
anmini   u  iseM U  
Nr 18  3. november, 2013

Kogu tänu ja au elavale 
Jumalale!

Manmini Keskkogudus pühitseb 2013. aastal oma koguduse 31. aastapäeva. 
Praeguseni on kogudus koos oma umbes 10000 haru ja liitkogudusega 
juhatanud arvukaid hingi päästeteele. 

Vanempastor dr Jaerock Lee saavutas lõpuaja ettehoolde mitte vaid 
hämmastavate imede ja tunnustähtede, vaid täpselt nii nagu Jeesuski tegi – 
loomise väetegude demonstreerimisega. 

Manmini koguduseliikmed kogunevad pühamus, innukalt palvetades, saades 
hea ilusa vaimse südame ja täitudes taevase Uue Jeruusalemma lootusega.

Haigustest ja vaesusest vabaks saanud ja nüüd misjonitöösse kaasatud 
koguduseliikmete tunnistused. 

Erakordne vikerkaar (Muani Manmini 
Kogudus, 27. jaanuar, 2011)

GCN TV saatja New York Empire State 
Building hoone küljes

WCDNi 10. Rahvusvaheline 
meditsiinikonverents Mexicos (juuni, 2013)

Dr Jaerock Lee raamatud 58 keeles

Manmini Rahvusvahelise Seminari loenguteturnee 
üheksal Ladina-Ameerika maal (november, 2007)

Kohtumine Peruu Presidendi Alejandro Toledoga 
Presidendipalees (30. november, 2004)

Dr Jaerock Lee 2009. aasta Iisraeli 
Ühendkoosolekute sari (6.-7. september, 2009)

Muani joogivee võtukoht (Haeje-myoun, 
Muan-gun, Jeonnami provints)

Jumala au ilmutava ja valgust paistva Kaanani pühamu aerofoto

Dr Jaerock Lee 1992. aasta Püha Vaimu 
Ülemaailmse Purske Koosolekusari

Koguduse 30. aastapäeva pidustuste etendus 
(7. oktoober, 2012)

Taanieli palvekoosolek, mida juhatas Manmini 
palvekeskuse juhataja pr Boknim Lee

Manmini Suvekoosolekusarja ajal 
tervenemistunnistuste andjad (5. august, 2013)

GCN TV edastab Manmini ülistusteenistuse, mis edastatakse ka Interneti kaudu ja kus osalesid 
inimesed umbes 170 maalt



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) 
Telefon: 82-2-818-7047   Faks: 82-2-818-7048 
Veebileht: www.manmin.org/english
                 www.manminnews.com  
E-post: manminministry@manmin.org 
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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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„Armastusel ei ole rõõmu ülekohtust, aga ta rõõmustab tõe üle.“ (1. Korintlastele 13:6)

Armastusel ei ole rõõmu ülekohtust

Armastus, mida Jumal soovib näha, taotleb teiste 
kasu; see toob rõõmu, lootust ja elu ja on igavesti 
muutumatu vaimne armastus. Aga lihalik armastus 
taotleb omakasu ja on muutlik. Vaimse armastuse 15 
iseloomulikku joont on kirja pandud 1. Korintlastele 
13.  peatükis ,  mida kutsutakse  „Armastuse 
peatükiks.“

Me rääkisime eelmistes väljaannetes üheksast 
vaimsele armastusele iseloomulikust joonest: 
kanna t l ikkuses t ,  l ahkuses t ,  kadedus tunde 
puudumisest, kiitlemise, kõrkuse ja sündsusetu 
käitumise puudumisest, omakasu mitte taotlemisest, 
mitte ärritumisest ja kannatatud kurja mitte meeles 
pidamisest. 

Süüvime nüüd vaimse armastuse järgmisesse 
iseloomulikku joonde: ebaõigluse üle mitte 
rõõmustamisse. Ebaõiglus tähistab häbiväärseid 
väliseid tegusid. Te võite vaimse armastuse saada 
vaid siis, kui te ei tunne ebaõigluse üle rõõmu.

Mida tähendab siis, et armastus ei tunne ülekohtust 
rõõmu? Ja mida me peaksime tegema, et saada 
vaimne armastus, mis ei tunne ülekohtu üle rõõmu?

