
anmini   u  iseM U  
Nr 35  5. aprill, 2015

Muani joogivesi on täis Jumala armastust ja väge
Koht, kus tõendati Piibli ehtsust, kus ilmnes tervendustöö ja mida paljud inimesed soovivad külastada

„Päras t  pühapäevahommikus t 
teenistust läksime me mäele, kus 
asus kaev. Me kiitsime ja tegime 
tänupalvet Jumalale. Siis hakkasime 
me kahe pihu abil maitsema välja 
purskuvat pinnavett. Üks koguduseliige 
h ü ü d i s  e s i t e k s  v e t t  m a i t s e n u d 
koguduseliikmete seast: „Pastor Kim! 
See on mage (joodav)!“ Siis maitsesid 
ka teised koguduseliikmed seda vett ja 
ütlesid, et vesi, mis oli varem joomiseks 
liiga mõru ja soolane, oli nüüd maheda 
maitsega. Me kallistasime üksteist ja 
rõkkasime rõõmust. See hetk ei unune 
kunagi.“

Pastor Myungsool Kim, kes teenib 
Muani Manmini kogudust, mäletab 
ikka, mis juhtus viisteist aastat tagasi 5. 
märtsil, 2000.

Muani Manmini kogudus kolis 
oma pühamu käesolevasse asukohta 
v e e b r u a r i s ,  1 9 9 9 .  K o g u d u s e 
territoorium oli enam kui 23140 
ruutmeetrit, Muani eemalasuval saarel. 
Seal oli palju lisarajatisi ja ilus vaade. 
Aga seal oli ootamatu probleem – 
puudulik joogivee varu.

Nad kaevasid kaevu ja said ligipääsu 
pinnaveele, kuid vesi oli joomiseks 
liiga soolane. Nad ühendasid kolme 
kilomeetri kaugusel naabruses oleva 
kohaga voolikud, kuid see oli raske 
töö. Pastor Kim ja koguduseliikmed 
palvetasid iga päev joogivee saamise 
eest. Ühel päeval sähvatas nende peast 
läbi välgutaoline mõte.

See  o l i  töö ,  mida  Jumal  t eg i 
Moosese läbi .  See tähendab,  e t 
Maara mõru vesi muutus Moosese 
kaudu joodavaks (2. Moosese raamat 
15:25). Koguduseliikmed olid juba 
näinud arvukaid tunnustähti, imesid 
ja Jumala väetegusid, mis ilmnesid 
vanempastori dr Jaerock Lee kaudu. 
Seega nad suutsid uskuda, et seal olnud 
soolvesi võis Jumala teo kaudu samuti 
joodavaks muutuda.

Pastor Kim ja koguduseliikmed 
palvetasid selle eest innukalt ja isegi 
tunnistasid oma usku, tervitades 
üksteist  sõnadega: „Soolvesi on 
muutunud joogiveeks.“ 2000. aasta 
veebruaris palvetas dr Lee kuue nädala 
vältel oma mägedes asuvas palvemajas. 

Sellel ajal paastusid Muani Manmini 
koguduseliikmed ahelas ja tegid 
tõotuspalveid, valmistades sellega 
oma astjad ette, et nad oleksid vastuse 
saamiseks väärilised.

Märtsi alguses, kui dr Lee tuli 
mägedest palvetamast tagasi, palvetas 
ta selle eest ja soolvesi muutus lõpuks 
joogiveeks. Nad leidsid, et seda sai 
juua ja inimesed võisid seda võttes ja 
usus kasutades vastu võtta tervise ja 
saada palvevastused. Seega, seda vett 
on kasutanud arvukad koguduseliikmed 
ja Koreas elavad ja väljastpoolt tulevad 
inimesed (Asjassepuutuvad tunnistused 
on 4. leheküljel)

2007 .  aa s t a l  k inn i t a t i  Muan i 
joogivee ohutust ja suurepärasust, 
test ides selle mineraalikoostist , 
raskemetalle, keemiliste ühendite 
jääke, naha reaktsiooni ja toksilisust 
katseanalüüsi ja testidega, mida teostas 
Ameerika Ühendriikide Toidu- ja 
Ravimiamet. 2010. aasta mais omistati 
Muani joogiveele pärast Ameerika 
Ühendriikide Toidu- ja Ravimiameti 
l i s a t e s t i d e  l ä b i m i s t  U S A s s e 

eksportimise kvalifikatsioon. 2013. 
aastal registreeriti Muani joogivee 
kaubamärk USA Patendi ja Kaubamärgi 
Ametis.

