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Kallid vennad ja õed Kristuses, 
toogem kogu tänu ja austus Jumalale, 
kes rajas Manmini Keskkoguduse ja 
kes juhatas seda kogudust sooviga 
saada arvukaid tõelisi lapsi, kellega Ta 
saaks igavest armastust jagada.

2015. aastaks andis Jumal meile 
koguduse kolmekümne kolmandal 
aastal neli palveteemat: „Au, vili, 
ilus pühamu ja taasloomise vägi.“ Ta 
õnnistas meid suure ohvri toomisega 
õigust teostades täiusliku viljasaagiga. 
Eelkõige,  se l le l  tähendusr ikkal 
jõulupäeval võtsid arvukad usklikud 
oma vaba tahte ja ühinesid karjasega, 
s a a d e s  t e m a g a  ü h e k s .  N ü ü d 
valmistatakse neid stardi kolmandas 
staadiumis rikkalikku vilja kandma ja 
siis Isanda teise tuleku saabumise ajal 
Tema käte vahele minema. Halleluuja! 

Va a t a m e  n ü ü d  2 0 1 6 .  a a s t a 
palveteemasid, mis Jumal andis meie 
koguduseliikmetele. 

Esiteks,  tegu on Valguse vil ja 
kandma hakanud koguduseliikmeid täis 
„Jumalale kalli kogudusega.“

Efeslastele 5:9 kirjutatakse: „Valguse 
vili on ju igasuguses headuses ja 
õigluses ja tões.“ Valguse Jumala 
armastatud kogudus on täis lapsi, kes 
kannavad Valguse vilja. Manmini 
koguduseliikmed on uuenenud karjase 
toodud ohvriga Jumala ettehooldes ja 
püüavad saada omale Valguse Isanda 
südant. Aga Valguse täieliku vilja 
kandmiseks tuleb teoks teha igasugust 
headust ja õigsust ja tõde. 

I g a s u g u s e  h e a d u s e  v i l j a 

saavutamiseks peaksite te vihkama 
kurjust ja vabanema selle igasugusest 
vormist. Kuid sellest ei piisa. Teil tuleb 
aktiivselt head teha ja end ohverdada. 
Õigsuse vilja saavutamiseks tuleks 
teil Jumalat usaldades ja vaimse usuga 
Piibli Sõnale kuuletuda. Ja tõe vili on 
valskuseta ja muutumatu meelega. 
Te võite tõe vilja kanda, kui te hoiate 
muutumatult  kinni  headusest  ja 
õigsusest, mida te oma vaba tahtega 
olete otsustanud teha.

Teiseks, „Kogudus juhib kõigi 
rahvuste kõiki inimesi pääsemisele“ 
Jumala südame mõistmisega.

1 .  Timoteose le  2 :4  öe ldakse : 
„[Jumal], kes tahab, et kõik inimesed 
pääseksid ja tuleksid tõe tundmisele.“ 
Armastuse Jumal tahab, et  kõik 
maailmas olevad inimesed tuleksid 
pääsemisele ja läheksid igavesse 
Taevasse, saaksid omale Isanda südame 
ja saaksid tõelisteks jumalalasteks, 
kes paistavad nagu päike kõige 
ilusamas taevases elukohas – Uues 
Jeruusalemmas.

Kui lõikuseaeg saabub, eraldab 
põllumees vilja sõkaldest ja kogub 
vilja aita. Samamoodi on Jumal maa 
peal inimesi kaua aega kasvatanud, 
et viljataolistel lastel Taevasse minna 
lasta. Aga usklikud, kes on sõkalde 
moodi, ei saa pääseda. Sellel pattudest 
ja kurjusest tulvil lõpuajal tahtis Jumal, 
et kõik inimesed kõigist rahvustest 
tuleksid pääsemisele. Sellepärast 
Ta asutas koguduse. Ja Ta tahtis, 
et koguduseliikmed kasvaksid üles 

viljataoliste usklike moodi.
See kogudus asutati  niisuguse 

spetsiaalse Jumala ettehooldega, 
seega ma ei lakanud kunagi koguduse 
algusest alates hingede pääsemise eest 
palvetamast ja vaeva nägemast. Ma 
palun Isanda nimel, et teiegi juhataksite 
arvukaid hingi pääsemisele, olles 
usalduse kaudu karjasega täiuslikult 
ühtsed.

