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Какво накара пасторите и вярващите от 
чужбина да посетят Манмин?

С активното изпълнение на своето 
духовенство за световната мисия, 
броят на посетителите от чужбина 
в Централната църква манмин се 
увеличава всяка година. това са не 
само членовете на нейните 11000 
клонове и асоциирани църкви, но също 
и онези, които гледат проповедите на 
д-р Джейрок Лий по GCN, интернет 
(YouTube), както и пресата, докато 
търсят словото на живота с духовна 
жажда. 

около 1100 епископа, пастори и 
вярващи от 37 страни посетиха корея 
през тази година по време на лятното 
оттегляне за молитва на манмин 2017 
г. от 7 до 10 август. всеки от тях имаше 
свои собствени мотиви за посещение.

Хората получиха благоволение 
чрез излъчването по телевизията 
и интернет

П р е д и  д е в е т  г од и н и ,  с е с т р а 
На деж да кова л  о т  СА Щ, на  48 
г.,  гледа проповедта на д-р Лий 
по телевизи я та  I mpact ,  коя то е 
християнска телевизионна мрежа 
на руски език. тя бе благословена 
чрез посланието, посети уебсайта 
на църквата и започна да слуша 
неговите проповеди. междувременно, 
през месец май, 2017 г., нейният син 
колабира поради кръвоизлив в мозъка, 

но се възстанови бързо чрез молитвата 
на д-р Лий, преминаваща времето и 
пространството. По време на нейното 
по сещен ие  в  кор ея  з а  л я т но т о 
оттегляне, тя каза: „Чувствам се сякаш 
съм у дома, въпреки че видях църквата 
манмин само на екрана. много съм 
щастлива да видя лично старшия 
пастор и да участвам в службите и 
събранията за молитва на манмин“ 
(снимка 1).

Брат Саломон Утаякумар, на 24 
години, който е син на пастор Жерард 
Утаякумар – президент на телевизията 
Светият Бог, каза, че е имал желание 
да посети църквата. той сподели: 
„Получих голямо благоволение чрез 
проповедите на д-р Лий и видях 
изцелението на много хора чрез 
молитвата на д-р Лий по телевизията 
Светият Бог. исках да видя лично 
действителното място на силата“ (по 
средата на снимка 2).

Ед и н човек  в  мол дова  нау ч и 
з а  п р опов ед и т е  н а  д - р  Л и й  по 
телевизията TBN русия. той получи 
голямо благоволение и откри една 
църква. Църквата понастоящем има 
около седемдесет членове, които 
гледат службите по GCN. Десетима от 
тях тази година посетиха църквата, за 
да присъстват на лятното оттегляне 
(снимка 3).

Брат витали табарану на 31 г. каза: 
„Чувствам сърцето ми обновено, 
когато съм в Централната църква 
манмин, изпълнена с духовна любов. 
манмин има всичко, което укрепва 
хората със слаба вяра. По време на 
лятното оттегляне видях изцелението 
на множество болести,  гл у хите 
започнаха да чуват и хората, обзети 
от демони, бяха освободени. изпитвах 
голямо желание да се осветя бързо 
и да проповядвам това ценно свето 
евангелие на повече хора.“

Хората бяха ръководени чрез 
книгите

в Хонконг също има десетима 
души, които присъстват на службите 
на  ман м и н и  на  с ъбран ие то за 
молитва Данаил чрез излъчване по 
сателита и интернет. те дойдоха в 
корея, за да присъстват на лятното 
оттегляне (снимка 4). Дякон Янг Сун 
ксин на 53 г., каза: „Наистина исках 
да опозная Бог. Един ден слушах 
серията от проповеди на старшия 
пастор: „Посланието на кръста“ и след 
това прочетох свидетелските мемоари 
Опитване на Вечния Живот преди 
Смъртта. това бе дълбоко духовно 
послание и благоволение. Започнах да 
го разпространявам на хората около 
мен и сега пристигнах в корея с тях!“

Двадесет и седем души дойдоха от 
колумбия в Южна Америка. През 
юли, 2017 г. бе открита нова директна 
въздушна линия от мексико до корея 
и самолетната компания осигури 
билети на много разумна цена. Ето 
защо, пътуването отне по-малко време 
и билетите бяха много по-евтини 
(снимка 3).

