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Hingamispäeva pidamise kaudu saadud tõelist rahu 
ja õnnistusi ei saa mitte millegagi võrrelda – ei rikkuse, 
maapealse au ega kuulsusega. 

„Hingamispäeva pidamine“ on Jumala vaimset 
suveräänsust tunnustav tegu. Jumal lahendab meie 
probleemid, kui me hingamispäeva pühitseme. Ta laseb 
ka meiega kõik hästi korda minna ja laseb meil hea tervise 
juures olla, kui meie hinge lugu on hea. See tähendab, 
et kui me peame hingamispäeva, hoolitseb Jumal kõige 
eest, mis meid puudutab – nagu meie hinge hea käekäik, 
tervis, lapsed, tööd puudutav – kõikvõimaliku eest, et me 
võiksime kogeda tõelist rõõmu ja hingata nii oma vaimus 
kui ihus. Me oleme oma nädala sees kaitstud ka kõigi 
õnnetuste, haiguste ja vaeva eest Jesaja 58:13-14 kirjutatu 
alusel. 

Kõik Manmini liikmed, kaasa arvatud umbes 
10000 haru-ja liitkoguduse liikmed, osalevad esimesel 
pühapäevahommikusel teenistusel kell 10.00 Interneti 
vahendusel ja pühapäevahommikusel põhiteenistusel 
kell 11.30 Korea kohaliku aja järgi GCN TV (mida juhib 
vanempastor dr Jaerock Lee) vahendusel. 

Tavaliselt jutlustab neil koosolekutel dr Jaerock Lee. 
Dr Lee on jutluse sõnumi arvukate paastu- ja palveaegade 
käigus Jumalalt saanud. Seega räägib jutluse sisu Jumala 
südamest ja tahtest. Praegu edastab ta jutlustesarju „Jumal 
mõõdab meie usku“ ja „Loengud Johannese esimese 
kirja teemal.“ Mitte vaid need jutlusteseeriad, aga ka ta 

teised jutlused aitavad meil minna kaugemale esialgsetest 
usutasemetest „usukaljul seismise“ tasemele ja liikuda 
vaimu ja saada terve vaim. Nad näitavad ka, kuidas 
Jumala Sõna meie tegeliku elu olukordadesse rakendada 
ja õnnistatud saada, mille tagajärjel koguduseliikmete elu 
on täis armu ja õnnistust.

Lisaks edendavad kuulutatud sõnumid patuteadlikkust, 
sest kogudus on teadlik pühitsetud lapsi sooviva 
Jumala tahtest. Hinge ja vaimu, luu ja üdi lahutamiseni 
läbitungiva Sõna kaudu on koguduseliikmed saanud 
tunda Jumala sügavat armastust ja muutunud, et saada 
täis taevalootust. 

Pärast pühapäevahommikust koosolekut on aeg 
koguduseliikmete hea usuosaduse edendamiseks. 
Meestemisjon, naistemisjon, Kaanani misjon, 
täiskasvanud noorte inimeste misjon, välismaalaste 
kihelkond, hiinlaste kihelkond, kuulmiskahjustustega 
inimeste misjon ja Jumala armastuse misjon (Põhja-Korea 
pagulaste rühm) kogunevad oma kogunemiskohtades. 
Nad einestavad ja edenevad heas usuosaduses. 

Enne pühapäevaõhtust teenistust, mis algab kell 15.00, 
kiidavad koguduseliikmed teenistuseks ettevalmistumise 
ajal avatud südame ja armuigatsusega. Teenistuse 
ajal kiidab koor Nissi orkestri instrumentaalmuusika 
saatel. Siis toimuvad erinevad eriesinemised – kiitus, 
kaasaegne tants, traditsiooniline tants, ülistustants 
ja erinevad instrumentaalmuusika esitused, Korea 

klassikaline muusika ja ballett. Selle vaatamine avab 
koguduseliikmete südamed veelgi rohkem ja siis võtavad 
nad Jumala Sõna veelgi suurema rõõmuga vastu. Nende 
etenduste kaudu on teenistus suuremat armu täis ja 
koguduseliikmed saavad Jumalat veelgi enam austada. 

Meie koguduses on Nissi orkester, mis spetsialiseerub 
kiitusele; viis koori; 25 esinemismeeskonda ja 
20 sooloesinejat. Nad on pühendunud Jumalale 
meelepärasele kiitusele ja esinemistele. 