1. Mida tähendab ülekohtu üle rõõmu mitte 
tundmine?

Arenenud maal on väga võimalik, et ausad 
inimesed on edukad. Aga arenemata maades vohab 
sellele vastupidiselt korruptsioon ja ebaõiglus. 
Niisugustes maades toimub peaaegu kõik raha eest. 
Ebaõiglus on mingi maa tõusu ja langusega lähedalt 
seotud.

See avaldab ka üksikisiku elule tohutut mõju. Kui te 
mõtlete egoistlikult, et teie edu on kõik, mis elus loeb, 
ei leia te tõelist rahulolu ja ei saa kedagi armastada. 
Seega Jumal õpetab meile, et tõeline armastus ei 
tunne rõõmu ülekohtust, vaid rõõmustab tõe üle. 

„Ebaõigluse üle mitte rõõmu tundmine“ ja 
„kannatatud kurja  mit te  meeles  pidamine“ 
kõlavad sarnaselt. Aga erinevus seisneb selles, et 
„kannatatud kurja mitte meeles pidamine“ tähendab, 
et inimsüdames ei ole mingit kurjust, aga ebaõigluse 
üle rõõmu mitte tundmine tähendab, et vääritu 
välispidine käitumine või taolised teod ei tee meile 
rõõmu ja me ei võta neist osa.

Oletame, et te tunnete rikka sõbra üle kadedust. 
Ta ei meeldi teile samuti sellepärast, et ta näib 
alati oma rikkuse üle hooplevat. Te mõtlete samuti 
midagi sellesarnast: „Ta on nii rikas, aga kuidas on 
lood minuga? Ma loodan, et ta läheb pankrotti.“ See 
tähendab kurja mõtlemist. Aga ühel päeval keegi 
petab teda ja ta ettevõte pankrotistub päevaga. Kui teil 
on siis hea meel ja te mõtlete: „Ta kiitles oma rikkuse 
üle, paras talle!“, tunnete te ebaõiglusest rõõmu. 
Lisaks, kui te osalete niisuguses kurjas teos, tähendab 
see, et te tunnete ebaõiglusest elavalt rõõmu.

2. Vaimse armastuse saavutamiseks
1) Me ei tohi seadust rikkuda ega teistele kahju teha.
Me ei tohi teha midagi, mis on ilmselgelt kellegi 

vastu ebaõiglane. Inimene võib saada rikkust 
ebaõigete meetoditega ja ilma vaevanägemiseta. 
Ta pettis või ähvardas teisi, et nende omandit võtta. 
Samuti võib inimene rikkuda maa määrusi või 
seadusi ja taotleda omakasu. Näiteks, kohtunik 
määrab ebaõiglase karistuse pärast altkäemaksu 
saamist ja langetab otsuse, karistades süütut. See on 
ebaõiglus.

Kui keegi müüb midagi, võib ta koguse suhtes 
petta või kasutada odavaid ja vähekvaliteetseid 
tooraineid ebaõiglase tulu saamiseks. Või mõned 
inimesed taotlevad omakasu teistest hoolimata. 
Sellele lisaks petavad paljud inimesed maailmas teisi 
ebaõiglasel teel raha saamiseks.

Ole tame,  e t  t e  o le te  kõrge l  pos i t s ioon i l 
töötav riigiametnik ja te saite teada, et üks teie 
parimatest sõpradest teenib mingi töise tegevusega 
ebaseaduslikult palju raha. Kui ta vahele jääb, 
karistatakse teda karmilt ja see sõber andis teile 
suure rahasumma, paludes teil vaikida. Ta ütleb, et 
ta annab teile hiljem veelgi suurema summa. Isegi 
kui te olete suures rahahädas, ei saa te ebaõiglaselt 
käituda, kui te Jumalat armastate ja peate õieti 
tegema.

2. Ajaraamatus 19:7 öeldakse: „Nüüd siis valitsegu 
teid Isanda kartus! Pange tähele, mida te teete, 
sest Isanda, meie Jumala juures ei ole ülekohut, 
erapoolikust ega meelehea võtmist!“ Jumal on 
õiglane; Temas ei ole üldsegi mingit ebaõiglust. 
Me võime inimeste silmad katta, aga me ei saa 
Jumala ees salajas petta. Seega me peame lihtsalt 
jumalakartusega ausalt asju õieti tegema.

