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Великата слава на Бог ще бъде разкрита през 2018 г.

Старши пастор д-р Джейрок Лий 
председателства Общото събрание на 
църквата през 2017 г. в главния храм след 
последната неделна вечерна служба през 
2017 г. Преди новогодишната служба през 
2018 г., той съобщи четирите отдадени от 
Бога визии, за които Централната църква 
Манмин и нейните приблизително 
единадесет хиляди клонове и асоциирани 
църкви ще се молят и ще постигнат през 
2018 г.

П ъ р в а т а  в и з и я :  С в е т о т о 
духовенство, изпълнено чрез 
използване на пространствата със 
Силата на пресъздаването

Йоан 14:12 гласи: „истина, истина 
ви казвам, който вярва в Мене, делата, 
които върша аз, и той ще ги върши; 
защото аз отивам при Отца.“ Както е 
посочено, оптималните резултати ще 
бъдат получени и най-добрите и най-
желани плодове ще бъдат родени след 
усвояване на метода за използване 
на пространствата чрез силата на 
пресъздаването.

„използване на пространствата“ 
означава „контролиране на всички 
небеса със силата на пресъздаването.“ 
При изп ълнение на та зи си ла на 
пресъздаването, няма нищо невъзможно, 
както в духовното царство, така и във 
физическия свят. Тя може да отслаби 
тайфуни и урагани и да промени курса 
им. Тя може да донесе или да изпрати 

дъждовни облаци, за да спре суша или 
наводнение. Тя може да предизвика 
ветрове, за да предотврати замърсяване 
на въздуха от жълтеникава или фина 
прах. Тя може да спаси и да поднови 
много души и да им покаже ясно 
духовния свят.

Втората визия: Изпълненото 
с радост ду ховенство, което 
изобилства с отговори чрез искрено 
сърце и пълната убеденост във 
вярата 

Евреи 10:22 гласи: „нека пристъпваме 
с искрено сърце в пълна вяра, със сърца 
очистени от лукава съвест и с тяло 
измито в чиста вода.“ Когато постигнем 
искрено сърце и имаме пълна сигурност 
във вярата ,  ще полу чим любов и 
благословии от нашия Бог, господ на 
домакините.

Благословиите, които Бог е подготвил, 
предстоят. За да получите благословиите, 
трябва да приготвите правилни съдове; 
тоест, да постигнете искрено сърце и да 
имате пълна сигурност във вярата. За да 
направите това, трябва да пречистите 
сърцето си и да го изпълните с истината. 
Дори и в този свят, изпълнен с грехове 
и злини, ако вярвате в любовта на 
пастора и мярката на правосъдието, 
която е подготвил за Вас и разчитате 
н а  п ъ р в о н а ч а л н а т а  с в е т л и н а  и 
първоначалния глас, ще бъдете способни 
да отхвърлите не само злите дела, но 

и порочното съзнание, както и дори 
злото, скрито дълбоко в природата Ви. 
Призовавам Ви да се стремите към 
новия Ерусалим, най-красивото небесно 
обиталище и Ви моля да отстоявате на 
скалата от вяра и да постигнете равнища 
на духа и цялостен дух, за да можете да 
участвате в голямата радост по времето 
на такива благословии.

Третата визия: Духовенството, 
където вярващите стават и светят, 
за да построят „Истински храм“ 

исая 60:1 гласи: „Стани, свети, защото 
светлина дойде за тебе, и славата 
господна те осия.“ Можем да имаме 
светлина, когато получим Светия дух 
като подарък, като приемем господ и 
станем хора на духа и цялостен дух, 
позволявайки на Светия дух да роди дух 
в нас.

Храмът, построен от онези вярващи, 
които стават и светят, е истински храм. 
В такъв истински храм, Божието сърце 
и воля се провъзгласяват и хората се 
освобождават чрез силата на Светия дух 
от болести, недъзи, обземане от демони и 
житейски проблеми в дома, на работното 
място и бизнеса. Великият храм ще бъде 
построен според Божието провидение 
и разкрит като истински храм в края на 
времето, където ще отидат безброй души, 
за да получат спасение. Поради тази 
причина, храмът ще бъде построен по-
бързо според степента, в която вярващите 

стават и светят.

