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„Mu usu kodulinn on Lõuna-Koreas“

Öeldakse, et paljudel oma kodumaalt 
lahkunud ja Koreasse elama asunud 
välismaalastel esinevad probleemid 
kultuuriliste erinevuste, haiguste ja 
finantsolukorra tõttu. Kuid need, keda 
juhatati Manmini Keskkogudusse, on 
oma probleemid lahendanud pühaduse 
evangeeliumi ja Jumala väega ning on 
nüüd tõeliselt rahul ja õnnelikud. 

V ä l i s m a i n e  k i h e l k o n d  o n 
armastuse kaudu üksmeelselt 
ühendatud

Välismaine kihelkond koosneb 
koguduseliikmetest, kes on kümnelt 
maalt pärit ja Koreasse elama asunud.

Välismaine kihelkond koosneb 
kuuest kodugrupist neile, kes räägivad 
inglise, prantsuse, vene, hispaania, 
jaapani,  mongol i ,  v ietnami jms 
keelt. Kodugrupi juhid õppisid veidi 
Isanda armust korea keelt, seega 
neid tunnustatakse töö juures ja nad 
osutavad teisi koguduseliikmeid 
külastades kihelkonna pastoritele 
tõlkeabi. 

K u n a  n a d  õ p p i s id  p ü h a d u s e 
e v a n g e e l i u m i  k a u d u  h e a d u s t 
ja ar mastust ,  said nad rahul iku 
p e r e k o n n a ,  k u i g i  m i t m e 
kultuuritaustaga perekondades on 
suhtlusprobleemide, kultuurilise 
er inevuse ja ämmade ja miniate 
konfliktide tõttu kõrge lahutusmäär. 
Vietnami kodugrupi juht, 33-aastane 
diakoness Riu, ütles: „Kuigi ma elan 

välismaal, olen ma rõõmus, sest 
Isandas ei ole midagi võimatut. Mu 
kodugrupis oli eelmisel aastal äratus 
ja ma sain „Suurepärase kodugrupi 
juhi auhinna.“ Mu abikaasa ettevõte 
on samuti täiesti õnnistatud. Ja mu 
nägemine paranes, kui ma suulise 
tõlke jaoks jutlusi tõlkisin.“

Koguduseliikmed erinevad oma 
rahvuselt ja rassil ise kuuluvuse 
poolest, kuid nad tunnevad karjase 
armastust ja seega nad aitavad üksteist 
ja hoolitsevad üksteise eest ning 
muutuvad algkoguduse armastusega 
üksmeelseks. Välismaise kihelkonna 
liikmed unistavad oma kodumaal 
pühaduse evangeeliumi jagamisest. 

Hiina kihelkond koges Jumala 
väge ja liigub innukalt Taeva poole

Hiina kihelkond koosneb kahest 
kihelkonnast: üks koosneb etnilistest 
hiinlastest ja teine Korea hiinlastest. 
Kihelkonnas on lauljate grupid ja 
tantsutrupid, seega nad vastutavad 
koosolekute eelse kiituse ja spetsiaalse 
ülistuse eest.

Neil oli varem haige ihu ja haavatud 
südame tõttu raske, aga nad tervenesid 
pärast seda, kui nad juhatati Manmini, 
kohe paljudest haigustest ja said oma 
probleemidele lahendused. Nüüd on 
nad lootusrikkad.

80-aastane diakoness Wolsoon 
Kim tervenes makuladegeneratiivsest 
nägemishäi rest  ja  glaukoomist , 

78-aastane diakoness Yeonok Kim 
rinnavähist, 55-aastane diakon Chunil 
Kim kroonilisest astmast, 68-aastane 
diakoness Soonja Kim maovähi 
järelmõjudest, 60-aastane diakoness 
M i n hwa  L e e  e p id u r a a l lek ke s t 
ja  52-a a s t a ne  va nemd ia koness 
Youngsook Jang r in nas olevast 
kühmust ja aneemiast ja 49-aastane 
diakoness Ilhwa Kim südamehaigusest, 
depressioonist ja sotsiofoobiast. 
Kihelkond on tunnistustest tulvil. 

