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За да постигне Неговото провидение за края на 
времето ,  Бог,  който  желае  да  спаси  всички  хора , 
установил Централната църква Манмин. От нейното 
откриване през 1982 г. и през последните тридесет и 
една години, църквата се подчинява все повече с вяра и 
Бог ни благослови да проповядваме евангелието на Исус 
Христос в най-далечната част на света със силата на 
Светия дух.
Благоволението за спасение и святост, което бе 

отдадено през последните три години на многобройните 
членове  чрез  пожертвованията  и  набожността на 
пастора, доведоха до увеличаване на броя на хората на 
духа и на цялостен дух и представляваха ръководство за 
изпълняване на справедливостта за спасението на повече 
души.
В резултат на това, църквата установи организационна 

система на основата на доверието и любовта в потока на 
цялостен дух, което позволи изпълнението на великата 
воля на Бога. Започвайки отново с многозначителната 
Коледа на 2013 г., Бащата Бог постави духовната 
основа за разпространяване на името на църквата и 
доказателството за любовта и силата на Бога на всички 
хора и народи на земята. Отдаваме всички благодарности 
и възхвала на Него.
С посрещане на Новата Година 2014 г., какви видове 

благословии е подготвил Бог за нас?

На първо място, отдаденото от Бога обещание ще 

бъде постигнато могъщо чрез силата на пастора. 
Заради пълната вяра в Божите обещания, записани 

в Библията, Централната църква Манмин е променила 
сърцата на хората посредством безброй знамения, чудеса, 
велики и удивителни мощни дела, показващи любовта, 
която дава живот и е предала безброй души в ръцете 
на Господ. През 2014 г., настъпващата Нова Година, 
ще бъдат изпълнени провиденията, направени за тази 
църква от Бога със силата на пастора, провидението за 
корейските християнски църкви и провидението за края 
на времето за всички хора от всички нации.

На второ място, мощните дела на духовенството 
чрез кърпичката, на която се е молил пасторът, ще 
бъдат представени по-активно на целия свят.
Дори и днес делата на Духа са представени чрез 

могъщата кърпичка, на която се е молил пасторът. По 
този начин хората срещат Бога, получават разрешения на 
своите житейски проблеми и болестите им се излекуват, 
включително всякакви видове неизличими и терминални 
болести и недъзи. Tе отдават възхвала на Бога. По-
конкретно, на събирания с кърпичка в чужбина, много 
будисти, индуси, мюсюлмани и евреи приеха Бога и 
Християнството.
С нарастване на силата на пастора през 2014 г., ще 

нараснат също мощните дела с кърпичката. Повече 
пастори и служители ще изпълнят Божията воля на много 
места по света, като 10,000 клона и асоциирани църкви и 

така ще бъде във всички краища на света.

На  трето  място ,  Той  ще  ни  ръководи  за 
изграждането на „Светъл храм“.
През 2014 г., Бог ще ни ръководи за прекрасното 

изграждане на „светещия храм“ и е приготвил всичко, за 
да могат безброй души да постигнат спасение в този край 
на времето чрез разкриване на славата Му. Призовавам 
ви да се молите със сърцето си и да се стремите повече 
да постигнете сърце на духа и цялостен дух за бързото 
изграждане на светещия храм.

На четвърто място, ще се извършат напълно 
мощните дела на пресъздаването.
Битие 1:3 гласи: „И Бог каза: Да бъде светлина. И стана 

светлина.“ Делото на творението се изпълнило, когато 
Бог издал първоначалния глас. За какво се отнася делото 
на пресъздаването? То е за подновяване на небесата, на 
земята и на всички неща на тях, които Бог създал.
Скъпи братя и сестри в Христос, не се ли чувствате 

развълнувани само като си представите мощните дела 
на пресъздаването, които ще се извършат напълно чрез 
силата на пастора! Нещата, които са направени чрез 
първоначалния глас, ще бъдат разкрити като съвършения 
плод през 2014 г. Чрез делото на пресъздаването, 
което променя дори първоначалното сърце на човека, 
ревностно ви моля да станете истински Божи деца и да 
се разкриете на света с пастора! Алилуя!

Посланието на старши пастор д-р Джейрок 
Лий за посрещане на Новата година 2014 г.

„Стани, свети, защото светлина дойде за тебе и славата Господна те осия. 
Защото, ето, тъмнина ще покрие земята и мрак племената; А над тебе ще осияе Господ и славата Му ще ти се яви. 

