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Jeesust Kristust ülendati
2012. aasta kristallmuusika festivalil
Püha Vaimu teod süütasid Iisraelis äratustule
②

①

③

④

⑤

⑥

⑦

■1. foto: Iisraeli pastorid said uut jõudu pärast 2009. aastal toimunud dr Jaerock Lee Iisraeli ühendkoosolekute sarja ja hakkasid julgelt Jeesust Kristust kuulutama■2. foto: 2012. aasta
Kristallmuusika festival peeti 19. mail■3. foto: Manmini Keskkoguduse Passioonikoori esinemine■4. foto: 2012. aasta muusikafestivali organiseerijad ja esinejad■5. foto: Kristallfoorumi
esindaja pastor Daniel Rozen palvetab väelise palverätiku abil haigete eest kogu maailmas■6. foto: Kristallfoorumi 3. aastapäeva sündmus toimus 2011. aasta detsembris■7. foto: 2.
dr Jaerock Lee Iisraeli ühendkoosolekusarja mälestuskonverents, mis toimus 2011. aasta oktoobris (kõneleja: ülemaailmne äratusjutlustaja dr Morris Cerullo)

19. mail 2012 peeti Latrun Minis,
Iisraelis, edukas Kristallmuusika
festival. Selle korraldaja oli
Kristallfoorum (Iisraeli pastorite liit)
ja seal osales peaaegu 2000 inimest.
Väga tuntud ülistajad paljudest
maadest, kaasa arvatud Venemaa,
USA, Ukraina, Bulgaaria ja Soome,
osalesid üritusel, mis edastati TBNVenemaa kaudu otsesaatena umbes
150 maale.
Passioonikoor ja diakon Ronya Son
Manmini Keskkoguduse Kujutavate
kunstide komiteest olid kohale
kutsutud ja austasid Jumalat kiituse
ja tantsuga. Nad esinesid ilusates
rõivastes, mis meenutasid taevast
kuulajaskonda ja laulsid Püha Vaimu
täiuses heebrea, vene ja lingala keeltes
kiituslaule. Kuulajaskonna sõnul
oleksid nad otsekui taevast esinemist
jälginud. Mõned olid nii üllatunud
esinejate nende keelte täiusliku
häälduse tõttu ja küsisid, kas nad
esinesid lindistatud laulude saatel.

See festival oli paljutähenduslik,
kuna Iisraeli kohalikud kogudused
kiitsid avalikult ja julgelt ühest
südamest Jeesust Kristust.
Messiaanlikud juudid olid ühiskonna
poolt tähelepanuta jäetud ja võõrdunud
just seetõttu, et nad võtsid Jeesuse
Kristuse vastu, aga nad said Püha
Vaimu töö kaudu uut jõudu ja kiitsid
Isandat avalikus kohas.
Va n e m p a s t o r d r J a e r o c k L e e
kuulutas 2007-2009 kolme aasta
jooksul tehtud 12 Iisraeli külastuse
käigus Iisraeli igas piirkonnas
evangeeliumi, millele järgnesid
väeteod. Vaimu tegude kaudu hakkasid
kohalikud pastorid aru saama Jumala
armastusest ja ettehooldest Iisraeli
jaoks ja kogunesid Iisraeli koguduste
k a s v u v a i m u s j a o rg a n i s e e r i s i d
pastorite liidu. Lõpuks organiseerisid
nad „Kristallfoorumi“ nimelise
pastorite liidu.
Pärast seda viis Kristallfoorum
läbi dr Jaerock Lee 2009. aasta

Iisraeli ühendkoosolekute sarja
Jeruusalemma ICC-s (rahvusvahelises
kogunemiskeskuses). Koosolekusarja
ajal kuulutas dr Lee julgelt sõnumit
pealkirjaga „Miks Jeesus Kristus
on meie ainus Päästja?“ ja tõi
evangeeliumi Iisraeli tagasi. See
edastati otsesaatena umbes 200 maale,
mis hämmastas kogu maailma.
Kristallfoorumi pastorid pidasid
koosolekusarju välismaal – USAs,
Venemaal, Ukrainas, Bulgaarias,
Eestis ja Soomes ja samuti Iisraelis,
kasutades palverätikut, mille eest dr
Jaerock Lee oli eelnevalt palvetanud
( A p o s t l i t e t e o d 1 9 : 11 - 1 2 ) . I g a l
pool koosolekukohtades ilmnesid
Vaimu tulised teod ja jumalikud
tervenemised. Koosolekud muutsid
paljude inimeste elu. Nende tunnistusi
saadetakse praeguseni.
Lisaks sai pühaduse evangeeliumi
levik hoo sisse dr Lee raamatute
Ärka, Iisrael!, Risti sõnum, Usumõõt,
Enne surma igavese elu maitsmine ja