Muani joogivee asukohta Muan-
gunis ,  Jeonnami  provints i s ,  on 
külastanud pidevalt paljud külalised 
Koreast ja väljastpoolt. Nad tulevad, 
sest nad tahavad näha seda kohta, 
kus tõendati Piibli ehtsust. Ka Söuli 
Manmini Keskkoguduses asuv Muani 
magevee akvaarium on pälvinud 
paljude Muani magevee akvaariumis 
koosolevaid merekalu ja magevee kalu 
näha saanud inimeste tähelepanu.

5. märts, 2015 oli Muani joogivee 
15. aastapäev. Aastapäeva tähistamise 
teenistusel kõnelesid pastor Esther K. 
Chung, Jeesuse Kristuse Ühendatud 
Pühaduskiriku aseesimees ja endine 
Söuli Naiste Ülikooli juhataja. Jumala 
austuseks toimus ka aastapäeva 
tähistamise etendus. Nii nagu Muani 
joogivee juhtum näitab, kui inimene 
usub lõpuni ja usaldab täielikult 
Jumalat, kellele ei ole midagi võimatut, 
saab ta loodetud tulemuse.

Koguduseliikmed on viimase viieteist aasta jooksul kogenud Muani joogivee kaudu palju tervendustegusid ja saanud palvevastuseid. Paljude Jumala väekohas niisuguseid tegusid kogeda 
soovinud inimeste hulka kuuluvad endine Peruu Asepresident hr David Waisman ja tema naine; dr Armando Pineda, WCDN (Ülemaailmse Kristlike Arstide Võrgu) Ameerika Ühendriikide haru 
direktor ja hr Sergei Velbovets, vene keele rääkijate juhtiva kristliku portaali veebilehe „Võidus“ „In Victory“ direktor. (Paremal, Vanempastor dr Jaerock Lee, kes palvetab Muani joogivee hoidla 
avatseremoonial ja Muani joogivee monumendi avamistseremoonial) 

„Aga tema hüüdis Isanda poole ja Isand näitas temale ühte puud; 
siis ta heitis selle vette ja vesi muutus magusaks….“ (2. Moosese raamat 15:25)

Ameerika Ühendriikide Toidu ja Ravimiamet (FDA) tunnistas 
Muani joogivee ohutust ja suurepärasust.
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Mu poja Danieli kätel ja jalgadel oli sünnist saadik atoopiline 
dermatiit. Ma juhtusin kuulma Muani joogiveest, kui ma kohtusin 
Lõuna-Korea WCDN-i (Ülemaailmse Kristlike Arstide Võrgu) 
misjonimeeskonnaga. Nad ütlesid, et kui inimene paneb omale 
Muani joogivett peale või joob seda usus, võib ta kogeda jumalikku 
tervendustööd. Ma panin vett peale ja palvetasin. Hämmastavalt, 
Daniel sai selsamal nädalal täiesti terveks. 

„Mu poeg tervenes atoopilisest dermatiidist“
Dr Daniel Fuentes Acosta, Günekoloog ja akušöör, Mehhiko

Kui ma jõin Muani joogivett, sain ma vabaks refluks gastriidi 
põhjustatud valust. Mu kümme varvast said eelmisel talvel 
külmakahjustuse. Nad veritsesid ja ma ei saanud kõndida. Aga 
pärast seda kui Dr Jaerock Lee palvetas haigete eest ja ma jõin 
Muani joogivett, sain ma terveks. Ka mu nägemine paranes. Viis 
aastat tagasi opereeriti mul katarakti. Retseptiravimiga kirjutatud 
silmatilkade kasutamise asemel piserdasin ma silmadele pidevalt 
Muani joogivett. Siis mu nägemine paranes 0,6-lt 1,5-le.

