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„Me kogesime hämmastavat armu!“

V ä l i s m a i s t e  h a r u k o g u d u s t e  p a s t o r i d  j a 
koguduseliikmed külastasid Muani joogiveevõtukohta. 
Nad kogesid Jumala tööd ja täitusid Vaimuga. 

Paljud inimesed tulid Koreasse 27 maalt, et osaleda 
Manmini 2015. aasta suvekoosolekute sarjas. Nende 
seast külastasid 650 inimest 6. augustil Muani 
joogiveevõtukohta. See on Jumala hämmastava väe 
koht, kus Muani Manmini koguduse eelsest kaevust 
võetud soolane merevesi muutus Dr Jaerock Lee palve 
kaudu magedaks joogiveeks. 

Neil oli palvekoosolek pühamus, et tänada Jumalat 
Muani joogivee eest ja nad palusid võimalust kogeda 
Ta väge. Koosolek tõlgiti inglise, vene, prantsuse, 
hiina, jaapani, hispaania, tai, indoneesia ja birma 
keelde. Nad vaatasid videot Muani joogivee kohta ja 
läksid mäetippu, kust avanes vaade merele. Seal nad 
jõid vett ja nägid vaimumaailma, ingleid ja müstilisi 
tulukesi, mida Jumal neil näha lasi (sellega seotud lugu 
on 4. leheküljel).

 Pr Prapapon Taimaalt ütles: „Ma ei saanud diabeedi 
tõttu hästi käia ja see põhjustas jalgade nõrkust. Aga 
pärast Muani joogivee joomist tuli mu jalgadesse jõud. 
Ma hakkasin hästi käima.“ Diakoness Suribuntong, kes 
oli temaga kaasas, nentis: „Mu vaimusilmad avanesid, 
kui ma pihustasin mõlemale silmale vett peale. Ma 
nägin ingleid!“

Siis kastsid nad end üleni oma südamesoovidele 

mõteldes Muani joogivee basseini. Paljud neist said 
palvevastused ja tõid Jumalale au. 

Pastor Shlomy Abramov Iiraelist sai terveks 
tinnitusest ja tõsisest jalgade tursest. Ta ütles rõõmsalt: 
„Kui ma kastsin end basseini, kuulsin ma, et miski 
lahkus mu kõrvadest. Siis lakkas kumin mu kõrvades!“

Tal olid tavaliselt põlvede alt jalad villis ja sellest 
mõjutatud kehaosad olid lillakassinised. Aga pärast 
basseinis viibimist alanes paistetus, villid kadusid ja 
kandadel varem tuntud surve lahkus. Ja nahk silenes 
pidevalt ja lillakassinine värvus muutus normaalseks 
nahavärvuseks. 

Õde Paltin Tiar Singapurist ütles: „Kahe aasta eest 
pidin ma kandma prille, sest ma ei suutnud näha tähti, 
mis olid väga lähedal. Pärast Muani joogivee peale 
tilgutamist ei vaja ma enam prille.“

Kui inimesed külastavad Muani joogiveevõtukohta, 
tuletavad nad meelde piibellikke sündmusi, mille 
käigus Maara mõru vesi muutus joogiveeks ja 
iisraellased jõid seda (2. Moosese raamat 15:25) ja 
tunnistavad, et Jumal on kõigeväeline. Kuna Muani 
merevesi muutus 2000. aasta märtsis joogiveeks, 
külastavad Manmini Keskkoguduse väliskülalised 
ka Muani joogiveevõtukohta Jeonnami provintsis. 
Külalised tervenesid haigustest ja kui nad jõid ja 
kasutasid Muani joogivett ning kastsid end sellesse, 
täitusid nende südamesoovid. 

