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Absoluutselt puhas kiitus
puhastab südant

Vanempastor Dr Jaerock Lee kuulutas Jeesuse Kristuse evangeeliumi kogu Iisraelis kolm aastat, alates 2007. aasta juulist. 15. veebruaril, 2009 andis Jumal ilusa viisi ja laulusõnad, mis laseb
tajuda Isanda jalajälgi ja hingust Iisraelis, mis on jäänud tuulde, rohuliblesse ja isegi tavalise kivi sisse. Selle laulu pealkiri on „Isanda mäletamine“ ja selle kiituslaulu kaudu mõtlesid inimesed
Isanda teenistusele, vaatasid tagasivaates oma usu peale ja täitsid oma südame Isanda armastusega.

Manmini kiituse 7. aastapäev – eriline
kingitus Manminile
Jumalal on väga hea meel Ta pühitsetud laste
kiituslauludest. Aga sellel pattusid täis lõpuajal on
väga raske leida puhast kiitust, kus sisaldub Jumala
süda. Seega, vanempastor Dr Jaerock Lee palvetas
kogu südamest selle eest ja 3. veebruaril, 2009
hakkas Jumal lõpuks Püha Vaimu sisendusel andma
puhtaid ilusa lüürikaga laule.
5. Moosese raamatus 31:19-22 andis Jumal
iisraellastele Moosese kaudu laulu, et nad võiksid
Ta käsuseadusi oma südames pidada ja nende
järgi elada pärast tõotatud Kaananimaale minekut.
Samamoodi annab Jumal Manmini Keskkoguduse
kaudu oma erilise „Manmini kiituse“ anni, et seda
kõigi rahvaste kõigi inimestega jagada.
Armastuse Jumal on siiani 281 laulu andnud
ja igaüks, hoolimata vanusest ja soost, võib
neid lau l m a õp pid a . L au lu t e e m a on iseg i
l ü h i l a u l u s e r i m u u si k a ele m e nt id e g a h ä s t i
väljendatud. Väljenduslaad erineb ballaadidest,
muusikalimuusika, jõululaulude, tantsumuusika,
Korea rahvamuusika ja lastelauludeni, koorilaulude

ja orkestrisaate, sissejuhatuslaulude ja GCN saadete
tunnusmeloodiateni.
Kujutavate kunstide komitee hakkas ka umbes
k ü m nele t u ha ndele ha r u- ja l iit kog udu sele
partituurmuusikat väljastama. Koguduse veebisaidil
(www.manmin.org) [Manmini kiitus] pealkirja
klõpsates on Manmini kiituslaulud allalaaditavad.
Pealegi, GCN’i saade „Kiitus mu südames“ on uusi
laule tutvustanud.
Ma n m i n i k i it u st lau ld a k se ai nu lt Ju mala
austuseks ja paljud kiituslaulud väljendavad kõige
ilusamat taevast eluaset – Uut Jeruusalemma, mis
on usklike tõeline lootus. Koguduseliikmetele on
need laulud meeldivad ja neid on lauldud igasugusel
ülistusteenistusel ja palvekoosolekutel.
Puhas ja veatu „Manmini kiitus“ edastab Jumala
armastust kõigile Manmini koguduseliikmetele
kogu maailmas. Laulud annavad neile taevalootust
ja puhastavad nende südant. Kui nad laulavad
Manmini kiituslaule, tunnevad nad meeleliigutust
ja muutuvad rahulikuks. Pimedus aetakse ära
ja nad kogevad taasloomise väetegusid nagu
meeleparandust, ter venemist ja probleemide
lahenemist.
Vend Victor Odiambo Keenia Nairobi Manmini

