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Patt ja kurjus vohavad maailmas 
ja teadmised suurenevad iga päev. 
Selleks, et Loojat Jumalat ja Jeesuse 
Kristuse evangeeliumi selle maailma 
haritud inimestele edastada, asutas 
vanempastor Dr Jaerock Lee 2004. 
aastal Ülemaailmse Kristlike Arstide 
Võrgustiku (WCDN). Organisatsioon 
kinnitab meditsiiniliste dokumentide 
abil tunnustähtede, imede ja Jumala 
väetegude kehtivust. 

WCDN peab igal  aasta l  kogu 
maailma eri kohtades „Vaimsuse ja 
meditsiini“ teemalist konverentsi. 
WCDN laiendab üheksateistkümne 
haruga oma aktiivset mõju maailmas.

8 .  ok toobr i l  2015  kü las ta s id 
v i i s t e i s t  WCDN’ i  l i i ge t  USA-
s t ,  H i s p a a n i a s t ,  M a l a i s i a s t 
j a  I n d o n e e s i a s t  M a n m i n i 
K e s k k o g u d u s t ,  e t  p ü h i t s e d a 
koguduse  33 .  aas tapäeva .  Nad 
o s a l e s i d  a a s t a p ä e v a  õ h t u s e l 
teenistusel reedel, 9. oktoobril ja 
aastapäeva pidustusteenistusel ja 
etendusel pühapäeval, 11. oktoobril.

M a l a i s i a  p e r e a r s t  D r  D a n i e l 
M. Thuraiappah ütles: „Jumal on 
kogudust õnnistanud. Etendus oli 
imeilus ja hästi organiseeritud ja 
see pani mind tundma, otsekui ma 

oleksin Taevas. Manmin on oma 
saateedastuse ja kirjandusmeedia 
m i s s i o o n i g a  p ü ü d n u d 
rahvusvahelist teenistust teostada. 
Pal jud hea väl jaõppega noored 
koguduseli ikmed, kes kogudust 
teenivad, inspireerivad paljusid 
kristlasi.“

USA perearst Dr Sharon Satoko 
Abaye nentis: „Ma tulin siia õe, 
tema abikaasa ja oma isaga. Mu 
õde tahab Dr Jaerock Lee palve 
kaudu Parkinsoni tõvest terveks 
s a a d a .  M a  s a i n  t a  j u t l u s t e s t 
pal ju armu ja tundsin Manmini 
ülistusmeeskonna kaudu taevast rahu 
ja rõõmu ning Jumala armastust. 
Ma nägin Disneylandi etendust, 
millel oli maailma parima etenduse 
kuulsus, aga Manmini esinemine on 
võrreldamatult parem. Seda etendust 
tehti ainult Jumalale ja see valmistas 
me südamele suurt rõõmu.“

Pärast pühapäevaõhtust teenistust 
koh tus id  nad  WCDN’i  a su ta j a 
j a  Juha tuse  es imehe  Dr  Leega 
j a  v õ t s i d  v a s t u  t a  p a l v e  o m a 
südamesoovide täitumiseks. Dr Lee 
rõhutas taas WCDN’i teenistuse 
tähtsust evangeeliumi jagamisel. Ta 
rääkis ka kõike teha suutva Jumala 

väetegudest ja õhutas kõiki Jumalat 
usuga veel enam austama.

Koosolekul võttis Dr Daniel M. 
Thuraiappah vastu Dr Lee palve oma 
naise eest, kellel oli põlveliigese 
degeneratiivne põletik. Siis rääkis 
ta naisega telefonitsi ja naine ütles, 
e t  t a  hakkas  normaalse l t ,  va lu 
tundmata, käima.

12 .  ok toobr i l  kü la s t a s id  nad 
Muani joogivee võtukohta ja tänasid 
kõ igeväe l i se  Jumala  suure  töö 
eest.  Muani joogivee võtukohas 
muutus Muani Manmini koguduse 
ees asuvast merest tulnud soolvesi 
Dr  Lee  pa lve  pea l e  magedaks 
joogiveeks täpselt samamoodi nagu 
Maara mõru vesi muutus mageveeks 
(2. Moosese raamat 15:25).

