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Удивително знамение за живия Бог, 
сладката могъща вода Муан!

Беше проведена служба за 16-тата годишнина с 
изпълнение за честване
В 11 ч. сутринта на 3 март, бе извършена службата 

за 16 тата годишнина на сладката вода Муан и 
изпълнението за честване в Църква Манмин Муан в 
Муан, привинция Джионам.
Говорителят пастор Донгчо Шин, ръководител 

на Светата обединена църква на Исус Христос, 
предаде послание на тема „Слава“ въз основа на 
Йоан 13:32. Певците от хора „Звук на светлината“ на 
комитета за сценични изкуства представиха различни 
изпълнения и доставиха голяма радост и вълнение 
на присъстващите. Присъстваха много гости от 
организации и групи на Хейджи-мион Муан-ган и 
местни хора. Заедно те възхваляваха Бог.

Мистичен аквариум, където живееха заедно 
морски и сладководни риби
В Централната църква Манмин винаги има налична 

сладка вода Муан. Редовно я донасят от Муан. 
Също така, има воден аквариум със сладка вода 
Муан, в който живеят заедно морски и сладководни 
риби. Старши пастор д-р Джйрок Лий се моли на 
церемонията по откриването.)
Сладководните и морските риби оцеляват в 

различни видове вода и могат да живеят само във 
водата с правилна концентрация на сол. Те имат също 
различни способности да реагират на променящата 
се среда, които правят много трудно за тях да 
съществуват заедно в една и съща вода. Въпреки това, 

във водните резервоари на аквариума със сладка 
вода Муан има общо 86 вида риби: 37 вида морски 
риби като angel fish, butterfly fish, surgeonfish, lionfish, 
blowfish и 49 вида сладководни риби като arowana, 
tambaqui, cichlid, шаран и морска котка.
Дякон Ютейк Ким, ръководител на управителния 

комитет за сладка вода Муан, каза: „Много морски 
експерти и любители на риби дойдоха и бяха удивени 
от стопанисването на водата и условията, в които 
живеят рибките в аквариума със сладка вода Муан. 
Те казаха, че това е „резервоар-мечта за риби.“ Има 
някои риби, чието поддържане е много трудно, но 
състоянието им е много добро и те са активни.“

Администрацията за храни и лекарства на САЩ 
доказа безопасността и отличните условия на 

сладката вода Муан
Безопасността и отличните качества на сладката 

вода Муан бяха потвърдени чрез експериментални 
анализи и тестване, проведени от Администрацията за 
храни и лекарства на САЩ. Тя е богата на минерали и 
калции; съдържанието на калций в частност е три пъти 
по-високо от световно признатата изворна вода. През 
2010 г., сладката вода Муан получи удостоверението 
да се изнася за САЩ след изпълнение на всички 
допълнителни тестове на Администрацията за храни 
и лекарства на САЩ. През 2013 г., търговската марка 
на сладката вода Муан бе регистрирана в Службата за 
патенти и търговски марки на САЩ.
Д-р Сюнгсик Ким от изследователския екип на 

управителния комитет за сладката вода Муан, каза: 
„Сладката вода Муан е много богата на минерали и 
затова е подходяща за лечението на различни болести, 
както и за развитието на животните и растенията.“

Изход 15:25 разказва за Божието дело, при което 
горчивата вода в Мара се превърнала в сладка 
питейна вода. През март, 2000 г. се случи същото 
дело чрез преминаващата времето и пространството 
молитва на старши пастор д-р Джейрок Лий. Чрез 
неговата молитва, водата от морето пред Църква 
Манмин Муан, намираща се в Хейджи-мион Муан-
ган, Южна Корея, се превърна в сладка питейна вода. 
Това е сладката вода Муан.
Църквата Манмин Муан е установена на отделен 

остров, свързан с вътрешността чрез проект за 
възстановяване. Там нямаше питейна вода за 
пиене. Хората изкопаха кладенец и имаха достъп 
до почвена вода, но тя беше прекалено солена за 
пиене. Църковните членове започнаха да се молят, 

спомняйки си Божието дело, записано в Изход 
15:25. Бог призна техните дела на вярата и прие 
молитвата на старши пастор д-р Джейрок Лий. Той 
извърши могъщо дело, преминавайки времето и 
пространството.
Чрез молитвата, солената морска вода се превърна 