„Ma sain terveks refl uks gastriidist ja 
  külmakahjustustest ning mu nägemine paranes“
Miyako Shimodaira, Iida Manmini Kogudus, Jaapan

Kui ma olin noor usklik, rääkis sõber oma tunnistusest. Kui 
vanempastor dr Lee palvetas pärast sõnumit altaril haigete eest, 
sai ta ilusad topelt silmalaud, mida ta saada tahtis. Minagi võtsin 
vastu ta palve sooviga saada ilusad topelt silmalaud. Palve kaudu 
sain ma topelt silmalau, kuid üksnes ühele silmale. Kui ma panin 
teisele silmale Muani magevett, moodustus ka teine ilus topelt 
silmalaug. Halleluuja!

„Ma sain topelt silmalaud plastilise operatsioonita“

Diakoness Eunmi Kim, 1. kihelkond

 „Ma sain Muani joogivee abil oma 
   südamesoovi“

Muani joogivees on Jumala armastus ja vägi. 
Inimesed on vee kaudu haigustest tervenenud 
ja isegi loomade ja taimede jaoks on sündinud 
Jumala teod. Vaatame siin arvukate tunnistuste 
seast kümmet tunnistust. 

Väljaspool 
Koread

Korea 
siseselt

Ma olin kümne aasta jooksul väga häiritud, sest ma ei suutnud last 
saada. Me proovisime abikaasaga palju eostumismeetodeid, kuid 
miski, mida me üritasime, ei toiminud. Vahepeal kuulsin ma Muani 
joogiveest ja paljudest selle abil sündinud Jumala tegudest. Ma olin 
kindel, et ma suudan lapse eostada, kui ma seda vett usus joon. Ma 
jõin vett ja palvetasin. Lõpuks mind õnnistati rasestumise ja terve 
poisslapse sünniga. 

„Pärast kümneaastast ootamist sain ma lõpuks 
  rasedusõnnistuse“
Muskrat Asif, Uusapostellik kogudus, Pakistan

Mõne aasta eest olid mul hemorroidid, mis olid mu väikese 
sõrme neljandikosa suurused. Aga ma sain terveks kui mind 
kasteti Muanis Muani magevette. 2014. aasta juulis diagnoositi 
mul seljaaju song. Ma läksin uuesti Muani magevee asukohta ja 
kastsin end seitse korda usus basseini samamoodi nagu Naaman 
tegi Piiblis. Sellest saadik ei ole mu elus probleemi esinenud. 

„Ma tervenesin lülivaheketta songast ja 
  hemorroididest“
Diakon Taejin Heo, 1. kihelkond

Kui ma mängisin pere ja sõpradega jalgpalli, ma kukkusin ja 
murdsin rangluu. Mul olid suured valud, kuid ma võtsin vastu 
dr Lee Manmini Keskkoguduse veebilehele (www.manmin.org/
foreign/main_fr.asp) üles laaditud palve haigete eest. Ma jõin ka 
Muani joogivett ja piserdasin seda oma murdunud luu peale. Valu 
lahkus silmapilkselt! Ma suutsin õlga liigutada. See oli hämmastav!

„Mu purunenud rangluu sai terveks“
Benjamin Debrey, Prantsusmaa

Ma ajasin süüa tehes säärtele ja põlvedele keevat suppi. Ma 
kallasin kõrvetada saanud ihuliikmetele Muani magevett ja siis 
valu kadus. Aga kuna teised andsid mulle nõu, panin ma jääkoti 
ihule peale. Siis tundsin ma taas väga suurt valu. Ma valasin 
seega viga saanud ihuliikmetele uuesti Muani magevett peale. 
Siis valu kadus. Ma tundsin jahedust ja sain terveks ning mul ei 
esinenud mingisuguseid järelmõjusid. 

