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Koguduses tuleks jutlustada elusõna, mis on 
nii läbitungiv, et see läbistab hinge ja vaimu ja 
liikmed ja üdi. Manmini koguduseliikmed on 
saanud sellist Sõna vanempastor Dr Jaerock Lee 
kaudu ja nad on kohtunud Jumalaga.

54-aastasel vennal Deokyoung Choil (1. pildil) 
oli raske kogu hingamispäeva pidada, sest ta on 
Söuli pealinna politseiameti politseisalga leitnant. 
Ta kurvastas seetõttu Jumala ees ja ta otsustas 
õpitud jumalasõna tööl kasutada. Ta võttis 
omale initsiatiivi teha raskemaid ülesandeid 
ja ebameeldivamat tööd. Vahepeal valiti ta 31. 
detsembril, 2014 üheks sajast eeskujulikust 
ametnikust kõigi Lõuna-Korea politseiametnike 
seas ja peaminister andis talle autasu. 

Vend Choi ütles: „Ma arvan, et Jumal tahtis 
mind auhinnaga julgustada. Kaksteist aastat 
tagasi haigestusin ma malaariasse ja sattusin 
surmasuhu, kuid ma tervenesin sellest Dr Jaerock 
Lee palve kaudu. Ma ei ole tema armu kunagi 
unustanud. Ma olen alati tundnud veendumust 
tema palvete kaudu ka siis, kui mind on saadetud 
kohtadesse, kus on katastroofid, õnnetused 
ja demonstratsioonid.“ Ta väljendas ka kogu 
südamest tänu Dr Leele, kes tema eest palvetas ja 
tema pereliikmetele, kes teda teenisid. 

55-aastane vend Sanghun Oh (2. foto) töötab 
Korea Ringhäälingu Reklaamkorporatsiooni 
heaks. Tegelikult ei olnud ta kaua aega koguduses 

käinud ja  ol i  oma usuelu unarusse jätnud, 
kasutades tööd ettekäändena. Aga 2012. aasta 
aprillis, kui ta poeg haigestus, hakkas ta oma 
kristlikku elu tagasivaates nägema. Ta parandas 
kogu südamest meelt ja langetas kindla otsuse. 

P ä r a s t  s e d a  l u g e s  t a  P i i b l i t  j a  D r  L e e 
raamatuid.  Seda tehes hakkas ta  südamest 
igatsema hingamispäeva pidada.  Ta re is ib 
töö tõt tu  umbes kaks korda kuus mitmeks 
päevaks provintsidesse. Aga nüüd naaseb ta 
hingamispäeva pidamiseks pühapäeval Söuli 
ka siis,  kui ta peab selleks reisima Lõuna-
Korea KTX kiirrongiga. Vahepeal õnnistati 
teda 31. detsembril, 2014 teadusministri, ICT 
ja tulevikuplaneerimise auhinnaga tema panuse 
tõttu targa meediatööstuse ergutamisse. 

46-aastane diakon Wonkyu Song (3. foto) on 
15 aastat Yangjus, Gyeonggi provintsis hiina 
murulauku kasvatanud. 31. detsembril, 2014 
pälvis ta Gyeonggi kuberneri avaliku kiituse oma 
pioneerirolli eest hiina murulaugu ökosõbraliku 
orgaanilise kasvatamise teostamisel. Autasu 
on diakon Songi jaoks veelgi tähendusrikkam 
seetõttu, mis juhtus enne murulaugu saadetise 
müüki 2014. aasta aprillis. 

