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„Бях сигурен във всемогъщия Бог и второто 
пришествие на Господ!“

Повече от 500 пастори и вярващи от 22 страни се присъединяват към лятното оттегляне за молитва на Манмин

С около 1,000 филиала и асоциирани църкви, 
Централната църква Манмин се стреми да 
свидетелства за Господ в целия свят. Църковните 
членове в други държави желаят да изпитат лично 
делата на изцелението и да получат отговори чрез 
срещата със старши пастор Джейрок Лий, който 
представя знамения, чудеса и могъщи дела. 
Лятното оттегляне за молитва на Манмин през 2013 

г. бе проведено с д-р Джейрок Лий, седем години след 
неговата проповед по време на оттеглянето за молитва 
през 2006 г. Около 500 пастори и църковни членове 
дойдоха от 22 страни, за да участват. Те присъстваха 
на откриването на Семинара и се присъединиха към 
Деня на честването и последния ден за молитва и 
служба на лагерния огън в курорта Диогюсан в Мюджу, 
провинция Джионбак от 5 до 7 август. На 8 август, 
те посетиха обекта на Сладката вода Муан, където 
солената морска вода беше превърната в сладка питейна 
вода (Реф: Изход 15:25) и се потопиха в басейн с нея.
Семинарът изтъкна на първо място проповедта на 

д-р Лий „Цялостен дух“ от Евреи 10:22 (Прочетете 
стр. 2), която бе преведена едновременно на осем 
езика: английски, китайски, руски, японски, френски, 
немски, испански и монголски. Те разбраха любовта и 
провидението на Бога към членовете на Манмин, които 
се появили в резултат от сълзите на пастора.
Много присъстващи израснаха във вярата си, особено 

след като видяха удивително чудо, което беше спирането 
на проливен дъжд чрез молитвата на д-р Лий, преди да 
предаде посланието на Семинара (повече на стр. 3). Г-н 
Галбахар Шиндлер от Швейцария изтъкна: „Дойдох със 
семейството ми, очаквайки да видя специални чудеса и 

знамения, тъй като това оттегляне за молитва се провежда 
от д-р Лий. Станах свидетел на удивителното чудо по 
спирането на дъжда, който се изливаше от първия ден.“
Освен това, много хора бяха излекувани от техните 

болести чрез молитвата на д-р Лий, отправена за 
болните, след неговото послание. Пастор Робинсън 
Виктор Селван от Индия каза: „Напълно бях излекуван 
от болка в коляното, причинена от пикочна киселина, 
след като получих молитвата на д-р Лий.“
На следващия ден чуждестранните гости и членове, 

принадлежащи на екипа на църковния филиал, се 
присъединиха към Оттеглянето за молитва на Манмин 
2013, което се състоеше от църковни членове от Корея 
и извън нея. Екипът дори спечели целия шампионат по 
време на събитието. Също така отдадоха удовлетворяваща 
Бога възхвала на Лагерната огнена служба и възхвала и 
получиха отговори на молитвите си на последния ден.
Сестра Естер Лю от Църквата Манмин в Сингапур 

каза: „Изпитвах болка, защото кръвоносният съд 
на сърцето често беше блокиран заради диабета, но 
болката изчезна след молитвата на д-р Лий за болните. 
В сърцето ми настъпи увереност, че съм излекувана, 
затова възхвалявах Бога, скачайки и танцувайки по 
време на Лагерното огнено събитие.“
Пастори от други държави прекараха известно време 

с пастор Хийджин Лий след Лагерното събитие и 
радостно заявиха, че са повярвали, че всички неща са 
възможни с вярата. Пастор Хийсан Лий (Ръководещ 
пастор на световната църква Манмин) също 
проповядва за тях. Те заявиха, че на семинара отново 
са записали в сърцата си дълбоката любов на пастора, 
който ги ръководи към Новия Ерусалим на Небето.

