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„Tulge nautige endi silme
ees olevat Taeva rõõmu ja ilu!“
Koguduse aastapäeva pidustusesinemisel tuntud taevarõõm

Isand valmistab palju eluasemeid ilusas Taevas isegi tänapäeval ette. Kui me jõuame sinna, tunneme me Jumala hämmastavat ja õrna armastust, millega Ta tegi me taevased eluasemed meie
soovi kohaselt ja me täname pisarais. Selleks, et me võiksime saada Jumala tõelisteks lasteks, Teda Taevas kiita ja Temaga igavesti armastust jagada, tuleks meil Isand vastu võtta, Tema
käsuseadusi pidada ja Jumalale meelepärane olla.

Manmini koguduseliikmetel on
Taeva kohta hea teave – olgu siis
tegu noorukite, vanurite või isegi
väikelastega. Nad teavad, kus see
on, kuidas see on jaotatud ja nad
teavad hästi, mida nad seal teevad,
sest vanempastor Dr Jaerock Lee sai
Taeva kohta üksikasjalikud selgitused
mõõtmatus koguses paastumise ja
palvetamise kaudu ja ta jutlustas
selle kohta oma jutlusteseerias.
Tema jutlusteseeria alusel anti välja
kaheosaline raamatuseeria Taevas I
& II (sellega seotud loo leiate te 3.
leheküljelt). Koguduseliikmed on
temalt Taeva kohta palju teada saanud.
Samuti on nad näinud Kujutavate
Kunstide Komitee etendusi, mis aitas
neil tunda Taevast. Komitee liikmed
kiidavad, tantsivad ja demonstreerivad
meile Taevast meenutavat meiki,

kostüümikavandeid ja rekvisiite.
Jumal tahtis, et koguduseliikmed
tunneksid lähedasemalt Taevast, seega
Ta andis koguduse 27. aastapäevast
alates koguduse aastapäevapidustuste
etenduse teema ja kiituslaulud.
2009. aastal „Taeva“ ja 2010. aastal
„Merebankett“ pealkirjaga etendused
väljendasid päästetud usklikke,
kes lähevad Taevasse ja toovad
ohvrianniks rõõmu ja tänu ilusate
meloodiate, instrumentaalesinemiste
ja tantsuga.
2011. aastal demonstreeriti „Karjase
kindlus“ pealkirjaga etenduses
pidusöömaaega Uues Jeruusalemmas.
Otseselt vaatajaskonna silme ees
näidati ilusat lõbustuspargi teemalist
Uut Jeruusalemma, kus sai sõita
kalliskividega ehitud rongis, nautida
jahedaid tuulepuhanguid ja sõita

põnevatel atraktsioonidel.
2 0 1 2 . a a s t a „ Ta e v a s j a m a a “
pealkirjaga etendus väljendas, kuidas
maapealsed hästikasvatatud inimesed
ja taevaväed ning inglid kiitsid
Manminile 30. aastapäevani alati
juhatust andnud Jumala armastust.
2013. aastal esitati etendus
„Karjasekindlus II.“ See algas
peaingli kiituslauluga taevastes
keeltes, mille peakiri oli „Abresia
Makaretosha“, mis tähendab „Jumal
on armastus.“ Vaatajaskond täitus
Jumala armastusega ja oli põnevust
täis.
Etenduses kirjeldati ka erinevaid
taevaseid kohti nagu aastaaegade
aed, kus väljenduvad neli aastaaega
– kevad, suvi, sügis ja talv Taevas,
lilleaed, lumeaed, lõbustuspark,
meresügavus ja teerada.