„Kõrvetada saanud ihuliikmed said kiiresti terveks“
Vanemdiakoness Sunja Park, 14. kihelkond

Ma olen naine, kuid mul esines otsmiku juustekadu. Ma olin 
sellepärast mures. Üks tuttav selgitas Muani joogivee kohta ja 
käskis mul seda pähe pihustada. Ma pihustasin seda koguduses, 
kodus ja igal pool usus ja palvetasin, et mulle kasvaksid juuksed. 
Umbes kuue kuu pärast oli otsmikul näha palju juukseid. Nüüd 
olen ma väga õnnelik, kui ma näen peeglist oma juukseid. 

„Ma ei muretse enam juustekao pärast“
Diakoness Mija Ju, 7. kihelkond

Mu jalatalla all oli konnasilm. Kuna see suurenes, oli mul 
raske kingi kanda ja käia. Ma võtsin vastu vanempastori 
automaatvastaja süsteemile (822-830-5320) salvestatud palve 
ja kastsin jala Muani magevee sisse. Siis muutus konnasilm 
pehmeks ja kadus täielikult! Mu õde sai terveks silmas olnud 
odraivast ja mu ema tervenes tugevast ekseemist. Vanaema 
piserdas vett surevale hurmaapuule ja see taaselustus. 

„Muani magevesi lahendas mu perekonnaliikmete
  probleemid“
Õde Byeol Kim, Noorte Täiskasvanute misjon

Minu kodus olnud lehm sünnitas vasika. Sünnitus oli raske. 
Vasikas jäi keset sünnitustegevust kinni. Ma ei olnud kunagi 
niisugust asja kogenud ja loomaarsti ei olnud käepärast. Ma 
lihtsalt käisin murelikult edasi-tagasi. Mind ümbritsevad inimesed 
ütlesid, et vasikas sureb varsti. Äkki tuli mulle meelde kogudusest 
toodud Muani joogivesi. Ma kastsin lehma alaosa selle joogiveega. 
Siis lehm sünnitas vasika turvaliselt. Halleluuja!

Jaya Mary, Chennai Manmini Kogudus, India

„Raske sünnituse ajal surev vasikas elustus“
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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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„Pea meeles, et sa pead hingamispäeva pühitsema! Kuus päeva tee tööd ja toimeta kõiki oma talitusi, aga seitsmes päev on Isanda, sinu Jumala hingamispäev. 
Siis sa ei tohi toimetada ühtegi talitust, ei sa ise ega su poeg ja tütar, ega su sulane ja teenija, ega su veoloom ega võõras, kes su väravais on!“ 

(2. Moosese raamat 20:8-10)

„Mälestage hingamispäeva ja pühitsege seda“

H i n g a m i s p ä e v  o n  p ä e v,  m i l 
m u g a v a s t i  I s a n d a s  p u h a t a . 
Hingamispäeva päritolu võib leida 
Jumala kuuepäevasest loomisest. 
Jumal lõi taevad ja maa ja kõik seal 
sisalduva ja Ta puhkas seitsmendal 
p ä e v a l .  1 .  M o o s e s e  r a a m a t u s 
2:3 öeldakse: „Ja Jumal õnnistas 
seitsmendat päeva ja pühitses seda, 
sest ta oli siis hinganud kõigist 
oma tegudest, mis Jumal luues oli 
teinud.“

Vana Testamendi hingamispäev oli 
tegelikult laupäev, mis on seitsmes 
päev. Aga Uue Testamendi ajal 
muudeti see pühapäevaks. Miks 
hingamispäev muutus laupäevast 
pühapäevaks? Ja mida tähendab 
hingamispäeva pidamine?

1. Kuidas hingamispäev muutus 
laupäevast pühapäevaks?

Isegi tänapäeval peavad juudid 
h ingamispäeva  laupäeva l ,  aga 
jumalalapsed, kes on päästetud usu 
läbi Jeesusesse Kristusesse, peavad 
pühapäeva hingamispäevaks. Me 
kutsume seda päeva ka „Isanda 
päevaks.“

See sünnib, sest pühapäev on päev, 
millal me võime tõesti Jeesuses 
Kristuses puhata. Mida tähendab 
täpsemalt tõeline puhkus ja rahu 
Jeesuse Kristuse läbi?

