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WCDN градове-домакини на конференцията

Малайзия
Д-р Даниел Турайапах

„Духовенството на WCDN предизвика 
промяна в нашия живот, семействата, 
духовенството и визията ни. Международната 
конференция на WCDN направи щастливи 
присъстващите. Според тях духовенството на 
Централната църква Манмин им е донесло 
голяма благословия. Повечето получиха 
голямо благоволение чрез любовта на д-р 
Джейрок Лий към душите и великите Божий 
чудеса, които действат в живота докато четат 
книгите му.“
Д-р Даниел Фуентес Акоста, директор 

на WCDN в Мексико, работи усилено 
за  евангелизацията  на  Америка . 
Междувременно, през август 2013, той 
изпрати свидетелствата на участниците, 
които присъстваха на 10-тата Международна 
християнска медицинска конференция. Тя 
се проведе с над 350 човека от 24 държави в 
Толука, Мексико на 14 и 15 юни 2013.
Световната  християнска  мрежа 

на лекарите (WCDN) е Християнска 
интерденоминационна организация 
на лекарите, основана през 2004 за 
събуждане на много лекари, медицински 
професионалисти и други образовани 
хора, които не знаят наистина кой е Бог. Те 
атестираха автентичността на Библията чрез 
провеждането на годишната международна 
християнска  конференция  на  тема 
„Духовност и Медицина“ и представиха 
множество случаи на излекуване.

WCDN – Основател и председател на 
борда, д-р Джейрок Лий; Президент, д-р 
Гилберт Чае – с главна дирекция в Южна 
Корея и притежава 19 чуждестранни филиали 
по света, включително офисите в САЩ, 
Русия, Италия, Израел и Средния Изток, 
Кения, Сингапур, Филипините, Австралия, 
които активно провеждат своите духовенства.
Българският филиал сега се подготвя за 11-

тата Конференция през 2014 г. Директорът 

д-р Любка Танчева и членовете на 
организационния комитет търсят нови колеги, 
рекламират конференцията чрез различни 
медии и търсят най-добре екипираната зала 
за конференцията.
Индийският клон с директор Д-р Пол 

Понраджи разпространява любовта на Бога 
чрез безплатни медицински лагери. Те дори 
публикуваха WCDN India, уеб/списание с 
новини от април 2013 г. за укрепване на духа 
на солидарност. Продължават да сътрудничат 
и да взаимодействат с лекари в съседните 
държави, включително Шри Ланка, 
Малайзия, Пакистан и Дубай. Проведоха 
локални семинари в Ню Делхи, Керала, 
Тамил Наду и Трийч. Друг местен семинар е 
планиран да бъде проведен в Пондичери през 
октомври, 2013 г.
Филиалът на Кения с директор д-р Зипорах 

Нгуми има редовно събрание. Всяка седмица те 
се молят и отдават еднодневен пост, за да могат 

безброй души да срещнат и да почувстват 
Бога чрез духовенството на WCDN. Планират 
включването на допълнителен персонал и 
провеждането на своя местна конференция 
през април, 2014 г. за обединението на 
християнските лекари в Африка.
Също така, други клонове ентусиазирано 

вземат участие в духовенството на WCDN с 
гордост от членството си за увеличаване на 
Божието царство чрез провеждане на редовни 
срещи, семинари и събирания за молитва и 
сътрудничество.
Колкото по-мрачен става светът, по-

мощна е светлината. Грехът и злото 
буйстват в днешно време и антихристът 
заблуждава хората, използвайки различни 
средства. Въпреки това, живият Бог 
Създател ръководи безброй души по 
пътя на спасението чрез Своята молитва, 
превишаваща човешкото въображение и 
чрез духовенството на WCDN.

WCDN Изпълнява провидението за крайното време
на основата на духовността и медицината

WCDN провежда годишна международна християнска медицинска конференция на тема „Духовност и Медицина“ и нейните 19 клона активно провеждат своето духовенство. 
По този начин, тя свързва лекарите от целия свят и играе важна роля в изпълнение на провидението за крайното време, което води безброй хора към спасението. От ляво на 
дясно, видео-посланието на основателя на WCDN – д-р Джейрок Лий, 10-тата Международна християнска медицинска конеференция 2013 в Толука, Meксико, представяне на 
президента д-р Гилберт Чае, изпълнение на екипа на Манмин.

