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Püha Vaimu töö tabab 

Ladina-Ameerikat!
Rev Heesun Lee palverätiku kaudu tervenemise koosolekusarjad Peruus ja Kolumbias

Manmini  Kesk kogudus alustas 
Ladina-Ameer ika teenistust ,  kui 
vanempastor Dr Jaerock Lee kutsuti 
1996. aasta juulis korealaste Argentiina 
õnnistuskoosolekute sarja. Tema poolt 
tehtud tervenduspalve kaudu tervenesid 
pa ljud  osa le ja d  m it mesug u s t e s t 
haigustest. Ta juhatas ka pastorite 
seminari kohalikele pastoritele ja jutlustas 
„Koguduse kasvu meetoditest“ enam kui 
1000 inimesele.

Seminaril palju armu saanud pastorite 
soovil juhatas Dr Lee 1997. aasta 
oktoobris Argentiina 2. pastorite seminari 
ja äratuskoosolekut. Kahepäevane 
sündmus tõmbas ligi kokku umbkaudu 
8000 inimest (2. foto). 

2004. astal peeti Peruu pealinna Lima 
Campo de Marte pargis Dr Jaerock Lee 
Peruu tervenduskoosolekute sari, mis 
tõmbas ligi peaaegu 500 000 inimest (1. 
foto, Dr Lee Peruu Presidendiga enne 
koosolekusarja). 

Koosolekusarjal ilmnenud laenguga 
väetegude kaudu tervenesid arvukad 
inimesed ja võtsid omaks protestantliku 
kristluse. See koosolekusari püstitas 
rekordi, olles Peruu kristliku ajaloo parim 
ja suurim koosolekusari. Pärast seda 
registreeriti umbes 670 kogudust või need 
organiseeriti haru- ja liitkogudusteks, 
kaasa arvatud Peruu Manmini kogudus. 
Ladina-Ameerika teenistus on aktiivne 

ja jätkuv. Paljud inimesed on saanud 
suurt armu ja kogenud väetegusid Dr Lee 
sõnumite kaudu, mida on edastatud kogu 
Ladina-Ameerikas Enlace TV kaudu, mis 
on Ladina-Ameerika peamine kristlik 
edastaja.

2016. aasta juulis juhatas Manmini 
Ülemaailmse töö juhtivpastor Rev Heesun 
Lee (5. foto) kahes Lõuna-Ameerika 
harukoguduses palverätiku kaudu 
tervenemise koosolekut palverätikuga, 
mille eest Dr Lee oli eelnevalt palvetanud 
(3., 4., 6. – 10. foto; viide – Apostlite teod 
19:11-12).

14 .  j u u l i l  k u t s u t i  R e v  L e e 
Pe r u u  M a n m i n i  K o g u d u s e  10 . 
aastapäevateenistusele. Ta edastas sõnumi 
ja palvetas siis haigete eest palverätiku 
abil. Pärast palvet hakkas kolm aastat 
tumm olnud tütarlaps rääkima ja 
üks poiss tervenes kaasasündinud 
hemof iiliast. Lisaks saadi terveks 
paljudest haigustest ja tervislik olukord 
paranes, kaasa arvatud halb nägemine ja 
kuulmisvõime, kataraktid, kõrgvererõhk 
ja kilpnäärmehaigus. 

16. juulil kohtus ta Kolumbia Enlace 
TV presidendi Rosalba Rodriguez De 
Rinconi ja ta abikaasaga. Ta ütles: „GCN-i 
saadetes jagatakse vaatajatele Dr Jaerock 
Lee laitmatut pühaduse evangeeliumi 
ja väljapaistvat kristlikku kujutavate 
kunstide kultuuri. Nende saadete kaudu 

on paljud inimesed pääsemisele tulnud, 
tervenenud ja õnnistatud saanud. Ma 
hindan seda.“

