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Tõeline piibellik töö, mis kujutab inimese 

kasvatamist panoraamvaates
„Mu valitud sulane Jaakob, mu sõbra Aabrahami järglane“

2015. aasta oktoobris diagnoositi 
mul kolmanda staadiumi maovähk 
ja mind opereeriti. Arst ütles, et ma 
peaksin vähiravile minema, aga mu 
poeg – diakon Young Ju ja ta naine 
diakoness Eunjung Kim veensid mind 
vaid Jumalale toetuma.

Ma ol in 55 aast at  katol i i k lane, 
aga selleks, et saada täiesti terveks 
Manmini Kesk koguduses,  kus on 
ilmnenud tervendusteod, kolisin ma 

oma abikaasa vend Hakyung Ju’ga 
Pusanist oma poja koju Söulis. 

Ma sa in  GCN’i  kaudu jut lus te , 
t u n n i s t u s t e  j a  k i i t u s s a a d e t e 
vaatamisest palju armu. Eriti kuulasin 
ma  abi k a a saga  ööl  ja  päeva l  D r 
Jaerock Lee jut lusi  ja  võtsin usu 
k audu  va s t u  t e ma  pa lve  ha ige t e 
eest. Niimoodi paranes mu olukord 
päev-päevalt  ja  si is  ma hak kasin 
hästi sööma ja mul ei olnud mingeid 
haiguse järelmõjusid. 

Mul oli ka pikaajaline degeneratiivne 
artriit ja osteoporoos, mis põhjustas 
mu põlveliigese kõverdumise nii, et 
ma sain maad vaid poole jalatallaga 
puudu t a d a .  Ma  pa t e rd a s i n  n ag u 
pingviin ja pidin aeglaselt käima. 

Te s t i t u le mu s  n ä i t a s ,  e t  ü le  9 0 
protsendi kõhrest oli ära kulunud ja 
arsti sõnul sai seda vaid kunstliigese 

operatsiooni abil ravida. 25. detsembril 
palvetas vanempastor minu eest ja 
pärast seda ma kuulasin ta sõnumeid, 
osalesin igal teenistusel ja Manmini 
p a lve ke s k u s e  ko o s ole k u t e l .  M a 
parandasin põhjalikult meelt sellest, et 
ma ei olnud Jumala Sõna järgi elanud. 

16. jaanuaril 2016 istusin ma toolil. 
Äkki ütles mu minia hämmastunult: 
„Ema, su jalad näivad sirged olevat!“ 
Ma tõmbasin seeliku üles ja nägin 
oma ja lg u .  Nad ol id  s i rged!  Ku i 
ma püst i tõusin, puudutasid jalad 
mugava l t  m a api nd a .  Ja  m a  s a i n 
normaalselt käia. Kui ma võtsin igal 
teenistusel vastu haigete eest tehtud 
palve, hakkasin ma loomulikumalt 
ja  nor m a a l se m a l t  k ä i m a .  Pä r a s t 
20 .  m ä r t s i l  v a ne mpa s t o r i  pa lve 
vastuvõtmist hakkasin ma kiirest i 
käima. Halleluuja!

„Mu kõverad 
jalad muutusid 
sirgeks!“

Õde Uichun Yun, 71. aastane, 32. 
kihelkond, Manmini Keskkogudus

Dr Jaerock Lee teine piibellikest 
isikutest kirjutatud seeria Mu valitud 
sulane Jaakob, mu sõbra Aabrahami 
järglane, kirjastati 17. aprillil 2016 ja 
selle läbimüük oli väga hea. Esimese 
seeria Jumala sõber Aabraham jätkuna 
meeldis see raamat väga paljudele 
lugejatele ja oli Kyobo raamatukeskuse 
usuraamatute nädala bestsellerite seas 
esikohal. 

Miks Jumal valis Iisraeli rahva isaks 
petise Jaakobi? Jaakob ja ta kaksteist 
poega jätkasid usu isa  Aabrahami 
s u g u p u u d .  N e n d e  e l u s  o n  n a d 
armastusest valinud ja neid õnnistuseks 
puhtaks teinud Jumala süda.

