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Austage Jumalat usu, lootuse ja armastusega!
2015. aasta teeneteauhind ustavatele töötegijatele

21. veebruaril, 2016 toimus 2015. aasta teenete 
auhinnatseremoonia oma valdkonnas ustavalt oma 
ülesanded täitnutele. Auhinnad anti väljapaistvale 
piirkonnale, alapiirkonnale, kodugrupi juhtidele, 
väikerühma juhtidele, rühmajuhtidele, komitee 
liikmetele, vabatahtlikele rühmaliikmetele ja 
täisajaga töötegijaile. Kokku autasustat i 44 
inimest. 

Diakon Euhwan Roh on vabatahtlikul alusel 
kümme aastat koguduseliikmete pühapäevasel 
lõunasöögil nuudleid serveerinud. Ta ütles: „Enne 
kogudusse tulekut kukkusin ma südamerabanduse 
tõttu kokku. Sel ajal juhatas üks mu sõpradest mu 
sellesse kogudusse. Kui ma hakkasin koguduses 
käima, suutsin ma suitsetamise korraga maha 
jätta ja mu tervis taastus kiiresti. Ma olin armu 
eest väga tänulik ja hakkasin vabatahtlikku tööd 
tegema. Ma ärkan pühapäeviti kell neli hommikul, 
tulen kogudusse ja valmistan nuudleid. Ma tunnen 
end iga kord väga õnnelikult. Jumal andis mulle 
hea tervise ja võimaluse taevaseid tasusid talletada 
ja koguduseliikmetele rõõmu valmistada.“

Vanemdiakoness Junko Shijo avaldas: „Ma olen 
saanud palju armu vanempastori raamatute ja 
Manmini kiituse tõlkimisest, aga nüüd anti mulle 
ka see suurepärane auhind. Ma tunnen end väga 
tänulikult. Ma töötan veelgi ustavamalt, olles 
vaimselt ustav, et arvukad Jaapani surevad hinged 
võiksid pääsemisele tulla.“

Ta töötas varem Shimane ülikooli Inglise 
kirjanduse osakonna professorina Jaapani Shimane 
prefektuuri Matsue riiklikus ülikoolis. Kui ta 
otsis oma vaimse janu kustutamiseks elusõna, 
leidis ta Dr Lee tunnistusmemuaarid Maitsedes 
Igavest Elu enne Surma ja sai nende lugemisest 
ja ta jutlustekassettide kuulamisest palju armu. 
Ja ta tervenes Dr Lee palve kaudu teda 20 aastat 
kimbutanud nohust. Pärast sai temast koguduse 
täisajaga töötegija , kes pühendus koguduse 
raamatu- ja kirjastusteenistusele ja kes on olnud 

jumalariigi teenistuses. 
K o g u d u s e v a n e m  C h o o n  C h o , 

f ilminäitleja ja Korea Just iitsministeer iumi 
Rehabilitatsioonikaitse liidu ausaadik, tervitas 
koguduseliikmeid igal pühapäeval koguduse 
sissekäigu ees südamlikult ja viis taksojuhtidele 
Manmini Uudiseid ja suupisteid. 

Kogudusevanem Cho ütles: „Enne Manmini 
koguduseliikmeks regist reerumist ei elanud 
ma õiget kristlase elu. Kui ma sattusin suurde 
avariisse, tehti mulle operatsioon, mis kestis 
kümme tundi, mille käigus mu kaelaluud kinnitati 

12 kruviga. Pärast seda ei saanud ma kaela vabalt 
liigutada. Aga kui ma kohtusin vanempastoriga 
ja lasin tal palvetada, tuli Püha Vaimu tuli minu 
üle ja kõik järelmõjud kadusid. Sellest ajast saadik 
olen ma elanud tõelist kristlase elu. Nüüd olen ma 
täis päästerõõmu ja taevalootust ja tunnen, et olen 
otsekui taas noorenenud.“

44 auhinnasaanule l isaks uuenesid paljud 
Manmini koguduseliikmed Püha Vaimu väega 
ja on töötanud ustavalt jumalariigi heaks usu, 
lootuse ja tänuga meie Isanda risti ja Looja Jumala 
armastuse eest.