„Ma lasin oma murulauke 250 testiga müügiks 
kontrollida. Aga enam kui kahes testis avastati 
veidraid koostisosi .  Ma hämmastusin,  sest 
ma ei olnud kunagi kasutanud ainsatki tilka 

taimekaitseainet. Hiljem sain ma teada, et tegu 
oli varustusrajatise ja saastega ja varustusfirma 
ei kasutanud mingisuguseid meetmeid selle 
vältimiseks, vastupidiselt lubatule.“ 

Sellel kriitilisel hetkel usaldas diakon Song 
kõ ik  Jumala  kä t t e  j a  pa lve tas  n ing  oo tas 
kannatlikult. Sel ajal kinnitas äkki kohapeal 
t e h t u d  R i i k l i k u  p õ l l u m a j a n d u s t o o d e t e 
kvali teedikontrollameti  kontroll ,  et  rajat is 
ja  seadmed ol id  probleemsed.  Pärast  seda 
allkirjastas ta lepingu suurema poega paremates 
tingimustes ja eelmine klient, kes oli esinenud 
probleemi tõttu lepingu lõpetanud, helistas ja 
palus tal end uuesti varustama hakata. 

Inimeludes esinevad ootamatud raskused. 
Aga kui inimesed ei vasta sellele kurjaga, vaid 
kaaluvad end lihtsalt Jumala Sõna abil ja otsivad 
head väljundit, pöörab Jumal kõik heaks. Jumal 
laseb neil tunda ka oma olemasolu, kui nad 
demonstreerivad kuulekaid tegusid ja Ta trööstib 
nende südant ning julgustab neid. 

1.  Saamueli  raamatus 15:22 kirjutatakse: 
„Sõnakuulmine on parem kui tapaohver…“ 
Jumal ki idab neid,  kes kuuletuvad Jumala 
Sõnast õpitule. Jumal ka kaitseb neid ja turvab 
neid maailmas, mis on paljudest õnnetustest ja 
katastroofidest tulvil. Jumalalapsed pälvivad 
niisuguse suure Jumala armastuse ja see on Ta 
lastele antud õnnistus. 

„Igaüks võib Jumala õnnistust saada“
Jumala õnnistused saadakse kuulekuse tegude kaudu

„See on Jumala arm“
Ma püüdsin lihtsalt oma kaastöötajaid kalliks pidada 
ja neid teenida ja mind valiti 2014. aasta eeskujulikuks 
ametnikuks ja ma sain peaministri autasu. 

„Jumal õnnistas mind tõelise hingamisega“
Ajast, mil ma parandasin meelt ja hakkasin hingamispäeva 

pidama, sain ma südamerahu ja töised õnnistused. 

„Jumal pööras kõik heaks“
Ma andsin kõik Jumala kätte. Ma palvetasin ja ootasin kannatlikult ja siis 
sai mu probleemist õnnistus ning mu kümnis kasvas.
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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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„Sa ei tohi Isanda, oma Jumala nime asjata suhu võtta, sest Isand ei jäta seda nuhtlemata, kes tema nime asjata suhu võtab!“ (2. Moosese raamat 20:7)

„Sa ei tohi Isanda, 
oma Jumala nime asjata suhu võtta“

Collinsi inglise keele sõnaraamatus 
m ä ä r a t l e t a k s e  „ k e l l e g i  n i m e 
asjata suhu võtmist“ kellegi nime 
kasutamisel austuse puudumisena. 
Seega, Jumala nime asjata suhu 
võtmine tähendab Jumala püha 
nime ebaõiget ja ebajumalikul viisil 
kasutamist. 

Jumal ei jäta karistamata inimesi, 
kes võtavad Tema nime asjata suhu. 
Süveneme nüüd kolme põhjusesse, 
miks Jumala nime asjata suhu võtmine 
on karistust väärt patt. 

Esiteks, see tähendab, et nad ei 
usu Looja Jumalat, seega on tegu 
patuga

Filosoofide seas, kes on püüdnud 
elu ja kõiki asju süvitsi näha, leidub 
inimesi, kes ütlevad, et Jumal on 
surnud ja mõned tavalised inimesed 
ütlevad järelemõtlematult, et Jumalat 
ei ole olemas. 

