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Muani mageveevõtukohas toimusid
tervendusteod, saadi palvevastused ja uuenemine

A r v u k a d i n i m e s e d , ke s t u l id
paljudest er i ma adest ja er i
koguduseliikumistest, said terveks
ja nende süd a mesoov id t äit u sid
Muani mageveevõtukohas.
10. au g u s t i l , p ä r a s t M a n m i n i
2 017. a a s t a s u v e k o o s o l e k u t e
sar ja, läksid üle 1000 pastor i ja
uskliku 32 maalt Muani Manmini
Kog udusse Haejae-myeonis,
Mu a n is, Jeon na m i prov i nt sis.
Pä r a st ei ne st a m ist koge sid n a d
vaimumaailma, vaadeldes taevast ja
kastes end Muani mageveebasseini.
Kogudus rajati saarele, mis oli
sisemaise piirkonnaga ühendatud
maaparandusprojekti kaudu, seega
inimesed ei saanud kaevat ud
kaev udest joogivet t. Ainus, mis
na d said , ol i soola ne me reve si.
Sel ajal hak kasid kogudust
teeniv pastor Myeongsul Kim ja
koguduseliik med kogu südamest
palvet ama 2. Moosese raamat us
15:25 piiblisse kirjapandu alusel.
Seal öeldakse: „Aga tema hüüdis
Isanda poole ja Isand näitas temale
ühte puud; siis ta heitis selle vette
ja vesi muutus magusaks...“
2000. aasta märtsis võttis Jumal
v a s t u v a n e m p a s t o r D r Ja e r o c k
Lee palve nende eest ajal, mil ta
oli mägedes palvetamas ja Jumal
muutis soolase merevee magedaks
joogiveeks. Seda hakati kutsuma

Mu a n i mageveek s. 20 07. a a st al
kinnitas USA Toidu- ja ravimiamet
selle ohut ust ja suurepärast
kvaliteeti testide kaudu.
2. Kuningate raamatu 5. peatükis
kast is pid alitõbi ne Na a ma n end
seitse korda Jordanisse vastavalt
prohvet Eliisalt saadud sõnale. Siis
taastus ta ihu ja ta oli puhas. Muani
Man mini Kog uduse k ülalised
kastsid end samuti usu läbi seitse
korda Muani magevee basseini ja
kogesid Jumala tööd.
42-aastane diakoness Thitikarn
Taimaalt ütles: „Mu paremas silmas
oli kümme aastat muscae volitantes
(klaaskeha hõljum). Tundus, otsekui
oleksid mu silmas hõljunud mustus
ja put u kad. See muutis objek tid
äh maseks ja oli väga ebamugav.
Aga pärast Muani mageveebasseini
minekut oli sümptom kadunud! Ma
hakkasin hästi nägema!“ 21-aastane
õde Lau r a G r a n a d a Colombia st
tervenes nahalööbest ja 35-aastane
India vend Mahesh vabanes valust
silmades ja sai terveks.
Paljude muude külaliste
silmanägemine taastus ja muutus
paremaks ja oli neid, kes vabanesid
igasug ustest valudest, kaasa
a r vat u d seljava lu , p õlveva lu ja
menstruaalvalu. Teised tervenesid
kõrge st palav i k u st , t u r set e st ja
dermatiidist. Leidus ka neid, kes

nägid Isanda, inglite ja kalliskivide
k ujutisi, k ui nende vaimusilmad
avanesid.
Külalised maitsesid Muani
m ageve e aia s soola st me revet t ,
mida pumbati kaev ust, mis asus
Muani mageveekaevu kõrval ja siis
nad maitsesid Muani joogivett. Nad
tundsid taas, kui suur on Jumala
vägi, mis muutis soolvee magedaks
joogiveeks.
59 -a a st a ne Ja apa n i d ia kone ss
Kazumi Akushichi nägi
oreoolivalgust ja lõvikujutist nelja

elava olendi seast ja 31-a ast ane
India vend Suresh vaatas
päi kest ni ng nägi merd ja laeva
a r v ut ut e i n i me st ega , i ng leid ja
süd a mek ujut ist. 26 -a a st a ne Tai
õ de A r nong n äg i i ng leid , u k si,
m i s ava ne sid p ä i ke s e ü mb e r ja
neist lä ht uvat valg u st. Paljud
inimesed nägid asju, nagu kuldset
ja hõb e d a st pu lb r it õhu s , P ü h a
Vaimu mõõka, r isti, prohveteid,
E e de n i a e d a , k r ist alseid la ev u ,
taevavõtmeid ja suurt inglit. Nad
täitusid rõõmuga.

