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Manmini Keskkogudus on kasvanud 
kahe süsteemi all: misjonisüsteem 
(vanuserühmad) ja  kihelkondl ik 
süsteem (alagrupid). Kihelkondlik 
süsteem koosneb kolmest suurest 
hiigelkihelkonnast, mis on omakorda 
j a g a t u d  s u u r k i h e l k o n d a d e k s , 
k ihelkondadeks ,  p i i rkondadeks , 
alapiirkondadeks ja siis madalaimal 
tasemel rakkudeks.

2014. aastal relvastusid uute juhtidega 
meeste piirkondlikud, alapiirkondlikud 
ja rakujuhtide liidud taas Jumala 
Sõnaga. Kuna nad suudavad jumalariiki 
vaid Tema väega teoks teha, on nad 
pühitsusele jõudmiseks Sõnale ja palvele 
pühendunud (1. Korintlastele 4:20).

Nad õpivad pühapäeviti ühiselt 
Jumala Sõna – piirkondlikud juhid 
t e e v a d  s e d a  p ä r a s t  h o m m i k u s t 
teenistust; alapiirkondlikud juhid kell 
8.30 hommikul ja rakujuhid kell 7.30 
õhtul. Nad on hästi organiseeritud 
oma jutlusteseeriate „Risti sõnum“, 
„Armastuse peatükk“, „Püha Vaimu 
üheksa vilja“ ja „Õndsakskiitmised“ 
õpingutes ja nad palvetavad samuti 

tuliselt Taanieli palvekoosolekul. 
Sel le  tulemusel  paranes nende 

võime uustulnukaid ja teisi vaimsete 
vajadustega koguduseliikmeid juhatada 
ning nende isiklikku vaimset kasvu 
kiirendada. Nüüd arendavad nad võimet 
jutlustada igasugustel ülistusteenistustel 
ja koguduseliikmete eest vaimse 
armastusega hästi hoolt kanda. Meeste 
rakuteenistuse äratuse kaudu on 
meessoost koguduseliikmed täitunud 
enam Püha Vaimuga. 

56-aastane rakujuht diakon Yihee 
Song ütles: „Ma olin B-hepatiidi tõttu 
füüsiliselt ja vaimselt kurnatud, kui 
mind juhatati Manmini ja siis sain ma 
Dr Jaerock Lee palve kaudu terveks. Ma 
olin Jumala armu eest väga tänulik ja 
kuulutasin kogu südamest evangeeliumi. 
Nüüd teen ma põleva armastusega 
hingede vastu rakujuhi tööd.“ 

48-aastane alapiirkonna juht vanem 
Jaekeun Lee nent is :  „Ma töötan 
rõivakaubanduses. Kui me elame 
Jumala räägitu kohaselt õiglast elu, 
võib tunduda, et me kannatame ajutiselt 
kahju, aga Jumal annab meile lõpuks 

parimat. Ma olen seda kogenud ja 
mu kümnis on Jumala õnnistusega 
suurenenud.“

47-aastane piirkondlik juht vanem 
Nakhong Yim ütles: „Ma tundsin 
kaastunnet minus kasvavate hingede 
vastu, kui ma töötasin mitu aastat 
piirkondliku juhina. Ma õppisin ka 
vaimsel t  armastama ja  hakkasin 
aktsepteerima rohkem inimesi, olles 
suurema südamega.“

55-aastane piirkondlike juhtide liidu 
president vanem Hongki Park tervenes 
Dr Lee palve kaudu saastetõvest ja elab 
tervelt. Nüüd on ta Ausa kaubanduse 
nõustaja ametikoha täitja Lee & Koo 
advokaadifirmas. Ta ütles: „Meessoost 
piirkondlikke juhte on 44. Piirkondlik 
juht töötab koos 2-3 alapiirkonna 
juhiga ja 7-9 rakujuhiga. Me aitame 
rakukoosolekute ,  k ihe lkondl ike 
koosolekute või isikliku nõustamise 
kaudu meessoost koguduseliikmetel 
või ta  pa t tu  tä i s  maai lma,  saada 
maailma valguseks ja soolaks ja saada 
nii vaimsete kui füüsiliste õnnistuste 
osaliseks. Me töötame tublisti koguduse 

väeallika – koguduse äratuse heaks.“
5 5 - a a s t a n e  k o g u d u s e v a n e m 