Vene kosmonaut ütles kord, et ta ei 
näinud kosmoselennu ajal Jumalat. 
Aga Ameerika astronaudid ütlesid, et 
nad tundsid pärast oma kosmosereisi 
Jumala ligiolu. Vene kosmonaut pidi 
olema teadlik, kui vähest osa ta nägi ja 
uuris tervest universumist. Aga ta ütles 
pärast äärmiselt tillukese universumi 
osa nägemist, et universumi loonud 
Jumalat ei olnud olemas. See oli väga 
rumal!

Laulus 53:1 kirjutatakse: „Meeletu 
ütleb oma südames: „Jumalat ei ole!“ 
Nad talitavad riivatult ja jõledasti, 

ei ole kedagi, kes head teeb.“ Asju 
alandliku südamega vaadates võib 
leida niipalju tõendeid elava Jumala 
kohta, kui me soovime (Roomlastele 
1:20). 

L i s a k s ,  p a l j u d  j u t l u s t a j a d 
tunnistavad elavast  Jumalast  ja 
Isandast Jeesusest Kristusest. Ometi, 
kui keegi paadutab oma südant, 
lükkab Jumala tagasi ja võtab sellele 
lisaks Jumala nime asjata suhu, on 
kahtlemata tegu patuga, millele 
järgneb karistus. 

Teiseks, Jumala nime asjata 
suhu võtmine on jumalapilge, 
seega on tegu patuga

Pilkamine on kellegi austusetu või 
naeruvääristav kohtlemine. Keda 
võiks pidada patuta olendiks, kui ta 
pilkab Loojat Jumalat?

Laulus 96:4 öeldakse: „Sest Isand 
on suur ja väga kiidetav ja tema on 
kardetavam kui kõik muud jumalad.“ 2. 
Moosese raamatus 33:20 kirjutatakse: 
„Sa ei tohi näha mu palet, sest ükski 
inimene ei või mind näha ja jääda 
elama!“ Nii nagu kirjutatud, Jumal on 
suur (1. Timoteosele 6:16).

Me ei  kutsu Koreas isegi  oma 
vanemaid ega inimesi ,  keda me 
austame, eesnimega. Kui meil on vaja 
nendega otse rääkida, me kasutame 
lugupidavaid tiitleid. Kui Iisraeli 
rahvas luges Piiblit, ei öelnud nad 
Jumala nime isegi oma suu sõnadega 
välja. Kuna „Isanda Jumala“ nimi 
esineb Piiblis, ütlesid nad lihtsalt 
„Adonai“, mis tähendas „Minu Isand“, 
et Jumala suurt nime otseselt mitte 
mainida. 

Aga isegi tänapäeval kasutavad 
mõned usklikud Jumala nime või 
tsiteerivad Piiblit, et teha mõttetuid 
nalju, mis pilkavad Jumalat. Piibli 
Sõna on Jumal, seega kui keegi ei 
austa seda, tähendab see lõpuks, et nad 
ei austa ja pilkavad Jumalat. 

Jumala nimel valetamine tähendab 
samuti Ta nime asjata suhu võtmist. 
Oletame, et keegi saab mõtte, mis on 
tema oma mõte, kuid ta ütleb, et ta 
kuulis Jumala häält või sai Vaimult 
õhutuse. Kui ta kasutab niimoodi 
Jumala nime, on see väga viisakusetu. 

Jumal teab meie südant, mõtteid, 
sõnu ja tegusid ja mõistab kohut meie 

poolt tehtu alusel. Kui me seda usume, 
ei suuda me teha pattu, mis julgeb 
Tema nime asjata suhu võtta ja Teda 
pilgata. 

Me peame siin ühest asjast veel 
teadl ik  o lema.  Kui  me aus tame 
Jumala t ,  peame me olema väga 
hoolikad Jumalaga seotud asju tehes ja 
Tema nime suhu võttes.

Kui me Piiblit loeme või tsiteerime, 
tuleb seda jumalikult teha. Me peame 
pühamuid ja sealolevat kalliks pidama 
ja neid asju väga hoolikalt kohtlema. 
Kui me vastutame koguduse rahaasjade 
eest, tuleb meil raha täpselt ja väga 
hoolikalt kulutada. Kui me teeme 
koguduses kogemata tassi või klaasi 
puruks, ei või me karistuseta jääda. Me 
teame hästi, et isegi väikesed asjad olid 
Jumala omandiks pühendatud. 