Kolmandaks, pühitsetud laste tõttu on 
see „Jumala auga täidetud pühamu.“

Laulus 37:6 öeldakse: „Ta toob 
esile su õiguse nagu valguse ja su 
õigluse nagu lõuna selguse.“ Jumal 
on austust väärt ja Ta saab au sellest, 
kui Ta armsad lapsed austavad Teda 
oma usuga. Ja Ta annab selle eest 
vastutasuks ka suuremad õnnistused. 
Kui vaimsete inimeste ja tervikliku 
v a i m u g a  i n i m e s t e  a r v  k a s v a b 
selles koguduses, on ka au valgus 
tugevam. Ja Manmini ajalugu, mis 
on ilmutanud Jumala au, võimaldab 
Kaanani pühamu ja Suure pühamu 
ülesehitust.

M a n m i n  o n  s e l l e k s  v i i m a s e 
kolmekümne kolme aasta jooksul ette 
valmistunud ja koguduseliikmed on 
seisnud eriti viimase viie aasta jooksul 
usukaljul ja muutunud vaimseks ja 
saanud omale tervikliku vaimu. Ma 
loodan, et nüüd olete te veelgi innukam, 
otsustades Suure pühamu ajastul 
võtmerolli etendada.

Neljas teema on „Lõputu väega 
kogudus“, mis saavutab Isa ettehoolde.

Laulus 62:12 öeldakse: „Kord on 
Jumal rääkinud; kaks korda ma olen 
seda kuulnud, et Jumalal on vägi.“ 
Kõikvõimsal Jumalal on lõputu vägi. 
Lõputu väega kogudus tähendab, 
et selles koguduses saavad ilmsiks 
Jumala lõputud teod, sest Jumala 
vägi on lõputu.

S e e  p u u d u t a b  t e g u s i d ,  m i s 
i l m n e v a d  s t a r d i  k o l m a n d a s 
s t a a d i u m i s  t a a s l o o m i s e 
sajaprotsendiliselt teostunud väe 
kaudu. Selle väe kaudu kanname 
me kirjeldamatult suurt vilja. Jumal 
on viinud mind selle taasloomise 
t ä i u s l i k u  v ä e  t e o s t u m i s e l e  j a 
valmistanud ette laialdased rahalised 
õnnistused. Ta on ka juhendanud 
m e i e  p a s t o r e i d ,  t ö ö t e g i j a i d  j a 
koguduseliikmeid, et me liiguksime 
tervikliku vaimu voos ja kasvaksime 
kiiresti usus. 

S ta rd i  ko lmandas  s t aad iumis 
juhatame me nii nagu „Manmini“ 
nimi (mis tähistab kõigi rahvuste 
kõiki inimesi) viitab, eri viiside 
ja strateegiatega arvukaid hingi 
pääsemisele. Nii nagu veed katavad 
merepõhja, saab meie kaudu ilmsiks 
lõputu vägi, et Jumala au täidaks 
maailma täielikult. 

Ma  pa lun  I sanda  n ime l  me ie 
kümne tuhande liit-ja harukoguduse 
eest maailmas, pastorite, vendade ja 
õdede eest Kristuses, et te täidaksite 
2016. aastal oma ülesande valguse 
ja soolana kõikjal, kuhu te lähete, et 
teist lähtuks Kristuse hea lõhn, et te 
kannaksite täiuslikku Valguse vilja 
ja austaksite Jumalat. 

„Tõuse, paista, sest sinu valgus tuleb ja Isanda auhiilgus koidab su kohal. Sest vaata, 
pimedus katab maad ja pilkane pimedus rahvaid, aga sinu kohal koidab Isand ja sinu kohal nähakse tema auhiilgust. 

Ja rahvad tulevad su valguse juurde ning kuningad paistuse juurde, mis sinust kumab“ (Jesaja 60:1-3).



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 
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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).

Rõõmu vili

Igaüks, kes võtab Jeesus Kristuse oma 
Päästjaks vastu, saab Püha Vaimu anni 
ja võib jumalalapsena uuesti sündida. 
Ja nad kannavad Püha Vaimu vilja 
vastavalt sellele, mil määral nad elavad 
Vaimu soovide kohaselt – nimelt, kui nad 
järgivad Püha Vaimu juhatusel tõde.

