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  Духовното царство бе разкрито!
Старши пастор д-р Джейрок Лий показа ясно духовното 

царство със задълбочени послания, като „Небе“, „Ад“, „Лекции 
за Битие“ и „Лекции за Откровение“, множество дъги, сияния, 

спускане на водни кончета и разделянето на духа.
През 2017 г. по-конкретно могъщата му сила освободи хората, обхванати 

от демони. Виждайки това, църковните членове осъзнаха как врагът дявол 
изкушава хората да съгрешават, причинява им болести и изпитания и накрая 
ги води към ада. Това бе още една възможност за обновление на членовете. 
Освен това, те изпитаха голямата и дълбока любов на Бога, която освободи 
хората, обхванати от демони и им осигури отново щастлив живот.
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Установени бяха църковни клонове 
чрез зрителите на GCN!
Безкраен брой хора изпитаха промяна чрез програмите с 

проповеди на д-р Лий и получиха изцеление с неговата молитва 
за болните по GCN (Глобална християнска мрежа). Много хора бяха 
излекувани с неговата молитва за болните. През 2017 г. се получиха 
значителни плодове чрез излъчване на духовенството на GCN.

Хората по света слушаха посланията на д-р Лий и получиха изцеление 
не само чрез телевизионните програми, но и чрез YouTube и много 
социални мрежи. Зрителите в Молдова, Франция, Швейцария и Китай 
започнаха да се събират заедно за църковните услуги в домовете им и 
след това установяваха църковни клонове, 
когато нарастваше броят на хората. 

Д-р Лий подготви излъчването на 
духовенството, знаейки, че то щеше 
д а  с т а н е  е ф и к а с н о  с р е д с т в о  з а 
разпространяване на светото евангелие в 
края на времето. Накрая откри GCN, която 
обхваща 170 държави.
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„Слава и благодарности на Бог
за благославянето на Манмин със силата на пресъздаването!“

12-те най-добри истории на Манмин през 2017 г

Централната църква Манмин проведе Коледна служба в 11 часа на 25 
декември, 2017 г. За да отбележат деня заедно, повече от 400 пастори 
и вярващи посетиха църквата от 22 държави, включително от СаЩ, 
Белгия, Непал и Колумбия. Старши пастор д-р Джейрок Лий предаде 
посланието, озаглавено „Благословия“, взето от римляни 13:10. Той 
призова присъстващите да си спомнят специалната любов на Бог за 
опрощение и търпение, която им била отдадена от 2010 г. и да участват за 
постигане на Божието провидение с господ и пастора.

На 24 декември бе представено изпълнението в навечерието на Коледа 
след неделната вечерна служба от комитета за сценични изкуства под 
надслов „Поздравления за раждането на господ!“ То бе в съвременен 
стил, съдържащо множество изпълнения на живо, съпроводени от видео 
история, фантастично специално осветление и красива музика и танци. 
видео историята бе подобрена с нови песни за възхвала на Манмин, като 
„раждането на господ“, „голямата мистерия“, „Пътят на спасението“, 

„Силата на любовта“ и „25 декември“. изпълнителите пяха, танцуваха 
и интерпретираха с голяма страст. всичко това обхвана емоционално 
присъстващите от публиката. 

Изпълнение в навечерието на Коледа 
и служба за честване за 2017 г.



Малко преди да издъхне на кръста, с всички 
сили, които Му оставали, исус произнесъл 
Неговите последни думи. Те са известни 
като „Последните седем думи на кръста“. 
Продължавайки от последното издание, нека 
днес да разгледаме третата част от Неговите 
последни думи на кръста.

1. „Жено, ето син ти!“
Йоан 19:26 гласи: „а исус, като видя майка 

Си и ученика, когото обичаше, който стоеше 
близо, каза на майка Си: Жено, ето син ти!“ 
Тук „син ти“ се отнася за ученика, когото 
[исус] обичал – Йоан. исус моли Дева Мария 
да гледа на Йоан като на свой собствен син.

Защо тогава казал: „Жено, ето син ти!“? 
едно от нещата, на които трябва да обърнем 
внимание тук е, че исус нарекъл Дева Мария 
„жено“. в Библията никъде не е написано 
исус да нарича Дева Мария Негова „майка“. 

Терминът „майка“ в „Книгата на Йоан“ бил 
използван от гледна точка на автора, Йоан, 
а не от гледна точка на исус. в Йоан 2 има 
сцена, в която исус превърнал водата във 
вино и там отново нарича Дева Мария „жено“. 
Така е, защото Дева Мария никога не могла да 
бъде майка на исус. Как би могла Дева Мария 
да бъде майка на исус, който е равен на Бог 
(филипяни 2:6) и Сина Бог в Триединния Бог?

