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„Отдалечих се от църквата и бях 
заблуден духовно. Имах трудности 
и  преминах  през  тежък  момент  в 
живота ми, изпълнен с грях. Тогава 
чух проповедите на д-р Джейрок Лий. 
Стори ми се много различен от другите и 
започнах да купувам и да чета неговите 
електронни книги. Те бяха повече от 
удивителни. Небето I & II и Мярката на 
Вярата разкриват тайната на Небето и 
вярата! Почувствах Божието присъствие 
и осъзнах, че силата Му в Библията все 
още се открива за мен. Всички проблеми, 
които имах, се дължаха на мен.“
Д-р Джейрок Лий получава прозрение 

за духовния свят, предлагайки безкраен 
брой молитви и пости и отразява това 
познание в книгите си. Всички тези книги 
предлагат ползотворен съвет за живота 
и показват начините за разглеждане на 
проблемите Ви.
Ето някои от най-препоръчаните 

книги: Опитване на Вечния Живот преди 
Смъртта и Моят Живот, Моята Вяра, 
мемоарите на д-р Лий за онези, които 
са загубили всякаква надежда заради 
болестите; Мярката на Вярата, за 
християни, които искат да проверят вярата 
си; Посланието на Кръста, за целта на 
живота и Божието дълбоко и тайнствено 
провидение и любов; и Дух, Душа и Тяло, 
за човешкия произход и задълбочено 
разглеждане на духовния свят.
В допълнение, д-р Лий работи в 

поредици на тази тематика. Тези поредици 
поставят здрава основа на вярата за 
новите вярващи и може също да помогнат 
на църковните лидери да израстват 
устойчиво .  Такива  типични  теми 
обхващат: Вяра, Отговори, Религиозна 
служба, Молитва, Божествено изцеление, 
Десетте заповеди, Блаженствата и Десетте 
чуми.
Тези поредици от книги разкриват 

какво е вярата, как можете да получите 
отговори от Бога относно спасението, 
вечния живот, здравето, дълголетието, 
богатството и отглеждането на деца. 
Те обхващат също теми за това как да 
възхвалявате Бога и да се молите, какво 
означава всяка от десетте заповеди и какво 
представляват истинските благословии. 
Разкрито е също как Божията воля стои 
зад някои нещастия.
Има и други книги, като поредици 

от лекции, поредици от проповеди 
за изцеление, историческа книга за 
завладяването на Ханаанската земя, 
ръководство за църквите, колекция 
от проповеди, книги за себепомощ, 
свидетелства/мемоари на вярващите и 
книги за изучаване на Библията.
Д-р Лий е публикувал повече от 94 

книги, които към септември 2014 г. са 
преведени и публикувани на 58 езика. Те 
водят безкраен брой хора по света към 

спасение и също така дават вяра на много. 
През юли, 2014 г. беше издаден неговият 
300-ен том на Събуди се Израел, преведен 
на еврейски език.
Неговите  многоезични  книги  са 

налични чрез водещи международни 
издателства, включително Charisma 
Media, САЩ; Cornelius, Германия; 
Evangelista Media, Италия; Andi Publisher, 
Индонезия; и Grace Publishing House, 
Тайван. Те се разпространяват в целия 
свят чрез amazon.com и Barnes & Noble 
от САЩ; New & Best от Украйна; 
ElimBookstore от Тайван; и AntoineiDот 
Либия.
Книгите му на китайски език бяха 

представени на 21-ия Международен 
панаир на книгата в Бейджинг от 27 
до 31 август, 2014 г., включително най-
новата му книга Професии в изданието 
на китайски език. Книгите му привлякога 
голямо обществено внимание.

Изпълнен с духовна любов, обновление 
и цялата мъдрост на живота!

Книгите на д-р Джейрок Лий облагодетелстват всички

Книгите на д-р Джейрок Лий донесоха живот и обновление за читателите по света със своите 58 многоезични издания. Сред тези издания има 323 книги на 48 езика в 
електронна форма. Те са налични в сайтовете на kindle.amazon.com, iBooks и книги в Google Play. Много хора по света откриха начините за разкриване на мистериите на 
Библията, Небето и вярата чрез прочитането на неговите книги.
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Благословия

Бог казва, че Авраам щял да бъде източник 
на благословия. Той бил наречен също приятел 
на  Бога .  Той  бил  човек ,  обичан  много  и 
благословен от Бога. Всеки, вървящ по стъпките 
на неговата вяра, може да се радва на такива 
големи благословии, като Авраам. Душата му 
ще преуспява, всичко ще бъде наред с него и ще 
се радва на добро здраве.
Нека да разгледаме защо Бог избрал Авраам 

да стане баща на вярата, позволил за него 
да получи голямата Му любов и удивителни 
благословии.