63 - a a s t a n e  v a n e m d i a ko n e s s 

Changsoon Won ütles: „Esimesel 
päeval, kui ma kogudusse saabusin, 
sain ma Dr Jaerock Lee palve kaudu 
teenistuse ajal terveks silmafunktsiooni 
haigusest ja seljalülide vahelise ketta 
songast. Kuna mu nägemine paranes, 
suutsin ma väikeses kirjas teksti 
lugeda.“

Hiina kihelkonna koguduseliikmed 
hoolitsevad nende eest, kes on raskustes 
ja pühenduvad evangeeliumi jagamisele 
ja oma kohustuste täitmisele. Seega, 
nende kihelkonnas on olnud äratus. 

Isanda Armastuse misjon leidis
Lõuna-Koreas rahu ja õnne

Manmini  Isanda Armastusemisjon koosneb Põhja-Korea 
pagulastest ja nad on terveks saanud paljudest haigustest nagu 
näiteks ajuinfarkt, kataraktid ja artriit ja südames olev valu ning 
ärevussündroom ja depressioon. Koguduse pidev tugi aitab neil 
stabiilselt ja õnnelikult elada ja lisaks, nende südamesse istutatakse 
usku. Nüüd peavad nad kogu hingamispäeva ja elavad taevalootuses 
rahulikult ja rõõmsalt. 

Välismaine kihelkond, Hiinlaste kihelkond ja Isanda 
Armastusemisjon leidsid võõral maal õnne 
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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 
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Väljaandja: Manmini Keskkogudus

„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) 

Inimesed, kes ei tea Jumala inimese 
kasvatamise sügavat ettehoolet, võivad 
sageli küsida: „Miks Jumal pani aeda 
hea ja kurja tundmise puu ja miks Ta 
pani inimese hävingu teele?“

Armastuse Jumal ei pannud aeda 
hea ja ku r ja t undmise puud, et 
inimkonda tahtlikult surma teele 
juhatada. Seega, miks Jumal pani 
Eedeni aeda hea ja kurja tundmise 
puu?

1. Esimese inimese Aadama 
saadud õnnistus ja hoiatus

Kuigi esimene inimene Aadam 
oli oma loomise ajal füüsil iselt 
täiskasvanud mees, oli ta vaimselt 
nagu vastsündinu. Sellepärast pidi 
Aadam Eedeni aias oleku ajal läbima 
protsessi, mille ajal ta sai palju 
vaimseid teadmisi, kaasa arvatud 
Ju mala t ,  va i mu ma ai l ma ,  tõde , 
headust, valgust ja sarnast puudutav 
ning samuti vajalikud teadmised, 
mille abil kogu loodu üle valitseda. 
Pärast sellist protsessi oli kogu loodu 
isand Aadam omandanud vajalikud 
omadused, et kõike valitseda ja omale 
allutada. 

Kuna Jumal ütles Aadamale 1. 
Moosese 1:28: „Olge viljakad ja teid 
saagu palju, täitke maa ja alistage 
see enestele; ja valitsege kalade üle 
meres, lindude üle taeva all ja kõigi 
loomade üle, kes maa peal liiguvad!“, 

sündis esimesele inimesele palju 
lapsi ja seega ta sai „viljakaks“. Ja 
kogu loodu isandana oli tal kaua aega 
tohutu meelevald. Ometi, Jumal andis 
inimesele vaba tahte ja takistas tal vaid 
ühe asja tegemist. Jumal keelas tal 
hea ja kurja tundmise puust süüa. Aga 
kaua aega hiljem ei suutnud Aadam 
ja Eeva Jumala käsku meeles pidada 
ja sõid lõpuks hea ja kurja tundmise 
puust. 

2. Protsess, mille käigus tuli 
inimese sisse patt

J ä r g n e v a l t ,  1 .  M o o s e s e  3:1 
kirjutatakse üksikasjalikult protsessist, 
mille kaudu esimene inimene Aadam 
lõpetas pattu tehes.