Бог произлиза от вечността и е вечен. Той 
е „аЗ СЪМ ОНЯ, КОЙТО СЪМ“ (изход 3:14); 
никой не го е родил или създал. Следователно, 
исус, който е „по Божие подобие“, не можел 
да нарече Дева Мари я просто творение, 
„Майка“. Освен това, Дева Мария не би могла 
да е майка на исус от биологична гледна 
точка. Хората са създадени чрез обединението 
на спермата и яйцето. исус обаче бил заченат 
чрез Светия дух.

ако едно дете е родено чрез изкуствено 

осеменяване, може ли да се каже, че жената, 
която го е износила, е негова „майка“? ако 
едно бебе е прекара ло известно време в 
инкубатор, трябва ли да нарича инкубатора 
своя „майка“? в същия смисъл, исус не 
наричал Дева Мария Негова „майка“, само 
защото бил в утробата й преди да се роди. Бог 
не би харесал хората да считат и да се отнасят 
към Дева Мария сякаш е майка на исус и да я 
почитат, както биха почитали един идол. 

Както ни казва Бог в изход 20:3-5: „Да 
нямаш други богове освен Мене. Не си прави 
кумир, или какво да било подобие на нещо...“, 
ние никога не трябва да си правим, да служим 
на или да почитаме идоли на каквито и да е 
създания.

Следващите думи на исус: „Жено, ето син 
ти!“ били предназначени да утешат Дева 
Мария. Когато видяла любимия й исус да 
п ре т ърп ява необяснимо нещастие,  Дева 
Мария също изпитала сърцераздирателна 
болка и скръб. внимателният винаги исус 
помислил за Дева Мария дори в последните 
моменти на живота Си и й казал да разчита на 
Неговия ученик Йоан, като на свой собствен 
син.

2. „Ето майка ти!“
Йоан 19:27 продължава; „После каза на 

у ченика:  „ето майка ти!“ и от онзи час 
ученикът я прибра у дома си“. От този момент 
нататък, както е написано в Библията, Йоан 
взел Дева Мария в дома си и й служил като 
на собствената си майка. След като родила 
исус като девица, Мария родила още деца 
със съпруга си Йосиф. въпреки това, исус 
не помолил децата на Мария и Йосиф да 
се грижат за нея, а поверил тази задача на 
Неговия ученик Йоан. 

Какво  т рябва  да  разберем  от  това?  в 
Библията е записано във филипяни 3:20: 
„Защото нашето гражданство е на небесата, 
отгдето и очакваме Спасител, господа исуса 
Христа“. Децата на Бог, които са получили 
спасение, принадлежат на небето. Божите 
деца, които са приели господ и чиито имена 
са записани в книгата на живота, образуват 
духовно семейство, което служи на Бог като 
на техен Баща.

Бог е източникът на живот. въпреки че 
всеки от нас е роден от нашите биологични 
родители,  спермата и  яйцата  на  нашите 
родители са им отдадени от Бог.  Когато 
проследим в миналото нашата генеалогия, ние 
откриваме само, че праотецът на всички хора 
– адам, също дошъл от Бог. Той лично създал 
тялото на адам и вдъхнал в ноздрите му дъха 
на живота и следователно, животът ни е от 
Бог. Макар и жената и мъжът да се оженят, 
те не биха могли да заченат друг живот без 
Божието разрешение, защото властта да даде 
дух на заченатото дете също принадлежи на 
Бог. 

С развитието на науката и технологията 
н а  бе з п р е ц ед е н т н о  р а в н и щ е ,  въ з н и к ва 

полемиката за човешкото клониране, но нито 
един човек не е способен да създаде свой 
собствен дух. Хората може да са способни да 
възпроизведат плътта, но възпроизведеният 
човек ще бъде лишен от дух, няма да се 
различава от животните и не би могъл да се 
счита за човешко създание. Освен това, полът, 
характеристиките, външният вид и други 
качества на заченатото дете също са извън 
контрола на родителите. 

Неоспорим факт е, че само Бог контролира 
живота на хората. Само Бог дава духа на 
човека и само Той управлява живота, смъртта, 
проклятията и благословиите за човечеството 
и този Бог е нашият духовен Баща. ако хората 
живеят според желанията на светския живот 
без да вярват в Него, те не могат да нарекат 
Бог „Отче!“ (Йоан 8:44).