44 auhinna saanud inimest tegid 2015. aastal Isanda ihu liikmetena ustavalt rõõmu ja tänuga tööd: 4 piirkondlikku juhti, 
3 alapiirkonna juhti, 4 kodugrupi juhti kihelkondades, 1 rühmajuht ja 4 väikerühma juhti misjonitööl, 6 komitee liiget, 4 
vabatahtliku rühma liiget, 13 täisajaga töötegijat ja 5 vabatahtlikku. 

18 .  ve e b r u a r i l ,  2 016 .  a a s t a l  ke l l  11.0 0 
toi musid  kog uduse  peapü hamus pü haduse 
al l iansi  teoloogiaseminar i  24.  ja  Manmin i 
r a h v u s v a h e l i s e  s e m i n a r i  9 .  a v a a k t u s . 
Manmini rahvusvahel ise seminar i  juhataja 
D r  E s t h e r  C h u n g ,  S ö u l i  Na i s t e  ü l i ko o l i 
e n d i n e  j u h a t a j a ,  e d a s t a s  H a b a k k u k 
2 :14  t e e m a l i s e  s õ n u m i  „ Au“.  Ta  õ h u t a s 
lõpe t a nu id  Ju mala t  t ä iu sl i k u l t  u sa ld a ma , 
arendama oma vaimseid ja füüsil isi võimeid 
ja seega osutama vooruslikku suuremeelsust 
ja  head t a rk ust  kõik ja l ,  k us  nad v i ibivad . 
Nõu kog u  e s i mehe  au t a su  pä lv i s id  pa s t o r 
Changmin Kim ja dekaani autasu sai pastor 
Jina Kim. 

Pühaduse alliansi teoloogiaseminari 24. ja Manmini 
rahvusvahelise seminari 9. avaaktus
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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, 08389 
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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Kui me kanname lahkuse vilja, 
suudame me igasugust  in imest 
headusega mõista ja armastusega 
aktsepteerida. Isegi kui inimestel on 
suuri vigu või nad on tõsiseid patte 
teinud, tunneme me kohtumõistmise 
ja nende taunimise asemel pigem 
halastust. Me vihkame patte, ent 
mitte patust. Me saame inimesest aru 
ja püüame tal elada aidata. Vaatleme 
seda lahkuse vilja. 

1. Mis on lahkuse vili?

L a h k u s  o n  l a h k u s e  o m a d u s 
võ i  s e i sund .  Aga  „ l ahkus“  on 
vaimse tähenduse poolest rohkem 
„ h a l a s t u s e “  m o o d i .  Va i m s e l t 
tähendab lahkus „tõest arusaama 
isegi neist, kellest inimesed ei suuda 
üldse aru saada.“ See on ka halastav 
süda, mis suudab tões andestada 
isegi neile, kellele inimesed ei suuda 
andeks anda. 

Jumalal on niisugune kaastundlik 
süda, mis on inimkonnale halastav. 
Laulus 130:3 öeldakse: „Kui sina, 
Isand, peaksid meeles kõik pahateod, 
kes siis, Isand, püsiks?“ Nii nagu 
kirjutatud, kui Jumal ei oleks meile 
halastanud ja oleks meie üle õiguse 
alusel kohut mõistnud, ei oleks mitte 
keegi Tema ees seista saanud. 

Kuid Jumal andestas ja aktsepteeris 
õiguse alusel isegi neid, kellele ei 
saanud andeks anda ja keda ei saanud 
aktsepteerida.  Selle tegemiseks 
andis Jumal oma ainusündinud Poja 
elu. Jumal tahab neid lapsi, kes 
usuvad Isandat ja kasvatavad omale 

niisuguse halastava südame. 