See külastus suurendas WCDN’i 
teenistuse uhkust ja entusiasmi. 
Hispaania meditsiinikonsultant hr 
Isidro Martinez Ballester ütles: „Ma 
nägin, et Manmini Keskkogudus on 
pühendunud kogu jõust, andumuse ja 
tarkusega evangeeliumi levitamisele. 
Selle külastuse kaudu täitusin ma 
Püha Vaimuga ja tundsin WCDN’i 
teenistuse üle uhkust.“

Ta  k u u l i s  t e e n i s t u s e s t  o m a 
ämmalt, kes oli saanud armu Enlace 

TV kaudu Dr Lee jutlustesaadete 
k u u l a m i s e s t  j a  s a m u t i  W C D N 
U S A d i r e k t o r i l t  D r  A r m a n d o 
Pinedalt. Ta osales ka Malaisia 12. 
rahvusvahelisel kristlike meedikute 
konverents i l ,  mis  andis  se l les t 
teenistusest kinnitust.

Hambaravi kirurg ja implantoloog 
Dr Juan Carlos Solano on WCDN’i 
Hispaania 2016. aasta konverentsi 
organiseerimiskomitee president. 
Ta ütles: „Kristlus on Euroopas 
allakäiguteel,  mis tekitas mulle 
s u u r t  k u r b u s t .  A g a  D r  L e e 
t een i s tuskogemus  and i s  mul l e 
lootust .  Ma arvan,  et  järgmisel 
aastal peetav konverents on Euroopa 
h i n g e d e l e  s u u r  v õ i m a l u s .  M a 
austan Dr Leed, kelle kaudu ilmneb 
Jumala väega sündiv tervendustöö. 
Ma olen veelgi enam aru saanud 
kui märkimisväärne on WCDN’i 
teenis tus .  Mul  on hea  meel ,  e t 
ma olen osa sel les t  hinnal isest 
teenistusest.  Ma püüan tulevase 
konverentsi edukaks kulgemiseks 
par imat  anda.“  Sel le  külas tuse 
käigus täitusid WCDN’i liikmed 
Püha Vaimuga ja oma osa ootusega 
Jumala suures plaanis ja ettehooldes, 
mis nende kaudu sünnib.

Ülemaailmse kristlike arstide võrgu arstid ja tervishoiutöötajad külastasid Manmini keskkogudust

„Ma olen rõõmus, et liitusin 
WCDN’i teenistusega“

Koguduse 33. aastapäeval külastasid WCDN’i liikmed Manmini Keskkogudust, et Manmini teenistusest osa saada. Nad osalesid pidustusteenistusel ja etendusel, kohtusid Dr Jaerock Leega ja 
vaatasid ringi Muani mageveega akvaariumi juures (2., 4., 5., 6. foto). Nad käisid ka GCN’is külas ja külastaid Muani, kus nad kastsid end Muani magevee basseini (7. ja 8. foto). WCDN pidas 
oma 12. konverentsi Malaisias ja organiseerimiskomitee avaldas tänu vanempastor Dr Leele, andes WCNN’i presidendile Dr Gilbert Chaele mälestustahvli (1., 3. foto).
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1. Manmini Keskkogudus usub, et Piibel on Jumala sisendatud Sõna, 
 mis on täiuslik ja veatu.  
2. Manmini Keskkogudus usub Püha Isa Jumala, Jumala Püha Poja ja Jumala    
 Püha Vaimu – Kolmainu Jumala ühtsusesse ja töösse.
3. Manmini Keskkogudus usub, et me patud on andeks antud vaid Jeesuse    

 Kristuse lunastava vere läbi.  
4. Manmini Keskkogudus usub Jeesus Kristuse ülestõusmist ja taevasseminekut, 
 Tema teist tulekut, tuhandeaastast rahuriiki ja igavest Taevast.  
5. Manmini Keskkoguduse liikmed tunnistavad oma usku igal kogunemisel 

Usutunnistus

Kirjastaja: Dr Jaerock Lee 
Peatoimetaja: Vanemdiakoniss Geumsun Vin  

29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 152-848 
Telefon: 82-2-818-7047   Faks: 82-2-818-7048 
Veebileht: www.manmin.org/english
                 www.manminnews.com  
E-post: manminminen@manmin.kr 

Estonian

Väljaandja: Manmini Keskkogudus
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„apostelliku usutunnistusega“ ja usuvad selle sisu sõna-sõnalt.  „Tema ise annab kõikidele elu ja õhu ja kõik.“ (Apostlite teod 17:25) 
„Ja kellegi muu läbi ei ole päästet, sest taeva all ei ole antud inimestele ühtegi teist nime, kelle läbi meid päästetaks.“ (Apostlite teod 4:12) 
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„Aga Vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, 
enesevalitsus – millegi niisuguse vastu ei ole Seadus“ (Galaatlastele 5:22-23).

