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„Ще служим смирено с 
любовта на Господ!“

Религиозна служба на пасторите и църковните служители 2018 г.

по време на неделната вечерна 
служба на 18 февруари, 2018 г., бе 
представена религиозна служба на 
пасторите и църковните служители 
с говорител старши пастор доктор 
Джейрок лий.

Броят на поклонниците бе 9477, 
включително пастори, служители 
на левит (служителите в църквата 
на пълно работно време), старши 
служители, старши и младши дякони 

и дяконки, асоциацията на Естер 
(група на съпругите на пасторите), 
и асоциация на поклонниците на 
молитвата. Участваха 43 църковни 
к л о н а  в  Ко р е я ,  в к л юч и т е л н о 
Gwangju, Daejeon, Masan, Busan, 
Yeosu, Changwon и Chuncheon.

Д-р Д жей рок лий п редстави 
посланието, озаглавено: „Сърцето на 
пастора“, въз основа на римляни 5:7-
8.

То й  з а п о ч н а  п о с л а н и е т о  с 
обяснение за сърцето на пастора, 
което има за цел да се грижи за 
душите със сърцето на господ и 
да разшири Божието царство със 
сърцето на Бог и представи трите 
начина за постигане на това сърце: 
на първо място това означава да се 
откажем от собствения си живот за 
Божието царство; на второ място 
означава да считаме душите за 

ценни; и на трето място означава да 
изпълняваме мълчаливо отдадените 
от Бог задължения със сърцето на 
недостойни роби.

Като инструмент на Светия дух за 
повеждане на безкраен брой души 
към спасение в това последно време, 
поклонниците решиха отново да 
постигнат сърцето на пастора, който 
обича душите с живота си, и да се 
трудят предано и смирено.

Семинар за зрителите на GCN, говорещи хинди
Н а  6  ф е в р у а р и ,  2 018  г. ,  б е 

проведен семинар за зрителите 
н а  G C N,  г ов о р е щ и  х и н д и ,  в 
църквата Делхи Манмин (пастор 
Джон Ким) в индия. проповедите 
на д-р Джейрок лий се излъчваха 
с дублиране и субтитри на хинди 
по телевизията Shubhsandesh и 
YouTube. Семинарът бе проведен 
в отговор на нарастващия брой 
зрители и сърдечните получени 
отговори. 

На това събитие присъстваха 
около 70 пастори и вярващи от 
Jharkhand, която се намира на 
1500 км от мястото на събитието, 

Punjab, Uttar Pradesh и Haryana. 
пастор Джон Ким проповядва за 
могъщото духовенство на д-р лий 
и начините за духовно развитие 
и получаване на отговори. След 
техните положителни отговори, 
ц ър к в а т а  р е ш и  д а  п р ов е ж д а 
редовно семинари за зрителите и 
пасторите.

За по-ефикасна мисионерска 
р а б о т а ,  ц ъ р к в а т а  М а н м и н  в 
Делхи осигурява на зрителите 
на GCN в индия проповедите на 
д-р лий, дублирани на хинди, 
който е официа лният език на 
страната. 



исус произнесъл думите на любовта малко 
преди да умре на кръста и те са известни като 
„последните седем думи на кръста.“ Нека 
днес да разгледаме седмите и последни думи, 
произнесени от исус на кръста.

1. Причината, заради която Исус викал 
„Отче“ на висок глас

Той направил това, за да може последните Му 
думи на земята да бъдат чути от хората и също 
така, защото Божията воля е да „[викаме] на 
висок глас“ в молитвата си към Него.

В Словото Си в Еремия 33:3, „извикай към 
Мене и ще ти отговоря, и ще ти покажа велики и 
тайни неща, които не знаеш“, Бог ни казва чрез 
Библията, че трябва да викаме в молитвата си, 
както и в Числа 12:13; 2 летописи 32:20; псалми 
57:2; Марко 10:47; Йоан 11:43; Деяния 4:24; и 
Деяния 7:59.