Te i n e  p ü h a p ä e v a h o m m i k u n e  t e e n i s t u s  j a 
pühapäevaõhtune teenistus tõlgitakse Koreas olevate 
ja Koreast väljaspool elavate koguduseliikmete jaoks 
samaaaegselt seitsmesse keelde – inglise keelde, vene 
keelde, hispaania keelde, prantsuse keelde, jaapani keelde, 
mongoolia keelde. Samuti on vaegkuuljatele viipekeele 
teenus. 

Lisaks on Manmini Keskkoguduses vanempastor 
dr Jaerock Lee palve kaudu toimunud arvukad Jumala 
väeteod. Lihtsalt koguduseliikmete tervenemistunnistuste 
ja vastuste ja õnnistuste saamise kuulamine aitab tohutult 
usku kasvatada. Koguduseliikmed jagavad jutlustatud 
jumalasõna valgel avastatut ja palvetavad üksteise eest. 
See laseb neil perekondliku sideme sarnast vaimset sidet 
tunda.

Manmini koguduseliikmed võivad Isanda päeva 
Jumalale andes ja seda pühitsedes elada iganädalaseslt 
Jumala kaitse all ja Tema õnnistustega.

Isanda päeval on  
Manminis tõeline puhkus ja vaimne rõõm

Fotod 1: Pühapäevahommikune teenistus  Fotod 2: Koor ja Nissi orkester  Fotod 3: Pühapäevaõhtuse teenistuse eelne kiitus  Fotod 4: Valge kivi koori eriesinemine  Fotod 5: Uute 
koguduseliikmete lõuna  Fotod 6: Kodugrupi koosolekud  Fotod 7: Manmini koguduse vabatahtlike rühm ratastoolis olijaid aitamas  
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1. Manmini Keskkogudus usub, et Piibel on Jumala sisendatud Sõna, 
 mis on täiuslik ja veatu.  
2. Manmini Keskkogudus usub Püha Isa Jumala, Jumala Püha Poja ja Jumala    
 Püha Vaimu – Kolmainu Jumala ühtsusesse ja töösse.
3. Manmini Keskkogudus usub, et me patud on andeks antud vaid Jeesuse    

 Kristuse lunastava vere läbi.  
4. Manmini Keskkogudus usub Jeesus Kristuse ülestõusmist ja taevasseminekut, 
 Tema teist tulekut, tuhandeaastast rahuriiki ja igavest Taevast.  
5. Manmini Keskkoguduse liikmed tunnistavad oma usku igal kogunemisel 
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Armastus on pikameelne

„apostelliku usutunnistusega“ ja usuvad selle sisu sõna-sõnalt.  „Tema ise annab kõikidele elu ja õhu ja kõik.“ (Apostlite teod 17:25) 
„Ja kellegi muu läbi ei ole päästet, sest taeva all ei ole antud inimestele ühtegi teist nime, kelle läbi meid päästetaks.“ (Apostlite teod 4:12) 

„Armastus on pika meelega, armastus hellitab, ta ei ole kade, armastus ei kelgi ega hoople“ (1. Korintlastele 13:4).

Tormakas inimene teeb tavaliselt oma kärsituse tõttu 
palju vigu. Mõned kristlased ei suuda kannatlikuks jääda. 
Selle tulemusel ei suuda nad usus oodata. Näiteks, nad 
tunnevad end heidutatult, kui nad muutuvad oodatust 
vähem pärast patust ja kurjast vabanemiseks paastumist 
ja tulist palvetamist. Või nad tunnevad end närviliselt või 
kurnatult, kui midagi ei juhtu, kuigi nad andsid ohvriandi 
ja palvetasid teatud vastuse saamiseks. 

1. Korintlastele 13. peatükis kirjutatud vaimse 
armastuse saamiseks ja samuti palvevastuste saamiseks 
tuleb meil kannatlik olla. Siis võime me kanda ilusat 
vilja. 

1. Missugune on pika meelega armastus?
1. Korintlastele 13:4 ja järgmistes salmides räägitakse 

vaimse armastuse 15 omadusest. Seal öeldakse esimese 
iseloomustava omadusena, et „armastus on pika 
meelega“. Mida see vaimselt tähendab? See tähendab, et 
me peaksime meid tabavate eri piinade suhtes kannatlik 
olema, püüdes teisi armastada ja iseendaga armastavalt 
kannatlik olles.