1.  Бог  счел  вярата  му  за  праведна  и  го 
благословил

Бог създал небесата, земята и всички неща на 
тях и направил Адам, първия човек. От тогава 
култивира хората в Неговото провидение. След 
смъртта на Адам, Бог избрал правилните хора 
във всяка епоха и ръководил събитията на 
човешката история.
Един от тях бил Авраам като баща на вярата. 

Хората, които били използвани за важни цели 
от Бога, като Авраам, били изключително 
внимателни и имали специален вид вътрешно 
сърце към Бога, дори и преди да бъдат избрани. 
Авраам (тогава, Аврам) също имал отличителна 
специална вяра и Битие 15:6 гласи: „И Аврам 
повярва  в  Господа ;  и  Той  му  го  вмени  за 
правда.“ Ето защо, Бог го избрал и му изпратил 
видение.
Когато Бог говорил, Авраам веднага Му се 

подчинявал и никога не се съмнявал в думите 
Му, дори и когато нещата изглеждали погрешни.

12 та глава  на  Битие  представлява  добър 
пример. Бог казал на Авраам „да излезе от 
отечеството си, измежду рода си и из бащиния 
си дом, да иде в земята, която ще му покаже“ 
(стих 1). Той изпълнил точно думите Му, без да 
се замисля. Нямало закъснение и извинение. В 
действителност, за много хора би било трудно 
да напуснат дома, семейството, близките си и да 
тръгнат за странно място, без дори да познават 
дестинацията. Но Авраам просто се подчинил.
Познавайки това качество на неговия съд, Бог 

обещал да направи от него велик народ и голяма 
благословия (Битие 12:2; 15:4-5).

2 .  Превърнал  го  в  подходящ  съд  з а 
благословия чрез изпитания

След  като  го  вдъхновил  да  мечтае  за 
обещанието, Бог го оставил да премине през 
изпитания. Така, както атлетите търпеливо 
трябва да понесат тренировки, за да бъдат 
избрани  в  националния  отбор ,  Авраам 
трябвало да отговаря на изискванията, за да 
получи обещаната благословия, преминавайки 
през изпитанията.
По време на изпитанията, Авраам казал 

само: „Да“. Той вярвал в Божието обещание 
за благословията и търпеливо чакал, без да 
се оплаква или съжалява. Тогава Бог отново 
го благословил: „Ето, Моят завет е с тебе; 
и ти ще станеш отец на множество народи. 
Не ще се именуваш вече Аврам, но името ти 
ще бъде Авраам; защото те направих отец на 
множество народи“ (Битие 17:4-5).
Бог  о сигурява  път  з а  спас ение  или 

преодолими изпитания и прави така, че всички 
неща да действат заедно за добро. Пример за 
това е представен в Битие 12. Когато заминал 
за Египет, Авраам помислил, че можел да бъде 
убит от египтяните, защото жена му Сарай 
била красива жена. Вместо да разчита на Бога, 
той разсъдил физически и казал, че тя му била 
сестра и накрая я завели в дома на Фараона. 
Заради Сарай, Бог поразил Фараона и дома му 
с големи чуми. Фараонът веднага я върнал на 
Авраам. В резултат на този инцидент, Авраам 
получил голямо разбиране и добил вяра, с която 
можел да направи всичко за Бога.
Въпреки че Авраам понесъл големи трудности, 

той  не  изпитал  загуба .  В  действителност, 
дори спечелил много притежания. Никой цар 
не можел да го пренебрегне и навсякъде го 
сполетявали благословии, както било обещано в 
Битие 12:3.
За такъв покорен човек, Бог предлага път 

за спасение чрез изпитания и го придружава. 
Макар  и  действителността  да  е  груба  и 
привидно да изглежда, че той непрекъснато е 
в беда, накрая ще получи благословии. Авраам 
се радвал на благословия, дори и в изпитания, 
подчинявайки се на Бога и показвайки вяра в 
Него.
В онези дни хората на Ханаанската земя 

