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25. apri l l i l ,  2015 tabas tugev 
(7,8 pal l ine)  maavärin Nepaal i 
pealinna Katmandu lähedal asuvat 
ala. Palju ehitisi varises kokku ja 
suured järeltõuked nõudsid paljudes 
piirkondades palju inimelusid. See 
laastav maavärin surmas üle 7000 
inimese ja vähemalt 15000 inimest 
langesid selle ohvriks (6. mai, 2015 
seisuga). 

26 aprillil, 2015 teatas Nepaali 
Manmini Misjonikeskuse pastor 
Grace Lee oma koguduse olukorra 
kohta järgmist :  „Meie kogudus 
j a  koguduse l i ikmed  e i  s aanud 
viga ega kahjustada. Isegi nende 
perekonnaliikmed, kes olid teistes 
piirkondades ja nende kodud olid 
kaitstud. Kogudus ei kannatanud mitte 
mingisugust kahju!“

Manmini Misjonikeskus kasutab 
Katmanduga silla kaudu ühendatud 
L a l i t p u r i  p i i r k o n n a s  a s u v a 
viiekorruselise õhukeste seintega ja 
kõrge hoone kolmandat, neljandat ja 
viiendat korrust. Maavärina ajal rappus 
hoone nii palju, et inimesed ei saanud 
seista ega istuda rahulikult, vaid pidid 
millestki kinni hoidma. 

S e l  a j a l  e i n e s t a s i d  ü l e 
1 7 0  k o g u d u s e l i i k m e  p ä r a s t 
pühapäevahommikust teenistust, sest 
nad pidasid hingamispäeva laupäeval. 
Nad läksid välja ja olid veidi aega tee 
peal. Aga tund aega hiljem kogunesid 
nad taas kogudusse ja neil oli õhtuse 
teenistuse asemel palvekoosolek. Nad 
pidasid isegi Taanieli palvekoosolekut. 

Pastor Lee saatis kirja, kus öeldi: 
„Meie koguduseliikmed olid kaitstud 
selle suure maavärina eest, mis lasi 
neil usus kasvada. Palun palvetage, et 
Nepaali valitsus võiks kahjust kiiresti 
taastuda ja maa võiks järeltõugete eest 
kaitstud olla.“

Loodusõnnetuste käes on inimesed 
väga tillukesed ja täiesti kaitsetud 
olendid. Aga kui jumalalapsed usuvad 
Jumalat, rakendavad Tema Sõna Teda 
armastades ellu ja käivad valguses, 
ei kaota nad oma rahu. Täpselt nii 
nagu Jumal kaitses iisraellasi Gooseni 
maakonnas kümne nuhtluse eest, mis 
tabasid kogu Egiptuse ala, laseb Ta täna 
inimestel samuti kogeda niisugust Tema 
kaitsvat väetegu. 

15. juulil, 2014 juhtus Filipiinidel 

öösel samasugune tegu. Taifuun 
Rammasun oli võimas troopiline torm, 
mis tõi hävitava mõju kogu Filipiinidele 
ja mille tugevaimad tuuled puhusid 250 
km tunnis (155 miili tunnis). Cavite 
Manmini koguduses hakkas hoone 
katusega ühendatud sammas tugeva 
tuule tõttu rappuma. Pastor Sharon 
Cho palus otsekohe Dr Lee palvet. 
Äkki vaibus tuul, mis oli sammast välja 
tõmbamas ja vihmasadu lakkas. 

Järgmisel hommikul nägi pastor Cho 
oma koguduse lähedal sadu juurtega 
väljatõmmatud puid. Vaatepilt oli 
kaootiline. Ta nägi ka bensiinijaama 
ees paindunud raudsammast. Aga tema 
kogudus ei saanud kahju, välja arvatud 
väga vähene katuse ja parkimisplatsi 
seinte kahjustus. 

2011. aasta märtsis tabas tsunami 
Sendai t  Jaapanis ,  pühkides  üle 
mereäärse linna ja tekitades tugevaid 
maalihkeid. Tuhanded inimesed 

maet i  e lusal t  sel le  a l la .  Lisaks 
tekitas see kahju Fukushima Daiichi 
elektrijaamale, mis tekitas radioaktiivse 
lekke. Kahju oli mõõtmatult suur. Aga 
mis sündis niisuguses häireolukorras 
Jaapani Manmini Keskkoguduse 
harukogudustega?