„Лагерната молитва 
и възхвала на д-р 
Джейрок Лий беше 
удивителна!“

„От първия ден на лятното оттегляне за молитва на 
Манмин 2013, Бог ни показа изключителни дела. По 
времето, когато д-р Лий започна посланието си, валеше 
силен порой. Тогава той се помоли на Бога. След известно 
време, плътните черни облаци се избистриха и спря да вали. 
Яркото нощно небе и звездите изпъкнаха пред очите ми. 
Изпитвах удивление, виждайки могъществото на Бога.
Лагерният ден на Манмин също беше прекрасен. Дори 

пастори и вярващи от църковни филиали в и извън Корея, се 
обединиха в един екип, който се състезаваше с трите екипа 
на централната църква. Хубаво беше да правят всичко с 
покорност с едно сърце за величието на Бога.
Лагерната огнена служба и възхвала, ръководена от д-р 

Лий, беше изключителна сама по себе си. Възхвалите и 
думите му бяха изпълнени с дълбока любов и силно желание 
да ни ръководи към Новия Ерусалим, най-прекрасното 
място на Небето.
Отдавам всички благодарности и възхвала на Бог Отец 

и Господ на любовта, който отдаде голямо благоволение и 
щастие на лятното оттегляне за молитва Манмин 2013.“

Чудесата и знаменията изобилстваха на лятното оттегляне за молитва на Манмин 2013. Пасторите и църковните членове от чужбина постигнаха по-високо равнище на вярата 
като изпитаха силата на Духа и създадоха прекрасни спомени за любовта, споделена с членовете в Корея. Ден 2, 2013 Лагерен ден Манмин (6) Ден 3, Лагерна огнена служба в 
парк Джампинг в курорта Диогюсан в Мюджу, провинция Джионбак (1-5) Ден 4, Обект на Сладката вода Муан (7)
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Сестра Анастасия Колесова 
(Източник на Истинската църква, Естония)



2 Словото на живота – Духовна любов (7)

Любовта не безобразничи

Да се безобразничи означава да бъдеш груб, нелюбезен 
или некоректен. Разбира се, начините на обръщение 
или разговор може да се различават в зависимост от 
времената и поколенията. Въпреки това, има основни 
правила за вежливост, които трябва да се спазват от 
хората. Учудващо е, че много хора се държат грубо, но не 
осъзнават грубостта си. По-специално, те не се отнасят 
добре с близките си. Може би ще кажете, че е приемливо 
да бъдете малко груби с приятеля си, защото сте много 
близки, но Вашите груби дела и думи може да наранят 
чувствата му.
Ако изпитвате истинска любов, няма да се държите 

неподобаващо. Какво ще направите, ако имате 
изключително скъпа вещ, която означава много за Вас? 
Ще се отнасяте ли с нея немарливо? Сигурно ще я пазите 
с голяма грижа, ще се страхувате да не получи ни най-
малката драскотина. Тогава, колко много ще оценявате 
Вашите приятели, ако наистина ги обичате!

1. Случаи, в които хората са груби с Бога
Някои хора твърдят, че обичат Бога, но думите и делата 

им не показват изобщо любовта им към Него. Типичният 
случай е заспиването по време на молитвени служби. 
Нека да предположим, че Ви е поканил президентът на 
Вашата страна. Би било абсолютно грубо да заспите, 
докато говорите. Но докато отдавате молитвени 
служби на Бога, ГОСПОД на всички стопани, би било 
съмнително дали любовта Ви към Него е истинска, ако 
сте сънливи или заспите пред Него. Грубо е също да 
разговаряте с Вашите приятели и да имате блуждаещи 
мисли по време на молитвени служби. Това означава, че 
не изпитвате уважение към Бога. 
Грубо е за проповедниците ако говорите, ако имате 

блуждаещи мисли и заспивате, докато те проповядват. 
Възможно е да се притеснят дали харесвате посланията 
им. Понякога това прекъсва вдъхновението на Светия 
дух за проповедниците. В крайна сметка, ако правите 
такива неща по време на службата, ще навредите на 

другите и на себе си. 
Преждевременното напускане на службата също 

принадлежи към невъзпитаното поведение. С изключение 
на онези, които трябва да изпълняват задълженията си, 
свързани с процедури на службата, трябва да останете 
седнали до края на службата и да се концентрирате върху 
нея. Трябва изцяло да отдадете сърцето си – от тихата 
молитва или веруюто на Апостолите до благословението 
или молитвата на Господ. Същото се отнася за цялата 
служба, включително периодите, когато отдавате 
възхвала, молите се, отдавате приношения и слушате 
съобщенията. Трябва да отдадете същия вид ревностно 
сърце на Бога, когато отдавате възхваляващи молитвени 
служби, молитви от килията, както и официалните 
служби на църквата.
За да отдадете молитвена служба от все сърце, на 

