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„Ma jätan oma südame oma armsamate jaoks maha ja 
ma palun, et Isa suur armastus jõuaks nendeni.“

See on palve, mida Isand palus siira armastusega 
inimeste vastu, ajal kui Ta oli nende päästmiseks 
ristile riputatud. Manmini Keskkoguduse Kujutavate 
kunstide komitee teeb ettevalmistusi 2014. aasta 
ülestõusmispühade etenduseks, mille nimeks on 
„Pisarad“.

Etendus algab ainult Isanda jaoks elanud apostel 
Pauluse ja Jeesuse jüngrite märtrisurmaga. Laval 
kujutatakse Jeesuse teenistust, ristilöömist, ülestõusmist 
ja taevasseminekut. 

„Pisarate“ üleüldine üldjuht on pastor Heejin Lee, 
Kujutavate Kunstide Komitee esimees ja etenduse 
lavastaja on vanem Seongdae Yang, kes töötab MBC 
Kunstikeskuses disainerina. Diakoness Jin Lee, 
Kujutavate Kunstide Komitee administraator, on 
muusikaline juht ja diakon Hangu Kim, Nissi orkestri 
abidirigent, dirigeerib. Kujutavate Kunstide Komitee 
esinemismeeskonna liikmed ja ühendkoor esinevad 
koos. Samuti, valgus-ja eriefekte teevad lepingulised 
teatriprofessionaalid, mis tekitab suuri ootusi. 

Etenduse lavastaja vanem Seongdae Yang ütles: 
„Üksnes ülestõusmispühade etenduseks valmistumine, et 
Isanda ülestõusmist mälestada, on mulle meeleliigutust 
valmistanud ja teeb mind iseenesest tänulikuks. Ma 
mõtisklesin Jumalalt saadud sisu teemal, et kõike 
paremini väljendada ja meie lavastusmeeskond ja 
esinejad valmistuvad esinemiseks kogu südamest ette.“

Ülestõusmispõhade etendust esitatakse igal aastal 
ülestõusmise pühapäeva eelse reedeöise teenistuse teisel 
poolel. See puudutab vaatajaskonda sügavalt ja esitab 
neile Isanda armastust. 2009. aastast alates on eriti 
esitatud Jumalalt saadud laule ja lugusid, mis avaldasid 
vaatajaskonnale veelgi suuremat muljet. 

2009. aastal kujutas etendus „Meenutus“ eriefektidega, 
et Jeesus meenutas oma ristilöömise eelsel ööl 
Ketsemanes viimaseid päevi. 

„Meie Isanda armastust“ etendati 2010. aastal. See lasi 
vaatajaskonnal kuulda Maarja Magdaleena ülestunnistust 
ristil olevale Jeesusele ja enne Jeesuse ristileminekut 
Teda kolm korda salanud Peetruse ülestunnistust. 

2011. aasta ülestõusmispühade etendus „Isanda 
tee“ esitati Jeesusega Tema teenimise, ristilöömise, 
ülestõusmise ja taevassemineku ajal koos olnud inglite 
tantsudraamana. 

2012. aasta etenduses „Armastuse Nimi Jeesus Kristus“ 
meenutas apostel Paulus Jeesuse avalikku teenistust ja 
jättis jälje risti armastusse. 2013. aasta etenduses „Isand 
on Kristus“ meenutasid Maarja Magdaleena, apostlid 
Peetrus ja Johannes Jeesusega koosoldud aega. Etendused 
edastasid inimestele Isanda lõpmatut armastust. 

Koguduseliikmed elasid Ülestõusmispühade pühapäeva 
südamest oodates vagalt Sõnas ja palves, et saada Isanda 
südant. 

Seda Ülestõusmispühade etendust esitatakse 2014. 
aasta 18. aprillil reedeöise teenistuse teise poole ajal 
põhipühamus. Inimesed võivad seda jälgida kogu 
maailmas GCN (www.gcntv.org) vahendusel. 

