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Manmini Keskkoguduses on üksmeelse kogunemise 
ajal ilmsiks saanud palju imesid ja tunnustähti ja Isand 
on kogudust õnnistanud, lisades iga päevaga pääsemisele 
tulijaid ning kogudus kiidab Jumalat ja on Apostlite 
teod 2:43-47 algkoguduse moodi kõigi inimeste silmis 
soositud. Manminil on hea meel õnnistusest, millega 
õnnistati Filadelfi a kogudust Johannese ilmutuses 3:7-13. 
Au ja tänu Jumalale, kes on õnnistanud Manmini kuni 
käesoleva, koguduse 32. aastapäevani.

25. juulil, 1982. aastal toimus Manmini koguduse 
avateenistus, mida peeti 33m2 suuruses pühamus 13 
koguduseliikmega, kellest neli olid lapsed. Sellest ajast 
saadik on Manmin kuulutanud oma juhtivpastori dr 
Jaerock Leega pühaduse evangeeliumi, demonstreerides 
Püha Vaimu väge igas maailma nurgas. Praeguseks teeb 
kogudus koostööd umbes 10000 haru-ja liitkogudusega. 
See on Jumala Sõnale kuuletumise vili. 

Algkoguduse tagakiusamine Jeruusalemmas pillutas 
selle liikmed laiali ja seega kuulutati evangeeliumi kogu 
maailmas. Ka Manmini tabas Jumala lubatud tagakius 
usuliikumiste ja riigi poolt, kui kogudus kasvas vaid viie 
aastaga 3000 liikmeni. Aga see avas ukse riigisiseseks 
evangeeliumi kuulutamiseks. 

Korea Ühendatud Pühaduskogudus asutati 1991. 
aasta juulis. 1992. aastal etendas juhtivpastor dr Jaerock 
Lee olulist osa Korea kristlikes sündmustes. Ta oli 
„1992. aasta Püha Vaimu plahvatuslike koosolekute 
sarja“ kaasjuhataja ja „50. iseseisvuspäeva rahu 
ühenduskongressi“ juhataja. 1993. aastal nimetas USA 
ajakiri Kristlik maailm (Christian World) Manmini 
üheks maailma 50 tippkogudusest.

1998. alanud kolmest katsumusest läbi tulles õppis 
Manmin praktiliselt käsuseadust armastusega täitma 
ja ehitas koguduse kasvu jaoks kindla aluse. 2000. 
aastast algas teine stardifaas, mille ajal koguduse 
maailmamisjoni nägemus sai konkreetse piiritluse. 

CNNis kajastatud Uganda 2000. aasta Pühast 
evangeelsest koosolekusarjast alates pidas Manmin 
palju koosolekusarju Jaapanis, Pakistanis, Keenias, 
Filipiinidel, Honduurases, Indias, Venemaal, Saksamaal, 
Peruus, Kongo Demokraatlikus Vabariigis, USAs, 
Iisraelis ja Eestis. Kogudus teostas raskuste korral 
maailmamisjoni märtriusuga nii nagu juhtus Pakistanis, 
kus koosolekukoht blokeeriti, Indias, kus väljastati 
„Jõulist usupöördumist keelustav määrus“ ja judaistlikul 
maal, Iisraelis.

Alates 2010. aastast, millal algas kolmas stardifaas, on 
Jumal Manmini koguduseliikmetele andnud kiire vaimse 
voolu, et nad saaksid taevassesse Uude Jeruusalemma 
minna. Tema juhatusel on nad saavutanud vastavuse 
vaimsele standardile ja valmistavad Kaanani Pühamut 
ette lõpuaja ettehoolde täitmiseks maailma 7,2 miljardi 
hinge päästetöös. 

Koguduse  30 .  aas tapäeval  kuul is  kogudus 
eriti Jumalalt, et tegu oli uue avamisega ja uue 
maailmasuunalise algusega ning et sünnib suur 
taastustöö ja täielik pöördumine. Selle lootusega 
liiguvad koguduseliikmed innukalt edasi ja valmistavad 
ette Suurt pühamut, kus nad võivad Isanda tulekul 
viibida.