2. Vaimse lahkuse vilja kandvate 
inimeste iseloomuomadused

Esiteks, neil ei ole eelarvamusi. 
Maailmalikud inimesed mõistavad 

väga sageli välimuse alusel kohut. 
N e n d e  s u h t u m i n e  i n i m e s t e s s e 
muu tub  sõ l tuva l t  nende  o lude 
hindamisest. Jumalalapsed ei või 
mingis suunas kaldu olla. Me peame 
teis i  endist  paremateks pidama 
ja neid Isanda südamega teenima 
(Jakoobuse 2:1-4). 

I s e g i  k u i  t e  a r v a t e ,  e t  t e  e i 
mõista teiste üle kohut vastavalt 
nende rikkusele, kuulsusele või 
väljanägemisele, palun kontrollige, 
k a s  t e  e h k  e e l i s t a t e  v a i m s e l t 
kedagi  või  olete  kel legi  suhtes 
eelarvamusega. Näiteks, kas te ehk 
tunnete, et te ei saa teatud inimestega 
tähendusväärsel t  suhelda,  isegi 
kui nad on kaua kristlased olnud, 
sest neil ei ole piisavat vaimset 
arusaamist? 

S a m u t i ,  k u i  k e e g i  l ä b i b 
usukatsumusi, leidub inimesi, kes 
sellest inimesest räägivad ja teda 
hukka mõistavad, otsekui nemad 
oleksid kohtumõistja rollis. Kui 
inimesed tõid abielu rikkunud naise 
Jeesuse juurde, osutas Ta naisele 
suurt halastust, öeldes: „Kes teie 
seast ei ole pattu teinud, visaku teda 
esimesena kiviga!“ (Johannese 8:3-
11)

Kui te näete Jumala karistusalust 
inimest, peaksite te temale kaasa 
tundma, kui teil on halastav süda ja 
lootma, et ta saab sellest olukorrast 
võitu.

Teiseks, nad tunnevad kaasa 
inimestele, kes on raskustes ja 
aitavad neid rõõmuga.

Me ei tohiks lihtsalt teisi oma 
südames haletseda ja öelda: „Ole 
julge ja tugev!“ Kui meil on tõene 
süda, teeme me midagi, et oma vendi 
ja  õdesid olemasolevaga aidata 
(Jakoobuse 2:15-17).

Kui teine inimene nälgib ja te 
arvate lihtsalt, et „sellest on kahju“ ja 
ei tee midagi, sest teil ei ole enesegi 
jaoks küllalt, ei ole tegu halastusega. 
Kui te tunnete tõese südamega, et 
teil on tõesti temast kahju, annate 
te oma portsjoni talle või jagate 
seda temaga. Kui te näete kedagi, 
kes mingi probleemi tõttu kannatab, 

peaks teis olema soov mingil moel 
seda inimest  aidata ja  ta  vaeva 
leevendada. Halastus on selline. 

Õpetussõnades 19:17 öeldakse: 
„Kes halastab kehva peale, laenab 
Isandale ja  Tema tasub tal le  ta 
heateo.“ Kui te hoolitsete hingede 
eest Isanda südamega, tasub Jumal 
teile kindlasti oma õnnistustega.

Ko lmandaks ,  nad  e i  osu ta 
lihtsalt teiste vigadele. 

Kui meis on halastus, ei suuda 
me lihtsalt karistada, noomida ega 
puudustele osutada. Kui me anname 
lihtsalt nõu, teeme me seda palvetava 
meelega, inimese südamest hoolides 
(Õpetussõnad 12:18).

Mõned inimesed osutavad oma 
eneseõiguse ja mõttemallide tõttu 
sageli teiste vigadele. Isegi kui te 
räägite tõde, aga osutate puudustele 
ilma armastuseta ja oma eneseõiguse 
või mõttemallide raames, ei too 
see elu. Teised ei muutu nõuande 
tulemusel, vaid saavad selle asemel 
haiget ja kaotavad julguse ning jõu. 

Noore lapsega tegeledes ei tohiks 
te paljastada ta vigu viisil, mis teda 
solvab või paneb ta komistama. 
Kui te peate nõu andma, sest see on 
vältimatult vajalik, tuleb seda teha 
armastusest, mõteldes teise inimese 
perspektiivist ja tema hinge eest 
hoolt kandes. Üksnes siis saab see 
inimene muutuda. 

