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Manmini teenistus Ladina-Ameerikas kandis rikkalikku
vilja raamatute, saadete ja palverätiku väe kaudu!
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Pildid 1, 2: dr Jaerock Lee Honduurase 2002. aasta ühendkoosolekusari, mis sütitas tule Ladina-Ameerika teenistuses, pilt 3: Peruu Presidendiga presidendipalees, pildid 4, 5: dr Jaerock Lee Peruu
ühendkoosolekusari, pildid 6-10: inimesed tervenesid paljudest haigustest ja tõbedest, pildid 11-13: Rev Heesun Lee palverätiku abil tervenemise koosolek Peruus ja Kolumbias aprillis, 2014.

Manmini Keskkoguduses on umbes
10000 haru-ja liitkogudust kogu
maailmas. Kogudus on ka LadinaAmeerikas oma teenistust aktiivselt
teostanud saadete ja palverätiku väe
kaudu.
Va n e m p a s t o r d r J a e r o c k L e e
kutsuti 1996. aastal Argentiinasse
„Korealaste õnnistuskoosolekutele“
ja kohalike pastorite seminarile. Ja
siis, 1997. aastal, taas Argentiinasse
kohalike inimeste äratuskoosolekule
ja pastorite seminarile. 2002.
aastal käis ta Honduurase
ühendkoosolekutel ja 2004. aastal
Peruus Peruu ühendkoosolekutel.
Koosolekusarjade käigus kuulutas
dr Lee, et Jumal on Looja ja Jeesus
Kristus on meie ainus Päästja,
demonstreerides tunnustähti, imesid
ja palju Jumala imetegusid.
Kui dr Jaerock Lee haigete eest
palvetas, said väga paljud inimesed
vabaks haigustest, kaasa arvatud
AIDS ja vähk. Pimedad said
nägijaks. Oli inimesi, kes olid jalust

vigased ja heitsid oma jalutuskepid
minema ja tõusid ratastoolidest.
Nad kõndisid ja hüppasid ja see tõi
Jumalale suurt au.
Sellest ajast saadik on palverätiku
kaudu tervenemise koosolekuid
peetud pidevalt Ladina-Ameerikas,
nagu näiteks Peruu ja Kolumbia
haru- ja liitkogudustes. Lisaks
kohtusid paljud inimesed Enlace TV –
hispaaniakeelsete maade juhtiva saatja
ja Honduurase JBM kaudu edastatud
dr Lee jutluste ja väetegude tulemusel
elava Jumalaga.
Dr Jaerock Lee jutlust edastatakse
regulaarselt. Üle kõige on dr Jaerock
Lee Elusõna, mida edastatakse
pühapäeva hommikuti, pastoritelt
tugevat vastukaja leidnud. Enlace-i
vaatajad, kes on saate kaudu armu
saanud, registreerusid isegi Interneti
kaudu Manmini Keskkogudusse ja
elavad rõõmsat kristlase elu.
Lisaks kirjastati dr Jaerock Lee
raamatuid hispaania ja portugali
keeles ja USA Nueva Vida ja Brasiilia

Naos jaotasid neid.
3. aprillil 2014 viis Manmini
ülemaailmse töö juhtimise
pastor Rev Heesun Lee Peruu
Manmini Koguduses, mida
teenib pastor Lazarus Lee, läbi
tervenduskoosolekut väega täidetud
palveräti abil (viide: Apostlite teod
19:11-12). Suur hulk inimesi täitis
pühamut ja inimesed liitusid isegi
hoonest väljas viibides. Nende
seas oli pastor Felipe Juamani,
dr Jaerock Lee 2004. aasta Peruu
tervenduskoosolekute sarja
organiseerimiskomitee esimees.
Rev Heesun Lee kuulutas sõnumi,
mille nimeks oli „Tõeline usk“ ja
mille aluseks oli Heebrealastele 10:22.
Osalejad parandasid ühiselt palves
meelt. Siis palvetas ta ühekaupa
haigete eest, kes ootasid järjekorras, et
nende eest palvetataks väega täidetud
palverätiku abil. Koguduseliikmed,
kes olid eelmisel kuul palve ja paastu
abil ette valmistunud, said otsekohe
vastused ja austasid Jumalat.