Muani joogiveevõtukoht, 
kus sünnivad tervendusteod

Paljud inimesed on külastanud Muani joogiveevõtukohta 2000. aasta märtsist alates. Nad on kogenud tervendustööd, 
palvevastuseid ja vaimseid asju ja täitunud seekaudu Jumala armastuse ja taevalootusega. (Põhifoto: pastorid ja välismaiste 
harukoguduste liikmed Muani joogivees, 6. augustil, teised fotod: Muani joogivee monument ja paljud külalised, kes kastsid end 
vette oma südamesoovile mõteldes)

M anmin i  2015 .  aas t a  suvekooso lekusar ja  a ja l 
hakkasid paljud välismaised kurdid kuulma ja kogesid 
tervendustööd (Pastor Junghoon Ji, vasakul ees)

Jumala vägi

„27 kurti said 
kuuljaks!“

Pastor Junghoon Ji, Penangi Manmini 
Kurtide Kogudus Malaisias

K a k s k ü m m e n d  k a h e k s a  k u r t i 
koguduseliiget Malaisiast, Taimaalt, Fääri 
saartelt ja Taanist osalesid Manmini 2015. 
aasta suvekoosolekutel. Nad valmistusid 
koosolekuteks ette igahommikuse paastumise 
ja palveajaga, osaledes Interneti kaudu 
Taanieli palvekoosolekul. 

3. augustil, 2015. aastal edastas Dr 
Jaerock Lee esimesel koosolekusarja päeval 
sõnumi. Ja ta palvetas haigete tervenemise 
eest ja osalejate südamesoovide täitumise 
eest. Kurdid koguduseliikmed võtsid palve 
viipekeele tõlgenduse abil vastu. Vahepeal 
hakkasid nad nihelema, sest nad hakkasid 
helisid kuulma. 

Viipekeele abil ütles üks nende seast, et ta 
kuulis lõvimöirge taolist heli ja teine osutas 
oma kõrvadele ja ütles: „See on imelik!“ 
Dr Lee palve kaudu avanesid kahekümne 
seitsme koguduseliikme kõrvad. Mõned 
neist hakkasid Dr Lee palve kaudu oma maal 
viibides helisid kuulma ja koosolekusarja ajal 
muutus nende kuulmine paremaks. 

Ve n d  L i e w  K a r  L u c k  s ü n d i s 
kuulmiskahjustusega. Kui ta võttis Taanieli 
palvekoosoleku lõpus vastu Dr Lee palve, 
hakkasid ta kõrvad lahti minema. Kui ta 
liitus koosolekusarjaga, hakkas ta mõlemast 
kõrvast paremini kuulma ja tunneb end 
nüüd väga õnnelikult. Õde Suck Peng Khu 
täitus armuga ja ütles, et ta hakkas inimhääli 
eristama. Õde Mayfrind Weihe Hansen hakas 
aru saama, millist kiituslaulu lauldi ja kuulis 
metroosse minnes rongihääli. 

Inimesed, kes kuulevad hästi, ei tea, 
mida kurdid oma südames tunnevad. Aga 
vanempastor tundis nende kõigi südameid ja 
palus kogu südamest nende eest. Las veelgi 
rohkemad kurdid saada teada pühaduse 
evangeeliumist ja karjasehäälest ja las kurtide 
ülemaailmne kihelkond saada teoks!
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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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„Sa ei tohi himustada oma ligimese koda! Sa ei tohi himustada oma ligimese naist, sulast ega teenijat, 
härga ega eeslit ega midagi, mis su ligimese päralt on!“ (2. Moosese raamat 20:17)

„Sa ei tohi himustada oma ligimese koda!“

Inimeste ahnus on piiritu. Isegi 
kui inimesed on rikkad, ei ole nad 
olemasolevaga rahul ja püüavad koguda 
enam. Isegi kui nad saavad enam, ei saa 
nende rikkusejanu kustutada. Üksnes 
siis, kui nad taotlevad igavest elu ja 
täidavad oma südame taevalootusega, 
võib neil olla tõeline rahulolu ja rõõm. 

1. Me peame vabanema ahnusest 
ja himust maailmalike asjade järele

Kui  pa l j ud  i n imesed  näevad 
suurepärast maja või kalleid asju, 
hüüavad nad: „Oi kui ilus!“ Aga mõned 
neist võivad mõtelda sellest tasemest 
edasi: „Ma tahan seda!“ ja südamesse 
tulevad selle saamise soovmõttega ka 
ahnus ja himu ja settivad sinna. Selle 
kohta öeldakse Jakoobuse 1:15: „Kui 
seejärel himu on viljastunud, toob 
ta ilmale patu, aga täideviidud patt 
sünnitab surma.“

Lihahimu, silmahimu ja elukõrkus 
jagavad ahnuse ja himuga ühist juurt. 
Nad armastavad maailma himuraid 
asju ja tahavad maailma asju. Sellise 
ahnuse tõttu räägivad inimesed valesid, 
varastavad, rikuvad abielu, tüssavad 
teisi, röövivad teisi, petavad rahaliselt, 
mõrvavad ja teevad igasugust pattu. 