pühaduskogudusest ütles: „Manmini kiitus lisas
mulle taevalootust ja lasi mul tunda Jumala, Isanda
ja karjase südant. Kiitust lauldes sain ma ette
kujutada, et mu süda oli avardunud ja muutunud
ilusaks südameks, mis suudab teistele andestada.“
Õde War ipan Noxen Chiang Rai Man mini
kogudusest Taimaalt, kes oli kurdina sündinud,
tunnistas oma tervenemisest ja ütles: „Kui ma
laulsin kiituslaulu „Läheme välja!“, hakkasin ma
äkki kuulma parema kõrvaga kiituseheli ja kõrv
avanes! Minust sai kuulja!“
Nepaali Manmini koguduseliik med tahtsid
Manmini kiitust korea keeles laulda ja on seda
teinud. Vend Haneul Waiba on koreakeelse häälduse
nepaali tähtedega kirja pannud. Ta ütles: „Kogu
Manmini kiituse lüürika lasi mul Jumala südant
mõista ja puudutas mu südant väga. Ma ei saanud
neid laule pisarateta laulda, sest mulle anti iga kord
meeleparanduse armu. Kui ma hakkasin Manmini
kiituslaule koreakeelsetest nepaalikeelseteks ümber
tegema, õnnistas Jumal mind uue tööga.“
Manmini kiituslaule on tõlgitud ja jaotatud
kümnesse keelde: inglise, hiina, jaapani, vene,
hispaania, tamili, hindi, prantsuse, tagalogi ja tai
keelde.
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Elusõna - Püha Vaimu üheksa vilja (4)
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Kannatlikkuse vili
esineda raskusi, olgu siis tegu isikliku
eesmärgiga, teie pühitsuse või Jumala
auga. Te võite usus armastusega
oodata, sest te ootate selle vilja
lootuses. See on vaimne kannatlikkus.
Selle viljaga ei ole teil vaja püüda
kannatlik olla. Te võite rahulik olla ja
mingid olud ei suuda teid erutada.

Vanempastor Dr Jaerock Lee
2. Kolme liiki vaimne
kannatlikkus
„Aga Vaimu vili on armastus, rõõm,
rahu, pikk meel, lahkus, headus,
ust av us t asadus, enesevalit sus
– millegi niisuguse vastu ei ole
Seadus.“ (Galaatlastele 5:22-23)

Paljudel juhtudel sõltub, kas
inimesed kogevad õnne või mitte,
sellest kas nad suudavad olla
kannatlikud või mitte. Samuti võib
õpingute, töö või ettevõtmise tulemus
inimese kannatlikkusest sõltuvalt
väga erinev olla. Vaimsete asjade
puhul on samamoodi. Kui me tahame
Jumalalt palvevastust saada, erineb
vili sõltuvalt meie kannatlikkusest.
Süveneme siis sellesse kannatlikkuse
vilja.
1. Kannatlikkuse vili
„kannatlikkuse“ sõna vajaduseta
Kannatlikkus, mis on üks Püha
Vaimu vilju, tähendab kannatlikkust
kõiges. See kannatlikkus on 1.
Korintlastele 13. peatükis kirjutatud
vaimsest armastusest kõrgemal
tasemel.
Vaimne kannatlikkus ei tähenda
kurja talumist, vaid selle välja
kannatamist headuse tõttu. Tegelikult,
kui südames vaimset kannatlikkust
arendada, ei pea te püüdma kannatlik
olla. Teil on suurem süda.
Näiteks, kui vastsündinul on
kõrge palavik, võib ema lapse eest
hoolitsedes kannatada. Ta võib kogu
öö üleval olla või ei pruugi süüa, kuid
tal ei ole aega, et enesele mõtelda. Ta
keskendub ainult sellele, mida ta lapse
olukorra parandamiseks teha saaks.
Ja kui lapse palavik alaneb veidi,
valmistab see talle väga head meelt ja
ta ei mõtle ikkagi oma kannatustele.
Vaimne kannatlikkus sarnaneb veidi
sellele. Eesmärgile jõudmise eel võib

