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GCN TV 2013. aasta 
NRB koosolek ja väljapanek

G C N  T V o s a l e s  J u m a l a  v ä e  j a  J e e s u s e 
Kristuse armastuse edastajana umbes 170 maal 
NRB (Riiklike religioossete edastajate) 70. 
koosolekul ja väljapanekul, mis on maailma 
suurim kristlike infoedastajate aastakokkutulek. 
See sündmus toimus Gaylordi Oprylandi hotellis 
ja koosolekukeskuses Oprylandis, Nashville’is, 
Ühendriikides 2.-5. märtsil, 2013. aastal.

NRB pres ident ,  d r  Frank  Wright ,  rääk is 
kristluse vaimsest „madalseisust“ Ühendriikides 
ja kasvavast religioosse vabaduse piiramisesst, 
rõhutades 2013. aasta 2. märtsil toimunud NRB 
koosoleku avasessiooni käigus kristlike edastajate 
koostööd. Pastor Raul Ries ja dr Tony Evans 
rääkisid pühitsuse tähtsusest ja Jumala Sõna 

rakendamisest päriselus.
GCN TV (www.gcntv.org) esitas oma kabiinist 

Manmini Keskkoguduse juhatuse esimehe ja 
vanempastori  dr  Jaerock Lee jut lused,  mis 
valmisid HD-tehnoloogia abil, 3D-videoesitusena, 
m i l l e  pea lk i r j ak s  o l i  „Taevas“ ,  Manmin i 
Keskkoguduse 30. aastapäeva pidustuste esituse 
ja ülestõusmispühade etenduse. Dr Lee raamatud 
ja Muani väega täidetud joogivesi pälvisid paljude 
külastajate tähelepanu. (Muani joogivesi on vesi, 
mis muutus dr Jaerock Lee palve peale kaevus 
soolveest joodavaks veeks ja selle kaudu ilmnevad 
tervendusteod ja usupalve vastused). Paljudel 
edastajatel ja külalistel oli selle vastu suur huvi ja 
nad tulvasid kabiini ja sealt välja. 

Me saime aru Manmini edastusteenistuse väest, 
kui autor, kõneleja ja Piibli prohvetisõnumite 
eksper t  d r  John  McTernan  ü t l es  GCN TV 
kabiinikülastuse käigus: „Jumala austamise 
tõendiks on pühitsusele tulek ja vaimse madalseisu 
ja inimesi tabanud probleemide lahendiks on 
samuti pühitsus.“

Pastor Edgar Cajes Raadiost Vision (AM 540) 
täheldas: „Ma olen Manmini Keskkoguduse 
teenistustel Enlace TV kaudu osaledes kuulnud 
oma koguduseliikmetega pühaduse evangeeliumi.“ 
Dr Manuel Ferreira, WFHL raadiojaama (FM 
88.1) juhataja näitas üles soovi tutvustada oma 
raadiosaate kaudu kuulajatele Muani joogivett, kui 
ta kuulis Muani joogivee kohta esitatud küsimuste 
vastuseid ja inimesi tabanud õnnistusi. 

NRB juhtkond tänas eraldi dr Jaerock Leed ja 
Manmini koguduseliikmeid nende aktiivse osaluse 
ja kaastöö eest. 

Selle sündmuse vahendusel allkirjastas GCN 
TV edastuskoostöö lepingud kaheksa edastajaga, 
kaasa  arvatud Life  Zone TV,  New York’ is 
USAs; Credo TV, Rumeenias; Raadio Visioni ja 
Jehovah TVga. Dr Slobodan Krstevski Balkani 
poolsaart hõlmanud Särava valguse Shining Light 
teenistusest arutas Ida-Euroopa teenistust ja 
misjonitööd naabruses ja kohalikel aladel. 