Niisugune ahnus põhjustab vahel 
vanemate ja laste, abikaasade ja venade 
vahelist vaenu. Sellise ahnuse tõttu 
kadestavad inimesed teisi, kellel on neist 
enam ja ei suuda tões rõõmustada. 1. 
Timoteosele 6:10 öeldakse: „Jah, kõige 
kurja juur on rahaarmastus, sest raha 

ihaldades on mõnedki eksinud ära usust 
ja on ise endale valmistanud palju valu.“

Leidub isegi usklikke, kes teevad 
ahnuse tõttu pattu. Näiteks Kaanani 
vallutamise ajal varastas Aakan ja peitis 
kulda ja hõbedat ja sõjasaagiks saadud 
kuue. Seetõttu hävisid Aakaniga ühiselt 
kõik ta pereliikmed ja isegi kari. Samuti, 
Ananias ja Safi ira otsustasid müüa oma 
maa ja selle Jumalale anda, aga niipea 
kui nad raha oma kätte said, mõjutas 
neid ahnus. Seega nad peitsid osa rahast 
ära ja võtsid ülejäänu ning ütlesid 
Peetrusele, et see oli kõik. Nad surid 
lõpuks Jumala needuse alustena. 

2. Inimene, kelle hinge lugu on 
hea, ei himusta

Isegi kui inimene võib nii paljut 
nautida ja isegi kui ta saab kogu 
maailma, mis kasu on sellest, kui ta 
kaotab oma elu? Teisalt, isegi kui me ei 
naudi kogu selle maailma hiilgust, kui 
me usume Isandat ja meil on tõeline elu, 
oleme me tõeliselt rikkad inimesed. 

Luuka 16. peatükist leiame me „rikka 
mehe ja kehviku“ tähendamissõna. Rikas 
mees elas alati iga päev luksuslikult, aga 
Laatsaruse nimeline kehvik kerjas rikka 
mehe maja juures ja elas armetult. Aga 
Laatsarus uskus Jumalat ja austas Teda, 
ent rikas ei teinud seda. Lõpuks surid 
mõlemad ära. Inglid kandsid kerjusest 
Laatsaruse Aabrahami rüppe, aga 
rikas mees läks alumisse hauda ja pidi 
igavesti kannatama.

Kui meil on tõesti usku, isegi kui me 
ei ole õnnistatud või kogeme hetkel 
raskusi, ei lakka me pääsemise eest 
tänamast ja rõõmu tundmast. Peale 
selle, kui me austame Jumalat ja elame 
Valguses, saame me rahalisi õnnistusi, 
sest Jeesus, kes on kõige Isand, lunastas 
meid igasugusest vaesusest. Samuti, 
armastuse Jumal vastab oma laste 
palvele parimaga, kui nad palvetavad 
usus. 

3. Johannese 1:2 öeldakse: „Armas, 
soovin sulle, et sul läheks igati hästi 
ja sa oleksid terve, nõnda nagu läheb 
hästi su hingel.“ Nii nagu öeldud, me 
peaksime esiteks vastu võtma oma hinge 
hea loo õnnistuse. Kui me vabaneme 
pattudest ja kurjusest ja meie hinge 
lugu on hea, läheb meiega kõik hästi ja 
meil on hea maapealne tervis ning me 
tunneme head meelt igavesest taevasest 
aust. See on vaimumaailma seadus. 

Oletame, et keegi, kelle hinge lugu ei 
ole hea, sai suure rikkuse osaliseks. Siis 
võib temasse tekkida ahnus ja sünnitada 
patu. Ta võib isegi Jumala jätta. Kui ta 
oli kunagi raskustes, toetus ta Jumalale, 
armastas Teda ja püüdis oma kristlikus 
elus siira südamega parimat anda. 
Aga sellest ajast kui ta on rahaliselt 
õnnistatud olnud, ei palveta ta enam 
ja ütleb, et tal on kiire, ta eemaldub 
Jumalast ja maailm muutub talle taas 
külgetõmbavaks.

