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Muani joogiveevõtukoha külastajad,
kes kogesid piibellikke tegusid,
tervendustööd ja vaimumaailma

2. Moosese raamatus viskas Mooses puu Maara mõrusse vette ja vesi muutus joodavaks. 2000. aasta märtsis muutus Muani Manmini koguduse ees olev vesi Muanis, Jeonnamis vanempastor
Dr Jaerock Lee aega ja ruumi läbiva palve kaudu mageveeks. Muani magevees sisaldub Jumala vägi. Kui inimesed joovad seda ja panevad omale peale ning kastavad end sellesse usu läbi,
kogevad nad tervendustööd, palvevastuseid ja õnnistusi.

Umbes 1000 pastorit ja usklikku
t ulid üle kol mek ü m nelt ma alt
Manmini 2016. aasta suvekoosolekute
sarjale ja 11. augustil külastasid nad
Muani mageveevõtukohta Muanis,
Jeonnami provintsis. Seda kohta on
külastanud paljud inimesed Koreast
ja välisma alt, k u na seal muut us
Muani Manmini koguduse ees olnud
soolane merevesi vanempastor Dr
Jaerock Lee palve kaudu magedaks
joogiveeks.
Üle tuhande inimese on kastnud
e n d Mu a n i m a g e ve t t e e t n e n d e
südamesoovid Jumala väe kaudu
täituksid.
42-aastane õde Wong Siaw Ping
Singapurist ütles: „Mul olid viimase
viie aasta jooksul peavalud. Ma ei
saanud kaugelenägelik k use tõt t u
lähedalt kirju lugeda. Aga kui ma
kastsin end Muani mageveebasseini,
sain ma peavalust vabaks ja mu hea
silmanägemine taastus.“
43 - a a s t a s e l N e p a a l i d i a k o n i l
Gyuan Bahadur Rail valutas põlv
k ü m m e a a s t a t . Ta ü t l e s : „ M u
vasakus põlves oli luuvalu. Põlv oli
alati paistes ja valus. Mul on raske
isegi käia. Kui vanempastor palvetas
haigete eest Manmini 2016. aasta

suvekoosolekute sarja ajal, kadus
valu. Pärast seda, kui ma kastsin
end Mu a n i magevet te, ala nes
paistetus täiesti ja ma tundsin end
väga mugavalt. Mu jalad tundsid
lõpuks pärast kümmet kannatamise
aastat kergelt.“
41- a a s t a n e ve n d A n t o n D e g u
Sissay Ukrainast sai samuti terveks
vereringehäiretest ja ta 45-aastane
naine õde Angela Okuma tervenes

veresoonte laienemisest (tunnistus
4 lk). Paljud teised tervenesid ka
valust ja er i nevatest haig ustest,
kaasa arvatud kõhukinnisus, tinea
pedis’est ja hemorroididest.
Mu a n i mageveeaias oli neil
pastor Sunghil Lee juhatusel aega
vaimumaailma kogeda. 29-aastane
I nd ia pa stor Pe r siyal R aja du r ai
ütles: „Jumala armust sain ma näha
risti, mille keskel oli päike ja viis

õielehte. Ma tundsin Jumala ligiolu
ja olin väga rõõmus, nähes ingleid,
kes ümbritsesid mind.“
40-aastane Malaisia pastor Sarah
Lau K i ng Toh nägi i nglitiibu ja
12-aastane Singapuri vend Kwangun
nägi risti ja õhus olevat kuld- ja
hõbetolmu. Paljud inimesed nägid
uhkeid värvilisi inglite tulukesi ja
said Püha Vaimu tööga täis Jumala
armu.