Aga vaatleme nüüd rõõmuvilja.

1. Rõõmuvili: et igas olukorras 
rõõmu tunda ja õnnelik olla

Vaimne  rõõm e i  t ähenda  va id 
rõõmu ja õnnetunnet. Isegi uskmatud 
rõõmustavad, kui nad kogevad midagi 
head, kuid see on vaid hetkeline. Kui 
nad seisavad raskustega silmitsi, kaovad 
nende rõõm ja õnnetunne. Aga kui me 
kanname rõõmu vilja, mis on üks Vaimu 
viljadest, võime me rõõmu tunda ja olla 
igasugustes olukordades või tingimustes 
õnnelikud. 

1 .  Tessa loonik las te le  5 :16-18 
öeldakse: „Rõõmustage alati, palvetage 
lakkamatult, tänage kõige eest – sest 
see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses 
Kristuses!“ Alaline rõõmustamine ja 
kõige eest tänamine on vaimne rõõm.

Rõõm on üks standarte, mille abil me 
võime kontrollida, kas me elame kohast 
kristlikku elu. Mõned inimesed suhtuvad 
Isanda teesse rõõmu ja õnnetundega 
igal eluhetkel, aga teised võivad näida 
usinat usuelu elavat, kuid neil ei ole 
piisavalt rõõmu ega tänu, mis nende 
südamepõhjast tuleb. Nad täidavad 
lihtsalt Jumalalt saadud ülesandeid, 
otsekui nad täidaksid mingit kohustust. 
Ja kui nad sattuvad mingisugustesse 
ootamatutesse raskustesse, kaotavad 

nad meelerahu ja nende süda tunneb 
närvivapustust. Ma julgustan teid 
kontrollima, kas te rõõmustate kogu 
südamest, kui te olete rasketes oludes. 

Tegelikult on pelgalt päästearm 
enam kui piisav põhjus, miks alatasa 
rõõmustada. Lihtsalt mõte sellele, et me 
oleme päästetud põrgutulest ja võime 
Taevasse minna, peaks andma meile 
põhjuse kirjeldamatut rõõmu tunda. 
„Esimese armastuse“ rõõm, kui me 
võtsime esiteks Isanda vastu, on väga 
suur. Isegi kui meil ei ole homme midagi 
süüa või isegi kui me oleme pärast rasket 
töötegemist väga väsinud, on meil ikkagi 
kiitus suul. Isegi kui meid kiusatakse 
taga või me oleme ebaõiglastes raskustes 
Isanda nime tõttu, oleme me lihtsalt 
õnnelikud Taevale mõteldes. 

Tegelikkuses ei ole väga palju inimesi, 
kes suudavad seda esimese armastuse 
rõõmu oma südames hoida. Mõne aja 
jooksul see rõõm kaob vähehaaval ja 
isegi kui niisugused inimesed mõtlevad 
päästearmu peale, ei ole neil enam 
niisuguseid tundeid nagu varem. 
Raskustes hakkavad nad esiteks oma 
kannatuste tõttu ohkama ja ägama. Miks 
nad niimoodi muutuvad? See sünnib, 
sest nende südames on lihalikkus. Üks 
„lihalikkuse“ omadusi on muutlikkus. 
Lihaliku loomusega inimene võib ühel 
hetkel ülevoolavat rõõmu tunda, aga see 
võib igal ajal muutuda ja kogetud rõõm 
võib hetkega kaduda. 

2. Selleks, et rõõmuvilja kanda

1) Me peaksime lihast vabanema
Kui teisi õnnistatakse ja kiidetakse 

ja kui meil ei ole lihalikku „kadeduse 
ja armukadeduse“ omadust, suudame 
me rõõmu tunda, otsekui õnnistataks 
ja kiidetaks meid. Teisalt, me tunneme 
ebamugavust sõltuvalt sellest, mil määral 
meis on kadedust ja armukadedust, kui 
teistel läheb meist paremini. Me võime 
kaotada rõõmu ja heituda, sest meis on 
alaväärtustunne.