Hangcheol Shin, kes on Alapiirkondlike 
juhtide liidu president (Choongang 
Brain tegevjuht), ütles: „Me püüame 
väga Jumalalt, Isandalt ja karjaselt 
saadud armastust teistele edastada 
ja kihelkondliku äratusega Jumalale 
meelepärane olla.“

47-aastane kogudusevanem Enoch 
S. Lee, Rakujuhtide liidu president 
(koguduse tõlkebüroo juhtivdirektor) 
ü t l e s :  „ M e i l ,  r a k u j u h t i d e l ,  o n 
2 5 .  a u g u s t i s t  2 7 .  s e p t e m b r i n i 
äratuskampaania, et hoida meid Vaimuga 
täidetult ja hingede eest paremini hoolt 
kanda. Me kindlustame Isanda vere 
väge usaldades paljude inimestega Uude 
Jeruusalemma pääsemise.“

Meessoost kogudusejuhid püüavad 
ustavad olla kõiges – töös, koguduses 
j a  p e r e k o n d l i k u l t .  N i i s u g u s e d 
jõupingutused juhivad paljud surevad 
hinged päästeteele ja aitavad päästetud 
hingedel kasvada usus, mis suurendab 
jumalariiki ja rajab maailma kihelkonna 
jaoks jalgealuse.

„Äratage magavad hinged 
Sõna ja väega!“

Meessoost kihelkonna juhid otsivad eelkõige jumalariiki ja selle õigsust

Piirkondlike juhtide, alapiirkondlike juhtide ja rakujuhtide liit kogunes 24. augustil, 2014. (Vasakul üleval, piirkondlikud juhid; paremal üleval, alapiirkondlikud juhid; ja all, rakujuhid)



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.
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 Kristuse lunastava vere läbi.  
4. Manmini Keskkogudus usub Jeesus Kristuse ülestõusmist ja taevasseminekut, 
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5. Manmini Keskkoguduse liikmed tunnistavad oma usku igal kogunemisel 
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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 pärinev tarkus on esmalt puhas, siis rahumeelne, leebe, kuulekas, tulvil halastust ja häid vilju, 
erapooletu, teeskluseta. Rahutegijaile külvatakse rahus õiguse vilja.“ (Jakoobuse 3:17-18)

Tarkus, mis on tulvil halastust ja head vilja

Üldine termini „halastus“ määratlus 
on „lahkuse ja andestuse näitamise 
kalduvus.“ Aga vaimselt ei ole halastus 
vaid teiste vastu kaastunde omamine. 
See tähendab ühe hinge kogu maailmast 
väärtuslikumaks pidamist. Isegi kui 
inimene näib olevat täiesti lootusetu, 
ei tohi me tema suhtes alla anda, vaid 
peaksime selle asemel püüdma teda 
pääsemisele juhatada.

 Kui me näitame Jumala armastusega 
halastust, on saadud viljad „head.“ 
Niimoodi on „halastus“ ja „hea vili“ 
väga lähedaselt seotud. Vaatame tarkust, 
mis on tulvil halastust ja head vilja. 

1. Halastuse kaudu esile tulnud 
hea vili

Meie Jumala süda on halastus ise. 
Kui Jumal ei andestaks patustele, 
vaid tegeleks nendega rangelt seaduse 
kohaselt, kes selles maailmas pääseks? 
Aga kuna Jumal näitab üles halastust, 
saame me meeleparanduse võimalusi ja 
suudame ka täiele pääsemisele tulla

