
Nr 16  1. september, 2013

Imede ja tunnustähtede seeria, 
mis ei oleks saanud sündida inimvõimete läbi!
22 maa inimesed osalesid Manmini suvekoosolekutel, mis edastati GCN TV otseedastusena

5.-8. augustil 2013. aastal toimus 
Deogyusani kuurordis Mujus, Jeonbuki 
provintsis „Täieliku vaimu“ teemaline 
(Heebrealastele 10:22) Manmini 
suvekoosolekute sari. Koosolekusarja 
otseedastuse edastas GCN TV (www.
gcntv.org). Osalesid osavõtjad Korea 
harukogudustest Masanis, Busanis, 
Daejeonis, Gwangjust ja Cheonanist ning 
22 maalt, kaasa arvatud USAst, Iisraelist, 
Keeniast, Eestist, Šveitsist ja Indiast.

Manmini palveteenistuse president pr 
Boknim Lee korraldas esimesel päeval 
kell 13.30 saabumisteenistuse. Ta rääkis 
koguduseliikmetele, et terviklikku 
vaimu võib saada vaid Püha Vaimu 
abil. Ta lisas, et meil tuleb tulelaadse 
palve kaudu ka Vaimu täius saada. Siis 
osalejad kiitsid Jumalat ja palvetasid.

2013. aasta Manmini suvekoosolekute 
sari oli seitsme aasta jooksul esimene 
koosolekusari, kus osales vanempastor 
dr Jaerock Lee, kes osales seitsme aasta 
eest ehk 2006. aastal. Sündis palju 
tunnustähti ja imesid, mida poleks 
inimliku väega võimalik teha olnud. 
Esimese päeva õhtul kell pool kaheksa 
viis dr Lee läbi seminari. Seminari 

alguses sadas kohaliku puhkepaiga 
peale suurte piiskadega vihmavaling, 
ku id  koguduse l i ikmed uskus id 
Jumala ettehoolet ja kuulasid sõnumit 
liikumatult. Veidi aega hiljem palvetas 
dr Lee ja ütles: „Peatu, vihm!“ ja palus 
Jumalal neile hea ilma anda. Otsekohe 
uhuti paksud mustad pilved minema ja 
eredas öötaevas oli näha kirkaid tähti.

Dr Lee ütles: „See suvekoosolekusari 
s a r n a n e b  2 0 1 3 .  a a s t a  j u h t i d e 
konverentsile, mis toimus 2013. aasta 
juulis. Teie jaoks on saabunud teie 
läbikatsumise aeg, et näha tõendust 
teie täielikust vaimust ja sellest, 
kuidas te olete ühtsed ühise Jumala 
südamega, kui palju on teis headust ja 
kui ustavalt te töötanud olete.“ Ta ütles 
lisaks: „Jumal tahab, et te mäletaksite 
karjase läbi saadud armu ja mõistaksite 
karjase väge kuulutada sooviva Jumala 
ettehoolet.“ Siis kiitsid osalejad 
meeleparandusega Jumalat ja dr Lee 
palvetas haigete eest.

Paljud kogesid tervenemist ja tänasid 
ning austasid elavat Jumalat, kes nende 
elus tegutses. Mõni varem pime ja 
halva nägemisega inimene hakkas 

hästi nägema, kurdid said kuuljaks ja 
jalust vigased hakkasid ratastoolide ja 
karkudeta käima. Nende tunnistused 
jätkusid lakkamatult. Paljud tunnistasid, 
e t  nad  o l id  t e rvenenud  väh is t , 
vöötohatisest, kilpnäärme probleemidest 
ja  va lus t .  GCN TV vaata ja  sa i 
terveks, kui dr Lee palvetas GCN 
TV vahendusel. Ta rääkis sellest oma 
puhkepaigas viibivatele pereliikmetele 
ja andis oma tunnistuse.

Teise päeva sündmus toimus kell 
9.00. Osalesid neli meeskonda: 1., 
2. ja 3. suurkihelkonna meeskonnad 
ja harukoguduste meeskond. Dr Lee 
palvetas avatseremoonial: „Kata 
päike paksemate pilvedega ja lase 
tuulel tugevamini puhuda. Puhu, tuul! 
Las valgus tulla!“ Siis andis Jumal 
optimaalse ilma.