Misjonireisil olnud GCN TV töötajad ütlesid: 
„Me oleme tõesti rõõmsad, et me saame mobiilsete 
tehnoseadmetega nagu nutitelefonid edastada 
elusõna efektiivsemalt enamatele inimestele igal 
pool ja igal ajal.“ 

GCN TV saated sisaldavad kõigi inimeste pääsemist tungivalt sooviva Jumala armastust. GCN TV kabiin NRB väljapanekult ja NRB juhataja dr Frank Wright (paremal)
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Armastus on lahke

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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„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) 

“Armastus on pika meelega, armastus hellitab, ta ei ole kade, armastus ei kelgi ega hoople.” (1. Korintlastele 13:4)

Ameerika psühholoog Harry Frederick Harlow 
korraldas oma katses ahviimikute „kasvatamise“ 
kahtliiki surrogaatahvi emamasinate abil, mis olid 
piimajaoturiga varustatud. Üks seade oli paljast 
traatvõrgust. Teine oli traadist ja pehme froteega 
kaetud. Esimesel päeval jõid ahvid mõlema 
surrogaadi piima, aga järgmisest päevast alates 
klammerdusid nad pehme ja sooja froteest ema külge. 

See näitab, et isegi loomad eelistavad pehmeid 
esemeid külmadele ja kõvadele. Sama kehtib „kogu 
loodu isandaks“ kutsutud inimolevuste suhtes. Järsu 
ja külma südame asemel eelistavad nad lahkeid 
inimesi ja tahavad nendega puhata. 

1. Kõiki inimesi hõlmav lahke süda
„Lahkus“ tähendab vaimselt kõiki inimesi hõlmavat 

südant ja südant, mis on paljudele puhkepaigaks. 
Mõtelge sellest paremaks arusaamiseks puuvilla 
peale. See ei tee isegi mingit heli ka siis, kui tahked 
esemed seda tabavad. Selle asemel võtab ta eseme 
pehmelt enese sisse.

Lahket südant võib samastada suure puuga, millel 
on palju lehti ja mille all inimesed puhata saavad. 
Suvise kuumusega lähevad inimesed sellise puu 
varju, et vältida tugevat päikesepaistet ja et vähem 
higistada. 

Maailmalikud inimesed arvavad, et introvert, kes ei 
vihastu väliselt ja ei toonita oma arvamust, on lahke. 
Aga inimeste arvamused erinevad Jumala tunnustatud 
lahkusest. Meid ei saa lahkeks pidada, kui Jumal ei 
tunnusta meie lahkust, hoolimata sellest, kui leebe ja 
lahke me välispidiselt ka ei paistaks. 

Ütleme, et inimesel on passiivne ja nõrk isiksus. 
Ta järgib teiste arvamusi, aga surub oma südames 
tekkinud halvakspanu alla. Me ei saa teda lahkeks 
pidada lihtsalt seetõttu, et ta valitseb oma südames 
olevat kurjust ja surub selle alla. 

Tõesti lahkes inimeses ei ole kurjust, ta on tark ja 
aktsepteerib iga kurja inimest vaimse armastusega. 
Muidugi ei tähenda see, et me peaksime teiste vigu 
tingimusteta andestama ja kinni katma. Me peaksime 
vahel neid austusest õiget teed mööda juhatama. 
Seega, vaimne lahkus on nii südames oleva lahkuse 
ja välise vooruslikuse seisund. 

2. Pühitsus on lahkuse kriteerium
Vaimse lahkuse saamiseks tuleb meil esiteks oma 

südames kurjusest vabaneda ja pühitsetud saada. 
Lahked inimesed on nagu puuvill, sest nad ei tekita 
konflikte ka siis, kui teised neile tülikad on. Nad 
suudavad teisi südamesoojusega aktsepteerida. 
Nad ei vaidle ega tekita teistele tüli, sest neis ei ole 
kurjust. 

Me ei saa teisi aktsepteerida, kui me südames on 
vihkamist, armukadedust, kadedust, eneseõigsust ja 
oma mõttemalle. Aktsepteerimise asemel on meis 
pigem purunemine, mis meenutab esemega vastu 
kaljut löömist või metalli tabades kõlksatusega tagasi 
põrkumist. Kui meil on tugev „mina“ tunnetus, 

võivad me tunded haiget saada, kui keegi valmistab 
meile isegi veidi ebamugavustunnet. Me mõistame 
nende üle kohut ja tunneme hukkamõistu selle 
asemel, et nende puudujääke varjata.