Vend Guillermo Diaz tõusis oma
ratastoolist, millele ta pidi toetuma
eelmised 20 aastat ja hakkas
käima. Õde Fannyt Janet Davila
sai terveks munasarja tsüstist. Vend
Benjamin Salazar sai terveks halvast
silmanägemisest, kõrgest vererõhust,
diabeedist ja kopsuhaigusest.
5.-6. aprillil kuulutas Rev Lee
ka Kolumbia Manmini Koguduse
aastapäevateenistusel ja juhatas
koosolekut, väega täidetud
palverätikut kasutades. Seal osalesid
prl Rosalba Rodriguez de Rincón,
Enlace Kolumbia juhataja ja mõned
Venetsueela pastorid ja usklikud.
Rev Lee palverätiku abil tehtud palve
läbi sai õde Diana Moreno terveks
kaugelenägelikkusest ja õde Marixa
Pérez sai vabaks munasarja tsüstist ja
allergilisest siinusinfektsioonist. Neile
lisaks said paljud usklikud terveks ja
austasid Jumalat. Need sündmused
äratasid Vaimu tegude kaudu LadinaAmeerikas suurt veelgi aktiivsema
teenistuse ootust.
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Puhtuse tarkus
„Aga ülalt pärinev tarkus on esmalt puhas, siis rahumeelne, leebe, kuulekas, tulvil halastust ja häid vilju, erapooletu, teeskluseta“
(Jakoobuse 3:17).
Isanda kartuse läbi kurjast hoiduda
(Õpetussõnad 16:6).
Jakoobuse 3:17 öeldakse: „Aga ülalt
pärinev tarkus on esmalt puhas, siis
rahumeelne, leebe, kuulekas, tulvil
halastust ja häid vilju, erapooletu,
teeskluseta.“ Siin tähistab „ülevalt
pärinev tarkus“ Jumala tarkust.
Jumala tarkuse saamise otseteeks on
jumalakartuse läbi igasugusest kurjast
vabanemine ja pühitsusele tulek.

Vanempastor dr Jaerock Lee

Maailmas võib näida, et salakavalad
inimesed elavad mugavalt. Aga
neil võib olla palju probleeme nagu
näiteks kodus, ettevõtmistes ja tööl
ja nad võivad samuti sattuda äkilisse
kriisiolukorda, mida neil ei ole võimalik
lahendada.
Erinevalt neist inimestest, võivad
oma südames pühitsusele jõudnud ja
hea tarkuse saanud inimesed kogeda
rikkalikku elu Jumala armastuse ja
õnnistusega. Aga mis on Jumalalt
saadud hea tarkus?
1. Jumalalt tarkuse saamise
otsetee
Mis vahe on teadmistel ja tarkusel?
Va s t s ü n d i n u d i m i k u l p u u d u v a d
teadmised ja ta on nagu tühi paberileht.
Kui ta kasvab, ta talletab nähtu, kuuldu
ja õpitu meelte kaudu oma mällu. Seda
kutsutakse „teadmisteks.“ Eriliiki
teadmiste saamine ja nende efektiivne
kasutamine määratleb „tarkust.“
Seega, „tarkus“ on „teadmisi,
kogemusi, arusaamist, praktilist
mõtlemist ja taipu“ kasutades
mõtlemise ja tegutsemise võime
tulemus. Eriti on Jumalalt saadud
tarkus vajalik eduka elu jaoks; paljude
hingede pääsemisele toomise jaoks;
jumalariigi teoks tegemise jaoks ja
peaaegu iga eluvaldkonna jaoks. Aga
kuidas saadakse Jumalalt head tarkust?
Õpetussõnades 9:10 öeldakse:
„Isanda kartus on tarkuse algus
ja Kõigepühama äratundmine on
arukus…“ Seega tuleb meil Jumalalt
hea tarkuse saamiseks kõigepealt

