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Н а  2 5  м а й ,  2 018  г.  б е 
извършена боготворителна 
служба на ръководители на 
области, под-области и групи 
по време на неделната вечерна 
служба. Всички членове на 
църквата са групирани според 
своето място на пребиваване в 
три енории: 1ва голяма енория 
(Енория 1 до 9), 2ра голяма 
енория (Енория 10 до 21) и 3та 
голяма енория (Енория 22 до 
32). Отделно има Китайска 
енория (групата на хората от 
китайско-корейски и китайски 
произход, живеещи в Корея) 
и Енорията на чужденците 
(чужденци, живеещи в Корея). 
Всяка енория има областни 
ръководители, подобластни 
ръководители и ръководители на 
отделения, които възлизат на 1,650. 
Те извършиха Службата.

Религиозната служба бе излъчена 
пряко по GCN и Интернет. Старшият 

дякон Хейнгчиол Шин, президент 
на асоциацията на подобластните 
ръководители мъже председателства 
службата, старши дякон Хийсюнг 
Лий, президент на асоциацията на 

подобластните ръководители жени, 
направи представителна молитва 
и дякон микюнг Кай, ръководител 
на отделение на Църквата манмин 
Чионан, прочете цитат от Библията.

Д - р  Д ж е й р о к  Л и й 
проповядва посланието, 
озаглавено „Сърцето на 
любовта“ въз основа на 
Римляни 5:8. Той започна 
посланието с думите, че 
ако осъзнаем любовта на 
Бог,  който ни спасил от 
греховете, ще искаме да 
живеем според волята му 
и да предаваме на другите 
любовта, която получаваме. 
С л е д  т о в а  т о й  о б я с н и 
сърцето на любовта в три 
аспекта:  сърцето,  което 
поставя другите преди себе 
си; сърцето, което изпитва 
м и л о с т  к ъ м  д р у г и т е  и 
сърцето, което дава всичко 
на другите. 

Вярващите бяха готови да служат 
дори на малките, да се грижат за 
душите с милост и любов към Бог и 
да ги съживяват чрез пожертвувание 
и всеотдайност.

По време на неделната сутрешна 
с л у ж б а  н а  1  а п р и л ,  2 018  г. , 
Цен т р а л н а т а  ц ърк в а  м а н м и н 
предложи Великденска служба за 
отдаване на благодарност и честване 
на Възкресението, което е един от 
трите празника на Християнството. 
Службата бе излъчена пряко по GCN 
(www.gcntv.org). Старшият пастор д-р 
Джейрок Лий предаде посланието, 
озаглавено „Възкресението на господ“ 
въз основа на 1 Коринтяни 15:41-44.

По време на неделната вечерна 
служба той проповядва посланието 

„Плътта и кръвта на господ“ въз 
основа на йоан 6:53-55, последвано от 
Церемонията за Светото причастие. 
Членовете запазиха в сърцата си 
пожертвуванието и любовта на 
господ на кръста, докато ядяха хляба 
и пиеха сока на гроздето, които 
символизираха плътта и кръвта на 
господ.

По време на Страстната седмица, 
членовете се опитаха да водят 
набожен живот и да медитират 
върху Четирите евангелия, които 
описват раждането, духовенството, 

страданието, смъртта на кръста, както 
и любовта и възкресението на господ. 

В петък, 30 март, те предложиха 
повече  пос т и о т  ед но я дене  и 
благодариха за любовта на господ, 
който дойде на земята, за да ни изкупи 
от греха. По време на петъчната 
вечерна служба, д-р Лий проповядва 
посланието: „Духовно царство (3): 
ангели (2)“, взето от Евреи 1:14. 
Тогава бе представено Великденското 
изпълнение „Кръстът на господ“ на 
специалната сцена на главния храм от 
Комитета за Сценични изкуства.

мисията на жените украси яйца, 
които символизират възкресението 
на господ, споделиха ги със службите 
в Guro Venture Town, Центъра за 
възрастни жители, Общинския 
център, Полицейската служба гуро 
и Противопожарната служба гуро и 
проповядваха евангелието.

