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„Risti sõnum“ seminar Iisraeli pastoritele
Rev. Soojin Lee kutsuti teisele Abistava käe ülemaailmse foorumi rahvusvahelisele Knesseti kokkutulekule
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Dr Jaerock Lee Iisraeli teenistusest alates on Kristallfoorum (Iisraeli pastorite liit) organiseerinud palju sündmusi ja kutsunud Manmini Keskkogudust sinna. 2014.
aastal edastas Rev Soojin Lee pastorite seminaril sõnumid risti ja tõelise usu kohta. Ta kutsuti ka Knesseti üritusele ja ta levitas Dr. Lee teenistust (1.-4. foto). Ta juhatas
koosolekuid Jeruusalemma ja samuti Palestiina kogudustes. Ülistusjuht Rose Han ja Vägeva ülistuse tantsutrupp esitasid suurepäraseid esitusi (5.-8. foto).

1. ja 2. detsembril,
2014. aastal, korraldas
Kristallfoorum (Iisrali
Pastorite Liit) Jeruusalemma
Yehuda hotellis Iisraelis
pastorite seminari, kus osales
Manmini Keskkoguduse
Pastorite liidu president
Rev Soojin Lee. Seminaril
osales umbes 130 pastorit
ja kogudusejuhti mitte
ainult Iisraelist ja Koreast,
vaid paljudest maadest,
kaasa arvatud Venemaalt,
Ühendkuningriigist,
Soomest, Lätist ja samuti
Nigeeriast.
Enne sõnumi kuulutamist
kiitis ülistusjuht Rose Han
Jumalat vene, heebrea ja
inglise keeles ja Väelise
ülistuse tantsutrupp
esitas fännitantsu ja muid
ilusaid esitusi, millega nad
väljendasid Isanda armastust
ristil. Kõik seminaril
osalenud kiitsid ühiselt

Jumalat ja täitusid armuga.
Seminari peateema
oli „Risti sõnum“ –
vanempastor Dr Jaerock
Lee peamine ja kõige
kuulsam jutlus, mis selgitab
pääsemise ettehoolet Jeesuse
Kristuse kaudu. Rev Soojin
Lee edastas üksikasjaliku
selgituse Sõnumi teema viie
elemendi kohta: miks Jumal
lõi inimkonna, Tema inimese
kasvatamise ettehoole, miks
Ta pani Eedeni aeda hea ja
kurja tundmise puu, enne
ajastute algust varjul olnud
saladus ja miks Jeesus on
meie ainus Päästja.
Kuigi osalejatel olid
sõnumi põhiteadmised,
ütlesid nad, et nad said
sõnumi üksikasjalike
selgituste kaudu parema
arusaamise ja mõistsid palju
paremini selles sisalduvat
sügavat vaimset ettehoolet.
Pärast jutlustamist

juhatas Rev Lee ülistust
ja meeleparanduspalvet.
Pastorid parandasid meelt,
kuna nad ei elanud Jumala
Sõna järgi ja ei olnud
võimekad pastorid. Nad said
uut jõudu seminari täitnud
Vaimu tulisest tööst.
Hr Hilik Bar, Töölispartei
peasekretär ja Iisraeli
Töölispartei Knesseti liige
tänasid südamest, et Dr
Jaerock Lee palvetas tema
maa eest ja andis Rev Soojin
Leele Knesseti embleemi.
TBN Venemaa President
pastor Igor Nikitin ütles:
„ A j a s t , m i l D r. J a e r o c k
Lee viis läbi 2009. aasta
Iisraeli ühendkoosolekute
sarja, on paljud Iisraeli
messiaanlikud juudid
muutunud enesekindlaks
ja aktiivseks. Me võime
evangeeliumi levitada ja oma
edastusteenistust lihtsamini
teostada. Ma tahaksin Dr

Lee Elusõna oma vastavatud
kanalil heebrea keeles
edastada.“
2. detsembril kutsuti
R e v. S o o j i n L e e j a
misjonimeeskond
Iisraeli ülemaailmse
foorumi Abistava käe
liidu Immigratsiooni,
absorbtsiooni ja diasporaa
küsimuste komitee Knesseti
organiseeritud teisele
Abistava käe ülemaailmse
foorumi rahvusvahelisele
Knesseti kokkutulekule.
Sellest sündmusest
võtsid osa holokausti
ohvrite rahvusvaheliste
organisatsioonide
juhid, kaasa arvatud
I m m i g r a t s i o o n i ,
absorbtsiooni ja diasporaa
küsimuste komitee esimees
hr Yoel Razvozov, teised
partnerid ja holokaustis
ellujäänud. Rev Lee ütles
oma tervitussõnumis, et