Следователно, дори и да имаме кръвна 
връзка с определени хора на този свят, ние 
няма да живеем на вечното Небе с тях, ако те 
не вярват в господ. Дори исус ни напомня 
за това в Матей 12:50, „Защото, който върши 
волята на Отца Ми, който е на небесата, 
той Ми е брат и сестра и майка“ и ни учи за 
същността на истинското семейство, което е 
духовното семейство.

Ние трябва да обичаме и да служим на 
нашето биологично семейство ,  но  само 
духовната любов е правилна в очите на Бог. 
истинската любов не означава да се посветим 
на и да обичаме нашето семейство, което 
богохулства и върви против Божията воля.

Представете си, че родителите и братята или 
сестрите казват на един човек: „Не ходи на 
църква“ или „Хайде заедно да направим това 
престъпление“. ако този човек ги последва, 
това не е пътят на любовта, а на смъртта. ето 
защо, макар и да обичаме и да служим на 
нашите родители, братя и сестри, ние трябва 
да правим това в рамките на истината. Освен 
това, ако обичаме истински членовете на 
нашето семейство, ние трябва първо да им 
проповядваме евангелието и да ги ръководим 
към Небето. 

Скъпи братя и сестри в Христос, третите 
думи,  произне сени от исус по време на 
разпъването Му, съдържат любовта на исус, 
който искал да утеши скърбящата Мария. 
Нашият господ ни казва също, че всички 
братя и сестри в Него са нашето истинско 
семейство. Моля се в името на господ да 
разберете  сърцето Му още по-добре,  да 
обичате Бог повече и да споделяте помежду си 
духовна любов в господ.
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„а исус, като видя майка Си и ученика, когото обичаше, който стоеше близо, каза на майка Си: „Жено, ето син ти!“ 
После каза на ученика: ето майка ти! и от онзи час ученикът я прибра у дома си“ (Йоан 19:26-27).

Старши пастор д-р Джейрок Лий
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Последните седем думи на 
Исус на кръста (2)

Кръщаването с огъня на Светия дух стопли сърцата на 
хората на специалната среща за молитви Данаил!

През февруари 2017 г., кръщаването с огъня на Светия дух бе 
предназначено за присъстващите на първата за годината специална среща за 

молитви Данаил, която бе проведена по време на две части в продължение на 42 
дни. Всички хора, които се присъединиха от целия свят чрез GCN, както и църковните 
членове, получиха благоволение да се покаят, да изпитат изцеление и да получат 
финансови благословии. Изпълнени бяха желанията на сърцата им, като получаване на 
работа или повишение в службата, греховните им природи бяха изгорени и начинът им на 
мислене бе променен. 

През октомври бе проведена втората за годината специална среща за молитви Данаил 
под надслов „Плодът на силата на пастора“. Те се молиха ревностно, за да се променят, 
разчитайки на любовта на пастора и на справедливостта му за тях. Двете специални срещи 
ускориха потока на цялостен дух и това им даде шанс отново да се възползват от правия път.

Срещата за молитви Данаил се провежда всяка нощ (петъчна целонощна служба в 
петъчните дни) и се ръководи от президента на центъра за 
молитви на Манмин – Бокним Лий. Двете последователни 
сесии на специалната среща за молитви Данаил се 
провеждат два пъти в годината.

Температурата бе регулирана по време на лятното 
оттегляне за молитва на Манмин!

От 7ми до 10ти август се разкри делото за регулиране на температурата 
по време на лятното оттегляне за молитва през 2017 г., проведено в курорта 

Диогюсан, Муджу.
В цялата страна имаше предупреждение за изключително горещо време, но 

температурата в центъра за молитви се поддържаше между 25 и 26 градуса по Целзий. 
Стана точно така, както обяви д-р Лий по време на неделната служба на 6ти август. Той 
каза, че температурата ще се контролира от ветровете, дъжда и облаците, и тя остана 
между 25 и 26 градуса по Целзий. 

Църквата Манмин в Монголия и Църквата Манмин Чианг Рай в Тайланд изпитаха същите 
температури, когато се присъединиха в оттеглянето за молитви чрез прякото излъчване 
по GCN. В Индия членовете на Църквата Манмин Мадурай също изпитаха промяната на 
температурата от 32 на 26 градуса през първия ден от събитието. Температурата стана 
26 градуса, когато започна лагерният огън за отдаване на почит и възхвала. Членовете на 
Църква Манмин Киншаса в ДР Конго се присъединиха към него, 
гледайки запис на програмата. Когато гледаха лагерния огън за 
отдаване на почит и възхвала, температурата падна от 30 и 33 
градуса на 25 градуса по Целзий! Всичко това е само един пример 
от случаите на контролиране на оптималната температура на 
всяко събитие, проведено от църквата.