Членовете на неделните училища 
на децата и студентите, мисията 
на младежите и Ханаанската мисия 
прекараха чудесно време, изпълнено 
с любовта на господ и надеждата за 
възкресение, като споделяха яйца.

„Възкресението е нашата надежда и очакване!“
Великденска служба за отдаване на благодарност и Свето причастие 2018 г.

Сърцето на любовта
„Ние считаме другите за по-добри от нас, изпитваме състрадание 

към тях и им даваме всичко, което имаме“



С т и х о в е т е  п о - г о р е  с е  о т н а с я т  з а 
взаимоотношението на християните и господ, 
техният младоженец. Колко голяма и прекрасна 
мистерия е, че трябва да напуснем света и да станем 
едно с Исус Христос, както мъжът и жената напускат 
своите родители и формират една плът? Как можем 
да станем в действителност едно с господ?

1. Получаване на Светия дух чрез приемане 
на Исус Христос

Хората, които приемат Исус Христос, стават Божи 
деца и когато станат едно с вярата в Исус Христос, 
те приемат Светия дух. йоан 3:6 ни напомня: 
„Роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е 
дух.“ Когато Светият дух идва в сърцето на един 
човек, нашият мъртъв преди това дух се съживява, 
Той поражда дух в нас и ние приличаме на господ. 
Тогава можем да станем децата на Бог, който 
Самият е дух и да го наречем „Отче“ (Римляни 8:15; 
галатяни 4:6).

Първо, сърцето на един човек е разделено на 
очевидно честно и очевидно нечестно; ние ще 
наречем първото „бяло сърце“, а второто „черно 
сърце.“ Когато Бог вдъхнал Неговия дъх на живота 
в ноздрите на първия човек, човекът станал живо 
същество. Бог го учил само на истината и посадил 
правдивост в сърцето му. След известно време 
адам съгрешил с неподчинение, защото не спазил 
Словото на Бог, който му казал да не яде от дървото 
на познанието на доброто и злото. Комуникацията 
му с Бог била прекъсната и той се изпълнил с грях и 
неистина.

Тогава било създадено друг вид сърце, съзнанието. 
Съзнанието се създава, когато природата, 
наследена от родителите, се смесва с разнообразна 
информация, получена от това, което човек е видял 
и чул. Той създава и притежава свои собствени 
стандарти за ценности и оценки, които се смесват с 
истините и неистините, и това е съзнанието. Сред 
трите вида обсъдени сърца – честното, нечестното 

сърце и съзнанието – честното сърце, посадено от 
Бог в хората, почти се е свършило и съзнанието на 
хората става все по-порочно в нашето време.

2. Светият дух позволява на семето на 
живота да изникне и съживява мъртвия дух

След като Бог вдишал в ноздрите на първия 
човек адам Неговия дъх на живота, човекът станал 
живо същество. Когато обаче станал грешник 
с неподчинението, почти целият дъх на живота 
бил отнет и останала само следа от него; следата 
е семето на живота. Семето на живота могло да 
функционира, когато човек общувал с Бога и 
бил осигурен с истината на Бог. Заради греха на 
адам обаче, комуникацията на хората с Бога била 
нарушена, неистините проникнали в сърцето на 
човека и постепенно обхванали семето на живота. 
Семето на живота станало неактивно, обхватът на 
действието му се смалявал и било като мъртво.

Състоянието, при което комуникацията с Бог, 
който е дух, била нарушена и семето на живота 
станало мъртво и неактивно, тъй като е покрито с 
неистина, се нарича „смъртта на духа на човека.“ 
Това обаче не означава, че духът е напълно мъртъв, 
а че е спрял да функционира и чака да се съживи. 
Същото е, когато едно растение, макар и привидно 
да изглежда мъртво, може накрая да напъпи и да 
порасне, ако в него е останал живот.

