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GCN (President: vanem Boaz J. Lee) osales ka 
käesoleval – 2015. aastal, nagu tavaliselt, iga-aastasel 
NRB rahvusvahelisel kristliku meedia kokkutulekul. 
Riiklik religioossete edastajate (NRB) organisatsioon 
rajati kristlike edastajate õiguste ja huvide kaitseks 
ja see peab iga-aastast kokkutulekut, et vahetada 
tehnoloogiaid ja programme ja ehitada osadust teiste 
kristlike edastajatega. 

2015. aastal peeti kokkutulek 23.-26. veebruaril 
Gaylord Oprylandi kuurordis ja koosolekukeskuses 
Nashville’is, Tennessees, Ameerika Ühendriikides. 
GCN (www.gcntv.org) esitas erinevat sisu ja 
tootmistehnoloogiaid, oli heas osaduses NRB juhtide 
ja mõjukate kristlike edastajatega ja allkirjastas 
partnerlepingu kaheksa organisatsiooniga viielt 
maalt.

Vanempastor Dr Jaerock Lee on GCN-i asutaja 
ja juhatuse esimees ja koguduse avamise algusest 
saadik uskus ta, et edastusteenistus on efektiivne 
meetod evangeel iumi ja  Jumala väetegude 
levitamiseks. Ta palvetas selle eest ja lõpuks alustas 
ta 1. jaanuaril, 2000. aastal – uue aastatuhande 
alguses Manmini TV (praegune GCN) tööd.

Kogudusevanem Johnny J. Kim, GCN-i direktor, 
kuulis NRB kokkutulekust ja osales 2000. aasta 
veebruaris väljapanekul. Ta leidis seal piiramatuid 
võimalusi edastusteenistuse arenguks ja kohtus 
inimestega, kes teeksid GCN-iga koostööd.

NRB kokkutulekul kohtusid GCN-i liikmed 

paljude inimestega ja sõlmisid ühendusi paljudega, 
kes aitaksid avalikustada Dr Jaerock Lee välismaiseid 
koosolekusarju ja nad avalikustasid edukalt kogu 
maailmas koosolekusarju. 2000. aasta juulist 
edastas GCN Dr Lee välismaiseid koosolekusarju 
otseülekandena ja see võimaldas paljudel inimestel, 
kes ei saanud ise kohale minna, televiisoriekraani 
kaudu sama armu ja väetegusid kogeda. Eriline oli 
CNN-i Uganda püha evangeeliumi koosolekusarja 
ülekanne 2000. aastal ja 2003. aastal edastas TBN 
Venemaa Vene ühendkoosolekute sarja, mis tegi 
Manmini TV tuntuks kogu maailmas.

2004. aastal külastasid paljud maailma kristlike 
edastajate juhid Manmini Keskkogudust ja nendega 
ühiselt asutati GCN (Ülemaailmne kristlik võrk). 
2005. aastal rajas GCN kohaliku korporatsiooni ja 
hakkas edastama saateid avaliku telekanalina New 
Yorkis New York City Empire State Building otsas 
olevast saatjast.

Hiljem mängis GCN satelliidi ja Interneti kaudu 
koosolekusarju edastades olulist osa Dr Jaerock 
Lee koosolekusarjades Kongo Demokraatlikus 
Rahvavabariigis, USA New Yorkis, Iisraelis ja Eestis. 
Eriline oli 2009. aasta septembris toimunud Iisraeli 
ühendkoosolekute sari, mille toimumiskohaks oli 
Jeruusalemma koosolekukeskus ja mida 33 edastajat 
edastasid enam kui 220 maale.

Pastor Heejin Lee määrati 2013. aasta oktoobris 
peadirektoriks.  Sellest  ajast  saadik on nad 

armastusega ühendanud vaimset organisatoorset väge 
ja ühtsust. Lisaks hakkasid nad tegema uusi Jumalalt 
saadud sisuga saateid ja sütitasid taas vaatajates 
suurt armastust ja huvi. GCN-i erinevad saated on 
avaldanud positiivset mõju ja toonud kogu maailma 
vaatajatele muutust ja elu.