„Ma suudan oma paremat kätt pea kohale tõsta!““
68-aastane õde Josephine V. Crame Filipiinide Davao Manmini kogudusest
Ma töötasin Saudi-Araabias
kakskümmend aastat medõena. Mu
parema õla kõhr oli liigsest tööst
kulunud. Ma olin väga suurtes valudes.
Kuigi ma tarbisin ravimeid ja sain
füüsilist teraapiat, toimis see veidikeseks
ja varsti valu naasis. Ma ei suutnud oma
paremat kätt isegi pea kohale tõsta.
Va h e p e a l k ü l a s t a s i n m a Ko r e a s
Manmini 2016. aasta suvekoosolekute

sarja. 3. augustil käisin ma Manmini
palvekeskuse koosolekul ja president
Boknim Lee palvetas mu eest. Õlavalu
vähenes ja ma suutsin kätt tõsta.
8. augustil võtsin ma esimese õhtu
jumaliku tervenduskoosoleku ajal vastu
Dr Jaerock Lee palve haigete eest ja
valu kadus täiesti ning ma suutsin pärast
20 aastat oma paremat käsivart vabalt
liigutada.
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Looja Jumal

Vanempastor Jaerock Lee

„Alguses lõi Jumal
taeva ja maa“
(1. Moosese 1:1).

●●●
Kui te olete kristlane, tuleb teil
selgelt mõista, miks Looja Jumal
p a n i E e d e n i a e d a h e a ja k u r ja
t u n d m i s e p u u , m i k s Je e s u s o n
inimkonna ainus Päästja ja miks
Jumal tegi põrgu.
Kog udused peaksid vast ame
neid kolme teemat puudutavatele
küsimustele ja õpetama usklikele
ristis olevat pääsemise ettehoolet,
milles sisalduvad enne aegade algust
varjul olnud sügavad saladuslikud
asjad. A i nult siis võib neil olla
tõeline usk. Üle kõige peaksid nad
Looja Jumalat selgelt tundma.
1. Jumal, kes lõi taevad, maa ja
kõik seal oleva
Mõned inimesed väidavad selles
maailmas, et Jumalat ei ole olemas.
Leidub teisi, kes k u m ma rd avad
jumalaid, mida inimesed loovad
oma et tek ujut usvõi mega või
mingisuguseid loodute kujusid. Aga
meie Looja Jumal on ainus tõene
Jumalus.
Isegi kui me ei näe Jumalat oma
ihusilmaga, on Ta tõesti olemas.
Tema on kogu universumis oleva
L o oj a j a Va l i t s e j a j a Te m a o n
Koht u mõist ja. Ta lä heb pelga st
loodud inimesest kaugemale ja on
mõõtmatu. Inimesel ei ole lihtne
Jumalat selgitada. Isegi kui palju
ar utada või läbi uurida, ei suuda
inimene oma piiratud teadmistega
Ju malast t äiest i a r u sa ad a. Aga
Piiblis antakse sellele kõigele selge
vastus.
1. Moosese 1:1 öeldakse meile:
„Alg uses lõi Jumal taeva ja
maa.“ Jumal lõi vaid oma Sõnaga