Madu oli salakavalam kõigist väljal 
viibinud olenditest, mille Jumal oli 
teinud ja ta ahvatles naist Eevat. 
Enamikule in imestest tunduvad 
tänapäeval maod eriti jõledad, kuna 
madu v i is  i n im kon na su r ma ja 
seega inimesed jälestavad madusid 
loomupäraselt.

Er inevalt tänapäevasest, madu 
nägi ahvatluse eelsel ajal aias olles 
välja imetlusväärne ja meeldiva 
väljanägemisega. Ta oli ka väga 
riukalik ja suutis isegi inimsüdameid 
võita.

Ühel päeval küsis madu naiselt: 
„Kas Jumal on tõesti öelnud, et te 
ei tohi süüa mitte ühestki rohuaia 
puust?“ Naine vastas maole: „Me 
sööme küll rohuaia puude vilja, aga 
selle puu viljast, mis on keset aeda, 
on Jumal öelnud: Te ei tohi sellest 
süüa ega selle külge puutuda, et te ei 
sureks!“

Kuigi Jumal oli selgelt öelnud: „…
et te ei sureks“, ütles Eeva maole, et 
Jumal ütles: „….te surete.“ Eeva ei 
pannud Jumala juhist tähele ja isegi 
muutis Jumala sõnu „et te ei sureks“, 
öeldes selle asemel „te surete.“ Madu 
teadis ,  missugune võimalus t al 
käepärast oli, kasutas seda ja ütles 
Eevale: „Te ei sure, kindlasti mitte, 
aga Jumal teab, et päeval, mil te sellest 
sööte, lähevad teie silmad lahti ja te 
saate Jumala sarnaseks, tundes head ja 
kurja.“

Aga kui Eeva langes mao ahvatluse 
lõksu, vallandus lihahimu, silmahimu 
ja elukõrkus ja elupuu näis söögiks 
hea ja oli silmadele meeldiv vaadata. 
Eeva sõi lõpuks hea ja kurja tundmise 

puust ja andis isegi Aadamale selle 
vilja maitsta.

Vaimumaailma seaduse alusel, mis 
kirjutab ette: „Patu palk on surm“ 
(Roomlastele 6:23), rakendus Jumala 
Sõna „et te ei sureks“ inimesele, kes 
pidi siis oma patu eest maksma. See 
aga ei tähendanud, et Aadama ja Eeva 
elu lõppes kohe, kui nad hea ja kurja 
tundmise puust sõid. 

Kui Jumal ütles: „Et te ei sureks“, 
ei pidanud Ta silmas üksnes inimese 
füüsilist surma, vaid ka inimese 
peremehe – vaimu surma, Jumala ja 
Aadama vahelise osaduse lõpp on 
sama, mis „Aadama vaimu surm.“ 
Lisaks, pärast Aadama pattu muutus 
iga tema järglane patuseks ja allus 
surmale ja kõik maapealne oli samuti 
neetud (1. Moosese 3:17).

Madu neeti teistest loodud olenditest 
karmimalt. Jumal ütles maole 1. 
Moosese 3:14: „Sa pead roomama 
oma kõhu peal ja põrmu sööma kogu 
eluaja!“ Vaimselt tähistab siin „madu“ 
vaenlast kuradit ja saatanat, kuna aga 
„põrm“ sümboliseerib inimest, kes 
vormiti „maapõrmust“. 

Teiste sõnadega, sõnad, et madu 
sööb tulevikus maapõrmu, tähendavad 
seda, et vaenlane kurat ja saatan 
val it sevad pat ust  läbi  imbunud 
lihalikke inimesi ja toovad nende 
ellu katsumusi, piina ja kannatust. 
Se l le pä r a s t  k a n n a t ava d  s e l le s 
maailmas ära langenud inimesed 
igasuguseid kannatusi, mida vaenlase 
kuradi ja saatana meelevald nende ellu 
toob. 