Yamagata Manmini kogudus on 
Sendaile üsna lähedal, kuid see ei 
saanud kahjustada. Nad tundsid 
vaid, kuidas hoone rappus ja neil 
o l i  e lektr ikatkestus .  Ka te is tes 
harukogudustes tunti vaid hoone 
vappumist, aga kõik kogudused olid 
kaitstud. 

2011. aasta jaanuaris tabas Austraalia 
Queenslandi rida üleujutusi. Brisbane’i 
jõgi tõusis kaheksa meetri kõrgusele. 
Kui ilmaennustuse kohaselt oleks 
vihmasadu jätkunud, oleksid tuhanded 
kodud üle ujutatud saanud. Austraalia 
WCDNi direktor Dr Mika Cooper 
palus, et Dr Lee palvetaks tema maa 

eest. Varsti vihmavalang lõppes ja suur 
kahju hoiti ära. 

Hoolimata sellest, kus inimesed 
on, võivad ootamatud õnnetused neid 
ohustada. Armastuse Jumal ei taha, 
et inimkonda tabaksid õnnetused. Ta 
tahab, et nad elaksid tervet ja õnnelikku 
elu taevalootuses. Ta kaitseb neid 
armastusega, mis on palju suurem kui 
vanemate armastus. Aga kui inimesed 
teevad tahtlikult pattu nii suurel määral, 
et Jumal peab neile paratamatult selja 
pöörama, võib õigluse alusel õnnetus 
juhtuda. 

Kui inimesed võtavad Jeesuse 
Kristuse oma Päästjaks vastu, püüavad 
elada Jumala Sõna järgi ja neid 
tabab minimaalne õigusemõistmine 
jumala las te le ,  ses t  nad peavad 
h ingamispäeva  ja  toovad kogu 
kümnise, kaitstakse neid probleemi, 
mure, õnnetuste ja looduskatastroofi de 
eest. 

Tuhanded inimesed kaotasid elu Nepaali suures maavärinas. Palugem, et suuremat kahju ei tekiks ja inimesed ei kannataks edasise trauma 
tõttu. Lisaks saagem Jumala õnnistatud lasteks, kes on alati Tema kaitsealused ja austagem Teda. 

Mida saab teha enne 
vältimatuid loodusõnnetusi?

Kristuse uskujad on kaitstud maavärina, taifuuni ja tulvavee eest



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 
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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) 

Nr 37  7. juuni, 2015 anmini   u  iseM U  Elusõna – Kümme käsku 62

„Sa ei tohi tappa!“ (2. Moosese raamat 20:13)

„Sa ei tohi tappa!“

Kümnes käsus Jumal keelab oma lastel 
tapmise. See ei tähenda lihtsalt, et me 
ei või teiste elu võtta, aga see keelustab 
ka vaimse tapmise. Kui inimesed ei 
tea vaimse tapmise kohta, võivad nad 
arvata, et nad ei ole kunagi tapnud ja 
usuvad enesekindlalt, et nad peavad 
sellest käsust kinni. Kas sellest käsust 
peetakse tegelikult kinni? Süvenegem 
nüüd kuuenda käsu „Sa ei pea tapma!“ 
„tapmise“ kolme tähendusse. 

1. Kellegi elu võtmine
Igaüks peab tapmist kellegi elu võtmise 

teel raskeks kuriteoks. Aga me peame siin 
veel ühte asja meeles pidama – enesetapp 
ehk suitsiid on samuti tapmine. 

Meelevald elu ja surma üle kuulub 
rangelt Jumalale, seega me ei saa lihtsalt 
oma elu võtta, kuna see on meie elu. 
Sellepärast kuulub ka suitsiid tapmise 
patu hulka, samamoodi nagu abort. 

Lapsevanemad ei saa lihtsalt isegi 
loodet üsas tappa. Tapmine on iseenesest 
tõsine patt ja vanemana lapse elu ära 
võtmine on patutegu, mis tuleb täielikult 
selgeks teha. 