Me võime Piiblist lugeda Aabrahami lugu. Kui 
teised kuningad võtsid lahingus ta vennapoja Loti 
Soodomas vangi, tõi Aabraham kõik Soodoma 
inimesed koos kogu vara ja oma vennapoja Loti ning 
tema varaga tagasi. Seega Soodoma kuningas oli 
tänulik ja lubas tal omale vara võtta. Aga Aabraham 
keeldus sellest (1. Moosese raamat 14:22-23). 
Samuti kui ta naine Saara suri, tahtsid põlluomaniku 
Heti pojad talle matusepaiga surnu matmiseks tasuta 
anda. Aga Aabraham tasus 1. Moosese raamatu 23. 

peatükki kirjapandu kohaselt täishinna, sest ta oli aus 
ja ei soovinud teenimatut tulu ega midagi ülekohtu 
hinnaga tasuta saada.

Need, kes armastavad Jumalat ja keda Jumal 
armastab, ei tee teistele kahju ega riku isikliku tulu 
saamiseks seadust. Nad ei taha midagi muud peale 
ausa kompensatsiooni. Seega, kui keegi tunneb 
ebaõiglusest rõõmu, tõendab see, et nad ei armasta 
Jumalat ega oma ligimesi selle määraga võrdeliselt. 

2) Me ei tohi teha midagi, mis ei ole Jumala 
Sõnaga kooskõlas.

Ebaõigluse alla ei kuulu vaid seaduserikkumine ja 
teiste kahjustamine, vaid samuti iga üksik patt, mis 
on Jumala Sõna vastane. Kui südames olev kurjus 
tuleb teatud kujul esile, on tegu patuga, mis on 
ebaõiglane. Paljude pattude seast on eriti ebaõiglus 
liha tegu. See tähendab, et kurjus – vihkamine, 
armukadedus ja kadedus tuleb esile tegudena nagu 
võitlemine, vägivald, pettus ja mõrv.

1. Korintlastele 6:9-10 öeldakse: „Või te ei tea, 
et ülekohtused ei päri Jumala riiki? Ärge eksige: ei 
kõlvatud ega ebajumalateenijad, ei abielurikkujad 
ega lõbupoisid ega meestepilastajad, ei vargad ega 
ahned, ei joodikud ega pilkajad ega riisujad päri 
Jumala riiki!“ Seega, ebaõigluse tegijad peaksid aru 
saama, et neil on raske isegi pääseda ja nad peavad 
põhjalikult meelt parandama.

Piiblis räägitakse Aakanist, kelle hävitas ta 
armastus ebaõiglase tasu vastu. Ta oli väljarände 
teise sugupõlve seast, seega ta kasvas lapsest peale 
üles, nähes seda, mida Jumal oma rahva heaks tegi. 
Aakan nägi, kuidas Jordani jõevood peatusid ja 
tugevad Jeeriko linnamüürid langesid hetkega. Ta 
teadis väga hästi, miks nende juht Joosua keelas neil 
Jeerikost midagi kaasa võtta: sest kõik seal sisalduv 
tuli Jumalale ohvriks tuua.

Aga kui ta nägi Jeeriko linnast pärit sõjasaaki, 
pimestas teda ahnus. Kui ta nägi ilusat Sineari 
kuube ja hõbeseekleid ja kullakangi, ei hoolinud 
ta Jumala Sõnast ja Joosua palvest ja peitis 
need salaja oma asupaika. Lõpuks põhjustas 
tema ebaõiglane käitumine Iisraeli  kaotuse 
järgmises lahingus. Tema ebaõiglane tegu tuli 
lõpuks päevavalgele ja kõik ta pereliikmed visati 
kividega surnuks. 

Kallid vennad ja õed. Meie patuta Jeesus löödi 
risti, et päästa meid meie ebaõiglusest nii nagu 
kirjutatakse 1. Peetruse kirjas 3:18. Kui me saame 
Tema suurest armastusest aru, ei tohi me ebaõigluse 
üle rõõmu tunda. Kui me sellest rõõmu ei tunne, 
ei tegutse me ebaõiglaselt ja elame samuti Jumala 
Sõna kohaselt. Siis võime me alati edukalt elada. 
Ma loodan, et te vabanete kiiresti ebaõiglusest, 
seadusestusest ja väärusest ja te süda täitub Jumalale 
kuuluva headuse, armastuse ja tõesõnaga. Ma 
palun Isanda nimel, et te saaksite seda tehes vaimse 
armastuse osaliseks. 