Па с т ори т е  о т  д ру г и  д ърж а ви 
непрекъснато говореха, че са били 
духовно мотивирани (прочетете 
страница 4). Пастор карамат илиас на 
37 г. от Пакистан посочи: „Посланията 
на д-р Лий изпълниха изцяло сърцето 
ми. видях също делата на Светия дух, 
включително изцелението на много 
болести!“

Пастор р.M. Чаминда ратнаяка на 39 
г. от Шри Ланка каза: „всичко беше 
много добре организирано и хората 
изглеждаха едно с господ. това беше 
впечатляващо.“ Филипинският пастор 
Лемуел валдеавила на 37 г. каза: 
„видях такава сила на Бог, каквато не 
бях виждал никъде преди това!“

те бяха изпълнени със Светия дух 
чрез посещението в манмин. това бе 
сцената на експлозивно благоволение 
и могъщество, което желаеха да 
видят. очаква се благоволението да 
се роди като плод на обновлението в 
живота им.

1

2 3 4



исус, който е Синът на Бога, дошъл на този свят, 
понесъл тежки преследвания и бил разпънат на 
кръста. Защо исус бил унизен до такава степен, 
че да го съблекат пред хората и какво е Божието 
провидение, открито в дрехите и туниката на исус?

1. Исус понесъл срама да бъде съблечен гол
исус носил дървения кръст, на който трябвало 

да го разпънат, по целия път до голгота. когато 
стигнал мястото на Неговата екзекуция, войниците 
свалили дрехите и туниката му и той бил 
разпънат гол на кръста. това било, за да се изпълни 
записаното в Псалми 22:18, което гласи: „разделиха 
си дрехите ми, и за облеклото ми хвърлиха 
жребие.“ Причината, заради която намираме такова 
подробно описание на дрехите на исус в Библията, 
е защото дрехите му символизират историята на 
израел.

исус, единственият роден Син на Бог, трябвало 
да понесе унижението да бъде съблечен гол 
пред обикновените нисши създания. каква била 
причината исус да бъде подложен на такова 
унижение? исус понесъл от наше име унижението 
и срама, които трябвало да изпитаме. Безгрешният 
исус бил подложен на осмиване и презрение, на 
които трябвало да подлежат и които трябвало да 
бъдат наложени на грешниците.

грехът е по-мръсен от всяка мръсотия и по-
позорен от всички позори. тъй като много хора днес 
живеят в такъв грях, те стават все по-безчувствени 
към него. въпреки това, така както светлината 
разкрива нещата на тъмнината, когато Словото на 
живота, което е самата Светлина, осветява нашето 
сърце, всички позорни грехове в нас са разкрити. 
Хората, които са изпаднали в мръсотията на този 
свят и живеят в грях, не могат да държат главата си 
изправена, когато бъдат разкрити техните жалки 
сърца и действия, с които ще се изправят пред 
Божия съд.

При все това, исус ни изкупил от нашите 
г рехове  и  понес ъ л  за  на с  у н и жен ие т о  и 
оскърблението от наше име. Ето защо, всеки 

който вярва в това, може да бъде освободен от 
срама. Следователно, всички ние трябва да бъдем 
благодарни за любовта на господ от все сърце и да 
сме готови да го приемем, като постигнем бързо 
съвършена святост.

2. Божието провидение в разделянето на 
дрехите на Исус от войниците

външните дрехи на исус в духовен смисъл 
представляват нацията на израел и нейните хора. 
когато дрехите му били разделени на четири 
части, те загубили формата си и останали само 
парчета плат. това означавало унищожението 
на израел. така, както парчетата плат били 
единствените останки от дрехите на исус, това 
показва как щели да останат само „хората на 
израел.“

Ето защо, разделянето на дрехите на исус от 
римските войници символизира как нацията на 
израел щяла да бъде унищожена от римляните и 
разделянето на дрехите на четири части означава, 
как хората на израел щели да бъдат разпръснати в 
четири посоки: север, юг, изток и запад. 