Ütleme, et keegi on teie peale armukade ja vihkab teid, 
kuigi te pole talle midagi väära teinud. Te võite tahta teda 
vältida ja ei pruugi soovida teda isegi tänaval näha. Kui 
te kuulete Jumala Sõna, kus öeldakse, et te peaksite isegi 
oma vaenlast armastama, võite te kaaluda mõttes teda 
armastada, aga te tunnete ängistust. Vaimse armastuse 
saamiseks peate te kannatlik olema ja teisi armastama 
nagu selles olukorras olev inimene. Isegi kui keegi räägib 
teist põhjuseta halvasti ja vihkab teid, peaksite te oma 
südant valitsema ja teda kannatlikult armastama.

Niisugune armastus, nimelt armastus, mis on kannatlik 
ja talub kõiki meid Jumala Sõnale kuuletumise püüde 
käigus tabavaid raskusi, on „kannatlik armastus.“ Aga 
armastuse peatüki kannatlikkuses sisaldub väiksem 
armastuse kontseptsioon kui Püha Vaimu üheksa vilja 
omadusega armastuses. Püha Vaimu üheksa vilja üheks 
viljaks olev kannatlikkus on jumalariigi ja Tema õigsuse 
igas olukorras kõiges pika meelega, kuna aga armastuse 
peatüki kannatlikkus puudutab üksikisikute pikameelsust 
teiste inimeste armastamisel. 

2. Kannatliku armastuse vägi
Matteuse 5:44 öeldakse: „Aga mina ütlen teile: 

Armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid 
taga kiusavad.“ Siin tähistab sõna „vaenlased“ inimesi, 
kes teevad teile suurt kahju, mis paneb teid nende vastu 
sügavat vimma tundma. Jeesus, kes tuli patuste pärast 
maa peale, armastas vaenlasi ja palvetas nende eest, kes 
Teda taga kiusasid. Aga inimesed pilkasid, põlastasid 
ja halvustasid Teda, kuigi Ta tegi neile vaid head. Kuid 
Jeesus palus ikkagi nende eest Isa: Jeesus aga ütles: Aga 
Jeesus ütles: „Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida 
nad teevad!“ (Luuka 23:34) Jeesus armastas inimkonda 
kannatlikult, isegi kui neist said Jumala vaenlased. Selle 
tulemusel leidis aset hämmastav päästetöö. Igaüks, kes 
usub Isandat ja võtab Ta Päästjaks vastu, võib vabaks 
saada vaenlase kuradi kütketest ja saada jumalalapseks. 
Kannatliku armastuse vägi on nii suur.

Kui kaua te suudate kannatlik olla? Kas te suudate 
kannatlikult armastada neid, kes teist põhjuseta halba 
räägivad ja teid vihkavad? Või kas teie jaoks on raske 
taluda isegi oma abielunaist, abielumeesst, lapsi ja 
usuvendi, kuigi nad pole teie vaenlased?

Matteuse 5:39-40 kirjutatakse: „Aga mina ütlen teile: 
Ärge pange vastu inimesele, kes teile kurja teeb, vaid 
kui keegi lööb sulle vastu paremat põske, keera talle ka 
teine ette! Ja sellele, kes tahab sinuga kohut käia ning 
võtta su särki – jäta talle ka kuub!“ Kui häbistav on tahta 
võtta isegi kellegi särki! Selles lõigus öeldakse, et me 
peaksime isegi niisugusel juhul armastusele lisaarmastust 
lisama. 

Tänapäeval ei suuda paljud inimesed taluda, kui keegi 
neid ohustab või tekitab neile või nende omandile veidi 
kahju. Nad võivad nende vastu isegi kohtuasja algatada. 
Isegi kui kahju peetakse nende naise, abielumehe, 
vanemate või laste süüks, annavad mõned nende vastu 
ametliku süüdistuse sisse. Kui te olete kannatlik nendega, 
kes teile kahju tegid, peavad mõned teid isegi rumalaks. 
Aga kas me pame tasuma inimesele samamoodi nagu 
maailma inimesed? Ei, me ei pea. Me peame jääma 
kannatlikuks ja tegutsema headusega.