в сладка питейна вода и бе разрешен проблемът с 
питейната вода на Църквата Манмин Муан. Освен 
това, когато хората използват водата с вяра, те 
могат да получат изцеление на техните болести и 
изсъхналите животни и растения се съживяват. Те 
са способни също да изпълнят желанията на сърцата 
си (повече на стр. 4). След това, центърът за сладка 
вода Муан бе наречен „Център на силата.“ Той е 
посещаван от много християни от всички области на 

Корея и от целия свят.
Пастор Миангсал Ким от Църква 

Манмин Муан каза: „Много хора 
посетиха центъра за сладка вода 
Муан и имаха духовни преживявания 
чрез отваряне на духовните им очи. 
Мнозина бяха излекувани също 
от дълъг списък с болести. Те бяха 
изпълнени с вълнение и казаха, че 
са получили вяра и благоволение, 
изпитвайки чудеса и знамения.“
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Плодът на благостта

Ако ние получим плода на благостта, ще бъдем 
способни да разберем всеки човек с добрина и да 
приемем всякакъв вид хора с любов. Дори и когато 
имат големи грешки или са извършили тежки грехове, 
ние първо ще проявим милост, вместо да ги съдим и 
критикуваме. Ние ще мразим греха, но не и грешника; 
ние ще разберем човека и ще се стараем да му 
помогнем да живее. Нека да разгледаме този плод на 
благостта.

1. Какво е плодът на благостта?

Благостта е качеството или състоянието да бъдем 
благи. Въпреки това, духовното значение на „благост“ 
се доближава до това на „милост.“ Духовното значение 
на благостта е „да разберем в истината дори онези, 
които не могат да бъдат разбрани изобщо от хората.“ 
Милостиво сърце е също това, което е способно да 
прости в истината, дори на онези, на които не може да 
бъде простено от хората.
Бог има това сърце на състраданието, което е 

сърцето на милостта към човечеството. Псалми 130:3 
гласи: „Ако би забелязвал беззаконията, ГОСПОДИ, 
то кой, ГОСПОДИ, би могъл да устои?“ Както е 
написано, ако Бог не беше милостив и ни съдеше 
според справедливостта, никой нямаше да е способен 
да застане пред Бога.
Според справедливостта обаче, Бог простил и приел 

дори онези, които не могат да бъдат простени или 
приети. За да направи това, Бог дал живота на Неговия 
единствен роден Син. Бог иска тези деца, които вярват 
в Господ и култивират такова сърце на милостта.

2. Характеристиките на онези, които са родили 
плода на духовната благост 

Първо, те нямат предубеждение.
Светските хора много често осъждат другите 

по външния им вид. Тяхното отношение към 
хората се променя в зависимост от преценката на 
обстоятелствата. Божите деца не трябва да имат 
предубеждение. Ние трябва да считаме другите за по-
добри от нас и да им служим със сърцето на Господ 
(Яков 2:1-4).
Дори и да мислите, че Вие не осъждате другите 

според тяхното богатство, слава или външен вид, 
моля, проверете дали имате предпочитание или 
предубеждение, дори и духовно. Например, чувствате 

ли, че не можете да имате наистина значим разговор 
с определени хора, макар и да са били християни 
от дълго време, защото нямат достатъчно духовно 
разбиране?
Също така, когато един човек преминава определени 

изпитания на вярата, някой хора го обсъждат и 
критикуват, сякаш са съдии. Когато хората завели пред 
Исус една жена, която извършила прелюбодеяние, 
Той показал голяма милост с думите: „Който от вас е 
безгрешен, нека пръв хвърли камък на нея“ (Йоан 8:3-
11).
Когато видите един човек да получава наказание 

пред Бог, ако имате милостиво сърце, трябва да 
проявите състрадание към него и надежда, че ще го 
преодолее добре.