17. juulil oli Kolumbia Manmini 
Koguduse 4. aastapäevateenistus. Selle 
koguduse rajasid peamiselt inimesed, 
kes said Enlace TV vahendusel näha 
Dr Lee jutlustesaateid. Selle teenistuse 
ajal palvetas Rev Heesun Lee väega 
palverätiku abil haigete eest. Siis 
tervenesid õde Catalina Corredor ja õde 
Carolina García lühinägelikkusest ja 

astigmatismist, mis neid vastavalt 10 ja 20 
aastat oli kimbutanud. Õde Nora Chapano 
sai samuti terveks nägemiskahjustusest, 
amblüoopiast, mis tal 30 aastat oli 
olnud. Lisaks said paljud inimesed 
terveks haigustest, kaasa arvatud 
astma, kõrgvererõhutõbi ja krooniline 
obstruktiivne kopsuhaigus, mis oli 40 
aastat püsinud. 

Austame ja täname Jumalat, kes on 
tegutsenud Sõna ja tunnustähtedega ja 
Manmini armastuse ja väega õnnistanud.  

Õde Carolina Garcia, 29-aastane, Kolumbia Manmini Kogudus

Ma pidin lühinägelikkuse ja astigmatismi tõttu üheksandast 
eluaastast alates prille kandma. Ma kuulsin, et Rev. Heesun Lee, 

Manmini ülemaailmse töö juhtivpastor, tuleb mu kogudusse 4. aastapäeva teenistust 
juhatama ja palverätiku kaudu tervenemise koosolekut läbi viima (Apostlite teod 
19:11-12). 

Ma ootasin seda koosolekut pikisilmi, seega ma töötasin töö juures palvemeelse 
südamega ja tegin vabatahtlikku tööd, et koguduse aastapäevaks pühamut 
ehitada. Ma paastusin usus kolm päeva, et kogeda Jumala väge ja palvetasin kogu 
südamest. 

17. juulil – koguduse aastapäeval ja palverätiku kaudu tervenemise koosolekul, 
edastas ta sõnumi ja pani mu silmadele palverätiku, mille eest Dr Jaerock Lee oli 
varem palvetanud. Sel ajal tundusid mu silmad nii kuumad, otsekui nad oleksid 
põlenud. Ma kandsin prille. Pärast palvet näisid asjad udused, seega ma võtsin prillid 
eest ära. Siis ma avastasin, et ma nägin hästi. Kõik paistis väga selgelt. Halleluuja!

„Ma ei vaja enam prille, mida 
ma olen 20 aastat kandnud!“
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Dr Jaerock Lee 2004. aasta Peruu tervenduskoosolekute sari



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  
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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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Manmini ajalugu oli lihtsalt usus 
mindud tee. Jumal valvas meid oma 
lõõmavate silmadega ja mil iganes 
me näitasime Talle oma usku, muutis 
Ta kõik katsumused auks, sest usk on 
aarete aare.

1. Usuvägi
25. juulil, 1982, kui meil oli esimene 

teenistus, oli pühamu vaid umbes 
33 ruutmeetrine ja meil oli vaid 13 
koguduseliiget, kaasa arvatud 4 last. 
Meil oli ainult 7000 vonni raha, 
mis oli sel ajal umbes 6-7 dollarit. 
Me palvetasime ja paastusime usus 
arvutult ja koguduseliikmete hulk 
kasvas väga kiiresti. 

77 päeva pärast esimest teenistust 
oli meil koguduse asutamisteenistus 
ja meil oli juba 170 koguduseliiget. 
Koguduseliikmete arv jõudis vähem 
kui viie aastaga kolme tuhandeni. 
Me pidime kolima suurematesse 
kohtadesse ja meil ei olnud isegi 
pi i sava l t  aega ,  e t  uu t  pü hamut 
ehitada. Niisuguse kasvu peamiseks 
energiaallikaks olid väeteod, mis 
kinnitasid Jumala eelnevalt jutlustatud 
sõna. 