2. Vendade vihkamine
1. Johannese 3:15 öeldakse: „Igaüks, 

kes vihkab oma venda, on mõrvar, ja te 
teate, et ühelgi mõrvaril ei ole igavest 
elu, mis temasse jääks.“ Tegu on lihtsalt 
kellegi vihkamisega oma südames, aga 
Jumal peab ka seda tapmiseks, sest 
tapmise algpõhjuseks on vihkamine 

ehk vihkamine on tapmise juur. Kui 
inimsüdames areneb vihkamine, võib 
inimene kurja teha ja lõpuks isegi tappa. 

Nii nagu kirjutatakse 1. Moosese 
raamatu 4. peatükis, Kain oli esimene, 
kes tappis inimajaloo käigus. Selle 
juureks oli vihkamine. Jumal ei võtnud 
vastu tema sõnakuulmatuse läbi toodud 
ohvriande, aga Ta võttis rõõmuga vastu 
Aabeli sõnakuulelikkuse kaudu toodud 
ohvrianni. Kain nägi seda ja ta vihkamine 
Aabeli vastu muutus nii intensiivseks, et 
ta tappis lõpuks oma venna Aabeli. 

Mõned vihkavad venda ja võivad 
vihastuda, teda needa, temaga võidelda, 
tema peale armukade olla, tema üle 
kohut mõista ja teda hukka mõista ning 
ta puudustest teistele rääkida. Nad võivad 
teda pettes talle kahju teha. Vahel on nad 
tema vastu vaenulikud ja nad ei suhtle 
temaga üldsegi. Kõik need kurjad teod, 
mis tulevad vihkamisest, on vaimne 
tapmine (Matteuse 5:21-22). 

Vana Testamendi ajal ei olnud Püha 
Vaim veel tulnud, seega inimestel ei 
olnud lihtne oma südant ümber lõigata ja 
pühitsusele jõuda. Aga Uue Testamendi 
ajal on me südames Püha Vaim ja Ta 
annab meile jõudu, et vabaneda isegi 
meie südames olevast patuloomusest. 
Seega me võime täiesti eemaldada 
samaaegselt „vihkamise“ ja loomulikult 
ka „tapmise“ juurpõhjuse. Kui me 
vabaneme pattudest ja kurjusest ja 
asendame need täielikult armastusega, 
võime me Jumala armastuse ja õnnistused 
vastu võtta. 

3. Kellegi komistama panek
„Komistamine“ tähendab, et meil jääb 

kõndides või joostes samm vahele, me 
komistame ja peaaegu kukume. Vaimselt 
tähendab „kellegi komistama panek“ 
teistele kahju tekitamist, pannes nad tõest 
eemale minema. 

Oletame, et rühmaliige küsis rühmajuhi 
käest järgmist: „Mul on pühapäeval 
väga oluline perekondlik sündmus. 
Kas ma võin pühapäevaselt teenistuselt 
puududa?“ Kui rühmajuht vastab nüüd: 
„Kui see on nii oluline, siis ei jää Sul üle 
muud, kui hingamispäeva mitte pidada“, 
juhatab ta rühmaliikme surma teele ja 
seega on tegu vaimse tapmisega. Ütleme, 
et teine rühmaliige, kellel on raha vaja, 
küsib juhi käest: „Mul on veidikeseks 

raha vaja ja ma saan selle varsti tagasi 
maksta, kas ma võin veidi koguduse 
kassast oma vajaduse jaoks laenata?“ Kui 
rühmajuht õpetab talle nüüd, et sellest 
pole midagi, kui ta üksnes tagasi maksab, 
on ka see otseselt Jumala tahte vastane asi 
ja paneb rühmaliikme seega komistama. 

Teiste sõnadega, vääruse õpetamine 
on vaimne tapmine ja juhib selle 
inimese eluteelt eemale. Vahel me võime 
koguduseliikmele väära nõu anda ja 
sellega talle suuremat raskust tekitada. 
See ei ole kunagi vastuvõetav ja kui me ei 
tea, milline on õige vastus või nõuanne, 
võime me sellele inimesele lihtsalt öelda, 
et me saame vastuse ja ütleme seda talle 
hiljem. Ja siis me võime selle asja üle 
palvetada või küsida kellegi käest, kes 
võib meist tõenäolisemalt küsimuse 
vastust teada. Isegi kui me niimoodi 
teeme, peame me õieti vastama. 

