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Светодиодно (LED) табло, инсталирано по време 
на честването на 36-тата годишнина на Манмин

по време на честването на 36-
т а т а  г од и ш н и н а ,  сн и м к а т а  н а 
главния храм на олтара бе заменена 
с огромно светодиодно табло. то бе 
представено на членовете по време на 
петъчната вечерна служба на 20 юли и 
църковните членове нададоха радостни 

викове. това придава по-голяма живост 
на картината с второто пришествие 
на господ, която трогва много хората, 
които го очакват (снимки# 1-4).

светодиодното табло е широко 13 
метра и високо 5.5 метра с резолюция 
4k. то представя помощни материали 

за службите, като съответни цитати от 
Библията за проповеди, изображения 
и картини. Очаква се това да привлече 
повече вниманието на хората, да 
им помогне да разберат по-добре 
проповедите и да се молят в духа и 
истината. Освен това, могат да бъдат 

показани също различни изображения 
на небето, природата и присъстващите 
църковни членове.

На 22 юли бе проведено изпълнение 
за честване на 36-тата годишнина след 
неделната вечерна служба (снимки# 
5-7). 

през август 1996 г., тази картина 
бе нарисувана при изграждането 
на петия храм. тя показва второто 
пришествие на господ във въздуха, 
възкресението на вярващите, които са 
спасени и отнасянето на онези, които 
са хванати живи. 

тя бе направена, защото старшият 
пастор д-р Джейрок Лий не иска 
църковните членове да бъдат опетнени 
с грях и пороци в това последно 
време, а да приличат на господ, да се 
стараят усилено да се украсяват като 
Негови булки и да водят щастлив 
християнски живот с надеждата да 
го срещнат. тя бе ретуширана два 
пъти, веднъж през 2001 и след това 
през 2015 г., за да покаже по-подробно 
духовното царство. 

Второто пришествие на Господ
Когато господ исус се възнесъл на 

небето, ангелите казали: „тоя исус, 
който се възнесе от вас на небето, 
така ще дойде както го видяхте да 
отива на небето“ (Деяния 1:11). Що се 
отнася до второто му пришествие, 
Откровение 1:7 гласи: „ето, иде с 

облаците“ и 1 солунци 4:16 гласи: 
„понеже сам господ ще слезе от 
небето с повелителен вик, при глас 
на архангел и при Божия тръба; и 
мъртвите в Христа ще възкръснат по-
напред.“

Небесни домакини и ангели с 
Господ

група от ангели, които свирят на 
тромпети, се намират пред господ, 
който идва на облак във въздуха. 
От двете му страни има групи от 

ангели войници. в предната им 
редица, Архангел михаил ръководи 
групата от дясната страна на господ. 
Зад групите от ангели войници 
има безброй архангели, които също 
ескортират господ. Архангелите с 
най-мъжествен вид са от дясната 
страна, а онези, които имат по-
женствени черти, са от ляво.

Праотците на вярата са с 
Господ

От двете страни и зад господ 

са онези, които са спасени след 
сътворението, застанали в строен 
ред. в първата линия са илия и 
Авраам от дясната страна и енох и 
моисей от лявата страна, които са 
имали достатъчно голяма вяра, за 
да бъдат хванати живи, без да видят 
смъртта. във втория ред са апостол 
павел, петър, Йоан, Давид и самуил 
от дясната страна, както и мария 
магдалена, Дева мария, естер и рут 
от лявата страна. в задните редици 
има други вярващи, като мъжете са от 
дясно, а жените са от ляво.

Ко г ато  Го с п о д  д о й де  в ъв 
въздуха, хората от целия свят ще 
бъдат променени и хванати във 
въздуха

пасторите и вярващите, които 
у к ра ся ват  се бе  си  к ат о  бул к и 
на господ и желаят второто му 
пришествие, изведнъж ще бъдат 
променени и хванати във въздуха под 
ръководството на ангелите, както е 
представено. по средата се намират 
старшият пастор д-р Джейрок Лий и 
членовете на манмин. 

„Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при 
Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред. После ние, които сме 
останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа 

във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа“ (1 Солунци 4:16-17).
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За да може да поддържа живота на плътта, един 
човек трябва да консумира храна и да пие вода. 
водата позволява храносмилането и абсорбцията 
на хранителни елементи, както и отстраняването 
на ненужните отпадъци и отровни материали 
от вътрешността на тялото. макар и да приемем 
исус Христос, да получим светия дух и да 
станем Божи деца, ще получим вечен живот 
само ако се храним с плътта и пием кръвта на 
Човешкия син.

Как можем да се храним с плътта и да пием 
кръвта на Човешкия син? продължавайки 
последната тема, нека да разгледаме по-подробно 
този въпрос.

1. Ние трябва да направим хляб от плътта 
на Човешкия Син

Яденето на плът та на Човешкия син и 
приготвянето на хляб от нея изисква също да 
пием кръвта на Човешкия син. с други думи, 
ние трябва не само да изградим нашето знание за 
Бога като слушаме и четем старателно Неговото 
слово, а трябва също да направим хляб от 
словото, за да го запазим в сърцата си. Каква 
е тогава разликата между „приготвяне на хляб 
от Божието слово в сърцето“ и „изграждане и 
съхраняване на словото му като знание“?

всяка информация, запазена в мозъка, може да 
бъде забравена и само защото „знаем“ истината 
не ни гарантира непременно, че ще действаме 
според нея. Когато цитираме Библията, ние 
трябва не само да запомним стиховете с устните 
ни, но и да положим усилия, за да медитираме 
върху тях. Например, ако ние запомним наизуст 
стиха от матей 5:44, който гласи: „Обичайте 
неприятелите си и молете се за тия, които ви 
гонят“, тогава трябва да бъдем способни да го 
приложим на практика в живота ни.

Когато някой върши зло и ни преследва, ние 
трябва да го обичаме според Божието слово 
и дори да се молим за него. Ако ние запазим 
Божите заповеди само в главите ни просто като 

знание, сърцата ни ще бъдат разтревожени и ние 
можем дори да намразим другите и накрая да се 
отплатим със зло на злото. при все това, ако ние 
сме направили хляб от тази конкретна заповед, 
ще излъчваме любов и милосърдие, и ще бъдем 
свободни от омраза и гняв. Когато приготвяме 
непрекъснато хляба със скромност, ще се 
освободим от арогантността.

2. Ние трябва да пием заедно кръвта на 
Човешкия Син

приготвянето ни на хляб от Божието слово 
изисква не само разбирането на светото писание 
с вдъхновението на светия дух, но и приемането 
на Божието благоволение чрез страстна молитва. 
На този етап е необходимо също усилието на 
всеки човек, за да вярва правилно в словото и 
да го прилага на практика. това е действието на 
пиенето на кръвта на Човешкия син.

следователно, „пиенето на кръвта на Човешкия 
син“ се отнася за спазването на Божието слово. 
Божието слово може да бъде разделено на четири 
категории. те са това, което „трябва да спазваме“, 
„да отхвърлим“, „да правим“ и „да не правим“, 
и ние трябва да спазваме и да се подчиняваме на 
всяка заповед. 

Без подчинение, ние няма да изпитаме Божите 
дела и без да изпитаме лично Божите дела, ние 
няма да бъдем способни да надминем вярата, 
която е просто знание. Яков 2:22 ни казва: „ти 
виждаш, че вярата действуваше заедно с делата 
му, и че от делата се усъвършенствува вярата.“ 
само когато покажем вяра на Бог, вярата като 
знание ще се трансформира в духовна вяра. 

Дори и ако вярата на един човек отначало 
да е малка, като зърно на горчица, когато той/
тя продължава да показва Божи дела с вярата 
си, Бог ще му/й позволи да изпита Неговото 
благоволение и сила, както и да работи, за да 
увеличи вярата си. Когато вярваме в Божието 
слово и го спазваме във всеки момент от 
живота ни, ще получим „в мярката на ръста на 
Христовата пълнота“ (ефесяни 4:13).