Me ei saa oma tõesüdant avardada määral, mil meis 
on valet. Niisugustel inimestel on väiklane mõtlemine 
ja nad vihastuvad, kui nende eksimustest räägitakse. 
Seega on südames oleva lahkuse põhinäitajaks 
kurjuse puudumine. 

Jumal tunnistab kellegi lahkust pärast selle inimese 
pühitsusele jõudmist, kuna me näeme teisi vaid 
headuse ja armastusega alles siis, kui me südames ei 
ole kurjust. 

Lahke in imene näeb te is i  igas  o lukorras 
halastusega. Ta ei mõista kohut ja temas ei ole 
hukkamõistu, ta mõistab lihtsalt teisi headuse ja 
armastusega. Niisugune südamesoojus sulatab 
südamed.  Lisaks,  kui  inimene jõuab täiele 
pühitsusele, võib ta Pühalt Vaimult õieti juhatust 
saada ja olukorda tajudes teisi kõige paremini 
juhatada. 

3. Lahkust täielikuks tegev voorus
Siin võib voorust määratleda kui teisi erapooletult 

mõistva ja aktsepteeriva südame või käitumise 
omamist. See tähendab, et inimesel on õiglane süda 
ja ta teeb asju inimesena õieti. Sama kehtib vaimses 
mõttes.

Vooruslikel inimestel on õiglane ja erapooletu süda 
ja nad tegutsevad kooskõlas sellega, mis on õige. Nad 
ei sunni teisi oma võimu näidates enesele alluma. 
Nad räägivad tõde ja tegutsevad õieti. Nad võidavad 
teiste südame arusaamisega ja oma puudujääkide 
aktsepteerimisega. Nad sisendavad inimestesse 
kindlust ja on armastusele altid. 

Voorus sarnaneb meie kantud rõivastusele, mis 
teeb lahkuse täielikuks. Hoolimata sellest, kui 
imeline te ka ei oleks, kui te kannate määrdunud ja 
kulunud rõivaid, ei ole teil väärikat väljanägemist. 
Samamoodi, isegi kui teil on väga lahke süda, ei saa 
te oma sisimat headust välise vooruse olemasoluta 

rakendada.
Oletame näiteks, et kellelgi on lahke süda, 

aga tavaliselt  ta väljendub rääkima hakates 
vajadusetult segaselt. Ta ei tee seda kurjusest, aga 
tal puudub ühiskondlik etikett, mis võib tema vastu 
usaldust vähendada. Teisel inimesel ei pruugi olla 
vimmatunnet ja ta ei tee teistele kahju, sest tal on 
lahke süda, aga ta ei aita teisi aktiivselt ega arvesta 
nendega, sest temas puudub vooruslikkus.

Mis oleks juhtunud, kui Jeesus oleks oma 
jüngritega lõbutsenud, nalja heitnud, kandnud 
sobimatut rõivastust ja sandaale tänavat mööda 
lohistanud? Siis oleks Tal olnud väga raske inimeste 
austust pälvida. Aga Ta tegutses vaimse väärikuse ja 
meelevallaga ka välispidiselt, seega teised inimed ja 
Ta jüngrid ei saanud Ta vastu viisakuseta olla. See 
oli täpselt Matteuse 12:19 kirjapandu kohane: „Ta ei 
riidle ega kisenda ega kuule tänavail keegi Ta häält.“

Kui lillel ei ole ilusat värvi ega lõhna, on mesilastel 
seda raske leida ka siis, kui selles on piisavalt 
nektarit. Samamoodi, kui me sõnades ja tegudes 
puudub vooruslikkus, võivad mõned meie juurest 
puhkepaiga leida ka siis, kui meil on lahke süda. 
Meie lahkus ei saa väge näidata. Aga vastupidisel 
juhul, kui me südamepõhjas puudub lahkus, on meie 
välispidine sõnades ja tegudes sisalduv voorus vaid 
teesklemine.