Четвъртата визия: Духовенството 
за по-пълно постигане на „Духовна 
любов“

1 Коринтяни 13:13 гласи: „и тъй, 
остават тия трите: вяра, надежда и 
любов; но най-голяма от тях е любовта.“ 
Духовната любов е най-големият подарък 
на Духа, защото ни позволява да станем 
истински Божи деца и да спечелим 
славата да отидем в града на новия 
Ерусалим.

През 2007 г. Бог ми каза да изпитвам 
определено чувство в сърцето си и да 
го провъзглася от олтара, като обеща да 
изпълни желанието ми и да ни позволи да 
го възхваляваме. Желанието, което бях 
призован да имам, беше „Духовна любов.“ 
Както беше обещано, дълбочините на 
Божията любов бяха разкрити в тази 
църква и от 2010 г., Богът на любовта бе 
записан в сърцата на вярващите. Сега 
Бог каза, че в тази църква ще има повече 
духовна любов през 2018 г. 

П р е з  н о в а т а  2 018  г . ,  к о г а т о 
изумителните дела ще се разкрият 
видимо чрез пространствата, използвани 
от силата на пресъздаването, аз се моля 
да постигнете искрено сърце, да имате 
пълна вяра и да постигнете духовна 
любов, за да издавате светлина и да 
участвате в духовенството на пастора, 
изпълнявайки могъщо провидението за 
края на времето.



исус произнесъл няколко думи малко преди да 
умре на кръста и те са известни като „Последните 
седем думи на кръста.“ В това издание ще бъдат 
обяснени първите две фрази.

Първата фраза: „Отче, прости им, защото не 
знаят какво правят.“

исус, Синът на Бог, бил подложен на бруталното 
наказание на разпъването на кръста заради 
нашите грехове. От името на всички хора, които 
трябвало да получат наказанието на смъртта, исус 
бил подложен на всякакви видове страдание и 
нещастие. Ето защо, без да знаят това, римските 
войници и хората на израел не се поколебали да 
го оскърбяват и да Му се подиграват, отнасяйки се 
с него, сякаш бил истински грешник, докато висял 
на кръста.

При все това, исус не само страдал мълчаливо, 
но също така се молил за Божието опрощение на 
самите хора, които настоявали да го убият. имайте 
предвид, че тази молитва не била само за тълпата, 
присъстваща по времето на неговото разпъване, 
тя била също за всички хора, живеещи в тъмнина. 
Молитвата с любов на исус е причината безкраен 
брой хора днес да бъдат способни да получат 
спасение.

непорочният, който се молил с любов за 
грешниците в неговите последни мигове на 
кръста, иска всички деца на Бог днес да обичат 
и да простят на всички хора. Поради същата 
причина, Той ни учил да се молим: „и прости 
ни дълговете, както и ние простихме на нашите 
длъжници“ (Матей 6:12). Дори и в периоди, когато 
ни преследват, исус не иска да реагираме лошо 
или да изпитваме негативни чувства, а вместо 
това да действаме с добрина към онези, които ни 
преследват (Матей 5:44-45). 

Следователно, подобно на исус, който обичал 
дори грешниците, които го разпънали на кръст и 
Му се подигравали, ние трябва да обичаме нашите 
братя и сестри и дори да прощаваме на враговете 

ни и да ги обичаме.

Втората фраза: „Истина ти казвам, днес ще 
бъдеш с Мене в рая.“ 

и ма ло двама п рест ъпници,  кои то би ли 
разпънати от двете страни на исус. Единият 
от тях се подигравал на исус, но другият го 
порицал. След това се молил с исус. „исусе,“ казал 
престъпникът, „спомни си за мене, когато дойдеш 
в Царството Си!“ исус отговор и обещал на 
престъпника: „истина ти казвам, днес ще бъдеш с 
Мене в рая.“

има голямо духовно значение, въплътено във 
втората фраза, в която се говори за „рая“ на 
небесното царство. В 2 Коринтяни 12:2-4, апостол 
Павел пише, че „бе занесен в рая, и чу неизразими 
думи, които на човека не е позволено да изговори.“ 
В много други части на Библията, включително 
неемия 9:6, където пише „небето, небето на 
небесата“ – се споменава за „най-високото небе“ 
и други подобни. В допълнение към физическото 
небе (на земята), което можем да видим с очите 
си, има небе на духовното царство (1 Царе 8:27; 
Псалми 68:33).