От друга страна, ако ние не спазваме Божието 
слово на практика, дори когато размерът на 
вярата ни да е колкото зърното на горчица, след 
като получим светия дух, ние няма да бъдем 
способни да имаме духовни преживявания, нито 
ще се преобразуват сърцата ни, независимо колко 
е дълъг нашият живот в Христос. признавайки, 
че в най-лошия случай, ние можем дори да 
бъдем лишени от вярата ни и да бъдем отделени 
изцяло от нея, призовавам всеки от вас да 
усъвършенства вярата си, като пие кръвта на 
Човешкия син.

3. Ние трябва да имаме вяра на дела, за 
да получим спасение, вечен живот, отговори 
и благословии

Ако вярвате в обещанията на Бог, записани 
в Библията, вярата ви със сигурност ще бъде 
придружена от съответните дела. представете 
си, че някой ви е обещал съкровище на стойност 
милиони долари и го е оставил във вашингтон. 
след това ви казва, че ако отидете там от Ню 

Йорк и извървите пеша 331 километра (около 
206 мили) пеша, можете да го вземете. Ако вие 
наистина искате съкровището и ако човекът, 
който ви е уведомил за него, е надежден, вие 
бихте изминали разстоянието от Ню Йорк до 
вашингтон.

поради тази причина, втората половина на 
Яков 2:26 ни напомня, че „вярата без дела е 
мъртва.“ много хора проповядват с устните си: 
„Аз вярвам във всемогъщия Бог“, но тъй като не 
са способни да повярват напълно, те не могат да 
покажат вида вяра, който е придружен с дела. 
така както е написано в Божието слово, само 
духовната вяра, придружена от дела, може да 
ни даде спасение, както и Божите благословии и 
отговори на нашите молитви.

Някои хора цитират римляни 10:13, който 
гласи: „всеки, който призове господното име, 
ще се спаси“, аргументирайки, че дори хората, 
които живеят в грях, могат да бъдат спасени, 
ако проповядват вярата си. те се опитват да 
обосноват своите греховни действия. Да, този 
конкретен стих символизира безкрайната 
любов на Бог, който спасил грешниците чрез 
исус Христос и не трябва да се използва за 
оправдаване на престъпниците.

тъй като Божието слово винаги е и трябва да 
бъде интерпретирано, ние трябва да разглеждаме 
всеки стих в Библията в съответния контекст 
и ще разберем точно светото писание, ако 
го тълкуваме единствено с вдъхновението 
на светия дух. римляни 10:9-10 ни казва: 
„Защото, ако изповядаш с устата си, че исус е 
господ, и повярваш със сърцето си, че Бог го е 
възкресил от мъртвите ще се спасиш. Защото 
със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста 
прави изповед и се спасява.“ римляни 10:13 в 
действителност означава, че само изповедите с 
устни на онези, които са постигнали праведност, 
ще доведат до спасение.

Какво означава тогава, когато Библията ни 
казва: „…със сърце вярва човек и се оправдава“? 
Н ие  че т ем в  р и м л я н и 2:13:  „За що т о  не 
законослушателите са праведни пред Бога; но 
законоизпълнителите ще бъдат оправдани.“ с 
други думи, когато вярваме истински от сърце 
в Божието слово, което чуваме, ние ще живеем 
според словото му и това ще ни позволи да 
бъдем оправдани, което от своя страна ще доведе 
до праведност.

скъпи братя и сестри в Христос, моля се в 
името на господ, като ядете старателно плътта и 
пиете кръвта на Човешкия син, да удовлетворите 
Бог с вида вяра, която е придружена от дела и да 
преуспявате във всички неща в живота си!
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„Затова исус им рече: истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Човешкия син, и не пиете кръвта му, нямате живот в себе си. 
Който се храни с плътта ми и пие кръвта ми, има вечен живот; и Аз ще го възкреся в последния ден. 

Защото моята плът е истинска храна, и моята кръв е истинско питие“ (Йоан 6:53-55).