3. Põhjus, miks Jumal istutas 
Eedeni aeda hea ja kurja tundmise 
puu

Isegi kui Jumal teadis et te, et 
Aadam sööb hea ja kurja tundmise 
puust, pani Ta ikkagi selle puu aeda, 
sest Ta tahtis Aadamale tõelist rõõmu 
tuua!

Aadam ei kogenud Eedeni aias 
elades kurbust. Selle tulemusel ei 
suutnud Aadam tõelist rõõmu tunda 
ega kogeda. Selleks, et keegi võiks 
millegi täit väärtust hinnata, peab 
ta kogema seda, mis on „millegi“ 
vastand, nii nagu seda õpitakse 
tundma suhtelisuse kaudu. 

Näiteks, kui te pole sünnist saadik 
iialgi haige olnud, ei suudaks te 
haig use tek it at ud kan nat use ja 

kurbuse suurust täielikult mõista 
ja te ei suudaks tõeliselt mõista hea 
tervise omamist. Üksnes need, kes on 
tundnud nälga, suudavad toiduküllust 
hinnata ja ainult kurjuse ja pimeduse 
olemasolu korral hindavad inimesed 
tõeliselt headust ja valgust. 

Eedeni aias, kus polnud kurbust, 
ei suutnud Aadam surma kogemata 
mõista Jumalat, kui Ta ütles talle, 
et ta sureb, kui ta sööb hea ja kurja 
tundmise puust. Kui Aadam koges 
selle neetud maailma nälja, külma, 
kuuma, surma, lahkuminekuga, patu 
ja kurjusega seostatud piina ja kurbust, 
suutis ta viimaks mõista, kui rõõmus 
ja õnnistatud oli ta elu Eedeni aias. 

Hoolimata sellest, kui r ikkalik 
inimese elu võib olla, kui ta ei tunne 
oma elus tõelist õnne, kuidas ta võib 
väita, et ta elab tähendusrikast elu? 
Tõeliselt väärt elu on niisugune, kus 
inimene tunneb õnne, isegi kui ta 
peaks ajutiselt kannatama. Sellepärast 
pani Jumal aeda hea ja kurja tundmise 
puu. See istutati, et lasta inimesel 
tunda ja mõista kurbuse ja kannatuse 
kogemise kaudu suhtelisust. 

Aadam sõi hea ja kurja tundmise 
puust oma vabast tahtest ja selle 
patustamise tulemusena hakkas 
in imkond elama keset külmast , 
kuumast, haigusest, vaesusest, näljast, 
lahkuminekust, surmast ja sarnasest 
põhjustatud kannatusi. Kui me oleme 
seda suhtelisust tundma õppunud ja 
inimese kasvatuse läbinud ja läheme 
siis Taevasse, täname me Jumalat kogu 
südamest ja elame alalise õndsustunde 
ja rõõmuga. 

Kallid õed-vennad Kristuses, Jumal 
pani aeda hea ja kurja tundmise 
puu. Ta on inimesi kasvatanud ja 
valmistanud tee kõigile inimestele – 
patustele – et pääsemist vastu võtta. 
Nii nagu öeldakse 2. Korintlastele 
4:17: „Sest see praeguse hetke kerge 
ahistus saavutab meile määratult suure 
igavese au“, isegi kui me kogeme 
selles maailmas hetkelist kurbust ja 
piina, tunneme me kirjeldamatult 
ilusas Taevas „määratult suurt igavest 
au.“

Ma palun Isanda n imel ,  e t  t e 
saaksite aru pääsemise teest , et 
t e  rõõmust a ksi t e  ja  t u n neksit e 
päästerõõmu ning elaksite lõpuks 
igaveses Taevas. 