Nii nagu meie Isa Jumala süda, on ka 
Isanda süda halastus ise. Matteuse 12:20 
räägitakse Jeesuse halastusest, öeldes: 
„Rudjutud roogu ei murra Ta katki ja 
hõõguvat tahti ei kustuta Ta ära, kuni Ta 
on õigusele võidu saatnud.“ Jeesus talus 
isegi neid inimesi, kes näisid olevat 
pääsemisele tuleku lootuseta ja kes olid 
nagu rudjutud roog ja hõõguv taht. Ta 
kuulutas andestust ja evangeeliumi isegi 
neile patustele, keda teised põlgasid, 
nagu maksukogujatele ja prostituutidele. 
Ta tegi seda, sest Ta ei tulnud õigeid, 
vaid  patuseid  meeleparandusele 

kutsuma (Luuka 5:32).
Jeesus  e i  öe lnud i seg i  Juudas 

Iskariotile: „Sul ei ole lihtsalt südant, 
et pääsemist vastu võtta.“ Ta andis 
niisugustele inimestele pääsemisele 
tuleku võimalusi. Lõpuks suri Ta ristil, 
et avada päästetee kogu inimkonnale. 
Arvukad Tema kal l i  vere  kaudu 
pääsenud inimesed on halastuse kaudu 
esile tulnud „hea vili.“ 

2. Halastav tarkus toob elu

1) Andestav halastus
Efeslastele 4:32 öeldakse: „Olge 

üksteise vastu lahked, halastajad, 
andestage üksteisele, nii nagu ka Jumal 
on teile andestanud Kristuses.“ Jumal 
käsib meil üksteisele andestada, nii 
nagu Jumal ja Isand on meile halastanud 
ja andestanud. Aga halastuseks ja 
teistele andestamiseks tuleb meil teiste 
seisukohast aru saada. Me ei pruugi teisi 
oma vaatevinklist mõista. Aga kui me 
mõistame neid end nende seisukorda 
pannes, võime me neile igasuguses 
olukorras olles andestada.

Oletame näiteks, et uskmatud vanemad 
või abikaasa kohtlevad teid halvasti. 
Siis kui te ei mõista nende vaatenurka, 
võite te nuriseda ja nende vastu vimma 
tunda. Kui te ei mõista neid, ei suuda 
te neid armastada. Te võite püüda neid 
lihtsalt hirmust ja pettumusest vältida. 
Uskliku naise jaoks miski väga loomulik 
ja ilmne ei pruugi uskmatu abikaasa 
jaoks üleüldsegi arusaadav olla. Seega, 
kui naine räägib kogudusest või usust 
vesteldes üksnes oma vaatenurgast, nad 
üksnes vaidlevad. Seetõttu ei tohiks te 
lihtsalt öelda, et teie abikaasa eksib, aga 
te peate tema südamest aru saama ja 
tema perspektiivist mõtlema. Ainult siis 
saate te tarkust. 

2) Karistuse halastus
Paistab, nagu andestus ja karistus 

oleksid vastandid, aga tegelikult ei 
ole see nii. See näib nii, kuna halastav 
karistus ei sünni hukkamõistu ega 
vihkamisega kohut mõistes. See sünnib 
armastuses. Jumala lubatud karistused 
on halastavad. Ta karistab inimesi 
armastusest nende vastu. Kui me 
kuhjame liiga suure patumüüri ja Jumal 
pöörab meile oma selja, ei järgne enam 
karistust. Heebrealastele 12:6 öeldakse: 
„Sest keda Isand armastab, seda Ta 

karistab, Ta piitsutab iga poega, kelle Ta 
vastu võtab.“

Mõned inimesed püüavad oma vigu 
varjata ja toovad jätkuvalt vabandusi, 
et igasugust noomitust vältida. Või nad 
kaotavad igasuguse julguse, kuna nende 
puudujäägid saavad ilmsiks. Kui me 
parandame meelt ja pöördume täiesti 
teest, mida mööda me läheme, annab 
Jumal meile kindlasti andeks ja laseb 
meil ka raskustest taastuda. Ta isegi ei 
mäleta patte, mida me minevikus tegime. 