ülemaailmseid konflikte ja
probleeme saab lahendada
vaid Jumala armastuse ja
Tema väega ja tõi näiteks Dr
Jaerock Lee teenistuse. See
tekitas suurt huvi ja osalejad
võtsid selle hästi vastu.
Lisaks tutvustas Rev Lee
Dr Jaerock Leed ja Manmini
teenistust ja edastas
õnnistussõnumi Daily Israeli
(Iisraeli veebiedastaja) ja
TBN Venemaa intervjuudes.
28. ja 30. novembril
juhatas ta Jeruusalemma
ja Palestiina kogudustes
koosolekuid ja kuulutas
„Inimese Poja liha söömise
ja vere joomise kaudu
saadud igavene elu“ ja
„Lihalik ja vaimne usk“
nimelisi sõnumeid. Siis
ta palvetas haigete eest
väega palverätiku abil
(Apostlite teod 19:11-12) ja
paljud inimesed tervenesid
haigustest.
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„Sa ei tohi enesele teha kuju“
„Sa ei tohi enesele teha kuju ega mingisugust pilti sellest, mis on ülal taevas, ega sellest, mis on all maa peal, ega sellest, mis on maa all vees! Sa ei tohi neid
kummardada ega neid teenida, sest mina, Isand, sinu Jumal, olen püha vihaga Jumal, kes vanemate süü nuhtleb laste kätte kolmanda ja neljanda põlveni neile,
kes mind vihkavad, aga kes heldust osutab tuhandeile neile, kes mind armastavad ja mu käske peavad!“ (2. Moosese raamat 20:4-6)

Vanempastor dr Jaerock Lee

Kümnest käsust võivad esimene ja teine
käsk mõnele inimesele sarnased kõlada.
Aga nad on olnud erinevad. Esimene käsk
hoiatab inimesi polüteismi eest, öeldes:
„Sul ei tohi olla muid jumalaid minu
palge kõrval!“ See tähendab, et Jumal on
ainus jumalus ja me peaksime ainult Teda
teenima ja armastama. Aga vaatame nüüd
esiteks, missugused on ebajumalad ja teise
käsu vaimset tähendust.
1. Mis on ebajumal?
Ebajumal on „kummardamise
objektiks kasutatav jumalakujutis.“
Inimesed teevad puust, kividest, metallist,
kullast või hõbedast kujusid inimestest,
maapealsetest loomadest, putukatest,
lindudest, kaladest, päikesest, kuust ja
tähtedest või isegi kujuteldavatest asjadest.
Ebajumalakummardamine tähendab
nende füüsiliste kujude valmistamist,
kummardamist ja teenimist.
Inimesed valmistasid ebajumalaid ja
neil ei ole elu ega võimet meid õnnistada.
Inimesed loodi Looja Jumala kuju
järgi. Kui nad tegid ise ebajumalad,
kummardasid neid ja palusid neilt
õnnistust, oli see naeruväärne! (Jesaja
46:6-7) Lisaks, amulettidele toetumine,
surnute kummardamine või mingi muu
nõidus ja maagilised esemed kuuluvad
ebajumalakummardamise juurde.
Inimesed teevad niisuguseid kasutuid
kujusid ja kummardavad neid, sest nad
tunnevad loomuomaselt rahulolu, kui
nad võivad tegelikult midagi näha ja
puudutada.
Samuti ei tohi me kunagi teha mingit