Hea ja kurja tundmise
puu ettehoole

„Ja Isand Jumal võttis inimese 
ja pani ta Eedeni aeda harima ja 
hoidma. Ja Isand Jumal keelas 
inimest ja ütles: „Kõigist aia 

puudest sa võid küll süüa, aga hea 
ja kurja tundmise puust sa ei tohi 
süüa, sest päeval, mil sa sellest 
sööd, pead sa surma surema!““ 

(1. Moosese 2:15-17)

Vanempastor Dr Jaerock Lee

●●●
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„Me oleme rõõmsad Isandas!“
Need tunnistused on üksinda kannatamise ajal nuttes Isanda kätesse juhitud ja 

palve teel nende pereliikmed surmast päästnud Jumala väge kogenud inimestelt, 
kes tundsid Jumala armastust, mis pööras kõik nende elus heaks. 

2014. aasta novembris külastasin ma oma õde, kes elas India lõunaosas 
Chennai linnas ja mind juhatati Chennai Manmini Kogudusse. Ma 
kannatasin kurbuse tõttu, sest mu naine suri aasta eest. Mul olid isegi 
hingamisraskused, kui ma heitsin pikali ja tõusin üles. 

2016. aasta juulis diagnoositi mul depressioon, mis võis põhjustada 
enesetapu kihku. 2. augustil esinesid mul taas hingamisraskused ja ma 
läksin haiglase. Järgmisel päeval viidi mind üle Intensiivravi osakonda. 
Ma palusin oma tütrel helistada pastor Joseph Han’ile, kes oli Manmini 
suvekoosolekusarjal Koreas ja ütlesin, et tütar paluks pastoril minu eest 
Dr Jaerock Lee palve vastu võtta. Haiglasviibimise 6. päeval oli mul 
südameatakk ja ma läksin koomasse. 

7. augusti pühapäevasel päeval surus pastor Han Dr Jaerock Lee kätt. 
Ta paremasse peopessa oli kirjutatud minu nimi. Täpselt sel hetkel 
sündis ime. Ma tulin koomast välja! Mind viidi üldosakonda ja järgmisel 
päeval ma lahkusin haiglast. Ma olin masendusest täiesti terveks saanud. 
Halleluuja!

Mul oli palju eriliiki haigusi, 
kaasa arvatud silmahaigus, käe-, 
jala- ja suutõbi ning impetiigo. Kuid 
ma tervenesin neist vanempastor 
Dr Jaerock Lee palve kaudu ja sain 
terveks. 

M a  h a k k a s i n  õ p p i m a 
vokaalmuusikat 11. klassis, sest 

mulle meeldib väga Manmini Ülistusmeeskonnas laulda. Ma teadsin, et 
ma ei suuda seda oma jõuga teha, seega ma võtsin enne vokaaltunde vastu 
vanempastori palve. Ma panin võistlustel lauldes taskusse palverätiku, mille 
eest ta oli eelnevalt palvetanud (Apostlite teod 19:11-12). Ma suutsin võita palju 
suurepäraseid auhindu, isegi kui ma õppisin ainult üürikest aega vokaalmuusikat 
ja konkureerisin teiste kompetentsete õpilastega Kunstikeskkoolis. Mu 
saavutused üllatasid paljusid inimesi minu tutvusringkonnas. 

Jumal andis mulle usu, et minna usu läbi Söuli Riiklikku Ülikooli. 
Sisseastumiseksamiteks oli nii lühikese ajaga väga raske ette valmistuda, 
võrreldes teiste õpilastega, kes olid vokaalmuusikat juba üsna noorest east alates 
õppinud. Kuid ma toetusin Kõikvõimsale Jumalale ja valmistusin innukalt 
testiks. 

Ma nägin mitmes unenäos, kuidas mulle ilmus vanempastor ja need unenäod 
andsid mulle ülikooli sisseastumiseks julgust juurde. Ma kontrollisin meelerahuga 
edukate kandidaatide nimekirja. Kui ma nägin seal oma nime, suutsin ma vaid 
öelda: „Jumal on mulle tee valmistanud!“ Ma tänan ja austan kõige eest Jumalat. 

