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„Ние осигуряваме щастие с могъщество, 
молитва, любов и благотворителна работа!“

Членовете на църквата се събират всеки ден Църквата помага на хората в нужда

Знамения, чудеса и могъщи дела бяха разкрити в църквата Господ добавя към тях хората, които са спасени

Ранната църква бе установена от 
апостолите, които станали свидетели 
на възкресението и възнесението на 
господ. Дори подложени на големи 
преследвания, те изпитали могъщото 
възкресение чрез огнените дела на 
светия дух. това поставило основите 
на християнските духовенства и 
от тогава били основани безчетен 
брой църкви в целия свят. Някои 
църкви в днешно време нямат ранни 
сутрешни служби или служби в 
сряда. Други имат само една служба 
в недел я без Неделна вечерна 
служба.

въпреки това, Централната църква 
Манмин е изпълнена с хора, които 
очакват посланието не само в неделя 
сутринта и на вечерните служби, 

но също и на службата в сряда и 
петъчната вечерна служба. Има 
също ранни сутрешни служби за 
възхвала и преклонение във вторник 
за млади хора, служби за възхвала и 
преклонение в събота за студенти и 
деца, областни събрания за молитви 
във вторник, служби в петък за жени 
и служби в четвъртък за мъже. 

Членовете на църквата в последно 
време са по-старателни от всякога. 
те се молят дори на събранията за 
молитва през деня, на специалните 
събрания за молитва и на събранието 
за молитва Данаил. те получават 
огъня на светия дух, както хората 
го приемали в горната стая на 
Марко и се молят за царството и за 
праведността на Бог.

Членовете на Ранната църква обичали 
много братята и сестрите, доведени с 
цената на кръвта на господ и споделяли 
това, което имали и практикували 
любовта на господ в делата и истината. 
Централната църква Манмин избра също 
„Благотворителна работа“, като една 
от темите на ежедневната молитва и я 
приложи на практика.

Благотворителната асоциация на 
църквата осигурява основни средства за 
препитаване, ориз и странични блюда за 
повече от 1000 домакинства, включително 
деца, представляващи глави на семейства 
и възрастни хора, живеещи сами, които 
посещават църквата. Членовете на 
Мисията Любовта на господ, която е 
съставена от бежанци от северна Корея, 
получават също тази помощ всеки месец. 

Предоставят се стипендии на студентите 
в нужда. Д-р Джейрок Лик подкрепя 
членовете-студенти с такси, необходими 
за обучение в частни академии, такси за 
транспорт и средства за спешни нужди.

Църквата дава също ориз и кимчи на 
обществените служби и социалните 
центрове и членовете извършват 
доброволни дейности за хората в 
социалните центрове. Членовете на 
световната мрежа на християнските 
лекари провеждат безплатни прегледи за 
тях.

InVictory Media, водещият портал за 
хората, говорещи руски език и CNL News, 
представиха благотворителната дейност 
на църквата под надслов „Църквата 
Манмин помага всеки месец на повече от 
1000 семейства в нужда“.

Членовете на Ранната църква се 
събираха всеки ден и си помагаха 
взаимно в пълнотата на светия 
дух. това бе възможно, защото 
чрез апостолите бяха представени 
много знамения и чудеса. такива 
дела на Бог са особено необходими 
д нес,  когато  ви ж даме гол я мо 
развитие на науката и познанието, 
докато преобладават греховете и 
беззаконията. 

Централната църква Манмин 
показва все повече удивителни 

знамения, чудеса и могъщи дела 
от своето откриване през 1982 г. 
Дори в 11000 клонове и асоциирани 
църкви, бяха представени безчетен 
брой могъщи дела чрез молитвата 
на старшия пастор д-р Джейрок 
Лий, като ва лежи по време на 
суша, ра зсейване на тайфуни, 
контролиране на температурата и 
изцеление на болестите. Освен това 
се изпълниха изключителни дела 
чрез кърпичката, на която той се 
моли.

Ч л е н о в е т е  н а  М а н м и н  б я х а 
обновени чрез силата на живота и 
бяха изпълнени с надежда за небето. 
Ето защо, те винаги се радват и 
благодарят във всичко. тъй като 
отдават аромата на Христос в своето 
семейство, на работното място и в 
работата, членовете на семействата 
им са покръстени и хората около тях 
са заведени в църквата.

