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Vanempastor Dr Jaerock Lee
uusaastasõnum
„Tõuse, paista, sest sinu valgus tuleb ja Isanda auhiilgus koidab su kohal. Sest vaata,
pimedus katab maad ja pilkane pimedus rahvaid, aga sinu kohal koidab Isand ja sinu kohal nähakse Tema auhiilgust.
Ja rahvad tulevad su valguse juurde ning kuningad paistuse juurde, mis sinust kumab“ (Jesaja 60:1-3).

Kallid õed-vennad Kristuses:
Jumal rajas oma suures lõpuaja
ettehooldes 1982. aastal Manmini
Keskkoguduse ja 2016. aastal, kui
kolmas stardistaadium algas täies
mahus, oli see kogudus pälvinud
Kolmainu Jumal heakskiidu, olles
Isa armastatud kogudus, mis juhib
kõiki inimesi pääsemisele ja on
täis Isa au ning kogudus, millega
kaasneb lõpmatu vägi. Täname
ja austame kõige eest Kolmainu
Jumalat!
Eelkõige on Jumal näidanud
kuue aasta jooksul, alates 2010.
aasta jõuludest, karjase läbi oma
lõpmatut armastust ja väge, mille
kaudu on paljud usklikud saanud
armu, jõudu ja võimalusi vabaneda
kurjusest ja saavutada headus.
Selle tulemusena saadi vaimu
standard ja moodustus terviklik
vaimuvoog. Koguduseliikmed
hakkasid ka karjast rohkem
usaldama. Lisaks, kogudus kasvas
üha enam, seega nüüd on seal
käesoleva aasta seisuga umbes
11000 haru- ja liitkogudust kogu
maailmas. Halleluuja!
2017. aasta on seitsmes aasta
alates ajast, mil karjane hakkas
õiguse mõõtu täitma ja Jumal andis
meile neli palveteemat täis suurt
lootust. Nüüd, vaadates põgusalt
neid nelja palveteemat, mõtleme
õ n n i s t u s t e l e , m i s Ta o n s e l l e
koguduse jaoks ette valmistanud.
Esiteks, taasloomise vägi
muudab ja uuendab juba loodud
asju.
Laulus 62:12 öeldakse: „Kord
on Jumal rääkinud; kaks korda
ma olen seda kuulnud, et Jumalal
on vägi!“ 2000. aasta lõpus, kui
kui algas teine stardistaadium,
ümbritses Jumal meid sama
algse loomise valgusega, millest
on juttu 1. Moosese raamatu
1 . p e a t ü k i s . J ä rg n e v a 1 6 a a s t a
jooksul treeniti mind taasloomise

väge oma tunnetust mööda
kasutama ja ma olen läbinud
vaimse väljaõppe ning nõutud
õiguse teostanud. 2017. aastal,
mis on seitsmeteistkümnes aasta
sest ajast, ootan ma taasloomise
väe täielikku teostumist, misläbi
saavad teoks kirjeldamatud
hämmastavad teod.
Kui taasloomise vägi on
täielikult teostunud, võime
me takistada ebaharilikke
kliimasündmusi ja –muudatusi,
ebaharilikke ilmastikunähtusi
ja loodusõnnetusi, mis on
põhjustatud inimkonna poolsest
loodusseaduste rikkumisest ja
saaste tekitamisest. Niisugust
katastroofi saaks vähendada
temperatuuri kontrolliga. Vägi
ei suuda üksnes surnud närve
ja mandunud kudesid taastada,
ent see võib isegi patust rikutud
ja kurja tõttu määrdunud
inimsüdameid uuendada ja muuta
need vaimseteks ja headeks.
See taasloomise vägi on Jumala
„salarelv“, mis teeb võimalikuks
arvutute elude pääsemisele
toomise sellel lõpuajal ja paljude
hingede Uude Jeruusalemma
juhatamise.
Teiseks, me teeme ettevalmistusi
Korea koguduste ja välismaise
teenistuse jaoks, et kõiki inimesi
pääsemisele juhatada.
1. Timoteosele 2:4 kirjutatakse:
„[Jumal], kes tahab, et kõik
inimesed pääseksid ja tuleksid
tõe tundmisele.“ Kuna patt ja
kurjus on maailma kiiresti ära
määrinud, on isegi paljud usklikud
ja kristlikud kogukonnad piisavalt
korrumpeerunud, et kriitikat
pälvida. Selle tulemusel väldivad
paljud mittekristlased kogudust.
Usklikud on isegi Jumala jätnud,
kuna antikristus on kogu maailmas
jõudu juurde saanud. Selle
takistamiseks on pastorid palju