Старши пастор д-р Джейрок Лий

Aдрес: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea (08389) 
Телефон: 82-2-818-7047  Факс: 82-2-818-7048 
http://www.manmin.org/english 
         www.manminnews.com
e-mail: manminmien@manmin.kr
Издател: Д-р Джейрок Лий
Главен редактор: Джюмсан Вайн

публикувано от Централната Църква манмин
Новини от Maнмин Bulgarian

2 словото на живота - посланието на кръста (25)

Ядене на плътта и пиене на кръвта на 
Човешкия Син (2)
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преди да науча за духовенството на манмин, животът ми 
беше като кораб, изоставен на произвола на съдбата в океана 
и без компас. Аз съм от Куба, но загубих моите родители и 
се преместих в еквадор. Живях в болка и самота след като 
ме уволниха от работа и започнах да пия алкохол и да пуша 
марихуана.

посещавах у чилище за магьосници и се издържах чрез 
представления с магьосничества в болници, училища, театри 
и телевизионни спектакли за деца. Докато работех, аз потънах 
повече в светски живот. пиех алкохол, вземах наркотици и 
пушех. Дробовете ми започнаха да се увреждат и след операция 
на фрактурата на крака ми изпитвах болка в глезените и гърба. 
развих хроничен алергичен ринит и нервно разстройство.

Започнах да търся словото на живота, което да ме спаси от 

тъмнината. през 2015 г, прочетох една статия в интернет за д-р 
Джейрок Лий и Централната църква манмин. свидетелствата 
на д-р Лий ра зчустваха сърцето ми. Започнах да слушам 
неговите проповеди и се молих. получих изцеление на моите 
болести чрез неговата молитва за болните! Обърнах нова 
страница в живота си. спрях да пия алкохол, да пуша и да 
вземам лекарства. излекувах се от хроничен алергичен ринит 
и дробовете ми се норма лизираха. Освободих се също от 
нервното разстройство.

с л е д  к а т о  п о л у ч и х  т о в а  и з у м и т е л н о  б л а г о в о л е н и е , 
а з  р а зп р о с т р а н и х  мои т е  сви де т е лс т в а  на  д ру г и  хо р а  и 
„посланието на кръста“, предадено от д-р Лий. Участвах в 
религиозните служби на църквата манмин в перу или църквата 
манмин в Колумбия чрез YouTube и сега изучавам посланията 
на д-р Лий по SNS. Чета също Новини Манмин на испански език 
в уебсайта на църквата.

Надявам се словото на живота да бъде предадено на повече 
хора и много други, включително семейството и приятелите 
ми, да бъдат спасени. искам също някой ден да посетя Корея 
и да видя лично д-р Лий. Отдавам сърдечни благодарности на 
старшия пастор д-р Джейрок Лий, който ме ръководи, за да 
търся Бог всеки ден, да обичам исус Христос и да се моля в 
светия Дух.

Манмин обновява живота и духовенството 
на християните в целия свят

Централната църква манмин и д-р Джейрок Лий показаха как 
трябва да живеят истинските християни. много хора научиха какво 
означава истинска всеотдайност от тях и получиха изцеление и 
отговори чрез молитвата на д-р Лий. съпругата ми също изпита 
делото на неговата молитва преди седем години. в 9ия месец 
на бременността, тя не усещаше никакво движение на бебето в 
продължение на няколко дни. въпреки това, веднага след като 
получи молитвата му, нашето бебе започна да се движи отново.

◆
макар и да познавах много влиятелни пастори в целия свят, има 

малцина, които са готови винаги да служат на църковните членове в 
продължение на 24 часа всеки ден, както прави д-р Лий. Необходимо 
е пасторите да извършват своето духовенство със същото отношение 
като д-р Лий и да изпитат живота на църковните членове. Ние 
ще направим всичко възможно, за да разпространяваме неговото 
духовенство на пасторите по целия свят.

много съм благодарен да науча, че светото евангелие е свободно от 
влиянието на светски тенденции. в своите послания д-р Лий посочва 
греховете, които Бог мрази и подчертава, че трябва да станем Негови 
истински деца, които живеят според Божието слово.

голяма чест е за мен да имам възможност да се присъединя към 
това духовенство.