Isanda lõputu armastus ja halastus
Ettevalmistused ülestõusmispühade etenduseks „Pisarad“, mille esitajaks 

on Kujutavate kunstide komitee, on täies hoos
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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) 
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„Sest sellest on rohkem kasu kui hõbedast ja rohkem tulu kui kullast. See on kallim kui pärlid, ja ükski asi, mida sa ihaldad, 
ei ole sellega võrreldav.“ (Õpetussõnad 3:14-15)

Tarkus on parem kui kuld

Inimesed peavad erinevaid asju 
väär tusl ikuks.  Mõned soovivad 
k u u l s u s t ,  a g a  t e i s e d  p e a v a d 
ühiskondlikku võimu või teadmisi 
väärtuslikuks. Teised taas peavad 
rikkust kõige olulisemaks. Jumal 
hindab tarkust ja ütleb, et see on parem 
kui puhas kuld. Mitte miski selles 
maailmas ei suuda meile tõelist elu 
ega rahu anda. Aga tarkuse väärtus 
suureneb mõõtmatult sõltuvalt sellest, 
kui palju me oleme seda saanud ja 
kuidas me seda kasutame. 

Tarkust võib tavaliselt  kaheks 
liigitada. On olemas üldine tarkus, 
mida saab kogemuse ja õpingute kaudu, 
aga on olemas ka taevane tarkus, 
mida Jumal annab ülevalt. Hoolimata 
sellest, kui targaks inimene saab, ei 
saavuta inimese üldine tarkus kunagi 
Jumalalt saadud tarkuse mahtu. Seega, 
1. Korintlastele 1:25 kirjutatakse: „Sest 
Jumala narrus on inimestest targem ja 
Jumala nõtrus inimestest tugevam.“

1. Jumalal t  saadud tarkuse 
väärtus

Tarkus tähendab saadud teadmiste 
kasutamist. Isegi kui te mõistate 
mingit olukorda ja suudate millegi 
saavutamiseks selget  lahendust 
näha, kui teil on tarkusest vajaka, 
ei saa arusaamine tõeliselt oma täit 
väärtust demonstreerida. Inimene 
võib õpiprotsessi kaudu arusaamist 
saada, aga tarkust saadakse ainult 
siis, kui inimene on valmistanud selle 
saamiseks oma südameastja.

Jumala käest saadud tarkusega 

i n i m e s e d  t e a v a d ,  k u i d a s  n e i d 
ümbritsevate inimeste südant muuta. 
Neile vajalikud inimesed teevad 
nendega koostööd ja asjad voolavad 
nagu vesi. Aga need, kes ei ole targad, 
põhjustavad vastupanu tekkimist isegi 
siis, kui nad teevad head tööd. Nad on 
teistega tülis ja rasketes olukordades. 

Targad saavad ainsa sõnaga armastust 
ja õnnistused, aga need, kes ei ole 
targad, kaotavad sellegi võimaluse, mis 
neil on ja valmistavad oma sõnadega 
iseendile raskusi. Kui võrrelda meie 
jõupingutusi ja vaevanägemist viljaga, 
mille see tekitas, on vili suhteliselt 
väiksem, kui meil on tarkusest puudus. 
Aga targad on Jumalale erinevatel 
viisidel meelepärased, et paremaid 
tagajärgi saada. 

Nad on Jumalale oma palvetega 
meelepärased ja neil  jääb harva 
mõni Jumala armu saamise võimalus 
kasutamata. Lisaks, nad isegi loovad 
iseendile võimalusi Jumala armu 
saamiseks. Kui meil on Jumalalt 
saadud tarkus, võime me palvevastuste 
saamiseks otseteed minna, vilja kanda 
ja õnnistatud saada. 

2. Saalomoni õnnistati Jumala 
tarkuse kaudu

Ta r k u s e s t  e i  s a a  S a a l o m o n i 
mainimata rääkida. Saalomon oli 
Taaveti troonijärglane ja tõi Jumalale 
oma parima jõupingutusega tuhat 
põletusohvrit. Põletusohvrit tuuakse 
o h v r i t  p õ l e t a d e s ,  e t  J u m a l a l e 
selle meeldivat lõhna ohverdada. 
See  ol i  Vana Testamendi  kõige 
tavalisem ohvritoomise meetod ja 
tänapäeva mõttes viitab see kõigile 
pühapäevastele teenistustele, kaasa 
arvatud pidustuste teenistused nagu 
Ülestõusmispühad ja Tänupühade 
pühapäev. 

Saalomon tõi ohvrid kogu südamest 
ja nii siiralt, et Jumal ilmus ta unenäos 
ja ütles: „Selsamal ööl ilmutas Jumal 
ennast Saalomonile ja ütles talle: 
„Palu, mida ma sulle peaksin andma!“ 
(2.  Ajaraamat 1:7) Saalomon ei 
palunud kuulsust ega luksuslikku elu. 
Ta palus tarkust ja teadmisi, mille abil 
inimesi valitseda. Jumalal oli heameel 
tema palve üle ja Ta andis talle ka au 
ja materiaalseid õnnistusi, mida ta ei 
palunudki (2. Ajaraamat 1:11-12).