чуждестранни клонове
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Д-р Дженис aв Рана

Молдова
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2 Словото на живота – Духовна любов (8)

Любовта не търси своето

С течение на времето, любовта охладнява и хората 
все повече търсят собствената полза вместо тази 
на другите. Имаше инцидент с токсично вещество, 
поставено в мляко на прах за бебета, но въпреки че 
това означаваше голяма загуба за собствената им 
страна, хората продадоха националната технология 
на чуждестранни купувачи за свой личен интерес. 
Много хора в актуалността извършват такива ужасни 
дела без колебание. Днес, когато егоизмът вилнее, 
ние повече от всякога се намираме в период на най-
отчаяна необходимост от духовна любов.

1. Духовната любов означава да търсим ползата за 
другите 
Като се вгледаме в ежедневния ни живот, може 

да проверим дали търсим първо собствената полза 
или тази на другите. Ще Ви дам пример от реалния 
живот. Да предполжим, че няколко души отиват да 
обядват заедно и трябва да изберат какво да ядат 
всички. Един от тях настоява на това, което той иска 
да яде. Друг човек се съгласява с него, но вътрешно 
негодува. Има хора, които винаги се интересуват 
от мнението на другите и след това, за да не ги 
притесняват, независимо дали харесват чуждия избор 
или не, те се съгласяват с тях и се хранят с радост. 
Ще Ви дам и друг пример. Няколко работници 

се подготвят за определено събитие и разполагат с 
няколко налични варианта. Един от тях неуморно се 
опитва да убеди другите докато накрая се съгласят 
с него. Друг не настоява толкова много на своето 
мнение, но и не е съгласен с мнението на околните. 
Има и други хора, които изслушват чуждото мнение 
и се придържат към него, дори и да имат добра идея.
По този начин любовта, която изпитваме, определя 

действията ни. Когато спорите с другите и мирът е 
нарушен, трябва да проверите дали сте настоявали 
на Вашето мнение и сте търсили собствената полза. 
Ако отстъпите пред другите и се поставите на тяхно 

място, може да поддържате мира. Мирът е нарушен, 
когато търсите собствената полза. Ако обичаме 
някого, ние естествено следваме идеите му за всичко 
и търсим неговата, а не нашата полза.
Родителите са щастливи повече, когато децата им се 

хранят добре и ходят добре облечени, а не те самите. 
Колко доволен ще е от нас Бащата Бог, ако търсим 
ползата за другите с такъв вид любов!

2. Aвраам търсил ползата за другите
Сърцето, което не търси собствената, а чуждата полза, 

идва от самопожертвователната любов. Може да се 
чувствате сякаш изпитвате загуба за момента, когато не 
търсите собствената полза, но това не е така, ако вярвате. 
Бог ще Ви даде отговори и благословии, когато търсите 
ползата за другите, следвайки волята Му.
Пример за такава библейска фигура е Авраам. 

Битие глава 13 говори за Авраам и неговия племенник 
Лот. Лот загубил баща си в своето ранно детство, 
доверил се и следвал Авраам като свой баща. Той 
получил благословии, благодарение на Авраам, който 
бил обичан от Бога. Двамата имали много добитък, 
сребро и злато. Пастирите на добитъка на Авраам 
(тогава наречен Аврам) и пастирите на добитъка на 
Лот дори спорили за вода, защото и двамата имали 
много животни. 
Авраам решил да отдели своите животни от 

животните на Лот, за да предотврати по-нататъшни 
семейни противоречия. Той позволил на Лот да 
избере първи по-добрата земя. Битие 13:9 гласи: „Не 
е ли пред тебе цялата земя. Моля ти се, отдели се от 
мене; ти ако идеш наляво, то аз ще ида надясно; или 
ако ти идеш надясно, аз ще ида наляво.“ Лот избрал 
за себе си цялата долина на река Йордан, в която 
имало много вода.
Авраам можел да избере своята земя първи, тъй 

като Лот получил благословията благодарение на 
него и той бил негов чичо, а именно, по-възрастен 
човек, но не го направил. Ако той беше оставил Лот 
формално да избере земята, нямаше да се чувства 
добре за него, защото щеше да напусне и да търси 
собствената си полза без колебание. Bъпреки това, 
той искал Лот да има по-добра земя от все сърце, за 
да бъде в мир с него и в крайна сметка получил много 
по-големи благословии от Бога.