2014. aastal kutsuti vaatajaskond
põhipühamus väljendust leidnud
Uue Jeruusalemma Selge järve
banketisaali. See oli „Kutse“
pealkirjaga ja kutsekaardi saatis
Jumal, et kutsuda karjast ja
koguduseliikmeid ning see oli
kirjutatud ilusate armu täis taevaste
sõnadega. Aastapäeva õhtusel
sündmusel esitati 3D videot „Karjase
kindlus.“ Vaatajad täitusid innuga,
millega nad peaksid jagama Jumala
armastust kõigile inimestele igal pool
maailmas.
Kujutavate Kunstide Komitee on
33. aastapäeva etenduseks usinalt
ettevalmistusi teinud. Aastapäeva
õhtune üritus toimub reedeöise
teenistuse ajal 9. oktoobril ja
pidustusetendus on pühapäeval, 11.
oktoobril.
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Jumala süda
„Ärge siis hakake muretsema, öeldes: „Mis me sööme?“ või „Mis me joome?“ või „Millega me riietume?“
Sest kõike seda taotlevad paganad. Teie taevane Isa teab ju, et te seda kõike vajate. Aga otsige esmalt Jumala
riiki ja Tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi!“ (Matteuse 6:31-33)

Vanempastor dr Jaerock Lee

Jumal loodab kogu südamest, et Ta
armsad lapsed elavad rahus ja et neil
ei oleks muresid ega probleeme. Ta
üksnes ei tea meie vajadusi, aga ka
täidab need. Vaatame nüüd, mida me
peaksime tegema, et Tema südamest
aru saada ja rahus elada.
1. Jumala süda tahab, et vaesus,
haigused ja õnnetused oleksid
meist kaugel
Ei ole kerge olla elumurede või
probleemideta, sest pärast Aadama
langemist neeti maa ja elust sai elu täis
kannatust (1. Moosese 3:17-18).
Lisaks, kuna maa neeti ära, tekkisid
paljud kahjulikud bakterid ja viirused.
Inimesed pidid elama haigusi kartes.
Lisaks, inimesed hakkasid elama
pideva loodusõnnetuste või muude
õnnetuste kartusega.
Vaesus, haigus ja õnnetused on
kolm kõige peamisemat murede
ja probleemide teemat. Isegi kui te
olete väga ettevaatlik, juhtuvad nad
soovimatult ja tahtmatult. Paljud
inimesed ei kannata vaid bakterite või
viiruste tekitatud haiguste tõttu, vaid ka
„tõbede“ tõttu.
Piibellikus mõttes on „tõbi“ seisund,
kus inimene ei saa tegeleda tavapärase
füüsilise tegevusega, sest üks või enam
tema ihuliikmetest on halvatud või
mandunud. Matteuse 8:17 eristatakse
haigusi ja niisuguseid nõtrusi, öeldes:
„Ta on võtnud ära meie haigused ja
kandnud meie tõved.“
Haigus on iseenesest valus, kuid
perekonnaliikmetel võib olla ka

vaimset valu ja see esitab olulisi
rahalisi piiranguid. Te ei saa haigena
töötada ja see võib tekitada teile suuri
haiglaarveid. Muidugi on ikkagi õnn,
kui te saate haigust isegi suure hinna
eest ravida. Ravimatusse ehk surmaga
lõppevasse haigusse haigestudes tuleb
ülejäänud eluaeg haigena elada või
peatselt surra.
On ka õnnetusi, mis tabavad meid
ootamatult. Näiteks, raske on vältida
niisuguseid loodusõnnetusi nagu
taifuunid, maavärinad, tõusulained
või teiste juhtide poolt põhjustatud
liiklusõnnetusi. Hiljuti on esinenud
palju lennuõnnetusi, laevahukke
või bussi ja metroo õnnetusi, mis
põhjustavad palju surmajuhtumeid.
Nii nagu eelnevalt selgitatud, vaesus,
haigus ja õnnetused on inimeste
murede peapõhjuseks. Aga Jumalat ja
Isandat uskujad erinevad maailmalikest
inimestest. Te võite elada igasuguste
probleemide ja muredeta elu.
2. Muretu ja ängita elu usuelu
saladuseks on:
1) Jumala Sõna uskumine ja sellele
kuuletumine
Kui te lihtsalt kuuletute kahele
kõige peamisele käsuseadusele –
nimelt, pühitsete hingamispäeva ja
toote kogu kümnise, vabastab see teid
suuremaltjaolt vaesusest, haigustest ja
õnnetustest.
Hingamispäeva pühitsemine ja kogu
kümnise toomine on vähim tõend, mis
suudab tõendada, et te olete jumalalaps.
Kui te demonstreerite lihtsalt vähimalgi
määral usku, ei pea te muretsema
vaesuse, haiguste ja õnnetuste pärast.
Jumala armastus on väga suur!
Need teist, kes on Jumala Sõna
uskunud ja sellele kuuletunud, on
ka tõenäoliselt kogenud, et nad said
vaesusest mõne aastaga vabaks.
Näiteks, ettevõtlustegevuses lahenevad
ka kõige raskemad asjad ja te saate
klientidelt rohkem tellimusi. Samuti,
te ei pea raha raiskama, sest teilt ei
varastata midagi ja teid ei peteta, te ei
jää haigeks ja teil ei esine õnnetusi.
Usklikuks saamise algusest saadik
uskusin ma Piiblisse kirjutatut ja tegin
selle kohaselt. Isegi kui mul oli väga
suur võlg ja raske oli üksnes intressi
tasuda, andsin ma alati kümniseks
enam kui piisavalt. Selle tulemusel