Kui me räägime kellestki, kellele 
Jumal on garanteerinud oma väe või 
Püha Vaimu tööst, peame me olema 
targad, et me ei otsustaks ega räägiks 
taktitult oma lihalike mõtete põhjal. Nii 
nagu öeldud, kui me austame Jumalat, 
püüame me kõike Jumale kuuluvat 
jumalikult kohelda. 

Kolmandaks,  nad räägivad 
Jumala nimel valet

Vanas Testamendis näidatakse, 
kuidas valeprohvetid eksitasid inimesi, 
kuulutades midagi, mida Jumal ei 
olnud rääkinud, Jumala Sõnaks või 
Jumalalt tulnud prohvetlikuks sõnaks. 
Jumal hoiatas niisuguseid inimesi 
5. Moosese raamatus 18:20: „Aga 
prohvet, kes suurustledes räägib 
midagi minu nimel, mida mina ei ole 
teda käskinud rääkida, või kes räägib 
teiste jumalate nimel, see prohvet 
peab surema.“ 

Kui keegi julgeb Jumala nimel 
valetada, on karistuseks surm ja 
niisugused inimesed toovad endi 
peale karistuse (Johannese ilmutus 
21:8). Kui nad tõotavad Jumala nimel 
midagi ja ei pea seda, on samuti tegu 
Jumala nimel valetamisega ja seega 
Tema nime asjata suhu võtmisega. See 
on 3. Moosese raamatu 19:12 sõnade 
kohaselt: „Ärge vanduge minu nime 
juures valet; sellega sa teotad oma 
Jumala nime! Mina olen Isand!“

Aga tänapäeval valetavad isegi 
mõned kristlased Jumala nimel. Nad 

ütlevad harjumuspäraselt: „Ma kuulsin 
palvetades Püha Vaimu häält“ või 
„Jumal tegi selle teoks“, kuigi see ei 
olnud üldsegi Jumala tegu. 

Muidugi peaksid jumalalapsed 
suutma Püha Vaimu häält kuulata 
ja Temast juhitud olla,  aga kõik 
jumalalapsed ei suuda sugugi Vaimu 
hääl t  t ingimusteta  kuulata .  Nad 
suudavad selgemini kuulata vastavalt 
sellele, kui palju nad on pattudest 
vabanenud ja need tõe vastu välja 
vahetanud. Isegi kui nad suudavad 
seda mingil määral kuulata, peavad 
nad selle täpseks eristamiseks läbima 
treeningprotsessi, enne kui nende 
kuulmine muutub sajaprotsendiliseks. 
Seega, kui me ei suuda Jumala Vaimu 
häält  selgelt  eristada,  ei  või  me 
järeldada, kas miski on Vaimu töö või 
mitte. 

Sama  keh t ib  muude  va imse te 
kogemuste kohta nagu unenäod ja 
nägemused. Näiteks, mõned unenäod 
tulevad Jumala käest,  aga teised 
tulevad inimese mõtetest või saatanalt. 
Me ei saa lihtsalt öelda, et meie 
unenäod tulid Jumalalt. Aga kui keegi 
ütleb meile, et Püha Vaim rääkis talle 
midagi, tuleb meil diskreetne olla. Me 
ei tohi öelda, et „see on“ ega „see ei 
ole“ Püha Vaimu hääl ja me vajame 
enam diskreetsust. 

Mõned inimesed sattuvad õnnetusse 
oma pattude tõttu, aga nad ütlevad: 
„Jumal lõi mind.“ Kui asjad lähevad 
soovikohaselt, ütlevad nad, et Jumal 
õnnistas neid. Kuid kui sama asi ei 
edene kogu aeg, ütlevad nad, et Jumal 
takistas neid. Nad muudavad oma 
sõnu niimoodi ja kasutavad harjumust 
mööda Jumala nime asjatult. Mõned 
peavad seda usutunnistuseks, aga 
Jumala nime hoolimatult hooplemiseks 
kasutamine on täiesti erinev asi. 