Esiteks, me vajame kannatlikkust,
et südant muuta
Mida rohkem me südames kurjust
on, seda raskem on kannatlik olla.
Luuka 8:15 öeldakse: „Aga mis on
heas mullas, on need, kes sõna kuuldes
seda kaunis ja heas südames säilitavad
ja kannatlikkuses vilja kannavad.“
Me vajame vastupidavust ja
pingutusi, et oma süda heaks
pinnaseks muuta. Pühitsusele
jõudmiseks tuleb meil end innuka
palve ja paastuga ning kogu südamest
tõele kuulekaks muuta. Meil tuleb
jätta see, mis meile varem meeldis ja
kui miski ei ole vaimselt kasulik, tuleb
sellest vabaneda.
Me ei või poole peal peatuda ega
lihtsalt alla anda, pärast lühikese aja
jooksul selle teha püüdmist. Me peame
andma parima, kuni me lõikame
täielikult pühitsuse vilja. Me peame
andma oma parima enesevalitsusega
ja tegutsema Sõna alusel. Täpselt nii
nagu me peame töötama umbrohu
juurest välja tõmbamiseks, tuleb meil
palvetada ja oma südames muutuda,
kuni me tõmbame patuloomuse juure
välja.
Mõned võivad arvata, et nad
on palve kaudu juba millestki
vabanenud, aga nad leiavad selle taas
oma südames. Siis mõned heituvad
seetõttu. Te võite leida eneses vääruse
vorme kuni te tõmbate patuloomuse
algse juure välja, aga see ei tähenda,
et te ei oleks vaimselt edasi liikunud.
Kui sibulat koorida, võib näha, kuidas
samasugused kihid tulevad üha ja üha
esile. Aga kui koorimist jätkata, kaob
sibul lõpuks. Sama põhimõte kehtib
patuloomuse kohta.
Te ei või heituda lihtsalt seetõttu,
et te ei saanud sellest veel vabaks.
Te peate olema lõpuni kannatlik
ja jätkama uuenemiseks veelgi
suuremaid pingutusi tehes. Isegi
kui teie läbi ei ole mingit vilja esile
tulnud, kui te tegutsete headuses ja

tões, te ei väsi.
Kui te lõikate oma südame niimoodi
usu läbi ümber, on teie hinge lugu hea,
teil on hea käekäik ja te olete terve.
Teiseks, meil on vaja teistega
kannatlik olla
Kui te suhtlete teistega, kellel on
erinev isiksus ja haridus, võite te
ebamugavust tunda. Tühistest asjadest
tõsisemateni liikudes võib teil nendega
erimeelsusi tekkida ja rahugi võib
rikutud saada.
Aga need, kes igatsevad pühitsust,
võivad teisi Jumala kalliteks lasteks
pidada. Nad püüavad teisi aktsepteerida
hoolimata sellest, mis olukorras nad
ka poleks ja missuguse isikuga tegu
poleks. Niimoodi saavad nad rahu teha
ja pidada. Nad mõistavad teisi alati hea
südamega ja on pikameelsed teiste tulu
taotledes. Isegi kui teised tegutsevad
kurjalt, on nad nendega lihtsalt
kannatlikud. Nad tasuvad kurja üksnes
heaga, mitte kurjaga.
Meiegi peame olema kannatlikud,
kui me inimestele evangeeliumi
kuulutame või neid nõustame või kui
me õpetame koguduse töötegijaid
jumalariigi tööd tegema. Mõned
uuenevad aeglaselt, kuigi nad on tõde
kaua tundma õppinud ja sõbrunevad
maailmaga. Me peaksime nende eest
palvetama pisarais ja leinates ning
nende suhtes pikameelsed olema. Kui
te niimoodi külvate kannatlikkuse
seemne, saate te kindlasti vilja Jumala
õigsuse järgi.
Kui te olite mõne hingega
pikameelne nende muutumiseni, nende
eest pisarais palvetades, saate te suure
südame, kus neid kõiki hoida. Seega,
te saate meelevalla ja väe, et palju
hingi elustada. Samuti, kui te valitsete
oma südant ja külvate vastupidavuse
seemne isegi valesüüdistuste kiuste,
laseb Jumal teil õnnistuste vilja
lõigata.
Kolmandaks, me vajame
kannatlikkust oma osaduses
Jumalaga
Kui te palvetate ja palute Jumalalt
midagi, on teil vastuse saamiseks
kannatlikkust vaja. Markuse 11:24
öeldakse: „Seepärast ma ütlen teile:
Kõike, mida te iganes palves endale
palute – uskuge, et te olete saanud, ja
see saabki teile!“
Piiblis on palju muid lubadusi selle
kohta, et Jumal vastab oma laste