Samuti on vaimne tapmine teiste 
üle kohtumõistmine ja nende kurjade 
sõnadega hukkamõistmine ja saatana 
sünagoogi moodustamine, laimamine 
või teiste võõrutamine. See võib panna 
ühe venna teist vihkama ja teise suhtes 
kurjalt käituma. Veelgi olulisem on see, 
kui keegi levitab laimavaid sõnu mingi 
pastori või koguduse kohta – Jumal peab 
teda kindlasti selle eest vastutavaks. 
Aga mõned inimesed komistavad oma 
kurjuse tõttu iseenesest. Jeesus tegutses 
vaid hästi, aga kurjad juudid ja Juudas 
Iskariot komistasid oma kurjuse tõttu. 
Kui keegi ütleb, et ta ei lähe kogudusse 
teiste inimeste puudujääkide tõttu, ei 
pane keegi teine teda komistama, vaid ta 
komistab iseenese kurjuse tõttu. 

Leidub inimesi, kes jätavad Jumala, 
s e s t  i n imene ,  keda  nad  p idas id 
usaldusväärseks, osutus mingis ebatõeses 
asjas mitte usaldusväärseks. Näiteks, nad 
hakkasid usalduse tõttu teise inimese 
käendajaks. Hiljem nad kannatasid 
seetõttu. Aga see näitab, et nende usk 
ei olnud tõeline. Piiblis keelatakse 
meil võlgu käendada ja neile õpetati 
koguduses, et nad ei võtaks ega annaks 
teistele usklikele laenu. Kuid nad ei 
eristanud tõde ja ei kuuletunud. Seega 
nad peaksid Jumala jätmise asemel meelt 
parandama. 

Samuti, kui mõned mõistavad teise üle 
kohut ja taunivad teda ning komistavad, 
on võimalik, et nad panevad oma kurjuse 

tõttu ka teisi inimesi komistama. Kui 
neil on tõeliselt hea süda ja tõeline usk, 
tunnevad nad neile inimestele vaid kaasa 
ka siis, kui nad nende puudujääke näevad 
ning palvetavad nende eest. 

Mõned inimesed komistavad neile 
kuulutatud Jumala Sõna tõttu. Kui 
jutlustaja räägib kümnisest ja ütleb, et 
meid õnnistatakse kui me toome õige 
kümnise, võivad nad ebamugavust tunda 
ja arvata, et koguduses toonitatakse 
alati raha. Kui jutlustaja räägib Jumal 
väetegudest ,  mõned inimesed e i 
usu ja neil on lihalikud mõtted ning 
ebamugavustunne südames. Kui nende 
süda on hea ja võtab tõe vastu, ei 
komista nad Jumala Sõna tõttu. Aga 
kuna nad elavad pimeduses, komistavad 
nad Jumala Sõna tõttu, mis on valgus 
(Matteuse 11:6; Johannese 11:10). 

Mõni inimene komistab oma nõrga 
usu ja südames oleva kurjuse tõttu. 
Sellegipoolest on ka sellel inimesel, 
kes põhjustab oma venna komistamist, 
vastutus. Kui me õpetame tõde, peaksime 
me olema targad ja õpetama kuulaja 
usumõõdu kohaselt. Kui vastpöördunule, 
kes on äsja Isanda ja Püha Vaimu vastu 
võtnud, öelda: „Ära joo ja suitseta ja ära 
ava oma poodi pühapäeviti!“, võrdub 
see vastsündinule lihakäntsaka söögiks 
andmisega. Isegi kui nad kuuletuvad 
sunniviisiliselt, tunnevad nad, et see 
on neile koormaks ja nad võivad isegi 
koguduses käimisest loobuda. 

Kui me tõesti armastame Isandat ja 
hingi, valvame me hoolikalt iga sõna, 
mida me välja räägime, et me ei paneks 
kedagi komistama, vaid annaksime 
neile armu ja ehitaksime neid üles. Me 
peaksime neid õpetama lootust ja Sõnas 
elamiseks jõudu andes ja mitte inimest 
solvates ja koormates. 