Sellel raamatul on kaks osa, mis 
sisaldavad 13 peatükki.  See algab 
vanema venna Eesavi kannast kinni 
hoidnud Jaakobi ilmaletulekuga. Selle 
jätkuks kirjeldatakse ta elusündmusi 
nagu esmasündinu sünniõiguse õnnistuse 
võ t m i s t  j a  A a b r a h a m i  s u g u võ s a 
jätkamist. Lisaks kirjeldatakse, miks 

Eesav kaotas esmasündinu sünniõiguse, 
miks Jaakobi neljas poeg Juuda sai 
Ruubeni asemel esmasündinu õnnistuse 
ja miks Joosep müüdi Egiptusesse 
orjaks. 

Selles raamatus selgitatakse Jaakobi 
k a h e t e i s t k ü m n e  p o ja  j a  I i s r a e l i 
kaheteistkümne suguharu vaimseid 
t ä he ndu s i .  R a a m at  s e lg i t ab  ve el 
nende  t ä hendus te  ja  u su mõõt ude 
vahelisi suhteid, er inevust Jaakobi 
k a h e t e i s t k ü m n e  p o ja  j a  I i s r a e l i 
kaheteistkümne suguharu vahel ja 
erinevust Jeesuse kaheteistkümne jüngri 
ja Isanda kaheteistkümne apostli vahel. 

See raamat kujutab piltlikult Vana 
Testamendi ajast näidatud Kolmainu 
Jumala armastust, mis ilmneb jätkuvalt 
edasi, kuni Isanda naasmiseni. See 
aitab lugejatel aru saada meie ustava 
Jumala armastusest inimkonna vastu 
ja julgustab neid Aabrami järglastena 
veelgi tõsimeelsemalt k ii rest i Uue 
Jeruusalemma poole liikuma. 
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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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Süvenegem täna ustavuse vilja, mis 
on üks üheksast Püha Vaimu viljast 
ja kuidas see erineb maailmalike 
inimeste arvates ustavusest. Vaimselt 
ustavad inimesed on jumalariigi 
aarded, kellest lähtub meeldivat lõhna. 

1. Ustavus tähendab, et me 
teeme mei le teha usaldatust 
rohkem.

Me ei ütle, et töötajad on ustavad 
lihtsalt seetõttu, et nad täidavad 
ülesandeid, mille eest nad palka 
saavad. Me võime öelda, et nad tegid 
oma tööd või isegi, et nad tegid seda 
hästi, kuid me ei saa öelda, et nad olid 
ustavad, sest nad tegid seda, mida neilt 
oodati ja mille eest neile tasuti. Ainult 
neid, kes teevad rohkem kui see, 
mille eest neile tasutakse, võib pidada 
„ustavateks.“

Ni i sugused  töö ta j ad  e i  t öö ta 
tõrkudes ja nad ei mõtle miinimumile, 
mida palga saamiseks teha tuleb. Neis 
on südamest tulev soov täita oma 
ülesanne kogu südamest, meelest ja 
hingest, aega ja raha säästmata.

Mooses pani oma elu pandiks, kui ta 
palus pattu teinud Iisraeli lapsi päästa. 
„Ja Mooses läks jälle Isanda juurde 
ning ütles: „Oh häda! See rahvas 
on teinud suurt pattu ja on enesele 
valmistanud kuldjumalad. Kui Sa nüüd 
siiski annaksid andeks nende patu! 
Aga kui mitte, siis kustuta mind oma 
raamatust, mille oled kirjutanud!““ (2. 
Moosese raamat 32:31-32)

Tegelikult oli Moosese ülesanne 
inimesed Egiptusest välja tuua ja neid 

juhtida. Kui Mooses seda ülesannet 
täitis, oli tal Jumala süda ja ta juhatas 
inimesi kogu armastuse ja jõuga. 
Sellepärast tundis ta siis, kui inimesed 
pattu tegid, otsekui oleks tegu tema 
süüga ja ta tahtis selle eest vastutust 
võtta.

Apostel Paulusega on samamoodi. 
Roomlastele 9:3 öeldakse: „Sest ma 
sooviksin pigem ise olla neetud ja 
Kristusest lahutatud oma vendade 
heaks, kes on mu veresugulased.“ 
Need, kes on ustavad, ei mõtle lihtsalt, 
et  nad on piisavalt  teinud,  vaid 
töötavad kogu südamest. 

2 .  Ku i  i n imene  l aseb  oma 
südame ümber lõigata ja on tõeselt 
ustav, on tegu ustavusega.