Vastupidi, need, kelle hinge lugu on 
hea, ei himusta maailma asju. Isegi kui 
nad saavad rikkuse ja kuulsuse, ei luba 
nad enesele maailmalikku himu. Nad ei 
kurda, kui nad ei saa mingisuguseid selle 
maailma häid asju, nad suudavad Jumala 
heaks loobuda kõigest olemasolevast ja 
isegi oma elust. 

Apostel Paulus tegi jumalariigi heaks 
ustavalt tööd ja kannatas palju tagakiusu, 
nälga, külma ja palju muid raskusi. Aga 
ta oli igasugustes oludes rahul ja tänas 
Jumalat, sest ta oli täis pääsemise rõõmu 
ja Jumala armastust (Filiplastele 4:11-
13).

3. Me peame vabanema himust 
ja ahnusest ja palvetama Pühas 
Vaimus

Kas see tähendab, et me ei saa oma 
isiklikele soovidele mingisuguseid 
vastuseid ja et me peame olema vaesed, 
kuniks me saame vaimseks? Kui me 
otsime usinalt õigsust ja palume seda, 
mida me vajame, täidab Jumal meie 
vajaduse meie usumõõdu kohaselt. Aga 
kui me palume ahnelt, ei saa me vastuse 
saamiseks vajalikku vaimset usku ja 
seega me ei saa palvevastust. 

Jakoobuse 4:2-3 öeldakse: „Te 
himustate, ja teil ei ole; te taplete ja 
tapate, ja ei suuda midagi saavutada; te 
tülitsete ja sõdite. Teil ei ole, sest te ei 
palu. Te palute, aga ei saa, sest te palute 
halva jaoks, tahtes seda kulutada oma 
lõbudeks.“ Nii nagu öeldud, kui me 
palume ahnuse ja himuga, ei saa Jumal 
meile vastust anda.

Seega, kui me palume midagi, ei 
tohiks me paluda inimlike mõtetega, 
vaid peaksime palvetama Jumala tahte 
kohaselt ja Pühas Vaimus. Juuda 1:20 
öeldakse, et me palvetaksime Pühas 
Vaimus ja Efeslastele 6:18 öeldakse: 
„Ja palve ja anumisega palvetage igal 
ajal Vaimus.“ Kuna Püha Vaim tunneb 

Jumala sügavusi (1. Korintlastele 1:20), 
kui me palvetame Vaimu õhutusel, on 
see Jumalale meelepärane, sest see 
on kooskõlas Jumala tahtega. Kui me 
palvetame niimoodi Vaimus, saame 
me kiiresti sellele palvele vastuse, 
seega meie hinge lugu on hea ja me 
südamesoovid täituvad kiiresti. 

Kõige olulisem Pühas Vaimus 
palvetamise puhul on palvetada kogu 
südamest. Me peaksime Jumalat igal 
hetkel siiralt ja tõsimeelselt paluma. 
Palvetades tuleb meil esiteks jõudu 
paluda. Me peaksime paluma usujõudu, 
et võita maailm ja võita lahing vaenlase 
kuradi vastu ning samuti  jõudu 
haigustest tervenemiseks. Samuti tuleks 
meil paluda jõudu tuliseks palveks, 
Jumala Sõnas elamiseks ja vaimseteks 
mõteteks. 

Kui me palvetame kogu südamest, 
paludes vaimujõudu, saame me järk-
järgult Püha Vaimu täiuse ja suudame 
lõpuks paljude asjade eest loomulikult 
paluda ja isegi palvesisu, mis ei tulnud 
meile kunagi varem pähe, voolab nagu 
allikast. Kui me niimoodi palume, 
ei väsi me, kuigi me hüüame kaua 
aega appi, vaid saame hoopis uut 
jõudu juurde. Varsti saame me oma 
palvevastuse ja meie süda täitub Vaimu 
ja rõõmuga. 

Teine tähtis asi Pühas Vaimus 
palvetamisel  on Jumala Sõnaga 
relvastumine. Ainult siis, kui meie 
sees on Jumala Sõna, võime me saada 
veelgi selgemat ja spetsiifilisemat 
Vaimu õhutust. Kui me kogume iga 
päev niisugust tulist palvet, vabaneme 
me ahnusest ja igasugustest pattudest 
ja kurjusest ning saavutame usu iga 
palvevastuse saamiseks. 