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)

palvetele. Aga paljudel juhtudel ei saa
inimesed palvevastuseid, sest nad ei
ole piisavalt kannatlikud.
Inimesed võivad paluda kohest
vastust, aga Jumal ei pruugi neile
kohe vastata. Jumal vastab neile kõige
kohasemal ja sobivamal ajal, sest Ta
teab kõike.
Kui nad soovivad palves midagi
suurt ja tähtsat, saab Jumal neile
vastata ainult nende palvekoguse
täitumise määra kohaselt. Ka
põllumehed peavad põllutööd tehes
kannatlikud olema. Nad võivad
koristada mingit vilja pärast mitut
nädalat või kuud, aga muul juhul
kulub viljakoristuseks aasta või isegi
mitu aastat.
Kui meil on usk, et tõesti vastus
saada, tuleb meil palvetada ja usus
tegutseda, kuni me tegelikult saame
viljana vastuse. Samuti, kui me läbime
südant puhastavaid katsumusi või
tagakiusu oma kristlikus elus, võime
me kannatlikkust omades head vilja
kanda.
Joosep müüdi 17-aastaselt Egiptuse
orjaks. Kuigi ta töötas usinalt,
süüdistati teda vääralt ja ta läks vangi.
Ta usaldas alati Jumalat, kes teda
valvas ja uskus kindlalt õigel ajal
parimat andva Jumala armastusse.
Jumal õnnistas Joosepit ja temast sai
vaarao järel tähtsuselt teine Egiptuse
valitseja.
Ma õhutan teid võitma Jumala
tööd tehes taevastele tasudele
mõteldes ka siis, kui te kogete ilmse
põhjuseta raskusi (Jakoobuse 1:2-4).
Kannatlikkus suurendab teie usku ja
avardab ja süvendab teie südant, et
seda veelgi täiskasvanumaks muuta. Te
kogete Jumala õnnistusi ja vastuseid,
mis Ta lubas, kui te saate omale
täieliku kannatlikkuse (Heebrealastele
10:36).
Kallid õed-vennad Kristuses, Jumal
ootab tuhat aastat, mis kestab kui
päev, et saada tõelisi lapsi ja Ta talus
valu kui Ta andis meie eest oma ainsa
Poja. Jeesus talus samuti ristikannatusi
j a P ü h a Va i m g i o n m e i e g a
pikameelne inimese kasvatamise ajal
kirjeldamatult ägades. Ma julgustan
teid Jumala armastust meeles pidades
arendama täielikku kannatlikkust.
Ma palun, et te seda tehes kannaksite
õnnistuste vilja oma taevastes
eluasemetes ja tunneksite ajast aega
heameelt maapealsest lõikusest (Laul
126:5-6).
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Muutuv süda

Esikaanelugu

Jumala juures ei ole muutust ega varjutuste varju. See tähendab, et Jumal on ustav
(Jakoobuse 1:17; 5. Moosese raamat 7:9; 4. Moosese raamat 23:19). Teisalt, paljud
muudavad oma plaane sageli ja neil on sagedased meelemuudatused. See sünnib,
sest nende süda on salakaval ja pöördub omakasu taotledes vasakule või paremale.
Kui kellelgi on niisugune muutlik süda, võib tal olla raske Jumala tööd usu läbi kogeda.
Kuigi selline inimene sai Jumalalt armu, võib ta selle armu kergesti jätta ja see võib viia
vaimse kasvu stagnatsiooni. Lisaks, see võib ta pääsemise raskeks teha. Sellepärast me
peaksime meeles pidama Õpetussõnades 4:23 öeldut: „Hoia oma südant enam kui kõike
muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu!“

Vaarao ei pidanud korduvalt oma lubadust, kuigi ta
oli Jumala töö tunnistajaks

◈

1

Kuningas Aasa toetus Jumalale, aga hiljem ta
muutus ja toetus inimestele

Hananias ja Safiira ei pidanud oma tõotusest
rahaahnusest kinni
Apostlite tegude 5. peatükis andsid algkoguduse Hananias ja
Safiira lubaduse, et nad müüvad kogu oma vara ja annavad selle
Jumalale, kuid rahaahnusest nad andsid vaid osa ära ja panid teise
osa kõrvale. Kui apostel Peetrus noomis neid, heitsid nad hinge.
◆◆◆
Seega, kui te annate Jumalale lubaduse, peate te seda pidama.
Kui te lubate Jumalale midagi, ei või te selle tasumisega viivitada.
Te peaksite oma vannet pidama isegi kui see teile raskusi tekitab
ja ei tohiks seda muuta ei „heaks halva asemel“ ega „halvaks
hea asemel“ (5. Moosese raamat 23:1-23; Laul 15:4; 3. Moosese
raamat 27:10; Koguja 5:6). Need kirjakohad näitavad, et Jumal
vihkab muutlikku meelt. Me peaksime Jumalale antud lubadusest
kinni pidama, selle kiiresti täitma ja seega tundma head meelt
meile valmistatud õnnistusest.