Mõned võivad öelda: „Kuidas ma saan olla kannatlik, 
kui ma olen ahastuses ja pahane?“ Aga me võime seda 
teha, kui meil on vaimne usk ja armastus, kuna meil on 
patuseid talunud ja nende peale Tema ainusündinud Poja 
ristilöömise kiuste halastanud Isa Jumala armastus ja 
usk. Kui te usute, et te olete Jumalalt niisuguse armastuse 
saanud, võite te andestada igaühele, kes teile kahju teeb, 
hoolimata kahju suurusest. Pole kedagi, keda me ei 
suudaks armastada, kui me armastame Isandat, kes ei 
säästnud oma elu ja andis selle. 

3. Vaimse kannatlikkuse saamiseks
Mõned inimesed sunnivad end vihkamist, keevalisust 

ja vimmatunnet alla suruma, aga nad plahvatavad siis, kui 
nende maksimaalne kannatlikkusepiir ületatakse. Teistele 
on tekkinud allasurutud viha tõttu emotsionaalsed häired, 
kuna nad ei väljendanud introvertse isiksuse tõttu oma 
tundeid välisepidiselt. 

Aga Jumal tahab, et meil oleks kannatlikkus, mis püsib 
pikameelselt ja muutumatult lõpuni. Teiste sõnadega, 
kannatlikuse jaoks ei ole vaja väljendit „kannatlikkus.“ 
See ei tähenda südames vihkamise ja ebamugavuse 
kogunemist, vaid nende peapõhjustest vabanemist ja 
nende halastuseks ja armastuseks muutmist. Niisugune 
kannatlikus on vaimses mõttes tegelik kannatlikkus. 

Kui meie sees pole kurja ja me oleme täis vaimset 
armastust, ei ole isegi vaenlasi raske armastada. Siis ei 
pea me kedagi oma vaenlaseks ja kõik näivad armsad 
ka siis, kui nad teevad arusaamatuid asju. Me ei vihka 
inimesi nende puudujääkide tõttu ega isegi siis, kui nad 
meid vihkavad.

Vastupidi, kui meis on väärust nagu vihkamist, 
vaidlusi, armukadedust ja kadedust, näeme me teiste 
puudujääke ja vihkame neid ka siis, kui nad meiega ei 
nõustu, kuigi nad on tõesti kenad inimesed. Ja kui te olete 
hea valetaja, peate te teisigi valetajateks ka siis, kui nad 
räägivad tõde.

Kui palju kordi me peame siis meile kurja tegijatega 
kannatlik olema? Peetrus küsis Jeesuse käest: „Isand, kui 
mitu korda minu vend võib minu vastu patustada ja mul 
tuleb talle andeks anda? Kas aitab seitsmest korrast?“ 
Jeesus ütles talle: „Ma ei ütle sulle seitse korda, vaid kas 
või seitsekümmend seitse korda“ (Matteuse 18:21-22).

„Seitse“ on siin arv, mis sümboliseerib täiuse määra, 
see tähendab nimelt, et te peaksite täielikult andeks 
andma. See on piiritu andestus ja armastus. Muidugi ei 
ole kerge vihkamist üleöö armastuseks muuta. Aga te 
peaksite püüdma kogu südamest lakkamatult armastada. 
Ka siis, kui te tunnete vimma ja viha, peate te neid 
tundeid esiteks vaos hoidma ja püüdma kogu jõust neist 
vabaneda. Siis muutuvad need tõeseks ja teis kasvab 
vaimne armastus. 

Südamepõhjas olevast patuloomusest saab vabaneda 
Püha Vaimu täiuses tehtud tulise palve abil. Te peate 
ka püüdma teisi armastusega näha ja neid headusega 
kohtlema. Seda tehes kaob teis olnud vihkamine 
ja te hakkate teisi armastama. Kui teis ei ole enam 
vimmatunnet ja te ei vihka kedagi, tunnete te end 
sama õnnelikult, otsekui te oleksite Taevas. Kuna te 
vabanesite igasugusest väärusest ja olete täis headust ja 
armastust, ei pea te kannatlik olema, vaid võite lihtsalt 
kõiki armastada. 

Heades inimestes, kelles pole kurjust, ei ole midagi, 
mille tõttu kannatlik olla. Kui neil on vaja kellegagi 
kannatlik olla, ei pea nad püüdma kannatlikud olla, 
vaid võivad oodata, kuni teine inimene muutub. Kas te 
arvate, et teil on Taevas kannatlikkust vaja? Taevas on 
ainult armastus ja headus, seal pole pisaraid, kurbust, 
valu ega kurjust. Seal pole midagi vihata, millegi peale 
vihastuda ega vimma kanda. Aga Jumal selgitab, et 
„armastus on pika meelega“, et inimesed armastust 
paremini mõistaksid.