Meie koguduses leidsid aset suured 
tervendusteod ja uudised levisid 
üle kogu maa. Haiged, kurjadest 
vaimudest seestunud ja vaimsete ning 
füüsiliste probleemidega inimesed 
tulid kogu r i igist.  Pimedad said 
nägijaks ja jalust vigased hakkasid 
käima. Väeteod ilmnesid aasta-aastalt 
üha rohkem. Niisuguseid Jumala 
väetegusid kogedes kasvas meie 

koguduseliikmete usk kiiresti. 

2. Milline on usk, mis on aarete 
aare?

Esiteks, vaimne usk on usk, mis 
tuleb ülevalt, Jumala käest.

Kord oli üks isa, kes tahtis, et ta poeg 
saaks kurjadest vaimudest vabaks. 
Markuse 9:23-24 räägitakse järgmist. 
Jeesus ütles talle: „Aga Jeesus ütles 
talle: Sa ütled: Kui sa võid! Kõik on 
võimalik sellele, kes usub.“ Otsekohe 
hüüdis lapse isa: „Ma usun, aita mind 
mu uskmatuses!“

Aga kui isa ütles: „Ma usun“ ja 
„Aita mind mu uskmatuses!“, oli tegu 
eriliiki uskumisega. Ta oli kuulnud 
Jeesuse väest, seega esiteks oli tal 
teadmisteusk ja ta mõtles, et Jeesus 
suudaks ta poja terveks teha. Aga kuna 
tal ei olnud vaimset usku, et südamest 
uskuda, palus ta, et Jeesus aitaks teda 
ta uskmatuses. 

Jumal annab meile vaimse usu, 
kui me Jumala sõnade järgi Valguses 
käime. Kui me ütleme: „Isand, ma 
usun“ ja ei ela Ta Sõnas, vaid pattudes, 
on tegu valega (1. Johannese 1:6).

Kui me tõesti usume, et Jumal elab, 
on meil teod, mille abil me kuuletume 
Ta käsuseadustele. Usk ilma tegudeta 
on surnud usk (Jakoobuse 2:17) ja 
surnud usuga ei saa midagi korda 
saata.

Teiseks, vaimne usk on usk, mis 
kuuletub isegi võimatute asjade 
puhul. 

Kui teil on vaimne usk, saate te 
Jumala käsuseadustele kuuletuda ka 
siis, kui see ei ühti teie mõtetega, sest 
te usute, et Jumal on armastav Isa, kes 
annab teile ainult parimat. Samuti, te 
usute, et Jumal on teist targem ja et Tal 
on teist rohkem väge, seega te saate 
kuuletuda, toetudes Tema tarkusele ja 
väele. 

Kui Jumal käskis Aabrahamil oma 
poeg Iisak ohvriks tuua ja Aabraham 
oleks lihalikult mõtelnud, ei oleks ta 
kunagi suutnud kuuletuda. Ta uskus, 
et Jumalal oli põhjus, kui Ta käskis tal 
oma poeg Iisak ohvriks tuua ja ta uskus 
ka, et isegi kui Iisak oleks surnud, 
oleks Jumal ta elustanud. Jumalal oli 

Aabrahami täielikust sõnakuulmisest 
väga hea meel. Jumal täit is kõik 
Aabrahamile antud lubadused. 

M a n m i n i  a j a lu g u  o l i  s a mu t i 
kuulekuse ja usalduse lugu. Jumal 
ütleb „mine!“ ja siis me läheme ja 
Jumal ütleb „peatu!“ ja me peatume. 
Ta käsib meil aidata vajaduses olijaid 
ja teha misjonitööd ja me lihtsalt teeme 
seda. Isegi kui meil ei olnud piisavalt 
raha, me õpetasime pastoreid välja 
nii nagu Ta meid tegema õhutas. Ma 
kuulutasin vaimumaailmast, teades, et 
teised hakkavad meid taga kiusama. 
Me kuuletusime lihtsalt Jumala tahtele 
tingimusteta ja otsekohe ja Jumal võttis 
kõik kohustused oma peale. 

