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Библията е писмото на любовта от Бог, който 
е Светлина. Тя съдържа пътя към вечен живот, 
ключа за разрешаване на всички видове проблеми и 
безкрайната мъдрост на живота.
През 2016 г., както винаги, членовете на Манмин 

бяха съсредоточени върху Библията, за да се носят 
по течението на цялостен дух и да станат важни 
играчи в третата фаза на отправянето. Много от тях 
получиха благословии, докато четяха Библията и 
споделяха своите свидетелства.
Дякон Юнсил Лий, на 44 г., от Мисията на 

Светлината и солта, каза: „В Библията са записани 
успехът, упадъкът, издигането и падането на 
царете на Израел. Докато ги четях, аз почувствах 
топлата любов на Бог. Въпреки че съгрешили, Бог 
им простил и ги прегърнал, когато се разкаяли. 
Той бил изпълнен с любов. Аз можех да отхвърля 
страха, който почувствах от баща ми и започнах да 
изпитвам благодарност за любовта на Господ, който 
ме спаси. Установих също, че служа на другите, 
но с арогантност и изцяло се покаях за това.“ Тя се 
чувствала сякаш започнала нов християнски живот 
чрез изцеление на сърцето й и разкаяние (Снимка 4).
Брат Суреш Нектар, на 30 г., в църквата Манмин 

в Делхи, Индия, имал сън. В неговия сън, старши 
пастор д-р Джейрок Лий казал: „Прочети Стария 

и Новия завет на Библията.“ След като ги прочел 
веднъж, той бил излекуван от камъни в бъбреците 
чрез молитва с кърпичка (Деяния 19:11-12). Сега 
той е посветен на Божието царство чрез своята 
преводаческа работа в църквата на езика хинди 
(Снимка 5).
Много мисии и групи направиха свои собствени 

планове за четене на Библията и се опитаха 
да израснат във вярата, заедно с други братя и 
сестри. Старши дякон Хюнми Канг, на 50 г., член 
на Асоциацията на поклонниците за молитва, 
каза: „Почувствах се толкова развълнуван, 
когато установих, че произведенията в Библията 
са  подобни  на  духовенството  на  Манмин , 
като  духовните  пространства  и  силата  на 
пресъздаването. Когато прочетох частта за Новия 
Ерусалим в Откровение, аз се изпълних изцяло 
с емоция.“ Тя каза също, че получила силата на 
молитвата и се излекувала от болка в коленните 
стави (Снимка 6).
Нормално е християните да четат Библията, но 

чрез прочитането й, членовете получават изцеление, 
отговори, благословии и изпитват любовта на Бог.
Дякон Джонгсу Сео, на 56 години, църква 

Манмин Гуанджу, се излекувал от болка в очите, 
докато четял Библията и я записвал. Той бил 

повишен също в работата и децата му се обновили 
(Снимка 3). Докато четяла Библията, дякон Естер 
Уанзиру, на 55 г., се излекувала от болка и сърбеж в 
очите, сълзене и болка в гърба (Снимка 2).
Брат Гай Пройд-Хом, на 63 г., от църквата 

Хайнаут Манмин, Белгия (Снимка 1) се излекувал 
от диабет чрез молитвата на д-р Лий. Той чете 
Библията преди да си легне всяка вечер. Той каза: 
„Преживял съм в реалния живот подобни ситуации 
като описаните в Библията. Успях да ги преодолея, 
като мислих за Библията, върху която медитирах.“
Много членове четат книгите на д-р Лий, които 

обясняват ясно Библията на читателите, за да я 
разберат по-добре и запомнят цитати от нея. На 
последната страница на седмичния бюлетин на 
църквата са цитати от Библията за седмицата. 
Те запомняха по един цитат от страницата всеки 
ден и въз основа на тези стихове, през 2011 г. бе 
организирана анкета за Библията.
Словото е Бог (Йоан 1:1), и Словото е мечът на 

Светия дух, който християните трябва да имат 
(Ефесяни 6:17). В Словото, те трябва да почувстват 
и да срещнат Бог, да открият образа Му и да 
Го възстановят. За да преодолеят света, който е 
изпълнен с грях и за да станат светлината и солта 
на света, те трябва да запазят Словото в сърцата си. 

В Библията има изцеление, 
подновление и благословии

Членовете на Манмин притежават силата на Словото през 2016 г.