Народите ще дойдат при светлината ти и царете при бляскавата ти зора“ (Исая 60:1-3).



2 Словото на живота – Духовна любов (11)

Любовта не се радва на неправдата

Любовта, която Бог желае, търси доброто за другите; 
тя дава радост, надежда и живот; това е духовна любов, 
която остава неизменна. От друга страна, плътската 
любов  търси  собствената  изгода  и  се  променя . 
Петнадесетте характеристики на духовната любов са 
записани в 1 Коринтяни, глава 13, която е наречена 
„Глава за любовта“.
В предишните издания представихме девет от 

характеристиките на духовната любов: да бъдем 
търпеливи, любезни, да не ревнуваме, да не се хвалим, 
да не бъдем арогантни, да не се държим неподобаващо, 
да не търсим собствената си полза, да не се отдаваме на 
провокации и да не обръщаме внимание на изпитаната 
неправда.
Нека сега да разгледаме следващата характеристика 

на духовната любов: да не се радваме на неправдата. 
Неправдата се отнася за безчестни външни прояви. 
Само когато не се радвате на неправдата, може да 
постигнете духовна любов.
Какво  означава  любовта  да  не  се  радва  на 

неправдата? Какво трябва да направим, за да постигнем 
духовна любов, която не се радва на неправдата?

1. Какво означава да не се радваме на неправдата?
В една развита държава, има голяма възможност 

честният  човек  да  успее .  От  друга  страна ,  в 
страните, които не са развити, има голяма корупция 
и несправедливост. В тези страни почти всичко се 
постига с пари. Неправдата е тясно свързана с възхода 
и падението на една държава.
Тя  о к а з в а  с ъщо  о г р омн о  в л и я н и е  въ р ху 

индивидуалния живот. Не може да постигнете истинска 
удовлетвореност и не може да обичате някого, ако вие 
сте егоисти и мислите, че вашият успех е единственото, 
което е важно в живота ви. Ето защо Бог ни учи, 
че истинската любов означава да не се радваме на 
неправдата, а да се радваме с истината.

„Да не се радваме на неправдата“ и „да не обръщаме 

внимание на изпитаната неправда“ звучат сходно. 
Разликата  е ,  че  „да  не  обръщаме  внимание  на 
изпитаната неправда“ означава да нямаме никаква 
форма на зло в сърцето си, докато да не се радваме на 
неправдата означава да не бъдем доволни с безчестни 
външни прояви и действия и да не участваме в тях.
Представете си, че завиждате на богат приятел. Не 

го харесвате, защото изглежда, че винаги се хвали с 
богатството си. Мислите си нещо като: „Той е толкова 
богат, а аз? Надявам се да фалира.“ Това означава 
да мислим зли неща. Един ден някой го измамил и 
фирмата му фалирала за един ден. Ако вие сте доволни 
от това и мислите: „Той се хвалеше с богатството 
си, така му се пада!“, това означава да се радвате на 
неправдата. Освен това, ако участвате в такъв вид 
порочно дело, това означава активно да се радвате на 
неправдата.

2. Да постигнем духовна любов
1)  Не  трябва  да  нарушаваме  законите  и  да 

причиняваме вреда на другите. 
Не  трябва  да  правим  нищо ,  което  очевидно  е 

неправедно за някого. Човек може да спечели богатство 
по неправедни начини и без да се труди. Той е измамил 
или заплашвал другите, за да ги отнеме от тях. Също 
така, човек може да наруши наредбите или законите 
на страната и да търси собствената изгода. Например, 
един съдия неправомерно издава присъда след като е 
получил подкупи и осъжда и наказва невинен човек. 
Това е неправда.
Когато някой продава нещо, той може да излъже 

за обема или да използва евтини и ниско-качествени 
суровини, за да получи неправомерна печалба. Може 
също някои хора да търсят собствената изгода без да ги 
е грижа за другите. Освен тези случаи, много хора на 
този свят лъжат другите, за да получат незаконни пари.
Да предположим, че заемате висок граждански пост 

и научавате, че един от Вашите близки приятели е 
спечелил голяма сума пари от незаконен бизнес. Ако 
го хванат, ще бъде наказан строго и този приятел Ви 
дава много пари, за да си мълчите. Той Ви казва, че по-
късно ще Ви даде още повече пари. Дори и отчаяно 
да се нуждаете от парите, ако обичате Бога, не може 
да действате неправедно и трябва да вървите по 
правилния път.