on mind väga õnnistatud ja ma võin
kindlalt öelda, et ma annan maailma
kõigi pastoritega võrreldes suurimas
koguses kümnist ja aitan vajaduses
olijaid (Malaki 3:10)
Isandaga kohtumise algusest
saadik ja ajast, mil ma hakkasin
Sõna järgi elama, ei ole ma kunagi
viibinud haiglas ega mingeid ravimeid
tarvitanud. Mul ei ole ka kunagi
õnnetusi olnud. Sama kehtib ka minu
perekonna kohta.
Kui te pühitsete lihtsalt
hingamispäeva ja toote kogu kümnise,
ajab Jumal teie elust vaesuse minema
ja kaitseb teid haiguste ja õnnetuste
eest. Aga vahel mõned inimesed
haigestuvad või sattuvad õnnetusse ka
siis, kui nad neist kahest käsust kinni
peavad. Siis peab selleks olema põhjus.
Kui te Jumala Sõnale kuuletute, pole
võimalust, et Jumal ei õnnistaks ega
kaitseks teid.
Kui Ta ei tee seda, on põhjus selles,
et te lähete Jumala tahtele risti vastu.
Näiteks, tõsiste haiguste korral nagu
vähk, on paljudel juhtudel inimene
ise või ta pereliikmed teinud surmaga
lõppevat pattu.
Muidugi on muid juhtumeid, kus
Jumal lubab niisuguseid haigusi erilise
ettehoolduse raames. Seda puudutavaid
lisaüksikasju selgitatakse raamatus või
jutluses nimega Tervendaja Jumal.
Vahel sattuvad inimesed raskustesse
– näiteks nad pankrotistuvad äris või
neid vallandatakse. Kui vaimseid
põhjuseid otsida, on nad paljudel
juhtudel teinud ilmselgeid liha tegusid,
mis jätavad inimese pääsemisest ilma
(Galaatlastele 5:19-21). Sellisel juhul,
isegi kui te pühitsete hingamispäeva või
toote kümnist, ei saa Jumal teid kaitsta.
Seega, nad peavad põhjalikult meelt
parandama ja neist pattudest täielikult
pöörduma.
Siis on vaja põhjalikult meelt
parandada ja täielikult tagasi pöörduda.
Kuna Jumal on armastus, tahab Ta alati
oma lapsi õnnistada ja neid hoida.
2) Esiteks jumalariigi ja selle õiguse
otsimine
Mõned inimesed pühitsevad
hingamispäeva ja toovad kogu kümnise
ja ei tee isegi tõsiseid patte, aga nad
elavad ikkagi mure ja probleemidega,
sest nende usukasv on seiskunud.
Nimelt, nende usk ei ole saanud