Vahel saate te teada usuvendade 
puudujääkidest või vigadest ja te võite 
tunda, et te peate neile nõu andma või 
neid noomima. Te peate esiteks väga 
hoolikalt oma südant läbi vaatama. Te 
võite varjata oma nõuannet kui midagi 
armastusest antut, kuid teie õigsuses 
ja mõttemallides, mis osutavad teiste 
patule, võib olla kurjust. Samuti võib 
olla, et te püüate teisi oma südames oleva 
üleoleku tõttu õpetada ja kontrollida, et 
panna neid käituma teie soovi kohaselt. 
Isegi kui me tsiteerime Jumala Sõna, me 
ei näe Püha Vaimu tegusid, kui me ei 
tegutse armastuses. 

Niisugune nõuanne ei lase teisel 
inimesel asjast aru saada ega anna talle 
elu. Selle asemel tekitab see vaid vimma 
või võtab temalt julguse. See inimene 
võib oma veast aru saades püüda 
paremini teha, aga kui ta kuuleb vaenu 
sisaldavat nõuannet või kriitikat, võib ta 
heituda ja lihtsalt ära langeda. 

Seega, kui me anname kellegile 
nõu või karistame kedagi, tuleb meil 
seda teha vaimse halastuse kontekstis 
ja tema vaatevinklist tema südant 
tõeliselt mõistes. Samuti peame me 
tema eest palvetama ja talle nõu andma 
armastusest, mis võib isegi tema eest 
meie elu anda. Kui me karistame 
niisuguse südamega, suudame me ka 
temale elu anda. 

3) Halastav almuste andmine
Kui meil on vaimne halastus, ei ole 

meil lihtsalt inimestest kahju, kui me 
näeme kedagi puuduses olevat. Aga me 
pakume tegelikult ka oma abi. Tõeline 
halastus aitab teisi tegudes ja tões, nii 
nagu kirjutatakse 1. Johannese 3:18. 

Me peame halastame nende hingede 
peale, kes ei ole pääsemisele tulnud, sest 
nad ei tunne evangeeliumi. Kuna meis 
on halastus, võime me evangeeliumi 
kuulutada ka siis, kui meid kiusatakse 

taga või isegi kui see paneb meie elu 
hädaohtu. Samuti peame me halastama 
nende peale, kes on selles maailmas läbi 
kukkunud, kes on haiged, rõhutud ja 
hüljatud. 

Kui me osutame niimoodi tõest 
halastust ,  osutab ka Jumal meile 
halastust. Jumal annab meile enam 
õnnistusi, kui me oleme külvanud ja 
täidab meid ülevoolavalt (Luuka 6:38). 
Sellepärast on tark teisi aidata. 

Aga teisi aidates peab meil olema 
eristusvõime. Me peaksime aitama 
esiteks usklike perekondi. Me ei saa 
õnnistusi, kui me aitame neid, kes ei 
tee tööd probleemide tõttu joomise või 
mängurlusega ja neid, kes on rahahädas, 
sest nad ei pidanud Jumala Seadusest 
kinni. Kui te aitate neid rahaliselt, ei ole 
see Jumala arvates õige. Te võite isegi 
lõpetada nendega ühiselt kannatades. 

3. Heast viljast tulvil olev halastav 
tarkus

Kui meil on külluslik halastus, 
oleme me täis head vilja. Halastusteod 
sünnivad kindlasti Vaimu töö ilusa 
viljana. Üle kõige saame me pääsemise 
vilja, juhatades palju hingi pääsemisele. 
Kui me tegutseme halastusest, kanname 
ka meie oma südames head vilja. Kõik 
asjad, nagu näiteks heateod, mida me 
osutame kurjadele inimestele ja palve 
hea lõhn taluvuses ja headuses on head 
viljad. Nende viljade kaudu austatakse 
meid nii maa peal kui taevas. 

Ka Jeesus lõikas oma kirjeldamatu 
halastuse kaudu arvukat vilja.  Ta 
kannatas vabatahtlikult oma halastusest 
surevate hingede vastu surmavalu. Selle 
viljaga tuli loendamatult palju hingi 
pääsemise teele. 