Кога се съживява мъртвият дух на човека? Когато 
проповядваме евангелието на някого, сърцето му 
се осветява със светлината на Бога и светлината на 
истината блести в него. По това време, честното и 
добро сърце, което все още остава в него, приема 
светлината и получава Исус Христос като негов 
Спасител. Бог изпраща в сърцето му Светия дух, 
който позволява на семето на живота да напъпи в 
човешкото сърце и то става активно.

Комуникацията с Бог започва и той отново 
получава познанието на истината. Сърцето му, 
което било изпълнено с неистини, като омраза 
и арогантност, се изпълва с такива истини, като 
любовта.

3. Светият дух поражда дух в нас
молитвата е най-същественият елемент в 

раждането на духа в нас от Светия дух. Чрез 
искрената молитва ще получим отгоре благоволение 
и сила, за да отхвърлим неистините. Независимо 
колко страстно се молим обаче, молитвата ни ще 
бъде напразна, освен ако не унищожим собствените 
ни мисли и стереотипи.

Светият дух ще управлява честното сърце и ще 
ни насърчи да живеем според желанията на Светия 
дух. Работейки чрез нашите мисли, Сатаната ще 
управлява нашето нечестно сърце. Когато има много 
неистина, ще бъдем повлияни от Сатаната в мислите 
ни и това ще ни накара да живеем в съответствие 
с желанията на плътта, като ни постави по пътя на 
унищожението.

Независимо колко истина може да чуе човекът 
и колко страстно се моли, той няма да живее 
според желанията на Светия дух, ако не отхвърли 
плътските мисли и спекулации (2 Коринтяни 
10:5). Сърцето му ще бъде празно и изпълнено с 
противоречие и той няма да изпита и да види ясно 

делата на Бога.
макар и да е отхвърлил нечестното сърце от 

себе си, това няма да бъде краят на неговите 
изпитания; той ще трябва да работи, за да открие 
и да отстрани злото – греховните качества, скрити 
дълбоко в природата му – от неговото съзнание. 
Съзнанието (което е било създадено по-рано) сега 
ще състави човешката природа и това е сърцето на 
големи дълбочини, които самият човек не познава. 
Неистините в човешката природа не съответстват 
на Божията праведност, но изглеждат коректни и 
правилни за един човек и поради тази причина не е 
лесно да ги открие и да ги изхвърли самостоятелно. 

Позволявайки на всеки човек да открие неистините 
в неговата природа чрез изпитания, Бог го оформя 
според Неговите святи съдове. Когато разкривате 
себе си чрез Словото му с вдъхновението на Светия 
дух, ще можете по-бързо да отхвърлите неистините 
от Вашата природа.

ако мислите, че Божието слово се прилага само 
за другите и не можете да разкриете себе си със 
Словото, израстването на вярата Ви ще бъде бавно. 
Въпреки това, ако откриете неистините във Вашата 
природа и ги отхвърлите, ще се превърнете в човек 
на духа, който е станал свят.

4. Когато ставате едно с Господ
Ког ат о  Све т и я т  д у х  ра ж да  д у х  в  на с  и 

ние отхвърлим всички неистини, които са в 
противоречие с истината, разбием нашата собствена 
праведност и постигнем честно сърце, ние ще бъдем 
едно с господ.

1 йоаново 2:12 и следващите стихове сравняват 
равнищата на зрялост на вярата – процесът, в който 
един човек става едно с господ – с израстването 
на едно човешко същество. Нивото на вярата, при 
което човекът приема Исус Христос, получава 
Светия дух и постига спасение, се нарича „вярата 
на малки деца.“ Нивото на вярата, при което човек 
се стреми да върви с истината, се нарича „вярата 
на децата“, нивото, при което човек живее според 
Божието слово, се нарича „вярата на младежите.“ 
Когато вярата израсне допълнително и достигне 
пълно измерение на вярата, тя ще бъде „вярата на 
бащите.“

Когато постигаме нивото на вярата на бащите 
и ставаме изцяло едно с господ, ние ще получим 
всичко, за което го молим в молитвата си, като 
„нашето сърце не ни осъжда“ и така „имаме 
увереност пред Бог“ (1 йоаново 3:21-22).