първо място не трябва да закъснявате. Грубо е да 
закъснявате за среща с хората, но много по-грубо е да 
закъснявате за среща с Бога! Уместна вежливост е преди 
това да се подготвите за службата с молитва. Освен това, 
грубостта към Бога означава да посещавате служба 
след като сте пили алкохол или пушили, както и ако 
използвате Вашите мобилни телефони, позволявате на 
децата да говорят силно и да играят, дъвчите дъвка и се 
храните по време на службите.
Поведението Ви също е важно. Ако отивате на църква 

с дрехите, които носите вкъщи, без да полагате грижи, 
това също е нарушение на благоприличието. Трябва да 
дойдете чисти и спретнати. Разбира се, има изключения. 
Можете понякога да посетите службата в сряда или 
вечерната петъчна служба с работни дрехи, защото 
бързате от работа. В този случай, Бог няма да каже, че сте 
груби с Него. Вместо това ще е доволен от желанието Ви 
да посетите службата, въпреки че бързате.
Ако прекъснете нечия молитва с потупване по рамото 

заради спешни въпроси или човек спре веднага молитвата 
си заради Вас, и в двата случая поведението Ви е грубо, 
защото и Вие, и този човек сте спрели общуването си с 
Бога ненадейно.
Когато почитаме Бога и се молим с духа и с истината, 

Бог приема сърцата ни с радост и се отплаща с 
благословии и награди. От друга страна, ако ние сме все 
по-често и все повече груби, издигаме стена от грехове 
срещу Бога. Тогава трябва да пострадаме от различни 
проблеми като болести или произшествия или е трудно 
да получим отговори, дори и да се молим дълго време.

2. Случаи, в които хората са груби в светия храм
Храмът не означава само самият храм. Той включва 

църковния двор, допълнителните помещения и други 
места вътре в църквата. Ето защо, трябва да обърнем 
голямо внимание на това какво казваме и какво правим 
на всяко църковно място. Не трябва да се бием или да 
говорим за светски работи или удоволствия. Не трябва 
да повреждаме тайни предмети, които принадлежат 
на църквата и да използваме дарителски пликове за 
собствена лична цел.
Продажбата и покупката в църквата трябва 

строго да се забранят. Някои хора мислят, че не са в 
нарушение, защото са платили по електронен път и са 
получили покупката в църковните офиси. Очевидно, 
това също се включва към дейностите по продажба 
и покупка. Помислете за Исус, който преобърнал 
масите на обменителите на пари и местата на онези, 
които продавали животни, за да бъдат използвани 
като жертвоприношения в храма, както е записано в 
Матей 21:12-3. Той не им позволил да продават или 
да купуват дори животни, които били използвани за 
жертвоприношения, затова никога не е допустимо да се 

продава или купува в църквата за собствена лична цел. 
Също така не може да има базар в църквата.
Храмът е място, отделено специално само за отдаване 

на молитвени служби на Бога и за общуване с Него. Не 
трябва да забравяме за светостта на църквата и за храма и 
не трябва да се държим неблагоприлично пред Бога.

3. Случаи, в които хората са груби към другите
Може да сте груби с хората, когато търсите полза за 

себе си, без да се съобразявате с чуждите обстоятелства. 
Важно е също да бъдем любезни, когато се обаждаме на 
някого, дори и да изглежда маловажно. Не трябва да се 
обаждаме късно вечер или да разговаряме дълго с хората, 
когато са заети. Това може да им причини проблеми. 
Закъснението за среща и рязката поява пред другите или 
в домовете им, също е грубост.
Някои хора мислят, че ако спазват всички тези 