2. Puhtast südamest tulev hea
tarkus
Pärast teiste inimeste kurjadest
kavatsustest aru saamist, võivad
need, kelle südames on headusest
vajaka, nende tundeid haavata ja neile
piinlikkust valmistada. Isegi kui nad
ei tee teiste tunnetele otseselt haiget,
võivad nad sarkastiliste sõnadega
vastata.
Aga need, kellel on hea tarkus, ei
vaata teistele ülalt alla ega tee nende
tunnetele haiget ja nad aitavad teistel
ikkagi nende vigu leida. Kõik Jumala
tarkuse teed on head teed. Mida
rohkem meie südames headust on,
seda sügavamalt me saame Jumalaga
suhelda ja seda rohkem Tema head
tarkust omada. Aga kui meie südames
on kurja, ei ole meil lihtne kasutada
head tarkust, mida teine inimene meile
annab. Seega, tarkuse saamiseks ja
sellest kasu saamiseks tuleb meil oma
südames olevast kurjusest vabaneda.
Kui me oleme targad, saame me
sellest aru ja palvetame niimoodi, et
see liigutab Jumala südant. Näiteks,
oletame, et te olete kodugrupi juht.
Isegi kui te püüate, on äratus aeglane ja
mõned kodugrupi liikmed kaebavad teie
peale. Kui te palvetate selle olukorra
eest, võite te Jumalale oma palvega
meelepärane olla sel määral, mil määral
teie südamest puudub kurjus.
„Isa Jumal, ma olen tänulik lihtsalt
seetõttu, et ma olen päästetud ja sellele
lisaks oled Sa mulle andnud hinnalise
kodugrupi juhi ülesande! Ma tahan
kodugrupi liikmeid teenida suuta,
otsekui oleks tegu mu oma ihuga. Meil
on Isanda armastus ja pisarad ja ma
võin Tema armastusega vilja kanda.
Luba mul tänuga võtta vastu minu
kodugrupi liikmete nõuanne, mida nad
pakuvad armastusest. Lubage meil olla
ühendatud ja kanda rohkem vilja.“

Need inimesed, kelles ei ole
mingit kurjust, väldivad loomulikult
väljendeid, mis võivad Jumala südant
kurvastada. Aga head sõnad või head
palved ei tule lihtsalt meie püüdlustest.
Kui me südames on kurjust, sisaldub
see meie sõnades ja me ei saa sellest ise
arugi. Seega võib vastus tulla kiiresti
või aeglaselt, sõltuvalt meie südamest
palvetamise ajal. Jumalal on hea meel
headuses tehtud palvest ja Ta vastab
sellele kiiresti.
Vahel võite te kogeda kaasinimeste
vääritimõistmist. Nad ütlevad, et te
tegite midagi, mida te kunagi ei teinud
või et te ütlesite midagi, mida te kunagi
ei öelnud. Niisugusel juhul on õige ja
väära kehtestada püüdmise asemel palju
parem lasta Jumalal asjaga tegeleda.
Mida rohkem te end välja vabandate,
seda rohkem kuulujutte teie kohta
tekitatakse. Isegi kui te vastuväitega
oma süütusel ilmsiks saada lasete, võib
see avalikuks teha teiste vead ja see
võib kahjustada suhteid.
2. Timoteosele 2:23 öeldakse: „Aga
sõgedad ja kasvatamatud arutlemised
lükka tagasi, teades, et need tekitavad
tülisid.“ Selle väite kohaselt tekitavad
arutlemised tülisid ja rikuvad rahu.
Kui te niisuguses olukorras olete
lihtsalt vaikselt ja aktsepteerite teisi,
sulab nende süda, kui nad sellest teada
saavad ja nad hakkavad teid sügavalt
usaldama.
Seega, kui teid tabavad mõned
ootamatud raskused, ärge tundke lihtsalt
nende raskust, vaid mõtelge selle peale,
millest te nende tulemusel aru saama
peaksite. Ja kui te selle üle Püha Vaimu
abiga palvetate, võib sellest saada
hoopis õnnistuse võimalus.
Õpetussõnades 3:6 öeldakse: „Õpi
Teda tundma kõigil oma teedel, siis
Ta teeb su teerajad tasaseks!“ Kui te
ei püüa oma süütust tõendada ja ei
too ettekäändeid, vaid püüate vaikselt
Jumala tahet mõista, võite te siis
asjadest aru saada suuta. Te mõistate,
mida teil kaitstud olekuks vaja on. Isegi
kui teid süüdistatakse vääralt, ei ole
sel vahet. Kuna Jumal näeb teid, tasub
Ta kaotuse eest ja sellest saavad vaid
vaimsed ja materiaalsed õnnistused.
Niisugune on hea tarkus.
Aga hoolimata sellest, kui palju me
niisugust tarkust tundma õpime, ei saa
me seda omale, kui me südames on