Kallid õed ja vennad Kristuses, kui 
keegi on tülitekitaja või ebasoodsa 
iseloomuga, kuidas te neisse suhtute? 
Kas te olete kunagi mõtelnud: „Ma 
loodan, et ta ei tule kogudusse.....“ või 
„Ma soovin, et ta läheks teise osakonda“? 
Jumal tahab, et me oleks täis halastust ja 
head vilja ja kannaksime iga hinge eest 
armastusega hoolt. 

Ma loodan, et te armastate oma 
ligimesi tegudes ja tõeselt, trööstite nende 
haavatud südameid ja aitate puuduses 
olijaid. Me palun Isanda nimel, et te 
oleksite seda tehes Jumalale meeltmööda 
ja teis oleks ülevoolav halastuse ja 
headuse vili. 

Vanempastor dr Jaerock Lee
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Teatud eesmärgi suunas liikudes võite te mõtelda, kas 
te olete selle suunas õigel teel. Oletame, et te jooksete 
maratoni. Esialgu te alustasite, et finišijoone suunas 
liikuda, aga kui teie tähelepanu hajub keskpaigas, on 
teil raske jooksu võita.

Kui meie tähelepanu hajub keset vaimset võidujooksu 
ja me kaldume rajalt kõrvale, ei saa me oma eesmärgini 
kiirelt jõuda. Me peame suure otsusekindlusega 
nägema, kuulma ja mõtlema ainult asju, mis kuuluvad 
vaimu juurde. Teiste sõnadega, me peame õppima 

Jumala Sõna, kuulama jutlusi ja palvetama koguduses, 
selle asemel, et vaadata televiisorit ja maailmalike 
rõõmudega rahulduda püüda. 

Võib-olla te seadsite omale vaimse eesmärgi ja ütlete, 
et te liigute selle poole, aga nüüd te peate kontrollima, et 
te tähelepanu ei oleks vaimsetelt asjadelt maailmalikule 
meelelahutusele ja sõpradele kaldunud. Te peate seda 
alati kontrollima, sest Aadama langusest alates on 
vaenlane kurat ja saatan järelejätmatult püüdnud inimesi 
ahvatleda maailmalikke asju ahnitsema. 

Nad juhatavad inimesi maapealsetele asjadele 
mõtlema, kuna aga Jumal ütleb: „Mõtelge sellele, mis 
on ülal, mitte sellele, mis on maa peal“ (Koloslastele 
3:2).

Seetõttu tuleb teil kontrollda, kas te pöörate suuremat 
tähelepanu rahale, kuulsusele, väele, maailmalikele 
rõõmudele või suhetele vastassoo esindajatega ja kas 
teil on lõbusam koguneda maailmalike inimestega kui 
koguduse inimestega ja kas te toetute Jumala asemel 
enam maailma peale. Kontrollige seda taas. 

Hoolimata sellest, kui väga te ka ei püüaks 
oma eesmärki silmas pidada, kui te ei palveta 
tul ihingel isel t ,  e i  saa te  jõudu eesmärgini 
jõudmiseks. Isegi kui te täidate oma meelt tuliselt 
tõetundmisega, ei saa te Püha Vaimu täiust, kui te ei 
hüüa palves Jumala poole. See toob viljatuse.

Üksnes palve teel saame me kuuldud Sõna oma 
südamesse panna ja kanda selle vilja kolmekümne, 
kuuekümne või sajakordselt. Paljudes kohtades 
pühakirjas rõhutatakse palve tähtsust. Näiteks, 

1. Tessalooniklastele 5:17 öeldakse: „Palvetage 
lakkamatult!“ ja 1. Peetruse 4:7 öeldakse: „Aga 
kõigi asjade lõpp on lähedal. Olge siis arukad ja 
kained palveteks.“ Aga paljud kristlased palvetavad 
ainult pühapäevastel teenistustel. 

Usus püsimiseks ja kiusatusse mitte sattumiseks 
peab iga krist lane Isanda õpetuse kohaselt 
harjumuspäraselt palvetama. Palvetamata on 
tänapäeva maailmas ülekaalus oleva patu ja kurjuse 
tõttu väga raske usus püsida ja pääsemisele jõuda. 