Võistluspäev algas täie hooga 
köieveoga, mille järgselt veeretati 
hiiglasuuri reklaamõhupalle, siis joosti 
100 meetri võidujooksu, mängiti 
võrkpalli ,  joosti takistusjooksu, 
pikamaajooksu, mängiti minijalgpalli, 
tehti korea maadlust, käesurumist 
ja teatejooksu. Tuliste ergutuste 

saatel võitis mängud harukoguduste 
meeskond. Ergutusauhinna võitis 1. 
suurkihelkond. Vend Joon Oh Gumi 
Manmini kogudusest ja diakoness 
Soohyang Cha 2. suurkihelkonnast 
võitsid parima mängija auhinna. 

Kolmanda päeva peasündmus oli 
kell 20.00 peetud laagrilõkke ülistus ja 
kiituskoosolek, mis toimus hüppepargi 
erilaval. Kõikidest koguduseliikmetest 
tuli ühest südamest lähtuv Jumalale 
meelepärane kiituslõhn. Nad olid 
õnnelikud ja rõõmsad, otsekui oleksid 
nad viibinud taevasel pidusöögil ja nad 
nautisid pidustusi Jumala armastusega.

Sellele lisaks toimusid iga misjoni 
erisündmused. Välismaised pastorid, 
töö teg i jad  ja  koguduse l i ikmed 
osalesid pr Boknim Lee, pastor 
Heejin Lee, Heesun Lee ja Soojeong 
C r y s t a l  K i m i  e r i s e m i n a r i d e l . 
Eelkõige tuli aga esile algne hääl ja 
sündisid igasugused tunnustähed, 
imed ja plahvatuslikud väeteod, mis 
kasvatasid koguduseliikmete usku 
ja andsid neile usukaljul seismiseks 
vajaliku usu, viisid nad vaimutasemele 
ja terviklikku vaimu.

Kui mujal oli kõrvetav kuumus ja tugev vihm, oli dr Jaerock Lee osalusega (1. foto) Manmini 2013. aasta suvelaagri ajal jahe ilm. Algne hääl tuli esile ja seminaride ajal (4., 6. foto), võistluspäeval 
(5. foto) ja laagrilõkke ülistuse ja kiituse ajal (2., 3. foto) sündis tulvana palju eri tunnustähti, imesid ja väetegusid. 
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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 

Usutunnistus

Kirjastaja: Dr. Jaerock Lee 
Peatoimetaja: Vanemdiakoniss Geumsun Vin  

# 235-3, Guro-Dong3, Guro-Gu, Seoul, Korea (152-848) 
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                 www.manminnews.com  
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„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) 
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„Ta [armastus] ei käitu näotult, ta ei otsi omakasu, ta ei ärritu. Ta ei jäta meelde paha.“ (1. Korintlastele 13:5)

Armastus ei ärritu

Mõned inimesed vihastuvad lihtsalt, kui asjad ei 
lähe nii nagu nemad soovivad. Niisuguste tunnete 
väljanäitamine tähendab ärritumist.

Armastus muudab inimsüdamed positiivseks. 
Teisalt, viha teeb südamele haiget ja muudab selle 
negatiivseks. See teeb ka südame pimedaks. Seega, 
kui te vihastute, ei saa te Jumala armastuses viibida ja 
teie vaimne kasv on aeglane.

Vaenlane kurat põhjustab jumalalaste vihastumist ja 
suudab neid selle kaudu komistama panna. Peamised 
püünised, mida vaenlane kurat jumalalaste ette paneb, 
on vihkamine ja viha.

Mida me peaksime siis tegema, et saada vaimne 
armastus,  mis ei  ärri tu ja et  me suudaksime 
jumalalastena Jumalat austada?

1. Õiglase nördimuse ja ärritumise erinevus
Ärritumine ei tähenda lihtsalt  vihastumist, 

karjumist, needmist ega vägivaldseks muutumist. 
Kui teie nägu moondub või näoilme muutub ja kui 
te kõneviis muutub järsuks, tegutsete te kõike seda 
tehes osaliselt ärritunult. Kuigi selle määr erineb iga 
juhtumi puhul, on tegu vihkamise ja südames oleva 
vimmatunde välise väljendusega. Aga see ei tähenda, 
et me võime lihtsalt kellegi välimust nähes kohut 
mõista või teda hukka mõista, arvates, et inimene on 
vihane. Ainult Jumal suudab südametest täpselt aru 
saada ja keegi teine ei suuda seda teha.