Ma sain kooliaastate ajal vanempastor Dr Jaerok Lee 1. Moosese raamatu 
teemalistest loengutest palju armu ja hakkasin unistama, et minust saaks 
teadusainete õpetaja, kelle kaudu õpilased saavad Loojast Jumalast teada. Kuni 
mind määrati keskkooli õpetajaks, töötasin ma väga suure konkurentsiga oludes, 
kuid ma võitsin tänu vanempastori palvele usu läbi kõik. Selleks, et Jumala armu 
eest tasuda, registreerusin ma abikaasaga 2016. aastal haridusmagistri kursusele. 

Hoolimata sellisest meiepoolsest väikesest jõupingutusest tõi Jumal meile 
2016. aasta lõpus suuri õnnistusi. Mu abikaasa diakon Sungjin Kim, kes on 
algkooliõpetaja, võitis haridusinspektori auhinna, tunnustuseks tema panuse 
eest hariduspoliitikasse ja ma sain haridusinspektorilt kaks auhinda, millega 
tunnustati minu poolt välja arendatud loovõppe meetodeid andekate ja talendiga 
õpilaste teadushariduses. Me saime ka magistrikraadid Yonsei Ülikooli 
hariduskooli magistriõppest. 

Kuid sellele kõigele lisaks sai ka minu perekond evangeeliumile võidetud! 
Kõik pereliikmed hakkasid töötama koguduse igas misjoniharus. Ma tänan ja 
austan Jumalat Ta armastuse eest. 

18. juunil, 2016. aastal sain ma jalgrattaga sõites tõsiselt vigastada. Arst 
ütles, et mul oli parema abaluu nihestus ja osa luust oli puruks. Ta ütles, 
et ma vajasin purunenud osade tihvtidega parandamiseks operatsiooni. 
Mitu arsti püüdis mu nihestunud luud mitu korda sättida, kuid see ei 
õnnestunud. Ma võtsin vastu vanempastor Dr Jaerock Lee palve haigete 
eest, mis oli mu nutitelefoni salvestatud. 

Pärast, kui arst üritas luid veel kord sättida, läksid luud otsekohe 
algsesse seisukorda tagasi. Peale selle, luu purunenud osad liitusid 
operatsioonita oma õigetes kohtades kokku. 3. juulil võtsin ma vastu 
v a n e m p a s t o r i 
palve, kui ta tuli 
mägedes asuvast 
p a l v e m a j a s t 
kogudusse tagasi. 
M a  t u n d s i n 
e nd  pa lve  a ja l 
r a h u l i k u l t 
j a  m u g a v a l t . 
Õ h t u l  v õ t s i n 
m a  k a i t s e t o e 
ära ja hakkasin 
normaalselt edasi 
elama. Halleluuja!

„Killustusmurruga luud 
taastusid“  

56-aastane kogudusevanem Seokgil Song, 
Manmini Keskkoguduse Meestemisjoni juht

„Mind võeti Söuli Riikliku 
Ülikooli vokaalmuusika 

osakonda“
20-aastane vend Hyungmin Woo, 

Busani Manmini Kogudus

„Mul oli masendus ja ma 
sattusin koomasse, kuid ma 

tulin meelemärkusele ja sain 
vaimutervise!“

69-aastane vend Jaswant Singh, 
India Chennai Manmini Kogudusest

Enne palvet Pärast palvet

Väl ise vigastuse tõt tu ol i 
p a r e m p o o l n e  õ l a l i i g e s 
nihestatud ja õlavarreluu 
d i a f ü ü s  o l i  v ä i k e s t e k s 
tükkideks murdunud. 

Õ l a v a r r e l u u  d i a f ü ü s i 
murdunud osad ühendat i 
uuesti oma kohtadele, otsekui 
n a d  o l e k s i d  ü h e n d a t u d 
operatsiooniga ja nihestunud 
luu oli samuti oma kohal. 

„Ma sain abikaasaga 
haridusinspektori auhinna“

34-aastane diakoness Kayoung Park,  
Manmini Keskkoguduse 17. kihelkond
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„Need, kes on põrgus, kannatavad nii nagu kuumal 
pannil olev sool plartsub!“ 2009. aasta oktoobris juhtusin 
ma kuulama Dr Jaerock Lee jutlust „Põrgu“ TBN Venemaa 
kanalist. Ma olin tõeliselt šokeeritud ja tundsin ka sügavat 
meeleliigutust.