също така, църквата провъзгласява 
създателя Бог и Исус Христос по 
време на международни мисии, на 

които присъстват хиляди и милиони 
хора в държави, като саЩ, Русия, 
Израел, Индия, Кения и Перу.

с около 11000 клонове и асоциирани 
църкви, църквата положи усилия 
да ръководи всички хора от всички 
нации към спасение чрез осигуряване 
на словото на живота и силата на 
Бог с различните духовенства, 
включително книгите на д-р Лий на 
множество езици, Манмин Новини 
и световната Християнска Мрежа, 
която обхваща около 270 държави.



За да може да поддържа физическия живот, 
един човек т рябва да се храни и да пие 
вода, за да се хидратира. водата позволява 
храносмилането и приемането на хранителните 
с ъ с т а в к и ,  к а к т о  и  о т с т р а н я в а н е т о  н а 
ненужни отпадъци и отровни материали от 
вътрешността на тялото. същият вид процес се 
прилага в духовен смисъл.

след като приемем Исус Христос и се родим 
отново от водата и светия дух, ние получаваме 
правото да станем деца на Бога. тогава трябва 
да се храним с плътта и да пием кръвта на 
Човешкия син, за да поддържаме нашия 
духовен живот.

Нека днес да разгледаме значението на „да се 
храним с плътта на Човешкия син“.

1. Значението на „Да се храним с плътта 
и да пием кръвта на Човешкия Син“

Какво означава да се храним с плът та 
на Човешкия син? в духовен смисъл това 
означава да консумираме плътта на Исус, която 
е истинска храна, водеща до вечен живот.

Йоан 1:14 гласи: „И словото стана плът и 
пребиваваше между нас; и видяхме славата 
Му, слава като на Единородния от Отца, пълно 
с благодат и истина“. също така, Исус описал 
себе си като „живият хляб, който е слязъл от 
небето. ако яде някой от тоя хляб, ще живее до 
века“ в първата половина на Йоан 6:51.

Яденето на плът та на Човешкия син – 
Божието слово, хлябът на живота – е тясно 
свързано с оприличаването на Исус с „агне“. 
Начинът за неговото ядене е записан в Изход 
12 чрез аналогия с агнето по време на Пасхата.

Като цяло, агнето се подчинява само на 
своя пастор, то е благородно и осигурява 
само ползи на хората .  По същи я начин, 
подчинявайки се само на Божията воля, Исус 
дал на човечеството само добри неща и като 
благородно агне станал изкупителна жертва за 
нас. агнетата под три-годишна възраст са най-

чисти, защото още не са чифтосани и в духовно 
отношение приличат на нашия Исус, който е 
безгрешен и непорочен.

Когато Чумата на първородните сполетяла 
целия Египет, покосявайки всички първородни 
на земята, както е описано в Изход 12:7-10, Бог 
инструктирал израелтяните да вземат едно 
агне за себе си и „да вземат част от кръвта 
и да я оставят на двата стълба и на горния 
праг на вратата на къщите, гдето ще ядат“ 
агнето. също така, Бог дал на хората в Израел 
подробни указания как да ядат агнето.

2. Как трябва да се яде агнето
1) Не трябва да се яде „сурово или сварено 

във вода“, а изпечено на огън.
тук „огънят“ представлява огъня на светия 

дух и ние трябва да разбираме и да правим 
хляб от Божието слово с вдъхновението на 
светия дух (2 Петрово 1:20-21). 2 Петрово 
3:16 ни предупреждава, че ако не тълкуваме 
Божието слово с вдъхновението на светия 
дух, а по изопачен начин, ще се отдалечим от 
истината и накрая ще бъдем унищожени. 

„ Д а  я д е м  с у р о в о  Б о ж и е т о  с л о в о“  е 
буквалното тълкуване на Божието слово без 
да разбираме духовното значение, въплътено в 
него. 

Консумирането на сурова храна може да 
причини лошо храносмилане или стомашни 
болки. в същия смисъл, „яденето на сурова 
хра на“  може да  доведе  до  не ра зу м н и и 
фалшиви тълкувания на Библията.