Скъпи братя и сестри в Христос, моля се в името на 
господ Светият дух да роди дух във Вас и да станете 
изцяло едно с господ, за да водите благословен 
живот на този свят, както и в Новия Ерусалим, най-
великото обиталище на Небето.
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„Затова ще остави човек баща си и майка си, и ще се привърже към жена си, и двамата ще станат една плът. 
Тая тайна е голяма; но аз говоря това за Христа и за църквата“ (Ефесяни 5:31-32).

Старши пастор д-р Джейрок Лий
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2 Словото на живота - Посланието на кръста (20)

Тайната е голяма
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Изпълнените с дух 
събрания, проведени 
в Тайпей и Каохсюнг

П р е п .  д - р  Х и й с а н  Л и й ,  с в е т о в е н 
ръководещ пастор на манмин, ръководи 
събрания в Тайпей и Каохсюнг в Тайван. 
Присъстващите се изпълниха чрез тях с 
благодарности, радост и надежда за небето.

Н а  15  м а р т ,  2 018  г. ,  т я  р ъ к о в од и 
събранието за молитва на Духа в църквата 
манмин в Тайван (пастор Кюнгхий Ким) 
в Тайпей. Присъстващите се покаяха и 
обновиха сърцата си с делото на Духа. Те 
възхваляваха изцяло със сърцето и тялото 
си и изпитаха отдадената от господ радост.

Тя се моли за болните с кърпичката, на 
която се беше молил старшият пастор д-р 
Джейрок Лий (Деяния 19:11-12) и хората 
бяха излекувани от болести, включително 
от пара лиза на л явата ръка ,  болка в 
коляното и психични заболявания.

На 18 март тя ръководи службата по 
случай 44-тата годишнина на църквата 

м а н м и н  Кси н з х а н  и  с ъ б р а н ие т о  з а 
изцеление с кърпичка (пастор йао Лан 
Хсианг). Тя предаде посланието, озаглавено 
„Доверие“ въз основа на 2 Летописи 20:20 и 
се моли за болните с кърпичката на силата.

Сестра йао йу-йуан, на 70 години, 
която се намираше на прага на смъртта 
поради високо кръвно налягане, сърдечно 
заболяване и диабет, бе излекувана от 
всички болести, когато получи молитвата 
след разкаяние. Сестра Су Чаомей, на 81 
години, не можеше да върви добре поради 
увреждане на гръбначния стълб, но болката 
сега беше изчезнала и беше способна да 
върви свободно без патерици.

Освен това, много хора бяха излекувани 
о т  ра з л и ч н и  б оле с т и ,  вк л юч и т е л но 
д е г е н е р а т и в е н  а р т р и т  и  п а н и ч е с ко 
разстройство, и възстановиха своите 
способности да виждат и чуват.

Уважаеми д-р Джейрок Лий,

Казвам се Хосефина артаса. аз съм пастор в 
Сантияго дел Естеро в аржентина. Преди три 
години почина съпругът ми пастор Хуан Карлос 
и започнах да проповядвам самостоятелно на 
моята църква. Бях нервна, но господ ме утеши 
и ме поведе към социален успех. Въпреки това 
се чувствах празна и духовно жадна.

Един ден, рано сутринта слушах Вашата 
проповед по телевизията Енласе. Тя се 
излъчваше пряко от службата на Централната 
църква манмин в Корея.

Вие обяснихте как сте се излекували от 
всички болести с помощта на Бог. Получих 
толкова силна вяра, че бях заобиколена 
от духовното пространство на Бог чрез 
духовенството на манмин. Тогава чух един 
глас да казва: „Съпругът ти имаше дарбата да 
лекува с моята помощ. Сега ти ще продължиш 
духовенството за изцеление. Трябва обаче да 
се придържаш към това послание, учението на 
д-р Джейрок Лий!“

От тогава слушах всяка неделя Вашите 
проповеди по телевизията Енласе. Чувствах че 
вярата ми се повишава и господ ми помагаше 
да запазя посланието в сърцето си. 