Neljandaks, niisugused inimesed 
on kõigi vastu suuremeelsed.

Luuka 6:32 öeldakse: „Ja kui te 
armastate neid, kes teid armastavad, 
mis lahkust te selle eest ootate? Isegi 
patused armastavad neid, kes neid 
armastavad.“ Enamik inimesi suudab 
teatud määral oma olemasolevast 
armastatud inimestele heldelt anda. 
Me võime halastuse vilja kanda, 
ku i  me  anname end ,  vas tu tasu 
soovimata. 

Jeesus armastas piiramatult isegi 
Juudas Iskarioti sarnast inimest ja Ta 
andis talle korduvalt uusi võimalusi, 
et ta meeleparandusele tuleks. Isegi 
kui Jeesus risti löödi, palvetas Ta 
oma ristilööjate eest. See on halastus, 
millega meile võidakse andeks anda 
ja me võime andeks anda neile, 
kellele ei saa üldsegi andeks anda.

T e  p e a k s i t e  s u u t m a  t e i s i 
aktsepteerida ja neid omaks võtta, 
isegi kui nende iseloom ja arvamused 
ei  ühti  teie omaga.  Te peaksi te 

esiteks teise vaatenurgast mõtlema. 
Siis saate te oma tundeid muuta. Kui 
te lihtsalt mõtlete: „Taeva pärast, 
miks ta niimoodi teeb? Ma ei saa 
temast lihtsalt aru“, siis tunnete te 
ainult vimma ja teil on teda nähes 
ebamugav. 

Aga te võite mõtelda: „Ah, ta 
on sellises olukorras, mis paneb 
teda niimoodi tegutsema.“ Siis te 
saate ebameeldivustunnet muuta. 
Selleks, et oma mõtteid ja tundeid 
heaks muuta, tuleb teil vihkamine ja 
muud kurjad tunded ühekaupa välja 
tõmmata. Siis saate te igasugust 
inimest aktsepteerida ja teenida. 

Viiendaks, vaimse lahkuse vilja 
kandvad inimesed suudavad teisi 
austusega kohelda. 

Kui midagi tehakse hästi, suudavad 
vaimsel t  lahked in imesed te is i 
austada, aga kui miski läheb valesti, 
suudavad nad end süüdi tunnistada. 
Koos töötades ja kuigi teie tegite töö 
ära ja töötasite paremini ning teine 
inimene saab üksnes tunnustust ning 
teda kiidetakse enam kui teid, võite 
te ikkagi nendega ühiselt rõõmustada, 
otsekui oleks tegu teie heameelega. 
Te ei tunne end ebamugavalt ega 
mõtle, et teie tegite rohkem tööd ja 
kedagi teist kiidetakse, isegi kui tal 
on palju puudujääke. 

Te olete üksnes tänulik ja mõtlete, 
et ta sai kiitusest enesekindlust 
juurde ja teeb pärast seda rohkem 
tööd.  Te võite sel lest  südamest 
lihtsamalt aru saada, kui te mõtlete 
ema peale, kes end laste eest ohvriks 
toob. 

Kui lapse ema teeb lapsega ühiselt 
midagi ja ainult laps saab tasu, ei 
leiduks tõenäoliselt ühtegi ema, kes 
kurdaks ja ütleks, et temale ei antud 
mingit tasu. Kui meil on vaimse 
lahkuse vili, suudame me ükskõik 
keda enesest ettepoole seada ja seda 
inimest tunnustada. 

Kal l id  õed-vennad Kris tuses , 
vaimne lahkus on kaastundest ja 
armastusest tulvil oleva Isa Jumala 
tunnus joon .  Jumala  t ä ius l ikus 
südames ei ole ainult lahkus, vaid ka 
kõik Püha Vaimu viljad. 

Ma loodan, et te kõik kannate 
täielikult Püha Vaimu vilju. Ma 
palun Isanda nimel, et te saaksite 
seda tehes ülevoolavalt õnnistatud ja 
kogeksite au, mis paistab nagu päike 
Taevas. 