TBN Venemaa (president: pastor Igor Nikitin) 
edastaja ütles: „TBN Venemaa vaatajad saadavad 
tuhandeid tunnistusi ja tänukirju igakuiselt ja me 
kuuleme liigutavaid lugusid Jumala väe kogemisest 
Dr Lee haigete eest tehtud palve, elusõnade ja 
ilmsiks saanud väetegude kaudu.“ Lisaks on 
Ladina-Ameerika leviga Enlace TV saanud GCN-i 
saadete kaudu tervenenud ja õnnistatud inimestelt 
tänukirju ja paljud neist on registreerunud Manmini 
Ladina-Ameerika harukoguduste või Manmini 
Keskkoguduse liikmeteks.

GCN edastab nüüd oma saateid ja koguduse 
ülistusteenistusi üle 170 maal tänu partnerlusele 
paljude juhtivate edastajatega maailmas. Seega, 
koguduse välismaised harukogudused saavad 
ühineda otseedastuse (või mõnes kohas ajavahe 
tõttu salvestatud saate) vahendusel keskkoguduse 
ülistusteenistustega. Seda tehes liiguvad nad 
keskkogudusega samas vaimuvoolus.

GCN jätkab praegusel lõpuajal elavatele inimestele 
Piibli ehtsuse ja elava Jumala selget näitamist 
ja teostab sellega suurepäraselt Isanda suurt 
misjonikäsku.

CGN Edastusteenistus 
loodi eimillestki

Head ja rõõmsad sagedused uuendavad vaatajate elu

GCN-i elu tulvil saated levitavad üle 170 maa vaatajatele hingevalgust, Loojat Jumalat ja Jeesust Kristust. Foto, üleval, ristikujuline valgus, mis ilmus esimesel New York City, USA edastamise päeval Empire State 
Building hoone kohale; vasakul keskel, CNN tegi ülevaate Dr Jaerock Lee Uganda Püha evangeeliumi koosolekusarjast; GCN-i asutamine ja avatseremoonia; Iisraeli ühendkoosolekusari; all, NRB rahvusvaheline 
kristliku meedia kokkutulek. 



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 

Usutunnistus
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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 pead oma isa ja ema austama, et su elupäevi pikendataks sellel maal, mille Isand, su Jumal, sulle annab!“ 
(2. Moosese raamat 20:12)

„Austa oma isa ja ema!“

Jeesus on Jumala Poeg. Ta tuli maa 
peale lihas ja õpetas inimestele, et meie 
jaoks on suurim ja kõige peamisem käsk 
armastada Jumalat ja teiseks armastada 
oma ligimesi (Matteuse 22:37-40). Ta 
ütles seda, sest kui inimene saavutab 
need kaks käsku, saab ta pidada iga muud 
käsku. 

2. Moosese raamatusse kirja pandud 
kümme käsku on jagatud kahte rühma: 
esimeses rühmas on 1.-4. käsk, mis 
räägivad Jumala ja teiste armastamisest, 
5.-10. käsk puudutavad meie ligimeste 
armastamist nii nagu me armastame 
iseendid.

Vaatleme nüüd lähemalt viiendat käsku 
– „Austa oma isa ja ema!“

1. Selleks, et austada vanemaid, 
tuleb meil neid Isandas austada

Isegi kui kümme käsku seda ei ütleks, 
teab hea südametunnistusega inimene, et 
vanemate austamine on inimese loomulik 
kohus. Aga miks Jumal kehtestas käsu 
„oma isa ja ema austada“?

See ei tähenda, et me peaksime neid 
lihalikus mõttes austama. See tähendab, et 
me peame oma vanemaid austama Isandas 
ehk nimelt Jumala Sõnas (Efeslastele 
6:1). Kui me kuuletume oma vanematele, 
kes keelavad meil pühapäeval kogudust 
külastada, ei austa me neid, vaid sattume 
hoopis nendega hävingusse.

K u i  m e  o m a  v a n e m a i d  t õ e s t i 

armastame ja austame, kuulutame me 
neile evangeeliumit ja aitame neil esiteks 
pääsemist vastu võtta, pidades seda kõige 
olulisemaks.