На второ място, те изпитват състрадание към 
онези, които имат затруднения и им помагат с 
радост.
Ние не трябва просто да изпитваме съжаление в 

сърцето си към другите и да казваме: „Съвземи се и 
бъди силен!“ Ако нашето сърце е праведно, ние ще 
направим така, че да помогнем с нещо значително на 
нашите братя и сестри (Яков 2:15-17).
Когато друг човек гладува и Вие просто мислите 

„колко жалко“, без да правите нищо, защото нямате 
достатъчно за Вас, това не е милост. Ако Вие наистина 
съжалявате с истинско сърце, Вие трябва да дадете 
или да споделите Вашия дял. Когато видите някой да 
страда от какъвто и да е проблем, Вие би следвало да 
желаете да му помогнете и да облекчите болката му. 
Това е милост. 
Притчи 19:17 гласи: „Който показва милост към 

сиромаха заема Господу, и Той ще му въздаде за 
благодеянието му.“ Ако Вие се грижите за душите със 
сърцето на Господ, Бог със сигурност ще Ви отплати с 
Неговите благословии.

На трето място, те няма лесно да покажат 
грешките им.
Ако ние имаме милост, не трябва лесно да 

наказваме, порицаваме или посочваме недостатъците. 
Когато просто съветваме, ще правим това с набожно 
съзнание, внимавайки за сърцето на човека (Притчи 
12:18).
Хората често посочват грешките на другите, 

водени от своята собствена праведност и стереотипи. 
Дори и това, което казвате, да е истина, то не дава 
живот, ако посочвате недостатъци, водени от Вашата 
собствена праведност и стереотипи. Другите няма 
да се променят в резултат на съвета, а вместо това, 
чувствата им ще бъдат наранени, ще се обезсърчат и 
ще загубят сила.
В общуването с едно малко дете, не трябва да 

разкривате грешки по начин, който го обижда 
или го кара да се обърка. Когато трябва да дадете 
съвет, защото е абсолютно необходимо, трябва да 
го направите с любов, мислейки от гледна точка 
на другия и с внимание за тази душа. Само тогава 
човекът може да се промени.

На четвърто място, тези хора са щедри към 
всички.
В Лука 6:32 е написано: „Понеже ако обичате само 

ония, които обичат вас, каква благодарност ви се пада? 
Защото и грешниците обичат ония, които тях обичат?“ 
Повечето хора могат щедро да дадат в известна степен 
това, което имат, на онези, които обичат. Ще получим 
плода на милостта, когато сме способни да дадем от 
себе си, без да искаме нищо в замяна.

Исус дал неограничена любов, дори на човек като 
Юда Искариотски и Той непрекъснато му давал 
шансове отново и отново, за да се разкае. Дори 
когато Исус бил разпъван на кръста, Той се молил за 
онези, които Го разпъвали. Това е милостта, с която е 
възможно да ни бъде простено и ние сме способни да 
простим на онези, на които не може изобщо да бъде 
простено.
Вие трябва да сте в състояние да приемете и да 

прегърнете другите, дори и техните характери и 
мнения да не съвпадат с Вашите. Трябва първо да 
мислите от гледна точка на другия. След това ще бъде 
възможно да промените чувствата. Ако Вие просто 
мислите: „Защо прави това? Не мога да го разбера.“ 
– тогава ще имате само негативни чувства и ще се 
чувствате неудобно, когато го видите.
Вие обаче може да мислите: „Ах, ситуацията, в 

която се намира, прави така, че да се държи по този 
начин.“ Тогава можете да промените чувствата на 
неприязън. За да промените Вашите мисли и чувства 
в добри, Вие трябва да изтръгнете омразата и други 
отрицателни чувства едно по едно. След това ще 
бъдете в състояние да приемете и да служите на всеки 
човек. 

На пето място, хората, които са получили плода 
на духовна благост, могат да отдадат чест на 
другите
Когато нещо е направено добре, хората с духовна 

благост ще отдадат чест на другите и дори и когато 
нещо се обърка, ще поемат вината. Когато работите 
заедно, макар и Вие да сте извършили работата и да 
сте я направили по-добре и другият човек да получава 
цялото признание и да е оценен повече от Вас, Вие 
все още сте способни да се радвате с него, сякаш това 
е Ваше собствено щастие. Вие няма да изпитвате 
никакво недоволство, мислейки, че сте извършили 
повече работа и някой друг е оценен, макар и да 
притежава много недостатъци.
Вие ще бъдете единствено благодарни, мислейки, че 

той може да получи по-голяма увереност и да работи 
по-усилено, след като е оценен от другите. Вие ще 
разберете това сърце по-лесно, ако мислите за една 
майка, която жертва себе си за нейните деца.
Ако майката на едно дете направи нещо съвместно 