Tarkus, mille Saalomon Jumalalt sai, 

oli nii suur, et Seeba kuninganna kuulis 
sellest ja tuli, et selle kohta rohkem 
teada saada. Ta tõi Saalomonile 
ka palju ohvriande kaasa. Ta ütles: 
„Sinul on rohkem tarkust ja vara kui 
kuulduses, mida ma olin kuulnud“ (1. 
Kuningate raamat 10:7).

Saalomoni tark otsus 1. Kuningate 
raamatu 3. peatükis on väga kuulus. 
Ühel päeval tõid kaks naist Saalomoni 
juurde sülelapse. Kumbki naine väitis, 
et laps oli tema oma. 

Mõlemad sünnitasid lapse umbes 
samal ajal. Üks naine tappis oma 
lapse kogemata öösel ja vahetas oma 
surnud lapse teise naise imiku vastu 
välja. Hommikul leidis teine naine 
surnud imiku oma juurest. Need kaks 
naist tulid lõpuks Saalomoni juurde, et 
oma nõudele vastus saada. Saalomon 
ütles: „Andke mulle mõõk.“ Siis tõid 
inimesed kuningale mõõga. Kuningas 
ütles: „Jaotage elav laps kaheks ja 
andke pool ühele ja pool teisele.“

Siis rääkis naine, kelle laps elas, 
kuningaga, sest ta tundis oma poja 
pärast  suurt  erutust  ja palus,  et 
Saalomon annaks imiku teisele naisele, 
et imik võiks elada. Aga teisel naisel 
oli hea meel kuninga otsusest laps 
kaheks jaotada. Saalomon ütles naisele, 
kes palus oma lapse elu eest, et tema 
oli päris ema ja andis lapse talle. Ta 
mõistis oma last enam kui oma elu 
armastava ema armastust. 

Tarkusega võib inimene süütu õigeks 
mõista ja teised austavad teda ta targa 
otsuse eest. 

3. Tark naine Abigail
1. Saamueli raamatu 25. peatükis 

pööras Abigail eluohtliku olukorra 
ümber ja teda õnnistati ta tarkuse 
eest. See juhtus siis, kui Taavet pages 
kuningas Sauli eest.

Taavet ja ta mehed tundsid nälga ja 
janu ja palusid lähedal elavalt rikkalt 
mehelt Naabalilt abi. Minevikus kaitses 
Taavet Naabali karja. Aga Naabal pidas 
Taavetit alamaks, kui Taavet alandus, 
et Naabalilt abi paluda. Taavet tundis 
raevu ja suundus 400 mehega Naabali 
kotta, et teda tappa. 

Naabali naine Abigail sai sellest 
teada. Ta valmistas kiiruga leiba ja 
veini ja muud toitu, pani selle eeslile 
ja saatis Taaveti poole teele. Taaveti 
mehed vajasid kõige enam toitu ja olid 

seda palunud, sest nad olid põgenemas. 
Seega ta valmistas tolles hädaolukorras 
toitu. 

Siit mõistame me Abigaili tarkust. 
Abigail kohtus Taavetiga ja langes 
näoli maha, enne kui Taavet tõstis 
ta tema alandliku suhtumisega üles. 
Kuigi Naabali tegu oli surma väärt, 
palus Abigail  kogu südamest ja 
tõsimeelselt Taavetilt oma abikaasa 
eest andestust. Siis kiitis ta Taaveti 
mõtete rahustamiseks Taaveti häid 
külgi. Lisaks mainis ta ettevaatlikult 
ka seda, et Jumalal ei oleks olnud head 
meelt sellest, kui Taavet oleks tapnud 
Naabali koja rahvast ja verd valanud. 

Taavet ütles talle: „Õnnistatud 
olgu Isand, Iisraeli Jumal, kes sellel 
päeval on sind mulle vastu läkitanud! 
Õnn i s t a tud  o lgu  su  mõis tus  j a 
õnnistatud ole sa ise, et sa täna mind 
oled takistanud veresüüsse sattumast 
ja iseennast oma käega aitamast!“ (1. 
Saamueli raamat 25:32-33) Tema viha 
lahtus. 