Пророчеството на исус относно града на 
Ерусалим се съдържа в Лука 19:43-44: „Защото ще 
дойдат върху тебе дни, когато твоите неприятели 
ще издигнат окопи около тебе, ще те обсадят, ще 
те отеснят отвред и ще те разорят и ще избият 
жителите ти в тебе и няма да оставят в тебе камък 
на камък; защото ти не позна времето, когато беше 
посетен.“ 

точно според пророчеството, през 70 г. след 
Христа римският генерал тит унищожил напълно 
град Ерусалим. точно според думите на исус: 
„Няма да оставят в тебе камък на камък“, Ерусалим 
бил изравнен със земята. По време на обсадата на 
града, повече от един милион евреи били убити 
и онези, които преживели обсадата и избиването, 
били разпръснати в четири посоки и впоследствие 
подложени на всякакви видове преследвания от 
неевреите.

Най-жестокото събитие, което сполетяло евреите, 
било систематичното им избиване, извършено от 
Нацисткия режим по време на втората световна 
война. Повече от шест милиона души били убити 
чисто голи, само защото били евреи. такъв голям 
брой хора били убити като едно от проклятията, 
защото техните праотци оставили да умре исус, 
който дошъл на този свят, като техен Цар.

Евреите настоявали за смъртта на исус и казали: 
„кръвта му да бъде на нас и на чадата ни!“ (матей 
27:25). така получили отмъщение за своите 
искания и преживяли жестока история. всичко 
това било символизирано чрез разделяне на четири 
на дрехите на исус от римските войници.

3. Божието провидение за хвърлянето на 
жребий от страна на войниците за туниката на 
Исус

туниката на исус била „без шевове“, което 
означава, че не била съставена от няколко зашити 
заедно части, а изтъкана от една част. 

тук „туниката“ означава сърцето на човека. 
туниката на исус, царят на израел, символизира 
сърцата на потомците на израилтяните и 

представлява вярата им в Бог.
основателят на израилтяните, Божият избраник, 

е Яков. Бог лично променил името на Яков в 
„израел“ и съставил дванадесетте племена на 
израел от дванадесетте сина на Яков. от дълго 
време, израилтяните били хомогенни хора, не се 
женили с мъже и жени от други нации и служели 
на единствения Бог.

След това, по време на царството на робоам 
– синът на Соломон – една гражданска война в 
израел разделила държавата на израел на север 
и Юда на юг. Хората от израел на север скоро 
започнали да се женят за неевреите и загубили 
цялостта си като хомогенна нация. Само хората в 
Юда на юг станали истински потомци на израел, 
защото останали расово хомогенни. Поради тази 
причина, до ден днешен потомците на израел са 
наречени „хората от Юда“ или евреи.

така, както туниката на исус била изработена 
като една част, евреите се запазили дълго време 
като хомогенен народ, започвайки от техния 
праотец Яков. Ето защо, римските войници не 
разкъсали туниката на исус и това в духовен 
смисъл символизира как сърцата на евреите 
към техния Бог не могат да бъдат разделени или 
унищожени от хората. римляните не успели да 
отстранят вярата на израилтяните. 

Дори и след рухването на Ерусалим и въпреки 
трудностите и страданието във всички краища на 
земята в продължение почти на две хилядолетия, 
евреите не загубили и не се отказали от своята 
идентичност и накрая, на 14 май, 1948 г., те се 
върнали на земята на своите праотци, където била 
установена независима, суверенна държава. така 
било изпълнено пророчеството в Езекил 38:8-9. 
каква друга раса на земята се борила за своята 
национална идентичност, била запазена заради 
вярата си и възстановила своя статут на нация 
около 1900 години след нейното унищожение? 

Сърцата  и  вя рата ,  кои то израи л тя н и те 
наследили от своя праотец Яков, били устойчиви 
и запазването на туниката на исус предсказвало 
развитието на тази история.

Скъпи братя и сестри в Христос, всичко 
записано в Библията за поражението на Ерусалим, 
за страданията на евреите и унищожаването и 
възстановяването на израел се изпълнило. Нещата, 
които трябва да се случат, са събитията, които 
трябва да възникнат през следващите дни, едно 
от които е връщането на нашия господ в близко 
бъдеще, за да ни вземе на Небето. моля се в името 
на господ да продължите да внимавате и да се 
молите, да завършите бързо вашата украса като 
булки на господ и да приветствате господ, който 
ще дойде отново, за да ни вземе.
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„А войниците като разпнаха исуса, взеха дрехите му и ги разделиха на четири дяла, на всеки войник по един дял; взеха и дрехата. 
А дрехата не беше шита, а изтъкана цяла от горе до долу. Затова те рекоха помежду си: Да не я раздираме, 

а да хвърлим жребие за нея чия да бъде; за да се изпълни написаното, което казва: ‘разделиха си дрехите ми, 
и за облеклото ми хвърлиха жребие’“ (Йоан 19:23-24).