„Ma sain nahaallergiast terveks ja nägin ingleid!“
Vend Jihosuya Jena,
Shalom Odisha lastekodu juhataja, Delhi Manmini Kogudus, India

Mu silmalaul oli 9 kuud paise. See valutas ja põhjustas
mu elus palju probleeme. Aga 2015. aasta oktoobris
kadus see pärast Muani mageveebasseini minekut. Sel
ajal viisin ma Indiasse Muani magevett kaasa ja andsin
seda lastekodu töötajatele ja ka oma vanadele sõpradele.
Ma kuulsin hiljem, et nemadki said terveks dermatiidist,
kõhuhaigusest ja palavikust.
Sel a a st al k ü la st a si n ma t a a s pä r a st koosolek u sa r ja Mu a n i
mageveevõtukohta. Mul oli kümme aastat kaelal nahaallergia, mis sügeles
ja valmistas mulle ebamugavust. Aga pärast Muani mageveebasseini
minekut ei sügelenud see enam. Ma olin terveks saanud! Ma nägin ka
selgelt ingli nägu, isegi ta silmi ja nina. Ma kogesin vaimumaailma. Minu
usk Taeva ja põrgu olemasolusse muutus tugevaks ja ma otsustasin, et ma
üritan veelgi rohkem Sõna järgi elada. Halleluuja!
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Jeesuse okaskrooni
kandmise ettehoole
Vanempastor Dr Jaerock Lee

„Aga sõdurid viisid Jeesuse siseõue – see
tähendab kohtukotta – ja kutsusid kokku
terve väesalga. Ja nad rõivastasid Ta
purpurmantlisse ja panid Talle pähe pärja,
mille nad olid pununud kibuvitstest.“
(Markuse 15:16-17)

●●●
Kogu inimsugu muutus patuseks.
Jeesus t uli maa peale ja otsustas
k a n d a p a lj u k a n n a t u s i , e t n e i d
pattudest lunastada. Kui me teame
üksikasjalikult seda, mida Ta meie
jaoks tegi, võime me Jumala armastuse
sügavusest veelgi enam aru saada
ja entusiastliku kristlase elu elada.
Süveneme nüüd Jeesuse okaskrooni
kandmise ettehooldesse.
1. Põhjus, miks Jeesus kandis
okaskrooni ja valas verd
J u m a l a Po j a n a o n s e e t ä i e s t i
arusaadav, et Jeesus kannaks austuseja auk rooni. Aga keset kannatusi
kandis Jeesus väga teravatest okastest
tehtud krooni. Kui pikad ja tugevad
okkad tungisid Jeesuse pähe, kaasnes
Ta peanaha ärarebimise valule Tema
nägu mööda nõrguv väljavalguv veri.
Miks kandis Jeesus okaskrooni ja valas
oma vere? See sündis inimese mõtteis
tehtud pattude andeksandmiseks.
Inimajus on mäluseade, mis talletab
ja rakendab teadmisi. Kogu teave,
mida inimene on näinud, kuulnud
ja sünnist saadik õppinud, talletub
teatud tunnetega, mida kutsutakse
„teadmisteks“. Asjaolud ja keskkond,
kus iga inimene kasvas ja hariduse
sai, erinevad eri inimeste puhul. Isegi
kui kaks inimest said hariduse samalt
inimeselt ja samas keskkonnas, võtsid
mõlemad neist teabe vastu erinevate
tunnetega ja sellepärast on neil erinev
väärtuste ja standardite kogum, mille
abil nad eristavad head halvast.