kujutist Jumalast, kes on vaim ja me ei
tohi seda teenida, otsekui see oleks Jumal.
Mõned, kes usuvad Jumalat, teevad
ebajumalaid ja teenivad neid. Näiteks,
nad kummardavad Jeesusest tehtud maali
või kujutist või nad kummardavad Neitsi
Maarja või usuisade kujutisi. Niisugused
Jeesuse kujutised tehakse kunstniku või
skulptori ettekujutuse alusel, mistõttu
need ei ole tõepärased. Ka Neitsi Maarja
või usuisad on loodud olendid, kes ei
ole kummardamise objektiks. Kui me
kummardame või palume neid asju, on
tegu ebajumalakummardamisega. Üksnes
Jumal on see, keda tuleks kummardada ja
paluda.
Mõned inimesed peavad isegi
koguduses olevat risti ebajumalaks. Aga
see sümboliseerib evangeeliumi, mida
me usume. Meil on rist ja me vaatame
seda, et mäletada Jeesuse kallist verd ja
pääsemise armu. Rist ei ole iseenesest
kummardamise objekt ega ebajumal.
Samuti ei ole mõned maalid, kus
Jeesus hoiab lambatalle või Viimset
õhtusöömaaega kujutav maal iseenesest
ebajumalaks. Need on lihtsalt maalid,
kus näidatakse, et Jeesus on Hea karjane
või mis väljendavad Ta teenistust. Me ei
kummarda maalidel olevat Jeesust ega
palveta Tema poole.
Mõned inimesed ütlevad, et isegi
Mooses valmistas ebajumala. Nad
räägivad sündmusest, kus iisraellasi
hammustasid tulised maod pärast
seda, kui nad kurtsid Jumala üle (4.
Moosese raamat, 21. peatükk) ja nad olid
suremas. Jumal lasi Moosesel valmistada
pronksmao ja selle ridva otsa seada.
Nad pääsesid seda ritva nähes Jumala
Sõnale kuuletudes. See on inimesi ristil
päästva Jeesuse Kristuse prohvetliku
ettekuulutuse antitüüp. Teiste sõnadega,
nii nagu iisraellased pääsesid surmast
pronksmadu vaadates, võivad surma teel
olevad inimesed pääseda ja saada elu, kui
nad usuvad ristilöödud Jeesust Kristust.
2. Mida ebajumal vaimselt
tähendab?
Vaimselt sisaldavad ebajumalad kõike,
mida me Jumalast rohkem armastame. Kui
me armastame oma vanemaid, abikaasat,
naist, lapsi või iseendid Jumalast enam, on
nad vaimselt meile ebajumalaks. Muidugi
ei tähenda see, et me ei tohiks Jumalale
lisaks kedagi armastada.

On ilmselge, et me peaksime oma
vanemaid tões armastama ja Jumal käsib
meil samuti oma vanemaid austada.
Aga kui me rikume hingamispäeva, et
uskmatuid vanemaid austada ja neile
meelepärane olla, tähendab see, et me
armastame neid Jumalast enam. See ei
valmista vaid Jumalale pettumust, aga
tegu ei ole ka tõelise armastusega meie
vanemate vastu. Ainult siis, kui me viime
nad kogudusse, et nad saaksid pääsemisele
jõuda, võime me öelda, et me tegelikult
austame ja armastame neid.
Sama kehtib vanemate kohta. Kui me
armastame oma lapsi tõeliselt, peame me
Jumalat esiteks armastama ja oma lapsi
Jumala raames armastama. Hoolimata
sellest, kui palju me ka ei püüaks, me ei saa
neid vaenlase kuradi ja saatana eest kaitsta
ega ravimatutest haigustest tervendada.
Üksnes siis, kui vanemad austavad Jumalat
ja armastavad oma lapsi Isandas, kaitseb
Jumal neid, annab neile hea tervise ja
õnnistab neid kõiges.
Üksnes siis, kui me armastame esiteks
Jumalat ja armastame kõiki teisi Jumala
armastuse raames, suudame me nendega
tõelist armastust jagada. Seega me ei tohiks
koguduses vaimset tähendust mõistmata
öelda, et meid õpetatakse armastama vaid
Jumalat ja mitte meie pereliikmeid.
Tänapäeval on isegi usklikke, kes
armastavad Jumalast rohkem raha ja
teised rikuvad Jumala käsuseadusi, et oma
kuulsust ja meelevalda säilitada. See on
samuti vaimne ebajumalakummardamine.
Mõned on ka Jumalast eemaldunud
kuulsuste, sporditähtede või muu tõttu, mis
võib olla samuti ebajumalakummardamine.