Когато исус се молил в гетсиманската градина 
малко преди да го задържат, Той се молил 
толкова страстно, че „потта Му станала като 
капки кръв.“ Медицинският специалист твърди, 
че когато един човек е под голям стрес или 
полага големи усилия, възможно е капилярните 
съдове да се спукат, причинявайки едновременно 
изпотяване и кървене и за човека това означава 
„да се поти, сякаш кърви.“ Освен това фактът, 
че исус се потил, сякаш кървял, докато се молил 
късно през нощта при климата в израел показва 
колко страстно и отчаяно се е молил.

2. Причините, заради които Исус казал: 
„Отче в Твоите ръце предавам духа Си“

1) исус свидетелства за безсмъртието на духа 
на хората.

Хората се състоят от дух, душа и тяло. След 
завършване на живота, тялото, което е било 
просто съд за духа и душата, се връща в земята. 

Духът е вечен и безсмъртен и никога не умира. 
Духът на адам бил сътворен след неговото 
създаване, когато Бог вдъхнал в ноздрите му 
дъха на живота (Битие 2:7). Бог изпълнил духа 
на адам с духовно познание, което е истината. 

„Душа“ се  отнася  за  всички функции, 
които позволяват на един човек да съхранява 
информация в мозъка си и му позволяват да 
запомня определени данни, да мисли и да 
изпитва чувства за тях, да ги прилага или да 
действа според тях. първоначално господарят 
на адам бил неговият дух, който контролирал 
тялото и душата му. Духът му бил изпълнен 
с истината, затова душата и тялото му под 
контрола на духа също били изпълнени с 
истината. Духът на адам умрял, когато съгрешил 
пред Бог, като ял от дървото на познанието на 
доброто и злото. „Смъртта на духа“ се отнася за 
прекъсването на комуникацията на човек с Бога 
и неспособността на духа да изпълнява своите 
задължения.

След като духът, господарят на човека, 
умре и спре да функционира, душата приема 
ролята на господар и започва да ръководи 
тялото. Душата тогава подлежи на делото 
на Сатаната и започва да получава невярно 
познание. С изпълване на сърцето с неистини, 
истините, засадени първоначално от Бог, се 
заменят от неистината. Сърцето накрая се 
изпълва с омраза, яд и егоизъм. Въпреки това, 
прекъсването на функционирането на духа на 
човека не означава умирането на духа. Духът 
на човека бил образуван с дъха на живота на 
вечния и безсмъртен Бог. Той никога не може да 
изчезне.

Какво ще се случи с душата, когато тялото 
умре? Мозъкът е необходим на човека, за да 
функционира. Благодарение на мозъчните 
клетки той може да има памет и да мисли. 
Когато завърши физическият живот на едно 
животно (което няма дух), паметта в мозъка на 
животното също изчезва; неговата плът и душа 
умират и се връщат към нищожността. Въпреки 
това, функциите на душата на човека, който има 
дух, се предават на „сърцето“ и се съхраняват 
в него. Ето защо, вместо да изчезне, душата 
ще съществува завинаги заедно с духа, като 
качествата на душата са вложени в духа. 

поради същата причина господ казал: „Отче 
в Твоите ръце предавам духа Си.“ Когато един 
човек чуе евангелието и приеме исус Христос, 
той получава Светия дух и неговият дух, който 
преди това е бил „мъртъв“, се съживява. За 
човека със съживен дух, който е изпълнил 
сърцето си с истината, можем да кажем, че 
„Душата му просперира.“ Когато преуспява 
душата на един човек – с други думи, когато 
сърцето му се изпълва с истината – всяко 
начинание в живота му ще преуспява и ще се 
радва на добро здраве (3 Йоаново 1:2).

Както казва исус в Йоан 3:5, „истина, истина 
ти казвам, ако се не роди някой от вода и Дух, 
не може да влезе в Божието царство“, хората, 
които са родени отново от водата и Светия дух 
със съживен дух – ще отидат на Небето. Въпреки 

това, хората, чиито духове не са съживени 
и сърцата им не са култивирани с истината, 
защото не вярват в исус Христос, няма да могат 
да отидат на Небето. адът е място, запазено за 
настаняване на такива хора.