4. Lahketele inimestele antud õnnistused
Missuguseid õnnistusi me võime kogeda, kui me 

tuleme pühitsusele ja meis on vooruslik lahke süda? 
Matteuse 5:5 öeldakse: „Õndsad on tasased, sest 
nemad pärivad maa.“ Laulus 37:11 öeldakse: „Ent 
alandlikud pärivad maa ja tunnevad rõõmu suurest 
rahust.“

Siin tähistab „maa“ taevaseid eluasemeid ja 
„maa pärimine“ tähendab, et neil on Taevas suur 
meelevald, kuna tasased ja lahked inimesed annavad 
hingedele Jumala südame abil jõudu ja armu. Me 
võime lahke ja tasase südame saamisega võrdeliselt 
võtta omaks palju hingi ja juhatada nad pääsemise 
teele. 

Kui me aktsepteerime paljusid, näitab see, et me 
alandusime ja teenisime teisi. Taevane meelevald 
antakse alandlikele inimestele, kes teenivad. Nii nagu 
on kirja pandud Matteuse 23:11: „Aga suurim teie 
seast olgu teie teenija!“, olete te teisi teenides suur.

Lahketel inimestel on taevas suur meelevald ja nad 
pärivad avara maa. Kuna nende hinge lugu on hea, 
läheb kõik nendega hästi ja Jumal armastab neid ja 
arvukad hinged austavad neid taevas igavesest ajast 
igavesti.

Kallid vennad ja õed, Jumalal on hea meel 
pühitsetud inimestest, kelles pole pattu ega kurjust. 
Ma palun Isanda nimel, et te kasvataksite omale 
lahke ja voorusliku südame ja jõuaksite kiiresti 
pühitsusele, võtaksite omaks palju inimesi maa peal 
ja saaksite suureks Taevas.

Vanempastor dr Jaerock Lee
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Ma tahan kohtuda elava Jumalaga

k.    Ma tahan oma hea Isa Jumalaga kogu aeg Tema lapsena kohtuda ja Teda 
kogeda. Mida ma peaksin elava Jumalaga kohtumiseks tegema?

v.  

Piibli 66 raamatus räägitakse meile, kes on Jumal ja 
missugune on Tema tahe inimkonna jaoks. Seal räägitakse 
meile eriti, kui palju Jumal meid armastab. Piibli abil 
saame me neist asjust aru võrdeliselt meie usu kasvamisega 
Jumalas. Te tulete kogudusse ja õpite Jumala Sõna tundma 
selleks, et Jumalaga Sõna kaudu kohtuda.

Piibel on Püha Vaimu sisendusel kirjutatud (2. Timoteosele 
3:16), seega me peaksime Püha Vaimu abil selle tõelisest 

tähendusest aru saama. Siis on Sõna elav ja tegev ja suudab 
eraldada meie hinge, vaimu ja isegi liikmed ja üdi nagu 
kirjutatakse Heebrealastele 4:12.

Kui te kuuletute Jumala Sõnale, kus öeldakse, mida me 
peaksime tegema või mitte tegema, pidama või millest 
vabanema, lahenevad erinevad eluprobleemid ja teie ellu 
tulevad õnnistused.

Te võite Jumalaga kohtuda Tema Sõnale kuuletudes1

Kui me palvetame tõsimeelselt Jumala poole Jeesuse 
Kristuse nimel, õhutab Püha Vaim meid ja me mõistame 
Sõnas sisalduvat Jumala südant ja tahet. Me saame ka väe 
Jumala Sõna järgimiseks.

Palve ei ole monoloog, vaid vestlus Jumalaga. Jumal 
kuuleb, kui Ta lapsed palvetavad ja puudutab nende südant 
või annab neile arusaamist ja taipu. Me võime niimoodi 
Isa Jumalaga suhelda. Meil võib olla nimelt isiklik osadus 
Jumalaga. Lisaks, kui me palume Jumala tahte kohaselt, 
vastab Ta meile õiguse seaduse alusel. Nende võimaluste 
kaudu võime me kindlasti Jumalaga kohtuda ja Teda kogeda.