Taevas I&II laialdase jaotamisega. Tel
Avivis, Ashdodis ja Jeruusalemmas
on võimalik osaleda MIS (Manmini
Rahvusvahelise Seminari)
kursustel, mis põhinevad pühaduse
evangeeliumist süsteemset arusaamist
andvatel loengutel, et usklikud
võiksid relvastuda Sõnaga ja nende
vaimne usk võiks kasvada. Manmini
Rahvusvahelise Seminari kursustel
on võimalik osaleda ka Ukrainas,
Küprosel ja Kasahstanis.
Praegu edastatakse Iisraelis dr Lee
jutlusi ja palvet haigete tervendamiseks
igapäevaselt TBN-Venemaa, CNL
TV, Holy God TV ja Rodnoi kaudu ja
suur hulk inimesi terveneb ja muutub.
Mira Rabhari tunnistas, et ta sai TBN
Venemaa vahendusel terveks dr Lee
ruumi ja aega läbistava palve peale ja
tema teine poeg, kellel oli alkoholi- ja
narkosõltuvus, muutus.
Meil on suured lootused, et pühaduse
evangeelium levib aktiivselt ja Püha
Vaimu tuline töö leiab jätkuvalt aset.
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Ründajad kisuvad taevariigi endale
„Ristija Johannese päevist tänini rünnatakse taevariiki ja ründajad kisuvad selle endale.“ (Matteuse 11:12)

3. Kuidas Taevas paremat eluaset „saada“

Olümpiamängudel kuldmedali võitnud sportlane
on väga õnnelik! Läbitud raskest treeningust
saab rõõm ja sportlane on joovastustundest tulvil.
Samamoodi – kui meie võidame vaenlase kuradi
ja saatana vastu vaimse lahingu ja saame lõpuks
võitjaks, võime me Uude Jeruusalemma minna ja
miski maapealne ei ole selle au sarnane. Ka maa
peal olles ei säästa me end auhinna või tasu nimel
eneseohverdusest ega vaevast. Kuidas me siis
peaksime elame, et niisuguseid taevaseid tasusid
oodata?
1. Taevas vallutatakse usujõuga
Matteuse 11:12 jutustatakse: „Ristija Johannese
päevist tänini rünnatakse taevariiki ja ründajad
kisuvad selle endale.“ Kuna taevas on Valguse
enese – Jumala – maailm, ei saa vaenlane kurat
ja saatan sellele mingil moel läheneda. Aga kes
julgeks Taevast jõuga enesele kiskudes kannatusi
tekitada?
See tähendab, et jumalalapsed saavad taevariigi
oma valdusse kui nad jäävad vaenlasele kuradile
ja saatanale peale. Lisaks võime me vastavalt oma
usumäära kasvule paremasse taevasesse elukohta
minna. Inimestel on patu tõttu võimalik vaid
põrgusse minna. Aga Jeesuse Kristuse usu kaudu ja
pääsemist vastu võttes sai inimestele võimalikuks
taevasseminek.
Aga vaenlane kurat ja saatan püüavad anda
parimat, et peatada inimesi evangeeliumi kuulamast
ja Isandasse uskumast. Nad on valvel, püüdes isegi
kristlasi patustama ahvatleda. Me võime taevariigi
täielikult oma valdusse saada kui me võidame
lahingu vaenlase kuradi ja saatana vastu, kes
tahavad meid ahvatleda. Seega, Piiblis öeldakse, et
„ründajad kisuvad selle endale.“
Miks Jeesus ütles, et „taevariiki on Ristija
Johannese päevadest tänini rünnatud“? Ristija
Johannese ülesanne oli valmistada Jeesusele tee
ja ta tunnistas Jeesusest, et Ta võiks kogu töö
Päästjana lõpule viia. Seega tähistab „Ristija
Johannese päevadest tänini“ Kristuse ja Uue
Testamendi aega, kui inimesed pääsesid usu kaudu.
Va n a Te s t a m e n d i a j a l p ä ä s e s i d i n i m e s e d
käsuseaduse tegude teel. Neid ei peetud
patustajateks kui nad ei teinud välispidiselt
pattu, kuigi nende südames oli kurjus. Kui nad
käsuseadusest üle astusid, said nad patuohvri kaudu
oma patu andeks. Aga Uue ja Vana Testamendi aja
pääsemise standard erineb. Uue Testamendi ajal
võime me pääseda kui me usume Isandat Jeesust
ja võtame vastu Püha Vaimu, isegi kui me ei too
patuohvrit. Sellepärast kutsuvad inimesed Uue
Testamendi aega Püha Vaimu ja armu ajaks.
2. Taevane eluase otsustatakse inimese
usumõõdu järgi
Roomlastele 12:3 kirjutatakse: „… vaid mõtleks
nõnda, et saaks arukaks sedamööda, kuidas Jumal