3. Sõnakuulelikkuse õnnistused,
sõnakuulmatuse needused
2. Moosese raamatus 20:5-6 öeldakse:
„Sa ei tohi neid kummardada ega neid
teenida, sest mina, Isand, sinu Jumal, olen
püha vihaga Jumal, kes vanemate süü
nuhtleb laste kätte kolmanda ja neljanda
põlveni neile, kes mind vihkavad, aga kes
heldust osutab tuhandeile neile, kes mind
armastavad ja mu käske peavad!“
Jumal ütleb siin, et Ta on „armukade
Jumal.“ Tema armukadedus erineb
inimese omast ja see tuleb Ta armastusest,
kuna aga inimese armukadedus on inetu,
räpane ja teistele kahjulik. Kui usklikud
kummardavad ebajumalaid, pöörab Jumal
neilt oma näo, lastes vaenlasel kuradil ja

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)

saatanal nende kallal oma tööd teha. Nad
kannatavad erinevaid katsumusi ja õnnetusi
ja nende süda muutub nõrgaks. Varsti
saavad nad oma valest teost aru, parandavad
meelt ja naasevad Jumala juurde.
Jumala armukadedus väljendab Ta tõelist
armastust, mis ei lase Ta lastel hävituse
teele sattuda ja juhatab nad igavese elu
teele. Aga kui mõnedele meeldivad ikkagi
ebajumalad Jumalast rohkem ja nad
kummardavad neid, nad otsekui vihkaksid
Jumalat. Siis tabab neid kättemaks ja see
kestab kolmanda ja neljanda sugupõlveni.
Paljud neist haigestuvad ravimatutesse
haigustesse, ent teised on puuete ja
vaimuhälvetega. Aga kui mõni järglane
parandab meelt ja otsib Jumalat, saab see
perekond Jumala kaastunde osaliseks
ja õnnetused lakkavad, kuigi nende
esivanemad kummardasid ebajumalaid nii
palju ja seisid Jumala vastu.
Aga kui esivanemad talletasid Jumalale
vastu minnes ja ebajumalaid äärmuslikult
kummardades nii palju kurjust, ei ole
lastel Jumalat lihtne uskuda. Ja isegi kui
nad võtavad Isanda vastu, on nad oma
esivanematega vaimse sideme kaudu
ühendatud, seega neil on raske kristlikku
elu elada. Vaenlane kurat ja saatan esitavad
nende vastu pidevalt süüdistusi ja segavad
nende püüdlusi usus püsida, püüdes neid
taas surma viia. Aga kui nad parandavad
isegi niisuguses olukorras alandliku
südamega oma isade pattudest meelt ja
vabanevad nende kurjusest ning paluvad
Jumalalt kaastunnet, kaitseb Jumala arm
neid kindlasti.
Teisalt, need, kes armastavad Jumalat
ja peavad Tema käsuseadusi, saavad
Jumalalt tuhande sugupõlve vältel armu.
Õnnetused kestavad ainult kolmandaneljanda sugupõlveni, aga õnnistused on
tuhandeks sugupõlveks. Seda nähes võime
me taaskord Jumala armastust tunda.
Kallid vennad-õed Kristuses, kui te
austate Jumalat, õnnistatakse nii teid kui
teie järeltulijaid. See ei tähenda, et kõiki
järglasi õnnistatakse lihtsalt seetõttu, et
nende esivanemad kummardasid Jumalat
väga hästi. Üksnes siis, kui nad armastavad
ise Jumalat, elavad tões ja ei määrdu
ebajumalakummardamise tõttu, võivad
nad kõik kogunenud õnnistused saada. Ma
loodan, et te ei valmista ega kummarda
kunagi ühtegi ebajumalat, vaid armastate
esiteks Jumalat. Ma palun Isanda nimel,
et te kogeksite seda tehes tuhat sugupõlve
kestvaid õnnistusi.
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Sellele kõrbelaadsele maailmale antakse
Taevast vaimset „mannat“
Vaimne taevane manna taastab hingi ja uuendab nende elud selles sisalduva Jumala sügava
armastusega. See „manna“ sisaldub raamatus Kuuepäevane manna. See on kujundatud ja
organiseeritud iganädalaste koguduseliikmete rakukoosolekute läbiviimiseks. Alates selle
väljastamisest on raamat viimase kahekümne viie aasta jooksul vabastanud arvukaid inimesi
kõrbelaadsest maailmast ja viinud nad piima ja mett voolavale „Kaanani“ maale.
Selle vastrevideeritud väljaanne avaldati hiljuti. I osas kirjeldatakse Jumala armastust
selles, et Ta lõi inimesed oma kuju järele ja kasvatab neid, et saada tõelisi lapsi. II ja III osas
selgitatakse Jeesust Kristust, kes on päästetee ja risti sõnumit. IV osas räägitakse tabavalt
tõelise usu saamise ja säilitamise meetoditest ja täiusliku pääsemise saavutamisest. V osas
tegeletakse usumõõduga ja taevaste eluasemetega ja VI osas selgitatakse kristlikke pühi.