„Третото небе“, в което е небесното царство 
– е разделено на много небесни обиталища, 
включително рая, където бил хванат апостол 
Павел, и новият Ерусалим, както е описано в 
Откровение 21:10-11. новият Ерусалим се намира 
на най-високото ниво на небесното царство и ще 
бъде обитавано от онези, които наподобяват нашия 
господ, отхвърлили са изцяло греха и злото, и са 
били предани във всички аспекти.

Престъпникът, който получил спасение, докато 
бил разпънат до исус, приел господ едва малко 
преди смъртта си. Следователно, той нямал време 
да отхвърли греха и злото от сърцето си и не 
направил нищо, за да покаже неговата преданост 
на господ; на него просто било разрешено да 
получи спасение. Такива хора ще отидат в рая, 
най-ниското обиталище на небесното царство. 
Между рая и новия Ерусалим има много различни 
нива на обиталища и обиталището на всеки 
човек ще се определя според степента на неговата 
святост, вяра и преданост.

Според справедливостта на Бог, който позволява 
всеки човек да пожъне това, което е посял на 
този свят и му се отплаща според това, което 
е направил, небесното царство е разделено на 
много различни равнища на обиталища. С други 
думи, небесното обиталище ще бъде различно за 
всеки човек в зависимост от това в каква степен 
е отхвърлил греха и прилича на нашия господ. 
В същия смисъл славата, наградите, радостта и 
властта на всяко небесно обиталище ще бъдат 
различни за всеки човек.

Ето защо 1 Коринтяни 15:41 гласи: „Друг е 
блясъкът на слънцето, друг блясъкът на луната и 
друг блясъкът на звездите; па и звезда от звезда 
се различава по блясъка.“ ако човек има истинска 
вяра, той трябва да желае искрено да постигне по-
добро небесно обиталище. Както пише в Матей 
11:12: „а от дните на Йоана Кръстителя до сега 
небесното царство на сила се взема, и които се 
насилят го грабват“, колкото повече всеки от 

нас побеждава врага дявол и греха и наподобява 
господ, в по-добри обиталища може да влезе и да 
живее.

ако ни беше позволено да отидем на небето с 
такива грехове като завист, ревност, осъждане, 
критикуване, омраза, предателство, измама, 
алчност, буйност, прелюбодейство и други 
подобни, небето нямаше да бъде свято и радостно 
обиталище. Следователно, не можем да отидем 
на небето, ако сърцата ни все още са изпълнени 
с грехове и злини, а само с това, което сме 
култивирали в сърцето си с добрина и дух. Освен 
това, хората, които са придобили такава добрина и 
дух, ще живеят заедно в едни и същи обиталища. 
Така, както човек би се радвал повече, ако работи 
и живее с хора със сходна възраст или характер на 
този свят, животът на небето ще бъде по-удобен 
и радостен, когато живеят с хора с подобни мерки 
на святост, вяра и степен, в която наподобяват на 
господ.

исус казал на един престъпник, разпънат 
до него: „Днес ще бъдеш с Мене в рая.“ Това 
не означавало, че исус щял да живее в рая с 
престъпника. исус казал това на престъпника, 
защото Той е господарят на всички обиталища на 
небето и щял да властва над тях след неговото 
възкресение и възнесение.

Също така, „днес“ не означава, че исус отишъл 
в рая в деня, в който бил разпънат на кръста. Тъй 
като престъпникът станал дете на Бога след като 
получил спасение чрез вярата, исус му казал, че 
щял да бъде с него навсякъде, където се намирал 
от тогава нататък. По подобен начин, когато 
приемем господ и получим спасение, от този ден 
нататък нашият господ ще ни помни и ще бъде с 
нас винаги.

Къде отишъл исус в този ден, в петък, когато 
умрял на кръста? Матей 12:40 ни казва: „…така 
и Човешкият Син ще бъде в сърцето на земята 
три дни и три нощи“ и Ефесяни 4:9 ни напомня, 
че исус „слязъл в местата по-долни от земята.“ 
1 Петрово 3:19 също ни казва: „с който отиде 
да проповядва на духовете [сега] в тъмницата.“ 
не забравяйте, че след като издъхнал на кръста, 
исус не отишъл в рая, а „отиде да проповядва на 
духовете [сега] в тъмницата.“ Тук „духовете [сега] 
в тъмницата“ се отнася за всички онези, които 
могат да бъдат спасени, но са умрели преди исус 
да поеме кръста и да стане Спасител.