„Avage kogudus, 
kui päike kõrvetab“

Kuulekuse vili: Riiklik evangelism ja maailmamisjon

Kallis Isa, 
täna, nii nagu kõigil teistel päevadel, 
on see poeg mäele tulnud
ja põlvitab Sinu ees, 
et Isa tõelist tahet teada saada.

Mu armas Isa, 
kui Su Sõna poleks minuga olnud, 
kuidas ma oleksin Sinu tahet teada saanud
ja kuidas ma oleksin tundnud
oma kalli Isa ja Isanda südant?

Sinu Sõna on mu juhataja
ja Sinu ja minu ühendusnöör.
on palju usklikke, 
aga keegi ei mõista Isa tõelist tahet,
keegi ei suuda mõista Jumala südamepõhja.

1. Moosese raamatust Johannese ilmutuseni, 
lase mul teada Isa lõpmatult sügavat tahet.
Ja mu palvetega, mis jõuavad Isani,
võid Sa lasta mul aru saada Piibli varjule pandud saladusi.

See poeg tahab ainult Isa sügavat armastust teisteni viia.
Ma tahan üksnes, et paljud võiksid Sind tõeliselt uskuda
ja et nad ei saaks Sinust vääriti aru.

Mu armas Isa ja mu Isand, 
ma olen sellel mäel põlvili, 
et mõista Isa tahet. 
Kuid miks ma eksin nii palju Isa ja Isanda suhtes?
Mu silmist ei lakka iialgi pisaravool,
ma tahan tunda siin Isa südant täiesti
otsekui oleksin ma Isa ja Isanda põues.

Isa, 
Mu Isa, kellest ma nii suurt puudust tunnen, 
Mu süda igatseb lõpmatult Sinu järele.

Koguduse rajamise ajal tehtud usutunnistus,
saadud mäel paastudes ja palvetades, 

et Jumalalt selget arusaamist Piiblist saada.



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  

29, Digital-ro 26-gil, 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 

Estonian

Väljaandja: Manmini Keskkogudus
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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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„Aga ülalt tulev tarkus on esiteks puhas, siis rahumeelne, õrn, mõistlik, täis armu ja häid vilju, vankumatu, ilma silmakirjalikkuseta.“ 
(Jakoobuse 3:17)

Mõõdukas tarkus

Igaüks, kes vabaneb pattudest ja 
kurjusest ning taotleb rahu, kannab 
tasaduse ja mõõdukuse vilja, see 
t ähendab ,  t a saduse  j a  t e i s t ega 
arvestamise vilja, olles valmis aru 
pidama. Mida siis tähendab mõõdukas 
tarkus?

Mõõdukus tähendab hea ja ilusa 
südame lõhna demonstreerimist 
hea viljaga sõnades ja tegudes. Kui 
meie süda on täis headust ja tõde, 
tulevad meie seest esile head sõnad 
ja kõik meie teod on ilusad. Aga 
hea olemine ei tähenda lihtsalt kogu 
aeg pehmet ja tasast olekut, vaid 
selle hulka kuuluvad ka tugevus ja 
julgus. Kui mõlemad valikud on tões 
aktsepteeritavad, valib mõõdukusega 
inimene Püha Vaimu läbi eristades 
Jumalale  meeldivama variandi . 
Mõõdukuse iseloomulikke jooni võib 
liigitada kolmeks. 