Pärast elava Jumalaga kohtumist ja
Tema sulaseks kutsumist tahtis Dr
Jaerock Lee Tema südant ja tahet
paremini tundma õppida ja sellepärast
ta palvetas ja paastus arvukaid kordi.
Jumal võttis ta pühendumise vastu ja
andis talle üksikasjalikud selgitused
Piiblisse kirja pandud vaimse maailma
asjadest nagu Jumala loomingu
ettehoole, risti sõnum, Taevas ja põrgu,
usumõõt ja vaim, hing ning ihu.

Jumala poolt iisraellastele kõrbes
antud leib „manna“

„Vaimne manna“

Ju mal t a ht is iisraellasi Eg ipt use
or japõlvest vabast ad a ja v iia nad
Kaananimaale, mis voolas piima ja mett.
Aga õnnistuste maale minekuks tuli neil
kõrbest läbi minna.
Kõrbes süüdistasid nad ikkagi Jumalat
oma janu-ja näljakannatustes, kuigi nad
olid Egiptusest väljarände ajal palju kordi
Jumala tegusid kogenud. Mooses palus
Jumalat ja Jumal muutis ta palve vastuseks
Maara mõru vee joogiveeks ja saatis neile
samuti mannat ja vutte, et nende janu ja
nälga kustutada.
„Manna“ heaks illustratsiooniks on 2.
Moosese raamat 16:14: „Ja kui kastekord
oli haihtunud, vaata, siis oli kõrbe pinnal
midagi õhukese soomuse taolist, peenikest
nagu härmatis maas.“ 2. Moosese raamatus
16:31 öeldakse: „Ja Iisraeli sugu pani
sellele nimeks „manna“; see oli valge nagu
koriandri seeme ja maitses nagu mesikook.“
Iisraellastele oli „manna“ lihtsalt leib,
mille abil neljakümneaastase kõrberännaku
ajal elus püsida (2. Moosese raamat,
16. peatükk). Aga meile, kõrbetaolises
maailmas elavatele inimestele, annab Jumal
„vaimset mannat“ – Jumala Sõna ja seegi
on Jeesus Kristus – Sõna, kes sai lihaks
ja tuli maa peale. Jumala Sõna, vaimne
manna, annab meile igavese elu.

Johannese 6:48-51 kirjutatakse: „Mina
olen eluleib. Teie esiisad sõid kõrbes
mannat, ja surid. See on leib, mis taevast
alla tuleb, et inimene sellest sööks ega
sureks. Mina olen taevast alla tulnud elav
leib. Kui keegi sööb seda leiba, siis ta elab
igavesti...“
Jumal andis Iisraeli lastele nende
kõrbeelu ajal mannat, aga Ta lasi neil
seda kuuel päeval koguda ja seitsmendal
päeval Ta andis neile hingamispäeva. See
tähendab, et Ta lasi neil seitsmendal päeval
puhata täpselt nii nagu Jumal puhkas
pärast kuue päeva jooksul kõige loomist
seitsmendal päeval (1. Moosese raamat 2:23).
Tänapäeval peame me hingamispäeva
vaimse puhkepäevana pühapäeval.
Hingamispäeval me koguneme koguduses,
kummardame Jumalat ja kuulame
sõnumit. Me saame taevast vaimset
toitu, suhtleme Jumalaga ja oleme teiste
koguduseliikmetega osaduses.
Ülejäänud kuue päeva ajal tuleb meil
usinalt lugeda Jumala Sõna, mis on
vaimne manna ja innukalt palvetada. Kui
te tunnete Jumala armastust teile vaimse
manna andmisel ja elate iga päev Tema
Sõna alusel, lõikate te hämmastavat ja väga
kindlat õnnistuse vilja.