Kallid vennad ja õed, ma palun Isanda nimel, et 
te oleksite igasugusest kurjast vabanemise kaudu 
vastupidavad, armastaksite ja ootaksite iseendi ja 
kurjade inimeste muutumist, hoolimata sellest kui kurjad 
nad ka poleks. 

Kõneleja: vanempastor dr Jaerock Lee
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Missugune südamepõld teil on?

Kui põllumehed külvavad seemneid, 
kukuvad mõned seemned põlluäärsete 
teede kõrvale. Kui seemned kukuvad 
tee kõrvale, ei saa nad juurduda. Kuna 
nad ei mattu mulla alla, ei saa nad 
tärgata. Vahel tulevad linnud ja söövad 
need seemned ära.

Tee kõrval olev pinnas sümboliseerib 
paadunud südameid.  Paadunud 
südamega ei saada Jumala Sõnast 
aru ega usuta seda kuulmise korral. 
Tee kõrval oleva pinnase sarnased 

inimesed tulevad lihtsalt kogudusse ja 
lahkuvad sealt, Püha Vaimu kogemata. 
Need, kelle südamepõllud on tee 
kõrval oleva maa sarnased, peavad 
teistest rohkem vaeva nägema, aga 
enamasti nad ei tee seda.

Tee kõrval oleva põllu harimiseks 
tuleb meil  vabaneda kõrkusest, 
uhkusest, jonnakusest ja valskusest 
ja eneseõigusest ning omaloodud 
mõttemallidest lahti saada. Need 
paadutavad aja jooksul südame 

vääruse ja kurjaga, seega neid tuleb 
põllu harimiseks pidevalt murda.

Näiteks, kui kuulutatud sõnum ei 
ühti teie oma mõtetega, tuleb teil 
põhjalikult mõtelda, kas teie mõtted 
on tõesti õiged. Te peate ka häid 
tegusid talletama, seega Jumal võib 
anda teile oma armu. Tee kõrval 
oleva südamepinnase korral on vaja, 
et pereliikmed ja koguduse juhid 
palvetaksid niisuguste inimestega ja 
juhiksid neid. 

Kivistes kohtades on kivide peal 
vähe mulda. Niisugustel põldudel ei 
ole paksu mullakihti. Kui seemned 
kukuvad niisugusesse kohta, tärkavad 
nad, aga vähese mullakihi tõttu 
kõrvetab päikesepaiste nad peagi ära. 

Sõnaseeme ei juurdu südamesse 
asetatud „kivide“ tõttu. Seega, kui 
katsumused, tagakius või kiusatused 
tulevad, langevad kivise põllupinna 
sarnase südamega inimesed peagi. 
Veelgi spetsiifilisemalt, „kalju“ 
on maai lma armastava südame 

lihalikkus. Laiemas mõttes ei lase 
väärus inimestel Jumalat uskuda ja 
armastada. Aga kõik kivised kohad ei 
ole samasugused. Igas südamepõllus 
oleva vääruse hulk on eri inimeste 
puhul erinevas suuruses.

„Sel polnud juurt“ tähendab siin, 
et neil ei olnud tõelist vaimset usku. 
Kuigi nad kuulasid Sõna ja mõistsid 
seda, ei tähenda see, et nad oleksid 
Sõnast oma südames aru saanud 
või seda kogu südamega uskunud. 
Niisugust usku kutsutakse „lihalikuks“ 

või „pelgalt teadmisteusuks“.
Kivise pinna harimiseks tuleb 

meil usinalt Sõna kohaselt teha ja 
tõsimeelselt palvetada. Me peame 
Püha Vaimu täiust säilitama. Me ei tohi 
kunagi kusagil keskkohas kasvamast 
lakata. Meil tuleb usinalt kuuletuda 
kuuldud sõnumitele ja Püha Vaimult 
kuuldule. Kui me usume, et me võime 
kindlasti oma südant Jumala väega 
harida ja ei anna alla, sünnib meile 
meie usu kohaselt.