Kallid vennad-õed Kristuses, kui te 
armastate kedagi, ei pruugi te tema vigu 
ega plekke selgelt näha (1. Johannese 
4:11). Isegi kui te leiate tema puhul mingi 
suure üleastumise, tunnete te talle kaasa 
ja püüate talle tugevust juurde anda, 
nähes teda usu läbi, et ta muutuks. Ma 
loodan, et te vabanete täiesti vihkamisest 
ja armastate igaühte isegi vaenlasi 
armastanud Isanda armastusega. Ma 
palun Isanda nimel, et te oleksite seda 
tehes aus ja säraksite nagu päike taevas. 

Vanempastor dr Jaerock Lee
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11. detsembril 2014 oli mul kõhulahtisus 
ja veriroe. Seega ma läksin kodu lähedal 
olevasse haiglasse. Mulle tehti biopsia, 
endoskoopia, uriini-ja vereproov. Arst 
ütles, et tegu võis olla Crohni tõvega, 
mis on põletikuline sooltehaigus (IBD) ja 
andis mulle nõu teise suuremasse haiglasse 
pöörduda. 

23. detsembril tehti mulle Söuli Riikliku 
Ülikooli haiglas uus proov. Selle tulemus 
näitas, et mul oli rasvunud maks ja 
pärasoole ning päraku vähk. Ma pidasin 

nõu Manmini palvekeskuse juhataja pr 
Boknim Leega. Ma hakkasin tegema 
seitsmekümne päeva jooksul kolmekümne 
minutisi hommikusi ja tunniajalisi õhtuseid 
tõotuspalveid. Ja ma tegin ka märkusi ja 
tegin kokkuvõtte dr Jaerock Lee jutlusest 
„Vaim, hing ja ihu.“ Vahepeal tuli mu ellu 
Isanda armastus ja puudutas mu südant. 
Ma sain usu ja andsin tänu. 

Minu ema – diakoness Kyungmi Lee 
käis samuti Manmini palvekeskuse 
koosolekutel, mis toimusid nii hommikuti 

kui pärastlõunal. Temagi palvetas Taanieli 
palvekoosolekul. Ta parandas meelt, sest ta 
oli usus leige olnud. Ma paranesin Jumala 
armuga. Pärast 19. veebruaril, 2015 pastori 
palve vastu võtmist paranes mu olukord 
kiiresti. Ma suutsin hästi seedida. Ma sõin 
hästi ja mul ei olnud kõhulahtisust. 

Märtsis läksin ma taas Söuli Riikliku 
Ülikooli haiglasse, kus mulle tehti biopsia, 
endoskoopia, uriiniproov ja vereproov. 
Kõik need näitasid, et mu seisund oli 
normaliseerunud! Halleluuja!

5. märtsil, 2015 tundsin ma allkõhus 
tugevat valu. Ma isegi oksendasin. 
M a  v õ t s i n  v a s t u  v a n e m p a s t o r i 
automaatvastamissüsteemi (822-830-
5320) salvestatud palve ja siis läks valu 
ära. Järgmisel hommikul tugev valu naasis. 
Kell 18.00 viidi mind kiirabiga kiirabihaigla 
vastuvõturuumi.

Kui ma ootasin proovitulemusi, võtsin 

ma telefoni teel oma naise vanemdiakoness 
Mihae Ryu abil vastu oma kihelkonna 
pastori Dalcheon Lee palverätiku teel tehtud 
palve (viiteks: Apostlite teod 19:11-12). 
Selle tagajärjel kadus tugev valu. Minu 
kompuutertomograafia skaneering näitas 
4mm suurust põiekivi mu kusejuhade otsas. 
Pärast tulemuse nägemist tulin ma koju ja 
jõin Muani joogivett. Veidi hiljem läksin ma 

tualetti ja ma leidsin uriinis põiekivi. See 
tuli välja.. Halleluuja!

Viie aasta jooksul, alates 2010. aastast, 
olin ma väga lühinägelik ja ei suutnud 
kaugel asuvaid asju näha. Õpetajate poolt 
tahvlile kirjutatu paistis ähmane. 2013. 
aasta jaanuaris hakkasin ma vanematega 
Kolumbia Manmini koguduses käima. 