Vanempastor dr Jaerock Lee
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Sisim inimolemus

Kas seda saab muuta?
Paljud ütlevad, et nad ei saa oma iseloomu muuta ja hoiavad sellest jonnakalt ja muutumatult kinni. Muidugi on igaühel erinev 
iseloom ja me ei saa öelda, et üks või teistsugune iseloom on teisest parem.
Aga mõne inimese isiksus erineb väga märkimisväärselt ja tekitab teistele raskusi, rikub rahu ja toob kaasa teistega 
suhtlemisraskusi. Isegi kristlaste seas võib mõnel iseloomude iseärasuste tõttu raskusi esineda.
Oletame, et keegi teeb midagi kiiresti ja impulsiivselt ja teine inimene teeb oma tööd väga aeglaselt ja kaalutletult. Kui nad tahavad 
töötades teineteist järgida, tekib vältimatu konfl ikt. Samuti, kui keegi mõtleb loomuomaselt negatiivselt või on liiga introvertne, ei 
pruugi nad oma piiratusest üle saada ja tekitavad teistele raskusi. Seega, kui nad oma isiksuse külge klammerduvad, tekitab see 
mõttemalle. 
Mida me peaksime siis tegema, et hävitada isiksuse egoistlikud mõttemallid? Vaim laseb meil taibata, missugused isiksuse 
mõttemallid meil on, kui me palvetame ja mõtiskleme sel teemal. Meil võib olla Jumalale meelepärane isiksus ja me võime saada 
vaimse südame, kui me tegutseme tõese mõõdupuuga isikliku mõõdupuu asemel. 
Süveneme nüüd kolme liiki isiksuse mõttemallidesse.

Mõnedel, kellel on negatiivse mõtlemise mõttemall, on kalduvus rääkida 
usutunnistuse või rõõmsate sõnade asemel muredest või probleemidest. See ei too 
teistele armu ja nad ei saa teistele vooruslikku väärikust näidata. Kui nad eksivad 
või teevad teistele haiget, ei püüa nad andeks paludes ega neile meeltmööda olles 
suhteid parandada. Nad lihtsalt taanduvad olukorrast ja ei võta midagi ette.

Nad tunnevad taolist muret ja ärevust oma isiksuse tõttu, seega nad on 
piiratud, kuigi nad usaldavad Jumalat ja armastavad Teda. Aga Jumalale ei 
ole midagi võimatut, seega kui me tegutseme Teda usaldades, saab võimatu 
võimalikuks ja võimalik muutub veelgi paremaks.

Kui me Jumalat tõesti usaldame ja armastame, peaksime me Teda kõige eest 

tänama, tundma Jumala armastust ja kogu aeg rõõmustama. Aga negatiivse 
isiksuse mõttemallidega inimeste süda on murelik, kuigi nad väidavad end 
tänavat ja rõõmustavat. Kui nad sattuvad raskustesse, püüavad nad need usuga 
võita, kuid neil on raske võidelda oma mõtetega: „Aga mis siis, kui miski 
halvasti läheb?“ Isegi kui midagi head juhtub, on nad negatiivsete mõtete 
lõksus, mõteldes: „Aga mis saab siis, kui see ikkagi valesti läheb?“ ja nad 
kaotavad oma südames oleva rõõmu ja tänutunde. 

Seega nad peaksid püüdma tunda Jumala armastust, kõige eest tänulikud 
olema ja Jumalat paludes usus edasi jooksma. Siis muutuvad nende süda ja 
mõtted positiivseks (Filiplastele 4:6-7).

Isegi kui me tegutseme alandlikult, peaksime me eristama olukordi, millega 
meil tegeleda tuleb ja olukorda, kus me peaksime taanduma. Kui me teeme 
mingit tööd, ei tohi me arvata, et me pole selle töö tegemiseks piisavalt head. 
Selle asemel peaksime me töö Jumala armastust ja abi usaldades julgelt lõpule 
viima, sest mõnes olukorras me peame julgelt esile astuma ja jumalariigi heaks 
ustavalt tööd tehes asjaga tegelema.