1. Igas olukorras tõde eristades 
võib mõõdukus anda rahu ja 
teistele rahu tagada

Kuna vaimse headusega süda on 
täis tõde, on sellel valguse meelevald 
ajada pimedus välja. Kui mõõdukas 
inimene nõustab kedagi, suudab ta 
eristada probleemi olemust ja teise 
inimese südant värskendada. Kui 
inimesel on isekad motiivid, on ta 
nägemine takistatud omakasu või 
vimmatunde tõttu. Aga kui meil ei 
ole isekaid motiive, võime me näha 
probleemi lahendust. Isekate motiivide 
omamine tähendab enese huvides 
tegutsemist. Isekad motiivid taotlevad 

„oma vara“, „oma perekonda“, „oma 
kuulsust ja võimu“, „oma uhkust“ ja 
„oma mugavust.“ 

Luuka 12. peatükis tuli üks inimene 
Jeesuse juurde ja palus, et Ta jagaks 
tema vanemate  päranduse tema 
vennaga võrdselt. Selles olukorras ei 
õpetanud Jeesus talle midagi pärandi 
jagamise ega selle kohta, kui suure 
osa kumbki vend oleks pidanud 
saama. Selle asemel püüdis Ta õpetada 
midagi tähtsamat, öeldes Luuka 12:15: 
„Vaadake ette ja hoiduge igasuguse 
ahnuse eest, sest külluseski ei olene 
kellegi elu sellest, mis tal on!“

Kui inimene ei vabane ahnusest, 
on tal vennaga pidevalt konfliktid. 
Seega, Jeesus andis selle inimese 
probleemile põhilahenduse. Ta andis 
talle vaimse vastuse, õpetades tõelise 
õnnistuse teed. Kui te vaatate oma 
südant mõõdukusega, suudate te iga 
probleemi olemust näha.

2 .  Mõõdukus  tähendab  ka 
r a s k e t e s  o l u d e s  e n e s e g a 
rahulolekut, vaikust ja rahu Jumala 
tahtest arusaamisel

Kui me süda on mõõdukas, ei ole 
meis mingit ärritust mitte üksnes 
heal ajal, aga ka rasketes oludes 
(Filiplastele 4:11-12). Me ei kaota 
julgust  ega kurda,  öeldes:  „See 
on raske ja see on keeruline.“ Me 
suudame kõike tänu ja rõõmuga teha, 
sest meis olev Jumala arm on suurem 
kui hetkel meie ees seisev raskus.

 Mõned inimesed kurdavad ohtralt 
ja tunnevad vimma, kui asjad ei kulge 
soovikohaselt või nad on rasketes 
oludes. Nad võivad süüdistada ka teisi 
asjades, mis ei lähe hästi. Mõõdukuse 
eneses välja arendanud inimesed 
aga ei kaota isegi rasketes oludes 
oma südames turvatunnet. Nad ei 
üllatu ega kurvasta, vaid eristavad 
lihtsalt vaikselt Jumala tahet vastavas 
olukorras ja kuna nad on kindlad 
Jumala armastuses, võivad nad olla 
rahus ja valida igas olukorras parima 
tegevusviisi kasuks. 

Kui me oleme enesega rahul ja 
lahendame olukorrad mõõdukusega 
ning järgime headust, juhatab Püha 
Vaim meid alati. Niimoodi võime 
me eristada, kas Jumal tahab, et me 
liiguksime edasi nüüd või kas me 
peaksime peatuma ja hiljem jätkama. 

3. Mõõdukus ei kuuletu vaid 
Jumala Sõnale, aga teeb oodatust 
rohkem 

Oletame näiteks, et vanemad paluvad 
oma pojal teha midagi, kui nad lähevad 
välja. „Hoolitse oma väikevenna eest ja 
tee ka oma kodutöö ära!“ Kui poeg tegi 
kodutöö valmis, oleks ta võinud lihtsalt 
mängida. Aga kui vanemad tulid koju 
tagasi, leidsid nad, et poeg ei olnud 
vaid kodutöö valmis teinud, aga ta oli 
ka veidi kodu koristanud. Ta püüdis 
vanemate südamest aru saada ja tegi 
rohkem, kui ta oleks tegema pidanud. 
See on väga armas ja vanemad on tema 
üle väga uhked!