Lahkuse vili

„Aga Vaimu vili on armastus, rõõm, 
rahu, pikk meel, lahkus, headus, 
ustavus, tasadus, enesevalitsus 
– millegi niisuguse vastu ei ole 
Seadus“ (Galaatlastele 5:22-23).

Vanempastor Dr Jaerock Lee
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◆ Esiteks, te peaksite Püha Vaimu töö vastu võtma

Kui te tahate teistele inimestele evangeeliumi kuulutada, peaksite 
te olema täis Püha Vaimu, esiteks tuliselt palvetamise läbi. Kui 
te olete täis Vaimu, tegutseb Vaim, kui te püüate inimestele 
evangeeliumi kuulutada ja puudutab ning avab nende südamed. 
Inimeste kogudusse juhatamiseks ja koguduseliikmeks registreeruda 
laskmiseks tuleb meil esiteks nende hinge eest palvetada ja vahel 
tuleb seda teha kiiresti, et saatan ei saaks tööd segada. 

◆ Teiseks, te peaksite aitama neil evangeeliumi
    väärtusest aru saada

Mõned inimesed ei tea evangeeliumi väärtust ja vahel nad ütlevad 
sellest ära, hoolimata sellest, kui palju kristlased ka ei prooviks neile 
kuulutada. Te ei pea neid jõuga kogudusse suruma ega alandlikult 
tegutsema sundima. Te peaksite lihtsalt ootama hea võimaluse 
avanemist, et aidata neil asjadest ise aru saada.

Te ei tohiks valgustuseta lihtsalt öelda: „Usu Jeesust!“ Selle asemel 
võite te öelda: „Kas te teate, miks Jeesus on kristlaste arvates ainus 
Päästja?“ Inimesed võivad olla uudishimulikud ja sellele küsimusele 
vastata. 

Või te võite nad kutsuda spetsiaalsele koguduse üritusele või 
anda neile isegi jutluste kasseti, CD või raamatud, mis istutavad 
neisse usku. Või te võite neile pidevalt koguduse ajalehte edasi anda. 
Seda tehes tuleb neil esiteks evangeeliumi väärtust mõista aidata. 
Siis saate te rääkida kogudusse minekust, kui nad näivad end hästi 
tundvat ja juhatada neid vastupanuta evangeeliumi vastu võtma. 

◆ Kolmandaks, teist peaks armastuse ja hoolega lähtuma 
     Kristuse hea lõhn 

Kui teis ei ole armastust või kui te ei taha end ohvriks tuua 
inimeste eest, kellele te soovite evangeeliumi kuulutada, ei saa te 
neid pääsemisele ja igavesse ellu juhatada. Kuigi inimene suleb oma 
südame Jumalasse uskumise suhtes, kui te demonstreerite tegudes 
muutumatult oma hoolt ja tõelist armastust ja toote end pühendunult 
ohvriks, avab see inimene lõpuks oma südame ja võtab evangeeliumi 
vastu (Jakoobuse 2:15-16).

◆ Neljandaks, te võite kasutada ära oma ja teiste
     koguduseliikmete tunnistusi

Enamikul inimestest on probleeme ja muresid, seega kui neile 
rääkida Jumala tööga probleemidele lahendused leidnud inimeste 
tunnistustest, on nad huvitunud ja kuulavad teid. Te võite haigetele 
evangeeliumi kuulutades ära kasutada palju raamatuid või pilte, 
mis räägivad imedest, tunnustähtedest, erakordsetest tegudest ja 
imelistest asjadest. Eelkõige, kõige efektiivsem on teie tunnistus, sest 
te saate seda ise tõendada.

◆ Viiendaks, te peaksite Jumala tööd laialdaselt levitama

Üsna paljud inimesed on kogudusse tulnud pärast tänavalt või maja 
eest Manmini Uudiste leidmist või pärast Dr Lee raamatute lugemist. 
Kuna paljud koguduseliikmed levitavad usinalt evangeeliumi, on vili 
õigel ajal esile tulnud. 