Kui me loeme Markuse 10:46-52, teame me, mida tegi 

Jeesusega kohtumiseks pime mees. Ta sai Jeesuselt vastuse, 
sest ta otsis Jeesust tõsimeelselt valju häälega. Kui teised 
noomisid, et ta oleks vaikselt, tõstis ta veelgi rohkem häält, 
sest ta oli väga meeleheitlik. Lõpuks kohtus ta Jeesusega ja ta 
silmad avanesid, nii nagu ta soovis. 

Paljud prohvetid nagu Eelija ja Peetrus hüüdsid samuti 
palvetades valjuhäälselt. Ka Jeesus palvetas kogu jõust ja Ta 
higi langes maapinnale verepiiskadena. Kui te hüüate Jumalat 
niisuguse tõsimeelse südamega palvetades, ei või teis olla 
uitmõtteid ega uimasust. Seega, ma loodan, et te palvetate 
kogu südamest ja hüüate Jumalat otsustavalt appi. Siis kohtute 
te palves kindlasti Jumalaga (Jeremija 33:3).

Te võite Jumalaga kohtuda, palves tõsimeelselt Tema poole hüüdes2

Kiitus valmistab elavale Jumalale väga head meelt, nii 
nagu kirjutatakse Laulus 69:31-32: „Ma kiidan lauluga 
Jumala nime ja tänulauluga ma ülistan Teda. See on 
Isandale meeldivam kui härg, kui härjavärss, kel on sarved 
ja sõrad.“

Kui jumalalapsed ülistavad Teda ilusa kiituslauluga, 
pöörab Jumal oma südame, silmad ja kõrvad oma laste 
poole. Sellepärast täitume me kiituslaule lauldes rõõmu ja 
teiste heade tunnetega.

Piiblist võib näha, et ka usuisad kiitsid Jumalat aeg-ajalt. 
Taavet oli üks kõige märkimisväärsemaid isikuid, kes seda 

tegi. Talle meeldis kiituslaule laulda, kui ta karjatas üksinda 
või kui ta tõi kuningana Jumalale ohvreid. Jumal armastas 
Taavetit ja oli kiituse kaudu kogu aeg temaga.

Taaveti lauldud kiituslaul sisaldas samuti valguse väge. 
Kui Taavet mängis harfi, lahkusid Sauli piinanud kurjad 
vaimud, nii nagu kirjeldatakse 1. Saamueli raamatus 16:23. 
2. Kuningate raamatu 3. peatükis liigutas Jumal Eliisat 
ja ta sai mängumehe mängimise ajal Jumalalt Sõna. Kui 
me kiidame niimoodi Jumala headust, armastust ja väge, 
võtab Ta meie kiituse rõõmuga vastu ja osutab meile oma 
külluslikku armastust.

Te võite Jumalaga kohtuda, kui te kiidate Teda kogu südamest3

Usuisad suhtlesid Jumalaga ohvrite toomise kaudu, 
alatees Aabrahamist, Iisakist ja Jaakobist Vana Testamendi 
ajal .  Kuningas Saalomon kohtus ja  koges pärast 
tuhande ohvri toomist tarkuse Jumalat, kellest lähtuvad 
kõik õnnistused. Need ohvrid võrduvad tänapäevase 
ülistusteenistusega Uue Testamendi ajal. 

Johannese 4.24 ütles Jeesus: „Jumal on Vaim ja kes teda 
kummardavad, peavad teda vaimus ja tões kummardama.“ 
Lihtsalt sõnastatult, vaimus kummardamine tähendab 
ülistust, kus Jumala Sõna saab meie südames Püha Vaimu 
sisendusel „eluleivaks“. Ja see tähendab tões ülistust, 

mida tehakse õige arusaamaga Jumalast, kogu ihu, 
südame, tahte ja andumuse ning armastusega Jumala vastu 
ning rõõmu, tänu, palve, kiituse, tegude ja ohvriandidega.