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)

kurjust. Kui me uhkus saab haavata ja
me vihastume selle peale ja nuriseme
ja kurdame selle üle, ei läbi me seda
läbikatsumist. Ainult siis, kui me
vabaneme niisugusest kurjusest ja
jõuame pühitsusele, võime me kanda
tarkuse vilja.
3. Headuseta on tarkus asjatu
Absalom oli Taaveti kolmas poeg.
Tal oli ilus välimus ja ta oli erakordselt
tark. Aga probleem oli selles, et ta
kasutas oma tarkust kurjalt, sest ta oli
kuri.
Absalom lasi oma meestel oma
poolvenna Amnoni tappa, sest Amnon
vägistas ta õe. Ja ta pidas Taaveti vastu
vimma ja hakkas mässu hauduma. Ta
õpetas oma sõjamehed ja valve välja ja
nägi kaua vaeva, et inimeste südameid
enese poole võita. Ta tekitas mulje,
otsekui Taavet ei oleks oma rahvast
armastanud ja jätkas inimeste südamete
enesele salaja võitmist.
Absalom sai isegi Taaveti nõuandja
Ahitofeli oma poolele. Näis, et asjad
kulgesid edukalt ja plaanitult. Aga
Absalomi mäss ebaõnnestus lõpuks.
Miks? Jumal tegi nii, et Absalomi
tarkus ebaõnnestuks. Ahitofel andis
Absalomile kindla võidu tee teada, aga
Absalom ei võtnud seda kuulda. Selle
asemel võttis ta kuulda Huusai nõu, kes
andis tegelikult Taavetile kasulikku nõu.
Absalom oli väga intelligentne, aga sel
hetkel kui Jumal tegi ta otsustusvõime
nõrgaks, valis ta hävingu tee.
Pühaduseta on tarkus kasutu. Kui
meil pole headust, ei saa me seda
mõista ka siis, kui me kuuleme tarku
sõnu. Aga kui me saame pühitsetud
südames head tarkust, võime me
eristada seda, mida me peaksime ütlema
ja mida me rääkima ei peaks ja mida
me peaksime tegema ja mida mitte. Siis
garanteerib Jumal meie sõnad ja teod ja
me kanname õnnistuse vilja ning Jumal
vastab meile külluslikult.
Kallid õed-vennad Kristuses, kui me
suudame tuua rõõmu ja õnne isegi neile,
kes põhjustavad meile ebaõnnestumist,
õnnistab Jumal meid kõikjal, kuhu me
läheme. Seega ma palun Isanda nimel, et
te kasvataksite omale hea südame, mida
Jumal tunnustab ja muudaksite oma
perekonna, töökohad ja ettevõtmiste
paigad rõõmurohkeks oma heast
südamest tuleva tarkusega.