Например, Исус ни казва в Матей 6:6, „а 
ти, когато се молиш, влез във вътрешната си 
стаичка, и като си затвориш вратата, помоли 
се на своя Отец, който е в тайно; и Отец 
ти, който вижда в тайно, ще ти въздаде [на 
яве]“. въпреки това, никъде в Библията не 
четем за бащи на вярата, които се молят „във 
вътрешна стаичка“; Исус никога не се молил 
във вътрешна стаичка, а в градина или на 
отдалечено място. това означава, че когато 
се молим не трябва да имаме светски нужди 
и тревоги и да повтаряме същите неща, а да 
общуваме с Бог от дълбочината на нашето 
сърце.

На следващо място, агнето не трябва да се 
яде „сварено във вода“. това означава, че не 
трябва да добавяме елементи от този свят към 
Божието слово. Мислите на хората и тяхното 
познание е изключително ограничено и нито 
една велика идеология на този свят не е 
съвършена. Божието слово превишава всяко 
светско познание и представлява единствената 
трайна и неизменна истина. Имайки предвид 
това, човек не трябва да свидетелства за 
познанието или спекулациите на този свят, 
а за Божието слово, написано в Библията, 
тълкувано само с вдъхновението на светия 
дух. Чрез това познание за света, предадено 
чрез светия дух, вярващите трябва да научат 
за живия Бог, за начините, по които могат да се 
срещнат с Него и за правилния начин на живот 
в Христос, който е необходим за спасение. 

2) агнето трябва да бъде изядено цяло, „с 
главата му, краката му и дреболиите му“.

това означава, че трябва да направим хляб от 
Божието слово, намерено в Библията, от Битие 
до Откровение. 

К о г а т о  ч е т а т  Б и б л и я т а ,  н я к о и  х о р а 
пропускат такива трудни части, като Левит, 
а други отказват или не желаят да повярват 
на знаменията и чудесата, записани ясно в 
Библията. ако хората пренебрегват или подбират 
части от Библията, които не съответстват 
на мислите им, това, което остава, не е нито 
Истина, нито вяра.

Ще останат само етиката и моралът. Освен 
това, ако те дори не съхраняват в сърцата си 
Божите заповеди, които им изглеждат трудни 
за спазване, няма да спечелят вечен живот, 
независимо колко пъти или колко често могат да 
четат Библията.

Божието слово не трябва да се приема на 
порции и части, а трябва да се направи хляб 
от цялото му съдържание. тогава можем да 
спечелим вечен живот.

3) Нито една част от агнето не трябва да се 
оставя за сутринта; всяка останала част трябва 
да се изгори в огън.

това означава, че хората трябва да изядат 
агнето преди да настъпи сутринта. в духовно 
отношение, „нощта“ се отнася за периода 
от време, когато врагът дявол и сатаната 
притежават власт над света. „сутринта“ означава 
времето, когато господ ще се върне. Ние трябва 
да изядем цялото Божие слово – плътта на 
Човешкия син – преди да се върне господ.

През последните дни, когато светът става все 
по-изпълнен с грехове и злини, тъмнината ще 
продължи да нараства. Когато господ се завърне, 
тъмнината ще бъде прогонена и светлината 
ще доведе утрото. По това време, хората ще 
осъзнаят, че всичко, което е записано в Библията, 
е истина.

следователно, преди да настъпи утрото – 
преди да се върне Нашият господ – ние трябва 
старателно да направим хляб от Божието слово, 
да завършим нашите приготовления като булка на 
господ и да очакваме Неговото пришествие.

скъпи братя и сестри в Христос, степента, 
в която сме направили добър хляб от Божието 
слово, ще определи качеството на живота на този 
свят, както и на Небето, по отношение на небесни 
обиталища и награди.

Ето защо, аз се моля в името на господ да 
направите хляб от всяко Божие слово и да 
отидете на най-великото място на Небето.
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„Исус им казал: Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Човешкия син, и не пиете кръвта Му, 
нямате живот в себе си“ (Йоан 6:53-55).