Koguduseliikmetel, kes on paljudele evangeeliumi kuulutanud 
ja nad kogudusse juhatanud, on üks ühine külg. Nad räägivad 
oma kogudusest ja pastorist kiidusõnu. Kuigi inimesed ei tea, kes 
on Jumal ja kes on Jeesus Kristus, tulevad paljud kogudusse, kui 
nad kuulevad, et mingi kogudus ja selle pastor on head. Seega, 
Jumala tegudest ja koguduses ilmnenud Püha Vaimu tööst ja 
jutlusest rääkimine on hea viis, kuidas inimeste huvi pälvida ja neile 
evangeeliumi kuulutada. 

◆ Kuuendaks, te peaksite inimeste probleemid vaimselt 
     lahendama

Üks efektiivne meetod aitab inimestel mõista nende jaoks kõige 
olulisemaid ja hädavajalikumaid küsimusi. Te võite neil teada 
lasta, et nende probleemile on lahendus olemas ja aidata neil 
seda Isandalt paluda. Näiteks, kui te tahate haigele evangeeliumi 
kuulutada, võite te talle näidata, kuidas haigusest vabaks saada 
ja tunnistada, et Jumal on Tervendaja. Kui inimesel on töine 
probleem, võite te anda talle nõu, et ta saaks Jumala Sõna alusel 
elades oma ellu Jumala õnnistuse ja ei püüaks seda probleemi 
inimliku tarkuse ja meetoditega lahendada. Samal ajal võite te 
talle rääkida elavast Jumalast, kes suudab probleeme lahendada ja 
kõiges tulu tuua. Seda tehes võite te neile näidata, kuidas nende 
probleeme lahendada. 

Kas te olete vastpöördunu?
Miks mitte meelde jätta üks piiblisalm koguduse 
iganädalasest uudistekirjast ja iga päev üks peatükk 
Piiblist läbi lugeda. 
Te või te kr ist l iku usu aluseid tundma õppida 
iganädalasel vastpöördunud kristlaste koosolekul. 
Te võite Püha Vaimu vastu võtta igakuisel Püha Vaimu 
täiuse palvekoosolekul. 
Te võite elusõnast oma leiva teha raamatutega Risti 
Sõnum, Usumõõt, Taevas I ja II ja Põrgu ja koguduse 
veebilehel www.manmin.org leiduvaga.
Te võite Jumala südame ja tahte kohta rohkem teada 
saada, kui te osalete kolmapäevasel teenistusel, 
reedeöisel koosolekul ja teisipäevasel kiitus- ja 
ülistuskoosolekul (noorukitele). 

Efektiivsed inimestele 
evangeeliumi kuulutamise viisid

Evangeeliumi kuulutamine aitab inimestel „tõeteed“ teada saada. Teistele inimestele tõeliselt 
evangeeliumi kuulutamiseks tuleb meil edastada „Risti sõnum“, mis räägib üksikasjalikult päästeteest.
Me peaksime neile esiteks teada andma, et Jumal on ainus tõeline jumalik olend, et Ta lõi taevad, maa 
ja kõik seal oleva ja Ta valitseb kõike. Ja me peaksime neile samuti õpetama, et on olemas Taevas ja 
põrgu ja kuna kõigil inimestel on patt, lähevad nad paratamatult põrgusse. 
Järgmiseks tuleks meil neile öelda, et Jeesus Kristus on ainus Päästja, kes suudab meie patuprobleemi 
lahendada. Me peaksime ka selgitama, miks Jeesus on ainus Päästja ja pääste ettehoolet. Lisaks 
tuleb meil edastada sõnum Isanda ülestõusmise, taevassemineku, Teise tuleku ning viimse kohtu 
kohta.
Aga vaatleme nüüd üksikasjalikult inimestele evangeeliumi kuulutamise efektiivseid meetodeid. 