„Mõtted“ on teadmiste
taastekitamine vajaduse baasilt. Kuna
iga inimese olemasolevad teadmised
erinevad, mõtlevad inimesed erinevalt
isegi siis, kui nad samu sündmusi
kogevad. Selle erinevuse tõttu võib
mingi maa k ritiseerida selle maa
k ult uu r i, k ust te oma tead m ised
saite. See tähendab, et asju, mida te
oma kodumaal õppisite kultuuriliselt
ebasündsaks pidama, võidakse teisel
maal sündsaks pidada. Lisaks, kuna
enami k u selle maail ma inimeste
mõtteid kontrollib saatan, on need
sageli tõele vastupidised.
Näiteks, kui kedagi teist kiidetakse,
kont rollib saatan väär ust ja toob
i n i mest ele r a hu lolemat u se või
jahmatuse tundeid. Kui inimestel oleks
ainult tõene teadmine, ei suudaks
saatan nende mõtteid kontrollida ja
nad rõõmustaksid alati tõe üle. Seega,
me peaksime usinalt Jumala Sõna
kuulama ja sellest omale leiva tegema.
Me võime end muuta Jumalat vaimus
ja tões ülistades ja Sõna vaid „jah“ ja
„aamen“ öeldes vastu võttes.
2. Kuidas vabaneda mõt teis
tehtud pattudest ja saada vaimsed
mõtted
Jumala Sõna kuulates ütlevad mõned
i n i mesed „ a a men“, k u i sõnu m id
ühtivad nende mõtetega. Aga kui
sõnum ei ole nende teadmiste või
kogemustega kooskõlas, ei pruugi nad
seda nii varmalt vastu võtta.
Me leiame Piiblist koha, kus Jeesus
rääkis oma jüngritele ettehooldest,
millega Ta läks ristile ja Peetrus vastas
selle peale: „Jumal hoidku, Isand!
Ärgu seda Sulle sündigu!“ See võis
kõlada otsekui arvestav mõte, mida
jünger oma õpetajale ar mastusest
ütles, kuid Peetruse sõnad tulid tema
lihalikust mõtlemisest, mis püüdis
takistada Jumala tahte täideminekut.
Seetõttu Jeesus sõitles teda ja ütles:
„Tagane, vastupanija! Sa oled mulle
kiusatuseks, sest sa ei mõtle Jumala,
vaid inimese viisil“ (Matteuse 16:23).
Kirjutatu kohaselt, Jumala tahtele
risti vastukäivad mõtted on lihalikud.
Lihalikele inimestele võib lihale
suunatud meelsus näida tark ja hea,
kuid see on Jumalaga vaenujalal ja