Хората получиха още повече благоволение чрез 
книгите на д-р Лий!

Книгите на д-р Лий позволиха на читателите да размислят върху 
значението на истинската любов и увеличиха Божието благоволение за 

тях.
През април 2017 г. бе публикувана книгата Сълзи. Книгата съдържа изповедите на 

вярващите, които били променени, като осъзнали значението на сълзите, проляти 
от Бог, Господ и пастора, и изпитали любовта. Книгата заема първо място като най-
продавана книга на седмицата и месеца сред християнските книги в продължение на 
шест месеца и трогна дълбоко сърцата на читателите.

През декември бе публикувана друга серия за библейска фигура Ще изпратя 
Илия за вас, следвайки останалите серии: 
Авраам, Божият приятел; Яков, когото 
избрах, Потомъкът на Авраам, Божият 
приятел; и Йосиф, пътят към Божия 
завет, всички които се продават добре 
като бестселъри сред християнските книги. 
Книгите предизвикаха духовно събуждане 
и по-голямо благоволение за вярващите.
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Божията любов преливаше на 
„Небесното тържество“!
През май 2017 г., д-р Лий покани вярващите, които бяха постигнали 

сърце на духа и цялостен дух, в неговия планински дом за молитви и 
организира „Небесното тържество“! Всяка година от 2014 г., той украсява своя дом 
за молитви и кани хората, които са се трудили усърдно и са успяли да наподобяват 
на Господ. Той се подготвя за тържеството с голяма грижа, за да им помогне да 
почувстват красотата и щастието на небето, да получат Божията утеха и сила, за 
да работят по-предано и да имат по-голяма надежда за Новия Ерусалим.

По-конкретно, тържеството, проведено през 2017 г., бе по-значително със 
специалното присъствие на Бог (Изход 16:10, 33:11; Числа 12:8). Не само 
поканените, но и други църковни членове в и извън Корея се събраха и 
предложиха служби на Бог. Приемайки техните молитви, Бог ги благослови с 
изцеление и отговори.

На Конференцията на ръководителите бе представен 
начинът, по който да станат могъщи служители!

През месец юли 2017 г.  бе проведена Конференцията на 
ръководителите с основна тема „Сила“ въз основа на Йоан 14:12 и на 

нея присъстваха хора от 21 държави. Д-р Лий проповядва за значението на силата, 
първоначалното сърце на Бог, въплътено в силата и вида на силата, която променя 
сърцата на хората.

Присъстващите научиха, че в силата е добрината и любовта на Бог, който иска да 
спаси всички хора от всички нации. Освен това, те изпитаха необходимостта от сила, 
за да пожънат изобилни плодове на човешката култивация в изпълнения с грехове 
свят в края на времето. Те взеха решение да станат служители, притежаващи сила.

От 2011 г., Конференцията на ръководителите се провежда всяка година за 
вярващите, за да живеят с дух и цялостен дух.
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Ураганът Ирма отслабна и се разсея 
с молитвата на д-р Лий!
През септември 2017 г. в Атлантическия океан бе наблюдаван 

изключително могъщ ураган, наречен „Ирма“, който предизвика паника в 
САЩ. Пасторите в САЩ изпратиха своите молби за молитва до д-р Лий, 

за да предотвратят очакваните огромни щети. След неговата молитва Ирма 
промени посоката си, отслабна бързо и накрая се разсея. Така бяха предотвратени 
катастрофални щети. Това изумително дело на Бога бе отразено в една публикация в 
The Washington Post, което се счита за едно от водещите ежедневни издания в САЩ, 
със заглавието: „Ураганът Ирма заглъхна след молитвата на корейския пастор, д-р 
Джейрок Лий“.