Samamoodi kuuletuvad mõõdukad 
inimesed Jumala Sõnale sellisena, nagu 
see on, sest nad armastavad Jumalat. 
Lisaks suudavad nad Püha Vaimu abil 
eristada, missugune tegevusviis on 
parim. Kui Jumal käsib neil midagi teha, 
teevad nad Jumala südant mõistes kaks 
või kolm asja või veelgi enam. Kui Isa 
Jumal näeb niisuguseid lapsi, on Tal 
väga hea meel ja Ta ütleb: „Nad on minu 
silmis kõlblikud.“

Me peame sageli oma kristlikus elus 
mitme asja vahel valima. Kui üks asi 
on tõene ja teine väär, tuleb meil ilmselt 
valida tõese asja kasuks. Kui mõlemad 
asjad on tõe sees vastuvõetavad, tahaks 
enamik valida selle kasuks, mis on nende 
jaoks kasulikum. Aga kui me oleme 
täiesti mõõdukad, võime me valida selle 
asja kasuks, mis toob Jumalale rohkem 
au ja on Talle meelepärasem.

Sel moel, kui meis on sügavam 
mõõdukuse tase, ei kuuletu me vaid 
Jumala Sõnale, vaid teeme enam kui 
meilt eeldatakse. 

4.  Aposte l  Paulus tegutses 
mõõduka tarkusega

Me võime aru saada, mil määral 
Pauluses oli arenenud mõõdukus, kui 
me vaatame ta tegusid ja tunnistusi. Ta 
pidas Moosese seadusest põhjalikult 
kinni isegi enne Isanda vastuvõtmist. 
Pärast Temaga kohtumist pühendas ta 
kogu olemasoleva evangeeliumile. Ta 
ei nautinud midagi ega kasutanud ära 
midagi, mida ta oleks nautida võinud. 

Näiteks, ta ütles 1. Korintlastele 8:13: 
„Seepärast, kui söök viib kiusatusse mu 
venna, siis ma enam kunagi ei söö liha, 
et ma oma venda ei viiks kiusatusse.“ 
See vastas ka küsimusele: „Kas me 

võime süüa liha, mis on ebajumalatele 
pühitsetud?“ Muidugi, kui te teate, et 
miski on ebajumalatele pühitsetud, 
on parem seda mitte süüa. Aga te ei 
saa alati igakord liha tagatausta teada. 
Seega, kui te lihtsalt sööte midagi 
varem ebajumalatele pühitsetut, ei 
ole tegu patuga (Roomlastele 14. 
peatükk). Tegu on lihtsalt toiduga ja 
selle söömine ei tähenda, et te osalete 
ebajumalakummardamises. 

Aga nõrga usuga inimesed võivad 
tunda end ebamugavalt, kui nad söövad 
midagi ebajumalatele pühendatut. 
Samut i ,  ku i  nad  näevad kedagi 
teist, kellel on usk, niisuguseid asju 
söömas, võivad nad arvata, et ta osaleb 
ebajumalakummardamises või nad 
võivad samuti süüa ja arvata, et sellega 
on kõik korras lihtsalt seetõttu, et 
usuga inimene sööb seda samuti. Kui 
nad söövad ja arvavad, et tegu on vaid 
toiduga, on kõik korras, aga probleem 
tekib siis, kui nad tunnevad süües 
südametunnistuspiina ja arvavad, et see 
ohverdati ebajumalatele. Kui te tunnete, 
et te ei peaks midagi tegema ja teete 
seda ikkagi, annab see saatanale põhjuse 
teie süüdistamiseks (Roomlastele 
14:23).