Armastuse vili

M a t t e u s e  v i i e n d a  p e a t ü k i 
„õndsakskiitmised“, 1. Korintlastele 
kolmeteistkümnenda peatüki „vaimne 
armastus“ ja „Püha Vaimu üheksa vilja“ 
moodustavad ühiselt teetähise, mis 
aitab meil hinnata, kus me oma usus 
asume. Aga vaatame Püha Vaimu vilju ja 
süüvigem ühte neist – armastusse.

1. Mis on Püha Vaimu vili?
Vili on seemne külvi, tärkamise ja õie 

õitsemise tulemus. Samamoodi on Püha 
Vaimu viljad viljad, mida kantakse kui 
Püha Vaim tuleb meie südamesse. 

Jumal annab Püha Vaimu anni Isanda 
vastuvõtnud inimeste südametesse. Püha 
Vaimu vastuvõtmine elustab surnud 
vaimu. Püha Vaim annab meile teada 
patu, õiguse ja kohtu kohta. Ta aitab meil 
vabaneda patust ja seadusetusest ja elada 
õiglaselt. Ta juhib meid järgima usuelu 
Kristuses ja annab meile taevariigi 
lootuse.  Kui  me kuuletume oma 
kristlikus elus Püha Vaimu juhtimisele, 
hakkab meie vaim kasvama.

Igaüks, kes on vastu võtnud Püha 
Vaimu, ei kanna Püha Vaimu vilja. Me 
võime neid vilju kanda üksnes siis, kui 
me kuuletume Püha Vaimu juhatusele. 
Püha Vaim on nagu generaator. Kui 
generaator töötab, tekitab see elektrit. 
Aga kui lambipirnid generaatoriga 
ühendada, paistab neist valgust. Pimedus 
kaob, sest tuli valgus. Samamoodi, 
kui Püha Vaim tegutseb meis, kaob 
pimedusega seotu, mis kuulub liha 
juurde. Meie südamesse tuleb valgus ja 
me kanname Püha Vaimu vilju.

Aga me peame meeles pidama, et 

elektripirnist valguse paistmiseks ei 
ühendata pirni lihtsalt generaatoriga. Me 
peame seda generaatorit töös hoidma. 
Generaatori töös hoidmiseks peame me 
olema valvel ja tuliselt palvetama. Me 
peame ka Ta juhistele kuuletuma ja tões 
elama.

Selle protsessiga järgime me Püha 
Vaimu soove. Kui me neid usinalt 
järgime, on meil Püha Vaimu täius. Kui 
me oleme Vaimu täis, muudab tõde 
me südame ja sel määral kanname me 
Püha Vaimu vilja. Aga kui me püüame 
järgida Püha Vaimu soove, takistab meid 
teistsugune soov. See on liha soov. Liha 
soov püüab järgida asju, mis on Püha 
Vaimu soovi loomuse vastane. See juhib 
meid järgima lihahimusid, silmahimu ja 
elukõrkust. Kui me järgime liha soove, 
ägab Püha Vaim me südames. Sellepärast 
me tunneme oma südames rahutust.

Sellepärast öeldakse Galaatlastele 
5:16-17: „Ma tahan öelda: Käige Vaimus, 
siis te ei täida lihalikke himusid. Sest 
lihalik loomus himustab Vaimu vastu ja 
Vaim lihaliku vastu, need on teineteise 
vastased, nii et teie ei saa teha seda, mida 
tahaksite.“ Kui me järgime liha himusid, 
on selle tulemuseks patud, seadusetus 
ja liha teod. Kui me pühendume liha 
tegude tegemisele, lahkume me lõpuks 
pääsemise teelt (Galaatlastele 5:19-
21). Me võime lõigata igavese elu vilja 
ainult siis, kui me järgime Püha Vaimu 
(Galaatlastele 6:8).

2. Armastus, Püha Vaimu esimene 
vili

Maailma inimesed, kes ei usu Jumalat, 
kasutavad samuti palju sõna „armastus.“ 
Aga maailmalike inimeste armastus 
on lihalik armastus, mis on kaduv ja 
muutlik. Vastupidi, Jumalale kuuluv 
armastus on vaimne armastus, mis on 
tõene ja igavesti muutumatu.