Samuti, kui meil ei ole „viha“ ja 
„halvakspanu“ nimelisi lihalikke 
loomujooni, oleme me alati rahulikud 
ka siis, kui meid halvasti koheldakse 
või meid kahjustatakse või me tunneme 
kaotust. Me tunneme halvakspanu ja 
pettumust, sest meis on lihalikkust. 
Sellepärast tunneb me süda raskust. Me 
võime tunda valu ja end isegi ohvrina 
näha kui me arvame, et me oleme 

teistega võrreldes halvemas olukorras ja 
kanname rohkem kahju. 

Pealegi, me ei saa omada vaimset 
usku võrdeliselt meis oleva lihalikkuse 
määraga. Sellepärast on meil kalduvus 
üha enam muretseda, et me ei suuda 
Jumalat usaldada. Need, kes juhivad 
oma äri, on kõiges edukad ja neil on 
kõiges ülevoolavad õnnistused, kui nad 
kuulevad selgelt Püha Vaimu häält ja 
järgivad seda. Aga kui neis on ahnus, 
kannatamatus ja lihalikud mõtted, 
esinevad neil raskused. Mida rohkem 
me vabaneme oma südames olevast 
lihalikkusest, seda suurem on meis olev 
vaimne rõõm ja tänutunne.

2) Me peaksime kõiges Püha 
Vaimu tahte kohaselt tegutsema

Me ei taotle selle maailma rõõmu – 
selle asemel taotleme me rõõmu, mis 
tuleb ülevalt tulnud Pühalt Vaimult. Me 
võime Vaimu rõõmu ja täiust tunda ainult 
siis, kui meie sees olev Püha Vaim on 
rõõmus. Me võime rõõmu tunda eriti siis, 
kui me ülistame Jumalat, palume Teda, 
kiidame Teda kogu südamest ja teeme 
Jumala Sõna kohaselt. Kui me saame 
aru, et tõde on meid muutnud, oleme me 
äärmiselt õnnelikud ja tänulikud. 

Te võite oma igapäevaelus alati valida 
Püha Vaimu tahte ja liha tahte vahel. 
Kui te otsustate iga kord Püha Vaimu 
tahte kasuks, tunneb Püha Vaim teie 
sees rõõmu ja seega te olete täis rõõmu. 
3. Johannese 1:4 kirjutatakse: „Mul 
pole millestki suuremat rõõmu, kui 
kuulda oma lapsi käivat tões.“ Nii nagu 
öeldakse, Jumal tunneb rõõmu kui te 
teete tõe kohaselt ja Ta annab teile rõõmu 
Vaimu täiuses.

Näi teks ,  o le tame,  e t  omakasu 
taotlemise soov ja teiste kasu taotlemise 
soov põrkuvad üksteisega kokku ja see 
seisund kestab mingi aja jooksul, kaob 
lõpuks teie rõõm. Kui te järgite liha soovi 
ja taotlete omakasu, ei saa teil vaimset 
rõõmu olla, kuigi te võite saada hetkeks 
soovitut. Te võite end ka vaimselt 
rahutult tunda. Samas, kui te taotlete 
teise inimese kasu, kuigi te näite esiteks 
kaotust kandvat, on teis ülevalt tulev 
rõõm, sest Püha Vaim rõõmustab. Ainult 
need, kellel on tegelikult niisugune rõõm 
olnud, suudavad seda tunnet mõista. 
Maailm ei suuda sellist rõõmu kunagi 
anda ega tunda. 

Sama kehtib kõige kohta. Kui teiste 
üle oma mõõdupuu alusel  kohut 

mõistnud inimene muutub ja hakkab 
teisi headusega mõistma, on temas heade 
mõtetega võrdväärselt rahu. Kui me 
enesele niimoodi teistele mugavustunnet 
tekitada püüdes „sureme“, võime me 
kogeda rahu ja rõõmu. Lisaks, te võite 
alati seda rahu ja rõõmu kogeda, kui te 
eemaldate tunde, et kellelgi teisel on 
„erinev“ isiksus ja see on teie omaga 
konfl iktis või te tunnete, et teile ei meeldi 
teatud isik. Kui te järgite Püha Vaimu 
tahet, kasvab teie vaimne rõõm ja te 
süda muutub tõeseks. Sel määral kannate 
te rõõmuvilja ja teie palgel on vaimne 
õhetus. 