2) исус свидетелства, че е спазвал и изпълнил 
всичко в съответствие с Божието провидение.

Фактът, че исус се молил на кръста: „Отче в 
Твоите ръце предавам духа Си“ показва как се 
подчинявал и изпълнил всичко в съответствие 
само с Божието провидение. идването на 
исус на този свят, разпъването Му на кръста 
и възкресението Му не било планирано и 
изпълнено според Неговата собствена воля 
или план, а само според волята на Бог, който 
контролира живота, смъртта, проклятията и 
благословиите за човека, както и историята на 
човечеството (Йоан 4:34). 

Докато се молим в името на исус Христос, 
Единственият, който отговаря на молитвата 
ни е Бог. исус ни казва в Матей 10:29-31, „Не 
продават ли се две врабчета за един асарий? и 
пак ни едно от тях няма да падне на земята без 
волята на Отца ви. а вам и космите на главата са 
всички преброени. Не бойте се, прочее, вие сте 
много по-скъпи от врабчетата.“

ако наистина разбирате и запишете в сърцето 
си духовното значение на това уверяване от 
господ, ще бъдете способни да посветите всичко 
на Бог. Както Бог ни напомня „ни едно [от 
врабчетата] няма да падне на земята без волята 
на Отца ви“ и „космите на главата са всички 
преброени“, ако можем да Му се доверим с 
вяра, няма нищо, заради което да не можем да 
получим Неговите отговори, независимо дали 
това е проблем, свързан с болест, за благославяне 
на работното място или бизнеса, или дори за 
постигане на Божието дело.

Въпреки че исус съществувал под формата на 
Бог и е едно с Бога, исус търсел и следвал само 
Божията воля и Му поверил всичко. В същия 
смисъл, вместо да се доверявате на човешките 
способи или на другите хора, нека всеки от Вас 
да се съсредоточи само върху Бог, да изпитва 
винаги делото Му, което превъзхожда човешките 
възможности и да го почита във всичко.

Скъпи братя и сестри в Христос, помнете 
винаги „последните седем думи на исус на 
кръста“, като приемате сърцето на исус, който 
викал силно сред болката на разпъването и 
постигате изцяло Божията воля. Моля се, докато 
очаквате Този, който ще се върне за нас в името 
на господ, всеки от Вас да получи короната на 
праведността в този ден.
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„и исус извика със силен глас и рече: Отче в Твоите ръце предавам духа Си. и това като рече, издъхна“ (лука 23:46).

Старши пастор д-р Джейрок Лий
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Молитвата на приемането

Макар и понякога да се молите самостоятелно, трябва често да се събирате с хора и да се молите, приемайки това, 
което се иска. Нека да разгледаме какво представлява молитвата на приемането и как се извършва. 

Като отдаваме такава молитва, нека да изпитаме силата на молитвата на приемането. 

Матей 18:19 гласи: „пак ви казвам, че ако 
двама от вас се съгласят на земята за каквото 
и да било нещо, което да поискат, ще им бъде 
дадено от Отца Ми, който е на небесата.“ Това 
показва колко много е удовлетворен Бог от 
молитвата, отправена „ако двама от вас се 
съгласят на земята за каквото и да било нещо.“ 

Тук „ако двама от вас се съгласят“ в молитвата 
означава молитвата, направена от всеки човек 
в единство със Светия дух, когато се моли 
на Бог в името на господ (Юда 1:20). С други 
думи, те трябва да се молят от все сърце, като се 

обединяват със сърцето на Светия дух. господ 
може да действа само в такава могъща молитва, 
която да доведе до бързи отговори от Бога.

За да предложим такава молитва, трябва първо 
да постигнем сърцето на духа. Според степента, 
в която неправедните качества, грехът и злото 
бъдат отстранени от сърцата ни, можем да 
постигнем повече сърцето на духа и да осъзнаем 
ясно Божията воля чрез гласа и призива на 
Светия дух.