Me liitusime GCN-i filmitud saadete 
vahendusel Manmini Keskkoguduse 
pühapäevaste teenistustega. Ma sain 
vanempastor Dr Jaerock Lee sõnumitest 
palju armu. Ta ei toonitanud lihtsalt, et me 
peame õnnistust vastu võtma, aga ta andis 

ka õnnistuste võtme, mis seisneb südame 
pühitsuses. See puudutas mind ja ma olin 
põnevil. Aga kui ma vaatasin teleriekraani, 
tundsin ma silmades põletavat valu, seega 
mul oli raske jutlusi kuulata. 

2014. aasta aprillis tuli Rev Heesun 
Lee Lõuna-Koreast meie Kolumbia 
Manmini kogudusse külla koguduse 2. 
aastapäevateenistuse puhul ja juhatas 
palverätiku kaudu tervenemise koosolekut. 
Kui ta palvetas minu eest palverätikuga, mille 
eest vanempastor palvetanud oli (Apostlite 

teod 19:11-12), muutus kogu minu ihu 
tuliseks ja nägemine tundus selgem. Kui 
ma avasin silmad, paistsid kaugel asuvad 
objektid selged. See oli hämmastav. 

Mu nägemine muutus paremaks, seega ma 
hakkasin kõike selgelt nägema. Jumal avas 
ka vanempastori raamatute Taevas ja Põrgu 
kaudu mu vaimusilmad, seega ma suudan 
näha vaimumaailma. Ma tänan Sind, Jumal! 
Nüüd ma kiidan Isandat esinemismeeskonna 
liikmena ja mul on suur taevalootus. 
Halleluuja!

2014. aasta detsembrist alates ei saanud 
ma tugeva artriidist tingitud valu tõttu hästi 
käia. Minu naine Kamlesh sõltus samuti 
ratastoolist, sest ta oli selgrookasvaja tõttu 
alakehast halvatud. 

2015. aasta veebruaris tõi mu teine tütar 
Neha Sharma Delhi 2015. aasta maailma 
raamatulaadalt koju raamatuid. Need olid 
Dr Jaerock Lee raamatud Risti Sõnum, 
Usumõõt, Seitse Kogudust ja Valvake ja 
Palvetage. DVD pealkiri oli „Vägi.“

Me olime teistes kogudustes käinud 
ja meil oli suur huvi Jumala Sõna ja Ta 
tervendustöö vastu. Seega me lugesime 
need raamatud läbi ja saime suurt armu. 
Me vaatasime ka DVD-delt tunnistusi 
ja tundsime hämmastust Jumala tööst 
ja saime täis Püha Vaimu. Ma sain täis 
rõõmu ja tundsin, kuidas mu ihu värises. 
Siis kadus mu põlvedes varem olnud valu! 
Halleluuja!

Sel ajal oli mul haiglas arstivisiit kokku 

lepitud, aga ma olin täiesti terve ja mul 
ei olnud vaja sinna minna. 8. märtsil 
läksid kõik mu perekonnaliikmed Delhi 
Manmini kogudusse ja registreerusid 
koguduseliikmeteks. Pärast kui mu naine 
vaatas DVD-d „Vägi“, tunnetas ta oma 
halvatud jalgades midagi. See oli imeline! 
Mu perekonnaliikmetel on nüüd lootus, 
et ta terveneb oma probleemist. Ma tänan 
kõige eest elavat Jumalat. 

2007. aasta septembris juhatas üks 
mu tuttav mind Gwangju Manmini 
koguduse pühapäevasele teenistusele. Sel 
ajal kimbutas mind pearinglus ja nohu. 
Nohu oli mind kakskümmend aastat 
eriti vaevanud. Ma jõin palju alkoholi ja 
suitsetasin. 

Esimese kogudusekülastuse ajal esitas 
Manmini Keskkoguduse vanempastor 
Dr Jaerock Lee jutluse, mille nimi oli 

„Taevas.“ Koguduseliikmed ühinesid 
GCN-i kaudu Keskkoguduse teenistustega. 
Ma kuulsin esmakordselt Taeva kohta. 
Ma tundsin, otsekui ma oleksin olnud 
uues maailmas ja minu südames tuli esile 
rõõm. Ma valasin ka palju pisaraid, kui ma 
lugesin Dr Lee tunnistuste memuaare Enne 
Surma Igavest Elu Maitstes.