Meie üle tuleb ülevalt arm, kui me ülistame kogu 
südamest vaimus ja tões. Meis on ülevoolav taevalootus, 
rahu ja rõõm.. See on tõendiks, et te olete kohtunud 
Jumalaga, kes on elu ja rahu allikas. Kui me oma elus 
niisugust armu hästi hoiame, võime me alati tunda 
Jumalat, kes on meiega kogu aeg. Me võime Jumalaga iga 
päev kohtuda.

Te võite Jumalaga kohtuda vaimus ja tões ülistamise kaudu4

Kõige olulisem ja tähtsam asi Jumalaga kohtumisel on see, et te tahaksite tõsimeelselt Jumalaga kohtuda, nii nagu 
kir jutatakse Õpetussõnades 8:17. Jumal armastab meid üle kõige ja Ta otsib meid esimesena. Aga Jumal ei sunni 
meid oma südant avama, et Ta võiks sinna tulla ja meiega kohtuda. Ta tegutseb oma õigluse kohaselt. Ta võib meie 
südamesse tulla ja meiega kohtuda alles siis, kui me avame oma südame tahtlikult (Johannese ilmutus 3:20). Meie 
Jumalaga kohtumise igatsus muutub tõsimeelseks, kui me vaim on vaene. Pärast seda kui te soovite oma südames 
tõsimeelselt Jumalaga kohtuda, peate te minema sinna, kus on Jumal. Nüüd ma räägin teile neljast võimalusest, 
kuidas Valguses, tões, headuses ja armastuses elava Jumalaga kohtuda.
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24. veebruaril, 2013. aastal, peeti Nairobi Manmini Pühaduskoguduses piiskop dr Myongho 
Cheongi juhatusel (Aafrika Jeesuse Kristuse Ühendatud Pühaduskoguduse esimees) Keenias 
palverätiku teel tervenduskoosolek. Ta pani väega palverätiku haigete peale ja palvetas nende eest. 
Palju inimesi tervenes halvast nägemisest, vähist, AIDSist, halvatusest, malaariast, südamehaigusest 
ja diski nihestusest.

Nende seas said sünnist saadik käimiseks liiga nõrgad kolmeaastase lapse jalad tugevaks ja ta 
hakkas pärast palvetamist ise käima. Koosolekust osavõtjad austasid Jumalat rõõmuhõiskega.

Tema nimi on Ren Opoi Makongenist, mis asub kogudusest 7 km kaugusel. Ta 14-aastane vend 
Ean Ata tõi venna kogudusse ja külastas usinalt pühapäevakooli. Vahepeal võttis ta osa palverätiku 
teel tervenemise koosolekust. Ta igatses oma südames, et ta vend seal olla saaks ja organiseeris venna 
jaoks palvevõimaluse. Naabrid olid hämmastunud, kui nad nägid noort poissi, kes varem käia ei 
saanud, käimas ja küsisid üllatunult: „Mis selle poisiga juhtus?“

Välisuudised
Keenias, Nairobi Manmini Pühaduskoguduses 
peetud palverätiku teel tervenemise koosolek

Kolmeaastane laps, kes ei suutnud varem käia, 

käib nüüd! 

Tunnistused

Mu perekond on eri kultuuritaustaga ja nii mina 
kui ka mu malaislasest naine oleme kurttummad. Me 
abiellusime 2008. aastal ja saime tütre ja poja. Me 
oleme tänulikud, et nad kuulevad normaalselt. See 
sündis Jumala armu ja armastuse tõttu. 

Mu sündimata lapsele prognoositi tõenäolist surma 
või vegetatiivset seisundit

Ma tulin usule, kogedes oma teise lapse haigusest 
tervenemise protsessi  käigus Jumala leebet 
armastust. 

See juhtus 2011. aastal, kui mu naine oli kuuendat 
kuud rase. Ultrahelitesti tulemus tehti teatavaks 
ja arst ütles, et lootel kahtlustati söögitorusonga. 