Enesealanduse mõttemalliga inimesed taanduvad, öeldes: „Ma ei ole see 
inimene, kes juhataks ja mul ei ole niisugust isiksust.“ Nad väldivad vastutuse 
võtmist ja ütlevad: „Ma tahan, et teised, kes on minust paremad ja igatsevad 
seda enam teha, tegeleksid selle asjaga.“ Vahel inimesed muutuvad selliseks 
oma kaasasündinud isiksuse tõttu, aga enamasti on nad niisuguse mõttemalli ise 
kujundanud. Sellisel juhul võisid nad olla julged ja kirglikud, aga pikaaegsed 
katsumused heidutasid neid ja nad ei tegutse enam julgusega, mis neil varem oli. 

Mõned inimesed ütlevad, et nad ei ole usukalju peal seisnud või nad ei ole 
veel vaimseks muutunud ja arvavad, et nad ei saa Jumala tegude teokstegemisel 
juhirolli võtta ja tõmbavad joone, mis tähistab nende ise paikapandud piire. 
Nad tõmbuvad lihtsalt eemale ja taanduvad. Nad peavad vaimus kasvamiseks 
Jumalalt ustava ja aktiivsema töötegemise jaoks jõudu paluma. Meie armastuse 
Jumal tegutseb meiega, kui me anname endist parima, et kõike kuulekalt teha 
ka siis, kui me ei seisa veel usukalju peal ja pole veel vaimseks saanud. 

5. Moosese raamatus 6:5 öeldakse: „Armasta Isandat, oma Jumalat, kõigest 
oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma väest!“ Isegi kui te võtate 
enese peale midagi, mis ei tundu teie jaoks kohane olevat, kui te püüate oma 
ülesannet Jumala armastusega teoks eha, suudate te oma isiksusest kaugemale 
minna ja suuremat tööga toime tulla. Kui te püüate paar korda, ületate te selle 
Jumalalt saadud julguse abil.

Introvertsed inimesed ei väljenda end lihtsalt. See võib olla sünnipärane või 
eluaja jooksul kogetud traumast tingitud. Näiteks, kui keegi valmistas neile 
minevikus suure pettumuse, on neil hiljem raske end väljendada ja oma tõelisi 
tundeid avada. Samuti ei taha nad teistele oma puudusi näidata ja püüavad neid 
varjata, mis tekitab mõttemalli moodustumist.

Isegi kui introvertse iseloomuga inimesed ei  tunne teiste vastu 
ebamugavustunnet ja käituvad nendega lahkelt, ei saa nad oma iseloomu 
mõttemallide tõttu lasta teistel sellest tröösti tunda. Isegi kui nad ei tee kurja, ei 
suuda nad armulised olla ega vooruslikku suuremeelsust üles näidata ega teistele 

armastust edastada. Vahel nende isiksus segab ka nende vaimset kasvu ja tekitab 
teistele ebamugavustunnet. Neil võib olla vajaka empaatiatundest, mis aitaks 
neil teiste tunnetega samastuda ja nad ei suuda teistele oma tundeid efektiivselt 
edastada. Niisugused inimesed ei jaga teiste südant ja neil puudub selle vastu 
isegi huvi. Kuidas nad saavad siis seda isiksuse mõttemalli hävitada, muutuda ja 
vaimseks saada? Nad peavad tolle mõttemalli hävitama ja teiste südant, seisundit 
ja olukordi tähele panema. Nad peavad teistesse suhtuma suurema läbinägelikkuse 
ja sallivama südamega, armastuse ja voorusliku suuremeelsusega. Siis saavad nad 
vaimseteks inimesteks, keda Jumal näha soovib. 

Negatiivse mõtlemise malli hävitamiseks

Introvertsete mõttemallide peatamine

Enesealandamise mõttemalli hävitamine

Me peaksime kõige eest tänulikud olema, tundma Jumala armastust ja alati rõõmustama

Meil tuleb teisi armastuse, voorusliku suuremeelsuse ja sallivusega hoida

Me peaksime sõnakuuleliku südamega endast parimat andma
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„Jumala armastus India 
vastu on piiritu“

Vanem Celliah Ebenezer (Tööstustööliste palveosaduse juht Chennais, Indias)

Ma sündisin rikkasse kristlikku perekonda 
India Tamil Nadu osariigi Madurai piirkonnas. 
Mulle meeldis väga füüsilist trenni teha ja ma 
tahtsin maadlejaks saada. Aga mu vanemad 
õpetasid mulle headust ja juhatasid mind oma 
eeskujuliku eluga Isandale pühenduma.