seisundist, kus polnud mitte midagi,
k uue pä evaga t a eva d ja m a a ja
loomise viimasel päeval tegi Ta
Aadama – kogu inimkonna esimese
inimese.
Kuna Jumal lõi inimese, tunneb
ja tunnustab inimene instinktiivselt
oma südamepõhjas mingi
üleloomuli k u olend i olemasolu.
Koguja 3:11 öeldakse: „Kõik on Ta
omal ajal hästi teinud; Ta on nende
süd a messe pa n nud ka igav i k u.“
Seetõttu, et Jumal pani „igaviku
inimese südamesse“, tunnustavad
hea südametunnistusega inimesed
seda ja otsivad mingisugust jumalust
isegi Ju malast k uul mat a või
teadmata.
R o o m l a s t e l e 1: 2 0 ö e l d a k s e :
„Tema näht amat u olemus, Tema
jäädav vägi ja ju malik k us on ju
maailma loomisest peale nähtav, kui
mõeldakse Tema tehtule, nii et nad
ei saa endid vabandada.“ Nii nagu
selles salmis meelde tuletatakse, me
võime isegi Jumalat nägemata teada,
et Looja Jumal elab ja et on olemas
ainult üks Looja.
2. Tõendid, mis lasevad meil
Looja Jumalat uskuda
Esiteks, selle maailma eri rassidest
ja etnilistest rühmadest inimesed
võivad välja näha er i nevad,
rääkida eri keeli, tulla erinevatest
k ult uu r it aust adest ja olla er i
nahavär viga. Aga iga maapealne
isik on sama ses mõttes, et igaühel
on ka k s sil ma , ka k s kõr va , ü k s
nina ja üks suu ja need ihuliikmed
a s uva d kõig i l i n i me st el t äp selt
samas kohas. Lisaks, kui loomade,
lindude, putukate ja kalade vahel on
väikesed erinevused vastavalt nende
spetsiifilistele omadustele, on nende
väljanägem i ne põhiolemusli k ult
täpselt sama kujuga, mis tunnistab
sel le st , et neid k ava nd a s ja lõi
üksainus Looja.
Ku i loojaid olek s m it u ol nud ,
olek s igaü k s neist ot su st a nud
ja lo o nu d i n i m e s t e ja lo o m a d e
k uj u ja f u n k t sio o n id v a s t av a lt
o m a e e l i s t u s t e l e . Te i s a l t ,
evolutsioon iteoor ia toet ajad
väid avad , et i n i m kond a renes
kõrgematest loomadest, kes
omakorda arenesid madalamatest
eluvor m idest. Aga, nii nag u me
leiame 1. Moosese 1:21: „Ja Jumal
lõi suured mereloomad ja kõiksugu

elavad olendid, kellest vesi kihab,
nende lii k ide järgi, ja kõi ksug u
tiibadega linnud nende liikide järgi.
Ja Jumal nägi, et see oli hea“, Jumal
lõi alguses kõik nende liikide järgi.
M a a p e a l s e d lo o d u s ole n d id e i
arenenud kalast ja linnud ei arenenud
ma apealsetest loodusolend itest.
Inimene ei arenenud ahvist; ahv
l o o d i a lg u s e s t p e a l e a hv i k s ja
inimene loodi alg usest peale
inimeseks. Kõigist loodud olenditest
tehti vaid inimene Jumala kuju järgi
– vaimu, hinge ja ihuga. Hoolimata
sellest, kuivõrd ahv ka ei sarnaneks
i n i mole nd i le, s e e a hv e i s u u d a
Jumalat mõista ega kummardada
nii nagu vaimuga inimolend Teda
kummardada suudab.
Jä rg m isek s, loodu sil m i ng ut e s
leiduvad tõendid annavad
liigag i selget t u n n ist ust „ Looja
Jumala“ kohta. Maa pöörlemise ja
tiirlemisega leiavad aset erinevad,
ent süstemaatilised ilmingud, kaasa
arvatud öö ja päeva vaheldumine,
neli a a st a aega , tõu s ja mõõn ja
õhuringlus.
Taevane asetus ja liikumine on
rajatud kõige sobivama ja kohasema
kesk konna loomiseks, et toetada
kõi k i elu vo r m e , k a a s a a r v a t u d
i n i molendeid. Päi kese ja ma a
vaheline või maa ja kuu vaheline
kaugus on kõige kohasem: päike, maa
ja kuu ei ole teineteisest liiga kaugel
ega liiga lähedal ja on vähimagi
veata väga kaua süstemaatiliselt
pöörelnud ja tiirelnud. Universumi
ei loodud juhuslikult mingi „suure
pauguga“ nagu evolutsiooniteooria
toetajad välja pakuvad.
Näiteks, me teame, et kell koosneb
tohut ust hulgast osadest, mis on
ü ksikasjalik ult kok k u pandud ja
töötab vastavalt. Oletame, et keegi
v a i d l e b: „Vu l k a a n i p u r s k e a j a l
liikusid kõik kella osad iseenesest
ühtekokku ja hakkasid tööle.“ Kas
keegi usuks seda lugu? Aga kuidas
sai see universum, kus me elame ja
mis on kellast piiritult keerukam,
iseenesest eksisteerima ja niisugusel
korrapärasel moel töötama hakata?
Kõik see on võimalik, sest kõik
u niversu mis sisalduv kavandati,
loodi ja toimib Jumala tarkusest.
Sellepärast ei saa keegi Kohtupäeval
end Ju mala ees välja vabandada
sõnadega: „Ma ei teadnud, et Sa
tegelikult olemas oled!“