3 )  M e  p e a k s i m e  r õ õ m u - j a 
tänuseemneid usinalt külvama

Põllumees peab saagikoristuseks 
seemet külvama ja tublisti tööd tegema. 
Samamoodi ,  va imse  rõõmuvi l ja 
kandmiseks tuleb meil leida asju, mille 
üle rõõmu ja tänu tunda ja siis Jumalat 
tänada. Kui meil on usku, leidub iga päev 
väga palju asju, mille eest tänada. 

Esiteks, meil on päästerõõm, mida ei 
saa kunagi mitte millegi muu vastu välja 
vahetada. Samuti, hea Jumal on meie 
Isa. Ta kaitseb oma lapsi, kes elavad tõe 
sees ja vastab kõigele, mida me palume. 
Lisaks, kui te pühitsete hingamispäeva 
ja toote kogu kümnise aasta jooksul, ei 
ole teil selle aasta ajal ka mingisugust 
ebaõnne ega õnnetusi. Kui te peate 
Tema käsuseadusi ja olete Talle ustavad, 
pattu tegemata, on teil alati ülevoolavad 
õnnistused.

Isegi  kui  te  sa t tute  rasketesse 
olukordadesse, teate te, kuidas neile 
lahendust leida. Kui te olete midagi 
valesti teinud, tunneb Jumal teile kaasa 
ja annab teile lahenduse. Kui teid ei saa 
milleski süüdistada, võite te rõõmustada 
ja isegi rohkem tänada (1. Johannese 
3:21). Siis pöörab Jumal kõik teie kasuks 
ja annab teile veelgi suuremaid õnnistusi. 

Kui me püüame leida asju, mille eest 
tänada, annab Jumal meile veelgi enam, 
mille eest tänulik olla. Siis kasvab meie 
tänulikkus ja rõõm ning lõpuks kanname 
me täielikku rõõmuvilja. 

Kallid vennad-õed Kristuses, me 
peaksime kandma rõõmuvilja, et me 
võiksime rõõmustada ja iga päev 
õnnelikud olla. Ma palun Isanda nimel, et 
teiegi kannaksite rohkelt kõiki muid Püha 
Vaimu vilju ja tunneksite head meelt 
kogu rõõmust, mida Jumal teile igavesti 
annab.

Vanempastor dr Jaerock Lee
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Kümme aastat tagasi haigestusin ma riniiti. Mu 
nina oli kinni, seega ma hingasin harjumuspäraselt 
suu kaudu. Sellepärast ma hingeldasin süües. Mul oli 
ninahääle tõttu isegi raske teistega suhelda. Mõned 
sõbrad narrisid mind. 

Muidugi olin ma kuulnud vanemapastori palve 
kaudu haigustest tervenenud koguduseliikmete paljusid 
tunnistusi, kuid mulle ei tulnud midagi pähe. Kuigi 
ma olin koguduses viibinud, eelistasin ma sõpradega 
väljaskäimist ja mängude mängimist. Mu usk ei olnud 
kasvanud. Aga Jumal ei hoidnud isegi minutaolise poisi 
puhul oma rikkalikku armu tagasi. 

Ve i d i  a e g a  e n n e  M a n m i n i  2 0 1 5 .  a a s t a 

suvekoosolekusarja pani Jumal mu südamesse igatsuse. 
Ma igatsesin koosolekusarjal osaleda, sest see oli 
viimane, kus ma sain keskkooliõpilasena osaleda. 
Ma tahtsin ka teiste terveks saanud usklike kombel 
terveneda. 

Ma tegin rõõmuga isegi vabatahtlikku tööd. Ma läksin 
eelrühma liikmena suvekoosolekusarjale varem kohale 
ja kandsin pagasit ning koristasin rõõmuga kohti. 

3. augustil, kui Dr Lee palvetas haigete eest, juhtus 
minuga hämmastav tegu. Kui ma võtsin ta palve usu 
läbi vastu, tuli mu ninasõõrmetesse jahe tuul. Sel hetkel 
peatus nohu ja ma tervenesin riniidist. Halleluuja!