2 Летописи гласи 19:7: „А когато видя Господ, че 
се смириха, Господното слово дойде към Семаия и 
каза: Те се смириха; няма да ги изтребя, но ще им дам 
някакво избавление; и гневът Ми няма да се излее 
върху Ерусалим чрез Сисака.“ Бог е праведен; В 
Него няма никаква неправедност. Можем да затворим 
очите на хората, но не можем тайно да лъжем Бога. 
Следователно, дори и само от страх от Бога, трябва да 
вървим по правия път с честност.
Библията ни разказва за историята на Авраам. 

Когато Лот, неговият племенник в Содом, бил заловен 
в пленничество от други царе в битка, Авраам върнал 
обратно всички хора в Содом, всички стоки, както и 
неговия племенник Лот и притежанията му. Царят 
на Содом изпитвал благодарност и му казал да вземе 
стоките. Въпреки това, Авраам му отказал (Битие 
14:22-23). Също така, когато починала жена му Сара, 
синовете на Хет, които притежавали полето, където 
той се намирал, искали да му дадат погребално място, 
но той платил изцяло цената, както е записано в 
Битие, глава 23. Това било, защото бил честен и нямал 
никакво желание да придобие неспечелен доход или 
неправомерно заплащане.
Хората, които обичат Бога и са обичани от Него, не 

причиняват щети на другите и не нарушават закона, 
за да получат лична печалба. Те не искат нищо, освен 
справедлива компенсация. Ето защо, ако някой се радва 
в неправдата, това доказва, че не притежава любов към 
Бога и към ближните си.

2) Не трябва да правим нищо, което е в противоречие 
с Божието слово. 
Неправедност е не само да нарушаваме закона и 

да причиняваме щети на другите, но и всякакъв и 
всеки грях, който е в противоречие с Божието слово. 
Грях и неправда е, когато злото в сърцето се прояви в 
определена форма. Сред многото грехове, специално 
неправдата е дело на плътта. Тоест злото като омразата, 
ревността и завистта, се проявява под формата на дела 
като бой, насилие, измама и убийство.

1  Коринтяни  6 :9-10  гласи :  „Или  не  знаете , 
че  неправедните  няма  да  наследят  Божието 
царство? Недейте се лъга. Нито блудниците, нито 
идолопоклонниците, нито прелюбодейците, нито 
малакийците, нито мъжеложниците, нито крадците, 
нито сребролюбците, нито пияниците, нито хулителите, 
нито грабителите няма да наследят Божието царство.“ 
Следователно, онези, които действат в неправдата, 
трябва да осъзнаят, че е трудно за тях да бъдат спасени 
и трябва да се разкаят напълно.
Библията говори за Ахан, който бил унищожен, 

защото обичал непревомерното заплащане. Той бил 
човек от второто поколение на Изхода и от детството си 
станал свидетел на направеното от Бога за хората му. 
Бог ги повел под Неговата защита с колони от облаци 
през деня и колони от огън през нощта. Ахан видял да 
спира течащата река Йордан и здравият град Йерихон 
да пада мигновено. Той знаел много добре причината, 
заради която водачът Исус Навин им казал да не взимат 
нищо от Йерихон: това било, защото всичко в него 
щяло да бъде принесено на Бога.
Въпреки това, той бил заслепен от алчност, когато 

видял трофеите от града Йерихон. Когато видял красива 
покривка от Шинар, сребърни пари и парче злато, 
той пренебрегнал Божите думи и искането на Исус 
Навин и ги скрил тайно в дома си. В крайна сметка, 
неговото неправедно поведение довело до поражението 
на Израел в следващата битка. Неправомерното му 
действие накрая излязло наяве и всички членове на 
семейството му били убити с камъни.