Paulusel oli usk, et ta võis süüa 
ebajumalatele ohverdatut ,  aga ta 
otsustas neid asju mitte süüa kartusest, 
et keegi võis teda neid süües nähes 
komistada. Ta otsustas liha pigem 
mitte süüa, selle asemel, et põhjustada 
teise hinge komistamist tema tegude 
tõttu. Jumalal oli hea meel, et Paulus 
niimoodi toimis ja Ta andis talle 
rohkem väge kui  ühelegi  te isele 
apostlile. Jumal andis talle ka selget 
sisendust ja tarkust, et ta saaks vastata 
usklike küsimustele, mis puudutasid 
abielu, lahutust, abieluprobleeme ja 
töiseid probleeme, Püha Vaimu ande ja 
leivamurdmisosadust. 

Üksnes siis, kui me saame mõõduka 
tarkuse, võime me valida Jumalale 
meelepärase kasuks, eristada õieti Tema 
tahet, istutada inimsüdametesse heade 
ja ilusate sõnadega usku ja lahendada 
nende probleemid tõega. 

Kallid vennad ja õed Kristuses, 
Ma palun Isanda nimel, et te saaksite 
mõõduka tarkuse headuse ja tõe täiuses 
ja oleksite Jumalale meeltmööda ilusate 
tegudega ning teil oleks suu, kust lähtub 
„värske vesi.“

Vanempastor dr Jaerock Lee
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♦ Kui te seisate usukalju peal ja olete vaimutasemele 

lähedale jõudnud, siis ei ole teis väliselt mingit spetsiifi list 

kurjust. Te ei tegutse mingil vääral moel. Te ei ole Jumala 

Sõnale sõnakuulmatu ja te ei eira oma kohuseid. Aga 

kuna te palvetate, armastate ja usaldate Jumalat ja igatsete 

vaimu, arvate te eksikombel, et teiega on kõik hästi. 

Aga Jumala arvates ei pruugi te mitmel moel täiuslik 

olla. Kuigi te ütlete, et te kuuletute Jumalale, olete te vahel 

Jumala arvates sõnakuulmatu. Te arvate, et te teete head, 

aga tegu on sellega, mida teie peate heaks. Vahel lihalik 

mõtteviis erutub ja kuna te teate, et teil on milleski täielik 

õigus, ei pruugi te näha seda, mis asja juures õige ei ole. 

♦ Ihulikud puudujäägid tähistavad olekut, kus teil 

puudub põhivõimekus, sest te ei ole läbinud staadiume, 

mida te kasvuprotsessi ajal läbima oleksite pidanud. Kui 

teil on ikkagi mingis valdkonnas mingeid puudujääke, 

võivad nad takistada teil vaimu minekut. 

Kuna ihulikke puudujääke arendatakse ja kinnistatakse 

harjumustena, võib neid ise olla raske avastada. Kuigi te 

saate neist teada, võib teil olla raske neid korrigeerida. 

Näiteks, võib-olla prõmmutate te uksi kinni või sulete 

neid jalaga. Te võite süüa luristades või toitu maha 

ajada. Võib-olla te käite tümpsudes või jalgu lohistades. 

Te võite teistel külas olles korratust tekitada või jätta 

igal pool, kus te viibite, asjad vedelema. Õige etiketi 

järgimine võib palju niisuguseid puudujääke täita. 

Ihus on veelgi tõsisemaid puudujääke. Võib-olla ei 

pööra te teistele tähelepanu või segate vahele kui nad 

räägivad. Te ei pruugi teiste inimeste vaatenurka mõista. 

See näitab enesekeskset maneeri ja teistega arvestamise 

puudumist. 
Inimestel, kellel on niisugused südame, tegude ja 

mõtlemise puudujäägid, ei ole piisavalt võimekust 

tavalises ühiskondlikus elus või isiklikes suhetes 

toimetulekuks. Nad tekitavad ka teistele raskusi või 

ebamugavust või panevad nad komistama. 

Vaimse armastuse puudumisest tingitult
Teil võib tugeva „ego“ tunde tõttu vaimsest 

armastusest puudu olla. Kuna teil on tugev 
ego, võib teil olla puudu vaimsest armastusest, 
mil lega te  suudaksi te  alanduda ja  teis i 
armastada ning teenida. Teil võib ikka veel olla 
tugevaid isiksuse egoistlikke mõttemalle ja 
soov uhkeldada.