Need, kes tunnustavad Jumalat 
kõiges, mainivad Jumala nime oma suu 
sõnadega hoolikamalt ja püüavad tões 
tegutseda. 

Kallid vennad-õed Kristuses, kui te 
austate Jumalat kogu südamest, ei võta 
te Tema nime asjatult suhu ja teete 
kõike Jumalat austades. 

Ma palun Isanda nimel, et te seda 
tehes saaksite ka Jumalalt au ja garantii 
igale oma sõnale ja teole (1. Saamueli 
2:30) ja et teid juhatataks kõige 
aulisemasse kohta Taevas. 

Vanempastor dr Jaerock Lee
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Evangeeliumi kuulutamine – tee hinge päästmisele!

1. Korintlastele 4:20 ütleb: „Sest Jumala 
riik ei ole ju sõnades, vaid väes.“ Seega 
peaksime me esiteks piisava palve läbi 
saama taevase julguse ja tugevuse ning 
jutlustama Jumalalt saadud julgusega 
Vaimu täiuses. Apostel Paulus ütles 1. 
Korintlastele 2:4: „…ning mu kõne ja mu 

kuulutus ei püüdnud veenda tarkusega, 
vaid Vaimu ja väe osutamisega.“

Selle kohaselt ei sõltu jutlustamine meie 
enda suutlikkusest, vaid Pühast Vaimust. 
Tema juhatusel peaksime me suutma 
aidata uskmatutel kuulajatel lammutada 
nende lihalikud mõtted ja vangistada need 
usu kaudu Jumalasse. Siinjuures on samuti 
oluline relvastus, mis on Jumala Sõna. 

Sest Jumala Sõna suudab läbi tungida, 

kuni ta eraldab hinge ja vaimu, liigesed ja 
üdi (Heebrealastele 4:12), ajades välja ja 
purustades vaenlase kuradi ja saatana.

Seega, kui me palvetame nende eest, 
kellele me tahame evangeeliumi kuulutada 
ja kuulutame neile Sõna Vaimu juhtimisel, 
puudutab Jumal nende südameid ja teeb 
nad vaimselt januseks, kandes seega vilja. 

Jeesuse Kris tuse evangeel ium on 
vaidlematult kõige väärtuslikum tõesõnum 
maailmas. Siiski, mõned inimesed ei 
tunne selle väärtust ära ja keelduvad 
kangekaelselt seda kuulamast. Sellisel 

juhul on parem oodata jagamise võimalust 
ja aidata neil enestel selle väärtusest aru 
saada, selle asemel, et seda neile peale 
sundida või vastuvõtmist õhutada. 

Me võime neid aidata, kutsudes neid 
koguduse eriüritustele ja andes neile 
jutluse lindistusi, raamatuid või koguduse 
uudistekirja. Siis, kui hea võimalus tuleb, 

saame me nendega mugavalt rääkida ja 
aidata neil evangeelium vastu võtta neis 
vastumeelsust tekitamata. 

Me ei pea evangeeliumi mitte ainult sõnade 
läbi kuulutama. On olemas ka palju muid 
viise, mis sobivad kuulajate olukordadega. Ja 
niimoodi saame me rohkem inimesi Jumala 
juurde juhatada. 

Me peame oma armastust ja hoolt tegude 
läbi näitama ja lisaks ka palvetama. Kui me 
elame Jumala Sõna kohaselt, siis saame me 
levitada Kristuse head lõhna ja meie ilusad 
sõnad ja teod liigutavad inimeste südameid. 
Siis võtavad nad lihtsalt evangeeliumi vastu 
kui me neile seda kuulutame. 