Старши пастор д-р Джейрок Лий
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Божието провидение, 
открито в дрехите на Исус

Латиноамериканските хора посетиха 
сцената на благоволение

 и благословия!
Двадесет и седем души пропътуваха половината свят 

от Колумбия, за да присъстват на лятното оттегляне за 
молитва през 2017 г. По време на лятното оттегляне за 

молитва, членовете на църква Манмин Колумбия 
прекараха добре. Преди да тръгнат за Корея, 

Бог прие копнеещото им сърце за посещението и 
позволи всичко да върви добре за тях. Ето защо, 

те имаха възможност да вземат нов и по-бърз 
полет до Корея, който беше достъпен дори 

на по-добра цена от нормалната.

На 7 август много членове от църквата 
манмин в колумбия бяха излекувани от 
своите болести по време на събранието за 
Божествено изцеление.

Брат кристиан Ернандез на 18 г., снимка 
1, бил излекуван от болка в рамото, 
причинена от сколиоза. кристиан казал: 
„Лявото ми рамо бе по-високо от дясното 
и не изглеждаше добре. Понякога изпитвах 
също и болка. Позата ми се коригира, 

когато получих молитвата на старшия 
пастор и вече нямам болка или трудности.“

Брат Бриам контрерас на 21 г., снимка 
3, не виждаше добре с лявото си око. 
Нещата изглеждаха замъглени и той не 
бе в състояние да чете малки букви. След 
молитвата обаче, той започна да чете дори 
малки букви.

На 10 август могъщите дела се случиха 
с още много хора в центъра за сладка 

вода муан. Сестра Лаура гранада на 21 
г., снимка 4, бе излекувана от обрив на 
кожата след потапянето си в басейна 
за сладка вода муан и кожата й бе 
възстановена. Брат Фарид Ернандез на 20 
г., снимка 6, имаше проблеми със зрението 
с двете очи. въпреки това, след като се 
потопи в сладката вода муан, проблемите 
му изчезнаха и той започна да вижда 
добре.

Много хора в Латинска Америка получиха благословии чрез 
проповедите на д-р Джейрок Лий по телевизията Енласе

Те изпитали делата на изцелението, представени чрез могъщата молитва

„ Б а щ а  м и 
почиташе идоли и 
ме малтретираше. 
Не бях в състояние 
д а  у ч а  и  ч е с т о 
боледувах. Започнах 

да посещавам църквата Манмин в Делхи с 
ръководството на моя приятел и получих молитва 
с кърпичка. Никога повече не изпитах главоболие 
и здравето ми се възстанови. Вярвах, че майка 
ми също можеше да получи изцеление на своя 
рак на ларинкса в последен стадий. Придружих 
майка ми до църквата, за да получи молитва. 
След това, тя се излекува от рака. Много съм 
щастлив да видя пастора лично, когото преди 
това бях виждал само в сънищата ми.“

„Бях пристрастен 
към компютърни игри 
и водех разпуснат 
живот, въпреки че 
ходех на църква. 
Чудех се откъде идвах 

и за какво трябваше да живея. След като отидох в 
църквата Манмин Чианг Рай, научих за причината, 
заради която трябваше да отхвърля греха. След 
като се разкаях и се опитах да се променя, аз се 
изпълних с надежда за Небето. Изумително беше да 
наблюдаваме контрола на времето и температурата, 
и изцелението на голям брой хора по време на 
лятното оттегляне. Междувременно, без да го науча 
веднага, бях излекуван от атопичен дерматит!“

 Брат Махеш, на 35 г., Делхи, Индия

Сестра Лина Линдзи, 
на 42 г., Сидни, Австралия 

 Брат Ворасил, 
на 24 г., Чианг Рай, Тайландия

„ С т р а д а х  о т 
депресия. Въпреки 
т о в а ,  п р о ч ет о х 
с в и д е т е л с к и т е 
мемоари на старшия 
пастор д-р Джейрок 