vaeva näinud, kuid kogu nende
vaevanägemine oli tulutu. Nad ei
suutnud mõista Jumala armastust
ega aru saada, mida inimeste heaks
teha.
Lõpuaja ettevalmistusena on
Jumal õnnistanud seda kogudust
väetegudega, mida keegi ei
saa salata; vaimse sõnaga, mis
muudab isegi inimsüdameid;
vaimsete sõjameestega, kes
teostavad koos vägevat teenistust;
teenistuse rahalise toega;
ja koguduseliikmetega, kes
palvetavad ühest südamest ja
on kuulekad. Maailma olukorra
muutumisega läheneb äramääratud
aeg ja me valmistume rohkem ette,
et puhastada kristlaste kogukonda
j a k o g u m a a i l m a P ü h a Va i m u
keeristormis.
Kolmandaks, me ehitame siira
usu ja täiusliku usuga „Ilusat
pühamut“, Isandaga ühinedes.
Laulus 37:6 öeldakse: „Ta toob
esile su õiguse nagu valguse ja
su õigluse nagu lõuna selguse.“
Jumal tahab, et usklikud saaksid
tõelise südame ja täiusliku
usu, säraksid kogu maailmas ja
tooksid kogu südamest ilusat
kiituse ja ülistuse head lõhna.
Kaanani pühamu ja Suure pühamu
ehitavad usklikud, kes saavad
hea ja ilusa südame. Kui nad
ühinevad Isandas, armastavad
kõigepealt Jumalat ja usaldavad
karjast, võivad nad Jumalale
meelepärase usuga selle omale
saada. Suurt pühamut ehitatakse
võrratult sümboolse hoonena, mis
demonstreerib Jumala väärikust ja
au kogu maailmas. Selle ehitamine
toob Jumalale suurt au.
Neljandaks, kui nad on usalduse
ja armastuse läbi karjasega
ühendatud, kannavad nad „Karjase
vilja“.
Laulus 126:5-6 öeldakse: „Kes

silmaveega külvavad, lõikavad
hõiskamisega. Kes minnes kõnnib
nuttes, kui ta külviseemet kannab,
see tuleb ja hõiskab, kandes oma
vihke.“ Jumal laseb meil külvatut
lõigata ja tasub meile tehtu
kohaselt. Jumal kinnitab meid
väärtusliku rohke viljaga Manmini
34 teenistusaasta kohaselt ja laseb
meil valitud vilja lõigata. Valitud
vili tähendab Jumala tõelisi lapsi,
kes said omale vaimse südame ja
tervikliku vaimu.
Koguduse algusest saadik,
on Jumal 1982. aastast saadik
karjase kaudu usklike südameisse
istutanud parima taevase
eluaseme – Uue Jeruusalemma
lootuse. Ja alates 2010. aastast
on Ta keskendunud tõeliste laste
saamisele, lastes vaimul voolata
ja terviklikul vaimul moodustuda
karjase toodud ohvrihinna eest.
Ta o n k a r õ h u t a n u d „ u s a l d u s t “
karjasesse viimaste aastate
jooksul, et saada „karjase vilja“,
mis on täiesti ühendatud usalduse
ja armastuse kaudu ja täita lõpuaja
ettehoole. See sündis, sest nad
said vaimseteks inimesteks
ja tervikliku vaimu karjase
taasloomise väe abil ainult siis,
kui nad usaldasid Jumala ja Isanda
armastust, nähes karjase pisaraid
ja ohvrit.
Kallid õed-vennad Kristuses,
ma palun Isanda nimel, et kõik
Keskkoguduse liikmed ja need,
kes on umbes 11 tuhandes haruja liitkoguduses ja kõik pastorid
ja koguduse juhid etendaksid
võtmerolli mitte üksnes ühes
karjasega taasloomise väe kaudu
arvukate hingede pääsemisele
juhatamisel, vaid et te tuleksite
ka esile Jumala tõeliste lastena ja
otsekui karjase viljana, mida Ta
pikisilmi ootab ja oleksite väärt
i l u s a s Ta e v a s i g a v e s t i k i i t u s t ,
austust ja au pälvima.
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Piibli Autor Jumal