Скъпи братя и сестри. Нашият безгрешен Исус 
беше разпънат на кръста, за да спаси нас, които бяхме 
неправедни, както е записано в 1 Петрово 3:18. Ако 
разбираме Неговата велика любов, не трябва да се 
радваме в неправдата. Когато не се радваме в нея, няма 
да действаме в нея и ще живеем според Божието слово. 
Тогава можем винаги да се радваме на успешен живот. 
Надявам се бързо да отхвърлите неправедността, 
беззаконието и неистината, да изпълните сърцата 
си с добрина, любов и словото на истината, което 
принадлежи на Бога. Моля се в името на Господ по 
този начин да притежавате духовна любов.
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„[Любовта] не се радва на неправдата, 
а се радва заедно с истината.“ 

(1 Коринтяни 13:6)

Старши пастор д-р Джейрок Лий
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Провер
ете 

грешни
те 

си мисли 1 Коринтяни 13:4-7 определя духовната любов с 15 
характеристики. Една от тях е, че любовта не взема 
под внимание изпитаната неправда. Тук „изпитаната 
неправда“ се отнася до мисълта за злото. Колко духовна 
любов имате като Божи деца? Като разгледате трите вида 
порочни мисли и проверите себе си, моля да отхвърлите 
бързо всяка форма на злото и да постигнете прекрасна и 
добра духовна любов.

Не сте ли 
пожелавали злото 
на някого?

01

Не сте ли критикували 
или осъждали 
другите?

02

Имате ли мисли, 
които противоречат 
на Божията воля?

03

Когато виждате някого да учи по-добре от Вас или нечий 
бизнес върви по-добре от Bашия, ако Вие се надявате на 
провала на този бизнес или да не върви добре учението на 
другия, това е зла мисъл. Представете си, че се случи нещо 
лошо на съседа Ви, с когото не сте в добри отношения. Ако 
Вие си мислите: „Добре! Знаех си, че ще се случи!“, това е зла 
мисъл.
Ако изпитвате истинска любов, никога няма да имате 

такива зли мисли. Ще искате любимите Ви хора винаги да са 
здрави и да не им се случват произшествия. Тъй като нямате 
духовна любов в сърцето си, искате нещо лошо да се случи с 
другите и се радвате на нещастието на другите хора. Искате 
също да научите за чуждите грешки или недостатъци и да ги 
разпространявате.

Представете си, че отидете на събрание и някой там говори 
нещо лошо за друг човек. Ако се интересувате от подобен 
разговор, трябва да проверите сърцето си. Това показва, че имате 
желание да клеветите и да клюкарствате за другите. „Който 
покрива престъпление търси любов, а който многодумствува за 
работата разделя най-близки приятели“ (Притчи 17:9).
Хората, които са добри и имат любов в сърцата си, ще се 

опитат да прикрият грешките на другите. Също така, ако 
имаме духовна любов, няма да ревнуваме или да завиждаме, 
когато другите са добре. Ще искаме само да преуспяват и 
да са обичани. Ще благословим със сърцата си дори онези, 
които ни причиняват зло, както е записано в Римляни 12:14: 
„Благославяйте ония, които ви гонят, благославяйте и не 
кълнете.“

Ако имате духовна любов в сърцето си, няма да имате 
никакви зли мисли. Дори и да чуете нещо, което не е 
добро за някого, Вие не го осъждате или критикувате 
докато не проверите повторно фактите. Ако наистина 
обичате някого, ще се опитате да мислите за него по най-
добрия възможен начин.
Въпреки това, в днешно време, хората мислят лошо 

за другите и лесно говорят грозни неща за тях. Това не 
се отнася само за близките им, но те критикуват също 
и онези, които заемат обществени длъжности. Дори 
не се опитват да видят цялата картина за това, което 
действително се е случило, а осъждат и критикуват 
другите по собствените си критерии.
Яков 4:12 ни предупреждава: „Само Един е законодател 

и съдия, който може да спаси и да погуби; а ти кой си та 

съдиш ближния си?“ Представете си, че някой наистина 
е извършил нещо погрешно. В тази ситуация, за хората, 
които имат духовна любов, не е важно дали човекът е 
сгрешил или не в това, което е направил. Те ще мислят 
само за това, което е от полза за него. Ще искат само 
душата му да преуспява и да бъде обичана от Бога.
Както Притчи 10:12 гласи: „Омразата повдига раздори, а 

любовта покрива всички погрешки,“ трябва да покриваме 
грешките на другите, да им прощаваме и преди всичко, 
да им помагаме да се разкаят. Трябва да можем също 
да проповядваме истината и да докоснем сърцата им, 
за да могат да вървят по правия път и да се променят. 
Ако нямаме никакво намерение да осъждаме или да 
критикуваме другите, ще изпитваме само любов и ще 
бъдем щастливи с всеки, когото срещаме.