Esiteks tuleb meil eesmärgi suunas rühkida

Vanempastor dr Jaerock Lee

igaühele usu mõõdu on jaganud.“ Nii nagu öeldud,
on igaühel erinev usumõõt. Missugune on siis
esimene usutase?
Esimese taseme usk on väikelaste usu sarnane.
1. Johannese 2:12 öeldakse: „Ma kirjutan teile,
lapsed, sest patud on teile andeks antud Tema
nime pärast.“ Siin tähendab „lapsed“ kristliku
elu alustajaid, kes on Isanda alles vastu võtnud ja
jumalalasteks saanud. Nende usk on pääsemise
vastuvõtmiseks piisav. Selle usutaseme juures
vastavad nad Taeva madalaimasse eluasemesse –
paradiisi – mineku tingimustele.
J ä rg m i n e o n l a s t e u s k . 1 . J o h a n n e s e 2 : 1 4
kirjutatakse: „Ma olen kirjutanud teile, lapsed, sest
teie olete ära tundnud Isa.“ Selle taseme kristlane
hakkab Jumalat vähehaaval vaimselt mõistma ja
kasvab, hakates Jumalat „Isaks“ kutsuma – nii
nagu imik tunneb suuremaks kasvades oma isa ära.
Niisuguse usuga inimesed on „piimajooja“ lapse
sarnased. Nad võivad minna paremasse elukohta
esimeses taevariigis.
Kolmas on noorte meeste usk. 1. Johannese 2:13
nenditakse: „Ma kirjutan teile, noored, sest te olete
ära võitnud kurja.“ Noorte usuga inimene ei vaata
maailmalikke asju, vaid elab tõe sees ja võidab
kurja, kuna tal on suurem usk. Ta sarnaneb tahket
toitu süüa suutvale inimesele. Niisuguse usuga
inimesed lähevad teise taevariiki, mis on esimesest
taevariigist parem.
Lõpuks on isade usk. 1. Johannese 2:14 öeldakse:
„Ma olen kirjutanud teile, isad, sest teie olete
mõistnud Teda, kes on olnud algusest.“ Isade usuga
inimesed on igasugusest kurjusest vabaks saanud.
Nad armastavad Jumalat ülimal määral ja võivad
olla Talle isegi meelepärased, kuna nad teavad
algusest olemas olnud Jumala päritolu. Nad võivad
ka oma ülesandeid hästi täita ja kogu Jumala kojas
ustavalt tööd teha. Nad saavad kõigile inimestele
heaks eeskujuks ja kuuletuvad, Jumala tahet ja
südant mõistes. Nad võivad minna kolmandasse
taevariiki või kõige ilusamasse elukohta – Uude
Jeruusalemma.

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)

1. Korintlastele 9:25-26 öeldakse: „Ent iga
võistleja on kasin kõiges; nemad küll selleks,
et saada närtsivat pärga, aga meie, et saada
närtsimatut. Sellepärast ma jooksen, aga mitte nagu
pimesi; ma võitlen, aga mitte nagu tuult pekstes.“
Nii nagu Pühakirjas öeldud, on oma seisundi
alalhoidmine vaimse võidujooksu lõpetamiseks
väga oluline.
Te ei saa vaid mingil määral üles kasvamise tõttu
muutuda kõrgiks ega laisaks. Teil tuleb ärkvel
olla ja kogu aeg palvetada. Te ei tohi paremale
ega vasakule pöörduda, vaid peate kindlalt usus
püsima. Siis ei kiusa meid vaenlane kurat ja saatan.
Lõpuks liigume me üha paremasse taevasesse
elukohta.