Г-н Сергей Велбовец, 
президент на INVICTORY MEDIA GROUP, Канада

„Тук е намерена 

истинска вяра за 

искрена служба на Бог“

разреших много лични проблеми чрез могъщата молитва 
на д-р Джейрок Лий и съпругата ми също беше излекувана 
от нейните проблеми с гърба чрез молитвата му. вярвам, че 
такива могъщи дела, каквито са показани от д-р Лий, могат 
да бъдат изпълнени само защото той е постигнал святост и е 
отдал целия си живот на молитва и пости с голямо чувство 
за задължение за Божието царство. такива дела не могат 
да бъдат извършени само с просто познание за Бог и малко 
комуникация с Него.

по време на визитата ми в манмин, аз изпитах щастливия 
живот, изпълнен с Божите изцеления, отговори и благословии. 
Ког ат о  с рещ на х  д-р  Л и й ,  а з  бя х  впечатлен  о т  нег ов ат а 
абсолютна любов към църковните членове и скромността му 
като Божи служител. той ми показа добър пример за начина, 
по който да стана приятел на Бога. Когато го видях, взех 
решение да се обновя. 

◆
Д у хо в е н с т в о т о  н а  м а н м и н  с е  р а з р а с н а  в с е  п о в е ч е  с 

времето и представи добри примери за начина, по който да 
се изпълни Божието дело. искам да продължа да помагам за 
духовенството на манмин и да стана свидетел на Бога, който 
работи с д-р Лий.

Д-р Андре Гасьоровски, 
президент на Коалицията Помагаща ръка, Израел

„Членовете на Манмин са щастливи, 

благодарение на всеотдайността 

и любовта на пастора“

Брат Йорданис Кастро, 
Гуаякил, Еквадор

„Престанах да пия алкохол 

и да вземам наркотици, и 

животът ми бе обновен“
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Скрининг изследване по време на бременността

Преди молитвата: Диагностициран е Синдром на 
Даун в резултат на изследване на част от ДНК на 
зародиша в кръвта на майката

След молитвата: Бебето е родено нормално след 
молитвата на д-р Джейрок Лий

през юни 2017 г., научих с радост, че 
съм заченала моето първо бебе. въпреки 
това, резултатите от изследванията на 
кръвта, направени на 24 октомври, в 
17тата и 13тата седмица на бременността, 
разкриха, че имаше голяма вероятност 
бебето ми да развие синдром на Даун. 
Когато възможността е по-голяма от 1/270, 
това почти сигурно е синдром на Даун. 
вероятността за детето ми обаче беше 1/5, 
което бе доста висок показател. в този 
момент се разстроих и се разплаках, но 
започнах да мисля, че нямах причина да се 
тревожа, защото Бог е жив.

◆
получих с вяра молитвата за болните 

на старшия пастор д-р Джейрок Лий по 
GCN и на следващия ден ми направиха 
повторно изследване. след изследването 
присъствах на събрание за божествено 
изцеление в центъра за молитви манмин, 
на което осъзнах, че трябваше да постигна 
духовна любов за моя съпруг, както и да си 
помагаме взаимно. имах желание съпругът 
ми да ми служи, защото бях бременна, но 
се разкаях за това егоистично мислене. 
Започнах да чистя вкъщи, мислейки си за 
него, който се върна от работа и се опитвах 
да му служа с добрина и любов.

присъствах също на всяка религиозна 
служба, на събранието за молитви Данаил, 
на областното събрание за молитви 
във вторник, на службата на отдела и 
на специалното събрание за молитви. 
молех се старателно и добивах голяма 
набожност. Замислих се също за живота 
ми в миналото със съпруга ми дякон Чулхо 
Чо, защото знаехме, че болестта на детето 

произлизаше от греха на неговите/нейните 
родители. разкаях се за това, че не се бях 
молила, че живях според словото и обичах 
света. помолих за Божието благоволение и 
милост.

след това започнах да вярвам, че ще 
получа отговор. по цял ден слушах 
проповедите на старшия пастор по GCN 
и позволих на бебето ми да ги слуша. 
получих неговата молитва за болните с 
кърпичката на силата върху корема ми, 
когато я предаваха по GCN (Деяния 19:11-
12). моят енорийски пастор, областните 
ръководители и приятелите ми се молиха 
за бебето ми с любов.