Kui Jumal lõi Aadama, andis Ta 
Aadamale vaimse armastuse. Aga 
Aadama vaim suri, sest ta ei kuuletunud 
Jumala Sõnale. Ta riknes ja sattus lihasse. 
Sestsaadik hakkas inimeste armastus 
muutuma lihalikuks.

Sest ajast on möödunud kaua ja täna 
on väga raske leida tõelist vaimset 
armastust. Leidub väga palju inimesi, kes 
on teinud oma armastuseavaldusi. Aga 
nende armastus muutub aja jooksul. Neil 
on vaid lihalik armastus, millega nad 
taotlevad oma ja järgivad oma himu.

Niimoodi on lood abikaasade vahelise 

armastusega. Esiteks ütlevad nad, et 
nad armastavad teineteist igavesti ja 
nad ütlevad, et nad ei suuda teineteiseta 
elada. Enne püüdsid nad teha seda, mida 
abikaasa soovis, aga hiljem, kui abikaasa 
ei järgi nende soove, teevad nad ta elu 
raskeks. Tänapäeval on lahutus harilik. 
Varsti abielluvad nad teise inimesega. 
Ikkagi ütlevad nad iga kord, et nad tõesti 
armastavad seda teist inimest.

Vanemate ja laste vahelise armastusega 
on samamoodi. Aga ajal, mil maailm 
muutub üha kurjemaks, on raske leida 
vanemaid, kes tooksid oma elu ohvriks 
isegi oma laste eest. Kui miski ei ole 
neile kasulik, on vanemate ja laste vahel 
isegi vaen.

Samamoodi on vendade või sõprade 
vahelise armastusega. Soodsates oludes 
ja kui nad on ühesuguste arvamustega, 
püsib armastus alal. Aga olude muutudes 
võib ka armastus igal ajal muutuda. See 
tähendab, et nad soovisid vaid saada. See 
kõik on lihalik armastus.

Aga mis on siis vaimne armastus? 1. 
Korintlastele 13. peatükis võib näha, 
missugune on tõeline armastus. See on 
tõeline armastus, mida Jumal tõesti meile 
anda soovib.

Armastus, mis on üks Vaimu vilju, on 
kõrgemal tasemel, kui 1. Korintlastele 
13. peatüki armastus. See armastus 
hõlmab ohvrimeelset armastust, mis 
on isegi elu andmiseks piisav. Sellise 
armastusega võib anda oma elu Jumala, 
jumalariigi ja selle õigsuse eest. 
Armastuse kõrgeim tase on armastus, 
millega inimene võib anda oma elu isegi 
teda vihkavate vaenlaste eest.

3. Et kanda armastuse vilja
Jumal andis meile esiteks niisuguse 

armastuse. Meie Isand armastas meid 
isegi nii palju, et Ta andis oma elu 
meie eest kui me olime alles patused. 
Kui me ei tunne seda armastust vaid 
oma teadmistega, vaid mõistame kogu 
südamest, millise armastuse Jumal meile 
andis, võime meiegi Jumalat armastada. 

Kui me Jumalat tõesti armastame, 
ei muutu me armastus ja usaldus 
Jumala vastu, hoolimata olukorrast. 
Teiste hingede suhtes kehtib sama. 
Me armastame teisi hingi tõelise 
armastusega, kui meil on tõeline 
armastus Jumala vastu (1. Johannese 
3:16).

Me ei soovi omakasu taotleda. Me ei 
taha midagi vastutasuks ka siis kui me 

anname kõik, mis meil on. Aga niisugune 
tõeline armastus areneb teie sees lihast 
vabanemisega võrdeliselt.