Jumal
õnnistagu teid

Nõuanded
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Ma registreerusin Manmini Keskkogudusse aasta ja 
neli kuud tagasi. Ja mu elupäevad on täis imet olnud. Enne 
Manmini tulekut teadsin ma oma viimase kahekümne 
kr istlase eluaasta ajal vaimumaailma kohta vähe. 
Vanempastor Dr Jaerock Lee jutlus vastas selgelt mu 
kauaaegsele küsimusele: „Mis põhjusel ma sündisin?“ 
Me sündisime, et läbida maapealne inimese kasvatamise 
protsess ja et Isa Jumalaga armastust jagades Taevas 
igavesti elada. Ma olin väga tänulik, et ma sain seda teada.

Ma elasin oma varasema kristliku elu ajal kohusetundest 
ja ei tundnud südames Jumala armastust. Aga nüüd veedan 
ma palju päevi tundes, et Jumal on mu Isa ja pisaraid 
valades. Mulle õpetati palvevastuste saamiseks väga 
selgelt Seadust, seega ma ei muretse, kui ma haigestun. 
Kui mu pahkluu sai kõrvetada, piserdasin ma sellele 
Muani magevett (2. Moosese 15:25). Siis tervenes see valu 
valmistamata. Mu paremale randmele liigesevedelikest 
tekkinud kühm kadus nii, et ma ei saanud sellest isegi aru. 

Sellele lisaks, kui ma edastasin veendunult pühaduse 
evangeeliumi, said seitseteist inimest seitsmest perekonnast 
Manmini koguduseliikmeteks. 

Ma ei olnud inimestele evangeeliumi kuulutamises hea, 
aga ma lihtsalt palusin Pühalt Vaimult tarkust ja palusin, 

et inimesed võtaksid minuga ühendust. Ja Jumal tegutses! 
Ma lihtsalt rääkisin Jumalast ja oma kogudusest jutluste, 
Dr Lee raamatute, koguduse iganädalase uudistelehe ja 
Manmini Uudiste kaudu, kuid need näisid inimeste südant 
puudutavat. 

FFF

Üks naine ütles, et ta leidis vi imaks pühaduse 
evangeeliumi, mida ta oli kogu eluaja otsinud ja ka tõelise 
karjase. Nüüd elab ta kristlikku elu taevatundega. Teine 
naine ütles, et ta oli omal moel usinat usuelu elanud, kuid 
vahel tundis ta end murelikult. Aga pärast Dr Lee raamatute 
ja koguduse veebilehelt www.manmin.org jutlustetekstide 
lugemist tundis ta, et sõnum oli Püha Vaimu juhatusel 
edastatud ja nüüd ta elab Busani Manmini koguduses 
rõõmsat usuelu. 

Vaimselt varem janunevate ja elusõna igatsevate inimeste 
vaimsed vajadused rahuldati. Nad tulid kogudusse ja on 
Vaimuga täidetud kristlase elu elanud. Jumala armastust 
mõistes olen ma oma südamesse rohkem halastust saanud 
ja mõtlen, et ma ei võiks isegi väga patusel inimesel ilma 
Jumala armastusest teada saamata põrgusse minna lasta. 
Ma jagan Ta lõputut armastust veelgi usinamalt ja palvetan 
veelgi enam hingede pääsemisele tuleku eest. Halleluuja!

2013.  a as t a l  ol i  mu l  t ugev 
peavalu. Vahepeal ilmus imelik 
sümptom. Ma ei tundnud oma 
pereliikmeid ära ja mul esinesid 
depressioon isü mptomid .  Mu 
ihu muut us  jä igaks ja  ma ei 
suutnud käia ega süüa. Abikaasa 
ja mu pereliikmed olid sellest 
vapustatud ja viisid mu haiglasse. 
MRT skriiningutulemus näitas, 
et mu aju vasakul poolel, mis 
reguleerib mälu ja ihu liikumist, 
oli kasvaja. 