Kolmandaks ,  vaimne usk on 
igasugustes oludes muutumatu usk. 

Vaim ne usk ei  muut u k unagi , 
mingisugustes raskustes ega isegi 
kaua aja möödudes (Markuse 11:24; 
Jakoobuse 1:6-7). Jumala lubadused 
teostuvad kindlasti. Aga vahel võib 
Jumala soovitu ja inimeste soovitu 
vaheline aeg erineda. Jumal, kes teab 
kõike, täidab kõik kõige kohasemal 
ajahetkel. 

Me oleme koguduse avamisest alates 
uskunud muutumatult kogudusele 
antud Jumala ettehoolet. Meie tee ei ole 
alati lihtsalt kulgenud. Me ei suutnud 
sentimeetrigi võrra ette näha ja meid 
vaevati igat moodi. Aga kogudus andis 
kõik tänupalvet tehes Jumala kätte. 
Mõne aja pärast sai katsumust lubanud 
Jumala plaan ilmsiks. 

Me rajasime uue usulahu, mis 
toe t u s  pü haduse  v i ie t a hu l i sele 
evangeeliumile. Teiste koguduste 
j u h t k o n n a d  t u n n u s t a s i d  m e i d 
enam ja me pidasime välismaiseid 
koosolekusarju ja seminare.

Äratuse vili jätkus ja 1993. astal 
va l i t i  meid  ü hek s  v i iek ü m nes t 
maailma juhtivast kogudusest. Meie 
teenistused kiirenesid, kui meil esines 
jär jekordne suur katsumus 1998. 
ja 1999. aastal. Mõned pastorid ja 
leviidid ei suutnud koguduses enam 
oma ebaõiglust varjata ja lahkusid 
kogudusest gruppidena. Vahepeal 
lõid nad valekuuldusi, et kogudust 
laimata ja koguduseliikmeid petta. 
Nad levitasid niisuguseid kuuldusi 

isegi Korea koguduste nõukogudele 
ja ülemaailmsele pressile. Aga Jumal 
rääkis mulle enne selle katsumuse 
algust, et see sünnib. Jumal ütles meile, 
et see ei lõpe katastroofi  ega raskuste, 
vaid õnnistustega, mis tabasid meid 
valguse kiirusel. 

Iganädalastes jutlustes kuulutati 
k indlusega õnnistustest  ja aust. 
Kolme katsumuse järel leidis Muani 
Manmini koguduses 2000. aasta 
märtsis aset loomistöö. Ainult soolvett 
andvast kaevust hakkas pumba kaudu 
üles tulema magevesi. 2000. aasta 
Uganda koosolekusarjast alates sai 
alguse välismaiste koosolekusarjade 
ajastu ja plahvatuslikud väeteod 
hakkasid kogu maailmas avalikuks 
saama. Paljud inimesed lõpetasid 
e b a j u m a l a k u m m a r d a m i s e  j a 
pöördusid. Paljud inimesed said ka 
ringhäälinguteenistuse kaudu terveks. 

2007. aastast alates hakkasime me 
kuulutama Jeesust Kristust „maailma 
kõige kaugemas kohas“ Iisraelis, nii 
nagu Jumal meil koguduse alguses 
teha käskis. WCDN (Ülemaailmne 
kristlike arstide võrk) ja MIS (Manmini 
Rahvusvaheline Seminar) rajati, et 
meie nägemust veelgi konkreetsemaks 
muut a .  R i ng h ä ä l i ng u t e e n i s t u s 
vallandus GCN-i kaudu ja paljudes 
maades avaldati veelgi enam trükiseid. 
Me saime pühaduse evangeeliumi 
ja Jumala väetegusid levitada igas 
maailma nurgas. 