с него и само детето получи награда, няма да има 
нито една майка, която да се оплаче, казвайки, че не 
е получила награда. Ако ние имаме плода на духовна 
благост, ще поставим всички преди нас и ще им 
признаем заслугата.
Скъпи братя и сестри в Христос, духовната благост 

е характеристика на Бащата Бог, който е изпълнен със 
състрадание и любов. Не само благостта, но всеки от 
плодовете на Светия дух също е съвършеното сърце 
на Бог. 
Надявам се всички вие да получите изцяло 

плодовете на Светия дух. По този начин, моля се в 
името на Господ да бъдете изпълнени с благословии 
и да се радвате на слава, блестейки като слънцето на 
Небето.

Старши пастор д-р Джейрок Лий

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



Новини от Maнмин № 39  10 АПРИЛ, 2016 Г. 3 Специална история

Изкушенията сполетяват 
хората, които не се молят

◆ Първо, когато не се молим, няма да получим ръководството на Светия дух

◆ На второ място, когато не се молим, ще бъде трудно да следваме желанието на Светия дух.

Светият дух ръководи вярващите да живеят според 
Божието слово, истината (Йоан 16:13). Той помага на 
нашата слабост, застъпва се за нас със стонове, които 
не могат да бъдат изразени с думи и ни позволява 
да преодолеем света (Римляни 8:26). За да получим 
помощта Му, молитвата е абсолютно необходима. Само 
когато се молим, Светият дух ще ни предупреди за 
предстоящи изкушения, ще ни каже начините, за да ги 
избегнем и ще ни помогне да ги преодолеем, дори и да се 
налага да застанат на пътя ни.
Изкушенията сполетяват хората, които не се молят, 

защото не са способни да различат волята на Бога 
от волята на човека, подлъгани са от своите светски 
желания и страдат от трудности, защото не са способни 
да преодолеят изкушенията. Светските желания създават 
и раждат греха, а надницата за греха е смърт. Бог няма 
да предпази хората, които продължават да съгрешават. 

Според степента, в която хората са съгрешавали, врагът-
дявол им причинява изкушение и страдание (Яков 1:13-
15). 
Някои хора твърдят, че Бог ги подложил на изкушение, 

макар че то било резултат от собствените им грешки. 
Подобни на тези твърдения представляват недоволство от 
Бог и такива хора не могат да преодолеят изкушенията и 
не оставят възможност за Бог да действа за тяхно добро.
Понякога Богът на любовта коригира Неговите 

любими деца, за да не вървят по пътя на унищожението 
и им позволява изкушения, за да се разкаят и да се 
откажат от своите пътища. Когато хората разберат 
сърцето на Бог, разкаят се за всичко погрешно в тях и 
продължават да се молят с радост и благодарност, Бог 
ще види вярата им и със сигурност ще им отговори.
Ето защо, трябва да се молим старателно винаги, за да 

получим правилното ръководство на Светия дух. 

Въпреки че знаем истината и получаваме ръководството 
на Светия дух, ако нямаме духовна сила, няма да следваме 
желанието на Светия дух и Божията воля. Например, 
може да видите някои вярващи, които от дълго време са 
посещавали църква, изведнъж да спрат да я посещават. През 
по-голяма част от времето, те не се молили или спрели да се 
молят за дълъг период от време.
Те ще се обезсърчат, ако имат трудности в семейството 

или бизнеса. Макар и да знаят, че трябва винаги да се 
радват и да благодарят във всичко, те нямат духовна сила, 
за да направят това и често не успяват да действат според 
истината. Така е възможно да се завърнат към светските 
пътища и неща на света, без да разчитат на Бог. Когато имат 
изкушения, те не могат да ги отхвърлят и накрая се връщат 
към предишния си начин на живот. 
Трудно е да се откажем от нашите твърди навици и 

физически качества с нашата собствена воля. Поради тази 
причина, трябва да получим Божието благоволение, силата 
и помощта на Светия дух. Тогава можем да наблюдаваме и 

да контролираме сърцата си.
Сатаната постоянно възбужда неправедни неща в мислите 

на хората и така ги кара да напуснат Бога (1 Петрово 5:8-9).
Ако Вие не се повлияете изобщо от изкушенията на 