Piiblist võib näha, missugune oli 
usuisades arenenud armastus. Mooses 
tahtis Iisraeli lapsi päästa ka siis, kui see 
oleks tähendanud, et tema nimi oleks 
eluraamatust kustutatud (2. Moosese 
raamat 32:32). Apostel Paulus ütles 
Roomlastele 9:3: „Sest ma sooviksin 
pigem ise olla neetud ja Kristusest 
lahutatud oma vendade heaks, kes on 
mu veresugulased.“ Kui Stefanost pilluti 
kividega surnuks, palvetas ta ja ütles: 
„Isand, ära pane seda neile patuks!“ 
(Apostlite teod 7:60)

Kui palju on teie sees niisugust 
armastust? Kui palju te armastate 
Jumalat,  Isandat ja vendi-õdesid 
Kristuses? Kunagi ma tunnistasin teie 
ees: „Kui ma saan pääsemisele tuua 
vaid tuhat inimest, oleksin ma valmis 
nende eest põrgusse minema.“ Ma tean 
väga hästi, missugune koht on põrgu. 
Aga kui ma saan põrgusse minevad 
hinged pääsemisele tuua, olen ma valmis 
niisugust valikut tegema.

Täpselt nii nagu Jeesus suri meie 
eest, saan ma nende inimeste eest oma 
elu anda. Ma ei armasta sõnadega. Ma 
annan iga päev oma elu ja kogu oma 
energia nende eest, et neid pääsemisele 
juhatada, sest ma armastan neid rohkem 
kui oma elu. Ma mõtlen vaid selle peale, 
kuidas ma saan evangeeliumi veel 
rohkemates kohtades kuulutada; kuidas 
ma saan rohkem hingi suuremat väge 
demonstreerides Jumalasse uskuma 
panna; kuidas ma saan lasta neil mõista, 
et maailm on tähendusetu ja lasta neil 
paremad taevased eluasemed saada.

Kui palju on teie südamesse uuristatud 
oma a inusündinud  Poja  andnud 
Jumala armastus? Kui te olete täis seda 
armastust, armastate te ka Jumalat. Te 
armastate hingi oma tõese südamega.

Ka l l id  vennad-õed  Kr i s tuses , 
ma õhutan, et teie – jumalalapsed, 
vabaneksite igasugusest lihalikust 
armastusest, mis taotleb oma, soovib 
vastutasu saada ja on muutlik. Selle 
asemel arendage vaimset armastust, 
mis on tõene ja millega inimene võib 
tingimusteta isegi iseend ohverdada.

Ma palun Isanda nimel, et te seda 
tehes saaksite Isanda südame ja täiusliku 
armastuse, läheksite Uude Jeruusalemma 
ja jagaksite igavesti Jumala igavest 
armastust.

Vanempastor dr Jaerock Lee
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Meie igapäevaelus on palju kultuurietiketi 
v o r m e  n a g u  t e r v i t a m i s e ,  v e s t l u s e  j a 
einestamisega seotu. Meil on Jumala Sõna 
tundmaõppimise ja ellurakendamisega võrdsel 
määral Isanda suhtumine ja me ei käitu 
sündsusetult. Viisakusetuse taga seisab teistest 
mitte hoolimine. 

Kui me tõesti armastame Jumalat, ei käitu me 
teiste inimeste suhtes sündsusetult (1. Johannese 
4:20). Kui me oleme viisakusetud teiste 
inimeste vastu, keda me näeme, ei saa öelda, 
et me armastame Jumalat, kes on nähtamatu. 
Tavaliselt, kui omakasu taotletakse ja ei arvestata 
teiste olukordadega, tehakse palju sündsusetut. 
Niisugused teod tekitatavad teiste südameile 

ebamugavust või põhjustavad rahalist kahju.
Näiteks, kui me räägime telefoniga, on meil 

samuti etikett, millest kinni pidada. Kui me 
helistame hilja öösel või räägime telefoniga kaua 
inimesega, kellel on väga kiire, tekitame me 
sellele inimesele ebamugavust. Kohtumistele 
hilinemine või kellegi kodu äkiline külastamine 
on samuti ebaviisakuse näited.

Kui me oleme isiklikult ebaviisakad ja näitame 
austust vaid ametlikes olukordades, on tegu vaid 
välispidise tegevusega. Jumalalapsed peaksid 
selle maailma seadusest ja korrast kinni pidama, 
et mitte sündsusetult käituda.

Me peaksime olema eriti ettevaatlikud, 
et  me ei  tegutseks teise inimese suhtes 

ebaviisakalt lihtsalt kuna me oleme alati selle 
inimesega ja me oleme väga lähedased nagu 
perekonnaliikmed. Aga kuna me oleme mõne 
inimesega nii lähedased, on meil kalduvus 
neist ebapiisavalt hoolida ja seega me võime 
rääkida lihtsalt hoolimatuid sõnu ja hoolimatult 
tegutseda, tehes nende inimeste tunnetele haiget 
või neid solvates. Me peaksime niisuguseid 
sõnu ja tegusid korrigeerima ja üritama headust 
taotleda. Siis võime me vaimse südame saada.