Старши пастор д-р Джейрок Лий
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2 словото на живота - Посланието на кръста (24)

Да ядете от плътта и да пиете от 
кръвта на Човешкия Син (1)
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в 15:30 ч., на 2 януари, 2018 г., изпитах 
главоболие и ми прилоша. Не се чувствах 
добре физическ и.  тръгнах си рано от 
работа и се прибрах вкъщи. Докато се 
изкачвах по стълбите за дома ми на втория 
етаж, изпитах главозамайване и слабост в 

ръцете и краката ми. Изгубих равновесие и 
припаднах.

след известно време се свестих и се 
обърнах на стълбите. Осъзнах, че бяха 
изминали около 20 минути. Опитах се да 
се изправя, но нямах сили да го направя. 
Едвам изпълзях вкъщи. Ръководителката 
на групата ми се обади точно навреме и 
загубих отново съзнание, докато й казвах 
да се моли за мен. трудно ми беше да 
дишам. Не можех да говоря, нито дори да 
кажа нещо.

През вечерта, моят енорийски пастор, 
неговият заместник и още няколко лица ме 
посетиха и отправиха молитва за разкаяние 
от мое име. Моят енорийски пастор се 
моли за мен с кърпичката, на която се беше 
молил старшият пастор д-р Джейрок Лий 
(Деяния 19:11-12). аз исках да кажа „амин“, 
но не бях способен да отворя устата си и 
видях подобно на свиня същество да държи 
устата ми затворена.

Когато енорийският пастор се моли в 
името на Исус Христос, а з почувствах 
н якой да хваща ръцете ми и усп ях да 
кажа: „амин“. тялото ми бързо укрепна 
и  с е  поч у вс т в а х  добр е.  въ зс т а нови х 
напълно съзнанието си. Изпитах голяма 
благодарност, когато видях хората около 

мен и се просълзих.
три дни по-късно отидох в болницата и 

ми направиха сканиране с ЯМР. Лекарят 
ка за ,  че  н я ма х н и как ви последст ви я. 
Освен това, той каза, че нямаше следа 
дори от предишния ми мозъчен инфаркт 
и кръвоизлив и че виждаше такова нещо 
за първи път.  Преди две години имах 
мозъчен инфаркт и кръвоизлив. въпреки 
че пиех лекарство всеки ден, аз изпитвах 
главобол ие,  сякаш ме уд ря ха с  ч у к в 
задната част на главата. след молитвата 
обаче нямах никакво главоболие. Чувствам 
се сякаш мога да летя.

Благодаря на моя господ Исус Христос, 
ко й т о  ме  с п а с и  и  о тд а в а м  с ърде ч н и 
благодарности на старшия пастор, който 
винаги се моли църковните членове да не 
боледуват.

Имах мечта. тя беше да донеса 
кърпичката, на която се е молил 
д-р Джейрок Лий, в моя роден град 
горакхпур в утар Прадеш и да 
разпространявам светото евангелие 
и Божията сила. Когато Църква 
Манмин Делхи бе открита през 
октомври 2012 г., пастор Джон Ким 
предаде тази прекрасна визия на 
мен, който се регистрирах като 
първия член на църквата.

съжа лявах, че имаше много 
хо р а ,  ко и т о  н е  б я х а  ч у в а л и 
евангелието, защото родният ми 
град е фермерска област на 1000 
км от Делхи. Подготвих се, като 
се въоръжих със словото чрез 
посланията на старшия пастор д-р 
Джейрок Лий. 

в действителност, изпитвах голям 
страх в живота, защото загубих 
родителите си в ранна възраст и не 
получих подходящо образование. 
Характерът ми се промени, докато 
проповядвах евангелието, за да 
се отплатя за благоволението му 
да ме излекува от силна болка в 
гърба чрез неговата молитва. Не 
се страхувах повече от хората и 
дори станах човек, който ръководи 
другите.

През май, 2018 г., аз посетих 

родния ми град за сватбата на 
един роднина. това беше златна 
възможност да изпълня мечтата 
си сега, когато сватбата щеше да 

продължи няколко дни и щяха 
да дойдат много хора. Посетих 
домове те на гост и те и  мои те 
роднини и предадох посланието за 
създателя Бог, за причините Исус 
да бъде нашият единствен спасител 
и как да получа опрощение на 
г р е хо в е т е .  го в о р и х  с ъ щ о  з а 
автентичността на Библията и 
казах, че дори и днес могат да 
се  сл у чат  и зу м и т е л н и  неща , 
записани в Библията. Показах 
видео презентация на могъщите 

дела на Бог и се молих за тях 
с кърпичката в името на Исус 
Христос. след молитвата се случи 
нещо изумително!