Selleks, et end avastada ja muutuda, peate te end 
objektiivsest vaatevinklist nägema. Aga tugeva 
„ego“ tunde juures ei ole seda lihtne teha. Te 
suudate oma „egost“ vabaneda nii palju, kui teie 
südames on vaimset armastust. 

Tugevast enesekesksuse tunnetusest 
tingitult

Kui te olete ise oma elu keskpunktiks, võib 
teil olla vajaka armastusest teiste vastu. Vaimse 
armastuse puudujäägi tõttu te usute oma teadmisi, 
kogemusi ja oma tõekspidamisi, mis takistab teil 
teistele kaasa tunda või nende pärast kurbust tunda. 

See näitab, et viis, kuidas te ehitasite oma 
„ego“ üles, ei ole teie südamepõhjas olevast 
vähemtähtsam. Kui te elasite enesekeskset elu 
ja teised ei armastanud teid õieti, võib teil olla 
isegi pärast Isanda vastuvõtmist tugev „ego“ 
tunnetus.

Selle egoistliku tunnetuse lammutamiseks peate 
te oma elu vastupidiselt valitsema. See tähendab, 
et te peate tõsimeelselt alanduma, teisi teenima ja 
oma südant Isanda ja Jumala armastusega täitma. 
Siis võite te teisi vaimselt armastada ja nende 
südant, seisukohti ja isegi nende valu mõista ja 
aktsepteerida. 

Järelejäänud armukadedusest ja kadedusest 
tingitult

Te võite tunda armukadedust ja kadedust mitte 
üksnes siis, kui te kedagi vihkate, vaid ka siis, kui 
te olete pettunud ja julguse kaotanud, end teistega 
võrreldes. Kui te tahate oma väärtust näidata 
selle asemel, et lasta teistel end tunnustada või 

kui te tunnete end ebamugavalt nendega, kes teist 
erinevad, võivad need tunded olla põhjustatud 
teie algses loomuses olevast armukadedusest või 
kadedusest. Veelgi hullem, teie tunded võivad teie 
näoilmest välja paista. 

Te peaksite leidma niisuguse armukadeduse ja 
kadeduse, mis on peitunud sügavale teie algsesse 
loomusesse. Üksnes pärast nende täielikku 
eemaldamist võite te vaimu minna. Te peate 
taotlema teiste kasu, rõõmustama kogu südamest 
tões ja tundma rõõmu, kui teistel läheb teist 
paremini. Te peate saama niisuguse südame ja 
sellist head lõhna Jumalale ohvriks tooma. 

Lihalikest kirgedest ja ahnusest tingitult
Galaatlastele 5:24 öeldakse: „Jeesuse Kristuse 

omad on lihaliku loomuse risti löönud koos kirgede 
ja himudega.“ Me võime vaimu minna üksnes 
pärast lihalikest kirgedest ja soovidest vabanemist. 
Siis võime me kogeda tõelist rõõmu, mis tuleb 
vaid vaimsest armastusest.

♦ Kõrkust liigitatakse kaheks: lihalik ja vaimne kõrkus. 

Teil võib olla veidike lihalikku kõrkust alles jäänud, aga 

sellest suurem probleem on vaimne kõrkus. Vaimset 

kõrkust ei ole lihtne ise leida. Te vabanete sellest 

kindlasti, kui te mõistate, et miski tuleneb kõrkusest. Aga 

probleem seisneb selles, et te ei suuda seda ise näha. Kui 

te arvate enese omandatud vaimsete teadmiste alusel, 

et „miski on õige“, võib see viia vaimse kõrkuseni. 

Seega te peate suutma õieti eristada tõel põhineva hea ja 

kurja vahel ja ennast põhjalikult läbi vaatama, et vältida 

eneseõiguse tekkimist. 