Vanempastor Dr Jaerock Lee
„Kogu Pühakiri on Jumala
sisendatud ja kasulik õpetamiseks,
noomimiseks, parandamiseks,
kasvatamiseks õiguses“
(2. Timoteosele 3:16).

●●●
Piiblis räägitakse, miks Jumal lõi
inimese, kuidas Ta on inimajalugu
ju hatanud, inimese kasvatamise
algusest ja lõpust, Päästja Jeesusest,
Aitajast Pühast Vaimust, Taevast ja
põrgust ja inimese kohusest. Aga
kes kirjutas selle Piibli?
1. Piibli Autor Jumal
P i ib el ko osneb 66 r a a m at u st:
3 9 Va n a Te s t a m e n d i j a 2 7
U u e Te s t a m e n d i r a a m a t u s t .
Kol m k ü m mend neli i ni mest, 26
Vanast Test amendist ja 8 Uuest
Te s t a m e n d i s t o n t e a d a o l e v a t e
andmete alusel kirjutanud Piibli
1600 aasta pik kuse ajavahemiku
jook sul: Va na Test a mend i 150 0
a a s t a j a U u e Te s t a m e n d i 10 0
a ast ase per iood i jook sul. Kuig i
Piiblis on 30 eri inimese kirjutised,
ei olnud ükski neist „autor“. Võib
öelda, et kõik nad kirjutasid autori
eest.
Oletame, et emal on kaks poega
ja ta tahab oma nooremale pojale
kirja kirjutada. Ta laseb vanemal
pojal k i r ja pan na selle, mid a t a
n o o r e m a l e p oja l e ö eld a t a h a b.
Kuigi vanem poeg „kirjutas“ kirja,
oli kiri emalt. Samamoodi kutsus
Jumal 34 inimest ja juhatas nad
Piibli Püha Vaimu sisendusel kirja
panema. Seega, Ju mal on Piibli
Autor.
2. Peet r use 1:21 meenutatakse
m e i le: „ S e s t i i a lg i p ole ü ht eg i
prohve t ie n nu st u st e si le t o o d ud
inimese tahtel, vaid Pühast Vaimust
kant uina on inimesed rääkinud,
s a a d e s s õ n u m i J u m a l a k ä e s t .“
Jesaja 34:16 kirjutatakse samuti:

„Uurige Isanda raamatust ja lugege:
ükski neist ei ole puudu, ükski neist
ei ole teist kaot anud, sest Tema
on oma suu kaudu andnud käsu ja
Tema Vaim on need kogunud.“
Ku n a kõi k või m a s Ju m a l p a n i
Piibli Püha Vaimu sisenduse kaudu
kirja, ei ole Piiblis vasturääkivusi,
vaid kog u Piibel on jär jek indel,
isegi k ui paljud i nimesed panid
selle kirja.
2. Püha Vaimu sisendusel kirja
pandud Piibel
Kuna Piibel pandi Püha Vaimu
sisendusel kirja, tuleb seda ka Püha
Vaimu sisendusel tõlgendada. Piibli
inimlike mõtete alusel tõlgendamise
püüd võib inimesed hukatuse teele
viia, sest niisugune tõlgendus ei
pr uugi Jumala tahtega kooskõlas
olla (2. Peetruse 3:16).
Aga k ui sed a tõlgend at a k se
Püha Vaimu sisendusel, saame me
teada, et ükski Piibli sõna ei ole
paariliseta (Jesaja 34:16). Täpselt
nii nag u kaelakee tegemiseks
ei jätku vaid pärlitest, saab
piiblisal mide vai mset t ähendust
selgitada, kui leida paarilised, mis
üksteist täiendavad.
Niteks, Apostlite teg udes 2:21
öeldakse: „ Ja sü n nib, et igaü ks,
kes hüüab appi Isanda nime,
päästetakse.“ Kuid Jumala tahet
päästa ei saa ainult selle salmiga
piisavalt selgitada. Nii nagu meie
Isand ütles Matteuse 7:21: „Mitte
igaü ks, kes mulle ütleb: „Isand,
Isa nd!“, ei sa a t a eva r i i k i; sa ab
vaid see, kes teeb mu Isa tahtmist,
kes on taevas,“ vaid Isanda nime
appi hüüdmisega ei saa pääsemise
vastuvõtmise tingimust rahuldada.
Nii nag u meile t uletatakse
meelde Roomlastele 10:10: „Sest
südamega usut akse õig useks,
suuga aga tunnistatakse päästeks,“
ainult need, kes usuvad südamest
ja lõp e t ava d õig s u s eg a , võiva d
pä ä se d a , k u i n a d om a huu lt ega
I s a n d a t t u n n i s t ava d . M id a si i s
tähendab inimese „südamega
uskumine“?
Jakoobuse 2:14 küsitakse: „Mu
vennad, mis on sellest kasu, kui
keegi ütleb: „ Mul on usk!“, aga
t eg u sid t a l ei ole? K a s se e u sk
suudab teda päästa?“ Kui inimene
usub südamest ja selle tagajärjeks

on õigsus, võime me näha, kuidas
t a püü ab pat t ude st vaba ned a ja
Jumala Sõna järgi elada.
L i s a k s , Ro o m l a s t el e 3: 2 8
öeld a k se: „ Me ju a r va me, et
i nimene mõistet akse õigeks usu
läbi, Seaduse tegudest sõltumata.“
Hoolimata sellest, kuivõrd usin te
võite näida tões tegutsemisel, ei
saa teie teod usuta täiuslikud olla.
„ Süd amest usk u m i ne“ t ähend ab
pühitsetud südame saamist, mille
t u le mu s e k s o n pü h a k ä it u m i ne
või teiste sõnadega, süd ame
ümberlõikamise saavutamine.
Pääsemine on ainult neile
usklikele, kes oma südame ümber
lõikavad, kuna nad usuvad
südamest, elavad Jumala Sõna järgi
ja tunnistavad oma suuga Isanda
nime.
I l m a n i isug u st e pi ibl isal m ide
paarilisi leidmata, võivad inimesed
tõde ebaõigelt t u nd ma õppid a
ja olla ar vamusel, et „pääste on
igaühele, kes tunnistab, et Jeesus
on tema Päästja“ või „niikaua kui
te usute, võite te ikkagi pääseda ka
siis, kui te patus elate.“ Niisugune
valear usaam viib inimesed pattu
tegema ja lõpu ks häving usse.
Selleks, et Piiblis sisalduvat Jumala
tahet õieti mõista, tuleb leida nende
sal m ide pa ar ilised ja neid P ü ha
Vaimu sisendusel tõlgendada.
3. Jumala Sõna – igavene tõde
Piibel on Ju mala Sõna ja kõi k
sin na k ir japandu on tõde. Piibli
t õ e s u st t u n n ist ava d n i isug u se d
tõendid nag u Iisraeli ajalug u,
selle naaber maade ja rahvastega
t oi mu nud sü nd mu se d , i n i me st e
nimed ja kohad ja kombed –
k õ i k , m i d a m e l e i a m e Va n a s t
Testamendist.
Piiblis on samuti erinevad
prohvetlikud ettekuulutused ja kõik
neist läksid täide kirjutatu kohaselt.
Näiteks, Luuka 19:43-44 kuulutati
prohvetlikult ette Jeruusalemma
langust. „Sest päevad tulevad sinu
peale, mil su vaenlased teevad
sinu ümber valli ja piiravad sind ja
ahistavad sind igalt poolt … ega jäta
kivi kivi peale...“ Ja nelikümmend
aastat hiljem sündis see 70 m.a.j.
K o g u Va n a s Te s t a m e n d i s o n
Jumala prohvetlikud ettekuulutused
Jeesuse sünni, teenistuse,