2. Ajaraamatus 15:16 kirjutatakse: 
„Ja kuningas Aasa kõrvaldas isegi 
oma vanaema Maaka kui valitsejanna, 
sellepärast et too oli teinud Ašhera 
häbikuju; Aasa hävitas tema häbikuju, 
purustas selle ja põletas Kidroni jõe 
ääres.“ Kui kuningannast ema kummardab 
ebajumalaid, ei ole tegu vaid Jumala 
vastu minekuga ja hävingu teed mööda 
minekuga, vaid see eksitab ka inimesi, 
pannes nad ebajumalaid kummardama 
ning viib ka nemad hävingusse.

Seega, kuningas Aasa ei nõustunud oma 
emaga, vaid eemaldas ema ametlikult 
tema valitsejanna seisundist. See tegi ta 
rahva probleemist teadlikuks ja ema võis 
samuti oma teedelt pöörduda. Niimoodi 
austatakse oma vanemaid tõeliselt.

Üle kõige, teid võib pidada tõeliselt 
vanemaid austanud inimeseks, kui te 
juhatate neid taevariiki minema.

2. Me peame austama Jumalat, kes 
andis meile elu

Käsk, mis käsib meil vanemaid austada, 
ühtib Tema Sõnadega, mis käsivad meil 
Tema käsuseadusi pidada ja Jumalat 
austada. Teiste sõnadega, see, kes austab 
Jumalat tõesti oma südamest, austab 
oma vanemaid loomupäraselt ja see, kes 
austab oma vanemaid kogu südamest, 
teenib ka Jumalat kogu südamest. Aga 
kui te peate neist kedagi eelistama, tuleb 
esiteks Jumalat teenida. 

Jumal lõi teid ja mind, meie isad ja 
vanaisad ja kõik endiste sugupõlvede 
esivanemad. Jumal on see, kes lõi esimese 
inimese Aadama ja kes andis kogu 
inimsoole elu. Kuigi sperma ja munarakk 
viljastatakse inimese eostamisel, saadakse 
esialgne eluseeme vaid Jumalalt.

Lisaks, ihu, mida me siin näeme, on 
vaid kest, mida on vaja vaid ajutiseks eluks 
selles maailmas ja meie „minaolemuse“ 
tõeline peremees on vaim meie ihus. 
Hoolimata sellest, kui palju inimene 
ka ei püüaks, ta ei suuda ise eluseemet 
valmistada. Samuti, hoolimata sellest, 
kui palju me teadmisi ka ei koguks, me ei 
suuda valmistada inimese vaimu koopiat. 
Isegi kui me suudame rakke kloonides 

inimese kuju valmistada, ei saa me kutsuda 
seda inimeseks, kui Jumal ei anna sellesse 
ihusse vaimu. Vaid Jumal suudab seda 
teha ja inimese vaim saab uuesti sündida 
üksnes Püha Vaimu kaudu. Seega, meie 
vaimu tõeline isa on meie Jumal.

Seega, me peaksime oma füüsilisi 
vanemaid hästi teenima, aga me peaksime 
Isa Jumalat armastama ja teenima veelgi 
rohkem, sest Tema on andnud meile elu. 
Samuti, kui vanemad on sellest tõsiasjast 
teadlikud, peavad nad lapsi Jumala 
andideks ja väärtuslikeks hingedeks (Laul 
127:3) ja püüavad neid Jumala tahtes 
kasvatada.

3. Kui me armastame Jumalat, 
suudame me oma vanemaid kogu 
südamest armastada

Austamine tähendab austuse näitamist, 
kuuletumist ja teiste kombekohast 
teenimist. Aga kontrolligem end selles 
suhtes, kas me oleme oma vanemad 
unarusse või tähelepanuta jätnud, öeldes, 
et me armastame Jumalat. 

Kui teie vanad vanemad ütlesid midagi, 
mis ei ole mõistlik, kas te pidasite seda 
rumaluseks ja ignoreerisite neid oma 
sõnade ja tegudega? Jumala armastamine 
ja vanemate austamine ei ole eraldiseisvad 
asjad.