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)

3. Põhjused, miks inimesed ei
suuda Jumalat uskuda
Ag a m i k s si i s i n i m e s e d i k k a
keelduvad Jumalat uskumast, isegi
k u i na d t u n n ist ava d n ii selgeid
tõendeid loomise kohta? Inimestel
on kalduvus uskuda üksnes seda,
mida nad silmaga näevad ja käega
katsuda saavad. Nad võtavad vastu
asju, mida nad oma teadmiste ja
mõtetega mõistavad. Nad ei usu
nä ht a mat u Ju mala olemasolu ,
piibellikke tunnustähti ja imesid või
sarnast – kõike, mis on inimvõimete
jaoks võimat u. Aga kõi k Piiblis
sisalduv on tõene.
Täpselt nii nagu Jeesus ütles meile
Johannese 4:48: „Te usute mind
ainult siis, kui näete tunnustähti
ja imetegusid“, üksnes siis, kui
inimesed tunnistavad imesid ja
tunnustähti, mis ei ole inimvõimete
jaoks võimalikud, purunevad
nende teadmised ja mõttemallid.
Kui inimesed näevad, kuulevad ja
kogevad asju, mida ükski inimene
ei suuda teha, hakkavad nad
tunnistama tõsiasja, et Jumala Sõna
on tõde.
Jumal on oma väe arvukate
ilmingutega piibellikele isikutele
korduvalt ilmutanud oma olemasolu.
Jumal ilmutas end Egiptuse
uskmatule vaaraole ja ta teenritele
kümne nuhtluse kaudu. Meie
Isand Jeesus tõendas imede ja
tunnustähtede ilmingutega, et Tema
oli Jumala Poeg, sel ajal kui apostel
Paulus tervendas haigeid ja nõrku,
ajas välja kurje vaime ja elustas
surnuid Jeesuse Kristuse nimel.
Jumala töö ilmingud on ka
meie sugupõlve ajal vajalikud.
Uskmatutele on Jumala vägi kindel
tõend, mille abil neid saab juhtida
elavat Looja Jumalat uskuma.
Manmini Keskkoguduses on
rajamisest saadik ilmnenud arvukad
imed ja tunnustähed ja aja jooksul on
aset leidnud veelgi suuremad Jumala
väeilmingud.
Õed-vennad Kristuses, Jumala
olemasolust tunnistavad tõendid
on iga universumi olendi, imede ja
tunnustähtede ja Tema väeilmingute
kaudu selgelt ilmutatud. Ma palun
Isanda nimel, et te kogeksite
jumalakartuse ja Tema käsuseaduste
järgi elades, Jumala tööd ja
austaksite Teda takistamatult.
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„Suur väe-, optimaalse
temperatuuri, süstemaatilise
juhtimise ja armastuse
ühtsuse plahvatus!“
Rev. Aleksandr Samonov,
Kaliningradi piiskopkonna „Kristlaste ühenduse“
kristlike koguduste liidu piiskop (vasakul)

1

Vasakult teine, hr Aleksandr Vlasov – Venemaa ICCC (Rahvusvahelise Kristliku Kaubanduskoja) direktor;
Rev. Valerii Trenogin – „Lääne-Uraali misjoni“ Kristlike Koguduste Liidu piiskop ja Rev. Vladimir Osipov –
Venemaa Jeesuse Kristuse Ühendatud Pühaduskoguduse piiskop.