Usutunnistus
1. Manmini Keskkogudus usub, et Piibel on Jumala sisendatud Sõna,
mis on täiuslik ja veatu.
2. Manmini Keskkogudus usub Püha Isa Jumala, Jumala Püha Poja ja Jumala
Püha Vaimu – Kolmainu Jumala ühtsusesse ja töösse.
3. Manmini Keskkogudus usub, et me patud on andeks antud vaid Jeesuse

Kristuse lunastava vere läbi.
4. Manmini Keskkogudus usub Jeesus Kristuse ülestõusmist ja taevasseminekut,
Tema teist tulekut, tuhandeaastast rahuriiki ja igavest Taevast.
5. Manmini Keskkoguduse liikmed tunnistavad oma usku igal kogunemisel

„apostelliku usutunnistusega“ ja usuvad selle sisu sõna-sõnalt. „Tema ise annab kõikidele elu ja õhu ja kõik.“ (Apostlite teod 17:25)
„Ja kellegi muu läbi ei ole päästet, sest taeva all ei ole antud inimestele ühtegi teist nime, kelle läbi meid päästetaks.“ (Apostlite teod 4:12)

kannatamise ja ülestõusmise
kohta, kuna Uues Testamendis on
rohkelt lugusid ja ülestähendusi
sellest, kuidas Jeesus täitis
Va n a Te s t a m e n d i p r o h v e t l i k u d
ettekuulutused. Jeesuse sünni kohta
rääkis Jumal 1. Moosese 3:15 ette,
et Iisraeli rahvale sünnib Päästja.
Kui Jumal needis madu, ütles Ta:
„Ja ma tõstan vihavaenu sinu ja
naise vahele, sinu seemne ja tema
seemne vahele, kes purustab su
pea, aga kelle kanda sa salvad.“
See kuulutas prohvetlikult ette,
et Päästja tuleb naise seemnest ja
võidab surma. Siin sümboliseerib
„naine“ vaimselt Iisraeli ja Jeesus
sündis Joosepi perekonda Juuda
suguharust (Luuka 1:26-33).
Jesaja 7:14 öeldakse: „Sellepärast
annab Isand ise teile tunnustähe:
ennäe, neitsi jääb lapseootele ja
toob poja ilmale ning paneb temale
nimeks Immaanuel,“ samas kui
Miika 5:1 öeldakse: „Aga sina,
Petlemm Efrata, olgugi väike Juuda
tuhandete seas, sinust tuleb mulle
see, kes saab valitsejaks Iisraelis
ja kes põlvneb muistseist päevist,
igiaegadest.“ Nende prohvetlike
ettekuulutuste alusel eostas Püha
Vaim Jeesuse, kes sündis neitsi
Maarjast Petlemma võõrastemaja
sõime.
Kui Jeesus läks Jeruusalemma, nii
nagu Sakarja 9:9 oli ette kuulutanud,
oli Ta „eesli seljas, emaeesli sälu
seljas.“ Lisaks reedeti Jeesus Laul
41:9 ettekuulutuse kohaselt ja
Juudas Iskariot müüs ta maha. Peale
selle on kogu Vana Testamendi
paljudes raamatutes, kaasa arvatud
Jesaja, Laulud ja Sakarja, arvukaid
üksikasjalikke prohvetlikke
ettekuulutusi, mis puudutavad
Jeesuse kannatamist, matmist,
ülestõusmist ja taevasseminekut ja
kõik need täitusid Uue Testamendi
ajal.
Kallid õed-vennad Kristuses.
Ma õhutan teid kindlalt uskuma, et
Piibel on Jumala Sõna ja tegutsema
sinna kirjutatud käsuseaduste
kohaselt. Ma palun Isanda nimel,
et te kohtuksite seda tehes kogu
aeg elava Jumalaga ja saaksite
Ta õnnistused ning oleksite Tema
tõelise lapsena Temaga igaveses
armusuhtes.
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Kui me vabaneme patuloomusest
ja sarnaneme Isandale
Inimsüdames on patuloomus. Vihkamine, viha, abielurikkuja meel ja armukadedus on selle näiteks.
Selle patuloomuse baasilt tegutsemise ja patu tegemise soov on „liha himu.“ Kui liha himu aktiveerub,
teevad inimesed sõnade ja tegudega pattu (1. Johannese 2:16).
Nüüd me vaatame, kuidas niisugust patuloomust leida, sellest vabaneda ja seega Isandale sarnaneda.
Lihahimu mõistmisel on „tunne“ peamine tegur, mis selle moodustumisele kaasa aitab.
Süüvigem täna „tundesse“ ja sellesse, kuidas seda muuta.