Seega me peaksime inimesi alati viisakalt 
tervitama, südamest huvituma nende 

heaolust ja omama leebet maneeri. Kui me 
võidame nende soosingu, aitab see meil neid 
Jumala juurde juhtida.

Me võime nendega jagada maitsvaid 
eineid, lohutada neid või rõõmustada 
koos  nendega  nende  ku rbade l  võ i 
rõõmsatel sündmustel ja aidata neid, kui 
neil on probleeme, et nad siis tunneksid 
tänutunnet ja rõõmu meie käitumise üle. 
Me võime evangeeliumi kuulutada ka 
haigetele ja vaestele, aidates neid sealjuures 
fi nantsiliselt. 

Aga loomulikult ei peaks me evangeeliumi 
kuulutama üksnes haigetele, vaestele või 
vanadele inimestele. Pigem peaksime me 
andma kõigile võrdselt ilma piiranguteta 
võimaluse kuulata evangeeliumi. 

Seega peaksime me kaalutlema, kuhu me 
läheksime jutlustama ja kuidas Jumalale 
meelepäraselt jutlustada. Me peaksime 
ka kontrollima, et need, keda kogudusse 
juhatatakse, suudavad käimist jätkata ja 
elada kohast kristlikku elu. 

Johannese evangeeliumi neljandas peatükis 
alustas Jeesus vestlust Samaaria naisega, 
kutsus esile tema uudishimu vaimsete asjade 
suhtes ja siis rahuldas tema vaimse janu. Ta 
kuulutas talle niimoodi evangeeliumi. Selle 
näite kohaselt, rahuldage enne inimese kõige 

olulisemad ja kiireloomulisemad vajadused 
erinevatel viisidel, vastates nende küsimustele 
või soovitades viise, kuidas nende probleeme 
lahendada. 

Me peaksime aitama neil leida viisi, kuidas 
nende probleemid lahendada ja aitama neil 
Jumalat paluda. Oletame, et kellelgi on haigus. 
Me võime neile näidata, kuidas tervenemist 
vastu võtta, õpetades neile Tervendaja Jumalast. 

Kui kellelgi on töiseid probleeme, võime 
me õhutada neid mitte elama inimliku tarkuse 
ja meetodite, vaid Jumala Sõna kohaselt. 
Me võime õpetada Jumala kohta, kes saab 
lahendada kõik probleemid ja kes suudab kõik 
hästi edenema panna. Nagu eelnevalt seletatud, 
kui inimesel on probleem, võime me neile 
evangeeliumi kuulutada, aidates samaaegselt 
nende probleeme lahendada. 

Me peaksime palve kaudu jätkuvalt 
hoolitsema kogudusse juhitud inimeste 
eest, kuni nad suudavad ise usukaljul 
seista ja neid nõustama ja külastama, et 
nad suudaksid usus üles kasvada. Veel 

enam, me peaksime aitama neil Sõna 
oma vaimu eluleivaks teha, et nad ei 
sattuks läbikatsumuste või kannatuste 
tõttu kiusatusse. Me peaksime grupi või 
valla liikmetega lakkamatult näitama 
oma tegudega tagasihoidmatut huvi ja 
armastust. 

Ja veelgi olulisem on lasta neil karjast 

korralikult tunda, et nad saaksid teda usaldada 
ja talle kuuletuda ja selle läbi usus hästi 
juurduda. Me oleme Jumala hämmastavast 
armastusest ja armust aru saanud. Võtkem 
nüüd vastu Jumala tugevus ja kuulutagem 
pühaduse evangeeliumi agaralt ka teistele! 