Pärast seda kui Abigail lohutas 
Taaveti südant, oli Naabal purjus ja 
pidutses kuninga kombel. Ta ei öelnud 
oma abikaasale järgmise hommikuni 
mitte midagi ja seegi sündis tema 
tarkusest. Ta ei teadnud iialgi, mida 
purjus mees oleks kostnud, kui ta 
oleks rääkinud tollel päeval juhtunust. 
Abigailil oli taoline tarkus ja ta edastas 
teated oma abikaasale järgmisel 
hommikul, pärast seda, kui ta oli 
kaineks saanud. Naabal kartis väga ja 
arvas, et teda oleks tappa võidud ning 
sai südamerabanduse ja kangestus 
kivikõvaks. Ta suri kümme päeva 
hiljem. 

Abigail  päästis oma tarkusega 
iseenese ja kogu oma koja tapmise 
eest. Selles mõttes võivad asjad meiega 
lihtsalt ja hästi minna või tühiasjadest 
võivad saada suured probleemid 
sõltuvalt sellest, kas me oleme targad 
või mitte. Seda mõistes peaksime me 
igatsema Jumalalt saadud tarkust, mis 
on kallim kui kuld. 

Kal l id  vennad-õed Kris tuses , 
Jakoobuse 3:17 öeldakse: „Aga ülalt 
pärinev tarkus on esmalt puhas, siis 
rahumeelne, leebe, kuulekas, tulvil 
halastust ja häid vilju, erapooletu, 
teeskluseta.“ Ma palun Isanda nimel, 
et teil oleks ülevalt pärinev tarkus ja te 
kogeksite jumalalaste õnnistusi.

Vanempastor dr Jaerock Lee
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Ma sain teada, et esimene inimene Aadam ja esimene naine Eeva 
läksid hävingu teed, süües keelatud vilja hea ja kurja tundmise puust. 
Jumal on kõiketeadja ja kõikvõimas, seega Ta teadis, et nad söövad 
seda. Sellest hoolimata pani Ta selle puu sinna. Miks Ta seda tegi?

Mõned inimesed ütlevad: „Miks Jumal pani hea ja kurja tundmise puu aeda ja lasi 
Aadamal minna surma teed?“ Mõned ütlevad isegi, et Jumal ei pruukinud teada, et 
Aadam sellest puust sööb. Aga see ei ole õige. 
Jumal teadis esiteks ette, et Aadam sööb puust ja teeb pattu. Sellepärast oli Tal juba enne 
Loomist ette valmistatud inimeste päästetee. Ta valmistas Jeesuse Kristuse enne ajastute 
algust ette. 
Süveneme Jumala ettehooldesse ja armastusse, mis seisnes hea ja kurja tundmise puus. 

Pärast seda, kui Aadam ja Eeva sõid oma 
vabast tahtest hea ja kurja tundmise puust

Meil suhtelisust kogeda laskva Jumala 
tõelist rõõmu toov armastus 

Eedeni aia külluses sai esimene inimene Aadam palju vaimseid 
teadmisi, mis puudutasid Jumalat, vaimumaailma, tõde, headust 
ja valgust. Ta sai ka piisavalt teadmisi, et kõik allutada. Ta valitses 
hämmastavate teadmiste ja tarkusega isandana kõiki olendeid ja asju ja 
paljunes, sigitades palju lapsi (1. Moosese raamat 1:28, 2:19, 3:16). Aga 
Jumal keelas tal ühte asja teha – see tähendab, aia keskel olevast hea ja 
kurja tundmise puust süüa. 

1. Moosese raamatus 2:16-17 öeldakse: „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!“

Jumal lõi Aadama ja andis talle vaba tahte, millega ta võis sõltumatu 
otsuse langetada. Ta lasi Aadamal Eedeni aia külluses igavesti elada. Aga 
kuna ta tehti maapõrmust ja siis sai temast eluhinguse kaudu elav vaim, ei 
pidanud ta sõnakuulmatuse korral igavest elu kogema. Selleks, et ta seda 
meeles peaks, pani Jumal aeda hea ja kurja tundmise puu ja tegi ta selle 
suhtes ettevaatlikuks. 