Aвраам, който търсил ползата за Лот, се радвал на 
толкова голямо богатство и власт, че бил уважаван 
от царете на съседни държави. Заради своето добро 
сърце, той бил наречен приятел на Бога. Човек, който 
търси чуждата полза във всичко, подобно на Авраам, 
разбира сърцата на другите и прави това, което е в 
техен интерес. Такъв човек не търси само нещата, 
които са добри за самия него.
Радостта, получена, когато даваме това, което е 

наше, на любимите ни хора, е най-голямата радост. 
Трудно е да дадем това, което е наше, на хора, които 
мразим, но изобщо не е трудно да дадем на хората, 
които обичаме. Само онези, които са дали най-
ценното, което имат, на своите любими хора, могат 
да разберат подобна радост. Да отдават от себе си е 
радост за тях. Ето защо, надявам се да се радвате на 
отдаденото от Бога щастие като притежавате духовна 
любов, която поставя ползата за Бога и Вашата 
църква пред Вашата собствена и тази на другите като 
съседи, родители, братя, съпрузи, съпруги и деца. 

3. За да не търсим нашата собствена полза
Понякога, ако сте несправедливи към един 

християнски живот, може да причините трудности на 

членовете на семейството или на другите. Например, 
когато постите, може да причините затруднения в 
работата на фирмата, за която работите, ако кажете, че 
нямате сили. Ако през цялото време вършите свързана 
с църквата работа, без да полагате необходимите 
грижи за членовете на Вашето семейство; или, 
ако домакинята пренебрегва домакинската работа, 
защото е прекалено заета с църковни дела; или, ако 
един студент не учи усърдно и е старателен само на 
църковните събирания – това причинява проблеми.
Те могат да твърдят, че не търсят собствената полза, 

защото не си губят времето и не почиват, но в строгия 
смисъл на думата, търсят собствената изгода. Дори 
и да са предани в работата на Господ, не може да се 
счита, че изпълняват изцяло задълженията си. Правят 
това, което им харесва, но пренебрегват това, което 
трябва да направят.
Следователно, за да не търсим собствената изгода 

във всичко, трябва да разчитаме на Светия дух, 
който ни води към истината. Ще живеем само за 
Божието величие, каквото и да правим, ако следваме 
ръководството Му във всякакви обстоятелства.
За  да  чуем  гласа  на  Духа  и  да  получим 

ръководството Му, трябва преди всичко да отхвърлим 
злото от сърцето си. По-нататък, ако постигнем 
духовна любов в сърцата си, ще получим мъдрост за 
това, което е добро във всякаква ситуация. Ще бъдем 
способни да различим по-добре Божията воля. По 
подобен начин, ако душите ни преуспяват, всички 
неща ще бъдат добре с нас, ще бъдем здрави и ще 
можем да работим предано, колкото искаме.
Трябва да търсим чуждата полза, а не нашата 

собствена, за да бъдем признати от Бога като Божий 
деца и да бъдем обичани дори от невярващи съседи и 
членове на семейството. Когато младоженците идват 
при мен, за да получат молитвата ми за благословия, 
аз се моля: „Позволи им да създадат прекрасно 
семейство, в което търсят взаимната полза.“ Те не 
могат да създадат красиво семейство, ако търсят 
собствената си полза. 
Скъпи братя и сестри, казах Ви, че е най-голяма 

радост да отдаваме това, което е наше, на нашите 
любими хора и да търсим тяхната полза преди 
нашата собствена. Но това не е всичко, което Бог 
иска да постигнем. Той иска от нас да търсим 
ползите не само за тези, които обичаме и които ни 
помагат, но и за онези хора, които ни причиняват 
трудности и дори вреда.
Ако все още искате да избягвате и да мразите 

някого, който Ви причинява трудности, трябва да 
разберете, че все още имате сърце, което търси 
собствената полза.
Дори и да се намирате в неблагоприятни ситуации 

или да работите с хора, които са напълно различни от 
Вас, може да постигнете духовна любов само, когато 
винаги търсите тяхната полза и жертвате себе си. 
Моля се в името на Господ да станете мъже и жени на 
духа, които от все сърце търсят ползата за другите с 
любов и пожертвователност, дори и когато мнението 
им е различно от Вашето.
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„Любовта дълго търпи и е милостива; 
любовта не завижда; любовта не се 