sellel ei ole Temaga midagi ühist.
Roomlastele 8:7 öeldakse: „Seepärast
et lihalik mõtteviis on vaen Jumala
vast u, sest ta ei alist u Jumala
Seadusele ega suudagi seda.“ Teiste
s õ n a d eg a , m e p e a m e va b a n e m a
igasugustest lihalikest mõtetest ja
igasugustest teadmistest ja teabest,
mida me oleme kaua õigeks pidanud,
kui see Jumala tahtega vastuolus on (2.
Korintlastele 10:5).
Jumalaga kohtumisest alates ei ole
ma k unagi kahelnud Tema Sõnas
ega seda lihalike mõtetega seganud.
Ma suutsin kõhklematult uskuda,
et Jumal on kõikvõimas, kuna ma
kogesin mind kõigist olemasolevatest
haigustest tervendanud Jumala väge.
Selle usuga toetusin ma Jumala peale
ja palvetasin vaid igasugustes oludes
olles ja Ta tegi hämmastavaid tegusid,
nii nagu ma uskusin. Kui me toetume
vaid Jumalale ja meil ei ole lihalikke
mõtteid, tegutseb Ta kindlasti meie
heaks.
Et vabaneda igasugusest mõtteis
tehtud patust, tuleb meil esiteks oma
süda pühaks teha. 1. Johannese 2:16
öeldakse meile: „Sest kõik, mis on
maailmas – lihahimu ja silmahimu
ja elu kõ r k u s , e i ole I s a s t , v a id
maailmast.“
Kui süda on täis kurjust ja omadusi,
mis järgivad maail ma teid, on
inimeste jaoks loomuomane lihalike
mõtetega olla. Kui esineb „lihahimu“,
näivad maailmalikud ihad ja soov
Jumala tahte vastaste asjade järele
s i l m a d e l e i h a l d u s v ä ä r s e d . Si i s
taotlevad inimesed niisuguseid ihasid
loomuomaselt ja kui patuse inimese
i had muut uvad i ntensiivsema k s,
t u n neb t a veelgi suu remat t u ngi
lihalike tegude tegemiseks
(Galaatlastele 5:19-21). „Silmahimu“
on omadus, mis ärgitab südant selle
kaudu, mida inimene näeb, kuuleb ja
kogeb oma meelte kaudu, mis panevad
t e d a ve elg i e n a m l i hal i k ke a sju
taotlema. „Silmahimu“ tõttu muutuvad
inimesed maailmalikeks ja taotlevad
üha enam himustatud asju.
„Elukõrkus“ on omadus, mis püüab
kiidelda seoses kõikide maailmas
olevate meeldivate asjadega. See
„elu kõrk us“ ajendab inimesi end

Usutunnistus
1. Manmini Keskkogudus usub, et Piibel on Jumala sisendatud Sõna,
Kristuse lunastava vere läbi.
mis on täiuslik ja veatu.
4. Manmini Keskkogudus usub Jeesus Kristuse ülestõusmist ja taevasseminekut,
2. Manmini Keskkogudus usub Püha Isa Jumala, Jumala Püha Poja ja Jumala 		
Tema teist tulekut, tuhandeaastast rahuriiki ja igavest Taevast.
Püha Vaimu – Kolmainu Jumala ühtsusesse ja töösse.
5. Manmini Keskkoguduse liikmed tunnistavad oma usku igal kogunemisel
3. Manmini Keskkogudus usub, et me patud on andeks antud vaid Jeesuse 		
„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)

esile tõstma ja uhkeldama, tunnustust
taotlema ja kuulsust ja meelevalda
oma valdusse saama. Kui te olete
vabanenud lihahimust, silmahimust ja
elukõrkusest, suudate te olla vaimsete
mõtetega, millest Jumalal on heameel.
3. Jumal valmistab meile Taevas
ilusad kroonid
Ku n a Je e s u s k a nd is meie e e st
okaskrooni, antakse meile andeks
patud, mida me mõtteis teinud olema
ja me saame kanda ilusaid kroone, kui
me Taevasse läheme. Meie jaoks on
valmistatud erinevad kroonid. Igaüks
saab niisuguse krooni, mis määratakse
vastavalt sellele, millist elu ta elas.
Näiteks, on olemas „kadumatuid“
kroone inimestele, kes on võidelnud,
et pä rast Isa nd a vast uvõt m ist ja
tõe kuulamist patust vabaneda (1.
Korintlastele 9:25); „aukroone“ neile,
kes on vabanenud pattudest, Jumala
Sõna alusel elanud ja Teda austanud (1.
Peetruse 5:4); ja „elukroone“ neile, kes
armastasid Jumalat ülimal määral, olid
Jumalale surmani ustavad ja jõudsid
pühitsusele igasugusest kurjusest
vabanemise kaudu (Jakoobuse 1:12;
Johannese ilmutus 2:10). On olemas
ka „õiguse kroon“ igaühele, kes on
täiele pühitsusele jõudnud ja oma
Jumalalt saadud ülesanded täielikult
teoks teinud usuga, mis on Jumalale
meelepärane (2. Timoteosele 4:8).
Johan nese il mut uses 4:4
mainitakse taevaseid „vanemaid“,
kes kannavad „kuldk roone“. Siin
t ä h i s t av a d „v a n e m a d “ i n i m e s i ,
kellel on kullataoline vankumatu
usk, mida Jumal tunnustab ja kes
on täiele pühitsusele jõudnud ning
kõiges ustavad olnud. Jumal tasub
neist igaühele erinevate kroonidega,
sõltuvalt nende pühitsuse määrast ja
sellest, kui ustavad nad on olnud.
Õed-vennad Kristuses, Jeesus ei
lunastanud meid okaskrooni kandes
vaid meie mõtteis tehtud pattudest,
vaid Ta lasi meil ka Taevas ilusaid
kroone kanda. Ma palun Isanda nimel,
et te hävitate lihalikud mõtted, mis on
Jumalaga vaenujalal ja kuuletute Talle
vaimsete mõtetega ning kogete taevast
au, mis särab kui päike.
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Manmini spordivõistlustel arenes
Püha Vaimu läbi Manmini solidaarsus!