„Ma tervenesin kroonilisest riniidist“

Vend Taewon Yoon, 19-aastane, 
Lõuna-Korea õpilaste pühapäevakooli 

12. klassi õpilane

Nelja aasta eest tundsin ma küljes valu. Mulle tehti 
haiglas ultraheli. Arst ütles, et maksa kõrval oli tsüst. Ja ta 
lisas, et vahel taoline tsüst vaibub või kaob loomulikult. 
Ta soovitas seda rohkem jälgida. Pärast ei tundnud 
ma valu, seega ma ei suhtunud sellesse tõsiselt. 2015. 
aasta oktoobris tundus mu kõht ebanormaalne olevat. 
Novembris muutus tsüst rusikasuuruseks ja valutas.

Varem olin ma kogenud Dr Lee palvetatud palverätiku 
kaudu pimesoolepõletikust tervenemise tegu (Apostlite 
teod 19:11-12). Ma tahtsin ka sellest terveneda. Ma 

kuulasin Dr Lee sõnumeid GCN-i (www.gcntv.org) 
vahendusel ja palvetasin kaasa. Kui ma tundsin valu, 
võtsin ma automaatvastaja süsteemi kaudu mitu korda 
tema poolt haigete eest tehtud palve vastu.

Siis muutus mu kõht punaseks ja ma tundsin kõhus 
millegi ägedat liikumist. Ma läksin tualetti ja kõhust tuli 
välja suures koguses vedelikku. Halleluuja! Nüüd ma 
tunnen end mugavalt, sest tsüsti enam ei ole ja kõht on 
normaalseks muutnud. Ma tänan ja austan kõige eest 
Jumalat, kes tegi mu väepalve kaudu terveks. 

„Rusikasuurune tsüst kadus väepalve kaudu“

Diakoness Byunghee Song, 83-aastane, 
Lõuna-Korea 21. kihelkond

Mu paremas kõrvas oli kümme aastat probleem 
ja arst ütles, et ma kaotasin nelikümmend protsenti 
kuulmisvõimest. Ma ei saanud sageli aru sellest, mida 
teised inimesed rääkisid. Ma kuulsin ja nägin, kuidas 
paljud Manmini koguduseliikmed tervenesid Manmini 
suvekoosolekutel haigustest, seepärast tahtsin minagi 
Manmini suvekoosolekusarja ajal tervenemist vastu võtta.

2015. aasta märtsis kuulasin ma pühapäevahommikuse 
teenistuse ajal jutlust „Kogu kümnis ja õiged ohvriannid.“ 
Ma sain aru, et ma ei olnud oma majalaenust kümnist 
andnud. Seega ma andsin otsekohe 2000 EURi, mis ma olin 
tegelikult Lõuna-Korea suvekoosolekute sarjale minekuks 

kõrvale pannud. Ma otsustasin ülejäänu anda siis, kui ma 
oma järgmise aasta osamakse säästud välja võtsin. 

2015. aasta augustis külastasin ma Koread, et osaleda 
Manmini 2015. aasta suvekoosolekute sarjas ja lõpuks 
kogesin ma hämmastavat väge! Esimesel õhtul, kui ma 
võtsin vastu Dr Jaerock Lee palve haigete eest, tundsin ma 
mitu korda oma kõrvades ja alakõhus Püha Vaimu tuld. Siis 
hakkas mu parem kõrv hästi kuulama. Halleluuja!

Nüüd suudan ma kuulda, mida teised räägivad ja 
kuulen hästi ka muusikat. Ma olen väga õnnelik, sest mu 
igapäevaelus ei ole enam mingit probleemi. Ma tänan ja 
austan Jumalat, kes mu terveks tegi. 

„Ajast, mil mu hea kuulmisvõime taastus, olen ma nüüd õnnelikum“

Diakon Fabrice Flandre, 47-aastane, 
Belgia Hainaut Manmini kogudus 

2015. aasta mais tekkis mu parema pöidla alla põletik. 
See ei paranenud isegi kuu aja jooksul. Küüne all oli 
immitsev haavand ja see muutus paksuks. See levis 
küünde. Küüs oli peaaegu ära tulemas. Ei leidunud 
mingit ravimit, mida kasutada. 