„Tunde“ kaudu südamesse
istutatud „patuloomus“
Tä n a p ä e v a l e i s u u d a p a lj u d i n i m e s e d
vabaneda narkootikumidest, pornograafiast
ja vägivaldsetest mängudest. Nad sattuvad
sõltuvusse. Üks selle põhjustest on „tunne“,
mis nende südamesse istutati, kui nad taolisi
halbu asju esmakordselt kogesid. See tunne
on uus ja ahvatlev, seega nad tahavad seda
üha uuesti ja intensiivsemalt järgmisel korral
kogeda ja see viib sõltuvusse.

Patuloomust ei
või istutada
Te võite teada, milline on viha ja vihkamine.
Aga kui te südames ei ole viha, ei meenu mingit
sellega seoses olevat tunnet. Te ei saa vihapurset
esile kutsuda. Kui teis puudub vihkamine,
ei ole teil vihkamisega seotud tundeid ja te
ei suuda kedagi vihata. See näitab, kui tähtis
on, et südamesse ei oleks istutatud patuseid
loomuomadusi ja neile järgnevaid tundeid.
Lisaks, te peaksite proovima istutada „häid
tundeid.“
Oletame, et te tundsite kurbust ja valu, kui

Muutke negatiivsed
tunded headeks
Kui te mõtlete pidevalt: „Miks ta niimoodi
teeb? Ma ei sa a sellest ar u. Ta ei meeldi
mulle,“ vihkate te teda paratamatult.
Kui te tahate tõesti vihkamisest vabaneda,
peaksite te püüdma end teiste olukorda asetada
ja nende kavatsusi headusega tõlgendama. Kui
te püüate pidevalt, võivad teie halvad tunded
nõrgemaks muutuda ja lõpuks ei ole teis nende
vastu vihkamist.
Kui te püüate vabaneda vih kamisest,
ahnusest, armukadedusest, kohtumõistmisest
ja hu k kamõist ust, peaksite te need heade

See sar naneb r iisiseemik ule r iisipõllul.
Kui see on sügavale istutatud, on seda raske
välja tõm mat a , k u id muu l ju hu l on sed a
lihtne teha. Sama põhimõtet saab rakendada
patuloomusele.
Oletame, et keegi vaatab nilbet filmi. Kui
selle stseenid sisestatakse ja salvestatakse
aju mäluseadmesse, istutatakse südamesse
teatud tundemääraga selle patuloomus. Kui
i nimene näeb jär jekordset nilbet stseeni,
taastub eelnevalt istutatud tunne. Kindlalt
istutatud sündsusetuid tundeid ei ole lihtne
eemald ad a ja t ugevate emotsioon idega