Ma loodan, et te vabanete selle 
maailma igasugusest ahnusest, et teil 
on taevalootus ja te olete täis tänu ja 
rõõmu. Ma palun ka Isanda nimel, et te 
palvetaksite tuliselt Pühas Vaimus, et te 
jõuaksite kiiresti pühitsusele ja paluksite 
asju, mis on Jumala südamekohased, et 
te saaksite kõiges palvevastused. 

Kallid vennad ja õed Kristuses, 
Jumal ei anna meile kümmet käsku, 
et meile koormat panna, vaid et me 
saaksime nii vaimse kui füüsilise täiuse 
õnnistusi. Ma loodan, et te saate aru 
Jumala armastusest ja saate täielikult 
kõik õnnistused, mida Jumal on meile 
lubanud. 

Vanempastor dr Jaerock Lee
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Kui te „ego“ sureb täielikult tões, ei taotle te ainult 
omakasu ja ei tunne armukadedust ega kadedust, end 
teistega võrreldes. Kuna teie „ego“ elab, tunnete te ikka 
armukadedust ja vihkamist ja mõistate teiste üle kohut 
ja taunite neid. Või te võite nende suhtes vimma tunda. 
Isetu inimene ei kaota julgust ega tunne pettumust isegi 
siis, kui miski ei lähe nende soovikohaselt, sest sellises 
südames ei ole mingisuguseid isekaid ootusi. 

■ ■ ■
Kui inimese eneseõigus paadub, moodustub 

tema enesekeskne mõtteviis. Paljud eneseõiguse ja 
enesekeskse mõtteviisi osad on ebaõiged, sest nad 
koosnevad tavaliselt ebatõestest omadustest nagu 
omakasu taotlemisest ja teiste mitte teenimisest. Leidub 
inimesi, kelles on eneseõigus ja enesekeskne mõtteviis, 
kuigi nad väidavad, et nad elavad Jumala Sõna alusel. 

Paljud neist hakkavad omama eneseõigust, sest 
nad arvavad, et nad on Jumala Sõna abil ebatõesest 
vabanenud ja tõetunnetusele tulnud. Kui nad rajavad oma 
mõttemallid ja väidavad, et tegu on Jumala tahtega ning 
sunnivad teisi neid mõttemalle järgima, toonitavad nad 

oma eneseõigust. 
Mõned juhid kujundavad mõtteviisi eesmärki 

püstitades. Eesmärk on neile nagu mõtteviis ja nad 
tahavad seda oma tugeva õigusega saavutada. Seega nad 
võivad selle asja läbisurumise protsessi ajal sageli teiste 
inimeste arvamusi ignoreerida. Siis ei saa alluvad neile 
muid ideid anda ja võivad end ebamugavalt tunda, sest 
nad ei ole ühtsed ja järgivad vaid ebamugavust ja raskusi 
kogedes. 

Aga niisugused juhid ei pruugi mõtelda, et nad 
valmistavad teistele raskusi, sest tegu on Jumala tööga. 
Nad võivad arvata, et nende alluvatel on raske, sest neil 
on vähe usku ja puudulik armastus Jumala vastu ning asi 
ei ole nendega seotud. 

Seega me peaksime kõike nägema mitte eneseõiguse 
ega iseka mõtteviisiga, vaid südamest, mida Jumal 
soovib meile anda. Meis peaks olema armastus, 
vooruslik suuremeelsus, halastus ja me peaksime teiste 
olukordi headuse ja avatud südamega mõistma, mitte 
kitsarinnaliselt ja isekast mõtteviisist lähtudes. Ainult siis 
saame me kõigi inimesetega rahu taotleda ja pühitsusele 
jõuda. 

Mõned usklikud ei suuda Jumala südame ja tahte 
sügavust hoomata iseka mõtteviisi tõttu, mida nad tõest 
on teinud. Nad võivad arvata, et nad kuulsid selgelt 
Püha Vaimu häält ja Ta on neid hästi juhatanud. Aga 
paljudel kordadel võivad nad tegelikult kasutada oma 
ajusse talletatud tõeteadmisi oma tahte ja arusaamise 
kohaselt ning nad ei juhindu Püha Vaimu häälest. 