Matteuse 21. peatükis ajas Jeesus müüjad templist 
ära. Sel ajal vahetasid inimesed laudadel raha ja 
ostsid või müüsid paasapühaks Jeruusalemma templi 
juurde tulnutele eluskarja.

Jeesus oli nii leebe, et Ta ei tülitsenud ega 
kisendanud ja keegi isegi ei kuulnud Tema häält 
tänavatel. Aga templi olukorda nähes omandas Ta 
täiesti erineva suhtumise. Ta tegi nöörist piitsa ja 
ajas kariloomad välja. Ta pööras rahavahetajate ja 
tuvimüüjate lauad ümber.

Kui maailmalikud inimesed nägid seda Jeesust, 
võisid nad Teda vihaseks pidada. Aga Ta ei olnud 
tol ajal vihane, Ta oli lihtsalt õiglaselt nördinud. Ta 
lasi inimestel aru saada, et Jumala Templi ebaõiglane 
rüvetamine ei olnud vastuvõetav ka siis, kui see teenis 
head eesmärki. Niisugune õiglane nördimus tuleb 
armastust õiglusega täiustava Jumala armastusest.

Nii nagu kirjutatakse Markuse 3. peatükis, kohtus 
Jeesus hingamispäeval sünagoogis mehega, kel oli 
kuivetunud käsi. Inimesed vaatasid, et näha, kas Jeesus 
tervendab mehe hingamispäeval, et nad võiksid Teda 
hingamispäeva mitte pidamises süüdistada. Sel ajal tundis 
Jeesus inimeste südameid ja küsis: „Ja Ta ütles neile: 
„Kas hingamispäeval tohib teha head või halba, hinge 
päästa või tappa?“ (Markuse 3:4) Aga nemad jäid vait.

Sel ajal püüdsid kurjad inimesed üksnes häid 
tegusid teinud Jeesust hukka mõista ja tappa. 
Seega ,  vahe l  Jeesus  noomis  ne id  tugeva te 
väljenditega, sest Ta tahtis, et nad mõistaksid 
oma pattu ja pöörduksid. Samamoodi tuli õiglane 

nördimus, mida Jeesus näitas üles variseride 
ja kirjatundjate vastu, Tema armastusest, mis 
soovis neid äratada ja juhatas nad ellu. Selline 
on ärritumise ja õiglase nördimuse ülesnäitamise 
erinevus. Üksnes siis, kui inimene on pühitsetud ja 
temas ei ole mingit pattu, võivad ta noomimine ja 
etteheited hingedele elu anda.

2. Miks inimesed ärrituvad?
Inimesed ärrituvad esiteks seetõttu, et teised ei 

nõustu nende mõtete ja südamega. Igaühel teist on 
erinev süda ja eri mõtted, sest te kasvasite erinevas 
ümbruses, keskkonnas ja eri õpetusega. Igal inimesel 
on erinev etikett või otsustusstandard. Aga kui te 
tahaksite teisi oma mudelisse sobitada, tunneksite te 
end paratamatult halvasti.

Teine põhjus on see, et teised ei kuuletu teile. 
Kui te olete ülemus või peate end millegi poolest 
paremaks, võite te tahta, et teised teile kuuletuksid. 
Muidugi on loomulik, et alluvad respekteerivad 
oma ülemusi ja kuuletuvad autoriteedi korrale ja 
hierarhiale, aga pole õige neid kuuletuma sundida. 
Kui ülemus kasutab vaid sundimist, et panna alluvad 
oma mõtetest kinni pidama ja ei huvitu nende 
mõtetest, toimib ta valesti.

Kui inimestele tehakse kahju või neid koheldakse 
ebaõiglaselt, võivad nad ärrituda. Kui keegi peab teise 
vastu põhjuseta vimma või kui keegi on ebasoodsas 
olukorras, kui kellegi alluvad ei tööta soovikohaselt 
või öeldu kohaselt ja kui inimesed kuulevad teistelt 
roppe sõnu või neid solvatakse, võib kõik see lihtsalt 
ärritumist põhjustada.

Enne kui inimesed tegelikult ärrituvad, tekib 
nende südamesse vimmatunne. Teiste sõnad või teod 
kannustavad esialgu nende tundeid ja siis väljenduvad 
need tunded välise vihana. See tähendab, et kui 
teie tundeid puudutatakse, olete te sammukaugusel 
ärritumisest. Aga kui me ärritume, ei saa me Jumala 
armastuses elada ja see avaldab me vaimsele kasvule 
negatiivset mõju. Me ei saa tõeseks muutuda, kui me 

hoiame eneses neid kurje tundeid.