Ma sain Manmini kohta teada 2003. aastal toimunud Venemaa Ühendkoosolekute sarja kaudu (1. foto). Sel ajal oli
Venemaa ebastabiilne ja kaootiline ja protestantlikud kogudused olid lõhenenud – nende vahel puudus ühtsustunne.
Kuid nad ühinesid tänu koosolekusarjale. Aga kahjuks ei ole maal siiani ühtegi sellist koosolekusarja toimunud.
Venemaa koosolekusarja ajal tunnistasin ma Dr Lee kaudu ilmnenud väetegusid. Ma mäletan elavalt, kuidas
inimesed tõid oma tervenemistunnistustega Jumalale au.
Sestsaadik olen ma Manmini teenistuse vastu huvi tundnud. Hiljuti kohtusin ma Rev. Vladimir Osipoviga
ja kuulsin Dr Lee pühaduse evangeeliumiga äratusteenistusest kogu maailmas – kaasa arvatud Venemaa.
See teenistus pani mu südame innukalt põlema, sest me olime igatsenud kohtuda pastoriga, kes
kuulutab pühaduse evangeeliumi ja kelle kaudu ilmneb Jumala vägi, sest me elame lõpuajal, mil patt
vohab ja kogudustes ei räägita enam pühadusest. Lõpuks organiseerisime me Kõigi Rahvuste nime
all Koguduste Ühendnõukogu.
◆

2

Me osalesime Manmini 2016. aasta suvekoosolekute sarjas, et Manmini teenistuse tööd
pühaduse evangeeliumi ja väetegudega isiklikult näha ja kogeda. Meil olid teadmised
pühaduse evangeeliumi kohta, sest me olime lugenud Dr. Lee raamatuid ja videoklippe
vaadanud. Me võisime tunda, kui innukalt Manmini koguduseliikmed igatsesid
pühadusele jõuda ja end ohvriks tuua. Me olime tõesti üllatunud, kui nägime
koguduseliikmeid igal õhtul Taanieli palvekoosolekul palvetamas. Me saime aru,
et niimoodi rakendatakse pühaduse evangeeliumi igapäevaellu ja et seda ei
võeta lihtsalt teadmiseks.
Lisaks saime me palju armu, kui me nägime, kui palju koguduseliikmed
armastavad Jumalat, Isandat ja karjast. Eriti puudutas meid Dr. Lee siirus
ja armastus Jumala ja tema karja vastu, väikelastest vanuriteni.

3

Manmini suvekoosolekusarja esimesel õhtul said väga paljud inimesed
korraga terveks ja nad tunnistasid oma tervenemisest. Kui me jõudsime
Söuli, oli ilm kuumem kui me kunagi varem olime kogenud, sest
Venemaal ei ole isegi suvel nii kuum. Kuid hämmastav oli see, et
koosolekukohas ei olnud kuum ja seal oli hea seminari pidada (2.
foto).
◆

4

Teisel päeval peeti spordivõistlus. Ma olin üllatunud ja
mõtlesin, kuidas kogudus suutis niisugust süstemaatilist
ja hästi organiseeritud üritust korraldada (3. foto). Ma
tundsin ka Jumala tegusid jahedas tuules, pilvedes
ja temper at uu r is. Kõige hä m ma st ava m oli
koguduseliikmete üksmeel. Mitte kellestki ei
olnud näha, et tal oleks ebamugav olnd. Kõik
nad näisid õnnelikud ja üksmeelsed nagu oleksid nad ühtsed Jumala armu läbi.
◆

Ma ei suuda pelgalt sõnadega väljendada, mida ma tundsin laagrilõkke kiituse ja
ülistuse ajal viimasel päeval. Suurepärane ja võrratu lava, heli, uhke ilutulestik
ja osalejate innukad hüüded olid miski, mida ma ei olnud varem kogenud (4.
foto). Lisaks, Dr. Lee juhatas kiitust ise, kuigi ta on selle suure koguduse
vanempastor. Ma tundsin ta alandlikkust ja armastust.
◆