изпитвали недостиг на вода. Въпреки това, 
Авраам намирал много вода навсякъде, където 
отивал и имал големи богатства от добитък, 
сребро и злато. Веднъж дори повел неговите 318 
обучени мъже, родени в дома му, когато излязъл 
да спаси своя племенник Лот, който бил взет в 
пленничество.
Тъй като Авраам се подчинявал на Бога, 

неговите  хора  и  земята  му  се  радвали  на 
благословии. Той бил почитан от царете около 
земята му и се радвал на всякакви видове 
благословии на земята – богатство, слава, сила, 
здраве и деца.

3. Качествата на неговия съд заслужавали 
Божите благословии

Авраам получил изумителни благословии от 
Бога, защото имал „високо-качествен съд“. В 
рутината на своето ежедневие Той създал плода 
на духовната любов, както в 1 Коринтяни 13 и 

получил деветте плода на Светия дух, споменати 
в Галатяни, глава 5.
Например, той правил всичко в добрина и 

любов. Не мразил и не изпитвал враждебност 
към  никого .  Не  търсил  грешки  в  другите . 
Просто служил на всички. Не се натъжавал и не 
се разгневявал при никакви трудности, защото 
от него извирала радост. Винаги се радвал, 
защото вярвал изцяло на Бога.
Авраам бил в мир с всички. Стремял се да има 

мир между съпругата му Сарай и Хагар. Това 
било валидно за всички хора около него – от 
по-висшестоящи до подчинените му. Отнасял 
се към нещата в живота безпристрастно и без 
емоции, опитвал се да бъде търпелив и да слуша 
гласа на Бога.
Авраам  бил  също  любезен  човек .  Той  и 

племенникът му Лот станали толкова богати, 
че земята не могла да ги издържа и трябвало 
да се разделят. Макар че бил по-старши, той 
оставил племенника си да избере по-добра земя 
с думите: „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.“ Повечето 
хора мислят, че по-старшите или младшите 
трябва първи да изберат по-доброто, но Авраам 
дал правото на избор на своя племенник с 
любезност. 
Той постигнал също добрина. Тъй като Лот 

бил в опасност с падането на Содом, Авраам 
се застъпил за хората (Битие 18:22-32). Това 
се случило след като Аврам бил благословен 
от Бога да получи името „Авраам“. Авраам 
страстно се молил и получил Божието обещание 
да не разруши Содом и Гомор, ако там имало 
поне  десет  праведни  хора .  Но  градовете 
паднали, защото нямало дори десет. Бог си 
спомнил за Авраам и изпратил Лот навън по 
време на разрушението.
Авраам бил достатъчно предан, за да се 

подчини на Бога и да даде като изкупително 
жертвоприношение своя единствен син, с който 
се сдобил на 100-годишна възраст. Той бил 
предан във всички отношения, дори учил сина 
си добре и имал добри отношения с прислугата 
и съседите. Бил миролюбив и внимателен, нямал 
проблеми с никого и обичал да помага и да 
служи на другите. Контролирал себе си, за да не 
се държи неразумно или да премине определена 
граница.
Скъпи братя и сестри в Христос, не е трудно 

да получим благословия като тази, на която се 
радвал Авраам. Нещата е по-вероятно да се 
влошат, ако използвате собствените си мисли. 
Въпреки това, ако посветите всичко на Бога, 
питате Го и Му се подчинявате, Той ще поеме 
отговорност да Ви води към благословията, 
както направил за Авраам. Моля се в името на 
Господ да следвате примера на Авраам и да се 
радвате на голяма благословия.
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„Ще благословя ония, които те благославят, а ще прокълна всеки, който те кълне. И в тебе ще се благославят всички земни племена“ 
(Битие 12:3).

Bulgarian
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Получихте ли Светия дух, 
когато повярвахте?