Ekslik 
mõtlemine

„Ma olen usukaljul ja vaimu lähedal.
Aga miks ma ei suuda vaimus olla?“

Kolm peamist põhjust
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Praktilised näited

Ihulikud 
puudujäägid

Kõrkus
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Ma 
k o h t u s i n 
töö juures diakon 
Chulhoon Parkiga 
ja  reg is t reerus in  tema 
juhatusel 2010. aastal Manmini 
Keskkogudusse. 

Ma töötasin kolme vahetusega graafiku 
alusel, seega ma ei saanud hingamispäeva 
täielikult pidada. Minu kihelkonna pastor Crystal S. 
Kim külastas mind ja ma sain tema nõustamisest aru, et ma 
oleksin pidanud palvetama, et ma saaksin kogu hingamispäeva 
pidada. Ma hakkasin selle eest palvetama. Ma kohtusin Rev. Soojin 
Leega, kes oli Ühendkihelkonna pastor ja sain teada, kuidas ma 
peaksin vastuse saamiseks palvetama. 

Mind õnnistati hiljem ja viidi teise osakonda, kus ma töötasin 
argipäevadel. Ma kogesin palvele vastanud Jumalat ja palve hakkas mind 

h u v i t a m a , 
s e e g a  m a 
o s a l e s i n  i g a l 
õ h t u l  Ta a n i e l i 
palvekoosolekul. 

Mu abikaasale ja 
mulle meeldis väga 
fi lme vaadata. Me 
kuulusime ettevõtte 
fi lmiklubisse ja olime 
enamiku kohalike 
kinode VIPd. 9. jaanuaril, 
2014. aastal vaatasime 
me klubiliikmetega fi lmi. 
See fi lm oli tõest liiga kauge 
ja ma tundsin süümepiina. 
Ülistusteenistustel õpetati mulle, 
et ma peaksin end maailmalikest 
asjadest ära lõikama, et väärusest 
vabaneda. 

Järgmisel päeval ootasime me autos 
valgusfoori rohelist tuld, kui üks auto 
rammis äkki meie autot. Me arvasime 

lihtsalt, et Jumal ei saanud meid kaitsta, sest me 
vaatasime fi lmi, mis ei olnud hea. 

Siis sõitis teine auto taas meie autole otsa Uue Kuuaasta pühade ajal, kui me parkisime hetkeks tee kõrvale. Sel 
päeval vaatasime me filmi, aga me arvasime, et tegu oli lihtsalt animafilmiga. Kuid me tundsime meid oma kaitse 
ja õnnistuse kattevarju all hoida sooviva Jumala armastust, et me ei oleks filmide sõltuvuses ja ei kaugeneks Jumala 
armastusest ja taevalootusest. 

13. juunil palvetas dr Lee minu eest õnnistuspalve. Siis sain ma osakondliku ja isikliku auhinna. Ma sain 2014. aasta esimese 
poolaasta personali hindamisel kõrgeima hinde. Ma tänan ja austan Jumalat selle eest, et Ta annab mulle alati häid asju. Halleluuja!

„Meie Korea külastus 
oli reis vastuste ja 

õnnistuseni“

Ma sündisin ja kasvasin üles katoliku perekonnas ja tahtsin Jumala kohta rohkem teada saada. Ma tundsin huvi Piibli paljude osade 
vastu. Ma palusin, et saada tõelist usku, aga mu vaim janunes üha enam, rahuldust saamata. Kristlus tõmbas mind ligi. 2012. aastal 

kuulsin ma oma kolleegilt Janet Duvrelt lõpuks Manmini Keskkogudusest ja selle juhtivpastorist dr Jaerock Leest. 
Ma sain usu olemusest aru, kui ma lugesin dr Lee raamatuid, pealkirjaga Risti Sõnum, Taevas I ja II ja Põrgu. Ma 

liitusin Manmini pühapäevahommikuse teenistusega Interneti otseedastuse kaudu. Kuigi ma pidin ärkama hiljemalt 
pool neli hommikul, ei olnud mul seda raske teha ja teenistustega liituda. Hiljem ma osalesin ka reedeöisetel 

teenistustel. Mind puudutasid dr Lee jutlused, mis põhinesid täiuslikult Piiblil. Minu abikaasa, kes viibis 
välismaal ja ka minu lapsed liitusid teenistustega.

