
за да й предоставят финансова и 
административна помощ. също така 
отидох при нея и се молих за нея с 
кърпичката, на която се беше молил 
старшият пастор (Деяния 19:11-12). 
Дадох й също мемоарите на старшия 
пастор и й носех храна. грижех 
се за нея в духовно и финансово 
отношение и след седем месеца 

успя да се нормализира. сега води 
нормален живот. Алилуя!

Чрез тези инциденти почувствах 
съществуването на духовния свят. 
Убеден бях също, че дори хората, за 
които изглеждаше невъзможно да 
се обновят, могат да се променят с 
любовта и благоволението на Бог 
и силата на пастора. работата ми е 
тежка, но Божието слово осветява 
пътя ми и ми позволява да продължа 
напред. изпитах силата на пастора и 
изпълнявах щастливо задълженията 
си.

Отдавам всички благодарности и 
слава на Бог, който ми позволи да 
осъзная истинската добрина и любов, 
и ме ръководи.

„Внукът ми се излекува от 
хемофилия!“

Девет - годишният  ми 
внук Пабло Салес получи 

диагноза за хемофилия. Това 
е нарушение, което не позволява на тялото да 
образува съсиреци за спиране на кървенето и е 
причинено от липсата на фактори на съсирване.

Един ден, Пабло нарани ръката си при 
инцидент с колело и много се разтревожих, 
защото кървенето от разкъсаните вени и капиляри 
можеше да доведе до загуба на 
ръката. За щастие, Бог го защити 
в този инцидент, но ние винаги се 
страхувахме, че имаше опасност 
да загуби един крайник или да 
умре след започване на кървене. 
Не бяхме в състояние да живеем 
спокойно поради този страх.

През юли 2016 г. преп. Хийсан 
Лий, световен ръководещ пастор на 
Манмин, посети Църква Манмин в 
Перу, за да изнесе служба по случай 
10-тата годишнина и събрание за 
изцеление с кърпичката, на която 
се беше молил Старшият пастор 

д-р Джейрок Лий (Деяния 19:11-12). Станахме 
свидетели на изцелението на много хора чрез 
молитвата върху кърпичка. Пабло и аз отидохме 
на събранието с голямо желание.

Желанието ми беше голямо, защото Пабло 
имаше сериозно нараняване на крака си по 
онова време. Той получи молитвата с кърпичка 
и си отидохме вкъщи. Всичко с него беше наред, 
сякаш нищо не се беше случило. На следващия 

ден проверих краката му. 
Голямото натъртване, което 
имаше, беше изчезнало, както 
и симптомите, причинени 
от липсата на фактори за 
съсирване. Той бе излекуван 
напълно  от  хемофилия . 
Алилуя!

Когато внукът ми изпита сам 
силата, вярата ми се повиши 
повече и аз наистина бях 
щастлив. Семейството ми се 
евангелизира чрез изцелението 
на Пабло. Отдавам всички 
благодарности и слава на Бог.

Брат Пабло и неговата баба 
сестра Ева Цуняна, 

Църква Манмин Перу

„Силата на пастора обнови 
сърцата на хората!“

Старейшина Джуунгик Джион, президент на Асоциацията на полицейските служители