Imedest tulvil ülemaailmne festival toimus headuse ja rahuga
Manmini spordivõistluste ajal oli päike pilvekatte taga
ja puhus meeldiv jahe meretuul. See meenutas osalejatele
taevatuuli. Selles värskendavas tuules tundsid nad veelgi
enam Jumala suurt armastust.
Temperatuur oli kogu riigis üle 30C ja väljastati
kuumalaine alarmteade. Kuid Muju, Jeonbuki provintsis,
kus oli koosolekusarja koht, oli erandlik (paremal). Jumala
ime läbi oli ilm kontrolli all ja seal olid iga olukorra jaoks
olukorrale vastavalt parimad tingimused.
Kui 37 maa inimesed osalesid, võistlesid paljud
välismaised koguduseliikmed mängudes Harukoguduste

meeskonnaliikmetena ja võtsid võiduka juhtpositsiooni.
Meeskond võitis 12 kuldmedalit, kaasa arvatud 100m
spr int (mehed ja naised), teatejooksud (meessoost
õpilased, meespastorid ja mees- ja naissoost täiskasvanud
koguduseliikmed), pikamaajooksud (mehed ja naised),
minijalgpall, ssireum [teatud maadlusliik] (alla 90kg ja üle
90kg kategoorias) ja käesurumine (naised, üle 65kg).
Kõik meeskonnad võistlesid üksmeelsuse, headuse ja
rahu vaimus, mis muutis kogu maailmast tulnud Manmini
koguduseliikmed Isanda armastuses üksmeelseks.

Võiduvõti on „Jumalale meeltmööda olek“
Mi n ijalg pallivõistluse k uld med ali sai
Harukoguduste meeskond. Mängijad kuuluvad
erinevatesse harukogudustesse
D a e j e o n i s t , Ye o s u s t j a
Miryangist, kuid nad mängisid
üksmeelselt Isandas.
Ve n d Fa r i d H e r n á n d e z
Colombiast osales mängus
ja ütles: „Ma treenisin mitu
aastat, lootes mängida jalgpalli
Jumalale. Ma lõin sellises mängus värava ja minu
meeskond võitis. Ma olin tõesti põnevil ja rõõmus.
Ma uuendan end veelgi enam, kui ma Colombiasse
Pastor Valeri Trenogin
Venemaa Lääne-Uraali ala misjoni piiskop
„Manmini kergejõustikuvõistlused
olid hästi ettevalmistatud ja
organiseeritud. Kõik koguduseliikmed
näisid olevat täis rahu ja armastust. Oli
hea näha välismaa koguduseliikmeid,
kes osalesid mängudes Manmini
koguduseliikmetena. Ilm oli
fantastiliselt hea. See oli tõesti hämmastav!“