Pärast Aadama langemist muutus 
kogu inimkond patuseks ja oli tõelise 
hingamiseta. Nad said vaenlase kuradi 
ja saatana sulasteks ja elasid rasket elu 
ning olid koormatud patukoormaga. 
Seega, Jumal saatis maa peale Jeesuse 
Kristuse, et meid pattudest lunastada.

Jumala Poeg Jeesus tuli lihas maa 
peale, et täita oma Päästja ülesannet. 
Teda piitsutati. Ta kandis okaskrooni 
ja Ta kätest ja jalgadest löödi läbi 
naelad ning Ta pandi puuristile 
rippuma, kuigi Ta oli patuta. Ta valas 
kogu vee ja vere ja siis Ta suri. Aga 
kolmandal päeval võitis Ta surma ja 
ärkas ellu.

Igaüks, kes usub seda ja võtab 
Jeesuse Kristuse vastu, võib vabaneda 
patust, saada südamesse tõelise rahu 
ja sellele lisaks Taevasse minna. 
Jeesus äratati pärast ristilöömist 
„pühapäeval“ ellu ja seega tõi Ta 
lootuse, tõelise hingamise ja rõõmu 
kogu inimkonnale, kes oli patune.

I s e g i  Va n a s  T e s t a m e n d i s 
kuulutati ette, et pühapäeva peeti 
h ingamispäevaks .  3 .  Moosese 
raamatus 23:10-12 kirjutatakse: 
„Räägi Iisraeli lastega ja ütle neile: 
Kui te tulete maale, mille mina teile 
annan, ja lõikate selle vilja, siis viige 
oma lõikusest uudsevihk preestrile! 
Tema kõigutagu seda vihku Isanda 
ees, et te saaksite meelepäraseks; 
p r e e s t e r  k õ i g u t a g u  s e d a 
hingamispäevale järgneval päeval! 
Ja päeval, mil te vihku kõigutate, 
ohverdage Isandale põletusohvriks 
üks veatu aastane oinastall.“

K u i  I i s r a e l i  l a p s e d  l ä k s i d 
Kaananimaale, mis oli Jumalalt 
saadud maa, mis voolas piima ja 
mett, käskis Jumal Iisraeli lastel oma 
lõikuse uudsevili ohvriks tuua. See 
ohvritoomise päev toimus pärast 
hingamispäeva.

„ U u d s e v i l i “  s ü m b o l i s e e r i b 
siin Isandat, kes on ülestõusmise 
uudsevili. Samuti tähistab „veatu 
aastane oinastall“ Jeesust Kristust, 
kes on vaimselt Jumala Tall. Seega 
näidatakse antud kirjakohas, et 
Isand tuuakse lepitusohvriks, saab 
ülestõusmise esmaviljaks ja annab 
ülestõusmise ja hingamise igaühele, 
kes usub Teda.

2. Mida tähendab „hingamispäeva 
pühaks pidamine“?

1 )  M e  p e a k s i m e  I s a n d a s 
vaimselt puhkama

Vaimse  puhkuse  omamine  e i 
tähenda, et me puhkame ja ei tee 
kodus mitte midagi või lahutame 
meelt. Niisugune füüsiline puhkus 
võib aidata meil lõõgastuda, aga see 
ei anna meile elu. 

Jumal tahab, et meil oleks vaimne 
puhkus, mis on tõeline hingamine. See 
ei tähenda maailmalike harrastustega 
tegelemist, vaid hoopis kogudusse 
minekut, vaimus ja tões ülistamist, 
Jumala Sõna kuulamist, kaasusklikega 
osadust, tõelist rõõmu ja rahu saamist 
tões ja vaimse kasvu taotlemist.

M e  p e a m e  p i d a m a  k a  k o g u 
h i n g a m i s p ä e v a ,  o s a l e d e s  n i i 
pühapäevahommikusel kui õhtusel 
teenistusel.  Üksnes siis,  kui me 
suhtleme niimoodi Isandaga, kes on 
hingamispäeva Isand, võib meil olla 
tõeline puhkus.

Kui me pühitseme Isanda päeva 
j a  t unnus t ame  Juma la  va imse t 
ülimuslikkust, annab Jumal meile 
lubatud õnnistused. Ta kaitseb usklikke 
nädalapäevade ajal katsumuste, piina 
ja õnnetuste ohu ning haiguste eest ja 
pöörab kõik asjad heaks.