Söögitorusong on mao ülaosa esiletungimine (või 
songa moodustumine) rindkeresse kas diafragma 
rebendi või nõrkuse tõttu. Arst ütles, et ma läheksin 
teise suuremasse haiglasse. Me läksime ülikooli 
haiglasse, kus tehti põhjalik meditsiiniuuring. 
Tulemus tabas meid nagu pikne selgest taevast. 

 „Ta söögitorusong on nii tõsises seisundis, et ta 
süda on vales kohas ja songaosa avaldab kopsule 
survet. Ta on nüüd ohustatud seisundis ja seega ta 
kas sureb tõenäoliselt üsas või isegi kui teie naise 
sünnitus kulgeb edukalt, sureb laps väga tõenäoliselt. 
Isegi kui ta ellu peaks jääma, elab ta tõenäoliselt 
vegetatiivses seisundis.“

Me tulime naisega koju ja veetsime kogu 
päeva šokiseisundis ja nuttes. Siis nõustas meid 
Kurtummade misjoni asekonsultandist õpetaja. Ta 
selgitas hingamispäeva pühitsemist ja kogu kümnise 
andmist. Ta ütles meile ka, miks Jumal ei saanud me 
imikut kaitsta.

Sel ajal ei pühitsenud ma hingamispäea ega 
andnud ka kogu kümnist. Aga ma parandasin 
pärast temaga kohtumist minevikus tehtust meelt 
ja hakkasin hingamispäeva pühaks pidama. Ma 
arvestasin ka oma 2011. aasta jooksul teenitust 
kümnisesumma ja andsin selle Jumalale. Ja dr 
Jaerock Lee palvetas minu eest.

Mu poeg Eunsu sündis ohutult 22. augustil, 2011. 
aastal. Aga söögitorusonga ja kubemesonga tõttu 
pidi ta inkubaatorisse jääma.

2011. aasta oktoobris lubati Eunsu haiglast 
välja, aga tal oli ikkagi väikelaste astma, pidev 
pulmonaarne kõrgrõhutõbi, hüperbilirubineemia, 
avatud arterioosjuha, vasaku kopsu hüpoplaasia, 
dissemineeritud intravaskulaarne koagulatsioon ja 

hüaliinmembraantõbi. Kurttummadena ei olnud meil 
teda kerge kasvatada.

Jumala vägi tegi ta normaalseks

Va n e m d i a k o n i s s  H y u n j u  O h ,  k e s  t e g i 
Kurttummade misjoni heaks vabatahtlikku tööd, sai 
meie olukorrast teada. Ta käis Eunsuga aasta aega 
Manmini palvekeskuse koosolekutel ja palvetas 
ta tervise eest armastuse ja pühendumisega. Ma 
palvetasin naisega Taanieli palvekoosolekul. 

Eunsu võitis dr Lee palve ja palverätiku palve abil 
(Apostlite teod 19:11-12) mitu kriisiolukorda. Meile 
valmistas südamevalu see, et me ei saanud talle oma 
haigusseisundite tõttu vanemaks olla. Aga me olime 
lihtsalt tänulikud, sest vanemdiakoniss Oh hoolitses 
tema eest hästi. 

Lõpuks sai Eunsu dr Lee palve peale terveks ja 
tervenes kõigist haigustest. Lõpuks läks ta 2013. 
aasta 8. märtsist lasteaeda. Me täname ja austame 
kõige eest Jumalat, kes elustas mu surmale määratud 
poja. 

Vend Bokho Hani pojal ei olnud eluvõimalust, aga ta sai dr 
Jaerock Lee palve peale haigustest terveks ja kasvab nüüd 
hästi ja on hea tervise juures.
(Ülaltoodud fotol on Eunsu kohe pärast sündimist)

„Palvevägi äratas mu poja ellu ja ta sai 
kõigist haigustest terveks“

Vend Bokho Han (Kurttummade misjon)

Vend Bokho Hani pere ja vanemdiakoniss Hyunju Oh; 
vasakult, vend Bokho Han, tema tütar Eunhye, ta naine õde 
Kushuchen, vanemdiakoniss Hyunju Oh, venna poeg Eunsu