1. Johannese 4:20 öeldakse: „Kui keegi 
ütleb: „Mina armastan Jumalat“, ja vihkab 
oma venda, siis ta on valelik, sest kes ei 
armasta oma venda, keda ta näeb, ei suuda 
armastada Jumalat, keda ta ei ole näinud.“

Samuti noomis Jeesus Matteuse 15:4-
9 varisere ja kirjatarku, kui nad võtsid ära 
asjad, mida nad pidid oma vanematele 
andma, öeldes, et nad andsid need 
Jumalale. Nad ei teinud seda, kuna nad 
teenisid Jumalat kogu südamest. Jumalale 
andmine oli vaid välja vabandamiseks 
– nad võtsid selle, mida nad oleksid 
vanematele andma pidanud, iseendile.

Kui me tõesti armastame ja austame 
Jumalat kogu südamest, armastame me 
oma füüsilisi vanemaid paratamatult ja 
austame neid kogu südamest. Kui me 
mõistame Jumala armastust enam, saame 
me ka oma vanemate armastusest aru.

Kui me tuleme kogudusse, vabaneme 
pattudest ja kurjusest ja püsime täielikult 
Jumala Sõnas, tuleb tõeline armastus 
meie südamesse ja me saame aru meid 

sünnitanud ja kasvatanud vanemate 
armastusest ja armust ja siis võime me neid 
teenida kogu südamest tuleva armastusega.

4. Õnnistus, mis saab osaks 
neile, kes austavad Jumalat ja oma 
vanemaid tões

Jumal räägib õnnistusest, mis saab 
osaks neile, kes armastavad Jumalat ja 
austavad oma vanemaid kogu südamest 
2. Moosese raamatus 20:12: „Sa pead 
oma isa ja ema austama, et su elupäevi 
pikendataks sellel maal, mille Isand, su 
Jumal, sulle annab!“

Selles lõigus ei räägita lihtsalt meie 
pikast maapealsest eluajast. Aga see 
tähendab, et kõik läheb meiega hästi ja 
me oleme terved ning Jumala kaitsealused 
ning meie hinge lugu on hea. See juhtub, 
sest Jumala ja vanemate austamine tões 
näitab, et meie hinge lugu on hea. Siis ei 
juhtu meie elus õnnetusi ega katastroofe 
ja me oleme õnnistatud oma perekonnas, 
tööl ja ettevõtmistes. Pika eluea õnnistus 
sisaldab kõiki mainitud õnnistusi.

N i imood i  juh tus  Ru t iga  Vanas 
Testamendis. Ta oli pagan ja abiellus 
juudiga, kuid ta abikaasa suri noorelt 
ja jättis ta lasteta. Ämm Naomi käskis 
tal lahkuda ja mujalt õnne leida, kuid ta 
loobus oma isiklikust õnnest, et täita oma 
õiguspärast miniakohust ja kolis Naomit 
järgides Juudamaale.

Kuna ta oli nii suurepärane naine, lasi 
Jumal tal kogeda suuri õnnistusi, kuigi 
ta oli paganasoost. Jumal lasi tal kohtuda 
rikka mehega, kes oli tema endise abikaasa 
sugulane ja sai ta uueks abikaasaks. Lisaks, 
ta järeltulijate seas oli kuningas Taavet 
ja Jumal lasi ta nime kirja panna Päästja 
Jeesuse sugupuusse. Nii nagu Jumal lubas, 
Rutti õnnistati ülevoolavalt vaimselt ja 
materiaalselt, sest ta austas oma ämma 
kogu südamest.

Kallid vennad ja õed Kristuses, kui teie 
armastus Jumala vastu on tõene, ei teeni 
te üksnes oma usuvendi, vaid ka oma 
vanemaid, abikaasat, sugulasi ja ligimesi. 
Nende tõelise armastuse tõend ilmneb 
heades tegudes, mis austavad Jumalat.

Ma loodan, et teist paistab tõevalgus 
inimestele, sest te teete täiuslikke ja häid 
tegusid nagu Rutt. Ma palun Isanda nimel, 
et Jumal, keda teie taolised teod austavad, 
tasuks teile au ja õnnistustega.