превъзнася, не се гордее, не безобразничи, 
не търси своето, не се раздразнява, 

не държи сметка за зло.“ 
(1 Коринтяни 13:4-5)
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Християнски съветНовини от Maнмин № 9  13 ОКТОМВРИ, 2013 Г. 3 
„Справедливост“, „Милост“ и „Вярност“

Цитат:   В Матей 23:23, Исус строго ни предупреждава: „Горко вам книжници и фарисеи, лицемери! Защото 
давате десетък от гйозума, копъра и кимиона, а сте пренебрегнали по-важните неща на закона 

– правосъдието, милостта и верността, но тия трябва да правите, а ония да не пренебрегвате.“ По времето на Исус, 
религиозните водачи на евреите спазвали Закона много стриктно, но били порицани и предупредени от Исус. Какво 
означават термините справедливост, милост и вярност?

Отговор: Пи с а р и т е  и  фа р и с е и т е 
спазвали  много  стриктно 

не само Закона, но и традициите на старейшините. 
Tе също учили Закона и обучавали хората. Спазвали 
Закона толкова строго, че в случаи на десятъци, 
преброявали дори листата и стволовете на малките 
зеленчуци. Въпреки това, те искали да се хвалят, че 
спазвали заповедите на Бога с много точност, вместо с 
любов към Бога. Те изучавали Закона, за да го спазват 
точно, но изоставили справедливостта, милостта и 
вярността, които съставят основния дух на Закона.

В Матей 23, Исус строго порицал писарите и фарисеите, 
цели седем пъти с думите: „Горко вам книжници и 
фарисеи, лицемери!“ Исус открито посочил тяхната 
алчност, разточителство и беззаконие, скрити в тяхното 
лицемерие и ги упрекнал за това. Той ги сравнил с 
„Слепци, които водили слепци“, „сбирщина усойници“ 
или „варосани гробници“. Упрекнал ги остро със сърцето 
на Бога и поискал да се разкаят. Въпреки това, те не се 
покаяли, а се изправили срещу Исус и така тръгнали по 
пътя на унищожението, защото не разбрали сърцето на 
Бога, когато им дал Закона. 

 
На този свят има критерии за отличаване на 

правилното и погрешно деяние, като морали 
или социални стандарти. Някои хора винаги 
избират страната, която е правилна според 
собствените им критерии. Въпреки това, 
децата на Бога избират правилния начин 
съгласно закона на Бога и критериите на 
справедливостта, защото понякога критериите 
на света не съвпадат с тези на Бога. 
Фарисеите  и  писарите  били  много 

праведни привидно, според изискванията на 
Закона. В техните действия спазвали много 
стриктно Божиите заповеди. Bъпреки това, 
вътрешно винаги мислили как да получат 
признание и уважение от хората. Били 
лицемерни, защото се опитвали да бъдат 
праведни единствено пред хората. 
Всъщност, сърцата им били изпълнени с 

неправедност. Също така, когато постили, те 
изкривявали лицата си, за да научат другите 
хора. Привидно изглеждало, че медитират 
върху Божието слово, че се молят и постят, 
но в сърцата си нямали праведност, което 
е желанието да се следва това, което е 
правилно. 
Онези, които са праведни пред Бога, ще 

имат едни и същи действия, независимо от 
ситуациите или обстоятелствата. Независимо 
дали другите ги виждат или не, дали заемат 
висока позиция или не или дали за тях 
това в момента е от полза или им вреди, 
те просто следват това, което е правилно 
според Словото, защото винаги мислят за 
Бога, а не за хората. По този начин, те могат 
да действат с праведни сърца във всякакви 
обстоятелства и да удовлетворят Бога.