Sel ajal olid mul raskused, sest ma tegin pattu, kuigi ma 
olin koguduse bändis metsasarve mängija ja orkestrijuht. 
See sõnum pani mind tundma, nagu ma oleksin jõudnud 
oaasi keset kõrbe. Ma tundsin suurt heameelt. 

Ma lugesin, kuulasin ja tegin kokkuvõtte koguduse 
veebisaidil (www.manmin.org), You Tube’i ja In Victory 
Võidu veebisaidil (invictory.org) olevatest Dr Lee jutlustest, 
kaasa arvatud „Risti sõnum“ ja „Usumõõt“. Ma sain palju 
armu ja lakkasin joomast ja suitsetamast. Ma hakkasin 
Manmini teenistust jagama sõpradele ja naabritele ja 
nemadki olid üllatunud ja said palju armu. 

M u  e m a  o l i  s u r e m a s  c o r  p u l m o n a l e 
südamehaigusesse, kuid elustus

2014. aasta aprillis kogunesid üheksa inimest, kaasa 
arvatud mina, „Manmini“ koguduse nime all üheskoos 
ülistamiseks. Me kuulutasime innukalt pühaduse 
evangeeliumi, mille tunnuseks on selge piibliselgitus ja mis 
juhatab inimesed Jumala tahtesse. Sinna hakkas tulema 
enam inimesi. Vahepeal kogesin ma Jumala väge.

2014. aasta mais oli mu emal Taziana Tabaranul akuutne 
cor pulmonale südamehaigus (mis on südame parema 
vatsakese suurenemine ja rike vastuseks kopsusisesele 
kõrgele vererõhule ehk suurenenud vaskulaarsele 
resistentsusele). Kogu ta ihu oli paistes ja kõvastunud nagu 
puukoor. Tal esinesid isegi hingmisraskused. Arst ütles, 
et talle oli jäänud alles umbes kuus nädalat eluaega ja 
soovitas mul tema testament teha lasta.

Ma saatsin k ii rest i  oma palvesoovi Manmini 
Keskkogudusse ja Dr Lee palvetas tema eest jutluse 
järgselt tehtud palve ajal haigete eest. Hämmastuseks 
alanes ta paistetus kahe päevaga ja ta hakkas korralikult 

hingama. Tema tervislik seisund 
taastus kiiresti pärast seda ja ta 
on praeguseni ikka terve!

2014. aasta oktoobris üürisin 
ma pühamu jaoks koha ja 
hakkasin seda vajalike asjadega 
sisustama. Nüüd on meil umbes 
70 koguduseliiget, kaasa arvatud 
lapsed. Pühaduse evangeelium 
uuendas nad ja nad elavad oma 
usuelu Uude Jeruusalemma 
mineku lootusega.

M o l d a a v i a  i n i m e s e d 
igatsevad Manmini ja Uut 
Jeruusalemma

I g a l  h o m m i k u l  o n 
m e i l  t u n n i  a j a  p i k k u n e 
palvekoosolek ja igal õhtul 
kahetunnine palvekoosolek. 
Ajava he  t õ t t u  t e e m e  m e 
pühapäevahommikuse teenistuse GCN teenistuse 
salvestisega ja pühapävaõhtuse ja reedeöise teenistuse 

GCN otsesaate ajal koos Korea Manmini kogudusega. 
Me jagame Dr Lee raamatuid ja jutluseid inimestele oma 
lähikonnas ja kuulutame pühaduse evangeeliumist ja 
väetegudest ka teistes linnades. 

2016.  a a s t a  de t se mbr i s  k ü la s t a s i n  m a  om a 
koguduseliikmetega Manmini Keskkogudust, mida ma olin 
teha unistanud. Sel hetkel, mil me kohtusime vanempastor 
Dr Lee’ga, mu süda puperdas ja pisarad voolasid me silmist 
ja me süda oli tänulik. Ta tervitas meid südamlikult sooja 
armastuse ja lahkusega nagu isa ja palvetas me eest.