Usutunnistus
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

„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)

täiskasvanuks usutasemel, kus nad on
võimelised esiteks jumalariiki ja selle
õigust otsima.
Kui väikelapsed on kasvanud
suureks ja neist on saanud noorukid
ning nad üksnes tahavad, et
vanemad neile annaksid ning ei anna
vanematele midagi vastutasuks tagasi,
tähendab see, et tegu on ikka veel
väikelastega. Samamoodi, kui te olete
märkimisväärselt kaua usklik olnud ja
kui te taotlete ikka veel füüsilisi asju,
on see häbiväärne.
Jeesus ütleb niisugustele inimestele:
„Ärge siis hakake muretsema, öeldes:
„Mis me sööme?“ või „Mis me
joome?“ või „Millega me riietume?“
Sest kõike seda taotlevad paganad. Teie
taevane Isa teab ju, et te seda kõike
vajate. Aga otsige esmalt Jumala riiki
ja tema õigust, siis seda kõike antakse
teile pealegi!“ (Matteuse 6:31-33)
Ma olen seda lubadust uskunud ajast,
mil ma olin vastpöördunud usklik,
seega ma püüdsin anda oma parimat,
et pühenduda jumalariigile ja aidata
vajaduses olevaid usklikke. Sellise usu
tulemusel olen ma ikka ohvriandide
andmise poolest esikohal, kuid ma
loodan kogu südamest, et peagi ületab
keegi selle künnise.
Samuti, on kulunud kaua ajast, mil
ma muretsesin või palvetasin oma
pereliikmete või nende füüsiliste
vajaduste eest. Ajast, mil ma andsin
oma südame, meele ja hinge, raha ja
aja jumalariigi ja hingede käsutusse,
on Ta täitnud iga minu ja isegi mu
pereliikmete vajaduse. Ta kaitses neid
ja kasvatas mu lapsi. Ta ei andnud
üksnes rahalist õnnistust, vaid kaitses
mind ka haiguste ja õnnetuste eest.
Kui te otsite niisuguse vaimse usuga
esiteks jumalariiki ja selle õigust,
õnnistab Jumal teid ülevoolavalt kõiges.
Kallid vennad ja õed Kristuses, kui
te usute Sõna, kuuletute sellele ja teete
selle järgi, võite te vähemalt elada
rahulikku elu, mis on vaba muredest ja
probleemidest, mis puudutavad vaesust,
haigusi ja õnnetusi (2. Moosese 15:26).
Ma julgustan teid kõiki maailmalikke
muresid ja probleeme Isanda ette maha
panema ja püüdma elada Jumala Sõna
kohaselt. Seda tehes palun ma Isanda
nimel, et te haaraksite kogu jõust kinni
Uuest Jeruusalemmast ja saaksite
suurima rahu ja õnne osaliseks.
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Taevas ja põrgu on tõesti olemas!
Peaaegu igaühel on küsimus: kas Taevas ja põrgu on tõesti olemas? Sellele küsimusele antakse
selge vastusena selgitused raamatutes Taevas I & II ja Põrgu, mille autoriks on Dr Jaerock Lee ja mille
sisu andis Jumal arvutus koguses paastumise ja palve kaudu. Need raamatud on tõlgitud ja kirjastatud
paljudes keeltes ja meeldivad paljudele inimestele.

Taevas

on koht, kus asub Jumala
aujärg. See on selge
nagu kristall, ilus ja täis Jumala au. See on
tõesti kütkestav koht. Maa peal ei ole olemas
niisugust rikkust, au ega austust, mida saaks
Taeva suursugususega võrrelda ja me saame
selles kohas igavesti Jumalaga armastust
jagada.
Taevas on erinevad eluasemed. Paradiis on
koht, kus elavad inimesed, kes on võtnud
vastu Jeesuse Kristuse ja kes vaevu pääsesid;
esimene taevariik on neile, kes püüdsid elada
Piibli Jumala Sõna alusel; teine taevariik on
inimestele, kes elasid Jumala Sõna järgi ja
tõid Jumalale au; kolmas taevariik on neile,
kes jõudsid pühitsusele; ja Uus Jeruusalemm
on neile, kes jõudsid pühitsusele ja olid kõige
poolest ustavad. Pärast Valge Trooni suurt
kohut antakse igaühele ta usumõõdu kohaselt
ühes neist kohtadest oma eluase. Isa Jumal
tahab, et Ta armsad lapsed läheksid Uude
Jeruusalemma, mis on Taeva kõige aulisem
eluase ja jagaksid Temaga igavesti armastust.