Manmini Uu

ise

Väljaandja: Manmini Keskkogudus
29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 152-848
Telefon: 82-2-818-7047 Faks: 82-2-818-7048
Veebileht: www.manmin.org/english
www.manminnews.com
E-post: manminministry@manmin.org
Kirjastaja: Dr. Jaerock Lee
Peatoimetaja: Vanemdiakoniss Geumsun Vin

Estonian

Manmini Uu

ise

Esikaanelugu

Nr 25 1. juuni 2014

3

Milline oli maa esialgne väljanägemine?
Kaks kolmandikku maapinnast on veega kaetud ja päikesesüsteemi planeetide seast
on ainult maa peal ookeanid ja mered. Kuidas siis moodustusid mered ja milline oli maa
väljanägemine alguses, kui see esialgu tehti?
1. Moosese raamatu 1. peatükis kirjeldatakse Looja Jumala taevaste ja maa ja kõige
seal sisalduva loomisprotsessi. 1. Moosese raamatus 1:2 on väga detailselt näha, milline
oli maa alguses. Seal öeldakse: „Maa oli tühi ja paljas ja pimedus oli sügavuse peal ja
Jumala Vaim hõljus vete kohal.“

[

„Maa oli tühi ja paljas“

Kui Jumal lõi alguses maa, ei olnud maa
praeguse maa sarnane. Alguses olid maakoor ja
atmosfäär väga ebastabiilsed. Toimus aktiivne
geoloogiline liikumine nagu platoode tektoonika,
maakoore rahutused ja vulkaanipursked.
Atmosfääris toimusid samuti pidevalt igasugused
keerukad tegevused.
Ka teadlased oletavad, et maapinnal oli
aktiivne maakoore liikumine ja maa algfaasides
oli atmosfääris erinevaid keemilisi protsesse.
Teadlased ütlevad, et tegu oli „suure paugu“
aegse maa loomisjärgse protsessiga. Aga
tegelikult ei olnud tegu „suure pauguga“,
vaid Jumala maa loomise protsessiga, mille
k ä i g u s J u m a l l õ i a l g u s e s m a a . Ta l ä b i s
aktiivsete maakoore liikumiste ja atmosfääri eri
reaktsioonidega maale aluste rajamise protsessi
(Iiob 38:4; Heebrealastele 1:10). Selle protsessi

„Püha Vaim liikus veepinna kohal“
Jumal Ise tuli alla maa peale, mis on inimese
kasvatamise aluspinnas. Kui Ta liikus maa kohal,
otsis Ta seda, mis oli maa jaoks vajalik, et kõik
kuue päevaga loodud saaks. Muide, faktist, et
„Jumal liikus veepinna kohal“, võib näha, et maa
oli tol ajal veega kaetud. Pärast seda, kui Jumal
rajas maale aluse, kattis Ta kogu maa veega.
Aga kust tuli siis vesi, mis kattis kogu maad?
See oli eluvesi, mis voolas Jumala troonilt. 1.
Moosese raamatus 1:9 kirjutatakse: „Ja Jumal
ütles: ’Veed kogunegu taeva all ühte paika, et
kuiva näha oleks!’ Ja nõnda sündis.“ 2. Peetruse
3:5 öeldakse: „Aga seda väites jääb neil kahe
silma vahele, et muiste olid olemas taevad ja
veest tuli maa, mis püsis koos vee läbi Jumala
sõna jõul.“ Lihtsalt öeldes, maa oli esialgu vee
all ja tuli hiljem veest välja.

Kuid miks Jumal kattis kogu maa eluveega, nii
nagu loode on emaihus lootevees?
See oli maapealse keskkonna loomiseks, et
kõik eluvormid, kaasa arvatud inimolendid,
võiksid seal ellu jääda. Armastuse Jumal lasi
eluveel maa peale voolata ja lõi põhikeskkonna,

kaudu sai maa pinna ja õhu, mis oli inimolendite
jaoks kohane keskkond.