Скъпи братя и сестри в Христос, до последния 
момент от своя живот на този свят, исус се молил 
с любов за цялото човечество и посадил надеждата 
за небето в сърцето на престъпника, който го 
приел. Моля се в името на господ всеки от Вас да 
получи по-добро небесно обиталище съзнателно 
чрез по-ясно разбиране на неговата любов. 
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„Отче, прости им, защото не знаят какво правят“ (Лука 23:34).
„истина ти казвам, днес ще бъдеш с Мене в рая“ (Лука 23:43).
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Последните седем думи на 
Исус на кръста (1)

Бог е добър. Той иска Неговите любящи деца да постигнат Неговата добрина. 
Ако постигнете добрина във Вашето сърце, ще бъдете в състояние да получите истински мир в Господ, 

да изпълнявате добре задълженията си и да станете велик човек на Небето. 
Нека да разгледаме три начина за култивиране на съвършена добрина във Вашето сърце.

Култивирайте съвършена добрина

а ко с т е  ра зви л и с ъвършена 
д о б р и н а ,  н я м а  д а  и з п и т в а т е 
неудобство към никого (Лука 6:45).

Дори и другите хора да имат 
идеи, различни от Вашите или 
думите или поведението им да не 
е като Вашето, няма да изпитвате 
неудобство. Вместо това ще им 
обръщате внимание с широко сърце. 
няма да ги критикувате или да 
отблъсквате предложенията им. 
Ще мислите и ще произнасяте само 
добри неща.

От д ру га ст рана ,  ако не сте 
култивирали съвършена добрина, 

в с е  още  ще  и м а т е  с о б с т в е но 
мнение, собствен начин на мислене 
и самодоволство. Тогава ще се 
чувствате неудобно, ако срещнете 
някого, който не приема Вашата 
идея. ако имате повече грехове, 
неудобството Ви ще се разкрие на 
думи и на дела.

някои от Вас могат да кажат: 
„Този човек се държи обидно с мен 
през цялото време. Винаги ме кара 
да се чувствам неудобно.“ Това 
показва, че не осъзнавате, че сте 
разкрили Вашата порочност с такива 
думи и чувство на неудобство. 

Можете дори да го осъдите за това, 
че Ви е накарал да се чувствате 
неудобно нарочно. Този вид мислене 
се отдалечава много от добрината.

Трябва да проверите себе си. 
„ ра з бр а х  л и  г о  в  до бри нат а? 
изпитвам ли неудобство към него? 
Опитвам ли се да стоя далеч от 
него? Осъждам ли го, създавам ли 
и разпространявам ли слухове за 
него?“ Трябва да проверите себе си 
според Божието слово. Трябва да 
постигнете сърце на добрината, в 
което не изпитвате неудобство към 
никого.

Не трябва да се 
чувствате неудобно 

за никого.

Сл у жбата не означава само 
да  см и ри т е  се бе  си ,  но  и  да 
търсите ползата за другите и да 
задоволите нуждите им. Солта 
губи формата си и се разтапя, 
за да придаде вкус на храната, 
истинската служба означава да 
задоволите нуждите на другите, 
като се пожертвате.

Служба означава също да си 
служите взаимно в господ. Трябва 
да си служите един на друг според 
указанието. Матей 23:11 гласи: 
„а по-големият между вас нека 
ви бъде служител.“ Трябва да се 
стремите да служите на другите, 
като станете лидер.

Когато искате да Ви служат, 
ще изпитвате неудобство или ще 

нарушите мира. Представете си, 
че някой се чувства неудобно в 
сърцето, когато другите предлагат 
мнения, които са различни от 
неговото или не следват неговите 
планове. Той може да се чувства 
неудобно и да страни от тях. Той 
може дори да реши да не работи с 
тях и по-лошо, да ги отстрани от 
работа.

О т  д р у г а  с т р а н а , 
добросърдечните хора не изпитват 
неудобство към онези,  които 
не разсъждават като тях. Те не 
настояват, че са прави и ще се 
опитат да разберат гледните точки 
и сърцата на събеседниците им. В 
допълнение, ще търсят ползите за 
другите, ще уважават мненията 

им и ще мислят в добрина.
До р и  и  д а  ч у в а т  п о -д о б р е 

гласа на Светия дух, те няма да 
пропуснат думите на другите, а 
ще ги слушат смирено, ако са в 
истината, дори и говорещият да е 
малко дете – ще помнят думите и 
ще се молят с тях.