Põrgu

on koht, kus uss ei sure ja tuli ei kustu (Markuse 9:48). Seal
on ainult äärmine kartus ja valu. Miks lasi armastuse Jumal,
kes põrgu kannatusi teadis, niisugusel hirmsal kohal isegi olemas olla?
Jumal, kes on Taeva omanik, on veatu ja püha ja ainult need, kes teevad
Jumala tahet, saavad Taevasse minna (Matteuse 7:21). Kui üksnes headust
ja armastust täis Taevas elaksid kurjad inimesed, määriks see ilusa Taeva
ära. Taevas on koht, kus üksnes viljataolised usklikud elavad igavesti, seega
Jumalal ei jäänud muud üle kui luua „põrgu“ nimeline koht, mis on Taevast
eraldatud.
Luuka 16. peatükis ei uskunud rikas mees põrgu olemasolu, seega ta lõpetas
lõõmavas põrgutules ja kahetses. Jumal ei taha, et ükski hing põrgusse
läheks. Seega me ei või hiljem kahetseda ja peame kindlasti Taevasse
minema.
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„Kõik mu mured lahkusid,
jäi üksnes ülevoolav rõõm!“
Vahel seisavad meie eluteel raskused ees. Aga kui me anname oma elu Jumala kätesse, võime me
igasugused raskused võita. Lisaks, me võime nende kaudu usus kasvada ja Jumala armastust mõista.
Paljud Manmini koguduseliikmed elavad niisugust elu ja annavad palvevastuseid ja õnnistusi saades edasi
endi poolt kohatud Jumala armastust.

„Mu kurdid kõrvad avanesid
ja ma hakkasin kuulma!“

„Mu äri on ülevoolavalt
õnnistatud“

„Jumal tervendas mind
ravimatutest haigustest!“

Õde Sumapon Kauwimon, 46-aastane,
Chiang Rai Manmini Kogudus Taimaal

Diakon Jungkyu Lee, 38-aastane,
Daegu Manmini kogudus, Lõuna-Korea

Dr Daniel Faray, 56-aastane, Kinshasa Manmini
kogudus, Kongo Rahvademokraatlik Vabariik

Ma sündisin kurdina, seega ma ei ole sünnist
saadik midagi kuulnud. Mul oli töö juures raske
tavaliste inimestega suhelda. Ma tundsin end
halvasti ja mõtlesin sageli, kui hea oleks, kui ma
suudaksin kuulda ja rääkida.
Vahepeal kuulsin ma 2015. aasta mais,
et Manmini Ülemaailmse Töö Juhtivpastor
Rev Heesun Lee tuleb Söuli Manmini
Keskkogudusest Chiang Rai Manmini kogudusse
palverätiku teel tervenemise koosolekusarja läbi
viima (Apostlite teod 19:11-12). Ma ootasin
seda koosolekut igatseva südamega. Ma tõesti
tahtsin kuulda.

Ma osalesin
igal õhtul pärast tööd
Taanieli palvekoosolekul,
kuigi ma tundsin end väsinult ja
roidunult. Ma palusin, et Jumal täidaks mu
südamesoovi. Lõpuks peeti palverätiku teel
tervendamise koosolek ja Rev Lee palvetas
haigete eest palverätikuga, mille eest
vanempastor oli palvetanud.
Ma võtsin selle palve vastu ja mu parem kõrv
hakkas vähehaaval avanema ja kuulma. Siis
hakkasin ma vasaku kõrvaga helisid kuulma.
See oli ime! Nüüd olen ma hakanud aru saama,
mida teised inimesed räägivad ja saan nendega
suhelda.
Ma ei suutnud seda ette kujutada. Nüüd ma
saan rääkida lihtsaid sõnu ja ma sain isegi
terveks seljavalust ja maoprobleemist, mis oli
mind viimase kümne aasta jooksul kimbutanud.
Ma kiidan eimillestki asju loova Looja Jumala
väge! Halleluuja!