Nädala pärast suutsin ma alkoholitarbimise 
ja suitsetamise maha jätta. Kolme nädala 

pärast sain ma Dr Lee palve abil nohust 
terveks ja viis aastat kestnud pearinglus 
ja viimase kolme aasta jooksul esinenud 
kõrgvererõhutõbi olid läinud. Halleluuja!

Nüüd on minust saanud Isanda töötegija. 
Ma töötan rühmajuhina, rakujuhina ja 
üliõpilaste rahalise toetajana ning teen 
koguduses sõidukijuhina vabatahtlikku 
tööd. Ma tänan Isandat, kes laseb mul elada 
õnnistatud elu ja minu kogudust teenida. 
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„Ma tervenesin rasvunud maksast ja pärasoole ning päraku vähist“

◄ 4mm suurune
 põiekivi

Vend Yuusuke Lee, 19. aastane, Lõuna-Korea õpilaste pühapäevakool

„Mu põiekivi tuli palverätiku teel tehtud palve kaudu välja!“
Diakon Kyocheon Jin, 52-aastane, Lõuna-Korea 10. kihelkond

„Mu hea silmanägemine taastus ja ma sain vaimse nägemise“
Õde Diana Moreno, 18-aastane, Kolumbia Manmini kogudus

„Ma kogesin Jumala tervendustööd, kui ma vaatasin „Väe“ DVD-d“
Satya Prakah Sharma, 50. aastane, Delhi Manmini kogudus, India

„Ma tervenesin mind kakskümmend aastat kimbutanud nohust“
Diakon Cheoljin Kim, age 56, 56-aastane, Gwangju Manmini kogudus, Lõuna-Korea
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Ma elan oma teise tütre perekonnaga. 
2013. aasta veebruaris sündis mu 
tütretütar. Aga pärast kahe aasta 
möödumist tema sünnist ei käinud ta 
ikka veel. Temaealised lapsed käisid, 
aga tema ei suutnud seda teha. Me 
olime mures.

Seega me lasime teda haiglas läbi 
vaadata. Arst ütles, et ta puusaluu 
ei olnud normaalselt kasvanud ja 
sellepärast ta ei suutnud kõndida. Ta 
soovitas, et ta kannaks tugirihma, mis 
hoiaks ta jalgu suurema stabiilsuse 
saamiseks rohkem laiali. Ta käskis meil 
talle ka neli kuud teatud ravimit anda. 

Ühel  päeval  nägi  mu tut tav – 
diakoness Nansalma mu lapselast ja 
tal oli temast kahju. Ta ütles, et kui 
me läheksime kogudusse, elaksime 
head kristlikku elu ja laseksime ta eest 
palvetada, saaks mu lapselaps terveks. 

Ma regis t reerus in  Mongool ia 
Manmin i  koguduse l i i kmeks  j a 
käisin seal usinalt kohal. Ma pidasin 
hingamispäeva ja andsin kümnist. Ma 
püüdsin ka Taanieli palvekoosolekul 
osaleda. Me lõpetasime talle kaks kuud 
antud ravimi manustamise. Ma võtsin 
teenistustel kogu südamest vastu Dr 
Jaerock Lee palve. Ma piserdasin ta 

jalgadele ka pidevalt Muani joogivett 
(2. Moosese raamat 15:25). 

Pärast palverätiku teel tehtud palve 
vastuvõtmist (Apostlite teod 19:11-
12) paranes ta seisund kiiresti. Lõpuks 
hakkas ta 2014. aasta oktoobris käima. 
2015. aasta märtsikuust alates suudab 
ta tugirihmata käia. Halleluuja!

Mu abikaasa peksis mind abielu ajal 
ja abielu lõpus lõhkes mu vasaku kõrva 
kuulmekile. Ma tundsin alati, et kõrv 
oli hell, see oli mädane ja veritses ja 
mu pea valutas. Ma ei läinud haiglasse 
perekondlike rahaliste raskuste tõttu. 
Lõpuks kadus mu vasakust kõrvast 
kuulmisvõime. 