Твърди се, че на този свят са добри хората, които 
спазват морални стандарти и живеят според съвестта 
си. Въпреки това, нито моралността, нито съвестта 
могат да бъдат абсолютен критерий за добрината. И 
двете съдържат много неща, които противоречат или 
са напълно противоположни на Божието слово. Само 
Божието слово може да бъде абсолютният критерий 
за добрина. Така е, защото всяка мисъл, която не 
съответства на Божието слово, е зла мисъл.
Както гласи 1 Йоаново 3:4: „Всеки, който върши грях, 

върши и беззаконие, защото грехът е беззаконие“; грехът 
е беззаконие и действие срещу Божия закон. Така, грехът 
и злото представляват неистини, които противоречат на 
истината, която е Божието слово. Ако сравним това с 
едно дърво, злото е като коренът, който е в земята и не е 
видим, а грехът е като клоните, листата и плодовете. Без 
корени, дървото не може да има клони, листа или плодове. 
Следователно, грехът произлиза от злото.
В хората има зло и затова извършват грехове. Например, 

ако кажете нещо лошо на онези, които мразите, това 

означава, че злото, тоест, омразата във Вас излиза навън 
като явен грях под формата на зла дума. Тук трябва да 
разберем, че дори и човек да има зло в сърцето си, това не 
означава, че ще извърши грехове.
Ако той е добре образован, слуша Божието слово и 

притежава самоконтрол, може да избегне извършването 
на грехове, дори и да има зло в сърцето си. Въпреки това, 
само когато отхвърли злото, което е дълбоко в сърцето му, 
може да постигне свято сърце. Във всеки човек има зло, 
което е наследено от родителите, но то рядко се проявява, 
освен ако човек не е поставен в екстремна ситуация, която 
го кара да се реализира явно и да е очевидно. Ето защо 1 
Солунци 5:22 гласи: „Въздържайте се от всякакво зло.“
Любовта е изпълнението на Закона. Следователно да не 

притежаваме любов означава да не спазваме Закона. Това 
е порочно и греховно (1 Йоаново 3:23; Римляни 13:10). 
По-конкретно, за да проверим дали вземаме предвид 
изпитаното зло, можем да помислим колко любов има 
в нас. Според степента, в която обичаме Бог и другите 
души, няма да вземем предвид изпитаното зло.
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„Господ е обявен 
за най-добрия лекар 

на Балканите и в Европа“

Д-р Любка Танчева (WCDN Директор, България)

Родена съм в семейство, което посещаваше 
Източната  православна  църква  в  България . 
Семейството ми беше преследвано от комунистите 
и от атеистичното правителство. По онова време 
осъзнавах Бога, но все още не Го бях срещала 
лично. По-късно комунистическият режим падна 
и хората изпитваха духовен глад. В този период 
чух евангелието от един колега и приех Исус за 
Спасител.
Понастоящем съм професор в Института по 

невробиология към Българската академия на 
науките и проповядвам за Създателя Бог и за 
Господ.

WCDN, отдаден от Бога подарък за мен
Един  ден  през  2011 г. ,  когато  членувах  в 

академичния съвет за обмен, аз се запознах с 
пастор Даниел Розен от Израел чрез общ познат.
Срещнахме  се  за  първи  път  на  Осмата 

Международна медицинска конференция на 
WCDN в Брисбен, Австралия. WCDN (Световна 
християнска мрежа на лекарите, www.wcdn.
org) е  интерденоминационна  организация , 
основана от християнски лекари през 2004 г. 
за удостоверяване на случаи на божествени 
изцеления като дела на Бога, въз основа на 
медицински данни. Организацията провежда 
годишно  Международнат а  хрис тиянска 
медицинска конференция под надслов „Духовност 
и медицина“ и е доказала автентичността на 
Библията чрез представяне на различни случаи на 
божествени изцеления.
Всъщност,  присъствала  съм  и  на  други 

християнски  медицински  конференции ,  но 
конференцията, организирана от WCDN, беше 
много специална. За първи път почувствах толкова 
силно присъствието на Духа докато слушах 
посланията ,  представянията  на  божествени 
изцеления и свидетелствата. Видях множество 
свидетелства и удивителни чудеса, които бяха 
представени чрез мощната молитва на д-р 
Джейрок Лий, основател и председател 
на борда на директорите на WCDN. Беше 
много впечатляващо и изпитах щастие 
за това, че присъствах на конференцията 
като една от участниците.
Обратно  в  България ,  аз  споделих 

благоволението и вълнението, които 
изпитах  на  осмата  конференция  на 
WCDN с пастор Иван Хазарбасанов от 

Християнския център в София. Тогава те имаха 
ясна визия и започнаха духовенството на WCDN в 
България.