Заглавие: Разрешенията на всички проблеми са включени в шестдесет и шестте книги на Библията. Божите деца я четат ден и нощ и получават истински комфорт и мир. Освен 
това, те прилагат посланието в живота си и научават формулата на отговорите и благословиите. Вярващите изпитаха делата на Светия Дух, когато се доближиха чрез Библията (от 
ляво: брат Гай Пройд-Хом, дякон Естер Уанзиру, дякон Джонгсу Сео; От дясно горе: дякон Юнсил Лий, брат Суреш Нектар, старши дякон Хюнми Канг)
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В  много  случаи ,  дали  хората 
изпитват щастие или не, зависи 
от това дали са търпеливи. Също 
така, резултатът от обучението на 
един човек, неговата работа или 
бизнес, ще бъдат много различни, 
в зависимост от търпението му. 
Същото се отнася за духовните 
неща. Когато искаме да получим 
отговор  от  Бог,  плодът  ще  е 
различен, в зависимост от нашето 
търпение. Нека да разгледаме този 
плод на търпението.

1. Плодът  на  търпението  без 
нуждата от думата „търпение“

Търпението ,  което  е  един  от 
деветте плодове на Светия дух, 
е  търпението  във  всичко .  Това 
търпение е на по-високо ниво от 
търпението в духовната любов, 
записано в 1 Коринтяни 13.
Духовното търпение не издържа 

с лошо, а с добрина. Всъщност, ако 
култивирате духовно търпение в 
сърцето си, тогава не трябва да се 
опитвате да бъдете търпеливи. Вие 
ще имате по-широко сърце. 
Например, когато новороденото 

бебе  има  висока  температура , 
майката ще страда, докато се грижи 
за него. Тя ще остане будна цяла 
нощ, няма да е в състояние да се 
храни и няма да има никакво време, 
за да мисли за себе си. Тя ще се 
съсредоточи единствено върху това 
как да накара бебето й да се чувства 
добре. И когато температурата на 
бебето спадне малко, тя просто ще 
бъде щастлива и пак няма да мисли 
за собствените си терзания.
Духовното  търпение  е  нещо 

подобно на това. Ще има трудности, 
докато постигнете Вашата цел, 
независимо дали това е лична цел, 
цел за Вашето осветяване или за 
слава на Бога. Вие ще можете да 
чакате с  вяра  и  любов ,  защото 
търсите плода от нея с надежда. 
Това е духовно търпение. С този 

плод, за Вас няма да е нужно да се 
опитвате да запазите търпение, Вие 
ще останете спокойни, без никакъв 
вид обстоятелства да Ви смутят.

2. Три вида духовно търпение

Първо ,  ние  се  нуждаем  от 
търпение, за да възстановим 
сърцето
Колкото  повече  зло  имаме  в 

сърцето си, по-трудно ще бъдем 
търпеливи. Лука 8:15 гласи: „А 
посяното на добра земя са тия, 
които, като чуят словото, държат 
го в искрено и добро сърце, и дават 
плод с търпение.“
Ние се нуждаем от издръжливост 

и усилия, за да променим сърцата 
ни в сърца с добра почва. За да 
станем святи, ние трябва да се 
подчиним  на  истината  като  се 
молим  страстно  с  пости  и  от 
все сърце. Трябва да отхвърлим 
това, което сме обичали и трябва 
да  отхвърлим  това ,  което  не  е 
ползотворно в духовен смисъл.
Не трябва да спрем по средата 

и л и  п р о с т о  д а  с п р ем  д а  с е 
опитваме, след като сме се опитали 
да го направим за кратко време. 
Докато  пожънем  изцяло  плода 
на осветяването, ние трябва да 
направим всичко възможно със 
самоконтрол и действие според 
Словото. Така, както трябва да се 
трудим, за да изтръгнем плевела 
от корен и да го отстраним изцяло, 
трябва да се молим и да променим 
сърцата си, докато изтръгнем от 
корен греховната природа.
Някои хора мислят, че вече са 

отстранили нещо чрез молитва, 
но  после  го  откриват  отново  в 
сърцата си. Тогава някои от тях 
се обезкуражават. Възможно е да 
откриете форми на неистина във 
Вас, докато изтръгнете основния 
корен  на  греховната  природа , 
но  това  не  означава ,  че  не  сте 
постигнали  никакъв  духовен 
напредък. Когато белите една глава 
лук, можете да видите едни и същи 
слоеве да се появяват отново и 
отново. Въпреки това, лукът накрая 
ще изчезне, ако продължите да 
белите. Същият принцип се отнася 
за греховните натури.
Не трябва да се обезкуражавате, 