■ ■ ■
Kui te olete täiesti vabanenud isekast mõtteviisist ja 

eneseõigusest ja saavutanud omale vaimse südame, võib 
Püha Vaim teid õigel hetkel täpselt juhatada. Aga kui 
teil on soov midagi suurt jumalariigis saavutada, võivad 
teil olla isekad motiivid teie oma austuseks. Vaimne 
inimene on entusiastlik Isanda suhtes, kuid temas ei ole 
ahnust omaenese au saamiseks. Ta võib lihtsalt soovida 
kogu südamest Jumala tahte täideminekut. Seega, ta 
võib oodata kannatlikult ja rahus õiget aega. 

Isegi kui Jumal käsib tal olla nii, et kõigest, mida ta 
on andumuse ja rohke tööga saavutanud, saab eimiski, 
suudab ta koheselt kahetsust või ebamugavust tundmata 
kuuletuda, sest ta soovib vaid Jumala tahet järgida. Ta 
on alati teadlik, et ta võib eksida – isegi siis, kui näib, et 
tal on õigus. Seega ta kuulab alati hoolikalt ja alandliku 
südamega teisi – isegi last. Pealegi, ta suudab Jumala 
tahtele kuuletuda, sõnakuulmatust välja vabandamata 

ja põhjuseid toomata – ka siis, kui Jumal käsib tal teha 
midagi, mis ei ole praktilise mõtlemisega kooskõlas. 

Vaimsed inimesed ei mõista asjade üle kohut oma 
enesekeskse mõtteviisi ja eneseõiguse alusel. Nad 
näevad asju headusega ja püüavad mõtelda esiteks 
Isanda ja karjase südamega, küsides: „Mida Isand või 
karjane teeks sellises olukorras?“ Kui inimene saavutab 
omale täiusliku vaimse südame, ei suuda ta üksnes 
kiiresti ja suurepäraselt Jumala tööd teostada, vaid 
püüab ka südamest kõike suuremeelselt ja rahus teha. 
Kuna ta taotleb kõiges teiste kasu, ei suru ta teisi alla 
ega sunni neid midagi oma õigusega tegema, isegi siis 
kui tal on õigus. 

Isegi kui keegi teine teeb talle halba, halastab 
ta pigem selle inimese peale, selle asemel et teda 
süüdistada. Ta tahab pigem seda inimest trööstida ja 
julgustada. Vaimne inimene võib vahel lasta teistel teda 
petta, kuigi ta teab, et nad petavad. Ta halastab lihtsalt 
nende peale, teades, et üks inimene ei saa peatada 
Jumala tahte ilmsiks saamist. 

Niisugused inimesed saavad alistuda täiesti, sest nad 
tahavad vaid Jumala tahte teostumist. Nad jooksevad 
Jumala armastusega. Nad usuvad südamest, et kõik 
teostub Jumala tahte kohaselt, seega nad ei ole 
kannatamatud ja suudavad kannatlikult ja vaikselt 
oodata. 

Vaimusüdame indikaatorid

Esiteks, 
kas te saate 

öelda, et te olete 
mingis olukorras 

eimiski, seda 
kogu südamest 

mõteldes?

Teiseks, 
kas te võite öelda, 
et te loodate, et 
kõik sünnib vaid 
Jumala tahte ja 
Ta Sõna alusel?

Inimesed mõistavad kohut ja taunivad asju oma isiklike tunnete ja standardite alusel. Neid 
mõjutab vanemate temperament või neis kujunesid niisugused ekslikud standardid kui nad 
nägid, kuulsid ja õppisid kasvades asju. Kuna paljud inimesed on tänapäeval enesekesksed 
ja taotlevad omakasu ning peavad end õigeks, mõistavad nad kergesti teiste üle kohut kui 
miski ei ühti nende isiklike standarditega. 
Seega, kui te tahate saada omale ilusat vaimset südant, mida Jumal tunnustab, ei tohiks te 
rõhutada oma isikliku väärtussüsteemi kriteeriumeid. Te peaksite lihtsalt oma südame täiesti 
tühjendama sõnadega „Ma suren igapäevaselt“ ja oma südame tõega täitma. Selleks, et 
näha, kas inimesel on vaimne süda või mitte, on olemas kaks standardit. 
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Ma töötan Prantsusmaa lennujaama 
heaks ja seisan kuus tundi päevas. 
Seetõttu mu jalad valutasid. Viimase 
kolme aasta jooksul valutas mu parem 
põlv ja mul olid käimisraskused. Ma 
tundsin iga päev nelja tunni jooksul 
töö algusest saadik tugevat valu. Ma 
kasutasin valuvaigistusplaastrit, mille 
ma sain haiglast. Ma tegin joogat ja 
sirutusharjutusi ja jooksin parema 
enesetunde saamiseks. Hoolimata 
neist  pingutustest ,  mu põlved 
paistetasid umbes aasta aega tagasi 
üles. 