Me ei saanud
naisega last, aga pärast
Dr Jaerock Lee palvet andis
Jumal meile me lapsed Hayuli ja Harangi.
Ta on ka minu äri ülevoolavalt õnnistanud.
2011. aasta mais avasin ma Gumi linna
toidualleel grillrestorani. Esiteks andsin ma
kümniseks 200-300 dollari ringis. Aga pärast
maikuus õnnistuse palve vastuvõtmist suurenes
mu kümnis igal kuul ja nüüd ma saan kolm tuhat
dollarit kümniseks anda!
Ma olin Jumala õnnistuse eest nii tänulik, et
ma andsin GCNi teenistusele ohvriande ja aitasin
vaestel hingede pääsemisele jõuda. Mulle meeldis
Jumalale ohvriande anda. Mind õnnistati ka äri
laienemisega, kui ma proovisin end klientide
olukorda panna ja kõigepealt nende peale mõtelda.
2014. aasta veebruaris avasin ma samuti Gumi
linnas asuvas In-dongis eriliiki vanutatud liha
Yukpoongi äri. Ma alustasin isegi esmakordselt
Koreas toidulisanditeta kuivatatud vanutatud
sealiha ainumüügi äri. Mu restoran sai kuulsaks
gurmaanide suusõnalise teabe kaudu ja seda on
külastanud paljud kuulsad isikud.
2014. aasta juulist alates võtsin ma
vastu ainumüügiõiguse ja seda peetakse
nüüd pal julubavaks kaubamärgiks. See
on levinud kogu riigis ja nüüd on riigis 32
edasimüügiõigusega restorani. Mu naine
töötab üliõpilaste pühapäevakooli kodugrupi
juhi ja finantsdirektorina ja ma olen meeste
misjoni president ja üliõpilaste pühapäevakooli
juhtivõpetaja. Me töötame Isanda heaks ja liigume
kiiresti taevasuunalise lootusega edasi.
Ma tänan ja austan kõige eest Jumalat, kes on
õnnistanud mind väga vaimselt ja füüsiliselt.

Manmin International Seminary

Tel: 82-2-824-7107
www.gcntv.org
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Tel: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
e-mail: manminseminary2004@gmail.com

Mul oli poolteist aastat diabeet, kõrgvererõhutõbi
ja tuberkuloos. Ma köhisin palju ja mul olid
söömisraskused. Mul on raske üksnes istuda, kuna ma
värisesin sageli. Ma suutsin teiste abiga vaevu käia,
kuid mind tabas sageli kollaps ja mind viidi kiiruga
haiglasse. Kuigi ma olin arst, ei suutnud ma meditsiini
abil oma haigusest terveneda.
Mu nõbu Mireille tundis mulle kaasa ja rääkis mulle
elavast Jumalast ning andis mulle paar Dr Jaerock
Lee raamatut – Risti Sõnum ja Usumõõt. Ma lugesin
neid ja sain armu. 2014. aasta septembris registreerusin
ma Kinshasa Manmini koguduseliikmeks.
Ma kuulasin ka Dr Lee sõnumeid ja hakkasin
uskuma, et ma saan terveks. Ma osalesin reedeöistel

teenist ustel
ja Ta a n i e l i
palvekoosolek ul ning
pühapäevastel teenistustel. Ma
palvetasin kogu südamest, et terveneda.
Ma püüdsin alati usku tunnistada, toetusin Jumala
väele ja hakkasin kümnist andma. Ma parandasin
ka oma minevikupattudest meelt. Ma tahtsin terveks
saada 2015. aasta Manmini suvekoosolekute sarja
ajal ja valmistusin selleks paastumise ja igatseva
südamega.
2015. aasta augustis vaatasin ma 2015. aasta
Manmini suvekoosolekute sarja videosalvestist ja
võtsin vastu Dr Lee aega ja ruumi läbiva palve. Pärast
palve vastuvõtmist muutus mu olukord täiesti. Ma
suudan hästi käia ja süüa ja ma ei köhi enam. Kõik
sümptomid on taandunud.
Ma tänan ja austan kõige eest Jumalat, kes õnnistas
mind, et ma mõistaksin tõelist usku, kes aitas mind
usutegude demonstreerimise abil ja vastas mu
palvetele.
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