Една жена на име сийма, на 35 
г., снимка #1, не можеше да върви 
и не беше способна да прави нищо 
през последните две години поради 
хемиплегия на лявата страна. 
въпреки това, след като се молих за 
нея с кърпичката, докато слушахме 
записаната молитва на старшия 
пастор, тя повдигна нагоре лявата 
си ръка, която не беше способна да 
движи. Освен това, тя започна да 
ходи, след като получи два пъти 
молитва с кърпичката! 

Един човек се приближи до 
мен. той каза, че чул за чудеса, 
представени чрез моята молитва и 
ме помоли да се помоля за неговия 
син анкуш, на 3 г., снимка #2. От 
раждането си, той не можеше да 
говори, нито да се движи. Нямаше 
ефикасно медицинско лечение за 
него. въпреки това, след като се 
молих за него с кърпичката в името 
на Исус Христос, той започна да 
се движи малко и да издава звуци 
с устата си. Пет дни по-късно, 
той вървеше, като се облягаше на 
стените или предмети и по-късно 
започна да върви самостоятелно. 
Освен това ,  м ного хора  бя ха 
излекувани от болка не само в 
гърдите и очите, но и в цялото си 
тяло.

след като видяха тези изумителни 
дела, хората в моя роден град 
се ра зкаяха и приеха господ. 
въпреки че все още няма църква, 
те се събират всяка седмица, за да 
предложат служба на Манмин по 
GCN на индуски език. Отдавам 
слава и благодарност на Бог, който 
ми позволи да свидетелствам 
за  господ Исус Христос ч рез 
благоволението на Бог и силата на 
пастора. 

Дякон Гюмсанг Лий, 
на 61 г., Китайска енория 1

▲ Сийма се излекува от 
хемиплегия на лявата 
страна след молитва с кърпичка.

▲ Анкуш започна да 
върви след молитвата.

1 2

„Силата в кърпичката е 
изумителна!“

Дякон Моти Чанд, на 39 г., Църква Манмин Делхи, Индия

„Бог ме излекува 
от ефектите на 

мозъчен инфаркт!“

● Частта, която бе засегната от инфаркта, беше отворена и 
кръвта бе абсорбирана. Не беше останала следа.

Сканиране с ЯМР (след молитвата)

Индия
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Моята компания предлага безплатни 
медицински прегледи за своите служители и 
членовете на семействата им всеки месец май.

През май 2017 г., зрението ми беше 0.9/0.5 
и бях диагностициран с изключително 
к ъ с о г л е д с т в о  и  п ъ р в и  е т а п и  н а 
далекогледство, причинени от възрастта. 
Обичам да чета и работя на компютър, 
което често изморява очите ми. те често се 
зачервяваха и не можех да фокусирам зрението 
си докато чета. Едва когато съзнателно се 
опитвах да се фокусирам, буквите ставаха по-
ясни.

П р е з  а в г у с т  2 0 17  г . ,  о т н о в о  б я х 
диагностициран с далекогледство поради 
възрастта. Направиха ми акупунктура за 
предотвратяване на неговото развитие, 
но нямаше подобрение и зрението ми се 
влошаваше все повече и повече. това ми 
причиняваше затруднение, когато шофирах 
през нощта. През февруари, 2018 г. си купих 
очила и ги сложих за първи път в живота си.

след това получих с желание молитвата за 
болните на старшия пастор д-р Джейрок Лий, 
като поставях ръцете си на очите ми по време 
на всяка служба и всяко събрание за молитва 
Данаил. От началото на април, аз се разкаях от 
сърце за това, че се възстановявах прекалено 
бавно, въпреки че животът ми беше изпълнен 

с вяра от дълго време. също така постих и се 
молих за църквата.

През месец май 2018 г. ми направиха отново 
редовния годишен медицински преглед. 
Зрението ми се оказа 1.5/1.5 без късогледство.