Vanempastor dr Jaerock Lee
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Taimed taluvad vihma, tuult, tugevat päikesepaistet ja kannavad selletõttu hea kvaliteediga vilja. Samamoodi, meie 
talume katsumusi usus, et meist saaksid viljataolised usklikud. Lisaks, selle protsessi käigus võime me saada 
tõelisteks jumalalasteks. 
Me ei tohiks mõtelda lihalikult, et miski on lihtsalt liiga raske või et me kardame. Me peame uskuma ja lootma kõike 
armastusega. Siis me võime igasuguse katsumuse võita. Läbikatsumine on õnnistus ja see sünnib Jumala armastuses. 
Vaatleme spetsiaalseid meetodeid, kuidas läbikatsumiste ja katsumuste kaudu nisuiva sarnasteks usklikeks saada.

Esiteks, uskuge Jumala armastusse lõpuni!

Teiseks, uskuge, et tegu on lootuse saamise otseteega!

Kolmandaks, mõtelge vaid hästi ja tegutsege vaid hästi!

1. Peetruse 1:7 kirjutatakse: „Et teie usk 
läbikatsutuna leitaks palju hinnalisem olevat 
kullast, mis on kaduv, ent mida siiski tules läbi 
proovitakse, ja oleks teile kiituseks, kirkuseks ja 
auks Jeesuse Kristuse ilmumisel.“

Vahe l  Juma l  l a s eb  u sk l i ke  e l l u  t u l l a 
läbikatsumisi ja katsumusi, sest Ta tahab, et 
nad saaksid selle protsessi läbi kullasarnase 
usu. Lisaks, Ta tahab, et me saaksime ka Taeva 
igavikus kiitust, au ja austust.

Selleks, et me saaksime niisuguse usu, mis on 
puhas nagu kuld, peame me kurjusest vabanema. 

Siis peame me paljus kannatlikud olema. Me 
peame elama ka Jumala Sõna alusel, maailmaga 
kompromissile minemata. Vahepeal võime me 
ebaõiglaselt kannatada. Sellistel hetkedel tuleb 
meil lihtsalt uskuda Jumala armastust ja tänada 
Ta erilise armastuse eest, millega Ta on meid 
juhatanud paremasse taevasesse eluasemesse.

Lisaks tuleb meil uskuda Jumala armastust 
lõpuni. Me ei või Tema armastuses kahelda, kui 
meid katsutakse läbi pika mõttelõngaga: „Miks 
Jumal ei aita mind? Kas Ta tõesti ei armasta 
mind?“ Kui te kahtlete, võite te soovida loobuda, 

süüd leida ja kurta. Seega, me peaksime taaskord 
oma südamesse uuristama Jumala armastuse ja 
olema kannatlikud.

Jakoobuse 1:4 öeldakse: „Aga kannatlikkus 
olgu täiuslik, et te oleksite täiuslikud ja 
terviklikud ega oleks teis midagi vajaka.“ 
Kui te usute Jumala armastust ja olete lõpuni 
kannatlikud, muutute te täiuslikuks inimeseks. 
Me peame aru saama, et läbikatsumise ajendiks 
on meid oma hoolega aitava Jumala armastus 
ja siis me suudame seda täielikult taluda ja usus 
väärtuslikku vilja kanda.

Roomlastele 5:3-4 öeldakse: „Aga mitte ainult 
sellest, vaid me kiitleme ka viletsusest, teades, 
et viletsus toob kannatlikkuse, kannatlikkus 
läbikatsutuse, läbikatsutus lootuse.“ Öeldu 
kohaselt,  läbikatsumine või katsumus on 
lootuse saamise otseteeks. Mõned teist võivad 
arvata, et te olete liiga aeglaselt muutunud. Aga 
katsumuste kaudu võime me kiiremini muutuda 
ja sel määral, mil me muutume ja uueneme, 
võime me saada Jumala sarnasteks täiuslikeks 

lasteks.
Seega me ei tohi läbikatsumist vältida, vaid 

peaksime selle läbima, kui see juhtub. Inimesed 
tahavad tavaliselt mugavat ja lihtsat teed mööda 
minna. Aga kui keegi läbikatsumist väldib, kulub 
tal enam aega loodetud sihtkohta jõudmiseks.