Saavutagem Jumala täiuslik armastus ja 
teenigem kõiki nii nagu me teenime Isandat. Siis 
suudame me saada väärtuslikeks inimesteks, 
keda tunnustavad Kolmainu Jumal, inglid ja 
Tema teised taevased lapsed.

Kui me kuhjame sündsusetuid tegusid, 
ehitame me Jumala ette patumüüri. Kui meie 
ja Jumala vahel on patumüür, ei saa meid 
haiguste ega õnnetuste eest kaitsta ja meil 
võivad tekkida erinevad probleemid. Aga kui 
meil on ülistuses ja palves õige suhtumine, 
võ ime me pa l ju  e r ineva id  probleeme 
lahendada. 

Viisakusetus ülistuse ja palve ajal
Teenistuste ajal tukkuma jäämine on üks 

peamisi asju, mis on Jumala suhtes viisakusetu. 
Teenistuse ajal tukastamine on sama, mis 
Jumala ees tukastamine. Siis ei saa Jumal meie 
palvet vastu võtta ja Ta ei kuule meie palvet. 

Ülistusteenistuse ajal mobiiltelefonide 
kasutamine, nätsu närimine või söömine 
ja väikelastel ülistusteenistuse ajal vabalt 
joosta ja mängida laskmine on Jumala suhtes 
sündsusetud teod. Tukastamisele lisaks on ka 
teenistuse ajal meie kõrvalolijatega isikliku 
vestluse pidamine ja unistamine viisakusetud.

Niisugused teod näitavad, et ülistajal on 
vajaka innust ja Jumalat austavast südamest. 
Kõik need teod tekitavad ülistusteenistustel 
teistele vendadele ja õdedele ebasoodsaid 
olukordi, seega on nende asjade tegija ka 
nende vastu viisakusetu.

Keset teenistust pühamust lahkumine on 
samuti viisakusetuse kategoorias. Me peame 

algusest lõpuni kindla hulga formaalsuste 
ja menetluste kohaselt õieti ja terviklikult 
ülistusteenistusel osalema. Muidugi ei või 
me teenistusele hilineda. Samuti on kohane 
käitumisviis tulla veidi varem kohale, et 
teenistuseks ette valmistuda.

Palve on vestlus Jumalaga. Kiitmine on 
meloodiline palve, millega me toome Jumalale 
oma südame head lõhna. Kui me tuleme hilja 
ja meil ei ole selleks tõesti erilist põhjust, kui 
me liigume palvetamise ajal vajaduseta või 
palvetame tähendusetute kordustega ajal kui 
me oleme unised ja mõtleme uitmõtteid, on ka 
see Jumala suhtes viisakusetu.

Samuti on ebaviisakas kellegi õlale patsutada 
või palvetavat inimest raputada, et ta palvet 
peatada. Isegi kui me palvetame ja avame 
silmad ning lõpetame otsekohe palve lihtsalt 
seetõttu, et keegi kutsub meid, on ka see 
viisakusetu.

Harilikult ei ole sobiv kogudusse tulla 
igapäevaseid riideid kandes ega töö jaoks 
ette nähtud riietusega. Muidugi võib esineda 
erandeid kolmapäevasel või reedeöisel 
teenistusel, kuhu mõned inimesed tulevad otse 
töö juurest.

Samuti isegi uskmatud arvavad, et kogudusse 
tulles ei ole õige ja viisakas suitsetada ega 
juua. Isegi kui te olete vastpöördunu, on 
Jumala suhtes kohane püüda anda enesest 

parim, et sellistest vanadest harjumustest 
vabaneda.

Viisakusetus pühamu ja pühade asjade 
suhtes

Pühamu ei tähenda üksnes kohta, kus 
ülistatakse. See on iga ruum koguduse piirides, 
kaasa arvatud aed ja kõik muud rajatised. Mida 
tugevam armastus meil Jumala vastu on, seda 
enam me igatseme Jumala templis olla ja seega 
me ei tegutse koguduses sündsusetult. Seetõttu 
me peaksime käsitlema kõike Jumalaga seotut 
seda kalliks pidades ja andes oma parimat 
täpselt nii nagu me tegutseksime Jumala ees 
olles. 