Saul muutus kuningaks saades kõrgiks

2

Enne kuningaks saamist alandus Saul prohvet Saamueli
ette. Kui ta sai troonile, oli ta väga arglik ja alandlik ja peitis
end. Aga pärast läks ta kõrgiks. Ta kannatas kurja vaimu
tõttu ja suri lõpuks armetult (Õpetussõnad 15:10; 16:18).
◆◆◆
Sarnaselt temale, mõned inimesed, kes olid varem
alandlikud ja teenisid teisi, muutsid oma suhtumist kui nad
said kõrgema tiitli või kohustuse. Kui miski ei ühtinud nende
mõtetega, nad ei kuuletunud. Nad võisid teisi käsutada.
Teisel ajal nad mõtlesid: „Ma olen väga tänulik võimaluse
eest, mis on minusugusele inimesele tasude kogumiseks
antud!“ Kuid siis nad võisid kurta ja öelda: „Miks mina? Kas
ei leidu kedagi teist, kes seda teeks?“ Teil tuleb kontrollida,
kas teiegi ehk olete niimoodi mõtelnud ja taas alanduda.

Kuigi Joab oli lojaalne, oli ta oma tundeid ja tahet
järgides reetlik
◈

4

Kunagi armastas kuningas Aasa Jumalat ja eemaldas
oma maalt ebajumalakummardamise. Ta eemaldas
ka oma ema kuninganna ema positsioonilt, sest ta oli
valmistanud Ašera koleda kuju. Ta toetus Jumalale, aga
hiljem ta toetus inimestele. Ta otsis arstidelt abi kui ta jalg
haigestus ja lõpuks ta suri kaks aastat hiljem (2. Ajaraamat
14.-16. peatükk). Jumal andis talle kahe aasta jooksul
meeleparanduse võimalusi, kuid ta ei pöördunud. Seega
Jumal ei saanud teda enam kauem kaitsta.
◆◆◆
Kui te muudate oma Isandale pühendumise
otsusekindlust ja lähete maailmaga jälle kompromissile,
võite te haigestuda või mingitesse probleemidesse sattuda.
Jumal ei saa niisuguseid inimesi kaitsta. Kui te seisate
silmitsi mingit probleemidega, mida näib olevat võimatu
lahendada, tuleb teil uskuda Loojat Jumalat ja Temale
toetuda. Siis tunnistab Jumal teie usku ja annab teile
vastuse.

◈

5

◈

Egiptuse vaarao seisis oma muutliku iseloomu tõttu
silmitsi kümne nuhtlusega. Lõpuks suri ta Egiptuse
sõjaväega Punases meres. Kuna tal oli paadunud
süda, ei austanud ta Jumalat isegi siis kui ta oli Ta tööd
kogenud ja ei pidanud talle Jumala tahte edastanud
Moosesele antud lubadusi.
◆◆◆
Paljud inimesed ütlevad, et nad usuvad elavat
Jumalat kui nad kogevad Ta suuri tegusid, aga nad
ei osuta usuväärilisi tegusid. Kui nad tõesti austaksid
Jumalat, vabaneksid nad kurjast ja tegutseksid hästi
(Õpetussõnad 8:13). Siis võib neil olla täiuslik usk, mis
ei muutu, hoolimata sellest, missugused katsumused ka
ei tuleks.

◈

3

3

Joab tegi kuningas Taaveti heaks palju ja aitas tal maa
tugevaks muuta. Kuid ta seadis oma isekad motiivid ja
omaõiguse Taaveti tahtest ettepoole. Seega ta pani Taaveti
raskesse olukorda kui ta tappis inimesi, kes olid temast
õiglasemad ja paremad (2. Saamueli 3:27-39). Lõpuks
Joab mässas ja tapeti.
◆◆◆
Kui keegi jätab usu, kuigi ta oli kunagi jumalariigile
pühendunud, kaovad ta taevased tasud. Veelgi tõsisemalt,
sel inimesel on raske pääseda. Kui te täidate oma
ülesannet kohusetundest või te teete seda ebasiiralt või
lihtsalt harjumusest või te leiate, et seda on raske teha,
tähendab see, et teie süda võib olla muutunud. Seega,
te peate Isanda naasmiseni ustavalt ja muutumatult tööd
tegema niikaua kui teile on mingi ülesanne antud (1.
Korintlastele 15:58; Johannese ilmutus 3:11).