Oletame, et keegi liitus gängiga ja 
pühendas kogu oma elu gängijuhile. 
Kas Jumal  peab teda ustavaks? 
Muidugi mitte! Jumal saab meie 
ustavust tunnistada ainult siis, kui 
me oleme ustavad headuses ja tões. 
Ustavuse puhul on kõige olulisem 
meie südame ümberlõikamine.

Johannese ilmutuses 2:10 öeldakse: 
„Ole ustav surmani, ja ma annan 
sulle elupärja!“ Siin ei  tähenda 
surmani ustavus lihtsalt seda, et 
meil tuleb füüsilise surmani kõvasti 
ja ustavalt tööd teha. See tähendab, 
et me püüame Piibli 66 raamatusse 
kätketud Jumala Sõna kogu oma 
eluga teoks teha. Nii nagu Paulus 
ütles, et ta sureb igapäevaselt, peame 
meie oma liha täielikult surmama ja 
pühitsusele jõudma. See on vaimne 
ustavus. 

See, mida Jumal meilt kõige rohkem 
ootab, on pühadus. Me peame sellest 
asjast aru saama ja andma oma südame 
ümberlõikuse jaoks parima. Hoolimata 
ülesandest, mida me praegu ka ei 
teostaks, meil tuleb muutumatult ustav 
olla ja samal ajal ka pühadusele jõuda. 

Siis kui esinevad raskused või 
meie südant katsutakse läbi, ei loobu 
me üksnes seetõttu oma hinnalisest 
ülesandest .  Teisal t ,  kui  südame 
ümberlõikust eirata, ei saa inimene 
rasketes olukordades ja raskustes oma 
südant hoida. Ta võib jätta Jumala 
usaldussuhte ja  oma ülesandest 
loobuda.

Sel leks ,  e t  mei l  oleks  Jumala 
poolt tunnustatud ustavus, tuleb 
meil taotleda vaimset ustavust, mis 
tähendab, et me süda tuleb ümber 
lõigata. Südame ümberlõikus on 

päästetud jumalalaste jaoks vajalik. 
Kui me vabaneme pattudest ja täidame 
oma ülesanded pühitsetud südamega, 
võime me kanda palju suuremat vilja, 
kui ülesandeid vaid lihalike mõtetega 
täites. 

O l e t a m e ,  e t  t e  t ö ö t a t e  k o g u 
pühapäeva palehigis, aga te rikkusite 
inimestega rahu.  Kui  te  teeni te 
kogudust kurtes ja halvakspanu tundes, 
võetakse teilt paljud tasud ära. Aga kui 
te teenite kogudust headusega ja teile 
meeldib rahu pidada, on kogu teie töö 
Jumalale meelepäraseks lõhnaks ja iga 
tegu saab teile tasuks. 

3. Ustavus tähendab isanda 
tahte kohast tegutsemist.

Oletame, et peremees suunas oma 
töötaja majapidamistööd tegema, aga 
töötaja läks välja ja töötas kogu päeva 
põllul. Ta ei kuuletunud peremehe 
tahtele ja see sündis, kuna peremehe 
tahe erines tema arvamustest või tal 
olid isekad motiivid. Siis ei ole ta 
ustav töötaja, isegi kui ta nägi väga 
palju vaeva. Ta järgib vaid oma 
mõtteid ja soove ja võib peremehe 
tahte igal ajal jätta. 

Mei l  tu leb koguduses  Jumala 
südame järgi ustavalt tööd teha. Me 
peaksime olema ustavad, mõistes 
vaimse korra kohaselt ülemate südant 
ja  nei le  kuuletudes .  Hool imata 
se l l e s t ,  ku ivõrd  pa l ju  me  oma 
ülesannete kallal vaeva ka ei näeks, 
kui me teeme seda, mida me ise 
tahame, ei saa me peremehe südant 
värskendada.

Me loeme Piiblist Joabi nimelise 
mehe kohta. Ta oli kuningas Taaveti 
sugulane ja sõjaväe kindral. Joab oli 
Taavetiga igas hädaohus, kui kuningas 
Saul teda taga ajas. Ta oli tark ja 
vapper. Ta teenis Taavetit väga hästi, 
aga Taavet ei tundnud end tema seltsis 
väga hästi, sest ta ei teeninud Taavetit 
kogu südamest .  Kui Joab tahtis 
isiklikke eesmärke saavutada, käitus 
ta Taavetiga ülbelt ja ei kõhelnud 
seda tehes. Kui see oli talle kasulik, 
ei kuuletunud ta Taavetile. Lõpuks 
mässas Joab Taaveti poja – kuningas 
Saalomoni vastu ja surmati. 