Ще се радват, дори и ако някой, 
който заслужава по-малко от тях, 
получава похвала от другите. Ще 
бъдат щастливи, когато другите са 
по-добре от тях и ще благодарят 
от сърце.

н е к а  д а  с е  с т р е м и м  с а м о 
към добрина, а не към зло и да 
получаваме благословии, които 
Бог приготвя за нас, като желаем 
съвършена добрина.

Трябва да 
служите на другите, 
дори като жертвате 

себе си.

ако търсите ползите за другите 
от сърце, това показва, че то е 
изпълнено с духовна любов. Трябва 
да търсите ползите за другите с 
духовна любов в истината. За тази 
цел, трябва да обърнете внимание 
на сърцата им.

н я к о и  о т  В а с  м о г а т  д а 
затрудняват другите, макар и да 
казвате, че търсите ползата за тях. 
Това означава, че ги принуждавате 
да направят или да дадат нещо, 
защото мислите, че е добро, въпреки 
че те не искат да го направят.

а ко Вие се интересу вате от 

сърцата на д ру гите и т ърсите 
ползата за тях, те ще намерят утеха 
във Вас. ако натрупате такива 
добри дела, като това да търсите 
ползата за другите, ще култивирате 
непорочна щедрост и ще бъдете 
способни да дадете мир и радост на 
много хора.

Ще бъдете способни да търсите 
м и р  с  в с и ч к и  х о р а  и  л ю б о в 
на в ся к ъде.  Тог а в а  може т е  да 
поддържате мир дори с онези, които 
Ви мразят. Когато Ви причиняват 
неприятности, ще разберете сърцата 
им и ще се отнасяте с тях с добрина. 

Тогава добрината Ви ще докосне 
сърцата им и ще можете да бъдете в 
мир с тях.

За да разберете другите, трябва 
да разберете средата, в която са 
израснали. Когато се опитате да 
разберете сърцата им и се отнасяте 
с тях подобаващо, можете да имате 
мир с тях.

Притчи 16:7 гласи: „Когато са 
угодни на гОСПОДа пътищата 
на човека, Той примирява с него 
и неприятелите му.“ Както беше 
споменато, можете да получите 
Божите отговори и обещания.

Трябва да 
разбирате другите 

и да търсите 
ползата за тях.
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на 11 август, 2017 г. имах главоболие, което се влоши и 
вдигнах също температура. Повръщах всичко, което ядях. 
имах болка в гърдите и затруднено дишане. Симптомите 
продължиха цяла нощ. не можех да спя, да се храня, нито 
дори да пия вода.

на 14-ти август отидох в болницата, за да открият 
причината. След като ми направиха различни изследвания, 
включително ЕКг, бях диагностициран със сърдечна 
недостатъчност. Лекарят ми каза, че заболяването 
обикновено възниква при възрастни хора над петдесет-
годишна възраст и не знаеше защо се е появило при мен. 
Посъветва ме да отида в друга по-голяма болница за пълен 
преглед.

аз обаче се върнах вкъщи, защото исках да получа 
изцеление чрез вярата. Започнах да се разкайвам за това, че 
търсех светски удоволствия, макар и да мислех, че спазвах 
вярата. написах писмо на старшия пастор д-р Джейрок Лий, 
който се молеше в своята планинска къща за молитви и му 
изпратих молбата ми за молитва.

на 20-ти август чух, че се молил ревностно за мен и 
бях убеден, че съм излекуван. на следващия ден отидох в 
болница, специализирана за сърдечни болести и занесох 
моето рентгеново изследване, електрокардиограмата, 
резултатите от кръвните изследвания от другата болница и 
лекарското направление за подробни изследвания.

Лекарят прегледа всичко. Със сериозно изражение на 
лицето каза, че функционирането на сърцето ми бе нарушено 

сериозно и предложи да ме прегледат отново. След подробни 
изследвания заключи, че състоянието на сърцето ми се е 
подобрило много. Болестта ми беше сърдечна недостатъчност, 
причинена от остър миокардит, което представлява 
възпаление на сърцето от висока температура. Той добави, 
че един от трима души с тази болест умира до една или две 
седмици, а останалите двама от трима не могат да водят 
нормален живот. Показа ми данните от другата болница и 
каза, че имах течност в много части на сърцето и сърдечните 
клапи бяха широко отворени и „висящи.“ равнището на 
моята сърдечна функция бе около 30%, въпреки че нивото 
при нормалните хора е над 55%. резултатите от изследването 
показаха, че състоянието ми беше много сериозно.