Kolmapäeva pärastlõunal läksime me gondliga mäele, et näha kiile
ja ilusat loodust. Ja me kõndisime umbes 600 m mäetippu. Mu
jalad olid veidi kanged, kuna ma ei treeni tavaliselt ja mul olid
seedehäired ja kõht valutas. Aga kui ma laagrilõkke kiituse
ja ülist use ajal hüppasin ja kiitsin, muut usid mu jalad
normaalseks. Kui Dr. Lee palvetas keset koosolekut haigete
eest, kadus kõhuvalu.
Ma pean nähtut ja õpitut meeles ja püüan rohkem,
et Venemaal sünniks pühaduse evangeeliumi kaudu
veelgi rohkem äratustööd. Halleluuja!
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Hämmastav taasloomistegu,

kurdid kõrvad avanesid!
Dr Jaerock Lee palve kaudu on väga paljud
kurdid inimesed kuulmisvõime tagasi saanud.
Manmini 2015. aasta suvekoosolekute sarja ajal
avanesid 28-st 27 kurdi inimese kõrvad. Lisaks,
palverätiku abil tehtud palvega on sündinud
niisugused teod nagu näiteks kurtide kõrvade
avanemine.
2016. aasta Manmini suvekoosolekute sarja ajal
tulid Prantsusmaalt, Saksamaalt, Fääri saartelt,
Taanist, Indiast, Malaisiast ja Taimaalt 29 kurti
inimest. Nad valmistusid koosolekusarjaks
nelikümmend päeva hommikusöögist paastudes ja
igal õhtul Taanieli palvekoosolekul osaledes.
Esimesel õht ul toimunud Jumaliku
tervenduskoosoleku ajal võtsid nad vastu Dr. Lee
tervenduspalve. Mõned tundsid kuumust, teised
jahedust ja oli ka neid, kes tundsid palve ajal
otsekui elektrivoolu ja neist said kuuljad ja teised
hakkasid üha selgemalt kuulma.

23-aastane vend Liew Kar Luk Malaisiast
hakkas Manmini 2015. aasta suvekoosolekute
sarja ajal kuulma. Aga selle aasta koosolekutesarja
ajal hakkas ta mõlemast kõrvast palju paremini
kuulma ja ta hakkas isegi veidi rääkima. Malaisia
50-aastane hiina diakoness Li Ying tervenes
eelmisel aastal parema kõrva kurtusest ja sel aastal
hakkas ta rohkem helisid kuulma.
47-aastane õde Beate Geisselsoeder Saksamaalt
tundis kuumust mõlemas kõr vas ja hak kas
kuulma. Ta tervenes ka kilpnäärmeoperatsiooni
järelmõjudest.
31-aastane vend Hans Weihe Hansen Fääri
saartelt koges, kuidas ta vasak kõrv avanes viimase
koosolekusarja ajal. Sel aastal hakkas ta vasakust
kõrvast paremini kuulma ja kuulis ka paremast
kõrvast. 44-aastane vend Umesh Grover Indiast ja
48-aastane vend Pascal Pawlikowski Prantsusmaalt
hakkasid mõlemad paremast kõrvast kuulma.

58-aastane õde Jytte Dahl Taanist, 24-aastane
vend Siwapong Tasa Taimaalt, 28-aastane vend
Preeshan Thas Baskarathas, 23-aastane vend
Liew Kar Fond, 38-aastane vend Ooi Hong Hooi,
49-aastane vend Chuah Soo Beng, 23-aastane
vend Foo Lun Leong, 16-aastane õde Lim Sze
Kee, 50-aastane õde Eng Lee ja 21-aastane õe
Lim Soon Siong Malaisiast kogesid 2016. aasta
koosolekusarja ajal, et nende kuulmisvõime
paranes.
Korea koguduseliikmete seast hakkas 47-aastane
diakoness Hyejin Cho kuulmisaparaadita paremast
kõrvast kuulma ja ta hääldus muutus selgemaks.
67-aastane diakoness Youngsuk Cha sai mõlemast
kõrvast kuulmisvõime. 45-aastane diakoness
Jungsuk Lee ja 48-aastane Miok Cheong, kes
hakkasid kuulama viimase koosolekusarja ajal,
hakkasid paremini kuulma, seega nad suudavad
nüüd selgemini rohkem helisid kuulda.