Jumala tööd tehes ei ole kõige 
olulisem see, kui palju me vaeva 
näeme, aga kas me teeme Jumala tahet 
või mitte. Kui me töötame koguduses, 
peaksime me samuti enne oma mõtete 
järgimist oma juhte järgima. See on 
tõeline ustavus. 

4. Enesele kõiges ustavaks 
jäämine on ustavus.

4. Moosese raamatus 12:7 ütles 
Jumal Moosese kohta: „Nõnda aga 
ei ole mu sulase Moosesega: tema on 
ustav kogu mu kojas.“ Kogu Jumala 
kohas ustavaks jäämine tähendab 
ustavust kõigis üksikisikuga seotud 
asjus. Meil tuleb koguduses kõiki oma 
ülesandeid täita ka siis, kui meil on 
palju kohustusi. Isegi kui meil ei ole 
koguduses mingit teatud ülesannet, 
on meie üks ülesanne olla kohal 
teatud kohtades ja kellaaegadel, mil 
me koguduseliikmena kohal olema 
peaksime. 

Igaühel on kohustused mitte vaid 
koguduses, aga ka tööl ja koolis. 
Meil tuleb kõiges liikmetena oma 
ülesandeid täita. Jumala kojas ustavus 
tähendab jumalalastena ja koguduse 
juhtide või liikmetena ustavust tööl või 
kodus. Me ei tohiks olla ustavad ainult 
ühes või kahes ülesandes ja teised 
ülesanded jätma. Me peame kõiges 
ustavad olema.

L iha l i kkuse s t  vabanemise  j a 
vaimseks muutumisega võrdväärselt 
ei valmista kõiges ustav olemine 
meile  mingit  raskust .  Kuigi  me 
investeerime vaid veidi aega, võime 
me vaimus külvates kindlasti vilja 
lõigata. Samuti, vaimseks muutunud 
taotlevad teiste kasu ja näevad asju 
esiteks teiste vaatenurgast. Seega, 
niisugused inimesed kannavad kõigi 
oma ülesannete eest hoolt isegi siis, 
kui see tähendab eneseohverdust. 

Ühel inimesel on kahest eri grupis 
kaks ülesannet. Kui ta ei saa ühes 
grupis füüsiliselt kohal olla, püüab ta 
seda gruppi teistmoodi ja südamest 
mingitmoodi aidata. Me võime kogu 
Jumala kojas ustavad olla ja igaühega 
rahujalal olla võrdväärselt meis oleva 
headuse määraga. 

Kallid õed-vennad Kristuses, me 
kanname Püha Vaimu vilja ja teeme 
pärast Püha Vaimu anni vastuvõtmist 
surmani ustavalt tööd, et Isanda verega 
lunastatud arvukaid hingi päästeteele 
juhatada. Laulus 101:6 öeldakse: „Mu 
silmad otsivad ustavaid maa peal, et nad 
elaksid mu juures. Kes käib laitmatut 
teed, see peab olema minu teenija.“ 
Ma õhutan teid südames ustavuse vilja 
kandma ja Isanda armastuses käima. Ma 
palun Isanda nimel, et te saaksite seda 
tehes elada kõige kaunimas taevases 
eluasemes – Uues Jeruusalemmas. 

Ustavuse vili

„Aga Vaimu vili on armastus, rõõm, 
rahu, pikk meel, lahkus, headus, 
ustavus, tasadus, enesevalitsus – 
millegi niisuguse vastu ei ole Seadus“ 
(Galaatlastele 5:22-23).

Vanempastor Dr Jaerock Lee

●●●
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Eluõhk,  mi l le  Jumal  h ingas  es imese 
i n i m e s e  A a d a m a  s i s s e ,  o n  J u m a l a 
f u n d a m e n t a a l n e  v ä g i ,  m i s  p õ h j u s t a b 
elutegevuse. 