„Ohakad“ tähendavad siin põõsalaadsete 
okastaimede mitmikharusid. Ohakatele 
langevad seemned ei saa vilja kanda, sest 
need tärkavad ja kasvavad mingil määral, 
aga siis ei saa need enam kasvada, sest 
ohakad lämmatavad nad ära.

Nende südames olevad „ohakad“ 
tähendavad vaimselt maailma muresid ja 
rikkuse petlikkust. See tähendab, et nad 
on ahned rikkuse, kuulsuse ja meelevalla 

järele. Taolise südamepõlluga inimesed 
räägivad, et nad elavad Sõna kohaselt, aga 
nende elus on ikkagi läbikatsumised ja 
katsumused.

Me peame südamest  kurja  väl ja 
juurima. Niisugused „ohakad“ tulevad 
lihalikest mõtetest ja nende juured 
sümboliseerivad südames olevat kurjust. 
Isegi kui me otsustame lihalikult mitte 
mõtelda, ei saa me neid mõtteid peatada 

niikaua kui me südames on kurjust. Kui 
me tõmbame paljude juurte seast ahnuse 
ja kõrkuse välja, võime me lihalikkusest 
oma südamest märkimisväärselt vabaneda. 

Kui alati Jumala Sõnast mõtiskleda, 
alati palvetada ja Vaimu abi saada, 
võib need lihtsalt välja tõmmata. Selle 
tegemiseks tuleb eelkõige aru saada, kui 
palju valu ohakad teevad.

Hea pinnas ei ole tahke nagu tee kõrval 
olev maa. See on pehme. Kui seemned 
heasse mulda külvata, lähevad seemned 
õigesti istutamiseks mulla sisse. Muld 
sisaldab ka õhku ja vett, seega seemned 
võivad tärgata ja kasvada väga hästi. 
Samamoodi võtab hea pinnasega süda 
kõik Jumala Sõnad väga hästi vastu. 

Heas mullas ei ole kive, seega 

Sõna juurdub väga kiirest i .  Hea 
südamepinnasega inimesed kuuletuvad 
Jumala Sõnale igas läbikatsumises, 
katsumuses ja tagakiusu ajal. Nad 
tunnevad neid Taeva parimas elukohas – 
Uues Jeruusalemmas elada näha sooviva 
Jumala südant, seega nad hoiavad Tema 
Sõnast kinni ja rakendavad selle rõõmuga 
ellu ning kannavad oma elus rikkalikku 

õnnistuse vilja, nagu kirjutatakse Luuka 
8:15. 

Niisuguse hea südame kultiveerimiseks 
on vaja vastupidavust. Te võite vaimus 
ja tões ülistamise, tulise palve ja usina 
Sõnast kinnipidamise määraga võrdeliselt 
kiiresti omale hea südame kasvatada 
ja Jumalat rikkaliku vaimse ja ihuliku 
viljaga austada.

Tee kõrval olev pinnas

„Ja külvamisel pudenes osa seemet tee 
äärde ning linnud tulid ja nokkisid selle“ 
(Matteuse 13:4). 

Kivine maa

„Aga osa kukkus kivisele maale, kus 
sel polnud palju mulda, ja see tärkas 
kohe, sest sel polnud sügavat mulda. 
Ent päikese tõustes see närtsis ja 
kuivas ära, sest sel polnud juurt“ 
(Matteuse 13:5-6).

Ohakane põld

„Osa seemet kukkus ohakate sekka ning 
ohakad sirgusid ja lämmatasid selle“ 
(Matteuse 13:7).

Hea pinnas

„Aga osa kukkus heasse mulda ning kandis 
vilja, mõni sada, mõni kuuskümmend, 
mõni kolmkümmend seemet“ 
(Matteuse 13:8).

Jeesus rääkis tähendamissõna põllust, et selgitada inimese südamepõldu.
Jeesus rääkis nelja tüüpi pinnasest: tee kõrval asetsev, kivine pind, ohakane ja hea pind. Inimeste südamepõllud moodustuvad erinevalt, vastavalt 
vanematelt saadud elujõu liigile. Südamepõllud võivad muutuda vastavalt inimeste kasvukeskkonnale ja saadud õpetusele. 
Südamete erinevus tekitab igaühe elus erinevust. Eriti võib vaimu mineku kiirus erineda südamepõllu liigist sõltuvalt. Aga tähtis on see, et Jumala vägi võib 
muuta igasuguse põllu heaks pinnaseks. Samuti ei ole harimise vaev võrreldav rikkaliku lõikuse rõõmuga. Me loodame, et te kannate rikkalikku Valguse 
vilja oma südamepõldu kontrollides ja harides. 
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Tunnistused4