Armastuse Jumal soovib, et kõik inimesed kuuleksid evangeeliumi ja võtaksid vastu pääste. 
Sellepärast Ta õhutab oma Püha Vaimu vastuvõtnud lapsi evangeeliumi kuulutama ja levitama 
(1. Korintlastele 1:21). See on nii, sest ilma õpetajateta ei saa inimesed oma inimliku tarkusega 
selgust Jumalat puudutavates asjades. Apostel Paulus pühendus paganatele evangeeliumi 
kuulutamisele. Ta ütles 1. Korintlastele 9:16: „Sest kui ma evangeeliumi kuulutan, ei saa ma 
sellega kiidelda, kuna see kohustus on pandud mu peale, ja häda mulle, kui ma evangeeliumi 
ei kuuluta!“

Me peaksime olema teadlikud, et jutlustamine on uskliku vastutus ja kohustus ja seda peaks 
tegema igal ajal. Süveneme nüüd sellele kuidas jutlustada ja juhatada hingi Jumala juurde. 

01     Me peaksime jutlustama Püha 
         Vaimu juhtimisel

02     Me peaksime aitama neil aru saada 
         evangeeliumi väärtusest nende jaoks

03     Me peaksime levitama Kristuse head lõhna 
         armastuse ja hoolega

04     On hea teada inimeste huve ja probleeme ja 
         pakkuda neile vaimset abi

05     Veelgi olulisem on hoolt kanda nende eest, 
         kes tulevad kogudusse
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2014. aasta oktoobris helistas mu mehevend 
ja ütles, et mu ämm oli kriitilises seisus. Ta 
mõtles oma abikaasa väärkohtlemise ja teiste 
pereliikmete poolse ignoreerimise peale ning üritas 
mürgiseid pestitsiide juues eneselt elu võtta. Mu 
mehevendade naised leidsid ta kaks tundi hiljem. 
Nad viisid ta kiiruga lähedalolevasse haiglasse ja 
ta kõht pumbati tühjaks. Aga ta oli ohtlikus seisus 
ja teadvuseta, seega plaaniti ta viimist suuremasse 

haiglasse Katmandus. 
Pärast kõnet rääkisin ma sellest pastor Grace 

Leega Nepaali Manmini misjonikeskuses. Me 
võtsime temaga seitse korda vastu vanempastori 
Dr Jaerock Lee automaatvastajale lindistatud 
palve haigete eest. Kui minu pereliikmed liikusid 
kiirabiautos suure haigla poole, veensin ma neid 
minema misjonikeskusesse. Seal võtsime me Dr 
Lee lindistatud palve tema eest taas seitse korda 

vastu. 
Sel ajal tuli ämm teadvusele ja tundis meid 

ä ra .  Päras t  seda  v i i s ime  me ta  ha ig lasse . 
Alguses nõudis arst, et ta jääks 15 päevaks 
intensiivhooldusosakonda, aga ma uskusin, et 
Jumal oli ta kindlasti terveks teinud, sest me olime 
Dr Lee palve vastu võtnud. 

Kõiksugused proovid, mis talle tehti seoses 
südame, vererõhu, uriini ja muuga, näitasid, 
et mitte mingit mürgist ainet ei leitud. Tema 
proovitulemused tõestasid seda! Arst  ütles 
üllatusega: „Ta jõi surmavalt mürgiseid pestitsiide! 
Kuidas võib see olla normaalne!“ Ämm sai aru, 
et see oli Jumala tegu. Kuigi tal oli väikene 
liikumisprobleem, kõhuvalu ja peavalu, lahkus ta 
haiglast koheselt. Ma viisin ta enda juurde. 

Järgmine päev oli pühapäev ja me läksime koos 
kogudusse. Pastor Grace Lee palvetas tema eest 
mitu korda palverätikuga, mille eest vanempastor 
Dr Lee oli palvetanud (Apostlite teod 19:11-12). Ta 
jõi ka Muani joogivett. Tema tervis paranes kiiresti 
ja varsti sai ta täielikult terveks. Halleluuja! 

Tegelikult ei meeldinud mu mehe vanematele, et 
mina ja mu mees käisime koguduses. Mu meheisa 
oli kunagi munk ja praktiseeris religioosset 
askeetlust. Samal ajal jõi ta iga päev alkoholi 
ja vaidles teiste pereliikmetega. Ma tundsin 
neile kaasa, mistõttu ma palvetasin nende eest 
ja rääkisin neile pühaduse evangeeliumist. Läbi 
selle juhtumi võtsin nad Isanda vastu. Ma olen 
Jumalale nii tänulik. Ma annan kogu tänu ja au 
Jumalale!