Не всеки може да получи спасение, само защото е 
чул евангелието и е извикал името на Господ. Освен 
да произнася името Му, трябва да познава Божията 
воля и да я спазва, за да бъде спасен (Матей 7:21).
Всички, които приемат Исус Христос, ще бъдат Божи 
деца, имената им са записани в Книгата на живота 
и Светият дух е отдаден в сърцата им като подарък. 
Ето защо, Духът им помага да не съгрешават, а да 
живеят праведно в Божието слово. Тоест, Той ги 

ръководи, за да ги предпазва от старите навици, да 
отхвърлят греховете и злото и да живеят в истината, 
както Бог иска. Само със Светия дух могат да бъдат 
родени отново като нови творения в Господ и да 
получат съвършено спасение.
Какво тогава е „доказателството“, че хората са 
получили Светия дух, знака на спасението? Ето 
осемте доказателства. Прегледайте ги сега и вижте 
дали сте получили Духа.

Опитвате ли се да 
спазвате заповедите?

Преодолявате ли 
света с вяра?

Желаете ли да се подчините 
на Божието слово?

Сигурни ли сте в 
Спасението?

Опитвате ли се да 
водите праведен живот?

Молите ли се с 
вяра, знаейки, че ще 
получите отговори?

Обичате ли братята и 
сестрите в Христос?

Живеете ли първия 
живот на Бога?

Със Светия дух във Вас, Вие 
изпитвате благодарност за любовта 
и благоволението на Бога, който Ви 
е простил греховете и естествено 
изпитвате любов към Него. Според 
степента, в която обичате, можете по-
добре да спазвате Неговите заповеди, 
както е записано в 1 Йоаново 5:3: 
„Защото ето що е любов към Бога: да 
пазим Неговите заповеди; а заповедите 
Му не са тежки.“
Може би за Вас преди е било трудно 

да разберете Божието слово и да 
научите волята Му. Въпреки това, след 
като получите Духа, Вие приемате 
Божията воля и се опитвате да спазвате 
словото Му. Така е, защото Духът във 
Вас никога не спира да Ви води, за да 
спазвате Неговите заповеди.

1 Йоаново 5:4 гласи: „Защото 
всичко, що е родено от Бога, 
побеждава света; и тая победа, 
която  е  победила  свет а  е 
спечелила нашата вяра.“
Божи т е  д е ц а ,  кои то  с а 

получили Светия дух, не се 
сприятеляват със света, в който 
буйстват грях и беззаконие. 
Вме с то  то ва ,  т е  с л ед ват 
Божият а  воля  с  помощта 
на  Духа ,  с  която  могат  да 
постигнат духовна вяра, за да 
преодолеят света и с тази вяра 
могат безстрашно да преминат 
всякакви трудности.

Някои от Вас може би сте били 
принудени от другите, за да отидете на 
църква. След като получите Духа, Той 
Ви позволява да изпитате любовта 
на Бога, който щедро пожертвал 
Своя единствен роден Син на кръста 
и любовта на Господ, който станал 
изкупителна жертва за Вас. Тогава 
съзнателно и доброволно присъствате 
на всякакви видове религиозни 
служби и спазвате Словото.
Можете  понякога  да  не  се 

подчините, изпитвайки слабост 
във вярата, но Светият дух ще Ви 
помогне, ако се молите ревностно, 
за да се подчините и не се отказвате. 
С Неговата помощ ще израснете във 
вярата и ще бъдете способни да се 
подчините изцяло.

Независимо  от  колко  време 
посещавате църквата, не може да 
сте сигурни в спасението, ако не 
сте получили Духа. Въпреки това, 
ако сте получили Светия дух, дори 
и като нови вярващи, уверено може 
да кажете, че сте били спасени.
Когато спазвате Божието слово, 

получавате вяра от горе и се 
изпълвате с надежда и увереност 
за Небето. С помощта на Духа, 
можете да повярвате, че сте били 
спасени с Вашето сърце, уверено 
да го изповядате и да получите 
истинско спасение (Римляни 
10:9-10).

Не трябва да имате желание 
да  се  върнете  към  Вашия 
минал  живот,  който  е  бил 
опетнен с грях и зло, когато 
Светият дух живее във Вас. 
Мразите греховете и злото и се 
опитвате да живеете в добрина 
и светлина, постигайки сърцето 
на Господ.
Ако живеете в беззаконие 

дори и с Духа във Вас, Той 
съжалява, че Ви е причинил 
скръб. Въпреки това, ако се 
върнете бързо от този грешен 
път в правилния, няма вече да 
изпитвате скръб и ще настъпят 
мир и радост. По този начин, 
Духът ни позволява да живеем 
в истината. 