господ ме излекува от много болести, 
в к л юч и т е л н о  р е в м а т о и д е н  а р т р и т, 
лимфаденитис, метаболитен синдром, херния, 
бъбречно заболяване и тумор на хипофизата. 
Обнадеждих се повече, за да работя с 
духовната църква, ръководена от истинския 
пастор на Бог. междувременно се запознах с 
пастор мартин алварез от църквата манмин в 
аржентина. Това е поводът да Ви пиша.

Хората в Корея може да не осъзнават 
м а щ а б и т е  н а  в л и я н и е т о  н а 
Вашето световно духовенство. 
О т д а в а м  бл а год а р н о с т и  н а 
го спод и  на  всички хора , 
които се присъединиха към 
духовенството на манмин.

Изпитвам уважение и 
възхищение към Вас, 
защото сте призован 
от Бог.

6 февруари, 2018 г.
От аржентина
П а с т о р  Хо с е ф и н а 
артаса

Писмо от Аржентина
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В 23:20 часа на 9 декември, 2017 г. 
вратът ми се вкочани и тялото ми се 
обезсили. Обадих се на съпругата ми, 
старши дякон Кеумхва Лий. Докато й 
казвах да ми помогне, загубих съзнание 
и припаднах.

Съпругата ми и синът ми Субин 
веднага се върнаха вкъщи от събранието 
за молитви Данаил, което се провежда от 
21 ч. Казаха, че са ме закарали с линейка 
в университетската болница. По-късно 
ми съобщиха, че две части от мозъка ми 
са имали мозъчен кръвоизлив и аз не 
бях способен да дишам самостоятелно. 
Операцията не беше възможна за мен. 
Очакваше ме само смърт.

Докато медицинският персонал ми 
помагаше, дойде енорийският пастор 
Далчион Лий и се моли за мен с 
кърпичката, на която се беше молил д-р 
Джейрок Лий (Деяния 19:11-12). След 
молитвата възстанових дишането си и 
ме оперираха.

Операцията за спиране на кръвоизлива 
продължи до 5 ч. на следващата 
сутрин. Въпреки това, лекарят каза 
на семейството ми, че мозъчната ми 
аневризма се разширила и спукала 
два пъти поради субарахноидалния 
кръвоизлив и трябваше да ме оставят 
в отделението за интензивно лечение. 
Прог реси ята на състоянието ми 
т рябваше да се  наблюдава п рез 
следващите 2 или 3 седмици. Съпругата 
ми и енорийският пастор постиха и се 
молиха за моето спасение, когато бях в 
безсъзнание.

На 10ти декември съпругата ми и 
синът ми изпратиха искане за молитва 
до старшия пастор, който се молеше в 

планинската къща за молитви. След това 
започнах бързо да се възстановявам. На 
13ти декември дойдох в съзнание и бях 
преместен в отделението за интензивно 
лечение от отделението за спешни 
грижи. На 15ти декември бях преместен 
в обикновено отделение. По-късно 
разбрах, че старшият пастор се молил 
за мен по време на следобедните часове 
с ръка, положена върху снимката ми. 
Казаха ми, че се молил с думите: „Нека 
да няма странични ефекти и парализа и 
да се излекува напълно.“

След това, винаги когато имах 
пронизващи главоболия, съпругата 
ми поставяше слушалки на ушите 
ми и слушах проповедта на старшия 
пастор „Посланието на кръста.“ Болката 

тогава изчезваше бързо. Започнах да се 
възстановявам много бързо. Освободих 
се от главоболия, за които казваха, 
че са неизбежни. Всеки път, когато 
получавах молитвата с кърпичка, аз се 
възстановявах 
п о в е ч е  и 
повече.