Очите ми сега не се изморяват, макар и 
да чета в продължение на много часове. 
Изпитвам голяма благодарност. Моля се за 
царството и праведността на Бог с любов към 
църквата. Бог прие с радост това малко дело и 
аромата на моето сърце и изпълни молбата ми.

Членовете на моето семейство са свидетели 
на силата на живия Бог. синът ми Джеймин 
беше нисък и слаб. На него беше посветена 
молитвата на моето семейство. той тежеше 

18 кг, когато беше в първи клас. Дори когато 
беше в четвърти клас, казваха, че изглеждаше 
като дете в предучилищна възраст. Ние 
получавахме молитвата на старшия пастор 
всяка година и той сега е в 11-ти клас и 171 
см висок. Хората оставаха изненадани, 
когато ви ж даха колко е  висок и ни 
поздравяваха.

съп ру г ат а  м и ,  д я кон  Б он г су к  Ко, 
страдаше от отолитиаз (частици калций във 
вътрешното ухо, които падат и променят 
мястото си, което причинява световъртеж). тя 
имаше много затруднения и не можеше да се 
храни добре, но се излекува, след като получи 
молитвата с кърпичката, на която се беше 
молил старшият пастор (Деяния 19:11-12).

Отдавам всички благодарности и слава на 
Бог за това, че ме заведоха в църквата, където 
мога да срещна и да почувствам живия Бог и 
да водя щастлив живот.

„Зрението ми се подобри, въпреки моята възраст!“
Дякон Куангсиок Ким, на 49 г., Енория 12, Централна Църква Манмин

„Излекувах се от 
свински грип чрез 

молитва!“

     Резултати от прегледа

Зрението му е 0.9/0.5 през май 2017 г. и е подобрено на 1.5/1.5, 
когато е извършен преглед през май, 2018 г.

Когато свинският грип атакува Европа, много хора 
в Естония също бяха инфектирани и мнозина от тях 
починаха през 2017 г. той е по-опасен за възрастните 
хора, затова получих ваксината и не се притеснявах.

въпреки това, около 18 ч. на 12 март, 2018 г., 
телесната ми температура се повиши на 40 градуса 
по Целзий. Имах тежко главоболие и ме тресеше. 
съпругата ми повика линейка и ме преместиха в 
изолационното отделение с подозрение за грип.

Междувременно, съпругата ми се обади на 
пастор григорий Колесов, разказа за ситуацията 
ми и помоли за неговата молитва. Имах висока 
температура и ме тресеше, докато ми правеха много 
изследвания. Молех се състоянието ми да не е 
фатално.

Около 1 ч. сутринта на 13 март получих 
резултатите и за съжаление потвърждаваха свински 
грип. Малко по-късно съпругата ми получи 
телефонно обаждане от моя пастор. той каза, че 
преп. Хийсан Лий, световен ръководещ пастор на 
Манмин, се молил за мен и казал на съпругата ми да 
изслушам запис на молитвата на д-р Джейрок Лий 
три пъти последователно. тя получи разрешение от 
лекаря и дойде при мен. Постави телефона на ухото 

ми, за да чуя молитвата. в 6 ч. сутринта се случи 
нещо изумително – телесната ми температура спадна 
от 40 на 36.5 градуса по Целзий.

Лекарите бяха много изненадани, защото се 
възстанових бързо и телесната ми температура се 
нормализира в рамките на 12 часа след повишаването. 
Изписаха ме веднага от болницата.

♦
Пастор григорий Колесов се присъедини към 

Манмин и разпространява светото евангелие. 
Ние участваме в службите на Централната църква 
Манмин по GCN.

Прочетох книгите на д-р Лий Небе и Посланието 
на Кръста. Прочетох също Манмин Новини и 
изучавах Библията. Помня също неговите послания, 
изпълнени с любов и могъщите дела, които 
излекуваха безкраен брой хора от техните болести 
по време на Мисията в Естония през 2010 г., на която 
присъствахме със съпругата ми. 

Отдавам всички благодарности и слава на Бога, 
който ми позволи да се възстановя напълно от 
смъртна опасност чрез могъщата молитва. Благодаря 
също на старшия пастор, който се моли за мен. 

Брат Виктор Циганенко, на 75 г., 
Църква Източник на истината в Естония