неща, това може да се отрази неблагоприятно на 
близостта в отношенията им. Разбира се, някои от 
тях наистина са близки и не виждат чуждите грешки. 
Въпреки това, никой не познава сърцата на другите 
на 100 %. Нека предположим, че един човек счита, че 
е в близки отношения с някого. Това не означава, че 
другият човек мисли по същия начин. Следователно 
винаги трябва да полагаме усилия, за да се поставяме 
на мястото на другите.
Например, много хора нараняват чувствата на близките 

си приятели с нехайни думи. Ако се отнасяте грубо с 
Вашето семейство или с близки приятели, отношенията 
Ви с тях ще станат по-лоши от отношенията Ви 
с останалите. Също така, някои хора действат 
неблагоприлично с по-млади хора или с по-нисшестоящи. 
Те разговарят високомерно с тях или създават неприятно 
чувство като ги пренебрегват или им заповядват.
Трудно е в днешно време да се намерят хора, които 

служат на своите родители или учители от все сърце, 
макар и наистина да го заслужават. Някои казват, че това 
е неизбежно за тях, заради разликата в поколенията. 
Въпреки това, има неща, които никога не се променят, 
дори и с течение на времето. Левит 19:32 гласи: „Пред 
белокосия да ставаш, и старческото лице да почиташ, и 
от Бога си да се боиш. Аз съм Господ.” Бог иска от нас 
да изпълняваме добре задълженията си като хора, за да 
не бъдем груби с другите, като спазваме дори закона и 
реда на света.
Скъпи братя и сестри в Христос, повечето хора 

прекарват по-голяма част от времето си в срещи, 
разговори, работа или хранене с другите. Въпреки това, 
всички хора имат различно възпитание, образование, 
държава, култура и т.н. Какво представлява общоприетата 
вежливост? Това е законът на любовта в сърцата ни.
Законът на любовта означава законът на Бога, който 

самият е любов. Според степента, в която спазваме 
Словото Му в сърцата ни и действаме според него, 
можем да живеем според заповедите на Господ и да 
не бъдем груби с никого. Друго значение, въплътено 
в закона на любовта е „уважението.“ Уважението към 
другите може да има голяма сила. Моля се в името 
на Господ да служите на всички с любезност, сякаш 
служите на Господ.
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„Любовта не безобразничи, 
не търси своето, 
не се раздразнява, 

не държи сметка за зло.“
(1 Коринтяни 13:5)

Старши пастор д-р Джейрок Лий
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Божията любов за душите
2013 Лятно оттегляне за молитва на Манмин

Ден 1, Семинар – поройните дъждове спряха и много 
видове болести бяха излекувани!

По време на първата седмица на август през 2013, топлинната вълна достигна своя 
максимум и поройните дъждове се изливаха на цялата територия на Южна Корея. 
Независимо от времето, църквата Манмин проведе своето оттегляне за молитва в 
курорта Диогюсан в Мюджу, провинция Джионбак. Семинарът беше подготвен с 
предварителните възхвали на членовете в 19 ч. на 5 август, който беше първият ден на 
оттеглянето. Небето беше тъмно и с черни облаци. Няколко капки дъжд започнаха да 
падат, когато председателят представи говорителя след специалните изпълнения. Скоро 
започна да вали пороен дъжд.
Говорителят д-р Джейрок Лий изобщо не помръдна в дъжда и изслуша докрай 

въведението. Църковните членове също останаха спокойни без да се движат. Те бяха 
видяли и изпитали делото, което спря дъжда след отварянето на църквата. Тогава, преди да 
премине към посланието, д-р Лий смело се моли на Бога, за да спре дъжда над членовете.

„Дъжд, спри! Нека дъждовните облаци да се разпръснат. Нека станат видими небето 
и звездите.“ След това започна да проповядва посланието. След кратко време облаците 
се разпръснаха и спря да вали, а небето и звездите станаха видими. Бог позволи дори 
прохладен вятър, докато вали, което предизвика спадане на температурата от над 25 до 23 
градуса по Целзий и вятърът бързо изсуши мокрите дрехи на членовете. Алилуя!