Juudas Iskariot muutus, sest asjade seis ei ühtinud ta
mõtetega ja ta ei saanud mingit kasu
◈

6

Juudas Iskariot müüs Jeesuse ülempreestritele, sest
Tema järgimine ei tõotanud talle kasu tuua ja asjad
ei ühtinud tema mõtetega. Ta nägi isiklikult Jeesuse
teenistust, kuid ta ei lõiganud oma südant ümber.
Lõpuks võttis ta eneselt elu ja suri armetult (Apostlite
teod 1:18).
◆◆◆
Püha Vaimu vastu võtnud jumalalapsed peaksid
lakkamatult palvetama, oma südant ümber lõikama
ja Jumalaga suhtlema. Siis saavad nad Püha Vaimu
sisendusel Jumala iga Sõna uskuda. Jumal näeb igaühe
südant ja tegusid. Seega, meie Püha Vaimuga täitumise
määr ja hea südamelõhna kogus otsustab saadava
vastuse ja õnnistused.
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„Ma tervenesin palverätiku kaudu tehtud
palve abil haigustest“
Õde Regina Nyambura, 44-aastane, Keenia Nairobi Manmini pühaduskogudus
2010. aasta oktoobris sattusin
m a a ut o ava r i i s s e ja l a nge si n
koomasse. Ma tulin kuus kuud
hiljem teadvusele. Mind raviti aasta
ja kolm kuud ja lõpuks kirjutati
mind haiglast välja. Aga õnnetuse
jä rel mõju na t ek k isid paljud
haigused nagu diabeet, aneemia ja
kõrgvererõhutõbi. Mul tuli ravimeid
tarbida ja ravile toetuda. Aga ma
olin ikka valudes ja ei saanud kaua
käia ega seista ega hästi süüa. Ma
kaotasin kaalus ja see alanes 86 kg
pealt 40 kg peale.
See juhtus pühapäeva hommikul
8. märtsil, 2015. Üks naaber tegi

ettepaneku koos kogudusse minna
ja ütles, et seal toimub palverätiku
abil tervenemise koosolek (Apostlite
teod 19:11-12). Ta ütles, et kui ma
laseksin enda eest palvetada, ma
saaksin terveks. Ähmase lootusega
lä k si n ma Nai robi Man m i n i
pü h a du skog udu s se, k u ig i m a
olin väga haige. Kui ma esiteks
kogudusse läksin, oli seal elav ja
ere. Miski armas näis seda ruumi
täitvat ja inimesed näisid rõõmsad
olevat.
Voor de samenkomst, zei Bishop
D r. Myong ho Cheong, d at we
ons konden bekeren voordat we

het gebed ontvingen. Ik bekeerde
mij dat ik zoveel ongemak had
veroorzaakt voor anderen door mijn
trots. Toen legde Dr. Cheong uit dat
Dr. Jaerock Lee over de zakdoek
had gebeden en spoorde ons aan om
het gebed met geloof te ontvangen.
Toen hij bad, werd mijn lichaam
warm en ik huilde vele tranen. En
de pijn die ik had was weg en er
kwam kracht van boven.
Nüüd on mu tervis taastunud ja
ma elan tervelt. Ma tänan kõige
eest Isandat, kes lasi mul pääseda
haigusevalust ja elada õnnelikult.
Halleluuja!

„Tänan Sind, Isand, et Sa juhatasid mind
tõeliseks pastoriks saama“
Pastor Dahee Lee, 29-aastane, Lõuna-Korea Gumi Manmini kogudus