�
Aadam ja Eeva ei olnud Jumalale sõnakuulelikkuse puust loendamatu 

aja jooksul söönud. Aga aja möödudes ei pidanud nad oma südames 
enam Jumala käsusõna. Eevat ahvatles madu, keda Eeva oma lähedal 
pidas. Ta langes kiusatuse küüsi ja sõi vabatahtlikult puust ja andis selle 
vilja Aadamale. Ka Aadam sõi seda. Selle tulemusel pidid nad patu eest 
maksma, täpselt nii nagu Jumal oli öelnud, et nad surevad kindlasti ja 
vaimse seaduse alusel on „patu palk surm“ (Roomlastele 6:23).

Jumal ütles: „Sel päeval, mil sa sellest sööd, pead sa surma surema!“ 
„Surm“ tähendab siin vaimust, hingest ja ihust koosneva inimese valitseja 
– vaimu surma. Vaimu surm ei tähenda ka selle väljasuremist, vaid 
Jumalaga suhtlemise katkemist ja sellega ei saa vaim enam oma algset 
osa etendada. Ja kui inimese vaim sureb, lõpetab ta ihu surmaga. 

Aadama üleastumine põhjustas ta needust. Lisaks põhjustas see Aadama 
järeltulijate patuseks muutumist ja hävingusse sattumist. Isegi kõiki 
Aadama valitsuse aluseid olendeid neeti, mis pani teda vaevaga maad 
harima, et sellest süüa (1. Moosese raamat 3:17). Neetud maapinnale 
ilmusid paljud enneolematud haigused ja kahjulikud elusolendid. 
Inimesed hakkasid saatana toodud läbikatsumisi ja katsumusi kannatama. 
Madu neeti kõigist väljal olnud elusolenditest kõige rohkem ja ta hakkas 
kõhu peal roomama (1. Moosese raamat 3:14).

Miks siis Jumal pani Eedeni aeda hea ja kurja tundmise puu? Ta tegi 
seda, et meile tõelist rõõmu valmistada. Eedeni aed, kus Aadam elas, on 
väga ilus ja rahulik koht, kus ei ole mitte millestki puudust, kuid Aadam 
ei suutnud tõelist õnne tunda, kuna ta ei olnud kunagi õnne puudumist 
tundnud. Ta ei olnud kunagi kogenud haigusi, surma ega õnnetusi ega 
neile järgnevat kurbust ja valu tundnud. Ta ei teadnud, mida millestki 
eraldatud saamine tähendas, kuna surma ei olnud olemas. 

Inimesed mõistavad millegi tõelist väärtust siis, kui nad kogevad selle 
vastupidist iseloomu ja suudavad nendevahelist suhtelisust tunnetada. 
Lihtsamalt öeldes, me suudame tõelist õnne mõista paljudes raskustes 
olles. Haiguse tõttu kannatamine teeb meid tervise tähtsusest kogu 
südamest teadlikuks ja me oleme tänulikud. Alles siis, kui me oleme 
nälga tundnud, suudame me rikkaliku toidu eest tõeliselt tänada. Vaesust 
tundmata ei suuda me rikkuse eest tänulikud olla. Vihkamist tundmata ei 
suuda inimene armastuse headusest teadlik olla. 

Aadam elas Eedeni aias, kus ei olnud kurbust. Ta ei suutnud kogetava 
õnne väärtust ära tunda. Kuna ta ei olnud kunagi surma näinud, ei 
suutnud ta aru saada Jumala Sõna „Sest päeval, mil sa sellest sööd, 
pead sa surma surema!“ tõelisest tähendusest. Jumal armastas Aadamat 
väga palju, seega Ta andis talle kõike. Aga Aadam ei tundnud südames 
tänutunnet. 

Aga pärast üleastumist saadeti Aadam Eedeni aiast välja ja ta koges 
palju kannatusi. Ta tundis nälga, väsimust ja külma ja koges lahkumist, 
kurbust ja valu, mida patud põhjustasid. Seda tehes muutus ta lõpuks 
teadlikuks oma õnnest Eedeni aias. Nii nagu selgitatud, loodud olendid 
ei suuda vastandlikke asju kogemata suhtelisust mõista. Sellepärast lasi 
Jumal hea ja kurja tundmise puul Eedeni aias olla, et inimesed suudaksid 
suhtelisust mõista. 

�
Meiegi oleme maapõrmust tehtud Aadama järeltulijad, seega me 

tunneme taevase elu headust alles pärast inimese kasvatamise protsessi 
läbimist. Kuna me tunneme oma südames, kui suurepärane on elu Taevas, 
kus ei ole pattu ega kurbust, elame me igavesti rõõmsalt ja õnnelikult, 
tänades Jumalat, kes andis meile Taeva. 