Seega, palve ei ole kristlaste jaoks valikuvariant, 
vaid vajalik asi. Selleta ei saa kristlased maailma 
võita!

Palve on vaimne hingamine ja  Jumalaga 
suhtlemise viis. See on vaimumaailma tundmise ja 
vaimu mineku viis. Mõned teie seast on koguduses 
usinalt tööd teinud, aga te ei palvetanud. See ei lase 
teie hinge lool hea olla. Seega, kontrollige uuesti, 
kas te palvetate lakkamatult ja hüüate palves kogu 
südamest Jumala poole. 

Kui te olete tuliselt palvetades eesmärgi poole 
liikudes palju vaeva näinud, kontrollige, kui palju 
te oma elus head olete teinud. Paljud usklikud 
püüavad kurja mitte teha ja pühitsusele tulekuks 
pattudest vabaneda. Aga neil on kalduvus „hea“ 
tegemise vastu mitte huvi tunda ja seda mitte teha. 
Entusiaslikult head tehes on meil lihtsam vaimu 
minna. 

Lihtsalt passiivne patu mitte tegemise püüe on 
aktiivse heategemise püüdest väga erinev. Oletame, 
et emal on kaks last. Mõlemad käituvad hästi. Üks 
püüab olla niimoodi, et ema ei tõreleks temaga 
ja teine püüab emale meelepärane olla. Viimane 
võib paremini üles kasvada ja ema võib teda enam 
armastada. 

Me peaksime ka Jumalat niimoodi armastama 
ja Tema palet aktiivselt ja usinalt otsima, sest 

Õpetussõnades 8:17 öeldakse: „Mina armastan neid, 
kes armastavad mind, ja kes otsivad mind, need 
leiavad minu.“

Mis  puudutab heategemist ,  me peaksime 
kasvatama oma südames headuse ja selle kohaselt 
tegutsema. Muidugi tuleks meil andmise ja teenimise 
tegudega headust talletada, aga veelgi tähtsam on 
esiteks oma südamepinnasel armastust ja teenivat 
südant kasvatada. 

Seega on veelgi olulisem saada omale süda, mis 
taotleb teiste kasu, teenib ja ohverdab end nende 
eest. Üksnes siis, kui meid ümbritsevad inimesed 
tunnevad end meie headuse tõttu mugavalt ja 
õnnelikult, võime me öelda, et me oleme tõelise 
headusega tegutsenud. 

Headus toob kaasa vaimse lõhna. Hoolimata 
sellest, kuivõrd tähendusetu see ka välja ei näeks, 

sisaldab iga heategu ilusat lõhna. Ometi, hoolimata 
sellest, kuivõrd sügavalt ja laialdaselt headusest 
rääkida, kui seda ei tehta, ei ole sellel head lõhna. 
Headus ei tule esile arutelust ega õpingutest, vaid 
see tuleb loomuomaselt südamest ja viib peagi 
tegudele. Kui headust ellu rakendada, see kasvab. 
Kui heategusid põhitasemel teha ja nende tegemist 
jätkata, võidakse peagi põhjalikumal tasemel head 
teha. Headus jätkab niimoodi kasvamist. 

Pidage si in s i lmas,  et  te  ei  tohi  lõpetada 
heategemise sunduse tasemel, mis põhineb õpitul või 
rahulduda juba tehtud heategudega. Te peate püüdma 
oma südamepõhjast tulevat tõelist headust saavutada. 

A g a  v a a d a k e  n ü ü d ,  k a s  t e  t e e t e  h e a d 
sunniviisiliselt, oma tõetundmise tõttu või kas teile 
meeldib headus kogu südamest ja te tunnete end 
head tehes hästi. 

Kolmepunktiline kontroll-loend Teie usu 
eesmärgi saavutamiseks

Mis on teie kristliku elu eesmärk? Kui te tõesti armastate Isandat, peab see eesmärk olema Tema ilusa 
südame saavutamine ja Uude Jeruusalemma minek. Kontrollige nüüd kolmele küsimusele vastates oma 
eesmärgi suunas minekut. 