2) Me ei või asju osta ega müüa

Nehemja 13:15-18 rääkis Nehemja 
iisraellastele, et kuna nad rikkusid 
hingamispäeval tööd tehes, asju ostes 
ja müües Jumala käsku, ei olnud nad 
Jumala kaitse all ja neid tabas ebaõnn. 

N e h e m j a  k e e l a s  n e i l  r a n g e l t 
hingamispäeval töötada või paganatega 
kaubandustehinguid teha ja ajas isegi 
ära need kaupmehed, kes magasid 
hingamispäeval linnamüüri ääres, 
et eemaldada ta rahva seast isegi 
vähim hingamispäeva mitte pidamise 
võimalus.

Aga kui me ei tee hingamispäeval 
t ö ö d  v õ i  e i  o s t a  e g a  m ü ü 
hingamispäeva pidamiseks asju, kas 
me kannatame kaotust või kahju? Ei, 
see ei ole nii. Kõigeväeline Jumal 
õnnistab ülejäänud kuuel päeval enam 

oma armsaid lapsi, kes peavad Ta 
käsku.

Kuid esineb spetsiaalseid juhtumeid, 
mil hingamispäeval on lubatud müüa 
või osta. Näiteks, kogudus peaks 
andma kooriliikmetele süüa, sest 
nad harjutavad isegi pärast koguduse 
teenistust. Aga kui see ei ole võimalik, 
võivad nad väljas omale süüa osta. 
Samuti on koguduse raamatupood 
ja einelaud koguduseliikmete heaks 
ka pühapäeviti avatud, kuid ka see 
ei tähenda hingamispäeva rikkumist, 
sest tulu ei lähe üksikisikule. See 
läheb misjonitööks, heategevuseks või 
muudeks heategudeks Isandas.

Kui vähese usuga usklik abiellub 
pühapäeval, võite te laulatusel osaleda 
üksnes pärast pühapäevasel teenistusel 
osalemist. Laulatuse ajal saate te 
hingamispäeva pidamiseks ikka 
Jumalaga südames suhelda ja te võite 
pruuti ning peigmeest õnnitleda. See 
ei tähenda hingamispäeva rikkumist, 
vaid pigem hinge maailmast kallimaks 
pidamist ja me ei taha inimhingele 
kahju teha.

Matteuse 12. peatükis küsitlesid 
mõned juudid Jeesust, küsides Ta 
süüdistamiseks: „Kas hingamispäeval 
on luba tervendada?“ Siis ütles Jeesus: 
„Kes on teie seast inimene, kellel on 
üksainus lammas ja kui see kukub auku 
hingamispäeval, et ta ei haara temast 
kinni ega tõmba teda välja? Kui palju 
tähtsam lambast on nüüd inimene! 
Tähendab, hingamispäeval tohib teha 
head.“

Arstid ja meditsiinipersonal teevad 
haigetele head ja sõjamehed ning 
politseiametnikud hoiavad maad 
turvaliselt ja korrakohaselt. Nende 
töö on hea. Seega ei ole patt, kui nad 
töötavad pühapäeviti pärast teenistusel 
osalemist. Ma loodan, et te kogete 
vabadust tões Isandas, kes täitis 
käsuseaduse armastusega.

Kallid vennad ja õed Kristuses, 
h ingamispäeva meelespidamine 
ja  pühi tsemine on kr is t l iku e lu 
peamine tõekspidamine ja tunnistab 
Jumala  va imse t  ü l imus l ikkus t . 
M a  p a l u n  I s a n d a  n i m e l ,  e t  t e 
võtaksite vastu Jeesuse Kristuse, 
pühitseksite hingamispäeva ja oleksite 
jumalalastena väga õnnistatud.

Vanempastor dr Jaerock Lee
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Roomlastele 8:7 kirjutatakse: 
„Seepärast et lihalik mõtteviis 
on vaen Jumala vastu, sest ta

ei alistu Jumala Seadusele 
ega suudagi 

seda.
“ Miks on lihalik mõtteviis, 

mida kutsutakse ka „lihalikeks 
mõteteks“, Jumala vastu 

vaenulik?