3. Ärritujate tagajärg 
Eliisa sai  topeltkoguse oma õpetaja Eelija 

vaimusisendusest ja tegi Jumala väega ka temast 
rohkem tegusid. Ta õnnistas palvega lastetut naist, 
kes eostas lapse, äratas surnud ellu, tegi pidalitõbised 
terveks ja võitis vaenlase väed. Ta näitas Jumala 
hämmastavat väge. Aga Eliisa suri haiguse tõttu, 
hoolimata ta eluajal tehtud suurtest tegudest. Miks 
temaga niimoodi juhtus? 

Kui Eliisa läks Peetelisse, juhtus midagi. Väikesed 
poisid tulid linnast välja ja pilkasid ning mõnitasid teda, 
öeldes 2. Kuningate raamatus 2:23: „Tule üles, kiilaspea, 
tule üles, kiilaspea!“, sest Eliisal oli vähe juukseid ja 
tal ei olnud eriti kütkestav välimus. Ta ütles neile ilusti, 
et nad ei teeks enam niimoodi, aga nad mõnitaid teda 
veelgi kalgimalt. Kui ta ei suutnud seda enam taluda, 
needis ta neid. Siis tulid metsast kaks emakaru, kes 
kiskusid nelikümmend kaks poissi hetkega lõhki.

See sündmus juhtus poiste julma mõnitamise tõttu, aga 
see näitas ka Eliisa südames olevat kurja vimmatunnet. 
See sündmus oli seotud ta haigusesse suremisega. See 
tähendab, et me ei tohiks jumalalastena ärrituda. See on 
täpselt Jakoobuse 1:20 kirjutatu kohaselt: „Sest mehe 
viha ei soeta õigust Jumala ees.“

4. Selleks, et mitte ärrituda
Vedru saab kokkusurutult rohkem talletatud energiat ja 

tugevust, seega see „vetrub“ äkki vabanedes. Samamoodi, 
kui viha lihtsalt eneses hoida, on võimalik kriisihetk üle 
elada, aga ühel päeval kogete te vihapurset. Meil tuleb 
ärritumise vältimiseks vabaneda vimmatundest, mis teeb 
südames ärritumise võimalikuks. See ei tähenda tunnete 
allasurumist, vaid igasugusest vimmatundest vabanemist, 
et meis poleks midagi allasurumist vajavat ja oma 
südames headuse ja armastuse ehitamist.

Muidugi ei saa me lihtsalt üleöö kogu oma 
vimmatundest vabaneda ja oma südant headuse ja 
armastusega täita. Me peame iga päev pidevalt proovima. 
Esiteks, kui me oleme provokatiivses olukorras, tuleb 
meil end mitte vihastuma harjutada. Sellises olukorras 
õhutan ma teid mõtlema, millist kasu vihastamisest teile 
tõuseks. Siis ei pea te hiljem kahetsema ega häbi tundma. 

Kui me oleme Püha Vaimu abil vaimse armastuse 
saamiseks kannatlikud ja vastupidavad, võime me 
hiljem ärritavast vimmatundest vabaneda. Ärritumise 
sagedus väheneb kümnelt üheksale, kaheksale korrale 
ja nii edasi. Hiljem tunnete te meelerahu ka siis, kui 
keegi teie elu raskeks teeb.

Kallid vennad-õed! Kas te olete oma usukaaslaste 
ees koguduses kannatlikud ka olukorras, mis võib 
teid ärritada, ent ärritute lihtsalt kodus või töö juures? 
Jumal ei ela vaid koguduses! Jumal näeb meid kui oma 
templit ja viibib alati meiega. Ta näeb igaühe meelt ja 
mõtteid igal pool ja igal ajal. Ma palun Isanda nimel, et 
te austaksite Jumalat pühade sõnade ja tegudega.