Kal l id  õed-ven nad K r is t uses , 
Jumal on koguduse avamisest saadik 
alat i  meiega olnud.  Ta on meid 
alat i õnnistanud ja lasknud meil 
edu saavutada. Jumala au on senini 
suuresti ilmsiks saanud, aga sellest 
hetkest edaspidi ilmnevad Jumala 
teod on veelgi aulisemad. Paljud 
kogudusel i ik med l i iguvad isegi 
kiiremate muudatuste voos. Koguduse 
juhtivkogud, mis olid varem täis pattu 
ja Jumalast kaugenenud, tõusevad 
samuti meie kogudusega Püha Vaimu 
tegude kaudu. Ma palun, et te kõik 
võiksite Jumala ees seista selles 
lootuses puhta kulla sarnase usuga. 
Ma palun Isanda nimel, et te kõik 
saaksite Jumala üllateks ja kalliteks 
tööriistadeks. 

Usk on aarete aare

„Usk on loodetava tõelisus, 
nähtamatute asjade tõendus“ 

(Heebrealastele 11:1).

Vanempastor Jaerock Lee

●●●
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4. augustil, 2014. aastal oli Manmini suvekoosolekute sarja esimene 
päev. Juhtus midagi enneolematut. Saabumisteenistuse ja seminar i 
ajal sadas. Enamik osalejaid kuulas sõnumeid vihmas, vihmavarju all 
olemata.

Vihm meenutas neile pigem nende eest valatud Jumala, Isanda ja 
karjase pisaraid ja lisas veelgi enam armu. Nad mõtlesid Dr Jaerock Lee 
2002. aasta India koosolekusarja peale, kus inimesed püsisid liikumatult 
ja keskendusid isegi tugeva vihmasaju ajal sõnumile. Pärast seminari 
lõppu ja Dr Lee poolt tehtud tervenduspalvet said arvukad inimesed 
terveks ja Jumala au ilmnes varasemast veelgi enam. Nad mõtlesid 
koosolekusarja peale ja tundsid rõõmu. 

Tundus, et inimestel oli raske tänulik ja rõõmus olla, aga enamik 

u s k u s ,  e t  s e e  p i d i 
olema Jumala tahe ja 
nad võit s id  olu kor ra 
u s a l d u s e g a .  K u i 
m i d a g i  o o t a m a t u t 
juhtub, tahab Jumal, et 
me demonstreeriksime 
tõelist usku vankumatu 
u s a ld u s eg a .  Jä l l eg i , 
usk usub, et Jumal on 
igasuguses olukor ras 
h e a .  J u m a l  l o o t i s 
ko o s o l e k u s a r j a  a j a l 
meist seda leida. Selle kaudu lasi Ta osalejatel mõõta, kuivõrd lähedale 
oli nende usk jõudnud Jumala soovitud usule. 

2013. aastal peatas Jumal oma armastusega vihma. Aga 2014. aastal 
andis  Ta nei le  võimaluse v ihmas õigeks jääda.  See ol i  võimalus 
tõendada oma usaldust, armastust ja usku Jumala ja kar jase vastu. 
Sellele lisaks tulid palvevastused, seega paljud tervenesid haigustest ja 
said probleemidele lahendused. 

Pastor Igor Bashlov (Soome Jyväskylä 
Õnnistuskogudusest) ütles: „Suure õpetaja 
jüngrid on suured. Ma olin hämmastunud, nähes 
inimesi seminari lõpuni vihma käes istumas. 
Sellele lisaks ei lahkunud Dr Lee vihma käest 
isegi pärast sõnumit ja palvet, kuni kõik oli täiesti 
tehtud. Ma kahtlesin, kas maailmas leidub teist 
temasugust pastorit. Ma tundsin, et nad kõik 
läbisid usu läbikatsumise.“

Manmini 2014. aasta suvekoosolekute sari, „Meie usalduse tõend“

Skyla Malaisia Penangi Manmini kurtide kogudusest oli sel ajal 
üheaastane. Ta vanemad olid kurdid ja tahtsid, et nende tütar ei oleks 
kurt. Aga meditsiinitest näitas, et Skyla oli samuti kurt. Kuid nad ei 
tundnud pettumust, sest nad uskusid, et nende tütar saab terveks, kui 
n a d lähevad Koreas toimunud Manmini suvekoosolekute 

sarjale. 
Pärast 5. augustil 2013. aastal haigete eest 

tehtud palvet hakkas nende tütar helidele 
reageerima. Kui keegi palus talt midagi, ta 
noogutas, otsekui oleks seda mõistnud. Kui 
teda kutsuti nimepidi, pööras ta isegi ringi. Ema 

läks lavale ja hoidis teda kätel ning tunnistas 
pisaraid valades, et ta oli terveks saanud. 