Mu naine ja mina elame rõõmsalt oma 
vanaduspäevil. See rõõm tuleb Jumala tõelise 
armastuse igapäevasest mõistmisest ja kogemisest 
ja uskliku elu tõelise maitse nautimisest. 

Enne Manmini Keskkogudust käisin ma ühes 
kogudusest Busanis. Ma käisin koguduses ainult 
oma meelerahu jaoks, seega ma nautisin ikka 
sõpradega alkoholi joomist ja „Mine-peatu“ 
mängu mängimist. Mu poeg, pastor Seokkyu Lee, 
kes on 14. valla asepastor, tundis mulle kaasa 
ja palus mul Söuli tulla ja temaga uskliku elu 
elada. Ma ei tahtnud, aga ma vastasin tema siirale 
palvele: „Kui ma saan oma maja kõige kallima 
hinna eest maha müüdud, siis ma tulen.“ 

Siis müüdi vanempastor Dr Lee palve peale 
maja, mille ma olin pannud müüki ja mida ma ei 
saanud tükk aega müüdud, kõige kõrgema küsitud 
hinna eest. Veel enam, me leidsime Söulis juba 

järgmisel päeval hea maja. Me kolisime lõpuks 
Söuli.

12. juulist, 2009 hakkasin ma Manmini 
Keskkoguduses käima. Vanempastori sõnumid 
äratasid minu kristliku elu ja uuendasid kogu mu 
elu. Ma hakkasin kõiksugustel ülistusteenistustel 
käima, lõpetasin alkoholi joomise, hakkasin 
sõnumeid kuulama, piiblit lugema ja Sõna järgi 
elama. 

Vahepeal kogesin ma Jumala väge. Mul 
olid kümme aastat veenilaiendid, seega mu 
parem sääremari nägi hirmus välja, kuna 
suurenenud ja keerdunud veenid nägid välja nagu 
vihmaussid. Ma lootsin sellest terveks saada. 
Enne Manmini suvekoosolekute algust kuulasin 
ma 1. Moosese raamatu teemalist jutlusteseeriat 
„Eluseeme.“ Lõpuks võtsin ma 4. augustil, 2014 
koosolekuseminaril vastu vanempastori usupalve. 
Suvekoosolekud lõppesid ja ma läksin tagasi 
koju. Järgmisel hommikul leidsin ma, et mu jalal 
ei olnud enam veenilaiendeid. Mu jalalt ei leitud 
enam mitte midagi kohutavat. Halleluuja! 

Minu veenilaiendite juhtumi puhul keerdusid 
mu veenid kahjustatud veeniklappide tõttu. 
Vanempastori  palve kaudu hakkasid mu 
veeniklapid ilma mingi laseroperatsioonita 

normaalselt töötama. See on tõesti hämmastav!
Minu naine, vanemdiakoness Deoksun Kim sai 

samuti terveks parema küünarnuki valust, mis oli 
teda aastaid vaevanud. Ma annan kogu tänu ja au 
Jumalale, kes näitas mulle tõelist teed usu juurde 
ja lubab meil nautida tervet elu nii vaimus kui 
ihus. 

„Mu ämm jõi pestitsiide, aga ta elustati 
tänu Jumala armule“

„Ma rõõmustan, et võin 
kogeda uskliku elu tõelist 

maitset“
Diakon Jungkil Lee, 

81-aastane, 7. vald, Lõuna-Korea

▲  D iakon Jungk i l  Lee juhatat i  kogudusse oma 
poja, pastor Seokkyu Lee kaudu ja ta sai terveks 
veenilaienditest ja naudib nüüd tervet elu. 

Õde Abigail Tamang, 37-aastane, Manmini misjonikeskus, Nepaal

▲ Diiak