Pastor Maksim Tomassov
TBN Baltia juht, Eesti
„Ma tundsin Isanda tööd, mis
muutis kogu Manmini Manmini
kergejõustikuvõistlustel tugevalt
üksmeelseks. Jumalalapsed
võistlesid paljudel eri võistlustel, said
medaleid ja austasid üksteist. See
avaldas mulle suurt muljet. Ma tahan
järgmisel aastal naasta veelgi rohkem inimesi Eestist
kaasa tuues, et nemadki võiksid tunda Jumala armu ja
headust siin teiste koguduseliikmetega koos olles.“

naasen ja liigun joostes Uue Jeruusalemma linna
poole.“

Naiste köietõmbamises võitis 1. suurkihelkonna
meeskond viiendat korda järjest kuldmedali.
Vanemdiakoness Jeongnyeo Bae, direktor, valmistus
mänguks palvetades ja Taanieli palvekoosolekul
ohvriande tuues. Viie järjestikuse võidu eesmärgiga

läbisid meeskonnaliikmed treeningu isegi pärast
Taanieli palvekoosolekut. Vahepeal tervenesid nad
õlakõõluse rebendist, seljavalust ja
sidekoe väljavenitusest.
Õde Alina Palnikov Sacramentost,
Californiast, USAs, võitis kuldmedali
naiste käesu r u m ise võistlusel.
Esimesel päeval sai ta Jumaliku
tervenduskoosoleku ajal terveks kogu
ihus olnud valust, kaasa arvatud
seljavalu, mille põhjuseks oli fibromüalgia sündroom,
mis vaevas teda ajast, mil ta oli 13-aastane. Ta ütles:
„Ma tahan elada Koreas ja Manmini koguduseliige
olla.“ Tema sõnadest saab aru, kuivõrd hämmastav oli
suvekoosolekute sari.

Keenia Nairobi Manmini Pühaduskoguduse jooksjad
Iga kergejõust i k uvõistluse t ulipu n k t is on
tõenäoliselt jooksuvõistlused. Jooksuvõistlustel
a nd sid Nai robi Ma n m i n i P ü haduskog uduse
liikmed oma meeskonna võiduks suure panuse.
Ketupei Jacob (vasakul) võitis
kuldmedalid 100m sprindis,
meeste teatejooksus ja
hõbemedali pikamaajooksus.
Mwendwa Catherine (paremal)
võ i t i s k u l d m e d a l i d 10 0 m
s p r i n d i s , p i k a m a ajo o k s u s
ja naiste teatejooksus. Nad
said ka spordivõistluste kõige
väär t uslikemate võistlejate
nimetuse.
Ve nd Mut iso Abel võit is
kuldmedali pikamaajooksus
ja pastor Edwin Otieno ületas

finišijoone meespastorite teatejooksu võitjana
(alltoodud pildil vasakult kolmas ja neljas). Nad
lootsid vanempastor Dr Jaerock Leega isiklikult
kohtuda ja nende südamesoov täitus.
N a i r o b i M a n m i n i
Pühaduskoguduse liikmed jälgisid
võistlusi otseülekandena GCN’i
(www.gcntv.org) vahendusel. Kui
mängijad saabusid 14. augustil
Kenyat t a len nuja a ma , jaga sid
nad võidurõõmu, andes võitjatele
lillekimbud.
22. aug u st il pid a sid Ma a sai
i n i mesed pea kõneleja piiskop
Dr Myongho Cheongiga
t änuteenist use ja pidutsesid
võiduka Maasai rahva juhi poja
Jaakobi austuseks.
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Manmini 2017. aasta Lõkketule kiitus- ja
ülistuskoosolek oli täis rõõmu ja tänu head lõhna!
Manmini 2017. aasta suvekoosolekute sarja kolmandal päeval toimus Lõkketule kiitus- ja ülistuskoosolek meeldivas
jahedas tuules. Vanempastor Dr Jaerock Lee juhatas kiitust ja Manmini koguduseliikmed Koreast ja välismaalt
tõid tänu ja rõõmustasid, sest nad mõistsid Jumala, Isanda ja karjase armastust ja ohvrimeelsust,
mille abil nad hakkasid elama Uue Jeruusalemma lootuses. Nad kiitsid siiralt lootes,
et neist saavad tõelised jumalalapsed, kes saavutavad Isanda südame.