Daegu Manmini koguduse 70-aastasel 
diakonil Jaesu Jeonil diagnoositi kolmanda 
staadiumi pankrease vähk. Ta vaatles oma elatud 
elu ja parandas mitu korda meelt sellest, et ta 
oli teiste elu raskeks teinud. Tal oli tugev valu, 
mis pani teda tundma, otsekui ta sisikonda oleks 
lõigatud. Aga kui Dr Lee palvetas pärast seminari 
haigete eest, kadus kogu valu.

Ta oli oma tervenemises veendunud ja läks 
pärast koosolekusarjalt naasmist haiglasse. 
Arst ütles: „Ma ei tea, mis juhtus, aga kasvaja 
on muutunud nii väikeseks, et enam ei ole midagi näha.“ Ta hakkas end 
tervendanud Jumalale südamest tänulik olles kogudusse vara tulema 
ja pühapäeviti pühamuid koristama. Ta palvetab iga päev oma südame 
pühitsuse, vanempastor Dr Jaerock Lee ja koguduseliikmete eest ja 
uuristab Jumala armu oma südamesse. 

Suvekoosolek ute  semina r 
toimus 5. augustil, 2013. aastal. 
Taevas  ol i  kae t ud t i hedate 
p i l ve d e g a  j a  v i h m a p i i s a d 
hakkasid langema. Varsti tuli 
tugev vihmasadu. 

Vanempastor Dr Jaerock Lee 
palvetas: „Taevane Isa, anna 
meile head ilma. Vihmapilved, 
kaduge! Kaduge otsekohe! Isa, 
saada meile taeva selginemine. 
Lase meil näha tähti! Ole meiega kogu aeg! Vihm, peatu! Las valgus tulla! Ma 
palun seda Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.“

Meie kohal asuvad vihmapilved läksid otsekohe lahku ja seminarikoha üle 
oli näha taevasina. Taevasina näis otsekui auk, mida ümbritsesid vihmapilved. 
Vihmapilved ei katnud seda auku seminari lõpuni. Vihm lakkas ja kogu 
seminari ajal ei sadanud. Meie kohal olevas sinitaevas võis isegi eredaid tähti 
näha. 

Oli hämmastav, et tihedad vihmapilved, mis katsid taevast, lahknesid 
mõlemale poole. Lisaks, pilved ei liikunud kokku umbes nelja tunni jooksul. 
See oli äärmiselt hämmastav! Puhus isegi jahe tuulepuhang, mis kuivatas 
inimeste märjad riided kiiresti ära. 

Niisugune hämmastav ime suurendas osalejate usku. Väga palju inimesi 
tervenesid pärast seminari tehtud tervenduspalvet haigustest. 

Manmini 2013. aasta suvekoosolekud, „Usalduse rajamine“
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isegi autismist terveks ja inimesed tervenesid ka 
paljudest ravimatutest haigustest ning samuti said 
27-28 välismaalasest kurti kuulmisvõime. 

Kongo RDV Kinshasa 
M a n m i n i  k o g u d u s e 
6 5 - a a s t a s e l  v e n n a l 
B a m p a  S e l l a  O m e r i l 
d i a g n o o s i t i  A I D S .  Ta 
muutus  üha  nõrgemaks 
j a  e i  s u u t n u d  s ü ü a  e g a 
kõndida. Tal jäi üle vaid vaikselt surma 
oodata. Aga ta alustas 2014. aasta oktoobris 
Kinshasa Manmini koguduses oma kristlase 
elu. Vahepeal osales ta GCN’i f i lmitud 
saate vahendusel Manmini 2015. aasta 
suvekoosolekute sarjas. Kui ta võttis GCN-i 
kaudu vastu Dr Lee palve, muutus ta Püha 
Vaimu tule tõttu tulikuumaks. Siis kadusid kõik 
sümptomid ja ta hea tervis taastus. 