Selles algses valguses sisaldub Ta piiramatu 
vägi ja tarkus. See algsesse valgusesse kätketud 
Jumala väg i  toimib „eluõhuna.“  Jumal  lõi 
Aadama mullapõrmust ja hingas ta sõõrmetesse 
„eluõhku.“ Siis sai temast elusolend (1. Moosese 
2:7). Te võite selle „eluõhu“ funktsiooni Piiblist 
leida. Jumal pani kuivanud luudele kõõlused, 
kasvatas nende peale liha ja kattis need nahaga 
(Hesekieli 37:10). Ja nii nagu siis, kui Jumal 
„pani neisse eluõhu“, sai kuivanud luudest suur 
sõjavägi. See „eluõhk“ oli samuti, mis toimis, 
kui kaks Johannese ilmutuse 11:11 tunnistajat 
surid seitsmeaastase suure viletsuseaja jooksul 
märtrisurma ja naasid ellu. 

E l u õ h u  j ä l g ,  m i s  j ä i  p a t t u  t e i n u d 
Aadamasse, on eluseeme ja see on tillukese 
seemne sarnane. 

Jumala Sõna jä rg i  ol i  Aadam vi ljakas ja 
paljunes. Teiste sõnadega – talle sündis palju 
lapsi. Aadamale Eedeni aias sündinud järglased 
pärisid automaatselt Jumala poolt Aadamasse 
hingatud eluõhu. 

Kuid olukord muutus pärast Aadama ja Eeva 
patustamist, kui nad sõid hea ja kurja tundmise 
puust. Jumal võttis Aadamalt ja Eevalt eluõhu 
tagasi ja saatis nad Eedeni aiast maa peale. 
Neisse oli vaid veidike eluõhku järele jäänud. 
Järele jäi  vaid ähmane jälg eluõhust .  Seda 
kutsutakse „eluseemneks.“

Siis jäi see tuuma, mis on tillukese seemne 
kujuline ihu keskne kolle. Aadamale ja Eevale 
m a a  p e a l  s ü n d i nu d  j ä r g l a s e d  e i  p ä r i nu d 
vanematelt eluseemet. Sellepärast annab Jumal 
imikule eostumisjärgselt kuuendal kuul vaimu. 
Ta paneb eluseem ne vaimu ja asetab sel le 
rakutuuma, mis on ihu fookuspunkt. 

Pattu teinud Aadama järglastele antud 
eluseeme on istutatud rakku, mis on ihu 
fookuskese. 

Eluseemet saab võr relda „poiga.“ Poi  on 
ujuvobjekt , mille abil näidatakse laevadele 
ja  pa a t idele  t eed  ja  hoia t a t a k se  ne id  ohu 
e e s t .  E l u s e e m e  o n  i s t u t a t u d  r a k k u ,  m i s 
on ihu fook uskese.  Eluseeme on is t ut at ud 

südamerakku, mis on nii ihu funktsionaalne kui 
positsiooniline kese. 

Täpselt nii nagu poil on meres kindel asukoht, 
on  e lu se e me  k i n n i s t a t ud  i hu  ke sk me sse , 
kattudes ihu keskmes oleva rakuga. Ihurakud 
kordavad loomise tsüklit  ja hävingut , kuid 
eluseeme valitseb kindlas asukohas uue raku 
kaudu kogu ihu teisi rakke. 

Kui eluseeme tärkab ja muutub aktiivseks, 
on teie hinge lugu hea, teil on hea käekäik 
ja te olete terve. 

Jumala poolt pattu teinud Aadama järglastele 
antud eluseeme tärkab paremini, kui südames 
on rohkem headust. 

Kui  keeg i  k uuleb evangeel iumi ja  võt ab 
Jeesuse Kristuse Päästjaks vastu, annab Jumal 
inimsüdamesse Aitaja Püha Vaimu (Apostlite 
teod 2:38). Inimese sisse istutatud eluseeme on 
nagu tugevas koorikus olev seeme, see püsib 
liikumatult (1. joonis). Aga kui inimene võtab 
Püha Vaimu vastu, tärkab eluseeme lõpuks (2. 
joonis).

Kui seeme tärkab, on ta kasvuks vaja vet t 
ja päikesevalgust. Samamoodi, kui eluseeme 
tärkab, tuleb sellele anda vaimset vett ja valgust 
ja siis saab vaim kasvada. Teiste sõnadega, 
igaüks,  kes võtab vastu Püha Vaimu, peab 
tegema omale elu leiva Jumala Sõnast  eh k 
vaimsest veest ja elama, järgides Jumala Sõna, 
mis on vaimne valgus – tema vaim võib vaid siis 
hästi kasvada (Johannese 3:6; 6:63).