„Mu tütre autistlik seisund
muutus paremaks ja mu
poeg nägi arvutuid ingleid!“

„Ma olin suremas,
kuid nüüd ma olen siin!
Mu unistus täitus!“

„See on armastust
täis taevane
pidusöömaaeg!“

Lahore, Pakistan
Õde Sehrish Cynthia

London, UK,
Kogudusevanem Mathias Kasasa

Tallinn, Eesti,
Pastor Grigori Kolessov

Lõkketule kiitus- ja
ü l i s t u s ko o s ole k ol i t õ e s t i
hämmastav. See oli täiuslik
ja mu süda oli t äis Ju mala
armastust. Sinna kogunesid eri
kultuuritaustaga ja eri rahvustest
inimesed, kuid kõik nad tundusid Isandas ühtsed
olevat. Nad kõik tundusid nagu perekond ja ma tundsin
end selle ühtsuse keskel tõesti õnnelikult. See oli mu
jaoks enam kui õnnistus – see oli otsekui unenägu.
Kui ma olin seitsme aastane, oli mul tsöliaakia. See
muutis mind äärmiselt nõrgaks, nii et mulle ei saanud
isegi operatsiooni teha. Arst ütles, et minu jaoks
puudus ravi ja käskis vanematel mind koju viia. Sel
ajal oli mu õde Koreas ja võttis minu pildi kaudu Dr
Jaerock Lee palve vastu. Ma hakkasin kiiresti taastuma
ja varsti olin ma terve ja lahkusin haiglast.
Elustumise ajast saadik olen ma lootnud Korea
Manmini Keskkogudust külastada. Mu lootus täitus
sel aastal. Ma kiitsin Jumalat ühes vanempastori ja
Manmini koguduseliikmetega ja tundsin end väga
tänulikult ja rõõmsalt.

M a ol e n M a n m i n i
suvekoosolekute sarjas
2 014. a a s t a s t a l a t e s
osalenud ja saanud igast
koosolekusarjast väga
palju armu. Eriti on Dr
Jaerock Lee palve kaudu igal aastal paranenud mu tütre
autistlik seisund. Varem ta ei rääkinud, kuid nüüd ta
suudab rääkida. Ta suudab nüüd palju asju teha. Ta käib
isegi koolis.
Me osaleme I nter net i kaudu igal Ma n m i n i
Kesk kog uduse ülist usteen ist usel ja Ta a n ieli
palvekoosolek u l. Mu p oeg ja t üt a r jä rg iva d
Manmini kiitust korea keeles. Lõkketule kiitus- ja
ülistuskoosolekul tundusid nad väga rõõmsad, otsekui
oleksid nad Taevas, kui nad kiitsid Jumalat ühes
vanempastoriga.
Lisaks, mu 14-aastane tütar Joanita nägi ingleid,
kes tõid vihmapilved, kui me kiitsime Jumalat lauluga
„Karjase ohvripisarad“. Mu 11-aastane poeg John nägi
ingleid, kelle suust tuli tulevärgi ajal otsekui udu välja. Ta
nägi ka arvutuid ingleid, kes tantsisid vanempastoriga.

Lõk ket ule k iit usj a ü l i s t u s k o o s ol e k
tundus väga võrratu.
See oli nagu taevane
pidusöömaaeg ja Jumal
puudutas mu südant
väga. Ma tundsin suurt armastust, millega
vanempastor Dr Jaerock Lee on meie kõigi eest
palvetanud ja meist igaüht edasi juhatanud. See
puudutas mind väga.
Ilm ja temperatuur olid täiuslikud ja muusika
oli fantastiline. Jumala armastus, mis ilmnes
karjase ohvris, puudutas mu südant väga.
Koosolekusarja toimumiskoht oli täis Jumala
armastust ja me kõik austasime Jumalat
üksmeelse südamega. Paljude eri maade
vennad ja õed kiitsid Jumalat armastusest
Tema vastu, otsekui üks perekond.
Er it i s ügavalt puudut a s mu s üd a nt
vanempastori suur armastus. Ma tundsin
Jumala suurest õnnistusest heameelt ja kogesin
õndsust ja rõõmu.
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