M a  o l i n  t o h u t u s u u r e  t ö ö s t u s e t t e v õ t t e , 
Greenfield Engineering, juhataja ja teenisin 
t ö ö s t u s t ö ö l i s t e  p a l v e o s a d u s e  j u h i n a .  M e 
toetasime rahaliselt  kohalikke pastoreid ja 
misjonäre ja aitasime välismaistel hästi tuntud 
jutlustajatel Chennais koosolekusarju pidada.

M a  v e e n d u s i n  2 0 0 2 .  a a s t a  I n d i a 
ühendkoosolekusarja ajal, et dr Jaerock Lee on 
tõeline jumalasulane 

2002. aasta ühel päeval kuulsin ma oma tuttava 
pastori Owen Robertsi käest korraldatavast 
koosolekusarjast, kus dr Jaerock Lee kõneles. 
Ma töötasin koosolekusarja pressikomitees ja 
reklaamisin koosolekusarja paljude erinevate 
meedialiikide kaudu, kaasa arvatud televisioon ja 
ajalehed. 

Dr Lee 2002. aasta India ühendkoosolekusarjale 
tu l i  ü l e  3  mi l jon i  i n imese .  See  lõ i  Ind ia 
kristlikus ajaloos uue rekordi ja tõi Jumalale 
palju au. Kuigi esines palju raskusi ja inimlikku 
vahelesekkumist, olid kõik Jumala õnnistuste 
saamiseks ette valmistunud.

Konkreetsemalt öeldes, Tamil Nadu väljastas 
täpselt enne koosolekusarja Sunniviisilise Jumala 
poole pöördumise keelumääruse. See ei olnud 
suur usukatsumus mitte vaid koosolekusarjaks 
valmistuvatele pastoritele, vaid ka paljudele 
kristlastele. Ainus võimalus näis olevat alla anda, 
aga dr Lee rühkis vaid usu läbi koosolekusarja 

tegemisega edasi. 
Tulemus oli  kirjeldamatu – tulvil  Jumala 

väetegusid, tunnustähti ja imesid ja arvukad 
hinged võts id  Isanda vastu  ja  sa id  dr  Lee 
sõnumite ja palve kaudu terveks.  Nad tõid 
Jumalale au. Ma nägin, kuidas koosolekusari läks 
Jumala kätesse, kes andis täielikku abi. 

India Manmini teenistus organiseeriti pühaduse 
evangeeliumi ja väetegude levitamiseks

Pärast koosolekusarja sain ma kindlama usu 
ja levitasin evangeeliumi veelgi innukamalt. 
Lõpuks organiseeris Chennai Manmini kogudust 
t een iv  pas to r  Joseph  Han  Ind ia  Manmin i 
teenis tuse .  Se l les t  a jas t  saadik  o leme me 
pühaduse evangeeliumi ja Jumala väge levitanud 
Chennai Tööstustööliste palveosaduse pastorite 
seminar i  kor ra ldamise  tee l .  I sanda  heaks 
töötamise algusest saadik on mu töö õnnistatud 
olnud ja ma olen aktiivsemalt teenida saanud.

Ma olen Manmini Keskkoguduses kaks korda 
käinud ja palju armu saanud. Koju naastes 
andsin ma oma perekonnale ja sugulastele edasi 
koguduse uudised, dr Lee vaimsed sõnumid ja ta 
raamatud. Selle tulemusel tekkis mu pastoritest 
nõbudel igatsus külastada seda väelist kohta – 
Manmini Keskkogudust.

M a  t u n d s i n  2 0 1 3 .  a a s t a  M a n m i n i 
suvekoosolekute ajal taas hämmastust dr Lee väe 
üle

2013. aasta augustikuus osalesin ma Manmini 
2013. aasta suvekoosolekutel ja kogesin Jumala 
hämmastavat väge. Seminar algas 5. augustil kell 
19.30. Pärast Manmini esinejate erietendust ja 
koosoleku juhataja poolset kõneleja esitlust sadas 
esiteks paar vihmatilka. Aga siis hakkas sadama. 
Dr Lee ei lahkunud ka vihmasajus ja samuti jäid 
ta koguduseliikmed kohale. 