Ju mal  paneb va i mu kät ket ud eluseem ne 
sügavale rakutuuma, mis on ihu südamiku 
fookuspunkt. Kui eluseeme tärkab ja muutub 
aktiivseks, hakkab eluseemet ümbritsev vaim 
kasvama (3. joonis). Kui vaim kasvab piisavalt 
suureks, et seda ihu keskmes asuvat tuuma 
katta, muutub inimene „vaimseks inimeseks“, 
kui vaim kasvab palju suuremaks, hakatakse 
teda kutsuma „terve vaimuga inimeseks“ (3. ja 4. 

joonis).
Ma olen võrrelnud vaimu ja tuuma suurust 

mit te nende füüsil ise suur use mõõtmiseks, 
vaid et aidata teil paremini aru saada, kas ihu 
valitseb vaim või liha.

Kui vaimu suurus on piisavalt suur, et katta 
t uu ma ,  e i  sa a  i hu  ena m l i ha l i k u  vooluga 
kaasa minna. Täieliku vaimu moodustumisel 
valitsetakse ihu täielikult vaimses mõõtmes. 

Muide, nii nagu vaim suudab valitseda ihu, on 
tõsi ka see, et vaim suudab valitseda hinge. Kui 
vaim valitseb hinge, on lihalike või ebatõeste 
mõtete asemel enam tõeseid mõtteid. Kui teie 
vaimu ja hinge lugu on hea, tuleb teie ellu ka 3. 
Johannese 1:2 kirjutatu kohaselt „hea käekäigu“ 
õnnistus. 

Ku i  i hu  va l i t se t a k se  va i mses  mõõt mes , 
toimivad kõik ihuliikmed optimaalselt. See 
tähendab, et pisikud ega haigused ei nakata teid 
ja isegi kui te joote mürgijooki, ei tee see teile 
kahju. Te ei vanane, vaid selle asemel taastub 
pigem isegi teie nooruslikkus. 

Kuid on võimalik, et teie ihu valitsetakse 
vaimses mõõtmes isegi enne kui te l i igute 
vaimu. See tähendab, et te saate Püha Vaimu 
t ä iuse.  Aga need per iood id on ajut ised ja 
pii ratud. Selleks, et teie ihu oleks alal iselt 
vaimse mõõtme valitsusalune, peaksite te lõpuks 
muutuma vaimseks ja saama täieliku vaimu (1. 
Tessalooniklastele 5:23).

Jumala poolt inimkonnale antud 
„eluõhk“ ja „eluseeme“

Alguses planeeris Jumal inimese kasvatamise, et saada tõelisi lapsi, kellega igavesti armastust jagada. 
Nii nagu põllumees istutab seemned, harib neid ja koristab head vilja, 

on ka Jumal istutanud inimkonda eluseemne ja neid kasvatanud. Ta tahab arvukat head vilja saagiks saada. 

Täpselt nii nagu südamest pumbatakse verd, 
mis liigub kogu ihust läbi, levib vaimne energia 
südamerakust kogu ihusse ja valitseb kõiki rakke. 
Sinine värv: eluseeme

Vaimu istutatud eluseeme 
sarnaneb tugevas  kestas 
olevale seemnele – see püsib 
liikumatult. 

Kui  in imene võtab  vastu 
Jeesuse Kristuse, saab patud 
andeks ja võtab vastu Püha 
Vaimu, tärkab eluseeme ja 
vaim muutub elavaks.

Pärast eluseemne tärkamist 
on vaimu kasvamiseks vaja 
vaimset vett ja päevavalgust. 

Kui vaim on tuuma katmiseks 
piisavalt suur, saab inimene 
„vaimseks inimeseks“ – kui 
vaim kasvab palju suuremaks, 
s a a b  t e m a s t  „ t e r v i k l i k u 
vaimuga“ inimene. 

Surnud vaim

1. joonis 2. joonis

3. joonis 4. joonis

Elustatud vaim

Vaim, terviklik vaimKasvav vaim

eluseeme

eluseeme

Rakutuum
Vaim●

Lihalik 
energia

Vaimne
 energia
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2013. aastal tundsin ma ülakõhus 
äkilist valu. Ma oksendasin verd. Mul 
esinesid peavalud ja seedehäired. Ma 
läksin haiglasse ja arst ütles, et mul 
oli aneemia, kilpnäärme alatalitlus 
ja seedetrakti hüpokineesia. Arst 
ütles, et mul olid maotalitluse häired 
ja vere, hemoglobiini ja kilpnäärme 
tasemelangus. 