В Йоан глава 8, писарите и фарисеите 
з а в ели  една  жена  пред  Исус  и  я 
обвинили. Йоан 8:4-5 гласи: „Учителю, 
тази жена биде уловена в самото дело 
на  прелюбодейство .  А  Моисей  ни  е 
заповядал в закона да убиваме такива с 
камъни; Ти, прочее, що казваш за нея?“
Правилно било да я убият с камъни 

според Закона на Стария завет, но в сърцата 
си те изпитвали само коварство, за да 
изпитат Исус и порицание, за да я осъдят. 
Те нямали никаква следа от милост или 
Божие състрадание към грешниците. 
Исус съжалявал, че фарисеите и писарите 

не изпитвали такава любов и щедрост. Бог 
иска само да спаси още една душа. Ако 
имаме някаква следа от тази любов на 
Бога, ние също ще изпитваме милост към 
такива души. Яков 2:13 Гласи: „Защото 
съдът е немилостив към този, който не е 
показал милост. Милостта тържествува над 
съда.“ Съгласно Закона, грешниците трябва 
да се накажат със смърт, но нашият Бог 
простил греховете ни като пожертвал Своя 
единствен роден Син Исус. Той ни показал 
милост  и  любов ,  които  превишавали 
справедливостта. 
Ако ние изцяло култивираме милост в 

сърцата ни, ще спазваме Закона на Бога 
и ще показваме само добрина на нашите 
съседи. Освен това, ще спазваме нашите 
основни човешки задължения в живота 
ни, ще отдаваме любов и щедрост и ще 
издаваме аромата на Христос.

Евреи  11:6 гласи :  „А  без  вяра  не  е 
възможно да се угоди Богу, защото който 
дохожда при Бога трябва да вярва, че има 
Бог, и че Той възнаграждава тия, които 
го търсят.“ За спазването на Божийте 
заповеди, първо трябва да повярваме, че 
Бог е жив. Трябва да вярваме също, че Бог 
ни награждава, когато спазваме Неговите 
заповеди. 
Фарисеите  и  писарите  считали ,  че 

вярвали в Бога, но не вярвали истински. 
Tе спазвали заповедите, но имали само 
външната служба да бъдат признати от 
другите, а именно, те не признавали Бога, 
който търсил в дълбочината на сърцата 
им. Ако наистина вярваха в Бога от сърце, 
щяха да вярват в Бога, който възнаграждава 
добрите дела и щяха да бъдат праведни с 
надежда.
Бог осигурява по-добри небесни места 

за онези, които ги вземат със сила (Maтей 
11:12). Когато учим Божието слово и се 
молим, трябва да погледнем този Бог и да 
вярваме в Бога, който ще ни възнагради. 
Tогава можем да отхвърлим греховете и да 
действаме вярно с радост, защото знаем, че 
се изгражда по-добро небесно място за нас 
и с повече събрани награди. 
Когато спазваме Божийте заповеди с 

вяра и радост, можем да се радваме на 
благословии телом и духом и да водим 
благословен живот, в който нищо не е 
невъзможно. 

Справедливост – „Да 
следваме това, което 

е праведно“
Mилост – „Любов и 

щедрост“
Вярност – „Нашата 
вяра към Бога“
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Първото, което ме свърза с Централната църква 
Манмин, беше един репортаж по телевизията и едно 
списание в Естония, посветени на обединената мисия 
на д-р Джейрок Лий в Русия през 2003 г.. Удивителните 
дела на Бога се разкриха на мисията. Tе бяха наистина 
изумителни. Седем години след това, научих за светото 
евангелие, проповядвано от д-р Джейрок Лий на 
църковния уебсайт чрез дякон Рония И. Сон, която 
срещнах във Фейсбук.

Присъствах на обединената мисия в Естония 
през 2010 г.
Към началото на юли, 2010 г., моята най-голяма 

дъщеря, наречена Анастасия, страдаше от стомашна 
болка в продължение на шест години и бе излекувана 
с молитвата на д-р Лий. Силата му премина границите 
на времето и хиляди километри. Бях впечатлен 
от силата му и участвах в „Послание на лагерния 
кръст“, организирано от мисионерския учебен център 
на Централната църква Манмин и проведено във 
Финландия през юли, 2010.
Същността на евангелието, проповядвано от 

д-р Джейрок Лий, е християнският живот, който 
наподобява Исус Христос. Освен това, той свидетелства 
за автентичността на Божието слово чрез знамения, 
чудеса и силата на Бога, което много разчувства 
сърцето ми.
Без никакво колебание, аз регистрирах моята църква 

като филиал на църквата Манмин, през септември, 
2010 и активно подкрепих и рекламирах мисията за 
чудодейно изцеление на д-р Джейрок Лий в Естония, 
която се проведе през октомври, 2010. Големите 
промени, които светото евангелие предизвика в мен, 
бяха моето растящо желание да стана свят и специална 
визия, която ми беше дадена за работата като мисионер.