Лий „Опитване на вечния живот преди смъртта.“ 
Много бях развълнувана от книгата. След това 
посетих църквата Манмин в Сидни и научих защо 
Исус Христос е нашият единствен Спасител чрез 
серията от проповеди „Посланието на кръста.“ 
Тъй като сърцето ми се изпълни с любов към Бог 
и надежда за Небето, депресията постепенно 
ме напусна и семейството ми стана спокойно. 
Почувствах силата на пресъздаването, която 
действаше в мен, по време на лятното оттегляне 
за молитва на Манмин.“

Интервю: Изумително!

1

4
2

5

3 6

Брат кок Сзету от венецуела на 61 г., гледа излъчването на 
проповедта на д-р Джейрок Лий по телевизията Енласе, която е 
главната телевизия за хората, говорещи испански език. той каза: „Чух 
много послания, които ми казваха да получа благословии от Бог 
и да успея в живота, но никога не бях чул в действителност как да 
ги постигна. Не бях намерил никакво обяснение за това. Старшият 
пастор обаче ми показа как да го направя. той сподели, че можем да 
получим благословия и всичко ще върви добре, когато станем святи.“

Пастор Давид Янг – проповядващ пастор в църквата манмин в 
колумбия – се излекувал от ефектите след операцията на рак на 
носа, когато се молил за брат Сзету с кърпичката, на която се молил 
старшият пастор (Деяния 19:11-12).

той получил също голямо благоволение по време на цялото 
оттегляне и семейството му получило също щедри благословии. 
Дъщеря му Бенинг Сзету изпитала истинска любов и добила по-
голямо доверие в пастора. Неговият син Даниел Сзету се променил 
и от песимистична личност, пристрастена към игри и анимационни 
филми се превърнал в обновена личност чрез светото евангелие. той 
получил също по-добро зрение по време на това оттегляне. Сестра 
му Леинг Сзету се излекувала от дегенеративен артрит в коленете, 

който й създавал проблеми в продължение на 20 години (снимка 2).
Брат маурицио Ниньо на 33 г., имал голямо желание да посети 

Централната църква манмин с цялото си семейство, но не бил 
в състояние да плати за пътуването на всички. въпреки това, 
семейството му имало голямо желание да пътува. той търсел начин 
да го осъществи и един ден посетил уебсайта на пътническа агенция. 
имало билети за отиване и връщане за една четвърт от цената! той 
купил осем билета за цялото си семейство и те заминали заедно 
за корея. той твърдял, че Бог му помогнал и се чувствал много 
щастлив. още преди да заминат за корея, те били изпълнени с 
Божието благоволение и получили повече благословии по време 
на оттеглянето. Членовете на неговото семейство били щастливи и 
радостни в Светия дух (снимка 5). 

Повечето от тях научили за църквата манмин в колумбия чрез 
телевизията Енласе. мнозина гледали програмата с проповеди на 
д-р Лий „Посланието на кръста“ и посетили църквата на адреса, 
посочен в ъгъла на екрана. въпреки че за някои от тях са необходими 
осем часа, за да стигнат до църквата и да се върнат вкъщи, те казаха, 
че това изобщо не представлявало проблем, защото се чувствали 
щастливи в църквата.
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По време на лятното оттегляне за 
молитва на манмин 2017 г., разбрах, че 
пасторите могат да освобождават хората 
от болести и демони чрез молитва, 
само когато изпитват любов към Бог и 
към душите. такава любов е основата 
на Божието духовенство. Замислих се 
за моето духовенство в миналото и се 
разкаях за това, което ми липсваше.

Хората чувстват любовта на Бог в 
духовенството на старшия пастор д-р 
Джейрок Лий. Аз също чувствах любовта 

на Бога, представена от него, навсякъде, 
където го срещах. Благодарение на силата 
на неговата любов, аз мога да провеждам 
моето духовенство в русия.

м н о г о  п а с т о р и  п о ч у в с т в а х а 
смиреността и любовта на старшия 
пастор, когато посетиха Централната 
църква манмин. те бяха възхитени и 
трогнати от него. Аз научих и разбрах, че 
духовенството на силата не може да бъде 
изпълнено без духовна любов.