Сатаната, той ще отстъпи. Ако Вие се повлияете дори 
малко, той ще продължи да Ви дава изкушения. Той ще се 
опита да Ви накара да се съмнявате и да не вярвате в Бога, 
да бъдете мързеливи във Вашия вярващ живот и да сте 
разточителни. Накрая ще Ви накара да тръгнете към света 
и да извършите грехове. Следователно, Божите деца трябва 
да прогонят порочните планове на врага дявол и Сатаната 
и да се молят старателно, за да спечелят в името на Исус 
Христос.
Нищо не е невъзможно за Бог и всичко се извършва 

според нашата вяра, която е духовният закон. По този 
начин, нека продължаваме да наблюдаваме и да се молим в 
Господ, за да получим благоволението и силата на Светия 
дух и да се радваме на благословии за благополучието на 
душата ни, за да бъде всичко добре и да имаме добро здраве.

Занимавам се с отглеждане на ориз от десет години. 
Ние използвахме машина за посяване на семената в 
лехите с разсад за първи път и след това ги преместихме 
в оризищата. Имаше много празни части без ориз. 
Посевите от ориз щяха да се провалят.
Посадихме оризови разсади на празните места, но 

беше прекалено късно. Бях разтревожена, но се сетих 
за едно свидетелство. То беше на един вярващ, който 
получи добра реколта, използвайки сладка вода Муан. 
Ето защо, ние поляхме със сладка вода Муан оризищата 
и ги посветихме на Бог с вяра. Когато настъпи време за 
реколтата, установихме, че тя беше много по-добра от 
преди. Ние получихме най-голямата благословия. Алилуя!

„Посевите от ориз щяха да се провалят, 
но се превърнаха в добра реколта!“
Дякон Юнгхва Ким, на 33 години, енория 21, Южна Корея

Дякон Бионгри Лий (Гцанджу, Джионам, Снимка 1) полива със сладка вода 
Муан зелеви разсади и ги посажда. Тя редовно ги пръска със сладка вода 
Муан, вместо с тор и земеделски пестициди. В резултат на това, тя получава 
много големи и хубави зелки. Дякон Мюнгуоок Хио (Ичион, Гиеонги, Снимка 
2) напръсква със сладка вода Муан докато отглежда чушки и получава много 
добри и големи пиперки.

 Дякон Юнгхий Чо (Ансионг, Гионги, Снимка 3) полива около 20,000 пилета със 
сладка вода Муан, които са на път да умрат и оздравяват. 

Продължава от стр. 4

1

2
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Божите деца, които са получили Светия дух, трябва непрекъснато да се 
молят за Светия дух, за да роди дух в тях (1 Солунци 5:17). Само когато 
имат духовна сила чрез молитвата, ще получат благословии, за да имат 
успех душите им, всичко да върви добре и да имат добро здраве. Исус, 
който дошъл на земята, за да стане Спасителят, показал добър пример на 
молитва. Той ни призовал с думите: „Бдете и молете се, за да не паднете 
в изкушение. Духът е бодър, а тялото – немощно“ (Матей 26:41). Какви 
тогава са причините изкушенията да сполетят хората, които не се молят? 
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„Зрението ми се подобри и се сдобих „Зрението ми се подобри и се сдобих 
със син“със син“
Пастор Хектор Милхан, на 68 години, 

Център за молитви Клама, Хондурас

Когато посетих центъра за сладка вода Муан, аз 
получих вяра, че зрението ми ще се подобри, ако 
сложех от нея. Сложих на очите си от водата три 
пъти. Тогава имах чувството, че от очите ми излязоха 
неща като люспи. След като това се случи, можех 
да виждам по-добре. Бях способен да прочета 
дори много малки букви, които не виждах без 
очила. Толкова бях доволен, че захвърлих очилата 
веднага, макар че ги носех от десет години. Освен 
това, получих молитвата на д-р Джейрок Лий за 
благословията за зачеване, защото нямах дете и бях 
благословен да имам син.