istutatud tundeid on veelgi raskem kustutada.
Kui patuloomus on südamesse istutatud,
ist utatakse jätk ut un ne; ka vast upidine on
t õ e ne. Ku i lo omu s a k t ive e r it a k se, t u leb
tunne tagasi. Vihaga võivad inimesed tunda,
otsekui miski keeks neis üle ja voolaks üle
ja neist välja. Armukadeduse korral võivad
nad t u nd a eneses jäist k ül must. Kõrk use
korral võivad nad tunda, et nad on kõigest
üle. Abielurik k uja meele kor ral t un nevad
nad, et neis liigub miski. Kui need tunded
t uu a k se t a as esile, võivad need viia teid
pattu tegema.

te nägite, et keegi sai seda, mida te omale
saada soovisite. Niisuguste tunnete mõjul tekib
teisse ahnus, armukadedus ja vihkamine, mis
on patuste loomuomadustena teie südamesse
istutatud. Siis, kui te näete, et kellelgi on teist
enam, naaseb see tunne ja te võite teda vihata ja
kadedust tunda.
Aga teisest k üljest, ütleme, et vanemad
õpetasid teid tundma teiste üle rõõmu ja õnnelik
olema, kui neil oli teist enam. Seega te istutasite
häid tundeid, kui teised olid õnnelikud. Siis
võite te tunda ka edaspidi rõõmu, kui te näete, et
teistel on paremaid asju kui teil ja te võite isegi
soovida teistega jagada seda, mis teil on.
Nii nagu öeldakse, vanemad peaksid oma

lastele head eeskuju näitama. Kui nad vaidlevad
ja neil esinevad igapäevased vihapursked, võib
lapse südames olla kartus ja viha, kuigi vanemad
ütlevad lapsele, et ta oleks „hea inimene“.
Ainult siis, kui vanemad elavad rõõmsalt oma
kristlikku elu, Uue Jeruusalemma lootuses,
võib nende lapse sisse istutada head tunnet usu
ja Taeva kohta. Nende rõõm võib panna last
mõtlema: „Uus Jeruusalemm peab olema väga
hea koht, kuna mu vanemad on nii rõõmsad
sinnamineku lootuse tõttu.“ Kui vanematel näib
olevat raske ja nad on koormatud, võib laps
mõtelda: „Uude Jeruusalemma on tõenäoliselt
väga raske minna!“ Siis võib laps kaotada Uude
Jeruusalemma minekulootuse.

t u n netega asend a ma. Kui on teg u teat ud
pat uste loomuomadustega nag u reet mine,
petlik kus, valetamine, abielurik kuja meel
ja ke e v a l i s u s , p e a k sid n e e d t e ie si l m i s
vastumeelsed olema.
Ütleme, et teie naine kõnnib ja teised mehed
va h iva d t e d a . Te olet e t õe nä ol iselt väga
murelik. Kui teie vaataksite mingit naist nii
nagu nemad seda teevad, tunneksite te end
väga räpaselt! Niimoodi peaksite te aru saama,
kuivõrd rüve on abielurikkuja meel. Patuste
loomuomaduste suhtes end halvasti tundes
suudate te neist omadustest kiiresti vabaneda.
Inimesed ei suudaks ar u saada, kuivõrd
r üvedad on südames olevad pat used
loomuoma du sed , k u i na d ei kogek s oma

maapealse kasvatuse ajal suhtelisust.
Aga patt ja kurjus on nii laialt levinud, et
inimesed on harjunud patutegemise ja sellega
kaasnevate tunnetega. Nad on nende tunnete
sõltuvusse sattunud ja patuste loomuomaduste
k üüsi langenud. Seega on väga tähtis,
et t e lõi k a k sit e e nd om a k r ist l i k u s elu s
maailmalikest pattudest ja kurjusest ära.
Seega pea k si me me kõi k selle i n i mese
k a svat a m ise prot se ssi k audu a r u sa a ma ,
kuivõrd kurjad, räpased ja rüvedad on tunded,
m is t u leva d pat u st e st loomuom a du st e st.
Sellest ar u saades ja püüdes saada omale
I s a nd a he a d ja pu h a s t s ü d a nt , või b t ei s
taastuda pattude tõttu kadumaläinud Jumala
kuju.
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„Ma hakkasin nägema
ja kuulma!“