Като се подчиняваме на Светия дух, ние 
получаваме повече от Неговата пълнота и 

вдъхновение и ставаме по-обединени с Него. 
ако се молите в единство с Него, нито Вашите 
плътски мисли, нито Вашата алчност ще наруши 
молитвата Ви.

Следователно, ще бъдете способни да се 
молите с желанията на Светия дух и в истината 
за постигане на нещата според Божията воля. 
Дори когато сте уморени, ще бъдете способни 
да получите бързо пълнотата на Духа, да 
прогоните умората и да общувате дълбоко с Бог. 
Този вид молитва означава духовно да се молите 
с приемане.

Бог е удовлетворен, когато се молите с 
приемане на Светия дух и отговаря с големи 
благословии. Така е, защото молитвата е 
извършена в единство със Светия дух. Чрез 
такава молитва на п риемане ще бъде те 
способни да получавате отговори от Бог и да 
свидетелствате за живия Бог. 

Можете да се молите с приемане на Светия 
дух като получите Неговата пълнота (Ефесяни 
6:18). Светият дух е сърцето на Бог и Той търси 
всички неща, дори дълбочините на Бог (1 
Коринтяни 2:10). Той се застъпва за светците 
според Божията воля (римляни 8:27). Ето защо, 
когато се молите, следвайки ръководството 
на Светия дух, можете да се молите според 
Божията воля и Бог ще отговори на молитвата 

Ви и ще изпълни желанието на сърцето Ви.
ако Вие сте начинаещ или не сте се молили 

последователно, за Вас може да е трудно да се 
молите с приемане на Светия дух. ако се молите 
с Вашите мисли и по собствения си начин, 
може да не се изпълните с Духа. Може да имате 
блуждаещи мисли и да заспивате от умора. 
Молитвата Ви може да е безсмислено повторение 
и Вие може да забравите какво сте казали в нея.

Никой не може да се моли съвършено в 
приемане на Светия дух от самото начало. Бог 
ще признае усилията Ви и ще Ви благослови, 
докато се стараете да се молите в Духа. Тогава 
ще бъдете в състояние да се молите добре 
и накрая ще се молите според Светия дух. 
Бог ще запомни дори молитвата, която сте 

предложили в миналото и ще Ви даде отговори 
и благословии.

исус казал в Матей 18:20: „Защото, гдето 
двама или трима са събрани в Мое име, там съм 
и аз посред тях.“ Когато Божите деца, които са 
приели господ и са получили Светия дух, се 
молят заедно, господ ще ръководи сърцата им, за 
да станат едно със Светия дух и да се обединят 
в молитвата. Той ще действа в такава молитва и 
молитвата удовлетворява Бог. 

ако сърцата на хората не са обединени, 
ръководителят трябва да ги ръководи, за да 
отдават възхвала и да се покаят, за да станат 
обединени. Само когато се молят в единство 
могат да получат пълнотата на Духа и да бъдат 
радостни и убедени, че ще получат отговор.

След възнесението на небето на възкръсналия 
господ, 120 души се събрали, за да приемат 
помощника, Светия дух, който господ обещал 
да изпрати. Когато се молили с приемане, те 
получили Светия дух и говорили на други 
езици (Деяния 1:12-15; 2:1-4).

В този ден апостолите получили голяма 
сила и три хиляди души били покръстени в 
един и същи ден чрез проповедта на апостол 
павел. Броят на вярващите нараснал чрез 
представянето на чудеса и знамения от 
апостолите и животът им бил обновен (Деяния 
2:14-47).

Чрез молитвата с приемане, те били способни 
да предадат посланието могъщо, да излекуват 
слепите и куците, да съживят мъртвите, да 
излекуват всякакъв вид болести и да прогонят 

демоните от хората, обхванати от тях.
ако се обедините със Светия дух и се молите 

от все сърце, всемогъщият Бог ще действа, 
надминавайки най-големите ви очаквания, 
независимо от ситуацията, в която се намирате 
(Деяния 12). За разширяване на Божието 
царство, пасторите, работниците и вярващите 
трябва да се молят с приемане. Делото на 
Светия дух ще е различно, в зависимост от това 
доколко се молят от все сърце и с набожност.