See on nii, kuna lihalikud 
mõtted ei lase inimestel 

omada Jumalale meelepärast 
vaimset usku. See peatab 

palvevastused ja õnnistused.. 
Samuti on nad takistuseks 

vaimu minekul.  

Aga vaatame nüüd, mis on 
lihalikud mõtted ja kontrollime 

oma mõtteid. 

Mis on lihalik mõte?

Inimajus on mälurakud, mis moodustavad „mäluseadme.“ 
Need suudavad „teadmisi“ sisestada, salvestada ja 
taastekitada. Talletatud „teadmiste“ taastekitamist kutsutakse 
„mõtlemiseks.“ See mäluseade, talletatud teadmised ja 
taastekitamisprotsess moodustavad „hinge.“

Hinge töö on liigitatud kaheks: töö, mis kuulub 
„vaimu“ ja „liha“ juurde. „Vaimne mõtlemine“ toimib 
niimoodi, et südames arendatud tõde hakkab „hinge“ 
valitsema. Seega, Jumalal on vaimsest mõtlemisest hea 
meel. Vastupidi, „lihalik mõtlemine“ toimib niimoodi, et 
südames olev väärus tuleb himu järgiva ja südant erutava 
hinge tegutsemise kaudu esile. Roomlastele 8:7 öeldakse 
selle kohta: „Lihalik mõtteviis on vaen Jumala vastu.“

Lihalike mõtete praktilised 
näited

Lihalikud mõtted on Jumala 
vastu vaenulikud

1. Nad takistavad teil Jumala Sõna 
uskuda

Piibel on Jumala Sõna ja Jumal on Vaim. See 
selgitab vaimumaailma. Väga paljusid Piibli osasid ei 
ole võimalik mõista teadmiste, arutluste ega lihalikus 
maailmas omandatud mõttemallidega. 

Lihalike mõtetega inimesed kasutavad otsekohe oma 
teadmisi, kui nad kuulevad, et Neitsi Maarja kandis 
Jeesuse ilmale või Jeesus käis merevee peal. Nad 
võivad mõtelda: „Kuidas ta võis lapse saada, kuigi 
ta ei olnud abielus ega oma abikaasaga veel ühtida 
jõudnud?“ ja „Kas Ta tõesti käis merevee peal? Võib-
olla käis Ta mere madalas osas.“ Nad ei usu lihtsalt 
niisuguseid asju.

2. Nad panevad teid Jumala Sõnale mitte 
kuuletuma, kui asjad ei ole teie jaoks kasulikud

Kui inimesed võtavad Jeesuse Kristuse vastu ja saavad 
Püha Vaimu, avanevad nende vaimukõrvad. Siis nad 
suudavad Jumala Sõnast aru saada ja neile antakse usk 
Sõnasse. Kuigi nad usuvad, võivad nad vahel Jumala 
Sõnale mitte kuuletuda, kui asjad ei ole nende jaoks 
soodsad. 

Näiteks öeldakse Piiblis: „Suurim teie seast peab 
olema nagu teie teener.“ Seal käsitakse meil ka teiste 
kasu taotleda. Aga inimesed võivad mõtelda: „Kui ma 
neid teenin, võivad nad minu peale ülalt alla vaadata“ ja 
„Kas ma ei kaota liiga palju, kui ma taotlen teiste kasu?“ 
Loomulikult ei saa nad niimoodi Sõnale kuulekad olla.

Inimeste arvates kannatavad need, kes teisi teenivad, 
kahju. Aga Jumal tagab kindlasti oma Sõna. Kui me 
teenime teisi ja alandume usus Jumalasse, õnnistab Ta 
meid ja teised tunnustavad meid ning me saame nende 
juhiks. Aga lihalike mõtetega ei suuda me Jumala 
Sõnale kuuletuda ja siis ei saa me Jumala õnnistusi 
kogeda.