Mida me peaksime tegema kui me näeme, et 
keegi müüb ja/või ostab pühamus ja häbistab 
püha templit? Kui Jeesus nägi inimesi templis 
ostmas ja müümas, noomis Ta neid rangelt ja 
ajas nad minema (Matteuse 21:13).

Me ei või pühamus vihastuda ega tülitseda 
ega maailmalikest meelelahutustest ega 
ettevõtmistest rääkida. See võrdub koguduses 
Jumala pühade asjade hoolimatu käsitlemisega 
või nende vigastamise, purustamise või 
rikkumisega. Kus iganes me koguduses oleme, 
me peaksime olema ettevaatlikud iga vähimagi 
sõna ja teoga ja me peame pühalt ja täiuslikult 
toimima. Me peame koguduse pühade asjadega 
sama suhtumisega tegelema.

„Kui meil on tõeline armastus, kas me 
võime sündsusetult käituda?“

Sõnad ja teod, mis ei ole viisakad, solvavad teisi ja panevad inimesed halba olukorda. Kui te tõesti armastate 
teisi, tuleb teil neid enesest paremaks pidada ja neid hinnaliste hingedena kohelda. Siis ei käitu te nende suhtes 

sündsusetult. Aga kontrollime, kui palju vaimset armastust on meie südames arenenud.

Kaks Jumala suhtes sündsusetult käitumise näidet

Viisakusetus kaasinimeste vastu 
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2003. aastal ma abiellusin ja 
kaks aastat hiljem jäi mu naine 
rasedaks. Aga arst soovitas tal 
aborti teha, sest tal oli kilpnäärme 
probleem. Naine, kelle kilpnäärme 
hormoonitase on liiga madal või 
liiga kõrge, ei saa väga suure 
tõenäosusega last. Ja isegi kui 
ta rasestub, on suur võimalus, et 
ta sünnitab enneaegse imiku või 
tal tekib iseeneslik abort. Tal oli 
palju lisaprobleeme nagu söögiisu 
puudus, kurnatus, alatoitumus ja 
punaste vereliblede vähenemine. 
Meil ei jäänud üle muud valikut – 
ta pidi aborti tegema. 

Aga me tahtsime ikkagi last 
saada ja me käisime haiglas, et 
leida meetod, kuidas last saada. 
Ent proovitulemused näitasid 
vee lg i  suu rema t  pe t t umus t 
valmistavat fakti – mu naise 
munajuha oli blokeeritud.

2007. aastal tehti talle enam kui 
aasta meditsiiniravi, aga olukord 
ei paranenud. Me käisime nõidade 
juures ja nende juures, kes tegelesid musta maagiaga. 
Me otsisime ravivõimalust India traditsioonilisest 
meditsiinist. Me palvetasime Hindu templites, kuid 
kõik oli asjatu. Näis, et lootust ei olnud.

2013. aastal läksime me arsti juurde, kes oli 
hästi tuntud suurepärase katseklaasi teel tehtava 
viljatusravi poolest. Aga kuus päeva pärast ravi mu 
naine oksendas, tal tekkis verejooks, mis lõppes 
iseenesliku abordiga.

Vahepeal saime me Dr Jaerock Lee ja tema 
koguduse –  Lõuna-Koreas  asuva Manmini 
Keskkoguduse kohta teada. 2013. aasta detsembris 

hakkasin ma Delhi Manmini koguduses käima. 
Pastor John S. Kim palvetas meie probleemi eest ja 
õhutas meid hingamispäeva pidama ja kogu kümnist 
tooma.

Ta andis meile ka Dr Lee raamatu Risti Sõnum. 
Seda raamatut lugedes saime me teada, et Jumal on 
ainus tõeline jumalus ja me pääseme üksnes Jeesuse 
Kristuse kaudu. Pärast järgisime me Jumala tahet. 
Me pidasime hingamispäeva, tõime kogu kümnise ja 
palusime oma südamesoovi eest, juues usus Muani 
joogivett.

Ja me saatsime oma foto Dr Leele Lõuna-Koreasse 

ning palusime, et ta palvetaks meie 
eest. 2014. aasta juuli võtsime 
me reedeöisel teenistusel ta palve 
vastu.