Seega on Jeesuse Kristuse vastuvõtnud, kes elavad tõelise usu ja 
taevalootusega, tänulikud ja rõõmsad igasuguses maapealses elus (2. 
Korintlastele 4:17-18). Kui me mõistame meie patuprobleemi lahendanud 
Isanda armastust, võime me kogeda tõelist rõõmu taevalootusega. 

Jumala ettehoole ja armastus, 
mis sisaldub hea ja 
kurja tundmise puus

M
A



Nr 24  4. mai, 2014 anmini   u  iseM U  4 Tunnistused

Tel: 82-70-8240-2075 
www.urimbooks.com
e-mail: urimbook@hotmail.com

Tel: 82-2-824-7107
www.gcntv.org
e-mail: webmaster@gcntv.org

Tel: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
e-mail: wcdnkorea@gmail.com

Manmin International Seminary

Tel: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
e-mail: manminseminary2004@gmail.com

World Christian Doctors Network Urim Books 

Diakoness Sunwoo Lee 
(49. aastane, Lõuna-Korea 1-2 kihelkond)

▲ Enne palvet (9. detsember, 2013): pneumotooraks 
paremas kopsus (kollane nool)
▲▲ Pärast palvet (15. jaanuar, 2014): pneumotooraksit ei 
ole, normaalne

Minu paremas ribis oli mõra ja mu kops sai 2003. 
aastal vigastada, seega mu ihusse pandi pleuraõõne 
dreen. Ma vajasin selle tulemusel arstiabi isegi lihtsa 
külmetuse või bronhiidi puhul. Ma ei olnud ainult 
füüsiliselt haige, vaid ma kannatasin ka vaimselt 
nagu kuiv maa. Selle jaoks lugesin ma palju kuulsate 
pastorite raamatuid ja palvetasin. Aga kuna neil oli 
ajutine positiivne mõju, ei rahuldanud see minu 
vaimset janu. 

2010. aasta leidsin ma oma vennanaise diakoness 
Sunok Lee juurest dr Jaerock Lee raamatu Vaim, Hing 
ja Ihu ja lugesin seda. Selles raamatus räägitakse 
Uuest Jeruusalemmast (Johannese ilmutus 21:2), 
Jumala inimese kasvatamise plaanist ja terviklikust 
vaimust (1. Tessalooniklastele 5:23), millest ma 
ei olnud kunagi varem kuulnud. See hämmastas 
mind. 2010. aasta juunis registreerusin ma Manmini 
Keskkogudusse, mida teenib dr Lee ja alustasin 
uuendatud kristlase elu. 

Ma olin varem gospellaulja ja minust sai koguduse 
Kujutavate Kunstide Komitee sooloesineja. Aga mul 
oli üks probleem. Kui ma valmistusin regulaarseks 
ülistusteenistuse spetsiaalseks lauluesituseks, ma 
külmetusin või haigestusin hingamisteede haigustesse. 
See põhjustas mulle hääleprobleeme ja ma pidin 
ravimitele toetuma. Sama olukord esines korduvalt ja 
ma tundsin häbi, sest ma ei suutnud demonstreerida 
usku koguduses, kus ilmneb Jumala vägi. 

Ma otsustasin selle katsumuse läbida. See 
juhtus, kui ma valmistusin 2013. aasta 6. detsembri 
eriesinemiseks. Ma külmetusin, seega ma köhisin 
ja mul oli röga ning sümptomid muutusid üha 
hullemaks. Kui esinemispäev oli peaaegu käes, oli 
mul veriröga ja rinnavalu, mis torkas rinda nagu oda. 
Aga ma ei läinud haiglasse, sest ma olin otsustanud 
usu läbi terveks saada. Manmini Palvekeskuse 
juhataja pr Boknim Lee ja Kujutavate Kunstide 
Komitee esimees pastor Heejin Lee palvetasid minu 
eest. Siis suutsin ma spetsiaalset laulu turvaliselt 

M a  s ü n d i s i n  N e p a a l i s ,  h i n d u 
perekonnas ja kasvasin üles ebajumalaid 
kummardavas peres, aga ma võtsin 
Jumala armust Isanda vastu ja nüüd elan 
ma õnnelikult. 