Farmatseudina pidin ma ravimeid formuleerima ja 
retsepte välja kirjutama. Põletik tekitas palju probleeme. 
Juulis külastasin ma dermatoloogi ja arst ütles, et ma 
peaksin üle kuue kuu külmutusravi saama, kuni uus 
nahk kasvab. Ma ei tundnud valu, kuid ma ei saanud 

kätt ravimitega töötamiseks ja koduste tööde tegemiseks 
kasutada. See oli väga ebamugav ja tekitas mulle ka 
muret.

Aga päeval, mil ma võtsin Manmini 2015. aasta 
augusti suvekoosolekute sarja ajal vastu Dr Jaerock 
Lee palve haigete eest, juhtus midagi hämmastavat. Ma 
tundsin pöidlaküüne all midagi. Kärnad hakkasid ära 
tulema. Kahe päevaga tulid nad täiesti ära ja neist ei 
jäänud jälgegi järele. Dr Lee palve kaudu tervenesin ma 
täiesti vaid kolme päevaga. Halleluuja!

„Ma tervenesin sõrmepõletikust vaid kolme päevaga“

Diakoness Hyeok Jeong, 51-aastane, 
Lõuna-Korea 9. kihelkond

Need, kes on kogenud Jumala 
armastust ja väge

Kui te elate Jumala Sõna järgi, võite te saada vastused kõigele, mida te palute, 
te võite ka terveneda ravimatutest ja surmaga lõppevatest haigustest ilma mingi meditsiinilise ravita ja te vabanete ka nõtrustest. 

Samuti, Jumala armastuses olek kaitseb teid igasuguste haiguste, õnnetuste ja katastroofi de eest. 
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Kui ma olin 17-aastane, kaklesin ma sõpradega. Keegi lõi 
mind raudtoruga vastu pead. Pärast seda kadus mul vähehaaval 
vasakust silmast nägemine, kuni ma kaotasin lõpuks nägemise 
täiesti.

Arstid ütlesid, et kõik silmanägemisega seotud veresooned 
olid läbi lõigatud ja silm hakkas pimedaks muutuma. Nad 
ütlesid, et see oli ravimatu. Ma pidin paratamatult töölt ära 
tulema ja sattusin isegi masendusse ühe silma poolt tekitatud 
ebamugavustunde tõttu. Ma elasin liiderlikult, juues alkoholi, 
tegeledes mängurlusega ja naistega lähedaselt läbi käies. 

2010. aasta aprillis palus mu korealasega abiellunud tütar 
mul Koreasse tulla ja ma jäin sinna. 2010. aasta septembris 
juhatati mind Manmini Keskkogudusse. Ma leidsin ka töö, 
kuid see oli üsna raske füüsiline töö ja mu selg hakkas 2014. 
aasta novembris valutama. Hiljem see mõjutas mu paremat 
jalga ja ma ei saanud ka seda liigutada. Haiglas öeldi, et mul 
oleks vaja operatsiooni, kuid ma pidin Mongooliasse naasma, 
sest mu viisa aegus 2015. aasta veebruaris. 

Sellest ajast alates käisin ma Mongoolia Manmini 
koguduses. Ma vaatasin oma elu igal ülistusteenistusel ja 
Taanieli palvekoosolekul tagasivaates. Ma palvetasin oma 
tervenemise eest, aga ma otsustasin ka oma südames patust 

ja kurjusest vabaneda kui mind õpetati Jumala Sõnaga. Ma 
paastusin ja palvetasin selle eest. 

31. oktoobril, 2015 osalesin ma Mongoolia Manmini 
koguduses peetud Palverätiku kaudu tervenemise koosolekul 
(Apostlite teod 19:11-12). Misjonär Potzorig Purub palvetas 
minu eest palverätikuga, mille eest Dr Jaerock Lee oli 
eelnevalt palvetanud. Ma tundsin oma seljas Püha Vaimu tuld 
ja siis valu kadus mu seljast ja paremast jalast ja mu jalad 
hakkasid vabalt liikuma. Lisaks, mu vasak silm hakkas uuesti 
nägema. Halleluuja!

Nüüd saan ma isegi raamatuid lugeda. Ma tunnen end 
justkui unenäos. Tänan Sind, Jumal!