„Mul polnud taastumislootust 
ja Jumal elustas minu“

2010. aasta novembris andis hr David Lu 
mulle ühe Manmini Uudised eksemplari. 
Tunnistused Jumala väega juhtunud asjadest 
hämmastasid mind üliväga. Aga vanempastor 
dr Jaerock Lee jutlus avaldas mulle kõige 
sügavamat muljet ja liigutas mind. Kui ma 
lugesin Piiblit, oli mul mõnest salmist raske 
aru saada ja ma tundsin nördimust. Aga 
Manmini Uudised sisalduvast jutlusest oli 
väga lihtne aru saada. 

Jumala Sõna tuli niimoodi minu südamesse 
ja mu elu hakkas muutuma. Mul olid naisega 
varem sagedaste arvamuste konflikti tõttu 
lahkhelid, aga meie perekond muutus 
rahulikuks. 

S a m u t i  k o h t u s i n  m a  h r  D a v i d  L u 
tutvustuse kaudu Deborah Tangiga, kes 
on Malaisia Manmini kirjastuse juhataja. 
Pärast temaga kohtumist sain ma Jumala 

tahtest aru. Ma parandasin tema kaudu meelt 
ebajumalakummardamisest. Ma viskasin ära 
graveeritud draakonimustritega ebajumalad. 
Pärast tundsime me vabadustunnet, otsekui 
oleksime me raskest koormast vabanenud. 
Mu perekonda tuli tõeline õnn ja rõõm.

Ma olen veelgi tänulikum, et GCN TV 
saatekava ja dr Lee raamatud nagu Enne 
Surma Igavese Elu Maitsmine ja Põrgu on 
mu vaimset kasvu palju aidanud. 11. aprillil, 
2011. aastal registreerusin ma Interneti teel 
Manmini Keskkogudusse ja 2012. aasta suvel 
külastasin ma Koread ja käisin Manmini 
suvelaagris.

Ma soovin pühaduse evangeeliumi levikuks 
organiseerida Manmini misjonit Malaisias. 
Ma tahan dr Lee raamatuid ja Manmini 
Uudised jagades olla pühaduse evangeeliumi 
tuliselt ja tõsimeelselt levitav töötegija.

Gardenis.
Ma kogesin meeleparandust, 

tervenemist ja imesid; kogudustes 
toimusid plahvatuslikud väeteod. 
Ma täitusin ka Vaimuga ja mu usk 
näis kasvavat. Aga pärast seda 
ma ei palvetanud enam. Seega 
ma hakkasin aja jooksul elama 
maailmaga kompromissil oleva 
kristlase elu. 

Korduvate operatsioonide ja 
ülemäärase verejooksu tõttu näis 
mu elustamine võimatu olevat

2012. aasta alguses jäin ma 
teise lapse ootele 12 aastat pärast 
esimese lapse sündi. Kuna mu 
üsas oli polüüp, oli mul neljanda 
r a s e d u s k u u n i  s a g e  v e r i t s u s . 
Seega mind viidi sageli kiiruga 
kiirabisse. 

Dr Jaerock Lee palvetas mu 
kõhuprobleemi eest Interneti kaudu ja 
ma sain väega palverätiku, mille eest dr 
Lee oli eelnevalt palvetanud (Apostlite 
teod 19:11-12). Varsti pärast seda mu 
verejooks lakkas ja mul ei esinenud 
kümnenda raseduskuuni probleeme. 

6. novembril 2012, umbes kell 
11.00,  tehti  mulle teise lapse 
sündimiseks keisrilõige, sest mulle 
tehti esimese lapse sünnitamisel 
keisrilõige. Aga sel korral kulus 

keskmisest kaks tundi kauem ja 
ma kaotasin lõpuks teadvuse.  

See juhtus, kuna mul esines 
kohe pärast sünnitamist lohhia 
ehk vaginaalne voolus. Seda ei 
esinenud pärast esimese lapse 
sünnitamist. Mädane voolus jäi 
mu emaka ja põie külge. Lisaks 
olid platsenta, emakas ja põis 
kokku kleepunud, mis takistas 
platsenta väljatulekut. 