1 Йоаново 5:15 гласи: „И ако 
знаем, че ни слуша, за каквото 
и да Му попросим, знаем че 
получаваме това, което сме 
просили от Него.“
Ако сте получили Светия дух 

и сте станали Божи деца, Вие 
знаете, че Бог е Ваш Баща. Ето 
защо, можете да Го помолите за 
това, което искате и да вярвате, 
че ще Ви отговори. Духът Ви 
учи как да се молите според 
Божията воля и да получите 
щедри благословии от Него.

С Духа във Вас научавате, 
ч е  бр атя т а  и  с е с т ри т е  в 
Христос са Вашето истинско 
семейство, които ще живеят с 
Вас на вечното Небе като Божи 
деца. Започвате да ги обичате 
повече от Вашето собствено 
семейство.
Тогава обичате също Бога 

и църквата, която е тялото на 
Господ, обичате пастора и се 
опитвате да му служите. Както 
пише в 1 Йоаново 4:20: „Ако 
рече някой: Любя Бога, а мразя 
брата си, той е лъжец; защото, 
който не люби брата си, когото 
е видял, не може да люби Бога, 
когото не е видял.“ 

Ако осъзнавате любовта на 
Бога, който Ви обича до такава 
степен, че пожертвал Неговия 
единствен роден Син, Вие не 
може  да  не  живеете  Първи 
живот на Бога.
Лъжецът  се  превръща  в 

честен човек; човекът, лишен 
от любов – в човек, изпълнен с 
любов; „нарушителят на мира“ 
става миротворец; хората в 
тъмнината излизат в светлина. 
Доказателство за получаването 
на Духа е да спазваме Божията 
истина и да получим Духа.
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Брат Дюксиоп Ким (46 години)

3-23 Енория в Южна Корея

Дъщеря съм на пастор Григори Колесов, който 
проповядва в църквата Извор на истината в Естония. 
Той срещна мисионерския екип на Манмин по 
време на неговата визита за уреждане на Мисията 
на д-р Лий за чудотворно изцеление в Естония 
през септември, 2010 г. Разказаха на баща ми за 
могъщите дела на д-р Лий, които са представени в 
потвърждение на Божието слово. Дълбоко трогнат, 
той регистрира църквата си като един от църковните 
клонове на църквата Манмин. От тогава семейството 
ми е благословено, за да присъства на религиозните 
служби на Манмин чрез www.gcntv.org.
На 15 ноември, 2012 г., изпитах силна болка в 

корема и отидох в болницата. Резултатът беше 
неочакван – изследването показа големи кисти в 
маточните тръби. Посъветваха ме да отида в по-
голяма болница и да се оперирам. Казаха ми също, 
че ще имам проблем с плодовитостта. Научих от д-р 
Лий, че всички болести са причинени от греховете 
(Изход 15:25) и се покаях за това, че не живеех 
според Божието слово.

Пастор Григори се моли за мен с кърпичка, на която 
се беше молил д-р Лий (Деяния 19:11-12). Получих 
също молитвата за болните на д-р Лий по Интернет по 
време на целонощната петъчна служба на 23 ноември. 
Стана ми горещо и бях сигурна в изцелението. 
Следващото изследване показа, че големите кисти бяха 
изчезнали и докторът ми заяви, че това беше чудо.
През юни, 2014 г., завърших средно училище 

с големи почести и спечелих златен медал. 
Благословена бях да ме приемат в Университета Тарту, 
най-престижният университет в Естония и дори 
бях поканена на градинското парти, представено от 
естонския президент. 
На 29 юли, 2014 г., посетих Корея, за да участвам 

в лятното оттегляне на Манмин с майка ми и 

сестрите ми. Четири-дневната програма беше 
чудесна! Семинарът беше изключително добър и 
срещата за Божествено изцеление беше изпълнена 
с разкази за изцеления чрез молитвата на д-р Лий. 
Имаше рояци от водни кончета, кацащи леко върху 
членовете и всички харесаха мероприятията на 
Спортния ден при по-хубаво време от всякога. 
Религиозният концерт на Лагерния огън ни изпълни 
с благоволение, благодарение на трогателните 
възхвали на д-р Лий и посещението на Обекта за 
сладка вода Муан също беше хубаво (място, където 
горчивата и морска солена вода бе превърната в 
сладка вода с молитвата на д-р Лий). Нито едно 
мероприятие не беше пренебрегнато. Обратно в 
Естония, аз още живея с любовта на Бога. Алилуя!