Ma otsisin naisega elusõna. Vahepeal juhtusime me 
2009. aastal nägema TBN Venemaa vahendusel Dr 
Jaerock Leed Manmini Keskkogudusest. Me kuulasime 
tema sõnumeid www.manmin.org veebisaidi kaudu. 
Pühapäeviti liitusime me Manmini Keskkoguduse 
otseedastatud teenistusega.

Kui me läksime oma äritegevuses õiget rada pidi ja 
kuuletusime Sõnale, mis käskis meil niimoodi teha, teatud 
asjadest hoiduda ja vabaneda, õnnistati meie äri rohkelt. 
Nüüd opereerime me mitut poodi Barabašava ostukeskuses. 
Ka meie kümnis on suurenenud. Me tundsime nii suurt 
tänulikkust ja külastasime 2014. aasta veebruaris Lõuna-
Korea Manmini Keskkogudust. Siis täitusime me Püha 
Vaimuga ja tundsime end hästi. Hiljuti tundsime me taas 
suurt Jumala armastust. 

14. novembril, 20015. aastal oli ostukeskuses, kus 
meie poed asuvad, suur tulekahju. Ostukeskus koosneb 
kahest suurest hoonest, mis on omavahel väikese sillaga 
ühendatud. Tulekahju oli väga suur ja näis, et see levib 
hetkega. Teine hoone põles peaaegu maatasa maha. Kõik 
sada viiskümmend poodi põlesid maha. Tuli liikus esimese 
hoone suunas, kus asusid meie poed. See juhtus nii kiiresti, 

et meile ei tulnud isegi pähe Söuli keskkogudusega 
ühendust võtta. Me lihtsalt palvetasime: „Isa Jumal, kaitse 
meid karjaseruumis!“

Siis sündis midagi hämmastavat. Kuigi tuli levis kiiresti, 
ei avaldanud see meie poodidele mingit mõju. Isegi kõik 
vitriinis olevad tooted olid täiesti kaitstud. Halleluuja!

Kuna vanempastor soovib, et vaesus, haigused ja 
õnnetused jääksid ta koguduseliikmetest kaugele, olime 
me Ukrainas täieliku kaitse all. Ma tänan ja austan kõige 
eest Jumalat, kes uuendas meie südamed pühaduse 
evangeeliumiga ja viis meid õnnistuste teele. 

„Vau! Pimedus kadus mu silmast ja ma suutsin näha!“

„Kõiki mu poode kaitsti tulekahju eest“

Vend Anton Begu ja ta naine, 
40-aastane, Harkov, Ukraina

Vend Kekesuren, 59-aastane, 
Mongoolia Manmini kogudus

21. septembril, 2015. aastal juhtisin ma autot ja vahetasin 
jõuliselt rada. Mu auto põrkus suure veoautoga kokku. 
See põrkus eemale ja sõitis raginaga tee keskel oleva 
eraldusriba sisse. Auto läks kummuli. Ma sain katkise akna 
kaudu autost väljuda. Paljud auto osad olid katki ja asjad 
lendasid sealt välja. 

Kuid ma ei saanud üldsegi viga. Isegi mu riietel ega 
kingadel ei olnud jälgegi õnnetusest. Ma tundsin end 
väga tänulikult. Mind saadeti kiirabiga haiglasse ja esiteks 
võtsin ma automaatvastaja teenuse (822-830-5320) kaudu 
vastu Dr Jaerock Lee palve. Kompuutertomograafia ja 
magnetresonantspildi skaneeringud näitasid, et minuga oli 
kõik pealaest jalatallani täiesti korras.

See õnnetus lasi mul oma leiget kristlase elu tagasivaatest 
näha. Ma sain samuti aru, et ma vahetasin rada, kuna ma 
taotlesin teisi arvestamata omakasu. Ma tänan ja austan 
kõige eest Jumalat, kes kaitses mind suures avariis ja kes 
lasi mul sellest aru saada.

„Mu auto läks kummuli, kuid ma ei saanud mingit viga“

Vend Elijah Kim, 28-aastane, 
Lõuna-Korea Daejeoni Manmini kogudus

Enne palvet
Parem: 0,5 / Vasak: 0

Pärast palvet
Parem: 1,0 / Vasak: 0,1