Me osalesime jõuluõhtu teenistusel ja teistel koosolekutel 
ja vaatasime koguduses ringi, koguduse armastust ja 
üksteisega arvestamist nähes. Mu pinevus ja vastutustunde 
koorem kogudusejuhina haihtus ja ma tundsin lihtsalt suurt 
rõõmu karjase armastuse tõttu.

Ma sain tugevama usu sellesse, et miski ei ole võimatu, 
kui Looja Jumal ja Jeesus Kristus on minuga ja mul on 
pühaduse evangeelium ning väeteod. 

Ma tahan jagada pühaduse evangeeliumi nii Rumeenias 
kui Moldaavias ja juhatada palju hingi pääsemisele. Ma 
tänan ja austan kõige eest armastuse Jumalat, kes õnnistas 
mind ja lasi mul kohtuda kalli karjasega. Ja ma tänan ka 
vanempastorit, kes juhatab mind eluteele. 

32-aastane vend Aleksandr Tabaranu, Moldaavia



 „Pühaduse evangeelium ja vägi on 
Moldaavia inimesi muutnud“

„Mu nägemine paranes ja ma sain otolitiaasist terveks“

Mu nägemisteravus oli tavaliselt 0,6/0.4 
ja seetõttu pidin ma prille kandma. Kuid ma 
ei saanud neid kanda, sest nende kandmine 
tekitas mu kõrvade taha nahaärritust. See 
põhjustas mulle palju probleeme. 2015. aastal 
ütles vanempastor Dr Jaerock Lee, et ta 
palvetab koguduseliikmete silmanägemise 
p a r a n e m i s e  e e s t  e n n e  M a n m i n i 
suvekoosolekusarja. Seega, ma valmistusin 
tervenemiseks, seda südamest igatsedes.

Koosolekusarja esimesel õhtul, 8. augustil, 
võtsin ma vastu palve. Pärast seda ei tundnud 
ma enam väsimust, kihelust ega kuivust 
silmis. Oktoobri alguses lasin ma oma 

nägemist kontrollida ja see oli 1,0/1,0 (20/20). 
Ma hakkasin kõike selgemini nägema ja mul 
ei olnud mingisugust raskust isegi väikeses 
kirjas tähti lugeda.

Oktoobr ikuus t undsin ma äk it selt 
peapööritust, mis kestis kaks nädalat. Mul 
esines isegi iiveldus ja söögiisu kaotus. Ma olin 
nõrk ja see tegi isegi igapäevaste toimetuste 
tegemise raskeks. Uimasus püsis. 

10. novembril läksin ma haiglasse, et teada 
saada probleemide tekkepõhjust. Mulle tehti 
neurokirurgia haiglas ultrahelitest ja ma sain 
teada, et tegu oli otolitiaasiga. Järgmisel päeval 
rääkisin ma oma haigusest Palvejüngrite 

liidus, kuhu ma kuulun. Nad palvetasid 
üheskoos tulihingeliselt mu tervenemise eest 
ja ma tundsin, kuidas ma sain uut jõudu. 

Kuna ma tahtsin täielikult terveneda, 
võtsin ma reedeöise teenistuse ajal vastu 
vanempastori palve. Kohe pärast palvet kadus 
peapööritus ja ma ei tundnud enam iiveldust, 
vaid mu maos oli rahulik tunne. Ma olin täiesti 
terveks saanud. 

14. novembril läksin ma taas haiglasse ja 
kuulsin, et mu olukord oli normaalne ja mul 
ei esinenud ainsatki probleemi. Ma tänan ja 
austan Jumalat, kes tervendas mu. Ma tänan 
vanempastorit, et ta palvetas minu eest.

53-aastane vanemdiakoniss Jongsim Baek, Manmini Keskkoguduse 12. kihelkonnast