Сестра Виктория Колесова (18 години)  Църква „Извор на истината“ в Естония

Ръководен от моята съпруга, младши дякон Майон Ким, 
започнах да посещавам Централната църква Манмин през 
януари, 2013 г. Две седмици по-късно аз самият срещнах 
живия Бог и животът ми беше подновен.
Имах толкова висока температура, че трябваше да си 

взема два дни болнични от работата. Посетих неделните 
религиозни служби, на които получих молитвата за болните 
на д-р Джейрок Лий. Бях напълно излекуван и се върнах 
на работа на следващия ден. За малко щях да запаля цигара 
там, но изведнъж замириса на горяща гума. Толкова беше 
отвратително, че спрях да пуша веднага.
Прочетох книгите на д-р Лий, Опитване на Вечния 

Живот преди Смъртта и Посланието на Кръста. 
Започнах да чувствам любовта на Бога и научих значението 
на кръста. Опитвах се да спазвам Неговото слово, да 
почитам Свещения ден, да отдавам десятък и да се моля. 
Правейки това, аз се отдалечих от телевизията, спорта и 
филмите, които харесвах.
Слушах проповедите на д-р Лий за небето и Ада по 

Интернет (www.manmin.org). Те повишиха моята увереност 
за това колко е важно да постигнем сърцето на Господ 
преди всичко друго. Молих се и постих, за да отхвърля 
пороците. Използвах почтителни изрази към моята съпруга 
и се опитвах да поддържам мир и да служа на другите в 
работата.
Междувременно, имах ужасно изживяване по време на 

молитвената служба на Даниил в неделния ден на 13 юли, 
2014 г. Чух силен звук от лявата ми страна, сякаш бях пред 

голям говорител. В действителност, веднъж паднах от 
високо по време на годините ми в гимназията и лявото ми 
тъпанче беше спукано. Почти не можех да чувам с лявото ми 
ухо. Не бях способен да чуя какво ми казват, когато говорех 
по телефона с лявото ми ухо. Не само другият човек, но и аз 
самият не се чувствах удобно. Въпреки това, след случката 
по време на срещата, аз чувах добре с лявото си ухо!
След неговото излекуване, бях убеден в лечението на 

ринита и болката в рамото, които имах съответно от десет 
и пет години. Междувременно разбрах, че д-р Лий щеше 
да ръководи срещата за Божествено изцеление по време 
на лятното оттегляне и се подготвих с желание, отдавайки 
тридневни пости и молитви.
Бях взимал много лекарства заради ринита, преди да ме 

заведат в църквата. Кошчето за боклук в моя офис винаги 
беше пълно с кърпичките, които използвах за хремата 
ми. Когато имаше голямо количество полен, аз кихах и 
носът ми течеше много. От 2010 г. състоянието ми дори 
се влоши. Това доведе до пропуски в паметта и нарушена 
концентрация, което причини грешки в работата. Имах дори 
тежко главоболие, когато беше дъждовно или влажно. В по-
тежките случаи ми се повдигаше и трябваше да си тръгна 
по-рано от работа.
Изпитвах болка в рамото заради травма на врата и бях 

подложен на физиотерапия. Въпреки това, състоянието ми 
се влошаваше с времето. Болката премина към раменната 
плешка, гръбначните мускули, ръцете, дланите, врата, 
главата и дори очите. Имах усещането, че нещо тежеше на 
рамото ми през цялото време и по-късно развих тик.
Въпреки това, напълно бях излекуван от ринит и от 

болка в рамото, след като получих молитвата на д-р Лий 
по време на срещата за Божествено изцеление на първата 
вечер от лятното оттегляне на 4 август, 2014 г. Колко хубаво 
е да дишам добре и да живея без болка! Отдавам всички 
благодарности и слава на Бога, който ми позволи да имам 
пълноценен живот.

„Чувствам с мен присъствието     
и любовта на Бога!“

Сестра Колесова (в дясно) с нейната майка и сестрите си по 

време на лятното оттегляне на Манмин през 2014 г.