Моли твата с  п риемане е  основата на 
благословиите за духовно израстване или 
пос т и га не то  на  жела н и я та  на  с ърце то 
(Еклесиасти 4:9-12). Молитвата на всеки човек 
може да бъде отдадена като тънък пласт аромат 
и може да й липсва силата да унищожи полето 
на врага дявол и Сатаната във въздуха, но 

молитвата е по-могъща с тънкия пласт аромат. 
В молитвата с приемане, молитвата на всеки 
човек ще бъде отдадена като дебел пласт аромат 
и ще се издигне могъщо на небето.

Когато се молите за Божието царство в 
единство със Светия дух, Бог ще се радва на 
молитвата и ще отговори още по-бързо на 
личното ви сърдечно желание.

Броят на хората не е най-важното в молитвата 
с приемане. Хората, които се събират, трябва 
да получат същия призив на Светия дух и да 
се молят със същата цел. Ето защо, в центъра 
на молитвата с приемане е Светият дух. 
Само когато хората са обединени, следвайки 
ръководството на Светия дух в молитвата, 
можем да кажем, че това е молитвата с 
приемане.

Какво е „молитвата на приемането“?

Как можем да се молим с приемане на Духа?

Сила на молитвата на приемане
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„Чрез могъщата молитва са отдадени духовни 
благословии и изцеление!“

през лятото на 2016 г, почувствах бучка във 
врата ми. Не я взех на сериозно, но няколко 
месеца по-късно хората около мен казаха, че 
нещо изпъкваше на врата ми. Можеше да се 
види бучка с размер на яйце.

Тя ставаше все по-голяма с течение на 
времето. Отидох в болницата и ми казаха, 
че имах 3 см киста на щитовидната жлеза. 
лекарят каза, че изглеждаше лошо и можеше 
да притисне хранопровода, ако продължаваше 
да расте. изтеглиха течността от кистата със 
спринцовка, но тя се напълни отново само 
след няколко дни.

Отстраниха течността няколко пъти, но беше безполезно. Едва тогава разбрах, че 
това беше духовен проблем. Осъзнах, че се оплаквах, когато нещо не ставаше, както 
исках и повтарях едни и същи безсмислени молитви в продължение на дълго време. 
Започнах да посещавам събранието за молитви Данаил, което се провеждаше в 21 ч. 
всяка вечер и се стараех усилено да се моля, като се разкайвах от все сърце, дори когато 
изпитвах умора.

На 15 май, 2017 г., имаше специално църковно събитие. Написах на дланта си думите 
„киста на щитовидната жлеза“ и се здрависах с вяра със старшия пастор д-р Джейрок 
лий. От тогава кистата спря да расте. Започнах да се моля по-ревностно, за да се 
излекувам напълно.

Бог ми помогна да изпитам любовта на господ в молитвата ми от все сърце и не спирах да 
плача. получих висша сила, за 
да се моля от все сърце. Започнах 
да изпитвам щастие, докато се 
моля и се молех по-ревностно 
на специалното събрание за 
молитви Данаил. получих 
дори награда на церемонията за 
награди. Кистата ставаше все 
по-малка след молитвите. Сега 
няма бучка. алилуя!

Сестра Джихай Лий, на 23 г., 
Мисия на младежите, Централна църква Манмин

имах много лошо зрение и не можех 
да живея без очила. Всичко изглеждаше 
замъглено без тях и не бях способна 
дори да различа цветовете. Очите ми се 
възпаляваха и ме боляха дори при лек 
вятър. Наистина беше неприятно.

В началото на януари 2018 г., отидох 
на преглед при офталмолог и установих, 
че зрението ми беше по-лошо, отколкото 
си мислех. лекарят каза, че зрението с 
лявото ми око се влошаваше и дори бе 
инфектирано с вирус, който увреждаше 
корнеята. предупредиха ме за опасността 
да ослепея напълно.