1. Kas te hoiate oma eesmärgi 
saavutamisest muutumatult kinni?

3. Kas te teete head 
ja kui palju?

2. Kas te hüüate palves 
lakkamatult appi?
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p ä e v a  t ö ö 
j u u r e s ,  s e e g a 
jalad olid tööd tehes 
v e e l g i  v a l u s a m a d . 
Vahel pidin ma tugeva 
v a l u  l e e v e n d a m i s e k s 
valuvaigisteid tarvitama või 
rõhksidemeid kandma. Kui 
ma seisin rohkem kui neli tundi, 
tekkis vere valgumisest tingitud 
veenilaiendite tõttu jalgade paistetus. 
Ma pidin puhates või magades oma 
jalgu kõrgemal hoidma. Arst soovitas 
selle peatamiseks operatsiooni. 

Aga 2014. aasta koosolekusarja ajal 
sain ma Dr Lee palve kaudu täiesti 
terveks. Ma tundsin jahedust,  kui 
mu süda muutus tuliseks. Ma valasin 
rõõmupisaraid ja mu südamesse tuli suur 
rahu. Ma vaatasin oma jalgu lähemalt. Mu 
vasakust jalast kadusid kõik sümptomid 
ja paremasse jalga jäi veidi sümptomeid 
alles. Siis kadus peagi ka see. 

Ma tänan ja austan kõige eest Jumalat, 
kes tervendas mu. Ma tänan ka Dr Leed, 
et ta kasvatas mind tõega ja palvetas 
minu eest. 

Isanda vastuvõtmisest alates ei ole mul viimase 35 aasta jooksul olnud 
vajadust arsti poole pöörduda ega ravimeid tarvitada. Aga 1996. aasta lõpus 
hakkas mu silmanägemine halvenema. 2000. aastal lõpetasin ma prillikandjana 
ja mu nägemisteravus oli 0,5/0,3.

Kui Manmini 2014. aasta suvekoosolekute lõpp jõudis kätte, valmistas minu 
ema, vanemdiakoniss Jeongsoon Lee ette ohvriannid nägemise kaotanud silma 
tervenemiseks ja lasi Dr Jaerock Leel enese eest palvetada. Ta ütles, et ta pidas 
palve ajal minu halba silmanägemist meeles.

Ma nägin 3. augusti suvekoosoleku eelsel ööl unenäo. Ma nägin unes paigast 
tulnud paise juurt. Mulle meenusid Dr Lee sõnad: „2014 aasta suvekoosolekutel 
toimub rohkem plahvatuslikke väetegusid, kui eelmistel aastatel.“ Seetõttu ma 
läksin koosolekutele suurte vaimsete ja ihulike õnnistuste ootustega. 

Koosolekute esimesel õhtul sadas seminari ajal veidi. Mu prillid läksid 
vihmapiiskade tõttu uduseks ja ma võtsin nad eest ning kuulasin hoolikalt 
sõnumit. Äkitselt paistsid varem ähmased asjad selgelt. „Oi! Mu nägemine on 
paranenud!“ Ma võtsin rahakotist kaardi ja proovisin seda lugeda. Ma suutsin 
isegi väikest kirja lugeda!

Järgneva Jumaliku tervenduskoosoleku ajal palvetas Dr Lee minu eest ja 
pani oma käed mu silmadele. Siis mu silmanägemine muutus veelgi paremaks, 
seega ma jooksin spordipäeval teatejooksu prillideta. Ma sõitsin isegi turvaliselt 

prillideta koju, kuigi oli öö ja vihma sadas. Halleluuja!