3. augustil, 2015. aastal ilmus esimesel päeval taevasse ümar vikerkaar. 
Koguduseliikmed tundsid Jumala armastust ja läksid koosolekusarja kohta, 
olles täis Püha Vaimu. 

Selle koosolekusarja ajal tegi Jumal jaheda tuulega ime ja seekaudu loodi 
optimaalne ilm. Tegelikult kehtis sel ajal riiklik kuumalaine hoiatus ja 
kuulduste kohaselt võttis see mõne inimese elu. Aga koosolekukohal puhus 
jahe värskendav tuul. See reguleeris temperatuuri ja niiskust ja hoidis seega 
optimaalset ilma. 

Suured kiiliparved sõid ja eemaldasid sääski ja kahjulikke putukaid nii nagu 
minevikuski. Nad maandusid sõbralikult ka osalejate peale. Koosolekukoha 
üle hõljusid paljud vaimsete kujutistega pilved. Iga koosolekusarja koosolek 
oli täis armu ja emotsioone. Inimesed tundsid end väga rõõmsalt, leides ja 
nähes tunnistusi Jumala ligiolust. 

Peale selle, inimesed tervenesid Jumalikul tervenduskoosolekul vähist, 
nahahaigustest, selgroolüli vaheketta sopistusest, luumurdudest ja paljudest 
eriliiki valudest. Paljude inimeste nägemis- ja kuulmisvõime taastus. Mõned 
hakkasid isegi käima, visates ära kepid ja jättes ratastoolid. Nad täitsid 
lava, et anda tunnistust oma tervenemisest (alumine foto). Üks poiss sai 

◆

Tänapäeva inimesed kaugenevad Jumalast. Patud ja kurjus on valdavad. 
Inimesed ei usu, kui nad ei näe oma silmaga tõendusi. Selle kurja 
sugupõlve jaoks on armastuse Jumal Dr Jaerock Lee kaudu ilmutanud 
lõpmatult palju imesid, tunnustähti ja väetegusid. Seetõttu said Manmini 
koguduseliikmed oma vabast tahtest vabatahtlikult pöörduda ja igatseda 
pühitsetud südant ehk vaimset, tervikliku vaimuga südant. Nad otsustasid, 
et nad on rõõmuallikaks Jumalale, Isandale ja karjasele. Seega, nüüd on 
nad püüdnud täie usukindlusega omale siirast südant saada (Heebrealastele 
10:22). 

Korea ja välismaistel koguduseliikmetel on iga aastaga lisandunud 
Manmini suvekoosolekute sarja ajal karjase vastu veelgi rohkem usaldust 
ja armastust. Selles kolmandas stardistaadiumis teevad nad vaimsete 
sõjameestena lõpuaja iga maa kõigile inimestele Jumala ettehoolde teoks. 
Nüüd ootavad nad pikisilmi Manmini 2016. aasta suvekoosolekute sarja ja 
suurepärast õnnistuste plahvatuslikku ilmsiksaamist. 

Manmini 2015. aasta suvekoosolekute sari, „Aareteotsijana Jumala armastuse taotlemine“ 

Immaanueli Jumal on meiega!
Manmini Keskkogudusel on iga aasta augustis Manmini suvekoosolekute sari. 

Kogu maailma Manmini perekond koguneb ja paljud liituvad GCN-i otseedastuse vahendusel. 
Aga tuletagem kolme viimase koosolekusarja peale mõteldes meelde suvekoosolekusarja 

ajal ilmnenud Jumala väetegusid (Laul 62:11). 