Miks siis Kõigeväeline Jumal ei loonud maad
täiuslikult algusest peale, vaid lasi maal kõigist
neist protsessidest läbi minna?
Isegi kui inimesed ehitavad väikese maja,
on majale vaja vundament rajada ja karkass
püstitada. See on lihaliku maailma füüsiline
kord. Isegi kui Jumal on kõigeväeline, alustas
Ta maa rajamist sellele lihaliku maailma
füüsilise korra kohase vundamendi rajamisega.
Kui Kõigeväeline Jumal lõi maa, rajas Ta
sellele vundamendi ja see oli Tema inimkonna
armastuse väljendusviis.

kus elusolendid võisid ellu jääda.
Eluveega kaetud maa nägi välja nagu emaihus
lootevees olev loode. Tänu loodet katvale
lootevedelikule saab loote kehatemperatuuri
kontrollida ja loodet igasuguste välispidiste
šokkide või infektsioonide eest kaitsta. Kui loode
on kaetud looteveega, saab ta emalt nabanööri
kaudu toitaineid, kuni ta saavutab täieliku
inimese väljanägemise. Ja õige aja saabudes
tuleb ta välja maailma.
Samamoodi loodi ajal, kui maa oli eluveega
kaetud, elusolendite elu jaoks vajalik
põhikeskkond. Me peaksime siin teadma, et ükski
elusolend, kaasa arvatud inimolendid, ei suuda
veeta eksisteerida. See vesi tuleb Jumala käest.
Seega me peaksime aru saama, et inimolendid ei
suuda kunagi Jumalast eemal olles eksisteerida.
Tõde seisneb selles, et kui Jumal kattis maa
eluveega, soovis Ta, et kõik hinged võiksid vastu
võtta igavese elu.
Teine asi on see, et eluvesi on väga laitmatult
puhas. Looja Jumal tahab, et kõigil hingedel
oleks inimese kasvatamise läbimise järgselt
eluvee sarnane süda. Ta tahab, et me saaksime
tõelisteks lasteks, kellel on laitmatu plekitu
süda, mis on sama laitmatult puhas nagu eluvesi.

Kujutage ette, et te ehitate oma maja. Maja
on seal, kus te hakkate oma armastatud perega
elama. Isegi kui selleks kulub kaua aega ja te
peate palju vaeva nägema, kontrollite te iga
üksikasja isiklikult üle. Te teete seda tegelikult
hea meelega.
Jumal lõi samamoodi selle maa niisuguse
armastava südamega pika ajavahemiku jooksul.
See maa on aluspinnaseks hingedele, keda
kasvatatakse tõelisteks jumalalasteks. Sellepärast
rajas Jumal Isa, Jumal Poeg ja Jumal Püha Vaim
– Kolmainu Jumal – maale kogu südamest aluse
ja lõi pikema ajavahemiku vältel taevad. Ja Ta
lasi atmosfääril areneda ja ringelda erinevates
faasides, et luua kõige kohasem keskkond.

Lihalikult puhastab vesi kogu mustuse. Jumala
Sõna, mis on vaimne vesi, on samuti meie
vaimse elu hoidmise jaoks oluline ja etendab osa
meie puhastamisel mustadest räpastest pattudest.