2013. aasta septembris läksin ma 
Nepaali pealinna Kathmandusse, et 
Malaisiasse minekuks viisa saada. Ma 
viibisin umbes kuu aega oma tädi juures. 
Ta töötab Manmini Misjonikeskuses 
Nepaalis (pastor Grace Lee). 

Ta tunnistas, et Söuli Manmini 
Keskkoguduse vanempastor dr Jaerock 
Lee oli seitse aastat paljude tõbede 
küüsis ja tervenes neist kõigist, kui ta 
kohtus Jumalaga. Kui ma kuulsin seda, 
mõtlesin ma, et Jumal on tõesti elav. 

Siis hakkasin ma Piiblit lugema ja läksin 
Manmini Misjonikeskusesse Nepaalis. 
Ma kuulasin sõnumit ja palvetasin seal. 

Enne Malaisiasse minekut salvestasin 
ma oma mobiiltelefoni üle 80 dr Lee 
jutluseseeria. Malaisias kuulasin ma 
esimesel nädalal üle viie jutluse päevas 
ja palvetasin päevas rohkem kui tund 
aega. Siis õnnistati mind ja Hero 
Supermarket palkas mu tööle. Ma panin 
tänuliku südamega kõigepealt oma 
tulust saadud kümnise kõrvale. 

Umbes kuu aega hiljem kogesin 
ma  midag i  hämmas tava t .  Minu 
mobiiltelefoni ekraanile ilmus kaks 
korda ristil olev Jeesus. Selle kujutisega 
tuli ka viieminutine palve, millele 

järgnes kiitus. Ma sain hiljem teada, et 
viieminutine palve oli dr Leelt. Kuna 
minu mobiiltelefonis ei olnud mingit 
pilti ega kujutist Jeesuse ristilöömisest, 
olin ma lihtsalt hämmastunud. 

Ma olin väga tänulik ja mõistsin 
mulle niisuguse kogemuse võimaldanud 
Jumala armastust .  Ma olen oma 
mobiiltelefonis olevaid jutlusi pidevalt 
kuulanud ja vähehaaval Jumala ja 
Isanda armastusest aru saama hakanud. 
Ma olen püüdnud ka ustavalt tööd 
teha ja head teha, täpselt nii nagu dr 
Lee õpetas mind teistega arvestama ja 
neid hästi kohtlema. See tõi mulle töö 
juures tunnustust, mille tulemuseks oli 
palgatõus. Halleluuja!

„Pärast pneumotooraksist tervenemist hakkasin ma 
Jumalat veelgi enam tänama!“

esitada. 
Selleks, et probleemist täielikult usu läbi 

terveneda, tehti mulle haiglas eriläbivaatus. Rinnaku 
kompuutertomograafia näitas, et mu parem kops 
oli ebanormaalne ja mul oli korduv pneumotooraks 
(viiteks: tegu on ebahariliku õhu-või gaasikogumiga, 
mis eraldab kopsu rindkerest ja võib tavalist hingamist 
häirida). Pärast vaatasin ma end tagasivaatest ja 
parandasin oma puudustest meelt, kuni dr Jaerock 
Lee naasis palvemäelt palvetamast. 

Ma parandasin meelt soovist ennast näidata 
ja teenistusel spetsiaalse laulu esitamise kaudu 
koguduseliikmete tunnustust saada. Siis valmistusin 
ma tervenduspalve saamiseks. 29. detsembril, 2013 
võtsin ma tõsimeelse südamega tema palve vastu. 
Ma lõpetasin otsekohe köhimise ja limahulk vähenes 
samuti. Järgmisel päeval lõppes viimaks kõik. Ma 
olin väga rõõmus!

Kui ma lasin end 15. jaanuaril, 2014 testida, 
kinnitati mulle, et ma olin terveks saanud. Minu 
arst  edastas mulle head uudised sõnadega: 
„Pneumotooraks kadus. Nüüd on Teil puhas terve 
kops.“ Halleluuja!

Ma tänan ja austan kõige eest Jumalat, kes tegi 
mind terveks kroonilisest kopsuhaigusest ja lasi mul 
Jumalat terve ihuga austada. 

„Pärast mobiiltelefoni jutluste salvestamist juhtus 
hämmastav tegu!“

Vend Rajendra 
Prasad Bist Malaisias

Enne palvet (9. detsember, 2013) Pärast palvet (15. jaanuar, 2014)