Vanempastor dr Jaerock Lee
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Elutarkus Enesest 

arusaamise kontroll-loend

„Teie olge siis täiuslikud, nõnda nagu teie taevane Isa on täiuslik!“ (Matteuse 5:48)
„Vaid saage pühaks kogu oma käitumisega, nii nagu on püha see, kes teid on kutsunud; sest kirjutatud on: „Olge pühad, sest mina 
olen püha!““ (1. Peetruse 1:15-16)
Meie taevane Isa Jumal tahab, et Ta armsad lapsed oleksid täiuslikud ja pühad. Mida me siis tarkade usklikena tegema peaksime? 
Meil tuleb vaeva näha, et leida end Jumala Sõnale rajatuna, võidelda avastatud pattude vastu verevalamiseni ja igasugusest 
kurjast vabaneda. Kontrolligem end siis taas järgmise enesest arusaamise loendi alusel.

1. Kas te olete teiste soovidega 
rahumeelselt päri?

Kuigi mõnedel inimestel esineb 
vihapurskeid, õigustavad nad oma halvakspanu 
või kasutavad igasuguseid vabandusi. 
Mõned inimesed räägivad vimmatunde tõttu 
kategooriliselt. Aga kuidas oleks, kui meis 
poleks mingit viha? Missuguseid sõnu ja 
tegusid me siis räägiksime ja teeksime? Me 
ei räägiks asju ega teeks tegusid, mida Jumal 
vihkaks. Me saaksime ka aru teiste soovidest 
ja püüaksime nendega päri olla. Me oleksime 
rahus ja kohanduksime teiste soovidega, kui 
need ei ole valed ja teeksime seda ka juhul, kui 
nende mõtted või teod ei ole meie omadega 
kooskõlas või nad asetavad meid isegi 
ebasoodsasse olukorda.

2. Kas te olete kõigi inimestega rahus ja teete muutumatult ustavalt tööd?
Kui te tunnete end oma kolleegide seltsis ebamugavalt ja näete varmalt nende puudusi, näitab see teis olevat v immatunne t .  Aga  igasuguses t vimmatundest vabanemise järel võib teil kõigi inimestega rahu olla ja te näete nende tugevusi. Samuti võite te pärast vimmatunnetest vabanemist t u n d a  r õ õ m u ,  õ n n e  j a  t ö ö t a d a muutumatult ustavalt ka siis, kui teid ei tunnustata teie panuse eest.

3. Kas te rõõmustate, kui teisi kiidetakse 

ja kas te suudate nendega koos kiita?

Kui te ei armasta teisi, näitab see 

teis veel olevat vihkamist. Armastus 

ilmneb vihkamisest vabakssaamise 

tõendina. Seega, siis võib lähedastele 

inimestele tehtud komplimentide 

tõt tu armukadedust  ja  kadedust 

tundmata rõõmustada. Armukadedus 

tuleb vihkamisest. Seega, me võime 

kontrollida, kas meis on vihkamist 

ja kas see on täielikult eemaldatud, 

nähes, kas me tunneme rõõmu ja 

kiidame kaasa, kui teisi kiidetakse ja 

tunnustatakse. 

4. Kas te räägite alati ausalt?
Kui te ei suuda aus olla, kuigi te ei 

kavatse valetada, näitab see, et teie 
süda on ikka veel valelik. Oletame, et 
te ütlesite kellelegi nädala eest: „Ma 
tunnen Jumala Sõna õppides nii suurt 
rõõmu ja relvastun usinalt Sõnaga.“ 
Aga te ei tee seda. Siis tuleb teil talle 
tõde rääkida. Seega, meil tuleb end 
tähelepanelikult jälgida ja pärast 
niisuguse kommentaari väljarääkimist 
tõesti selle kohaselt teha.

5. Kas te näete teiste tugevusi?

Kohtumõistmine kaasneb tavaliselt 
la imu,  mõõtmise ,  võrdlemise  ja 
hukkamõistuga. Selleks, et näha, kas 
me soovime teiste üle kohut mõista, 
võime me mõtelda, kui palju me püüame 
teiste tugevusi näha ja neid kiita. 
Muidugi, mõned teist ei mõtiskle teiste 
puuduste üle ja ei räägi neist halba. Aga 
kui te näete teiste puudujääke sageli, 
tähendab see, et teis on ikkagi teiste 
üle kohtumõistmise omadus. Need, kes 
näevad teiste häid külgi ja kiidavad teisi, 
ei suuda nende üle kohut mõista ega neid 
hukka mõista.