В Библията са записани удивителни чудеса и знамения, но няма нищо, което да 
наподобява на спирането на дъжда. Кълбестите буреносни облаци, които предизвикват 
поройния дъжд са плътни, високи вертикални облаци (Вижте снимките по-надолу). В 
действителност е невъзможно да се разпръснат толкова плътни облаци и да се предизвика 
спирането на дъжда. Това е дело, което може да извърши само Създателят Бог.
След семинара, д-р Лий се помоли за болните и голям брой хора изпитаха делата 

на изцелението и получиха отговори. Слепите прогледнаха, глухите започнаха да 
чуват и куците започнаха да вървят и да скачат, захвърляйки патериците и ставайки от 
инвалидните столове. Мощното дело предизвика също изцелението на един зрител на 
телевизията GCN (www.gcntv.org) докато гледа прякото излъчване на семинара (Вижте 
свидетелствата на Стр. 4).

Ден 2, Лагерен ден на Манмин – Празничност на 
Манмин с чувство на единство и прохладен вятър

Ден 3, Лагерна огнена служба и възхвала – отговори 
и благословии бяха получени в удовлетворяващи 
Бога възхвали 

Перести облаци на 
високо равнище

Кълбести облаци 
на ниско равнище

Наслоени облаци на 
средно равнище

Перестослоести облаци 
на високо равнище

Слоесто-купести облаци 
на ниско равнище

Кълбести облаци на 
средно равнище

Перестокълбести облаци 
на високо равнище

Слоести облаци на 
ниско равнище

Дъждовни облаци 
на ниско и средно 

равнище

Кълбести буреносни 
облаци на ниско и 
средно равнище

Различни видове облаци и височината на формиране на всеки от тях 
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През 2011 г., имах кръвоизлив в стъкловидното 
тяло, което представлява екстравазация или изтичане 
на кръв в областите в и около стъкловидното тяло на 
окото. Стъкловидното тяло е ясният гел, който запълва 
пространството между лещата и ретината на окото. 
Това наруши зрението на дясното ми око. Претърпях 
операция за отстраняването му, но продължих да не 
виждам. Дякон Джиуджа Парк, моята дъщеря, беше 
натъжена и искаше да получа изцеление чрез лятното 
оттегляне за молитви Манмин 2013.
По искане на дъщеря ми, аз се присъединих към 

лятното оттегляне за молитва на Манмин. Д-р Джейрок 

Лик се моли за болните на първия ден и голям брой 
хора свидетелстваха за своето изцеление. Тогава дъщеря 
ми ме попита дали можех да виждам. „Татко, можеш ли 
да виждаш?“
Все още не можех да виждам. Казах й дори, че не 

вярвах на свидетелствата на другите. След думите ми, 
видях раменете на дъщеря ми да се издигат в ридания и тя 
се молеше със сълзи. Почувствах, че нещо трогна сърцето 
ми, когато видях риданията й и започнах да плача.
На следващия ден, едно водно конче дойде при мен и 

седна на ръката ми. Не помръднах дълго време. Наистина 
бях изумен! Сякаш Бог изразяваше Своята любов към 

мен чрез водното конче.
На следващата сутрин, с 

мен най-накрая се случи чудо. 
Дясното ми око, което вече не 
виждаше, възстанови зрението 
си. Покривайки лявото ми 
око, надписът на моето име 
изпъкна пред дясното ми око. 
Църковните членове около мен също ме помолиха да 
прочета имената им. Прочетох на глас имената им, едно 
по едно. Окото ми се избистряше ден след ден. Отдавам 
всички благодарности и възхвала на живия Бог.

С ъ п р у г ъ т  м и  и 
а з  см е  с  у в р ед е н 
с л у х .  Пров ежд ам 
изпълнения ми с вяра 
живот в църквата за 
глухонеми  Манмин 
Пинанг в Малайзия и 
посещавам службите 
на Централната църква 

Манмин чрез системата за конференции Нефсис. 
Започнах да притежавам истинска вяра след като 
слушах Божието слово, предадено от д-р Джейрок Лий 
и понастоящем водя живот с надежда за Небето.
Четирите теста, проведени в болница през април, 