На 7 януари слушах посланието на 

старшия пастор по време на неделната 
вечерна служба. То бе за господ, 
нашият лечител от серията с проповеди 
„посланието на кръста.“ посланието 
трогна сърцето ми. разкаях се за това, 
че разчитах на светски методи, въпреки 
че Бог наистина е всемогъщ и нищо не 
е невъзможно за Него. След проповедта 
получих молитвата за болните на 
старшия пастор. След това придобих вяра 
за изцелението ми чрез неговата могъща 
молитва.

поставих ръцете си върху очите ми и 
получих молитвата. Точно в този момент 
изпитах нещо изумително. От екрана 

изведнъж излезе голям огън и покри 
очите и ръцете ми. прибрах се вкъщи 
след молитвата. изненадах се отново, 
защото предният двор изглеждаше много 
ясно и нещата в къщата бяха ясни, макар 
че не бях светнала лампите.

На следващата сутрин отидох на 
редовен преглед за очите ми. Буквите на 
таблото бяха толкова ясни, че можех да ги 
прочета всичките. лекарят беше изумен и 
каза: „Не знам какво се е случило. лявото 
ти око е почти нормално. подобрено е 
дори зрението с дясното ти око. и двете 
ти очи са в рамките на нормалното.“ аз 
съм на повече от 80 г., но виждам нещата 
ясно дори от 3 м разстояние. Не нося 
повече очила.

Отдавам благодарности на Бог, 
който изпълни това изу мително 
чудо, преминаващо през времето и 
пространството. Благодаря на старшия 
пастор, който се моли за мен. 

Сестра Асусена Куевас, на 85 г., 
Църква Хоумсел Аржентина

„Имаше опасност да ослепея напълно, но зрението 
ми стана нормално чрез огъня на Духа!“

Моля се непрекъснато на 
събранието за молитви Данаил. 
Съпругата ми веднъж каза, че 
се моля, дори когато трябва да 
пропусна да се нахраня. през 
2009 г. дори получих голямата 
награда, отдадена от Старшия 
пастор по време на специалната 
це ремон и я  з а  на г ра д и  на 
събранието за молитви Данаил.

п р е з  о к т о м в р и  2 017  г. , 
поч у вс т ва х  т в ърда  бу ч к а 

от лявата страна на врата ми и започнах лесно да се изморявам. 
Независимо какво беше, аз бях сигурен, че можех да се излекувам. 
получавах молитвата за болните на старшия пастор на всяка 
боготворителна служба и пиех ежедневно сладка вода Муан (изход 
15:25). Без да знам точно кога, болката изчезна и вече не усещах бучка. 

Въпреки това, през ноември – един месец по-късно, отново усетих 
бучка от дясната страна на врата ми. Чувствах го малко вкочанен и 
изпитвах болка, когато преглъщах. прегледаха ме и лекарят каза, че 
имах Болестта на Хашимото – автоимунно заболяване, което поразява 
щитовидната жлеза и постепенно я унищожава. 

Чувайки това, аз се покаях, че не разчитах повече на Светия дух 
докато се молех и не се опитвах да изпитам сърцето и любовта на Бога 
в молитвата ми. почувствах се по-добре, когато се осъзнах духовно и 
се разкаях. От тогава се стараех повече да получа духовно осъзнаване 
с вдъхновението на Светия дух, когато чета Библията. полагах повече 
усилия душата ми да просперира и да водя по-ползотворен живот 
с вяра. получавах молитвата на старшия пастор по време на всяка 
боготворителна служба и пиех ежедневно сладка вода Муан. пасторът 
на моята енория също се моли за мен с кърпичката на силата (Деяния 
19:11-12). Бучката тогава изчезна напълно и се чувствах много по-
добре. алилуя! Отдавам всички благодарности и възхвала на Бог, 
който е винаги с нас.

Дякон Гуангсик Ким, на 60 г., 
Енория 20, Централна Църква Манмин

▲ Киста с размер от 3 см в лявата щитовидна жлеза.

Преди