Kõigest hoolimata eemaldasid arstid 
minust platsenta, kuigi raskustega. Aga 
emaka kokkutõmbed nõrgenesid ja see 
tekitas ülemäärase verejooksu. Mulle 
kanti üle üheksa ühikut verd ja arstid 
proovisid verejooksu peatamiseks teha 
mulle emakasisest nahaaluse ballooni 
kompressiooni, aga sellest polnud 
kasu. 

Samal õhtul kell 21.00 tehti 
mulle verejooksu peatamiseks 
hepaatiline arteri ligatsioon, kuid 
ka sellest ei olnud kasu. Lõpuks, 
kell 22.00 tuli mulle teha täielik 
hüsterektoomia, mille käigus mu 
üsk eemaldati. 

Arstid eemaldasid ettevaatlikult 
põ ie  kü lge  k leepunud  üsa  j a 
parandas id  põ ie  kahjus tunud 
osa, aga kõike ei tehtud hästi ja 
mu kõht paisus väga suureks, 
s e s t  v e r e j o o k s  e i  p e a t u n u d 
ikkagi. Lõpuks tuli mulle teha 
erakorraline laparotoomia, see 
tähendab et mulle tehti kõhuseina 
läbine kirurgiline sisselõige. Arst 
avas mu alakõhu ja eemaldas vere 
ja parandas mitu põie tagaküljel 
leidunud auku. Aga verejooks ei 
lakanud ikka. 

Dr Jaerock Lee ruumi ja aega 
läbiv palve elustas mu

N e w  Yo r k i  r a h v u s v a h e l i s e 
Manmini koguduse pastor ja ta 

naine palvetasid  ja  paastusid 
minu eest  ja  mu Koreas asuv 
perekond paas tus  ja  palvetas 
samuti, parandades mu perekonna 
eest meelt, kuna mu perekond ja 
mina ei olnud elanud kristlasele 
kohaselt. 

Juma la  a rmu  l äb i  t eh t i  mu 
juhtumi pakiline iseloom mägedes 
asuvas palvemajas palvetavale 
dr Jaerock Leele teatavaks. Ma 
kuulsin, et ta palvetas tõsimeelselt 
ruumi ja aega läbivate tegude 
esinemist esile kutsuva Jumala 
väega. Mulle öeldi, et verejooks 
lakkas sel hetkel, kui tema mu 
eest palvetas. See sündis veäga, 
millega Jeesus äratas ellu neli 
päeva surnud olnud Laatsaruse. 
Halleluuja!

Ma paranesin nii kiiresti, et mind viidi 
kahe päevaga intensiivraviosakonnast 
üldpalatisse. Arstid väljendasid oma 
hämmastust ja ütlesid, et ma elustusin 
ja taastusin nii kiiresti imeväel. Nad 
ütlesid, et see oli Jumala tegu ja kogu 
haiglas räägiti minu juhtumist. 

Pärast mu haiglast väljakirjutamist 
27. novembril, 2012. aastal on mul 
väga hästi läinud. Ma parandasin 
meelt tõelise usu puudusest, olgugi 
et ma väitsin end Jumalasse uskuvat 
ja sellest, et ma ei usaldanud täiesti 
dr Jaerock Lee kaudu tegutsenud 
Jumala väge, kuigi ma olin seda 
arvukatel kordadel oma silmaga 
pealt näinud. 

Samuti sain ma aru, et maailma 
elu, mil pole Jumalaga midagi ühist, 
on tühisuste tühisus. Veelgi enam, 
ma sain usku ja Taeva parimasse 
eluasemesse – Uude Jeruusalemma 
mineku lootuse, mis oli varem 
ähmane. 

Ma tänan ja austan kõige eest 
Jumalat, kes elustas mu, kui ma 
olin surmale määratud. 

Diakoness Hyemin Chae  
(New Yorki rahvusvaheline Manmini kogudus, USA)

Vend Donny Yii Sing Chin (vasakult teine)  
ja tema perekond (Sibu, Ida-Malaisia)

„Pühaduse evangeelium oli 
mu elu pöördepunkt“

Diakoness Hyemin Chae ja ta tütred Sonie ja Hanie

2005. aastal immigreerus mu perekond 
New York City’sse USAs. Me osalesime dr 
Jaerock Lee New Yorki koosolekusarjal, mis 
toimus 2006. aasta juulis Madison Square 