2015. aasta mais tehti mulle haiglas 
röntgenipilt, mis näitas liigesemurrust 
väljaulatuvat osa ja ma vajasin 
operatsiooni. Ma ei olnud varmas 
operatsiooni kasuks otsustama, aga 
ma kandsin lihtsalt põlvepandjandeid. 
Ma tahtsin terveneda. Ma ei tahtnud 
enam haiglasse minna ajast, mil ma 
tarbisin väga palju ravimeid ja viibisin 
nurisünnituse tõttu haiglas. Lõpuks 
ei suutnud ma oma parema jala põlve 

vabalt painutada ja ma ei saanud 
paistes põlve tõttu hästi sobivaid 
pükse kanda. Vahel lohistasin ma oma 
paremat jalga järel ja pidin istudes 
jalga sirgelt hoidma. 

Mu süda muutus iga päevaga 
vaesemaks. Lõpuks avasin ma oma 
südame pühaduse evangeeliumile 
ja Manmini teenistusele, mille 
kohta mu kolleeg Janet oli viimase 
kolme aasta  jooksul  se lgi tus i 
j a g a n u d .  M a  r e g i s t r e e r u s i n 
Manmini Keskkogudusse ja liitusin 
Interneti otseedastuse vahendusel 
ülistusteenistustega. 

2015. aasta juuli lõpus külastasin ma 
Lõuna-Koread, et osaleda Manmini 
suvekoosolekusarjas. 3. august oli 
koosolekusarja alguspäev. Ma võtsin 
Jumaliku tervenduskoosoleku ajal 
vastu Dr Jaerock Lee palve haigete 
eest. Siis lahkus valu mu põlvedest. 
Ma sain põlvi painutada ja mul ei 
esinenud isegi pikaajalise jooksmise 
ja istumise ajal mingisuguseid raskusi. 

Halleluuja!
6 .  a u g u s t i l  k ü l a s t a s i n  m a 

päras t  kooso lekusar ja  Muani 
joogiveevõtukohta. Ma nägin päikese 
ümber ristikujulist võrratut valgust, 
mis näis plahvatavat. Samuti nägin 
ma taevas pika inimese kujutist ja 
paljud inimesed järgisid teda üksteisel 
käest kinni hoides. Ma tänan ja austan 
kõige eest Jumalat, kes tegi mu 
terveks ja täitis mu südame vaimsete 
kogemuste kaudu Vaimuga. Ma tänan 
ka vanempastorit, kes palvetas minu 
eest. 

 

2006. aastal sündis mu armas poeg Minsung. 
Ta näis keele omandamise ja käitumise vallas 
aeglaselt arenevat, kuid me ei suhtunud sellesse 
tõsiselt. Kui ta sai kolme aastaseks, saatsime me 
ta lasteaeda. Ühel päeval soovitas õpetaja meil 
temaga lastepsühhiaatri jutule pöörduda, sest ta 
käitumine oli ebanormaalne. 

See ootamatu olukord ajas mind ja mu naist 
segadusse. Me olime murelikud ja viisime 
ta haiglasse. Talle tehti palju teste ja paljud 
spetsialistid järeldasid, et ta kõneareng 
oli aeglane, tal oli eraldumisärevus, 
raskused vanemate äratundmisega, 
armastuse puudus, hüperaktiivsushäire ja 
suhtlemisprobleemid. Me olime šokeeritud 
ja ei teadnud, mida teha. 

Me viisime teda kahe aasta vältel 
raviklassidesse, kuid ta olukord ei paranenud. 
2010. aastal diagnoositi Minsungil 5. eluaastal 
autistliku lapsena 1. klassi vaimne hälve. 