Noorte täiskasvanute misjoni ja õpilaste
pühapäevakooli juhtidega

Mu mõlemad vanemad olid kooliõpetajad. Pärast
esimese lapse saamist tahtsid nad veel ühte last saada.
Nad püüdsid paljudel viisidel, kuid miski ei aidanud.
Mu ema osales äratuskoosolekul, mis toimus
Masani Manmini koguduses. Ta sai usu, et Jumal
vastab talle ainult siis kui ta puudutab jutlustaja Dr
Jaerock Lee rüüd. Ta tegi seda usus ja eostas usu läbi
minu.
1997. aasta detsembris kolisime me Gumisse ja
ma hakkasin Gumi Manmini koguduses käima. Kui
ma käisin kaheteistkümnendas klassis, oli mul tugev
atoopiline dermatiit, aga ma sain sellest terveks Dr
Lee palve ja Muani joogivee kaudu.
Aga puberteediea alguses tukastasin ma sageli
ülistusteenistustel ja Taanieli palvekoosolekul. Ema
tõreles minuga sageli. Mingil ajal tundsin ma, et
Jumal oli liiga range ja tahtis, et ma teeksin liiga
raskeid asju. Mul puudus päästekindlus. Pärast
üli kooli a kadeem iliste või mete testi tegem ist
muretsesin ma tuleviku pärast väga. Mul ei olnud
plaani ja kõik näis väga ebakindel. Eelkõige, ma
tundsin end päästekindluseta masendunult. Ma
eeldasin, et ma saan oma Jumalaga kohtuda siis, kui
ma lähen teoloogiaseminari. Seega ma palvetasin ja
paastusin kolm päeva ja otsustasin Talle vastuseks
minna Pühaduse Alliansi Teoloogiaseminari.
◆◆◆

▲ Pastor Dahee Lee (vasakul, all); tema isa
kogudusevanem Seokcheol Lee, meestemisjoni
asepresident ja õpilaste pühapäevakooli
finantsdirektor; tema ema vanemdiakoness Jaenam
Jeon, naistemisjoni juhataja ja Vanemdiakonisside
liidu president; ja ta õde diakoness Jihee Lee,
väikegrupi juht ja GCN-i töötaja

2007. aastal, pärast seminari minekut, palvetasin
ja p a a s t u si n m a kol m p ä eva ja lõi k a si n e nd
maailmalikest asjadest ära. Ma õppisin Jumala Sõna
süstemaatiliselt ja sain õpetuse kaudu Isa Jumala
headusest ja armastusest aru. Vahepeal hakkasin
ma t u nd ma , et Ju mal on mu hea Isa. K la ssis
kuulates tundsin ma vahel nii suurt meeleliigutust,
et ma valasin pisaraid ja läksin tualetti nutma.

Manmin International Seminary

Tel: 82-2-824-7107
www.gcntv.org
e-mail: webmaster@gcntv.org

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

Ja ma sain Pühaduse Alliansi Teoloogiaseminari
jutlustamisvõistlusel ka korra peaauhinna ja kahel
korral kuldse auhinna.
2012. aasta detsembris sain ma aru, et mul oli
pastorina paljust puudu ja ma ei vastanud pastori
kvalifikatsioonile. Ma parandasin paastudes meelt
ja paastusin ja palvetasin kolm päeva, et saada
tõeliseks pastoriks. Ma keskendusin Jumala Sõnaga
relvastumisele.
2014. aasta septembris ütles pastor mulle, et
Daejeoni Manmini kogudus oli vanempastorile
rõõmu al l i k a k s, se st se e jõud is pi ibl isal m ide
viktoriinivõistluse finaali. Minagi olin võistluseks
igal aastal ette valmistunud, sest Gumi Manmini
koguduse pastor Jesu Choi andis mulle nõu seda teha.
Aga ma ei olnud kunagi finaali jõudnud. Seega ma
võtsin finaalipääsu oma eesmärgiks. Mulle kinnitati
ka, et ma võin saada selleks valmistudes omale
vaimse südame, sest ma sain ületada oma puudused
nagu otsusekindluse ja keskendumise vajakajäämise,
kannatamatuse ja ustavuse puudumise.
Selle tulemusel jõudsin ma 2015. aasta septembris
piibliviktoriini võistluse finaali. Jumal juhatas mind,
seega ma sain ületada oma puudujäägid, südames
pühitsusele jõuda ja oma ülesande hästi täita.
Niisuguse Jumala armuga õnnistati mind 2015. aasta
detsembris vaimse südame saamisega.
Ma olen Gumi Manmini koguduse abipastor. Ma
teenin noorte täiskasvanute misjonis ja õpilaste
pühapäevakooli juhtivpastorina. Lisaks, kõik mu
pereliikmed hakkasid koguduse töötegijateks ja on
elanud rõõmsat kristlikku elu Uue Jeruusalemma
lootuses. Ma tänan ja austan Jumalat, kes on juhtinud
mind kõige väärtuslikumale teele ja tõelise pastori
teele.
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