Minu hing taastus kui ma lugesin „Kuuepäevast mannat“

Vanemdiakoness Insook Lee,
54-aastane, Lõuna-Korea 18. kihelkond

Enne Manmini tulekut andis tuttav
mulle raamatu Kuuepäevane manna.
Kui ma lugesin seda, uuenesin
ma. Ma leidsin, et raamat oli täis
sõnumeid, mida ma ei olnud kunagi
kuulnud, kuigi ma olin kaheksa
eelnevat aastat kristlane olnud. Ma
olin äärmiselt rõõmus ja tundsin,
otsekui ma oleksin raamatu loosse

kaasa tõmmatud.
Ma taipasin, et ma olin vaimselt
võhiklik, sest ma ei teadnud varem
Jumala armastuse, risti ettehoolde,
tõelise usu ja erinevate taevaste
eluasemete kohta. Kristlastel on
vaja neid asju teada. Ma olin väga
tänulik, et ma võisin neist asjust
teada saada. Üle kõige hämmastas

mind erinevate usumõõtude
olemasolu ja lisaks sain ma
parima taevase eluaseme – Uue
Jeruusalemma lootuse. Ma hakkasin
mõtlema: „Ma pean sinna pääsema!“
Vahepeal mu hing taastus ja
lõpuks juhatati mind sellesse
kogudusse, mis on täis sõna ja
innukat palvet. Halleluuja!

3

4

Nr 33 1. veebruar, 2015 Manmini Uu

Tunnistus

ise

Oma suurest armastusest andis Ta mulle
surmasuus uue elu
Vanem Byeonghee Kim, 50-aastane, 12. kihelkond

„Kas ma tõesti hingan?“ „Kas ma
tõesti kõnnin?“
Nüüd tunnen ma rõõmu, nagu
lendaksin ma taevas ja ma mõtlen
sellest, mida ma hiljuti läbi elasin.
Sepsise tõttu surmasuus
23. oktoobril, 2014 oli mul kerge
palavik, mis ägenes ja mul tekkisid
külmavärinad, aga ma ei suhtunud
sellesse tõsiselt. 2. novembril valutas
kogu mu ihu. Ma ei suutnud liigutada,
magada, istuda ega seista. Veelgi hullem
– ma kaotasin kogu jõu ja siis tekkis
mul isegi teadvusekaotus.
4. novembri, 2014 varahommikul viis
kiirabiauto mind kiiresti kiirabisse. Mu
meditsiinitest näitas šokeerivat tulemust.
Mu veresuhkru tase oli üle 500 mg/dl ja
mu vererõhk alanes 50-le. Tegelikult oli
mul kolm aastat tagasi suhkurtõbi, aga
see ei põhjustanud probleemi. Kuid sel
ajal oli mul alanenud immuunfunktsioon
ja ma sõin isegi toorest kala, mida
suhkurtõvega inimene süüa ei tohiks.
See tekitas madalat aluselisust,
dehüdratsiooninähtu, millele järgnes
neeruhaigus. Mul oli isegi sepsis, mis
tekitas mulle 90% surmaohu.
Seega ma vaatasin oma seni elatud
elu, leidsin oma südamesse jäänud
eneseõiguse ja parandasin sellest
Jumala ees meelt. Mu naine juhatas
mind 1993. aasta jaanuaris Manmini
Keskkogudusse. Vanempastor Dr
Jaerock Lee, kes on siiras ja tõene,
puudutas mind ja ma tundsin tema