Kui tänapäeva maad silmas pidada, siis kuidas
võis Jumal alguses panna eluvee kogu maad
katma?
Järgmistes 1. Moosese raamatus 1:3 salmides
kirjutatakse, et Jumal lõi taevad ja maa ja kõik
seal sisalduva, pöörates üksikasjadele suurt
tähelepanu.
Loomise teisel päeval tegi Jumal laotuse ja
eraldas laotuse all olevad veed vetest, mis olid
laotuse peal (1. Moosese raamat 1:6-8). Sel
ajal oli kogu maapind suhteliselt lame ja seal
ei olnud kõrgeid mägesid ega sügavaid orge.
Loomise kolmandal päeval põhjustas Jumal
Põhjapooluse lähedal hiiglasuure maanteeaugu
sarnase suure madaliku tekkimise. Jumal kogus
veed Põhjapoolusele ja nimetas neid „mereks.“
Ja Ta kutsus kuiva maad „maaks.“
Neljandal päeval lõi Ta päikese, kuu ja tähed ja
jagas maakoore liikumisega kuiva maa mitmeks
kontinendiks ja mereks. Siis sai maa tänapäeva
maa välimuse (1. Moosese raamat 1:14-19).
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„Kuna ma olen õnnistatud ja mu hinge
lugu on hea, edeneb mul kõik!“
Ma käisin noorena koguduses, kuid ma ei olnud aitasin neil palvetada. Me elasime Incheonis ja kui neil
kunagi näinud imesid ja tunnustähti, millest Piiblis oli Söuli keskkoguduses raske palvetada, palvetasin
kirjutatakse. Kuna ma ei olnud kunagi elavat Jumalat ma nendega Taanieli palvekoosolekul kodu lähedases
kogenud, käisin ma lihtsalt pühapäevahommikusel kohalikus pühamus või kodus GCN TV vahendusel
teenistusel ja mulle
osaledes. Ma nägin neid
meeldis mängida seal
ususilmadega ja võisin
lauatennist, piljardit,
neid kunagi muutumas
badukki ja go-stoppi
ja tulise kristlase elu
(Korea traditsioonilist
elamas näha.
kaardimängu). Aga ma
2010. aastal hakkas
pidasin end päästetuks.
mulle meeldima
Va h e p e a l s a i n m a
Piibli lugemine ja dr
teada, et mu abikaasa
Jaerock Lee jutluste
nõbu vanem Hongki
kuulamine, nagu
Park, kes oli seitse
Armastuse peatükk,
aastat kannatanud
Õndsakskiitmised ja
hiljuti avastatud
Püha Vaimu üheksa
„saastehaiguse“ tõttu,
vilja. Ka minu naine
sai terveks 1997. aasta
ja lapsed püüdsid
mais, kui ta külastas
väga Jumala Sõna ja
Manmini Keskkoguduse
palve abil muutuda,
kahenädalast järjestikust
kui ma sõnumitest
eriäratuskoosolekut ja dr
arusaadut oma
Jaerock Lee palvetas ta
südamesse talletasin ja
eest.
südamest palvetasin.
Ma veendusin 2002.
Lõpuks liitusid kõik
aastal elava Jumala
mu pereliikmed usu
olemasolus ja alustasin
võidujooksuga, et saada
oma perega Manmini
omale vaimusüda ja
Keskkoguduses kristlase
sellele lisaks taevase
elu. Sel ajal kimbutas
Uue Jeruusalemma
mu ema tugev valu, sest
poole joosta.
tal oli seljavigastus ja
Minu tütar pastor
ta selgroog oli eelneva
Heesun Ku teenib
kümne aasta jooksul
koguduseliikmeid 21.
esile tunginud. Dr Lee
kihelkonna pastorina.
palvetas ta eest. Umbes
Minu poeg, vend
15 minutit pärast seda
Kyunghwae Ku,
liikus ta esileulatuv
kuulub Harmoonia
selgroog ja muutus
meeskonda. Minu
normaalseks....ja valu oli
naine, vanemdiakoness
läinud!
Hyunsuk Lee, töötab
Ma olin väga tänulik
palvele andunute
Vanem Pyeongseo Ku
minu ema tervendanud
grupi juhina. Ma olen
(59. aastane, Kyungini Maksukorporatsiooni esindav
Jumala armu eest
2. Vanemate liidu ja
maksuametnik) oma naise vanemdiakoness Hyunsuk Leega
ja ma eraldasin end
piirkonna meesjuhtide
maailmalike rõõmude nautimisest ja hakkasin liidu asejuhataja. Ma hindan Jumalalt saadud
igasugustel teenistustel osalema ning pühendusin ülesandeid ja panen Jumala töö esikohale, seega Jumal
palvele. Ma igatsesin kuulata Jumala Sõna ja käisin on mind õnnistanud minu töös ja lasknud mul pälvida
armu kohtades. Ma püüdsin anda ka endast parimat, et ühiskondlikku tunnustust.
täita Jumalalt saadud ülesandeid.
2003. aasta jaanuaris avasin ma maksuarvestuse
Siis leidsin ma end Jumala Sõnast ja ma sain aru, ettevõtte. Sellest ajast saadik on mu sissetulek 11 aasta
et mu pereliikmetel oli raske, sest ma suhtusin neisse jooksul pidevalt suurenenud. Mind tuntakse usina ja
autoritaarselt. Ma käskisin oma naisel alati mu sõna võimeka inimesena ning õiglase juhina. Ma sain oma
kuulata ja vihastusin, kui mu lapsed ei kuulanud mind. panuse eest riiklikku maksuhaldusse Strateegia ja
Aga dr Jaerock Lee ei ignoreerinud isegi väikelapsi ja Finantsministeeriumi ja Peaministri auhinna, mis tõi
hindas koguduseliikmeid enam kui oma elu. Ta palvetas Jumalale au.
ka haigete eest kogu jõust.
Ma töötan hetkel Põhja Incheoni Ausa
Ma otsustasin dr Lee eeskuju järgida ja muutuda. Maksumaksmise Komitee liikme – Maksuametnike
Sellest ajast saadik hakkasin ma egoismita oma naist ja Liidu juhatajana ja Korea Kinnisvaraagentide lektorina.
lapsi teenima. Isegi kui mu lapsed ei suutnud palvetada Ma tänan ja austan kõige eest Jumalat, kes õnnistas mu
ja neil oli leige usk, ei sundinud ma neid ja lihtsalt hinge ja lasi sellel õitseda ja seda tunnistust anda.
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„Ma olen rõõmus,
et ma kõnnin
normaalselt!“