◆
На 7 ноември получих резултата от 

повторното изследване и от болницата 
ми казаха, че бебето ми беше нормално. 
същата вечер пролях много сълзи от 
благодарност със съпруга ми на събранието 
за молитва Данаил.

На 17 декември казах на старшия пастор: 
„Бебето ми беше излекувано от синдром 
на Даун чрез вярата!“ той беше много 
доволен и се моли за безопасно и сигурно 
раждане. На 17 март, 2018 г., аз родих лесно 
и безопасно детето ми, защото той се моли 
за мен. Алилуя! 

това  беше добра  въ змож ност  за 
духовното пробуждане на семейството 
ми. Ние почувствахме дълбоката любов 
на Бог и господ, който иска да напредваме 
с желание към Новия ерусалим – най-
доброто обиталище на небето. Отдавам 
всички благодарности и слава на Бог, който 
ме излекува, и благодаря на старшия пастор 
д-р Лий, който се моли за мен с любов.

Дякон Хиерим Чо, на 28 години, Енория 12, Централна църква Манмин

„Родих се глух, 
но започнах да чувам и бях 

излекуван също от 
парализа на лицето!“

Брат Елвис Небийс, на 23 години, 
църква на глухите Манмин в Латвия

родих се глух и на осем-годишна 
възраст получих парализа на лицето, 
когато ме удариха от дясната страна, 
докато си играехме с един роднина. 
това беше периферен тип лицева 
парализа, причинена от нараняване 
и лекарите предупредиха, че имаше 
възможност да се повтори. симптомът 

на парализа бе смекчен с медицинско лечение, но се 
повтори на 16-годишна възраст. Отне ми много време да се 
излекувам.

през април, 2016 г., чух за д-р Джейрок Лий от мой 
приятел. той каза, че проповедта на старшия пастор е 
изпълнена с живот и благоволение. Започнах да участвам в 
службата на езика на глухонемите чрез видео конференция 
по Nefsis. проповедта наистина беше ясна и могъща, и много 
хора бяха излекувани от неизличими и терминални болести. 
преди всичко, бях изненадан да чуя, че много глухи хора 
възстановиха слуха си и лошият слух беше подобрен.

през август, 2017 г., участвах с желание в лятното 
оттегляне за молитви на манмин. Бях изумен, когато станах 
свидетел на лечебната сила. Освен това, след като получих 
молитвата на старшия пастор, аз самият възстанових 
способността си да чувам, макар и преди това да бях напълно 
глух. Започвах да чувам все 
по-добре с дясното си ухо 
и бях напълно изненадан. 
много други хора, освен 
мен, бяха излекувани и 
възхваляваха Бог.

◆
през април, 2018 г., исках 

да изучавам по-системно 
духовните послания на 
старшия пастор и посетих 
ц ъ р к в а т а  м а н м и н  н а 
глухите на пастор Юнгхуун 
Джи в пенанг в малайзия. изучавах посланията, присъствах 
на всяка религиозна служба и събрание за молитви в 
църквата. Когато общувах с църковни членове на различни 
събрания, научих много за правилния християнски живот.

въпреки това, получих отново парализа на лицето, докато 
бях в тайланд в края на 2018 г., за да присъствам на 8-та 
годишнина на църквата на глухите манмин в Хатиай. 
Бях разстроен за известно време, но скоро получих от 
пастор Джи молитвата с кърпичка, на която се беше молил 
старшият пастор (Деяния 19:11-12). парализата изчезна 
напълно за две седмици след молитвата и аз станах напълно 
нормален.

Когато се върнах в Латвия, споделих моите свидетелства 
с членовете на църквата манмин за глухите в Латвия 
и се опитвах да евангелизирам хората. Отдавам всички 
благодарности и слава на Бог и господ. Отдавам също 
благодарности на старшия пастор.

„Бебето ми беше 
в групата с висок 

риск да развие 
Синдром на 

Даун, но стана 
нормално!“