6. Kas te peate oma lubadustest alati kinni, 
isegi kui need näivad tühised olevat?

Muutliku südamega inimene ei pea 
teistele ega enesele antud lubadustest kinni 
ja muudab lihtsalt plaani. Mõned neist 
muudavad sageli isegi Jumala ees antud 
lubadusi. Me võime vabaneda niisugusest 
muutlikust südamest, kui me püüame pidada 
kõiki oma lubadusi pealtnäha tühistest kõige 
tähtsamateni. Eelkõige ei tohiks me Jumala 
ees midagi ennatlikult lubada ega otsustada. 
Me võime niisugusest omadusest vabaneda, 
kui me langetame enne mitte üksnes 
Jumalale, aga ka inimestele millegi lubamist 
kaalutletud otsuse ja täidame lubatu ka siis, 
kui see meile ebasoodus või isegi kahjulik 
olla võib. 

7. Kui palju te täidate oma südant ja 
mõtteid Isanda armastusega?

Isand ütleb Matteuse 5:27-28, et 
igaüks, kes vaatab naist teda himustades, 
on temaga oma südames juba abielu 
r ikkunud.  Me peame vabanema 
abielurikkumisest  oma südames 
ja ka tegudes. Kui te ikka vaatate 
vastassugupoolt ja mõtlete nende ilu 
või veetluse peale, kui te kadestate hea 
väljanägemisega paare ja kui te tunnete 
üksildust, tuleb teil kontrollida, et teis 
poleks armukadedust. Te peaksite täitma 
oma südame Isanda armastusega.

8. Kui palju te tunnete rahulolu ja 
rõõmu andmisest?

Soov sünnitab patte. Ilma soovi ja 
ahnuseta ei tunne me teistele kuuluva 
tõttu armukadedust ja patte ei „teki“, 
sest me ei soovi esiteks rohkem omada 
ega kogeda. Kui teis pole ahnust, võite 
te olla igasugustes oludes rahul ja teile 
meeldib teistele anda. Te rõõmustate ja 
tänate ka siis, kui te pole veel Jumalalt 
palutut saanud.

9. Kas te tasute saadud armu eest, seda 
unustamata?

Kui te olete oma südames ja tegudes 
omakasu saamise nimel  enesele 
vastukäiv, on tegu salalikkusega ja 
see näitab teie südames ikka olevat 
reeturlikkust. Mida me peaksime tegema, 
et mitte unustada Jumalalt saadud armu 
ja et seda tasuda? Meil tuleb vaadata, 
kas me soovime sellest kasu saada 
või kas meis on kõrkust. Meil tuleb 
meeles pidada meile igal ajal armu üles 
näidanud inimesi.
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Pealtnäha tundub, et klaasis A ja klaasis B on puhas vesi, aga klaasi A põhjas on liiva ja kivikesi (vaadake vasakpoolset pilti). Kui kahes klaasis olevat vett lusikaga segada, muutub klaasis A olev vesi mustaks ja klaasis B olev vesi on selge ja puhas (vaadake parempoolset pilti). See laseb meil aru saada, et meiegi võime olla igasugustes oludes selged, puhtad ja head vaid siis, kui me vabaneme igasugusest kurjusest oma südames.
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2. Moosese raamatu 15. peatüki 25. salmis kirjutatakse, et Maara mõru vesi muutus Moosese palve peale magedaks 
joogiveeks. Soolane merevesi Muani Manmini kogudusehoone esises kaevus Muan Gunis, Jeonnami provintsis muutus 2000. 
aasta märtsikuus vanempastor dr Jaerock Lee tõsimeelse palve peale magedaks joogiveeks. 
Muani joogivesi sisaldab Looja Jumala väge. Kui keegi joob või kasutab seda usus, kogeb ta hämmastavat tervendustööd ja 
saab vastused. Paljud usklikud Koreast ja väljastpoolt on Muani joogivee abil Jumalaga kohtunud, Jeesuse Kristuse vastu 
võtnud ja oma südamesoovide täitumist kogenud. Selles eriartiklis esitatakse teile mõned juhtumid Pakistani Islamivabariigis 
sündinust. Au Jumalale!

„Jeesuse Kristuse väe kaudu
   ülevoolav rõõm Pakistanis!“

         Ühel päeval tuli minu juurde 
Tatasse Karachi naine Saba, kes 
palus mult järelejätmatult palvet. 
Ta ütles, et ta aastane poeg oli 
seitsmendat kuud malaarias ja ta oli 
korduvalt esineva kõrge palaviku 
tõttu ohtlikus seisundis.