Дори и преди това, много тайфуни чрез неговата молитва промениха посоката си и 
бяха потушени, като Матю, Хоакин, Ирене и Густав. Също така, хората бяха защитени с 
молитвата му по време на големи земетресения и горски пожари. Изливаше се сладък 
дъжд след големи суши и големите порои спираха по време на наводнения. Хората 
изпитваха Божията закрила по време на бедствия извън човешкия контрол. ▼ Муджу, провинция Джионбук, 

където се проведе оттеглянето 
за молитви, бе изключена от 
картата за предупреждение за 
високи температури.
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Комитетът за сценични изкуства представи 
красотата на Небето на сцената!
Д-р Лий изпита съжаление за това поколение, защото дори 

възхвалите на Бог са станали светски, затова се опита да предложи 
удовлетворяващи Бога възхвали в църквата. В отговор на неговото 

сърдечно желание, самият Бог започна да отдава песни през 2009 г. Отдадените 
от Бога песни, известни като „Възхвала на Манмин“, бяха използвани по време на 
църковни събития и изпълнения. Те изпълниха сърцата на членовете с Божията 
любов и надеждата за небето. С възхвалата на Манмин, Комитетът за сценични 
изкуства представи забележителни изпълнения и разпространи християнската 
култура в целия свят.

През април 2017 г., изпълнителите изразиха пожертвуванието и любовта на 
Господ с Великденския мюзикъл „Сълзите на Господ“. Изпълнението трогна дълбоко 

публиката и много от зрителите го 
оцениха високо.

Честването на 35тата църковна 
годишнина през октомври показа 
небесното тържество в Новия 
Е р у с а л и м .  И з п ъ л н и т е л и т е 
танцуваха валс, представиха 
небесни водни спортове и показаха 
различни изпълнения заедно с 
видео презентация.

Коледното изпълнение през 
декември беше на живо в стила 
на водевилно представление. 
То описваше живота на Господ, 
Неговата любов на кръста и седем-
годишното пожертвувание на 
пастора, под заглавието „Раждането 
на Господ“. Изпълнението осигури 
голямо благоволение за публиката. 

Гости от чужбина непрекъснато посещават 
Манмин, за да видят силата!
Църквата бе посетена от известни гости от различни области, 

които бяха научили за духовенството на Манмин и копнееха да 
изпитат лично могъщите дела.

През юли 2017 г., пасторите и вярващите от 21 държави присъстваха на 
Конференцията на ръководителите и през август около 1,100 души, включително 
много епископи от 37 държави, участваха в лятното оттегляне за молитви на 
Манмин.

През октомври, гости от 23 държави, включително САЩ, Германия, Израел, 
Латвия и Аржентина, посетиха църквата, за да отбележат нейната 35та 
годишнина. Чрез посещението си, те изпитаха могъщите дела да се излекуват от 
болести, да изпълнят желанията на сърцата си и да изпитат духовното царство.
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Деяния 19:11-12 гласи: „При това Бог вършеше особени велики 
дела чрез ръцете на Павла; дотолкоз щото, когато носеха по болните 

кърпи или престилки от неговото тяло, болестите се отмахваха от 
тях, и злите духове излизаха“. По същия начин, силата на Бог бе изпълнена 
чрез кърпичката, на която се беше молил д-р Лий. През 2017 г. бяха проведени 
множество срещи за изцеление с кърпичка в Израел, САЩ, Германия, Франция, 
Молдова, Украйна, Латвия, Кения, Монголия, Тайланд, Пакистан и Египет.

Когато пасторите или ръководителите се молеха за болните с кърпичката, на 
която се беше молил д-р Лий, хората бяха излекувани от много видове болести, 
като СПИН и болестта на Паркинсон; зрителните и слуховите функции бяха 
възстановени; някои хора бяха освободени от обсебването с демони, а други 
изпълниха желанията на сърцата си. Огнените дела на Светия дух увеличиха 
Божието царство. През 2017 г. по-конкретно, тези дела бяха представени повече 
и по-бързо.

По-големи и по-бързи дела на изцелението и отговори бяха разкрити с кърпичката!
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Лекарите от WCDN представиха доказателство 
за Божествено изцеление в медицински случаи!

През 2004 г. бе създадена Световната християнска мрежа на 
лекарите (WCDN) с цел да пробуди образованите хора в края на 

времето. Под името Международна конференция на WCDN, всяка година се 
събират лекари и медицински професионалисти от целия свят, за да представят 
Божествени случаи на изцеление с медицински данни като доказателство.

През октомври 2017 г. бе проведена 14тата международна конференция в 
Русия с около 400 лекари и медицински професионалисти от 13 държави и 
повечето от представените случаи бяха постигнати чрез молитвата на д-р Лий. 
Те научиха също духовния закон, приложен за Божествено изцеление чрез 
специалната лекция „Причината за болестите“ въз основа на книгата на д-р 
Лий Лечителят Бог. Голямо внимание предизвика също видео презентацията 
„Потопът на Ной“, която бе създадена въз основа на лекциите на д-р Лий за 
Битие. Всички те бяха горди да присъстват на духовенството на WCDN.
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