Teiseks, me peame vaimseteks lasteks saama
Matteuse 18:3 kirjutatakse: „… kui te ei pöördu
ega saa kui lapsed, ei pääse te taevariiki.“ Kuna
laste minaolemus pole veel välja kujunenud, vaid
neil on ikka veel puhas süda, kuuletuvad nad
oma vanematele. Samamoodi võime meie tõele
kuuletuda vaid siis kui me saame vaimseteks
lasteks. Me võime kuuletuda Jumala Sõnadele, kus
meil käsitakse midagi teha, pidada, millestki lahti
saada ja midagi enam mitte teha. Siis võib meist
tulla headust ja armastust, kuna me süda on täis
tõde. Me võime Jumalat kõige rohkem armastada
ja armastada oma ligimest otsekui iseennast.

Kolmandaks, me peame käsuseadust
armastusega täitma
Kõik, mida Jeesus maa peal tegi, oli käsuseaduse
armastusega teoks tegemine. Ta tegi armastuse
täielikult teoks, lastes end patuste eest risti lüüa.
Tema ohvri läbi said saatanat teeninud inimesed
Päästjasse Jeesusesse uskudes taevariiki. Kõik see
rääkis Jeesuse armastusest ja pühendumisest.
Roomlastele 13:8-10 kirjutatakse: „Ärgu olgu
teil ühtki muud võlga kellegi vastu kui ainult
võlg üksteist armastada, sest kes armastab teist,
on Seaduse täitnud…..Armastus ei tee ligimesele
kurja. Nii on armastus Seaduse täitmine.“ Me
peame üksteist armastama nii nagu Jeesus armastas
meid. Niisugune armastus on tugev relv, mis laseb
meil taevariiki rünnata.
Jumal on armastus ise ja Uus Jeruusalemm, kus
asub Ta aujärg, on armastuse tuum. Seega, kui
me vihkame vendi ja mõistame nende üle kohut
ja taunime neid, ei saa me paremasse taevasesse
elukohta minna. See on meile tõeline kaotus.
Armastuse Jumal valmistas meie jaoks kõige
ilusama elukoha – Uue Jeruusalemma. Ma palun
Isanda nimel, et te hävitaksite vaenlase kuradi ja
saatana leeri, et teie usumõõt kasvaks ja te saaksite
Uude Jeruusalemma minna.
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GCN TV edastab
Jumala armastust kogu maailmale!
Tsita adid intervjuudest
GCN TV asutati kristlikus edastusteenistuses
Jumala tahet järgides üksnes Kolmainu Jumala
au ja evangeeliumi kõigile maailma rahvastele
levida laskmiseks. Maailm globaliseerub nüüd
suhtlusvõrgu teenuste sarnase uue meedia ja
kiirete transpordisüsteemide kaudu, mis muudab
edastusteenused väga mõjukaks.
Nüüd on lõpuaeg, mil patt ja pimedus levivad veelgi

enam kui Soodoma ja Gomorra ajal. Kristlased peaksidd
maailma valguse ja soolana pöördelist osa etendama,
evangeeliumi igasse maailmanurka viima ja Isanda
teise tuleku jaoks valmistuma. Saadete edastusteenistus
on niisuguste ülesannete täitmiseks vajalik. Sel
ajal on GCN TV levitanud kogu maailmas Jumala
evangeeliumi, Jeesuse Kristuse armastust ja Püha
Vaimu tulist tööd.