„Pärast Manminis kohtumist on
Jumal ülevoolavalt õnnistanud“
41-aastane vend Anton Degu Sissay Harkovis Ukrainas
Ma juhtusin oma naise Angelaga TBN Venemaa kaudu Dr Jaerock
Lee sõnumitest teada saama. Me jätkasime tema jutluste kuulamist
Manmini Keskkoguduse veebisaidilt www.manmin.org ja püüdsime
elada Jumala südant ja tahet järgides. Kui ma järgisin õiget rada,
õilmitses mu ettevõtlus ja mu ellu tulid rahalised õnnistused.
Mu kaheksa pereliiget palvetavad, loevad Piiblist ühe peatüki ja
jätavad igal hommikul omale ühe piiblisalmi meelde. Me paastume ka
tütrega igal kuul kolm päeva, välja arvatud mu kuueaastane tütar. Seda
tehes oleme me Jumala armastust kogenud.
Mu poeg Filipp õpib ülikoolis arvutiinseneriks. Ta sai hiljuti USA
viisa, kuigi Ukrainas on raske USA viisat saada. Mu tütar Suzanna
õpib ülikoolis arstiteadust. Pärast seda, kui ta õppis, kuulates Dr. Lee
jutlust „Hästi õppimise meetodid“, valiti ta stipendiaadiks.
Mu pere on püüdnud Jumalat üle kõige armastada ja tegutseda tões
ilusaima taevase eluaseme – Uue Jeruusalemma lootuses. Vahepeal
valmist usime me naisega Man mini 2016. aast a suvekoosolek ute
sarjaks, igatsedes aasta aega sinna minna. Me tundsime Jumala suurt
armastust isegi siis, kui me Koreasse minema hakkasime.
Me lend asi me Koreasse Dubai kaudu. Kui me oleksi me
plaanikohaselt lah k unud, oleksime me koju naasnud, sest Dubai
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lennuväljal oli õnnetus. Aga Jumal juhatas meid plaanitust varem
minema, seega me saime Koreasse probleemideta kohale jõuda ja
suvekoosolekute sarjal osaleda.
2. aug ustil lah k usime me U k rainast ja saabusime Koreasse 3.
aug ustil. 3. aug ustil oli Dubai len nujaam halvat ud. Kõik len nud
Ukrainast Dubaisse olid tühistatud. Minu lend ei saanud Dubaisse
n a a s t a . K u i m e ole k si m e p ä e v h i lje m l a h k u n u d , e i ole k s m e
koosolekusarjal osaleda saanud.
Ma täitusin koosolekusarja ajal armu ja tunnetega. Kuigi kogu maal
oli äärmiselt palav, oli koosolekukohas jahe. Taevas olid pilved, puhus
jahe tuul ja kiilid laskusid mu õlgadele ja sõrmedele ja paljud inimesed
said Dr. Lee palve kaudu haigustest terveks. Kui ma tunnistasin kõigi
neid väetegusid, sain ma pühitsusele jõudmiseks usku.
Spordivõistlus toimus optimaalse õhutemperatuuri juures ja see
pani mind tundma Manmini ühtsust. Lõkketule kiituse ja ülistuse
ajal t äit u si n ma Ju mala , Isa nd a ja ka r ja se a r ma st u sega ja sai n
suurema taevalootuse osaliseks. Reisi viimasel päeval Muani joogivee
võtukohta külastades nägin ma arvukaid ingleid ja kuldset valgust.
Pärast seda kastsin ma end naisega Muani magevette ja tervenesin
vereringehäiretest ja mu naine tervenes veenilaienditest. Halleluuja!
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