Въпреки това, резултатите от прегледа, който ми 
направиха в клиниката, показаха, че е останала съвсем 
малко течност в част от сърцето и въпреки че клапите 

бяха отворени малко, равнището на сърдечната функция 
беше достигнало 54.2%! Сърцето ми се намираше почти в 
нормално състояние. Един месец по-късно ми направиха 
повторно изследване на 28 септември и то показа, че сърцето 
ми беше нормално.

След като бях излекуван чрез могъщата молитва на 
старшия пастор, останах здрав. Преди всичко, това беше 
възможност да престана да търся светски удоволствия, 
независимо колко дребни изглеждаха и да осъзная, че всеки 
отделен ден е ценен за мен.

Отдавам всички благодарности и слава на Бог, който ме 
излекува, и благодаря на старшия пастор, който се моли за 
мен с любов.

Пастор Персиал Раджадурай, на 31 години, църква Манмин Мадурай, Индия

„Членовете на моята църква изпитаха различни 
видове дела на Светия Дух!“

„Бях излекуван от остър миокардит 
чрез силата на молитвата!“

Брат Минджуунг Ким, на 20 години, 
Мисия на младежите, Централна църква Манмин

О б и ч а х  п о с л а н и я т а  н а 
старшия пастор д-р Джейрок 
Лий,  п редаващи Бож и ята 
добрина и любов.  Докато 
р а б о т е х  к а т о  у ч и т е л  п о 
английски език, започнах 
да посещавам курсовете на 
Международния семинар на 
Манмин и се въоръжих изцяло 

със светото евангелие. Междувременно, през май 2009 
г., баща ми, който проповядваше в църквата Манмин 
Мадурай, почина и аз започнах да проповядвам в 
църквата като пастор.

Членовете на моята църква изпитаха делата на 
Светия дух, като посещаваха службите на Централната 
църква Манмин и събранието за молитви Данаил по 
GCN. Майка ми, дякон Масила Мани, имаше сърдечен 
проблем в продължение на тридесет години, но бе 
излекувана от него чрез молитвата на старшия пастор 
по време на службите.

По-малкият ми брат Самуел, президентът на мисията 
на младежите, бе нает като професор в университет 
веднага след завършване на своето образование. По-
големият ми брат Джоел сега е пастор в църквата 

Манмин в Ченай. Когато бил студент, той страдал от 
затруднено дишане, пневмония и алергия към прах. 
Въпреки това се излекувал от всички тях чрез силата на 
молитвата.

Брат Субаш посетил лятното оттегляне за молитви 
през 2017 г., излъчвано пряко по GCN. Той бил 
освободен от демони чрез молитвата на старшия 
пастор. Членовете на моята църква получават голямо 
благоволение, наблюдавайки промяната му.

Брат роксон, вицепрезидент на Мисията на мъжете, 
посети Корея, за да участва в лятното оттегляне за 

молитва на Манмин през 2017 г. Когато получил 
молитвата на старшия пастор, той се излекувал от 
варикозни вени, които причинявали голяма болка в 
левия му крак. Чувствал се много щастлив. Съпругата 
му била освободена от демони чрез молитвата с 
кърпичката, на която се молил старшият пастор (Деяния 
19:11-12). Сега работи усърдно като вицепрезидент на 
Мисията на жените. Първият му син бил излекуван от 
атопичен дерматит. Семейството му станало спокойно 
и свидетелствал за благоволението, получено от Бога, 
като се опитвал да покръства хората.

Сестра Сатия била омъжена в 
продължение на повече от девет 
години и родила дъщеря, след 
като получила молитва. Дъщеря 
й се родила в шестия месец на 
бременността и умирала в инкубатор. 
Въпреки това, след като дала на 
бебето да пие сладка вода Муан с вяра 
(изход 15:25), дъщеря й се излекувала 
и сега расте с добро здраве.

Отдавам всички благодарности и 
слава на Бог и благодаря на Старшия 
пастор, който се моли за нас с любов.

Ексудат около сърцето поради 
миокардит

 

Няма ексудат

Преди молитвата След молитвата