с амо  з ащото  още  н е  с т е  г и 
отхвърлили. Вие трябва да имате 
търпение до край и да се опитвате 
да работите по-усилено, с надежда 
за Вашето обновление. Макар и да 
няма никакъв видим плод, роден 
чрез Вас, Вие няма да се уморите, 
ако продължите да действате в 
добрина и истина.
Когато пречистите сърцето си с 

вяра по този начин, душата Ви ще 
просперира, всички неща ще вървят 
добре за Вас и ще имате добро 

здраве.

На второ място, нуждаем се от 
търпение за другите
Понякога  изпитвате  известно 

неудобство, когато общувате с хора, 
които имат различен характер и 
образование. Независимо дали по 
тривиални или сериозни въпроси, 
възможно е да мислите различно от 
тях и мирът също може да се наруши.
Въпреки това, хората, които желаят 

да се осветят, считат другите за 
ценни деца на Бога. Те се опитват да 
създадат удобство за тях, независимо 
от ситуацията и какви хора са. По 
този начин установяват и поддържат 
мир. Те винаги разбират другите 
с добро сърце и издържат, докато 
търсят ползата за тях. Дори и когато 
другите действат лошо, те просто 
проявяват  търпимост  и  винаги 
отвръщат на злото с добрина, никога 
със зло.
Ние  т р ябва  също  да  бъдем 

търпеливи, когато евангелизираме 
или съветваме хората, или когато 
обучаваме църковните служители 
да изпълнят работата за Божието 
царство. Някои се забавят в своето 
обновление ,  макар  и  да  знаят 
истината от известно време и да 
се отнасят приятелски към света. 
Ние трябва да се молим за тях със 
сълзи, да скърбим и да проявяваме 
търпимост. Ако посеете семето на 
търпението по този начин, Вие със 
сигурност ще получите плода според 
Божията справедливост.
Ще имате широко сърце, за да 

приемете  всички  души ,  ако  сте 
проявили търпение към тях докато се 
променят, молейки се със сълзи. Ето 
защо, ще получите властта и силата 
да съживите много души. Също 
така, Бог ще Ви позволи да пожънете 
плода на благословиите, ако Вие 
контролирате сърцето си и посеете 
семето на търпението, дори и пред 
фалшиви обвинения. 

На трето място, нуждаем се от 
търпението в нашите отношения с 
Бог
Когато се молите и искате нещо от 

Бог, Вие се нуждаете от търпение, 
за да получите отговор. Марко 11:24 
гласи: „Затова ви казвам: Всичко 
каквото поискате в молитва вярвайте, 
че  сте  го  получили ,  и  ще  ви  се 
сбъдне.“
Има  много  други  обещания  в 

Библията, че Бог ще отговори на 
молитвите на Неговите 
деца, но в много случаи 
хората  не  получават 
отговори, защото не са 
достатъчно търпеливи. 
Възможно е хората да 

поискат непосредствен 
отговор, но Бог да не 
им отговори веднага. 

Бог им отговаря в най-подходящото 
и уместно време, защото Той знае 
всичко.
Ако обектът на молитвата им е 

нещо голямо и важно, Бог може да 
им отговори само, когато се изпълни 
размерът на молитвите. Земеделците 
също трябва да са търпеливи, когато 
обработват земята. Някои от тях 
получават реколта след няколко 
седмици или месеци, но за други 
е нужна година или дори няколко 
години, за да пожънат плодове.
Ако  вярваме ,  че  наистина  ще 

получим  отговор ,  трябва  да  се 
молим и да действаме с вяра, докато 
получим действително отговора като 
плод. Също така, когато преминаваме 
през  някои  усъвършенстващи 
и з п и т а н и я  н а  с ъ р ц е т о  и л и 
преследвания в нашия християнски 
живот, можем да получим добри 
плодове, когато сме търпеливи.
Йосиф бил продаден в Египет като 

роб, когато бил на 17 г. Въпреки 
че работил старателно, той бил 
погрешно  обвинен  и  отишъл  в 
затвора. Той винаги вярвал на Бог, 
който го наблюдавал и твърдо вярвал 
в любовта на Бог, който дава най-
доброто в най-подходящото време. 
Бог благословил Йосиф да стане 
вторият управител на Египет след 
Фараона.
Призовавам  ви  да  постигнете 