Praegune saadete edastamise seisukord
2000. aasta jaanuaris alustasime me GCN TV-ga vaid usus. Tänaseks on töö kasvanud evangeeliumi kogu maailma
viimiseks ja on saanud oluliseks osaks saadete edastamise vallas ning me oleme rajanud võrgu väljapaistvate
saatejuhtide ja pressimeediaga nii Korea siseselt kui väljaspool riiki. Elu täis Sõna ja väeteod, mida GCN TV-s
kuulutatakse, on muutunud väga vägevaks arvukate Jumala armastust ja väge kogevate vaatajate tõttu, kelle päriselu
probleemid on lahenenud ja kes on leidnud kavas olnud saadete kaudu elu tõelise väärtuse. Peeneraldustehnoloogiaga
tekitatud kõrgkvaliteetset pilti, erinevat saatesisu ja kõrgtasemel saateid on edastatud koostöös maailma teiste
saatejuhtidega rohkem kui 170 maale. Tänukirjad ja aega ning riigipiire ületava palve soovid on telejaamad üle
ujutanud.

Nägemus
GCN TV eesmärgiks on saada maailma peamiseks kristlikuks telejaamaks, mis juhatab kõik rahvad Isanda
Jeesuse juurde. See laiendab saadete edastamise ala ja meediaplatvormi, et iga riigi kõik vaatajad võiksid GCN-i
saateid igal ajal ja igas kohas näha. Pärast iga regionaalset iseärasust arvesse võttes, ehitab GCN võrgu, mis
ühendab kogu maailma ja jõuab vaatajateni eri meedia, kaasa arvatud mobiiltelefonide, Interneti, kaabeltelevisiooni
ja satelliittelevisiooni kaudu. Eriti tehakse saateid praegusega võrreldes enamates keeltes, et kohalikud inimesed
mõistaksid elusõna selgemalt ja näeksid väetegusid elavamalt. Lisaks ühendab GCN TV kristlikud telejaamad ja haruning liitkogudused, mis kiirendab ülemaailmse kogukonna moodustumise protsessi.

„GCN TV-l
T
on suur nägemus
kirgliku evangeeliumiga Jeesuse
Kristuse armastust edastada.
Ma usun, e t see t ö ö edeneb
suur epär aselt. GCN TV kaudu
saavad paljud inimesed teada,
kes on Jeesus Kristus ja nad
saavad Tema nimesse uskudes
tõelise elu.“
Dr. Frank Wright, NRB
(Riiklike ususaadete edastajad) juhataja
„GCN T V kavas olevad
saa t ed ja dr Jaer ock Lee
jutlus t atud sõnumid liigut asid
vaatajate südameid ja õpetasid
meile selgelt ja lihtsalt, kuidas
Isanda heak s õiglaselt elada.
Jeesuse Kristuse evangeelium
on dr Lee k audu maailma
äärteni levinud.“
Igor Nikitin,
Venemaa RBN Rodnoi ja TBN Venemaa juhataja
„Jumalariiki avar danud GCN
T V puudu t a s mind ja e si t a s
mulle v äl jakut se oma imelise
edastussüst eemi ja hästi
arenenud tehnoloogiatega. Mul
on väga hea meel GCN T V-le
tööd teha. See on meile suureks
õnnistuseks.“
Rosalba Rodriquez De Rincon, Enlace TBN
Kolumbia juhataja
„Hulk vaatajaid Puducherry’st
Indias on dr Lee jutluste kaudu
õnnistatud saanud. K õik GCN
TV saated on usklike usu kasvu
p a l j u m õ j u t a n u d. M a p a l u n
Jumala t, e t GCN T V saa t eid
edastataks kogu Indias.“
Abraham Vincent,
India Arul Vaakku GCN TV juhataja
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„Tänu dr Jaerock
Lee palvele sain
ma oma poega käte
vahel hoida“

„Pühaduse
evangeelium teeb
meie perekonna
õnnelikuks“

Sergei Velbovets (In Victory Media Group juhata ja)

Õde Valentina Palnikov (California, USA)