По време на лятното оттегляне за 

молитва, той не само прогони демоните, 
но се моли също така за обзетите от 
демони хора с искрена любов, за да не 
може отново да бъдат обзети от демони. 
Наистина бях трогнат от сърцето на 
пастора, който иска да ги закриля до край.

Духовенството на старшия пастор 
съдържа действителни доказателства 
и учения. Аз ще се старая повече, за да 
проповядвам духовенството на силата 
и светото евангелие в много области на 
русия.

По време на неделната служба преди лятното 
оттегляне за молитва на манмин през 2017 г., 
д-р Джейрок Лий каза, че температурата на 
мястото за оттегляне ще бъде 25 или 26 градуса 
по Целзий и това беше така. Наистина бях изумен. 
Благодарение на това беше хладно през цялото 
време на оттеглянето и ние изпитахме голямата 
любов на Бог от това. това беше благословия, 
отдадена ни заради Старшия пастор и всички се 
радваха за нея.

изпитвах гордост от факта, че можех да участвам 
в благословията. трогнат бях също от членовете, 
които се насърчаваха взаимно и се молеха заедно 
за държавата и за църквата всяка нощ.

За първи път присъствах на лятното оттегляне 
за молитва на манмин. въпреки че извършвах 
моето духовенство в продължение на повече от 
30 години, научих много неща тук в манмин. 
Преди всичко друго, когато д-р Джейрок Лий 
проповядваше истината, той споделяше с 
членовете на църквата всичко, което изпитваше.

той искаше искрено да сподели всичко с 
църковните членове. Ето защо, членовете на 
манмин вярват в него, подчиняват се и му служат 
като на свой пастор. изпитах също изумителното 
чудо, което контролираше температурата, сякаш 
беше настроена от устройство за управление от 
дистанция. Наистина бях щастлив да видя силата 
на пресъздаването, знаменията и чудесата в 
църквата манмин, наподобяваща небето.

Хората бяха обновени от словото на живота, 
голям брой болни хора бяха излекувани и много 
бяха освободени от тъмнината. Аз видях тези 
чудеса лично. Бях благословен много и се чувствах 
дори още по-щастлив, когато виждах хората 
да получават по-добро зрение и да изпитват 
спокойствие след освобождаването им от демоните.

това последно време се нуждае от такива 
послания относно святост, грях и сила, като онези, 
които са проповядвани от д-р Джейрок Лий. много 
е трудно обаче да се намери такова духовенство. 
голяма чест е за мен да участвам в това ценно 
духовенство и да видя такива чудеса. отдавам 
благодарност на старшия пастор и членовете на 
манмин за голямата любов и служба.

тъй като прекарах н яколко дни в корея с 
манмин, можех да отдам задълбочена духовно 
молитва и да изпитам „свято“ щастие. Страстта на 
църковните членове към Бог бе изумителна и тяхната 
отдаденост разчуства сърцето ми дълбоко. Сърцето 
им изглеждаше изпълнено с чиста любов към Бог, 
господ и пастора. Пхолучих сила и мотивация чрез 
Словото на живота. освен това, любовта на пастора 
ни обвърза като едно в господ. 

Получих молитвата на старшия пастор д-р Лий за 
лечението на моите варикозни вени. Цветът на кожата 
на моите крака беше тъмно морав заради мъртвите 
вени под кожата. но цветът им се промени след 
молитвата и възстановиха своята чувствителност. 
те се подобряваха все повече и повече. Благодаря на 
Старшия пастор, който се моли за мен.

„Считам, че Любов за душите е основата на Божието духовенство!“

„Д-р Джейрок Лий е предан 
и споделя всичко!“

„Видях чудесата лично. 
Беше удивително!“

„Бях благословен чрез страстта на 
членовете и посвещението на Бог!“ 

Пастор Бладимир Осипов, председател на Обединената свята църква на Исус Христос в Русия

Пастор Джеймс Уот, Пакистан

Пастор принц Гнанараджах, Шри Ланка

Пастор Виктор Биза, Беларус

Пастор Шломи Абрамов, Израел

„Температурата бе установена 
на 25 или 26 градуса по Целзий!“