Sel ajal ol i  mu ema saanud 
E n l a c e  T V  v a h e n d u s e l  D r 
Jaerock Lee jutlustest palju armu 
ja ta käis Kolumbia Manmini 
koguduses. Ta kuulis paljudest 
väetegudest ja tuli usule, seega 
ta ütles, et ta jäi rahulikuks, 
kui ta kuulis mind puudutavaid 
uudiseid. Ta rääkis teiste pereliikmetega ja ei 
püüdnud mu tervendamiseks arst idelt ,  vaid 
Jumalalt abi saada. Ta ütles, et nad lihtsalt palusid 
siirast südamest Jumalat. 

Nädala pärast tuli mu üle Jumala halastus ja ma 
suutsin oma vanemad ära tunda. Ma läksin emaga 
kogudusse ja kohtusin pastor David Jangiga. 
Pastor Jang andis mulle nõu meelt parandada 
minevikus tehtust, mis ei olnud Jumala arvates 
õige ja elada Jumala Sõna järgi, et terveneda. 
Seega ma parandasin isegi pisiasjadest meelt 
ja pidasin täit hingamispäeva, kuigi kogudusse 
minekuks kulus kaks tundi. Ma püüdsin Jumala 
Sõna järgi elada. 

Ü l i s t u s t een i s t u s t e  a ja l  võt s i n  ma  va s t u 
vanempastor Dr Lee palve haigete eest ja lasin 

pastor Jangil palvetada palverätiga, mille eest 
Dr Lee oli varem palvetanud (Apostlite teod 
19:11-12). Seda tehes taastus mu mälu, halvatuse 
sümptomid kadusid ja mu seisund normaliseerus.

Ma elasin usinat k r istlase elu ja taastusin 
vähehaaval. 2014. aasta veebruaris võtsin ma taas 
vastu palverätiku abil tehtud palve. Sel päeval 
muutus mu ihu kuumaks ja ma higistasin. Mu ihu 
ja süda tundsid end kergelt. Ma olin veendunud, 
et ma olin täiesti terveks saanud. Ma läksin 
haiglasse ja lasin end kontrollida. Üllatuseks, 
kasvajat ei olnud enam! Halleluuja!

Arst oli väga üllatunud ja küsis, et mida ma 
tegin, et see sündis. Ma vastasin: „Ma lihtsalt 
usaldasin Jumalat!“ Mu abikaasal, tütrel ja kõigil 
pereliikmetel oli hea meel ja nad tänasid Jumalat. 

Jä rg m isel  k uu l  ha k k a s id  na d 
koguduses käima. 

Me kolisime koguduse lähedal 
olevasse majja ja ma olen igal õhtul 
Taanieli palvekoosolekul osalenud. 
Me ei saanud rahaliste raskuste 
tõttu koos elada, aga meid õnnistati 
n i i ,  e t  me  sa a me koos  e la d a . 
Enne mu haiguse diagnoosimist 
käisin ma ülikoolis. Aga kuna ma 
kaotasin mälu, pidin ma koolist 
ära tulema. Nüüd käin ma taas 
koolis ja olen usinalt õppinud. 
Ma olen nüüd väikerühma juht ja 
ülistusteenistuste kohanäitaja. Ma 
olen õnnelikku kristlase elu elanud. 

Ma tänasin ja austasin Jumalat, 
kes päästis mu pilkase pimeduse 
taolisest ajukasvajast ja kes juhatas 
mu eluteele. 

„Ma tervenesin ajukasvajast ja mu 
perekond võttis evangeeliumi vastu“

Õde Marcella Granada (teine paremalt) perega, 29-aastane, 
Kolumbia Manmini kogudus

◀
Enne palvet
Basaalrakuline 
ganglion ja 
taalamuse 
kasvaja

Magnetresonantstomograaf ia MRT

◀
Pärast palvet
Basaalrakuline 
ganglion ja 
taalamuse 
kasvaja on 
kadunud

Diakoness Soonhee Kwon, 56-aastane, Lõuna-Korea 23. kihelkond

„Ma lihtsalt edastasin veendunult pühaduse evangeeliumi, „Ma lihtsalt edastasin veendunult pühaduse evangeeliumi, 
kuid 17 inimest võtsid evangeeliumi vastu“kuid 17 inimest võtsid evangeeliumi vastu“