Õde Angelica Osorio,
16. aastane, Kolumbia Manmini koguduses

Ma sündisin „puuduvate kodarluude
sündroomiga.“ Üheaastaselt tehti
mulle reieluu eemaldamise operatsioon
ja teine operatsioon sobitamiseks.
Kümneaastaseni kandsin ma oma
jalgadel üheksakümne kraadise nurgaga
lahast. Loomulikult ei saanud ma
algkoolis käia ja olin kodus voodis.
鵷鵸

Ühel päeval sai mu ema Enlace TV
kaudu teada dr Jaerock Lee väetegudest.
Ta ütles mulle, et kui mul on usku, saan
ma terveks. Esialgu ei suutnud ma seda
uskuda, aga pärast Kolumbia Manmini
Koguduses registreerumist muutusid
kõik mu pereliikmed.
Dr. Jaerock Lee tunnistuste memuaarid
andsid mulle julgust ja valmistasid
suurt rõõmu ja lootust, sest tal oli varem
minust rohkem haigusi ja suurem valu,
aga Jumal tegi ta neist kõigist terveks.
See andis mulle tervenemiskindlust ja
ma hakkasin palvetama.
鵷鵸

5. ja 6. aprillil 2014 oli pastor
Jungyeon Jangi teenitava
Kolumbia Manmini koguduse
2. aastapäevateenistus. Manmini
Ülemaailmse Töö Juhtivpastor Rev
Heesun Lee tuli sinna. Ma osalesin
palverätiku kaudu tervenemise
koosolekul ja kuulasin tema sõnumit. Ma
parandasin meelt, et ma ei olnud Jumalat
tõeliselt uskunud ja olin kaasinimesi
vihanud. Ja mu eest palvetati palverätiga
(Apostlite teod 19:11-12). Siis muutus
mu selgroog sirgeks ja valu kadus.
Halleluuja!
Mu kõver selgroog ja jalad muutusid
sirgeks ja ma ei lonka enam ja hakkasin
normaalselt kõndima. Ma tänan ja
austan kõige eest Jumalat, kes tegi mu
terveks ja vastas mu palvele.
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