2013 г., разкриха, че моята 12-месечна дъщеря също бе 

глухоняма. Въпреки това вярвах, че може да се излекува 
като чуе молитвата на д-р Лий. Ето защо, реших да 
участвам в лятното оттегляне за молитва на Манмин. 
Една вечер, посетих събранието за молитви на Данаил, 
което се провежда ежедневно. Получих записаната 
молитва на д-р Лий за „края на деня.“ Същата вечер, 
пастор Джангхун Джи, който проповядва в Църквата 
Манмин Пенанг, положи мощната кърпичка върху 
дъщеря ми (реф: Деяния 19:11-12). След това, дъщеря 
ми често попипваше очите си.
Подготвих се с копнящо сърце за лятното оттегляне 

за молитва на Манмин. Резервирах самолетни билети за 
Корея извън сезона, въпреки че нямах добро финансово 
положение. Молих се на събранието за молитви Данаил 
и помолих Бога да излекува дъщеря ми.

Пристигнах в Южна Корея на 29 юли, 2013 г. Отидох 
в Централната църква Манмин, за да присъствам на 
събранието за молитви Данаил. Дъщеря ми, която 
обикновено е много спокойна, започна необичайно да 
плаче. Оглеждаше се наоколо и беше много неспокойна. 
Тя дори правеше знаци с пръстите си, след като получи 
молитвата на д-р Лий на 2 август, 2013 г. 
На 5 август, 2013 г. се случи чудо. То стана след като 

д-р Лий проповядва и се моли за болните на първия 
ден. Дъщеря ми кимаше, когато другите я питаха 
нещо. Тя дори се обръщаше, когато някой я викаше 
по име, „Скила!“ Бях толкова развълнувана, че по 
лицето ми се стичаха сълзи и свидетелствах за нейното 
излекуване на сцената. Възхвалявах могъществото на 
добрия Бог. Алилуя!

Докато слизах надолу по 
стълбите, пропуснах едно 
стъпало с левия крак. Това 
ми причини голяма болка 
и кракът ми беше много 
подут. Не можех да спя от 
болката. Тогава си спомних за 
прегрешенията, които вършех 
и които нямаха нищо общо 
с праведния християнски 

живот. Няколко дни преди инцидента, имах сън, в 
който присъствах на лятното оттегляне за молитва 

на Манмин, облегнат на патерици. Сънят изпъкна в 
съзнанието ми и бях сигурен, че ще се излекувам по 
време на лятното оттегляне.
На следващия ден, получих молитва с кърпичка от 

областния водач Юнсак Сонг и болката ми изчезна 
(Реф: Деяния 19:11-12). Въпреки това, кракът ми все 
още беше подут и не можех да вървя. През следобеда, 
рентгеновите изследвания показаха, че горната част на 
крака ми е счупена. Моят енорийски пастор Ууджин 
Чан ме посъветва какъв вид сърце и каква нагласа 
трябва да имам за лятното оттегляне на Манмин и за 
праведния живот с вяра.

Отидох на лятното оттегляне на Манмин, с 
помощта на патерици на първия ден. Получих голямо 
благоволение, слушайки посланията на д-р Лий. 
Когато той се помоли за болните след посланието, аз 
се разкаях за това, че съм се отклонил в света и съм 
извършил много прегрешения. Точно тогава, чух глас 
от сърцето ми, който гласеше: „Стани и върви!“ Бях 
сигурен в изцелението. Когато се подготвях, за да 
отида на сцената и да свидетелствам, осъзнах, че бях в 
състояние да вървя без патерици. Изпълнен с радост, 
отдадох възхвала на Бога с патериците над главата ми 
като първия свидетел. Алилуя!

Благодарности и възхвала на живия Бог!

По време на лятното оттегляне за молитва през 2013 г., молитвата на д-р Лий предизвика реализирането на 
безброй могъщи дела. Ето някои от свидетелствата. 

„Истина, истина ви казвам, който вярва в Мене, делата, които върша Аз, и той ще ги върши; защото Аз отивам при Отца“ (Йоан 14:12).

„Глухата ми дъщеря започна да чува!“  Дякон Джинджер Хейзъл Бранд (Църква Манмин за глухонеми Пинанг)

„Дясното ми око възстанови зрението си“  Брат Джансиок Парк (1ва Китайска енория, Южна Корея)

„Започнах да вървя добре без патерици“  Брат Джинтик Джионг (2-16 Енория, Южна Корея)