„Изгарянията се излекуваха бързо и „Изгарянията се излекуваха бързо и 
се образуваха двойни клепачи“се образуваха двойни клепачи“
Дякон Кюнгджа Парк, на 55 години, Енория 31, 

Южна Корея

Взех парче оризов кекс от фризера и го сложих в 
електрическия тиган. Когато го обърнах, горящото 
олио изпръска лицето и цялото ми тяло. Напръсках се 
веднага със сладка вода Муан и получих молитвата 
на д-р Лий за болните, записана в автоматичната 
система за отговор, затова не изпитах изобщо болка. 
Продължих да напръсквам попарените части със 
сладка вода Муан. Д-р Лий се моли за мен с ръка 
върху моята снимка. Раните задравяха бързо и 

лицето ми стана нормално само след десет дни. 
Освен това, Бог ми даде красиви двойни клепачи! 

„Болезненият херпес изчезна“„Болезненият херпес изчезна“
Старейшина Бусам Ким, на 59 години, Енория 6, 

Южна Корея
Изведнъж изпитах много силна болка, като 

порязване на врата и дясната ръка, и едновременно 
с  т о в а  м е  с ъ р б еш е .  О т 
почесването се образуваха 
и  с е  п р ъ с н а х а  м е х у р и , 
които ми причиниха голяма 
болка. Отидох в болницата и 
установих, че херпесите се 
бяха разпространили дори по 
тила ми. Състоянието ми беше 
много критично. Разкаях се на 

срещата за молитви Данаил. По време на срещата, 
президентът на центъра за молитви Манмин, г-жа 
Бокним Лий, се помоли за мен с кърпичка (Деяния 
19:11-12). След молитвата, вече не ме сърбеше и 
започнаха да се образуват корички по засегнатите 
части. След това, винаги, когато изпитвах болка, 
аз слагах сладка вода Муан, постих и се молих. 
Междувременно, болката изчезна и засегнатите 
части оздравяха напълно.

„Камъкът в бъбреците изчезна“„Камъкът в бъбреците изчезна“
Сестра Сайлашми, на 14 години, 

Църква Манмин Ченай, Индия

Изведнъж почувствах толкова силна стомашна 
болка, че не можех да стоя на краката си или дори да 
седна. Моята компютърна томография показа камък 
в бъбрека. Лекарят каза, че камъкът е много голям и 
се налагало операция. Въпреки това, аз исках да се 
излекувам с вяра, затова се молих и пих от сладката 
вода Муан. Получих също молитвата с кърпичка на 
пастор Джосеф Хан, на която се беше молил д-р 
Джейрок Лий (Деяния 19:11-12). След това всичките 
ми болки изчезнаха. Малко по-късно ми направиха 
отново компютърна томография, която показа, че 

нямах камък в бъбрека. Аз оздравях (в ляво на 
предната редица) и се чувствам толкова щастлива, 
че възхвалявам Бог с танци по време на църковните 
мероприятия, като член на детския екип за танци.

„Няма нужда да ходим в болницата „Няма нужда да ходим в болницата 
и счупените машини са поправени“и счупените машини са поправени“
Дякон Содам Ким, на 43 години, 

Енория 19, Южна Корея
След като сложихме и пихме сладка вода Муан 

и получихме молитвата 
на  д -р  Джейрок  Лий , 
дъщеря ми и аз бяхме 
излекувани от усещания 
за сърбеж, възпаление на 
очите, кашлица и висока 
температура .  Нямаме 
нужда вече да ходим в 
болницата.
Един ден се счупи моето 

устройство за компакт 
дискове. Опитах различни 
начини да го поправя, но нищо не действаше. 
Бях на път да се откажа. Тогава си спомних за 
свидетелството на един член от църквата, който 
поправи една счупена машина със сладка вода Муан. 
Аз го напръсках със сладка вода Муан и се молих. 
След това натиснах бутона „push.“ Удивително, 
проработи! 

Вярващите изпитват удивителни делаВярващите изпитват удивителни дела
чрез сладката вода Муанчрез сладката вода Муан

▼▼

▶

Преди След

След молитвата: 
без камък в левия бъбрек 

Преди молитвата: 
камък от 3.5см в левия бъбрек

В продължение на 16 години, сладката вода Муан предавала Божията любов, позволявайки на членовете на Манмин в и 
извън Корея да изпитат Божията сила. Когато използват водата с вяра, те могат да получат изцеление на различни болести, 

да възстановят зрението си, да лекуват животни и растения и да поправят счупени машини. Следват някои от техните свидетелства.