победа ,  мислейки  за  небесните 
награди ,  извършвайки  Божията 
работа, дори и да имате трудности 
без очевидна причина (Яков 1:2-4). 
Това търпение ще повиши вярата ви, 
ще направи сърцето ви по-голямо 
и широко, за да бъде по-зряло. Ще 
изпитате благословиите и отговорите 
на  Бог,  които  Той  обещал ,  ако 
постигнете изцяло търпение (Евреи 
10:36).
Скъпи братя и сестри в Христос, 

Бог чака хиляда години като един 
ден, за да спечели истински деца и 
понесъл болката да даде Неговия 
единствен роден Син за нас. Исус 
понесъл  също  страданията  на 
кръста  и  Светият  дух  понася  с 
неизразими стенания периода на 
човешката култивация. Призовавам 
ви да култивирате пълно търпение, 
запомняйки любовта на Бог.
Правейки това, аз се моля в името 

на Господ да получите плодове на 
благословии във вашите небесни 
къщи, както и да имате истинска 
радост от реколтата от време на 
време на тази земя (Псалми 126:5-6).

Плодът на търпението

„А  плодът  на  Духа  е: любов , 
радост,  мир,  дълготърпение , 
благост, милост, милосърдие, 
вярност, кротост, себеобуздание; 
против такива неща няма закон.“ 
(Галатяни 5:22-23)

Старши пастор д-р Джейрок Лий
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Можем да получим благословии и власт като Божи деца според степента, в която вярваме в Господ и живеем според Божията воля. През 2016 г., 
нека бъдем под закрилата на Бог навсякъде, да получим това, което искаме от Него и да почувстваме неговата голяма любов.

Работех в автомобилен сервиз и получих 
признание за старанието ми. Въпреки това, 
парите, които изкарвах, не бяха достатъчни. 
Междувременно, започнах моя бизнес, 
мислейки за Словото, което гласи, че можем 
да получим благословии, когато душата ни 
преуспява.
През 2007 г., аз започнах работа в център за 

поправка на мотори и се опитвах да следвам 
добрината според Божието слово и да вървя 
в правилния път. Спечелих доверието на 
клиентите и броят на редовните клиенти се 
повиши. Десятъците ми също нараснаха.
Въпреки това, в началото на 2013 г., един 

от моите изпълнители фалира и това засегна 
бизнеса ми в голяма степен. Изпаднах в криза 
и трябваше да закрия бизнеса. Не знаех какво 
да направя, но се молех повече и получавах 
повече мир. Знаех, че Бог ще покаже добрия 
път на тези деца , които живеят според 
Словото Му.
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Поверих всичко на Всемогъщия Бог и 
винаги, когато срещах проблеми, отивах при 
старшия пастор д-р Джейрок Лий, за да ги 
разреша. Междувременно, през януари, 2014 г., 
всички проблеми бяха разрешени и започнах 
работа в център за поправка на мотори с площ 
от 3,305 квадратни метра. Алилуя!
Богът на любовта превърна кризата в 

благословия и направи така, че всички неща 
да действат заедно за добро. Докато се опитвах 
да удовлетворя моите клиенти и да помогна на 
моите служители, аз бях благословен също да 
получа похвала за добър център за услуги от 
кмета на град Гуанджу през 2015 г. Отдавам 
всички благодарности и слава на Бог.

По време на войната в Афганистан през 
2007 г., аз работех в столицата Кабул.
Всяка сутрин в 10 часа , отивах на 

работа в офиса на Международни сили 
за поддържане на сигурността (ISAF), 
ръководена от НАТО мисия за сигурност 
в  Афганистан .  Един  ден  реших  да 
отида следобяд, а не на сутринта и чух 
голям трясък. Той идваше от офиса на 
ISAF, защото автомобили на терористи 
самоубийци бяха нападнали главния вход 
и сградата се срути на земята. Това отне 
живота на много войници.
Бог  ме  призова  да  не  ходя  там  в 

подходящия  момент,  благодарение 
на молитвата на съпругата ми, която 
посещаваше църквата Манмин в Непал. 
След този инцидент, аз се върнах в моята 
държава Непал и започнах да имам вяра, 
посещавайки църквата Манмин в Непал.
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След това, по препоръка на непалското 
правителство, започнах работа в Южна 
Корея. От май, 2014 г., работих в Хапчион, 
провинция Гионгнам. През февруари, 
2015 г., веднага след като се ръкувах 
със старшия пастор, заплатата ми се 
повиши и през април, удостоверението 
ми за регистрация на чужденец, което 
бях загубил, беше преиздадено за един 
ден. Всичко завърши добре. Освен това, 
през октомври заплатата ми се повиши 
отново, след като се ръкувах със старшия 
пастор. През 2015 г., получих почти 70% 
повишение на заплатата.
Бог призова шефа ми и ми даде големи 

благословии. Благодаря на Бога.