Ma olen venekeelsete alade juhtiva kristliku veebiportaali In
Victory meediagrupi juhataja. Me oleme dr Jaerock Lee palve
tagajärjel rikkalikku vilja kandnud.
2011. aasta detsembris koges mu perekond Jumala hämmastavat
väge. Mu naine oli üheksa kuud rase, aga talle tekkisid imelikud
sümptomid. Tema üsas olnud loode, kes liikus varem, lakkas
mitmeks päevaks liikumast. Me kartsime väga ja olime üllatunud.
Me rääkisime esiteks telefonitsi tema arstiga, aga see polnud hea
tundemärk. Ent ma palvetasin kogu südamest ja uskusin Jumalat,
kes suudab surnuid ellu äratada.
Ma saatsin reedel, 16. detsembril 2011. aastal palvesoovi Jaerock
Leele, kes on vägev jumalasulane Seoulis ja palusin tal meie eest
palvetada. Pärast ta palvet juhtus midagi hämmastavat. Loode
hakkas taas liikuma.
27. detsembril sünnitas mu naine lõpuks terve lapse, kes oli meie
teine poeg. Vastsündinute sõeluuring näitas, et ta tervislik seisund
oli täiesti normaalne. Mu naine ütles, et ta tundis sünnituse ajal
Jumala ligiolus olles rahu.
Ma olen samuti tänulik, et ma võin kuulata pühaduse
evangeeliumi, mis ei lähe kunagi maailmaga kompromissile.
Tänapäeval kuulutavad paljud pastorid sõnumit, mida
koguduseliikmetel on hea kuulata, selle asemel, et rääkida Jumalale
meelepärast sõnumit. Ent dr Lee juhib sõnumites tähelepanu
pattudele, mida Jumal vihkab ja rõhutab, et me peaksime saama
Jumala Sõna alusel elavateks Jumala tõelisteks lasteks. Ma usun,
et Jumal on tema kaudu just sellepärast palju tunnustähti, imesid ja
väetegusid ilmutanud.
Paljud pastorid ja jumalasulased tahavad Manmini Keskkogudust
külastada. Mul on suur au töötada koos dr Leega, kes näitab
inimestele, et Jumal on elav.

GCN
Ülemaailmne Kristlik Võrk

Tel.: +82-2-824-7107
www.gcntv.org
E-post: webmaster@gcntv.org

Me saime vanepastori dr Jaerock Leega kolm aastat tagasi tuttavaks.
Me registreerusime Manmini Keskkoguduse liikmeks 25. oktoobril, 2009
Interneti vahendusel.
2008. aasta augustis palusime me dr Leel palvetada mu poja Vitali
Palnikovi eest, kes oli kodust minema jooksnud. Pärast dr Lee ruumi ja
aega läbistavat palvet naasis mu poeg koju. Praegu on ta Koreas, et saada
Manmini Keskkoguduse misjonäriks.
Pühaduse evangeelium oli meie perele tõeliseks õnnistuseks. Ma
kuulasin abikaasaga Venemaa kristliku kanali Impact TV kaudu dr Lee
jutlustesaadet „Risti sõnum“, mis sisaldas selgitusi teemal „Miks Jumal
pani Eedeni aeda hea ja kurja tundmise puu?“, „Jeesuse seitse sõna ristil“.
Me saime ühendust pastor dr Vitali Fishbergiga (Jumala tarkuse ja väe
nimeline Manmini kogudus, New York City’s, USAs) ja ta aitas meid
palju.
Me oleme kaua aega kristlastena elanud, aga meil oli palju küsimusi
Jumala Sõna kohta Piiblis. Dr Lee jutlus ja sealsed lihtsad näited olid
meie jaoks väga arusaadavad. Me saime ta jutluse kaudu Jumala tahtest
selgelt aru. Pärast selle kaudu Jumala armastuse mõistmist, hakkasime me
Jumalat veelgi rohkem armastama ja saime tõelise usu. Me olime väga
õnnelikud, et meist said tõelised kristlased. Pärast kõike seda tahtsime me
dr Leed tõesti oma silmaga näha.
Lõpuks külastasin ma 2010. aasta mais Manmini Keskkogudust ja
sain palju armu. Koguduseliikmete usuelu oli väga muljetavaldav. Pärast
USA-sse naasmist registreerusin ma MIS-i (Manmini Rahvusvahelise
Seminari) õpilaseks. Kursustel õpin ma Jumala Sõna tundma ja mu elu
muutub vaimselt.
Me tellisime inglisekeelse Manmini uudistekirja Manmin News.
Ma jagasin neid Sacramento, California kristlastele ja jagasin saadud
õnnistusi. Me andsime ka vangidele dr Lee raamatuid Taevas ja Põrgu.
Me tunneme uhkust, nähes neid raamatute kaudu muutumas. Me täname
ja austame Isa Jumalat ja tahame tänada ka oma Peigmeest, Isandat.
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