Lõpuks läksin ma 15. veebruaril, 
2013 Karachisse naise poja eest 
palvetama. Ma andsin talle Muani 
joogivett juua, palvetasin ta eest 
ja naasin koju. Saba helistas mulle 
veidi hiljem ja ütles mulle telefoni 
teel: „Poja palavik alanes ja ta magab 
pärast Muani joogivee joomist ja palvet hästi.“ Laps on terve ja kasvab 
hästi. Kõik see on Looja Jumala armust. Halleluuja!

        Ma sünnitasin oma lapse 
k o d u s ü n n i t u s e  k ä i g u s  2 3 . 
mail, 2009. Mul olid tugevad 
sünnitusvalud. Ma kaotasin isegi 
kriitilise hetke saabudes teadvuse. 
Just siis tuletas minus olev Püha 
Vaim meelde Muani joogivett.

Ma palusin, et pere tooks mulle 
Muani joogivett. Mu meheõde tõi 
vett ja andis selle mulle. Ma jõin 
seda ja sünnitasin otsekohe lapse. 
Ma tänan Jumalat, kes kaitses mind 
ja mu last ohu eest. Ma olen ka kogu 
südamest tänulik Pühale Vaimule, 
kes tuletas mulle kriisiolukorras 
Muani joogivett meelde.

          Ma olin 2012. aasta aprillikuus neljandat kuud rase. Lootevesi 
tuli membraani rebendi tõttu ära. Arst soovitas aborti teha, aga ma uskusin 
Jumala kaitsesse. Ma palusin, et pastor Saiqa Ashraf palvetaks mu eest. Ta 
palvetas ja andis mulle Muani joogivett, kuna see sisaldas Jumala väge ja 
käskis mul see uskudes ära juua. Ma olin ka kuulnud, et paljud inimesed olid 
Muani joogivett juues erinevatest haigustest 
terveks saanud ja jõin vee uskudes ära.

Pärast seda ei kogenud ma normiväliseid 
sümptomeid, aga seitsmendal kuul tabas 
mind äkiline tugev valu. Arst ütles mulle 
taas, et kui ma lootevee puudumise tõttu 
kohe kahe tunni jooksul ei sünnita, sureb 
mu laps. Aga ma jõin Muani joogivett ja 
sünnitasin loomulikul teel ilusa tütre. Mu 
tütar sündis seitsmendal raseduskuul ja 
kasvab tervelt, sest ma andsin talle mõne 
tilga Muani joogivett ja panin seda iga päev 
ta ihule. Me tähistasime 2013. aasta juulis 
ta esimest sünnipäeva. Ma tänan ja austan 
Jumalat kõige eest.

     Ü

             Ma ei suutnud kümme aastat rasestuda. Me kasutasime 
abikaasaga palju võimalikke lapsesaamise meetodeid, aga me ei suutnud 
ikkagi last saada. Ma külastasin õde Esther Noureeni, kes oli minu 
lähedal 14. märtsil, 2012. Ta jagas selgitusi Muani joogivee kohta ja minus 
tekkis usk, et ma saan lapse, kui ma joon Jumala väge sisaldavat vett. Ma 
palusin Muani joogivett juues 
kogu südamest.

Ühel päeval oli mul tugev 
peavalu ja ma läksin emaga 
h a ig l a s se .  L ä biva a t u se 
t u l e m u s  n ä i t a s ,  e t  m a 
ootasin last. Halleluuja! Me 
tundsime hämmastust ja 
ülevoolavat rõõmu. Lõpuks 
sünnitasin ma 14. veebruaril, 
2013.  aast al  te r ve poja . 
Muani joogivees sisalduv 
Jumala väeline toime on tõesti jalustrabav. Ma tänan oma armastavat 
Isandat, kes juhatas mu vastuste ja õnnistuste teele.

      

Õde Muskrat Asif (Uusapostellik kogudus)

„Jumal õnnistas mind ja ma 
  jäin rasedaks!“

Õde Rafi a Liaqat (CCCI kogudus)

„Ma sünnitasin nurisünnitusega            
  riskides normaalseisundis lapse“

Pastor „Pastor John Matto“ (John Wesley baptistikogudus)

„Malaariast terveks“
Õde Shahzia Tariq (CCCI kogudus)

„Mu sünnitus kulges ohutult“