„Когато видях неща с вярата, 
кризата, която изпитвах, се 
промени в благословията да 

разрасне бизнеса ми!“

„Бях защитен 
от терористи в 
Афганистан“

Дякон Хюнох Ким, на 47 години, 
Източна църква Манмин Гуанджу, Южна Корея

Брат КБ Рай, на 36 години, 
църква Манмин в Непал

 Откакто станах член на Централната църква 
Манмин, бях излекувана от много болести. През 
юни, 2014 г., аз се ръкувах с д-р Джейрок Лий 
по време на посещението ми в Северна Корея 
и бях излекувана от възпаление на средното 
ухо, екзема и периодонтит. През август, 2014 г., 
по време на лятното оттегляне за молитва на 
Манмин, бях излекувана също от варикозни 
вени, които ме измъчваха от пет години.
През ноември, същата година, частите под 

ушите ми бяха подути и целият ми скалп започна 
да ме сърби. Скоро скалпът ми се покри целият 
с циреи, част от него беше покрита с червени 
струпеи и дори кървеше. Те се разпространиха 
по частите под ушите ми. Това беше себореичен 
дерматит.
Вече бях изпитала изцелението на моите 

болести чрез Божията сила, затова отново се 
подготвих да бъда излекувана на следващото 
оттегляне за молитва на Манмин. Молих се и 
постих в продължение на четири месеца.
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 През август, 2015 г., отидох в Южна Корея, за 
да присъствам на лятното оттегляне за молитви 
на Манмин, за което имах желание. Преди да 
тръгна за събитието, аз се ръкувах със старшия 
пастор и на следващата сутрин, сърбежът по 
скалпа беше изчезнал. Алилуя! На първата вечер 
от лятното оттегляне за молитва, присъствах 
на семинара и по време на следващата среща за 
Божествено изцеление, получих молитвата. В 
този момент, огънят на Светия дух дойде върху 
мен и тялото ми стана горещо. Частите под 
ушите ми станаха горещи. Белите циреи, които 
покриваха скалпа ми, започнаха да изчезват и 
изчезна дерматитът по скалпа и по частите под 
ушите ми. Алилуя!

„Винаги, когато 
отивах в Корея, 

изпитвах лечебната 
сила на Бог“

Сестра Биен Роуен Лилеу, 
на 45 години, Франция 

Можем да получим благословии 
с вяра и любов
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Леля ми се излекува от нейната 
болест, докато гледаше обединената 
мисията на д-р Джейрок Лий в Ню 
Йорк през 2006 г. по индийската 
телевизия India Jain TV. С нейното 
ръководство, семейството ми започна 
да посещава църквата Манмин в 
Ченай. След това, чичо ми се освободи 
от зли духове, които го тормозеха в 
продължение на 13 години и моята 
баба съживи нейната крава, която 
умираше от трудно раждане, като я 
напръска със сладка вода Муан (Изход 
15:25).
През декември, 2014 г., гърлото ми 

се поду и ме болеше толкова много, че 
не можех да се храня. Лекарят ми каза, 
че имах тонзилит и трябваше да реши 
дали да го оперира, в зависимост от 
развитието. Уплаших се в този момент, 
но скоро реших да получа изцеление 
чрез вяра. Започнах да се вглеждам в миналия ми 
живот и да се разкайвам. Всички членове на моето 

семейство се събраха и изнесоха боготворителни 
служби с молитва, за да получа отговор.

През май, 2015 г., аз се преместих в 
дома на моята леля близо до църквата 
и присъствах на всяка боготворителна 
служба .  Отдадох  също  обетна 
молитва и прочетох книгата на д-р 
Лий Посланието на Кръста от все 
сърце. Майка ми отправяше също 
молитва с пости в продължение на 21 
дни, за да се излекувам.
През ноември, преп. Хийсън Лий, 

пастор на световното ръководство на 
Манмин, посети Индия и се моли за 
мен с кърпичка, над която се беше 
молил д-р Лий (Деяния 19:11-12). 
Огънят на Светия дух дойде върху 
мен и тялото ми се затопли. Изкашлях 
жълтеникави храчки с кръв и болката 
изчезна изцяло.
Чичо ми бе излекуван от болка в 

крака, майка ми – от болка в гърба и 
брат ми – от деформация на скротума.