2014. aasta veebruaris registreerusime me Interneti teel Manmini koguduseliikmeteks. Vahepeal 
kuulsin ma, et Belgia Hainauti Manmini koguduses toimub koosolek (juhtivpastor: misjonär 

Christina Roh). Koosoleku kõnelejaks pidi olema Rev. Heesun Lee Manmini Keskkogudusest. 
Me olime seda pikisilmi oodanud! 24. mail läksin ma perega kogudusse, et saada oma 

palvevastust – et mu poeg saaks oma haigusest terveks. 
Mu poeg Phil Vovo oli 15 aastat atoopilise dermatiidi tõttu haige olnud, alates 
ajast, kui ta oli kaheksane. Esiteks ilmusid ta ihu mõnesse ossa paar vistrikku, 

aga kui ta kasvas suuremaks, levisid need kogu kehale. Kui haigus oli tõsine, ei 
saanud ta süüa, käia, magada ega õppida. 

Arstid suutsid tulla järeldusele, et haiguse põhjustajaks oli allergia ja seda 
haigust ei saanud spetsiaalselt ravida. Arstid said mu pojale anda ainult 

kortisoolisüste, et ta valu leevendada. See oli pikemas perspektiivis ta 
nahale ja luudele halb, kuid alternatiiv puudus. 

Rev. Heesun Lee, Manmini ülemaailmse töö juhtimise pastor, 
kuulutas koosolekul „usust.“ Mu poeg oli õnnistatud ja otsustas 

usu läbi terveks saada. Rev. Lee palvetas tema eest palverätiga 
(Apostlite teod 19:11-12) ja ta lakkas kohe ravimeid võtmast. Sel 
ööl oli ta suurtes valudes, sest põletik levis üle ta keha ja näo. Ta 
tundis, otsekui ta põleks ja kannatas väga. 

Aga ta võitis selle, pidades meeles Rev. Lee sõnumit Taanieli 
kolmest sõbrast, kes püsisid usus tulise ahju lõõmavas tules. 
Nädala pärast algas Jumala töö. Paksud kärnad, mis olid 
viimase 15 aasta jooksul tekkinud, hakkasid iseenesest ära 
kukkuma. Talle hakkas tekkima uus nahk. Halleluuja!

Me kogesime niisugust tervendustööd ja mu pere 
külastas 2014. aasta juunis Manmini Söulis.  Me 

väljendasime tänu dr Jaerock Leele ja ta palvetas 
meie eest. Me külastasime ka Muani joogivee kohta 

Muanis, Jeonnami provintsis ja kastsime end seitse 
korda Muani joogivee basseini. Taas sündis 

midagi hämmastavat. Iga mu pereliikme nahk 
muutus siledaks. Me ei vajanud enam kreemi, 

mida me pidime pärast duši all käimist peale 
määrima. Mu poja olukord on paranenud. 

Ma tunnen end nagu unes. Kunagi oli 
ta haigus meie kõigi vaevaks, aga 

nüüd on see näidanud meile 
t e e d  a r m a s t u s e  J u m a l a 

juurde. Me täname ja 
a u s t a m e  J u m a l a t 

kõige eest!

Õde Augustine Vovo; 60-aastane; Pariis, Prantsusmaa

„Ma olen rõõmus, et 
saan kogeda Jumala 
armastust!“
Nooremdiakoness Jaeyeong Lee; 
31-aastane, Lõuna-Korea 3-23 kihelkond

Emile Vovo, Augustine Vovo ja nende poeg Phil (keskel), kes tervenes 
nahahaigusest, mis vaevas teda 15 aastat