Aga pärast meie koguduses käiku 
panin ma vasakule kõrvale Muani 
joogivett peale. Siis kadus valulik 
tunne ja mädane eritis ning peavalud 
jäid vähemaks. 31. detsembrist, 2014. 

aastal ma paastusin kolm päeva. Ja 
ma surusin oma südamesooviga enne 
uueaastateenistust vanempastori kätt. 
Ma tulin pärast teenistust koju. Aga 
ma oksendasin ja mul esines neli korda 
kõhulahtisus ning ma jäin magama. 
Hommikul tundsin ma end väga hästi 
ja peavalu oli täielikult kadunud. 

Mõne päeva pärast ma tundsin, et mu 
kõrvas liikus midagi tahket. Ma võtsin 
selle välja. See oli tahkenenud veri. 
Järgmise kahe-kolme päeva ajal tundsin 
ma vasakus kõrvas otsekui kahiseva 

tuule heli. Ma tundsin, et vasakus 
kõrvas oli miskit puudu ja kuulasin 
jutlusi kõrvaklappidega. Hiljem kahisev 
heli kadus ja ma tundsin jahedust. Siis 
ma hakkasin kuulma. Halleluuja!

2 .  a p r i l l i l ,  2 0 1 5  l ä k s i n  m a 
naistehaiglasse, et oma rasedust 
kinnitada. Aga ootamatult sain ma 
teada, et mul oli interstitsiaalne 
rasedus (emakaõõne väline rasedus üsa 
lihaskihti läbistava munajuha osas). 
Mul soovitati suuremasse haiglasse 
pöörduda. 

Järgmisel päeval läksin ma ülikooli 
haiglasse. Proovitulemus oli sama. 
Viljastatud munarakk asus osas, kus 
olid arvukad veresooned. Seal oli 
kaheliitrine vereloik. Abort oli ainus 
võimalus, muidu oleks mu seisund 
eluohtlik olnud. Arst ütles mulle seda. 

Me läksime abikaasaga, vend Jungtae 
Yuniga koju, et usu läbi terveneda. Ma 
parandasin Jumala ees meelt, et ma ei 
olnud hea rakujuht ja ma olin kodurahu 
rikkunud. Siis ma võtsin enne reedeöist 
teenistust Dr Jaerock Lee palve vastu. 

Sel hetkel ma tundsin, kuidas mu 
alakeha muutus pehmeks,  kuigi 
see valutas varem. Ma tundsin end 
mugavalt, aga mul tekkis verine eritis. 
Nelja päeva pärast tehti mulle uus 
proov. See näitas, et loode paiknes 
mu üsas normaalselt. Eritunud veri oli 
varem takistuseks olnud, seega see ei 
olnud midagi, mille pärast muret tunda. 

Halleluuja!
Mu abikaasa palvetas pärast selle 

hämmastava teo kogemist viis päeva. 
Ta tänas Jumala armastuse ja armu eest. 
Me tõime Jumalale kogu tänu ja au.

Jumalale on kõik võimalik
Armastuse Jumal tahab, et kõik inimesed tuleksid pääsemisele. Ta näitab neile, et Tema jaoks ei ole mitte midagi 
võimatut, tehes imesid, tunnustähti, imetegusid ja väetegusid. Kuulame Tema väge kogenud usklike tunnistusi. 

▲ Ta vasakust kurdist kõrvast tuli verekänkar 
väl ja ja ta kuul is mitme päeva jooksul 
tuulesarnast heli. Siis hakkas ta kuulma

▲Pärast palvet kadus hematoom ja loode 
paiknes üsas stabiilselt.

k

„Mu lapselaps hakkas pärast palvet käima“
Õde Narantoya, 57-aastane, Mongoolia Manmini kogudus

„Mu kurt vasak kõrv hakkas kuulma“
Diakoness Sunok Park, 67-aastane, 7. kihelkond, Lõuna-Korea

„Minu interstitsiaalne rasedus muutus väepalve abil normaalseks“
Diakoness Kyungmi Lee, 36-aastane, 32. kihelkond, Lõuna-Korea