Oletame, et teie ümbruses olev inimene püüab 
teis igas asjas ja igal juhul mingit viga leida. 
Te ei taha teda võib-olla näha, aga isegi selles 
olukorras ei tuleks teil teda vältida, vaid te 

peaksite selle olukorraga aktiivselt tegelema. Te 
peaksite olukorda lootusega taluma ja püüdma 
talle andeks anda ja teda mõista. Siis võite te 
Jumala armu kaudu muutuda.

Läbikatsumine või  katsumus võib olla 
ülespoole liikumise jalgealuseks või otseteeks 
lootusele. Kui te tõesti tahate olla tõeline 
jumalalaps, siis pidage katsumuses olles seda 
otseteeks ja taluge kõike rõõmuga ja julgelt ning 
liikuge usus lootuse poole.

Mõned inimesed võivad süüdistada Jumalat või 
Tema üle kurta, sest nad mõtlevad: „Miks Jumal 
ei tegutse minu heaks ja miks mu olukord ei ole 
muutunud, kuigi ma olen Tema Sõna järgi elanud?“ 
Nad võivad pealtnäha ustavalt tööd teinud olla 
ja kogu südamest palvetanud, aga kuna nende 
südames on ikka veel kurjust, nende olukord ei 
muutu. Seega, kui katsumused tulevad, peame me 
vaid hästi mõtlema ja tegutsema. 

Taaniel ei läinud maailmaga kompromissile ja 
ta elas Jumala Sõna järgi, kuid ta sattus lõukoerte 
koopasse kurjade inimeste sepitsuste tõttu. Aga ta 
ei süüdistanud Jumalat ega tundnud end aralt. Ta 
ei süüdistanud ka kuningat ega äganud. Taaniel 
ei reageerinud ka kurjalt ta vastu kurja plaani 
sepitsenud inimeste vastu.

Kuna Taaniel tegutses üksnes hästi viimase 

hetkeni, mil ta visati lõukoerte auku, saatis Jumal 
inglid, kes sulgesid lõukoerte suud. Jumal kaitses 
teda, nii et ta ei saanud mingit viga. Selle asemel 
said tema vastu kurja kavatsenud kurjad inimesed 
lõukoerte toiduks.

Muidugi võib inimeste hea kohtlemine rumal 
tunduda, aga kui te teate vaimset reeglit, on 
õnnistuste saamiseks kõige targem üksnes hästi 
käituda.

Mõned läbikatsumised või katsumused võivad 
näida tulevat teistelt, teid ümbritsevatelt inimestelt 
või teatud oludest. Aga tegelikult on nende taga 
vaenlane kurat ja saatan. Selleks, et kõiki katsumusi 
usus võita, peame me võitma lahingu vaenlase 
kuradi ja saatanaga ning mitte inimestega.

Vaimses lahingus võidu saamiseks tuleb meil 
vaimse seaduse järgi võidelda. See seadus käsib 

kurjust heaga võita. Roomlastele 12:21 öeldakse: 
„Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida 
sina kuri heaga!“

Kui uskmatud perekonnaliikmed kiusavad teid 
taga, tuleb teil neid usu läbi hästi kohelda. Siis 
nad lõpetavad teie tagakiusamise ja võivad isegi 
evangeeliumi vastu võtta. Vastupidi, kui te arvate, et 
nad on väga kurjad ja püüate neid lihtsalt sõnadega 
veenda ning sunnite neid uskuma, võib katsumus 
veelgi tõsisemaks ja pikemaks muutuda.

Seega te peaksite nende eest esiteks armastusega 
palvetama, neid Isandas teenima ja püüdma nende 
südant liigutada. Ja te peate ka igasuguses olukorras 
hästi mõtlema ja usku tunnistama. Siis ajab Jumal 
vaenlase kuradi ja saatana minema, puudutab 
pereliikmete südameid ja juhatab neid kõiges ning 
vastab õigel ajal.

Läbige katsumused ja olge 
viljasarnased usklikud
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Seitseteist aastat tagasi sattusin ma autoavariisse. Ma 
olin kaheteistkümne kohalises reisibussis. Kiirteel sõites 
läks kumm katki ja buss läks kummuli. See põrkus 
vastu tee keskel olevat eraldusriba ja pöörles kaks ja 
pool korda, kontrolli alt väljudes. Sel ajal olin ma kaks 
kuud rase ja ootasin kolmandat last. Ma paiskusin 
aknast välja ja maandusin maas, sõidukist kaugel. 