Н а  1 2 
януари, 2018 
г.  н а п ус н а х 
б о л н и ц а т а , 
защото нямах 
а б н о р м н и 
с и м п т о м и 
в тялото си. 
Все повече се 
у д и в л я в а х , 

когато мислех за това. Лекарят ми каза, 
че щях да имам странични ефекти, 
причинени от мозъчното нарушение, 
като парализа, но нямах никакви 
последствия, нито парализа. Чувствам се 
напълно нормално. алилуя!

Този инцидент ме накара да се 
преродя тялом и духом. Сега почитам 
Божия ден и отдавам десятък. Получих 
Светия дух и започнах да говоря, когато 
присъствах на събранията на мисията 
на мъжете и събранията за молитва. 
Съжалявах много за старшия пастор, 
който търпеливо ме чакаше и се молеше 
за мен, въпреки че не спазвах Божия ден 
и не спрях да пия алкохол и да пуша в 
продължение на 25 години. много бях 
благодарен на семейството ми. След 
като се разкаях със сълзи, аз получих 
мир и изпитах желание да се отплатя за 
благоволението.

Отдавам всички благодарности и 
слава на Бог, който ме излекува от 
субарахноидален кръвоизлив без 
никакви странични ефекти и ме 
благослови да водя нов живот. Благодаря 
на старшия пастор, който се моли за мен. 

„Бях спасен от смъртна опасност, 
причинена от субарахноидален 

кръвоизлив“
Брат Йуунхонг Йу, на 56 години, 

Енория 10, Централна църква Манмин

▲ Преди молитвата: дясна предна 
мозъчна артерия
Имаше аневризма на първата.

▲ Преди молитвата: Имаше мозъчен 
кръвоизлив, причинен от аневризма 
на предната мозъчна артерия

невроангиография Сканиране с КТ

„Сърцето на бебето ми спря да бие, 
но тя се съживи!“

Сестра Ямуна, на 24 години, 
Църква Манмин в Ченай, 

Индия

Преди бях индуска. След като 
се омъжих през 2014 г., аз отидох 
за първи път в една християнска 
църква по искане на моята свекърва, 
но посещението ми не продължи 
дълго. На 14 май, 2014 г. съседката 
ми – дякон Ниша, ме заведе в 
църквата манмин Ченай. През 
уикендите обаче посещавах моите 
родители вместо да ходя на църква.

През септември същата година 
бях бременна в петия месец. Отидох 
в болницата за редовен преглед и ми 
съобщиха нещо шокиращо. Лекарят 
каза, че не можеше да чуе сърдечния 
ритъм, нито да усети движението на 
зародиша. Той не беше в състояние 
да  ка же да л и бебе то е  ж и во. 
Уплаших се, че щях да родя мъртво 

дете. Не бях способна да направя 
нищо от притеснение.

Тогава Ниша ми каза за нейната 
история. Тя сподели, че първото 
й раждане било трудно и бебето 
се родило преждевременно, но 
здравето му се подобрило, след 
като посетила манмин. Когато 
била бременна с втория си син, той 
имал малък шанс да оцелее поради 
недостатъчна амниотична течност, 
но се  роди л зд рав,  след като 
получила молитва с кърпичка.

След като ч у х истори ята й , 
придобих вяра. Няколко дни по-
късно присъствах на събрание за 
изцеление с кърпичка, проведено 
от църквата манмин в Ченай и 
получих молитвата с кърпичка, 

на която се беше молил старшият 
пастор д-р Джейрок Лий (Деяния 
19:11-12). След това се случи нещо 
изумително. Бебето, което изобщо 
не се движеше, започна да се движи. 
алилуя!

Бях много щастлива. Бог наистина 
е жив! Лекар каза, че движението 
на бебето се е възстановило, но 
трябваше да внимавам, защото бе 
прекалено малко. аз обаче изобщо 
не се притеснявах и през февруари, 
2015 г., родих здрава дъщеря.

Дъщеря ми Янани сега е на три 
години и расте здрава и красива. 
Отдавам всички благодарности и 
слава на живия Бог и на Старшия 
пастор, който вложи силата в 
кърпичката. 

„Възкресението е нашата надежда и очакване!“