armastust. Vahepeal ma uuendasin oma
südant ja tegin siiralt jumalariigi heaks
tööd. Aga ma rõhutasin ikkagi oma
arvamust ja ei toetunud täiesti Jumalale.
Ma sündisin pärast seda, kui me
vanematel oli juba neli tütart, seega
nad olid väga põnevil ja õnnelikud.
Loomulikult mind armastati täielikult
kui ma kasvasin, mis põhjustas mu
tugeva enesekeskse mõtlemise ja
tugeva enesehinnangu. Aga kui ma
olin niimoodi haige, ei saanud ma
mitte midagi ette võtta. Ma sain aru,
et ma ei suuda oma võimetega mitte
midagi saavutada. Seetõttu ma mõistsin
südamest, et ma olin elanud Jumala,
Isanda ja karjase armust.
Ma ärkasin pärast vanempastori
palvet ellu
Isegi pärast haiglasse viimist oli
mul kõrge palavik ja suur valu. Ma ei
suutnud oma ihu valitseda. Ma ärkasin
iga paari minuti tagant. 6. novembril
palvetas Meestemisjoni juhtivpastor
Rev Heesun Lee minu eest palverätiga,
mille eest vanempastor oli eelnevalt
palvetanud (Apostlite teod 19:11-12).
Pärast seda ma magasin hästi. Aga
järgmisel päeval esinesid mul uuesti
kõrge palavik, külmavärinad ja valu.
8. novembril kell 17.00 palvetas
vanempastor Rev Lee telefoni teel minu
eest. Tund hiljem tehti mulle varem
plaanitud vereproov ja uriini läbivaatus.
Proov näitas, et tõsine sepsis, madal
aluselisus ja dehüdratsiooninähud
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olid kadunud ja mu vererõhk ja
ihutemperatuur olid normaliseerunud.
Ka põletikutase alanes. Halleluuja!
Minu arst ütles, et tegu oli imega ja oli
täiesti hämmastunud.
Ma kirjutasin neist õnnelikest
uudistest oma vanempastorile, kes
oli mägedes palvemajas. Ma tänasin
teda kogu südamest, et ma sain tema
palve kaudu uue elu osaliseks. Jumala
ja Isanda armuta ning karjase vägeva
palveta ei oleks ma enam selles
maailmas.
Lisaks olid kogu mu ihus lõhkenud
kapillaarid ja mu nahk muutus
punaseks, välja arvatud neis kohtades,
mis olid teistele nähtavad, aga see
sümptom kadus nädal aega hiljem ja mu
nahk muutus pehmeks. Mu üldfüüsiline
seisund paranes Jumala tundliku
armastuse tõttu. Lisaks oli mul väga hea
end tagasivaates näha ja Jumala suure
armu läbi uueneda. Ma muutusin veelgi
tänulikumaks ja hindasin veelgi enam
end ümbritsevaid inimesi.
Ma sain oma elu tagasi,
sellepärast olen ma nüüd täis tänu
ja armastust Jumala vastu
Ma olen uue elu saamise ajast saadik
olnud väga tänulik ja Jumala armastus
puudutab mind ülistades ja palvetades.
Koguduses edastatud sõnumid on
mind veelgi rohkem puudutanud –ma
ülistan Jumalat lihtsalt põnevust tundes.
Ma sain samuti aru oma pereliikmete
tähtsusest ja ma tänan Jumalat selle eest,
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et Ta armastab kõiki minu pereliikmeid.
Mu lapsed on nii hästi kasvanud, et
neil ei esinenud ainsatki probleemi,
hoolimata sellest, et tegu oli
noorukitega. Nad olid terved ja neil
ei olnud vaja haiglaravi ega ravimeid
tarvitada. Minu esimene tütar õde
Hyejin Kim on Kujutavate kunstide
komitee Taevase tantsutrupi liige
ja rühmajuht. Minu teine tütar õde
Hyemin Kim on rühmajuht. Minu naine
vanemdiakoness Sunhee Park juhib
teise suurkihelkonna alapiirkonna juhte.
Ma olen meeste misjoni asepresident.
Me teeme jumalariigi heaks usinalt tööd
ja tunneme suuremat õnne ja rõõmu
ning peame üksteist veelgi kallimaks
kui kunagi varem.
Ma olen Manmini suvekoosolekute
sündmusi mitu aastat organiseerinud
ja ette valmistanud. Seega ma sain ise
Dr Lee kaudu ilmnenud väetegudele
tunnistajaks olla, nähes neid lähedalt.
Ma olin väga tänulik, et ma sain
niisugust rahuldust toovat tööd teha.
Lisaks andis kogudus mulle minu
suvekoosolekute töö tunnustuseks 2015.
aasta üldkoosolekul mälestustahvli. Ma
ei suuda Jumalat piisavalt palju tänada!
Ma tänan ja armastan vanempastorit,
kes palvetas minu eest suure armastuse
ja väega, et ma saaksin surmasuus olles
uue elu osaliseks ja kes äratas mind tõe
abil ellu. Ma tänan ja austan kõige eest
Jumalat, kes on elav ja kes tegutseb
minuga.
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