Посетих Централната църква Манмин
Докато се молих за духовно израстване, реших да 

посетя Централната църква Манмин с най-голямата ми 
дъщеря през август 2013 г. За мен беше чест да срещна 
лично д-р Джейрок Лий и да посетя лятното оттегляне 

за молитва на Манмин, на което присъстваха хора от 22 
държави.
Още от първия ден на оттеглянето, станах 

свидетел на удивително мощно дело. Точно, когато 
д-р Джейрок Лий започна да проповядва, западаха 
големи капки дъжд. Когато той се молеше за това, 
плътните кълба от облаци се проясниха, което 
наподобяваше на дупка в небето. Накрая видях 
гледката на синьото небе.
След своята проповед, д-р Лий се моли за бедните и 

много хора от и извън Корея бяха излекувани от техните 
болести чрез молитвата му и преливаха от щастие. Това 
също трогна дълбоко сърцето ми. Почувствах също 
присъствието на Светия дух докато отдавах възхвала на 
възхваляващата молитва на лагерния огън.

По време на лятното оттегляне за молитва на 
Манмин през 2013 г., аз реших да проповядвам Светото 
евангелие
Посланието на старши пастор д-р Джейрок Лий не 

е абстрактно. Той ни учи подробно как да отхвърлим 
греховете и злото от сърцата си, как да приличаме на 
Господ и как да получим по-добри небесни обиталища 
(Maтей 11:12).
Проповядвам Светото евангелие в Интернет с 

помощта на Skype, който представлява програма 
за непосредствено изпращане на съобщения. (Реф: 
Програмата позволява на потребителите да общуват 
помежду си гласово, с помощта на микрофон, видео с 
помощта на уебкамера и непосредствени съобщения в 
Интернет и в смартфони.)
Също така осъзнах колко важна е молитвата, докато 

се молих на събранието за молитва на Данаил, на което 
църковните членове се молиха за Божието царство 
и Неговата праведност. Реших да присъствам на 
събранието за молитва на Данаил, без пропуск, за да 
мога по-мощно да проповядвам светото евангелие в 
Естония.
Отдавам благодарност и слава на Бога, който 

ме благослови да стана благословен пратеник за 
проповядване на светото евангелие.

Пастор Григори Колесов (Извор на истинската църква, Eстония)

„Светото евангелие е ценна 
благословия духом и тялом“

Присъствах на семинара на лятното 
оттегляне за молитва на Манмин на 5 
август, 2013 г., когато получих неочаквано 
телефонно обаждане. Беше майка ми. 
„За какво ли ми се обажда в този час?“ 
Мисълта за майка ми, която живееше сама 
в провинцията, премина в мозъка ми и 
за момент се притесних. Bъпреки това, 
гласът й по телефона беше ясен и това ме 
облекчи. „Скъпи! Гледах лятното оттегляне 
за молитва по телевизията GCN TV, както 
ти ми каза и изведнъж започнах да виждам 
по-ясно. Обаждам се, защото съм толкова 
изненадана.“
Майка ми имаше слабо зрение поради 

усложнения с диабет, който я измъчваше 
от 20 години. Тя дори имаше операция за 
катаракта преди три години. Въпреки това, 
дори и след операцията, виждаше всичко 
замъглено и й даваха хранителни добавки 
на всеки шест месеца. Тя възстанови 
зрението си докато гледаше изцелението 
на голям брой хора с молитвата на д-р 
Джейрок  Лий  и  слушайки  техните 
свидетелства. Алилуя!
Д-р Лий обяви, че Бог ще действа, 

преминавайки времето и пространството 
за онези, които гледаха лятното оттегляне 
за молитва по телевизията GCN TV. Много 
бях трогнат от факта, че майка ми беше 
тази, която получи такава благословия. 
Майка ми, която посещаваше друга църква, 
стана любител на телевизията GCN TV 
(www.gcntv.org). Тя е щастлива да я гледа 
от ранна сутрин до късна вечер.
Отдавам благодарност и слава на Бога, 

който действа върху нас, преминавайки 
границите на времето и пространството. 

Дякон Хайджунг Канг
(2-14 Енория, Южна Корея)

„Майка ми възстанови 
зрението си, докато 
гледаше лятното 

оттегляне за молитва по 
телевизията GCN TV“