Siis viskas mu naine kõik varem 
võetud ravimid minema. Me 
lugesime tema raamatuid Usumõõt 
ja Risti Sõnum ja palusime veelgi 
innukamalt Jumalat. Kuu hiljem 
tundis naine valu ja läks haiglasse. 
Ars t  käskis  ta l  rasedustes t i 
teha. Sel ööl tehtud test näitas 
positiivset tulemust. Halleluuja!

Me kannatas ime v i l ja tuse 
tõttu kaksteist aastat. Siis me 
põlvitusime naisega ja tegime 
Jumalale  tänul ikku pisarais 
palvet. Lisaks, mu naise kilpnääre 
muutus normaalseks ja sellel oli 
kilpnäärme hormooni normaalne 
tase.

Raseduse ajal keerdus nabanöör 
loote kaela ümber ja Downi 
sündroomi võimalus oli  üks 
viiekümnele ning lootel võis 
olla närvikanali defekt. Aga me 

ei muretsenud, sest Jumal andis selle lapse Dr Lee 
palve kaudu. 2014. aasta detsembris võtsime me 
GCN’i kaudu nende asjade tõttu uuesti tema palve 
vastu.

2015. aasta aprillis sünnitas mu naine turvaliselt 
tüdruku ja nii tema kui ka meie vastsündinud laps 
olid terved. See oli hämmastav väetegu, mida vaid 
Looja Jumal suutis teha. Meil on suur rõõm näha, et 
me tütar kasvab hästi.

Me täname ja austame elavat Jumalat ja täname 
ka vanempastorit, kelle juhatusel me võtsime väega 
palvevastuse vastu.

„Jumala väega saime me pärast 12 
viljatuse aastat lapse“ 

Vend Promod Kumar naisega (41. aastane)
ja nende kallis tütar, Delhi Manmini kogudus Indias

Viis aastat tagasi tekkis 
mulle songaga nimmelüli 
d i s k .  Va l u ,  m i s  a l g a s 
pa remas t  s ää remar j a s t , 
liikus puusaliigeseni. Ma 
kannatas in  voodis t  ü les 
tõustes ja trepist üles-alla 
ronimine oli veelgi valusam.

K u i g i  m a  t a r b i s i n 
v a l u v a i g i s t e i d ,  v a l u  e i 
kadunud. Mulle tehti füüsilist 
teraapiat ja mitu selgroosüsti. 
Need toimisid vaid hetkeks.

2013. aasta augustis ei suutnud ma enam valu 
välja kannatada ja lasin haiglas MRI skaneeringu 
teha. Tulemus näitas L4 ja L5 diski songa, mis 
rõhus närvidele. Arst käskis mul operatsioonile 
minna. Aga see oli minu jaoks liiga kallis ja ma 
kartsin, et see võis pärast operatsiooni korduda.

Hiljem ütles mu minia, diakoness Manchang 
Lee: „Ema! Meie kogudusse tulles võib sellest 
terveks saada.“

2014. aasta veebruaris läksin ma teda järgides 
rõõmuga Manmini Keskkogudusse. Ma kuulsin 
paljude inimeste tunnistusi, kes olid kogu 
maailmas vanempastori Dr Jaerock Lee palve 
kaudu haigustest terveks saanud. Vahepeal tulin 
ma usule.

2015. aasta augustis osalesin ma Manmini 
suvekoosolekute sarjas. Pärast seminari toimunud 
Jumaliku tervenduskoosoleku ajal võtsin ma vastu 
Dr Lee palve haigete eest. Siis mu valu kadus! 
Koosolekusarja kolmandal päeval osalesin ma 
Hiina kihelkonna koosolekul Rev Soojin Leega. 
Kui ta juhatas ülistust, suutsin ma Jumalat rõõmust 
hüpates kiita. Kui ta palvetas laval meie eest väega 
palverätiku abil (Apostlite teod 19:11-12), sain ma 
täiesti terveks ja hakkasin trepist valutult üles-alla 
liikuma. Halleluuja!

Ma tänan kõige eest Jumalat, kes õnnistas 
minutaolist inimest, kellel oli nõrk usk, et 
terveneda ja tervet elu elada.

Pärast palvet tervenes ta närvidele 
sur vet  ava ldavas t  L4 ja  L5 d isk i 
songast 

„Tervenesin songaga nimmelülidiskist. Tundsin 
nagu suudaksin lennata!“

Õde Chunhwan Choi,  
67. aastane, 14. kihelkond, Lõuna-Korea