Щастлива съм да водя живот с вяра. Благодаря 
на Господ, който ни излекува. Алилуя!

„Членовете на моето семейство бяха 
хинду, но срещнаха Господ и получиха 

изцеление на всички болести!“

„Получих благословия за благополучието на 
душата ми и бях повишен в работата“

Винаги, когато не успявах да получа повишение, старши пастор д-р 
Джейрок Лий ми казваше: „Всичко ще стане възможно, ако постигнеш духа.“ 
„Да постигнем духа“ означава да пречистим сърцето си и да постигнем 
доброто и красиво сърце на Господ.
През декември, 2013 г., накрая постигнах сърцето на духа чрез Божието 

благоволение. От тогава получавах добри резултати в оценките на 
изпълнението във всички отдели, в които работех. Тъй като се стараех да 
се съобразявам с другите и да работя с добрина и любов, аз бях способен 
да получа благоволението и силата от горе и така да разреша много случаи, 
които други колеги не можеха да разрешат. Можех дори да се държа любезно 
с отвратителни престъпници. Другите колеги работеха съвместно с мен, 
техния ръководител и така бяхме в състояние да покажем изключителни 
резултати с едно сърце във всички аспекти.
В оценката на системата за сигурно изпълнение, която оценява нашата 

бърза реакция при спешни случаи, любезните думи и действия, както и 
справедливото разрешаване на инциденти, моят екип показа забележително 
добри резултати. Бях избран за Горд и добър ръководител на полицейски 
екип, което доведе до моето повишение като полицейски инспектор през 
декември, 2015 г. Това бе специална промоция! Алилуя!
Всемогъщият Бог ме защити, когато паднах от 15 метра от камиона-стълба, 

докато се опитвах да потуша бунта, който се извършваше в храма Джогеса 
преди 17 години. Бог дори благослови душата ми, за да преуспява и всичко да 
върви добре. Аз отдавам всички благодарности и слава на Бога на любовта.

Старши служител Джуунгик, на 53 години, 
Полицейска служба Гиочанг в провинция Гионгнам в Южна Корея.

Брат Сиокджун Мун, на 20 години, Университет Йонсей, 
Южна Корея

„Аз учех с ясна цел за
Господ“

Когато бях на пет години, имах температура заради пневмония, която 
се повиши до 42 градуса по Целзий. Родителите ми присъстваха на 
специална среща за изцеление на Централната църква Манмин и аз бях 
излекуван чрез молитва.
През 2006 г., когато бях в четвърти клас, семейството ми се премести 

в САЩ. Всички неща изглеждаха странно за мен, но аз бях уверен, 
защото мислех, че мога да направя всичко, ако Бог е с мен. Докато 
учех с увереност, постигнах отлични резултати в училище и спечелих 
наградата на президента Обама през две поредни години, 2009 и 
2010. Четири години по-късно, когато бях в осми клас, отидох в 
международното училище в Китай.
Още като малък, родителите ми мечтаеха да бъда източник на сила 

за църквата и да стана пастор. Ето защо, учех с ясна цел. През 2013 г., 
аз изпитах любовта на Бог и започнах да се старая повече, за да се моля 
и да живея според Божието слово. Тогава можех да уча по-добре. В 
гимназията изучавах различни дисциплини, включително политика, 
икономика, наука, английски и китайски език, за да обогатя знанията си 
и завърших първи по успех.
През 2016 г., бях приет в Университета Йонсей и започнах колежанския 

ми живот в отдела за политически науки и международно обучение. 
Искам да бъда най-добрият човек в моята област и да известя любовта 
на Бог като дипломат на Манмин. Отдавам всички благодарности и 
слава на Бог, който ме ръководи да водя най-ценен и щастлив живот.

Сестра Папита, на 14 години, Църква Манмин в Ченай, Индия

Членовете на семейството на сестра Папита бяха хинду, но откакто приеха 
Господ, те изпитаха могъщите дела и започнаха щастлив християнски живот. От 
ляво: нейната леля, баба, Папита, майка, брат, сестра