Aga sel hetkel tundsin ma, kuidas ingel püüdis mind 
kinni ja hoidis mind õhus ning asetas mu maha. Sel 
õhtul lasin ma vanempastor Dr Jaerock Leel enese 
eest palvetada. Järgmisel päeval kontrolliti mind 
sünnitushaiglas. Kontroll näitas, et mul ei olnud mitte 
midagi viga. Mitu kuud hiljem sünnitasin ma terve poja 
ja austasin Jumalat.

Aeg läks edasi ja minust sai koguduse külastaja, kes 
käis koguduses ainult pühapäeviti ja ei palvetanud, 
vabandades end välja sellega, et tal oli liiga kiire. Kui 
ma elasin niisuguse leige usu ja raske südamega, tekkis 
mul probleem. Miski läks minu ihus valesti. Vaid mõni 
aasta enne seda esines mu alakõhus valu ja mul olid 
urineerimisraskused.

22. novembril, 2014. aastal tundsin ma tugevat valu, 

seega ma läksin haiglasse. Röntgenipilt näitas, et mu 
põies olid kivilaadsed moodustised ja uriinitest näitas 
hematuuriat. Arst käskis mul võtta järgmise nädala 
jooksul ravimit ja siis uuesti test teha.

Kui ma lahkusin haiglast ja tulin koju, meenusid 
mulle paljud asjad. Ma oleksin pidanud mäletama 
armu, mida ma Jumalalt sain ja ustavalt Tema riigi 

heaks tööd tegema. Aga ma unustasin Tema armu ja 
nägin ainult reaalsust, millega ma silmitsi seisin. Sellest 
ajast saadik hakkasin ma Taanieli palvekoosolekul 
käima, parandasin meelt ja palusin Püha Vaimu abi. Ma 
parandasin meelt, et ma olin ärritunud ja oma abikaasat 
ja lapsi häirinud. Ma parandasin ka meelt sellest, et ma 
olin oma ülesandeid kohusetundest teinud.

Lõuna-Pohangi Manmini kogudusel toimus just 
õigeaegselt aastapäevateenistus, kus 30. novembril, 
2014. aastal toimus Manmini ülemaailmse teenistuse 
juhtivpastor Heesun Lee ja Püha Vaimu täiuse 
palvekoosolek. Ma läksin sinna ja lasin tal palverätikuga 
enese eest palvetada (Apostlite teod 19:11-12). Varsti 
tundsin ma kõhus midagi imelikku. Ma läksin WC-
sse ja minust tuli välja tumepunane verekämp. Ja teine 
verekämp tuli taas pärast õhtusööki välja.

Nädala pärast läksin ma taas haiglasse ja lasin omale 
korduvläbivaatuse teha. Arst ütles, et hematuuriat ei 
esinenud ja kive ei olnud enam. Mul ei olnud enam 
mitte midagi viga! Selle kaudu uuenes mu kristlik elu ja 
ma hakkasin jumalariigi heaks rõõmuga tööd tegema. 
Ma tänan ja austan kõige eest Jumalat.

Jumal kaitses ta noorimat poega, vend Joonchae Nahi, 
autoavariis, kui ta oli emaüsas.
Vasakult, vend Nah, tema abikaasa diakon Byunghak Nah, 
tütar Yoonhee Nah, diakoness Kyungae Lee ja vanim poeg 
Kwangchae Nah

Diakoness Kyungae Lee, 47. aastane, Daegu Manmini kogudus, Lõuna-Korea

▲ Vasakult, Puneeti esimene noorem õde 
Aarti, isa Banwariral Lal, ema Vimla, Puneet 
ja ta teine noorem õde Bulbul

▲  Puneet sa i  ter veks tugevatest 
peavaludest, kui ta luges allkehast 
halvatud isale kuuldavalt ette raamatut 
Risti Sõnum

▲ MRI enne Banwarirali tervenemist: 
spondüliidiga tuberkuloos kahjustas 2. 
ja 3. rindkere selgroolüli

Viieaastasest  saadik elasin ma 
epilepsiast tingitud valu kannatades ja 
mul olid tugevad peavalud ning uimasus. 
Ma tarvitasin ravimeid, kuid miski ei 
toiminud. Mu isa läks hindu templisse, et 

mulle tervenemist saada, aga mu sümptomid muutusid 
üha hullemaks. 