„Mu nägemine paranes väepalve läbi!“

„Ma tervenesin Manminis kõigist haigustest!
Nüüd ma tunnen Jumala sooja armastust!“

Pr Lilou Huong, 43-aastane, Prantsusmaa

Pastor Hyunkwon Joo, 61. 
aastane, Korea 3. Suurkihelkonna pastor

Üksk i  r e l i g ioon  e i  o lnud  mu 
südant puudutanud, kuigi paljude eri 
religioonide esindajad olid palunud mul 
nende usku jagada. Aga kui mu sõber 
Janet rääkis Manmini Keskkogudusest, 
juhtusin ma Internetis  reedeöist 
teenistust vaatama.

Vanempastor Dr Jaerock Lee jutlus 
liigutas mind sügavalt ja täitis mu 
Püha Vaimuga. Ka kiitus valmistas 
mulle suurt rõõmu. Pärast liitusin ma 
iganädalase pühapäevase ja reedeöise 
teenistusega ja palvetasin igal õhtul 
Taanieli palvekoosolekul, kus ma 
tundsin tõelist rõõmu. 

Lõpuks külastasin ma Koread, 
et 26. juunil, 2014. aastal juhtide 
seminaril osaleda. Paljud Prantsusmaa 
koguduseliikmed osalesid minuga 
Manmini Keskkoguduse reedeöisel 
teenistusel Söulis ja siis me saime 
isiklikult Dr Leega kokku! Ma nägin 
ta helget säravat palet ja naeratust ja 
surusin ta kätt. Sel hetkel tundsin ma 
oma ihus ja südames soojust ja tundsin, 
et mu haavatud süda oli terveks saanud. 
Siis ma valasin rõõmupisaraid. 

J ä r g m i s e l 
hommikul tundsin 
ma vasakus kõrvas 
sügelust, kui ma Janetiga 
hommikusööki sõin ja katsusin 
kõrva. Siis tulid kõrvas olevad kärnad 
ära ja nahk tundus sile. See oli väga 
pehme!

Tegelikult oli mu vasakus kõrvas 
viimase viie aasta jooksul ekseem. 
Kuna see sügeles, ma kraapisin seda. 
Varsti jooksis kõrvast verd ja mäda 
valgus sellest välja. Mu kõrv valutas ja 
vasak kuulmekile läks paiste. Põletik 
mõjutas vasaku igemega seotud närve 
ja mul tekkis ka igemepõletik. Mu 
paremas kõrvas oli keskkõrvapõletik, 
mis põhjustas parema kuulmekile liigset 
paistetust ja ma pidin kõrva vatitupsu 
panema. Valu vähenes, kui ma panin 
salvi peale, aga see naasis üsna kiiresti.

Pärast Manmini Keskkogudusega 
tutvumist ei kasutanud ma enam salvi. 
Selle asemel pihustasin ma peale 
Jumala väge sisaldavat Muani joogivett 
ja valu vähenes vähehaaval. Aga kui ma 
Dr Lee kätt surusin, kadus kõik, kaasa 

a rva tud  pa remas 
k õ r v a s  o l n u d 

keskkõrvapõletik, ekseem 
vasakus kõrvas ja vasakpoolse 

igeme põletik. Halleluuja!
Õnnistused ei lõppenud sellega. 

Tegelikult olin ma õnnetuse läbi oma 
vasakut pahkluud nikastanud ja viis 
kuud töölt eemal viibinud. Mul oli 
ikka valus ja raske käia ka siis, kui ma 
Söulist lahkusin. Aga päev pärast Dr 
Lee käesurumist ei vaevanud mind 
enam miski, kuigi ma kandsin kogu 
päeva kõrge kontsaga kingi.

2014. aasta augustis kogesin ma 
Manmini 2014. aasta koosolekusarja 
seminaril taas Jumala hämmastavaid 
tegusid. Dr Lee palvetas minu eest 
ja ma hoidsin käsi rinnal, kuna mul 
oli veresoonte laienemine, valusad 
konnasilmad jalgade peal, sagedane 
mälukaotus ja sügelus. 

Mu veresooned laienesid pärast mu 
noorima lapse sündi viie aasta eest. Nad 
laienesid nii palju, et ma ei kandnud 
enam seelikuid, kuna ma kartsin, et 
teised näevad mu jalgu. Ma seisin kogu 