3. Nad piiravad teie Jumala töö kogemise 
võimalust

Me oleme kogenud, et paljud inimesed tervenesid 
haigustest ja said palvevastused. Aga kui meil esineb 

probleem ja meis on lihalikud mõtted, ei saa me olla 
piisavalt suures usus, et seda palve kaudu lahendada. 
Isegi kui meie eest palvetada, ei saa me vaimset usku. 
Niisugune usk ei suuda Jumala tööni viia. 

Oletame, et teie sõrme läks pind ja te ei saa seda 
sealt välja. Mõned teie seast võivad arvata: „See ei ole 
haigus. Miks mitte siis haiglasse pöörduda? Seda saab 
lihtsa meditsiiniprotseduuriga eemaldada.“ Aga kui te 
muudate meelt ja mõtlete vaimselt – „Kui Looja Jumal 
tegutseb, siis ei ole see Tema jaoks võimatu“, on see 
Jumalale meeltmööda ja Ta tegutseb teie usu kohaselt.

Nii nagu ülaltoodud näide, mõnel juhul võime 
me näidata usku, aga teisel juhul ei pruugi me seda 
teha ja ei pruugi isegi olla võimeline usu näitamisest 
mõtlema. Siis kui me kuuleme paljusid tunnistusi 
paljude juhtumite kohta, võime me niisugused 
lihalikud mõtted hävitada. Seega me ei või Jumala 
tegudele ise piiri panna. Aga me peame mõtlema 
vaimselt: „Jumal saab ka sellele vastata!“ Siis ei ole 
miski võimatu.

4. Nad toovad negatiivsed ja kahanevad 
mõtted, et te ei usaldaks iseend

Kui te eksite, teete midagi valesti või leiate puudusi, 
võite te Jumala ees kurvastada ja südamevalu tunda. 
Aga isegi niisugusel juhul võivad vaimsete mõtetega 
inimesed palvetada: „Tänan Sind, Jumal, et Sa lased 
mul näha oma vajakajäämisi.“ Nad julgustavad end, 
mõteldes: „Ma ei tee enam sama viga. Ma uuenen 
kiiresti, et Jumalale meeltmööda olla.“

Kuid vastupidiselt, lihalike mõtetega võivad 
inimesed mõtelda: „Mul on paljust vajaka. Jumal 
ei suuda mind armastada.“ Või nad mõtlevad: „Ma 
püüdsin väga, kuid eksisin jälle. Ma ei suuda mitte 
millegagi hakkama saada.“ Nad tekitavad ise oma 
julguse kaotuse ja ei palveta ega täida oma kohustusi 
ega osale isegi mõnel koosolekul, kus nad osalema 
peaksid.

Aga samade raskustega inimesed, kes kasutavad 
vaimset mõtlemist, püüavad väga end kiiresti 
muuta. Kuid lihalike mõtetega inimesed süvenevad 
negatiivsetesse mõtetesse, kaotavad veelgi enam 
julgust ja loobuvad lõpuks.

Roomlastele 8:5-6 öeldakse: „Sest need, kes elavad 
loomuse järgi, mõtlevad lihalikke mõtteid, kes 
aga Vaimu järgi, need Vaimu mõtteid. Sest lihalik 
mõtteviis on surm, Vaimu mõtteviis aga elu ja rahu.“

Isegi kui me püüame mõtelda vaimsetele asjadele 
– kui me südames on väärust ,  esinevad meil 
paratamatult surma viivad lihalikud mõtted. Seega 
me peame kogu aeg oma südamesse tagasi vaatama, 
vabanema väärusest ja lihalikest mõtetest ja püüdma 
järgida tõde ning mõtlema alati vaimselt.

1. Timoteosele 4:5 kirjutatakse, kuidas seda teha. 
Seal öeldakse: „Sest seda pühitsetakse Jumala sõna 
ja palve läbi.“ Me peame usinalt Jumala Sõnaga 
relvastuma, innukalt palvetama ja seega täielikult 
vääradest asjadest vabaks saama. Siis võivad meil olla 
vaimsed mõtted, mis toovad elu ja rahu ning lõpuks 
saame me Jumala poolt ette valmistatud vastused ja 
õnnistused.

Selleks, et meil oleks Jumalale 
meeldivad vaimsed mõtted