Sel hetkel tuli mulle hetkega meelde 2002. 
aasta India ühendkoosolekute sari ja ma täitusin 
kirjeldamatute tunnetega, sest siis jutlustas dr 
Lee koosolekusarja kolmandal päeval tugevas 
vihmasajus. Sel ajal oli vihm õnnistuseks, sest 
Chennai inimestel oli kümme kuud veest puudus 
olnud. Sellepärast kuulasid osalejad sõnumit 
tähelepanelikult ja rõõmustasid lahkumise asemel 
Pärast jutlust palvetas ta platvormil haigete eest 
ja paljud tunnistasid, et nad olid haigete eest 
palvetamise ajal terveks saanud. Paljud vaatasid 
sündivat teleekraanilt ja tulid järgmisel päeval 
ise kohapeale ja koosolekusari oli inimestest 
tulvil.

Mulle tulid meelde mälestused ja ma olin täis 
ootust, mõteldes: „Millised õnnistused meile 
antakse?“ Ma vaatasin dr Leed täie tähelepanuga. 
Pärast koosoleku juhataja tutvustust palvetas 
dr Lee julgelt  Jumala poole. „Peatu, vihm. 
Vihmapilved, hajuge! Taevas, tule nähtavale ja 
tähed, ilmuge!“ Siis algas seminar.

Üllatuseks, veidi aega hiljem tumedad pilved 
hajusid ja vihmasadu lakkas. Taevas oli taas 
sinine ja tähed paistsid. Jumal saatis meile jaheda 

tuule ja kuivatas märjad riided. Halleluuja! 
Pärast seda sõnumit palvetas dr Lee haigete ja 
kõigi kohalolijate eest. Paljud said igasugustest 
haigustest terveks ja andsid tunnistusi. Ka minu 
nõbud said terveks, mis liigutas mind veelgi 
rohkem.

P a s t o r  Vi c t o r  S e l v a n  s a i  p a l v e  k a u d u 
terveks 22 aastat kestnud haigusest ja pastor 
Simon sai terveks teda neli aastat kimbutanud 
kõrgvererõhutõvest

Pastor Victor Robinson Selvan (Siioni Aia 
Jumala Assamblee Kogudusest)  sai  dr  Lee 
tunnistuste memuaaride Enne Surma Igavese 
Elu Maitsmine lugemisest suurt armu ja ta on 
iga päev GCN TVd vaadanud. 22 aastat kogunes 
tema põlveliigestesse uureahape (valgujäätmed) 
ja need olid kogu aeg paistetanud luuvalu tõttu 
ja tugev valu põhjustas talle palju probleeme. 
Ta pidi ka oma füüsilist seisundit taimetoitu 
süües kontrolli all hoidma, sest liha – kanaliha ja 
loomaliha tekitas ta ihusse rohkem kusihapet ja 
põhjustas ta jalgade veelgi suuremat paistetust. 

Aga kui  dr  Lee palvetas  usus tema eest , 
kadus valu. Ta hakkas igasuguse valutundeta 
trepist üles-alla liikuma ja sai ka loomaliha ja 
kana probleemideta süüa. Ta ei tundnud enam 
mingisugust valu. Pastor Sathya Moothy Simon 
Paul (Jeesus Trööstib Teenistusest) tervenes neli 
aastat püsinud kõrgvererõhutõbe probleemist 
ja veendus Manmini teenistuses veelgi enam, 
Jumalat tänades.

Ma o len  kohtunud  a rvuka te  vä l i smais te 
pastoritega, aga ma austan ja armastan dr Jaerock 
Leed nende seast kõige rohkem. Paljud India 
pastorid ja usklikud mäletavad praeguseni dr 
Leed ja tema koosolekusarja ja räägivad sellest. 
Ma tänan ja austan Jumalat, kes tahab, et kõik 
inimesed pääseksid, kes armastab enam kui 1,2 
miljardit inimhinge Indias ja lasi neil tõelise 
karjasega kohtuda.

Muani joogivee vägi.... kogudusevanem Ebenezer ja tema 
vennapojad ning:
(vasakult paremale – pastor Simon, Rev. Daniel Allen 
Robinson ja ta abikaasa, kogudusevanem Ebenezer, pastor 
Victor Selvan)