Бях изпълнена с Духа чрез духовенството на д-р 
Джейрок Лий
Християнският ми живот стана по-вълнуващ 

чрез духовенството на WCDN. Започнах да чета 
книгите на д-р Лий Небето I & II, Ад и неговата 
автобиография Моят Живот Моята Вяра, които 
получих на конференцията в Австралия. Четейки 
книгите му, животът ми се изпълни с благоволение 
и мъдрост от горе. Бях изпълнена с Духа и станах 
голяма почитателка на книгите на д-р Лий!
Сега чета Посланието на Кръста, която е 

основата на евангелието, което проповядва 
истинската любов на Исус Христос. Книгата е 
много духовна и лесна за разбиране, затова съм 
духовно и дълбоко трогната от произведенията 
му. Междувременно, започнах ясно да осъзнавам 
любовта на кръста. Това е послание, необходимо 
за всички християни.
През октомври, 2013 г., посетих Централната 

църква Манмин в Южна Корея с развълнувано 
сърце, за да присъствам на духовенството на 
Манмин и да изпитам знаменията, чудесата и 
вдъхновението на Духа. Християнският живот 
на църковните членове беше много впечатляващ. 
Изпитах такава топлина и пълнота на Духа, които 
никога не бях изпитвала в Европейски църкви. 
Tе считат другите за еднакво ценни, обичат 
разговорите и извършват молитвени служби пред 
Господ с техните сърца и съзнания.
Бях благословена също да видя лично д-р Лий, 

който е постигнал световната мисия и е провел 
множество пътувания в чужбина. Той беше 
изключително смирен и любезен, което много 
ме впечатли. Попита ме за актуалното състояние 
на християнството в България. Разказах му за 
състоянието на Европейското християнство, което 

е загубило чистотата на евангелието, за разлика 
от миналите времена в началните периоди. 
Добавих: „Очаквам много хора да получат 
голямо благоволение и да се пробудят чрез 
конференцията в България.“ Д-р Лий каза, че иска 
да помогне, което бе вълнуващо за мен.

Надявам се целите Балкани и Европа да бъдат 
обновени с Божията сила
В  края  на  октомври  през  2013 г. ,  станах 

свидетелка  на  удивителните  дела  на  Духа , 
представени  в  Израел ,  родното  място  на 
евангелието. Присъствах на мисията в Израел на 
преп. Сууджин Лий, проведена в Международния 
конгре с ен  център  в  Хайфа  в  Израел ,  з а 
обединяване на свидетелствата на хората като 
член на WCDN.
Присъединиха се много лекари от Палестина, 

Украйна, Обединеното кралство, България 
и Индия, както и всички области на Израел. 
Посланието  на  преп .  Лий  беше  много 
впечатляващо и изпълненията бяха чудесни. 
Преди всичко, много хора чакаха на опашка, за 
да присъстват на изцеленията и това наистина ме 
удиви. Вълнувах се да видя лично провеждането 
на изцеленията.
След като преп. Лий се моли за болните с 

кърпичката на силата, на която се беше молил д-р 
Джейрок Лий (Деяния 19:11-12), хората започнаха 
да правят своите свидетелства за изцеление като 
изцеление на болки в гърба, коленете и краката, 
възстановяване на лошо зрение и глухота и 
лечение на всякакъв вид рак и дори епилепсия. 
Те възхваляваха Бога. Много видове свидетелства 
бяха събрани в кабината на WCDN. Това бяха 
моменти, които ме накараха да подобря визията 
си, за да може повече християни да научат за 
Божията сила.
Понастоящем, като директор на българския 

клон на WCDN, аз се подготвям за единадесетата 
м еж д у н а р од н а  х р и с т и я н с к а 
медицинска конференция, която 
ще се проведе в София, през месец 
май, 2014 г. Сърцето ми се вълнува 
докато събирам медицински данни, 
за да докажа, че Исус Христос е най-
могъщият лекар, който може да лекува 
духа, душата и тялото на човека. 
Моля се огънят на Духа да обгърне 
Балканския полуостров и Европа.