Veelgi hullem oli see, et 2012. aasta märtsis avastati 
mu isal, kes töötas varem tehases mehaanikuna, 
spondüliidiga tuberkuloos ja teda opereeriti. Aga 
operatsioon ebaõnnestus, jättes isa alakehast halvatuks. 
Ta pidi elama ülejäänud elu voodihaigena oma puudega 
ihu tõttu. Me sattusime rahalistesse raskustesse ja ema 
hakkas elatise teenimiseks riidepoes müüjana tööle.

Vahepeal sai ta naabrilt Delhi Manmini kogudusest 
teada. Ta palus, et koguduse pastor John S. Kim tuleks 
meid vaatama. Me ülistasime temaga Jumalat. Sel ajal 
näitas ta meile videot, kus esitati pastor Dr Jaerock Lee 
väeteenistust. See hämmastas mind.

2012. aasta juunis aktsepteerisid mu perekonnaliikmed 
tõsiasja, et Jumal oli ainus tõene jumalus ja me võtsime 
vastu Isanda Jeesuse. Me hakkasime koguduses käima, 
aga kuna mu isa ei saanud kogudusse minna, andis 
pastor Kim talle Dr Lee indiakeelse raamatu Risti Sõnum 
ja aitas tal usku saada. Ta külastas mu isa pidevalt ja 
palvetas tema eest palverätikuga, mille eest Dr Lee oli 
varem palvetanud (Apostlite teod 19:11-12).

Kui ma lugesin talle kuuldavalt Risti Sõnumit ette, 
tundsin ma, kuidas mu tugevad peavalud taandusid 
vähehaaval.

Ühel päeval ütles isa, et ta nägi öösel und. Ta nägi, 

kuidas meid kõiki võeti üles õhku ja ta leidis, et ta oli 
üksinda maha jäänud. Ta hüüdis: „Isand! Isand!“ ja 
nuttis. Ta ärkas unest ja meenutas oma elatud elu ning 
tuletas meelde kuuldud sõnumeid. Ta parandas meelt, et 
ta oli pere suhtes pärast nendega rahaasjade ja varanduse 
tõttu tülitsemist end ebamugavalt tundnud. Ta parandas 
meelt eneses olevast vihkamisest. 

2013. aasta veebruaris võttis isa taas vastu palveräti 
teel tehtud palve. Siis juhtus midagi hämmastavat. Tema 
surnud närvid taasloodi! Ta alakehas taastus tunnetus 
ja ta suutis seda liigutada. Ja ta tuli kogudusse. Kui ta 
nägi altaril koguduse ülesvõtmist kujutavat maali, oli ta 
hämmastunud, sest ta oli seda varem unes näinud.

2014. aasta novembris sai mu isa täiesti terveks, 
kui ta võttis vastu vanempastori palve haigete eest 
pühapäevase GCN-i otsesaate vahendusel. Nüüd ei 
ole tal mingisuguseid käimisraskusi. Ta isegi juhib 
kaubaedastuse kolmerattalist „tempo“ nimelist sõidukit. 
Ta teeb koguduses autot juhtides vabatahtlikku tööd.

Ka mina sain epilepsiast terveks. Ma olin tavaliselt 
koolis halvemate õpilaste seas, aga hiljuti olen ma 
hakanud koolis paremaid hindeid saama. Ma sain 
isegi stipendiumi. Ma mängin koguduses vabatahtliku 
töötegijana trummi. Lisaks sai mu õde kõrgest palavikust 
terveks ja mu ema tervenes kogu ihus olnud valust.

Kogu mu pere pöördus hinduismist ja nad said 
kristlasteks. Kõik kokkupõimunud probleemid, kaasa 
arvatud haigused, lahenesid. Naabrid kuulsid me 
tunnistustest ja tulid kogudusse. Ma tänan ja austan 
kõige eest Jumalat, kes on ainus tõeline elav jumalus. 
Halleluuja!

Vend Puneet, 18. aastane, Delhi Manmini kogudus, India
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