Pärast sõjaväest erruminekut oli mul atoopiline 
dermatiit. Siis tervenesin ma sellest end Muani 
joogivee basseini kastes. Selle kogemuse kaudu 
elasin ma Vaimuga täidetud kristlikku elu, elava 
Jumala ja pääsemise kindlusega. Aga kui ma 
alustasin ettevõtlust, liitusin ma sageli maailmalike 
inimeste ühiskondlike koosviibimistega. Ma 
mängisin nendega golfi ja kendot ja isegi jõin 
alkoholi ja suitsetasin. Veelgi hullem, ma ei osalenud 
sageli pühapäevasel teenistusel ja käisin sageli ärireisidel. Mu naisel oli minu tõttu 
raske ja me vaidlesime alatasa. 

Kui ma sain teada, et meie armastatud pojal oli autism, tundsin ma tõelist ahastust. 
Ja mulle meenus sõnum: autism tuleb vanemate patust. Ma teadsin, et üksnes siis, 
kui me vabaneme pattudest ja jõuame pühitsusele, saaks ta terveks. See tegi mu 
meele selgeks. 

Ma hakkasin meelt parandama, et ma olin jätnud Jumala armastuse ja armu 
ja ei olnud elanud Sõna kohaselt. Ma sulgesin oma ettevõtte ja kolisin majja, 

mis oli Dr Jaerock Lee elukoha lähedal, et ma 
võiksin teda sagedamini näha. Ma sain ka töö 
Lime Finantsteenustes, mis on kristlik ettevõte. 
Ma hakkasin igasugustel teenistustel osalema ja 

palvetasin Taanieli palvekoosolekul. Mu naine tõi 
Jumalale tänuohvreid. Kui ta tegi seda, kirjutas 

ta ümbriku peale Jumala nime, tunnistades 
oma usku meie poja tervenemisse ja meie 
uuenemisse. 

Kui me taastusime usus, muutus me 
perekond rahulikuks ja mu lapsel näis järk-
järgult paremini minevat. Eriti hakkas ta 
teistega väga hästi suhtlema. Me saime oma 
pojaga suhelda. Minagi igatsesin Jumalalt 
saadud ülesannet, et tasuda Jumala, Isanda 
ja vanempastori armu eest. Vahepeal kohtus 

mu perekond Manmini Ülemaailmse Töö 
juhtivpastori Rev Heesun Leega ja ma sain 

võimaluse liituda Kujutavate Kunstide Komitee 
Väekooriga. 
Mu lapse olukord muutus üha paremaks. Ta käis 

Manmini lasteaias ja läks tavalisse riiklikku algkooli. 
Pärast kooliminekut lasime me talle autismikontrolli 
teha. Läbivaatuse tulemus näitas, et ta oli kõiges 
normaalne, välja arvatud keeleline areng. Ta kuulub 
nüüd laste pühapäevakooli ülistusgruppi. Ta kasvab 
hästi ja kiidab Isandat. Halleluuja!

Ma olin Jumalale väga tänulik ja Jumal andis 
mulle uue õnnistuse. Ta õnnistas mind Sudo 

Elektrotehnika Keskkooli Energia infoside osakonna õpilaste täiendõpetajana 
õpetamise võimalusega. Lisaks soovitasid mõned partnerfi rmad, kus ma töötasin, 
et ma teeksin nendega koostööd ja mind õnnistati vabakutselise töötajana nendega 
koostöövõimalusega. 

Tegelikult on meil naisega ikkagi paljust puudus, kuid Jumal andis meile selle 
suure õnnistuse, sest mu vanempastor, elukarjane, palvetab alati oma armastava 
karja eest ja juhatab meid õnnistuste ja vastuste saamise teele. Ma tänan ja austan 
kõiges Jumalat, kes tegutseb alati minu heaks. 

Diakon Junok Kim, 39. aastane, 12. kihelkond
Oma naise diakoness Raeeun Lee ja poja vend 

Minsung Kimiga

„Ma suudan põlvi nõtkutada, käia ja hüpata!“

„Mu poeg sai 
autismist terveks!“

Õde Gilbette, 61. 
aastane, Prantsusmaa