M i n d  r a v i t i  r a v i m i t e  j a 

toi t u mispi i r ang utega ,  k u id  mu 
seisund ei paranenud. Ühel päeval 
ma oksendasin palju verd, minestasin 
ja mind viidi kiiruga kiirabisse. 
Mul kadus elusoov ja ma üritasin 
enesetappu sooritada. 

Pä ras t  sed a  e si nes  mu l  pa lju 
p r o b l e e m e .  L õ p u k s  l õ p e t a s i n 
ma keskkooli ja läksin r iiklikku 
õenduskooli, kus ma kohtusin Nancyga. 
Ta ütles, et tema koguduses leidis aset 
palju tervendustegusid ja viis mu sinna. 
2013. aasta detsembrist hakkasin ma 
Delhi Manmini koguduses käima. 

Ma kuulasin GCN’i vahendusel Dr 
Jaerock Lee, Manmini Keskkoguduse 
vanempastori jutlust ja sain teada, et 
need, kes elavad Jumala Sõna järgi ja 

palvetavad, ei ole haiged. Lisaks, mu 
valu vähenes, kui ma võtsin haigete 
eest tehtud palve vastu. 

Kui ma kuulasin tema sõnumeid 
enam, sain ma suurema usu ja tahtsin 
ainult Jumalale toetuda. Näis, et 
ma taastun, kuid ühel päeval tulid 
sümptomid tagasi. Ma köhisin palju, 
mul oli valus, ma oksendasin ja mul 
olid seedehäired. Ma ei saanud vett 
juua ja oksendasin, seega ma kaotasin 
kaalus ja mul esines palju raskusi. 

Ma hakkasin otsima põhjuseid, miks 
mul esinesid niisugused probleemid. 
Vahepeal kuulsin ma, et haiguste 
põhjustajaks oli pat t. 
Ma sain aru, et ma ei 
olnud end ümbritsevatele 
i n i m e s t e l e  k a u a 
a eg a  a nd e s t a nu d  j a 
parandasin sellest meelt. 
Ja ma lugesin Piiblit ja 
raamatut Risti Sõnum. 
Ma püüdsin Sõna järgi 
elada. Ma võtsin ka vastu 
vanempastori salvestatud 
tervenduspalve haigete 

eest ja jõin Muani joogivett (2. Moosese 
15:25). Ma toetusin usus Jumala peale. 

Ma hakkasin 2014. aasta veebruaris 
hästi sööma ja mul ei esinenud enam 
seedehäireid. Mu jõud taastus. Mul ei 
olnud enam palavikku ega valu ja ma 
ei oksendanud. Kõik ebanormaalsed 
sümptomid olid kadunud. Jumal tegi 
mu kõigist haigustest täiesti terveks. 
Halleluuja!

Ma lõpetan varsti ülikooli. Kui ma 
hoolitsen meditsiiniõena patsientide 
eest, tunnen ma Isanda armastust 
veelgi enam. Ma tänan ja austan kõige 
eest Isandat. 

M a  h a k k a s i n  v ä g a  v a r a s e s 
eas koguduses käima ja töötasin 
kogudusejuhina. Kuid ma eelistasin 
maailmalikke meelelahutusi – alkoholi 
joomist, filmide vaatamist ja sõpradega 
piljardi mängimist. Ma teadsin, et ma ei 
tohiks kristlasena niisuguseid asju teha. 
Ma tundsin end veidi süüdlaslikult, kuid 
ma tegin lihtsalt seda, mida ma tahtsin. 

1998. aastal kuulsin ma ülikoolis 
olles sõbralt Manmini Keskkogudusest. 
Mulle meeldisid vanempastor Dr 
Jaerock Lee jutlused, kus mulle õpetati, 
kuidas pattudest vabaneda. Kui ma 
kuulasin sõnumit, tundsin ma, kuidas 
mu süda muut us puhtaks.  Pärast 
seda, kui ma kuulasin sõnumit „Hästi 
õppimise meetodid“, sain ma kõigis 
ainetes maksimumhinded ja mulle anti 
täisstipendium, mis kattis kogu ülikooli 
õppemaksu. 

2001. aastal ma abiellusin ja kolisin 
Daegust Söuli. Ma hakkasin Manmini 
Keskkoguduses käima. Ma mõtlesin, et 
Manminis oli kõige parem usuelu elada ja 
et see oli ainus viis, kuidas perekonnapea 
osa täita. 

Aga pärast Söulis töötamist oli mul 
vaevalt aega, et palvetada, seega ma 
igatsesin töötada leviidina, kes teeb 
koguduses täisajaga tööd. 2004. aasta 
juunis õnnistati mind ja ma sain liituda 
GCN-iga (www.gcntv.org), mis levitab 
saadete edastamise kaudu pühaduse 
evangeeliumi. 

Jumal juhatas mind loobuma maailma 
meelelahutuste nautimise soovist ja 
kõigepealt Teda armastama. 

2008. aasta talvel ei saanud mu vanem 
poeg Jaeyoung magada, sest kogu ta ihu 
sügeles atoopilise dermatiidi tõttu. Arst 
ütles, et ta võis haavade mädavoolusest 
määrdunud kätega silmi pühkides 
nägemise kaotada. Ta käskis meil selle 
suhtes ettevaatlik olla. Mu süda valutas. 
Ma sain teada, et vaimses mõttes tulevad 
laste haigused vanemate pattudest või 
puudustest. Ma parandasin meelt, et 
ma ei olnud maailma meelelahutustest 
täielikult vabanenud, kuigi ma väitsin end 

Jumalat armastavat. Pärast seda võttis ta 
vanempastori palve vastu ja sai hetkega 
terveks. 

2013. aasta märtsis tekkis mulle uuesti 
nimmelüliketta song, mis valmistas mulle 
suurt valu. Kannatades avastasin ma 
iseenesest uhkuse, kõrkuse, ebamugavuse 
ja lihalikud mõtted. Ma parandasin meelt 
ja võtsin vanempastori palve vastu. Siis 
valu kadus ja ma sain terveks. 

Kui Jumal valas mu ellu väga palju 
a r mu,  hak kasin ma oma südame 
ümberlõikust igatsema. Ma otsustasin 
seda patustest loomujoontest täieliku 
vabanemiseni teha püüda. Kui mu 

meelde tulid ebatõesed mõtted, paastusin 
ma kolm päeva. Vahel ma kahtlesin, kas 
ma saan oma südame ümber lõigatud, 
aga ma muutsin meelt ja otsustasin 
seda muutumatult teha üritada. Siis ma 
tundsin, kuidas patused loomujooned 
kadusid vähehaaval mu elust. 

M a  k u u l a s i n  j u t l u s t e  s e e r i a t 
„Armastuse peatükk“ (1. Korintlastele 
13. peatükk) ja palvetasin selle peale 
mõteldes. Ma tundsin Jumala, Isanda 
ja Püha Vaimu sügavat armastust ja 
parandasin armastuse puudumisest 
meelt. Ma olin oma arvamusi rõhutanud 
ja kuigi mu naine töötas ettevõtte heaks, 
ma tahtsin, et ta teeniks mind nagu 
majapidajanna, otsekui ta poleks tööl 
käinudki. 

Ma hakkasin teda majapidamistöödes 
aitama ja veetsin lastega aega, vähemalt 
laupäeviti. Ma püüdsin neid mõista. 
Tegelikult oleme me naisega ühevanused 
ja meil mõlemal ol i  varem tugev 
enesehinnang ja me mõtlesime erinevalt. 
Ma vaidlesime sageli, aga nüüd me võime 
teineteisega kõigest rääkida. 

2015. aasta detsembris õnnistati mind 
ja ma sain Jumala armust omale vaimse 
südame. Sellest ajast saadik on mu 
perekond olnud rahulikum ja rõõmsam. 
Mu pojad Jaeyoung ja Jaeyun kasvavad 
tervete ja taiplike lastena. 

Ma tänan ja austan kõige eest Jumalat, 
kes on mind õnnistanud ja mulle õnneliku 
perekonna andnud. 

Diakon Paul Seongik Lee, 43. aastane, 12. kihelkond, Manmini Keskkogudus

Delhi Manmini koguduse meditsiinitöötajate meeskond: koguduseliikmed 
teevad jumalariigi heaks ustavalt tööd pärast Dr Lee jutlustest ja 
raamatutest suure armu saamist ja koguduseliikmeteks registreerumist. 

„Jumala armust sai 
minust hea isa ja hea abikaasa“

„Ma tunnen patsientide eest 
hoolt kandes mind tervendanud 

Jumala armastust“
Õde Surbhi Minhas, 20. aastane, 
Delhi Manmini Kogudus Indias
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