„Mind õnnistati hingamispäeva
pidamise tõttu“

71-aastane diakon Yongsung Kim,
16. kihelkond, Manmini Keskkogudus

47-aastane diakoness Akase Sayuri,
Jaapani Maizuru Manmini kogudus

2015. aasta juunis oli mu nägu paistes ja kõrvad kumisesid ja ma kaotasin
peaaegu oma kuulmisvõime. Mu nina oli samuti paistes ja see tekitas mulle
palju valu ja hingamisraskusi. Mul diagnoositi otitis media, ninapolüübid ja
nina kõrvalurkepõletik. Veelgi hullem oli see, et mu paremas silmas kahanes
nägemisvõime ja silm nägi asju väga
häguselt. Mulle öeldi, et kõige selle
põhjuseks oli kõrgvererõhk ja diabeet.
Mulle tehti otitis media operatsioon
ja eemaldati ninapolüübid, kuid olukord
muutus halvemaks ja 2016. aasta aprillis
tuvastati mul teise kategooria puue. Mu
parema silma nägemine halvenes ja ma
kaotasin nägemise täiesti ja ei suutnud
enam isegi valgust näha. Ma läksin
paljudesse haiglatesse, kuid seal öeldi mulle vaid, et ainus, mis mul üle jäi,
oli kasutada kuulmisaparaati ja mu pimedat silma ei olnud enam võimalik
terveks teha.
„Kuidas see kõik võis minuga juhtuda?“ Ma sattusin ahastusse. Ma vältisin
teisi, sest mul oli nendega raske rääkida nendega olles ja ka telefonitsi. Ma
tundsin end väga kurvalt ja masendunult. Ma mõtlesin, et seda oli võimalik
üle elada vaid usus Jumalale toetudes.
Ma hakkasin kuulmisaparaadi abil vanempastor Dr Jaerock Lee jutlusi
kuulama. Tähelepanelikult kuulates sain ma usu sellesse, et ma tervenen
oma silma- ja kõrvahaigusest, millest ma haiglas terveneda ei saanud. Ma
oleksin haiguse algusest saadik pidanud Jumalat usaldama. Ma kahetsesin
ja parandasin meelt oma rumalusest, et ma proovisin maailmalikku ravi. Ma
hakkasin igal ööl Taanieli palvekoosolekul osalema ja osalesin igasugustel
teenistustel,
kaasa arvatud
kol m apä eva ne ja
reedeöine teenistus.
Dr Lee ütles
konkreetsemalt, et
Ju m a l t e r ve nd a b
silmahaigusi
M a n m i n i 2 0 16 .
aasta suvekoosoleku
sarja ajal. Ma nägin
selles vastuste
saamise võimalust.
8. aug u st il oli
esimene Jumaliku
tervenduskoosoleku
s a r j a p ä e v. K u i
vanempastor
p a l ve t a s h a ig e t e
e e s t , t u n d si n m a
silmade selginemist. Koju naastes mõistsin ma, et sündinud oli ime.
Mu paremasse silma tuli valgus! Halleluuja!
Ma suutsin ka mõlemast kõrvast paremini kuulda ja lõpuks sain ma teiste
juttu kuulmisaparaadita kuulda. Mu silm paranes üha enam ja ma suutsin
eristada nähtud asju. Nüüd ma saan kuulata jutlusi ja telefoniga rääkida
kuulmisaparaadita ja ma tervenesin ka diabeedist. Mu veresuhkru tase on
nüüd normaalne.
Ma sain aru, et ma saan hästi näha ja kuulda Jumala armust. Ma tänan ja
austan kõige eest Jumalat, kes tervendas mu ja tänan vanempastorit, kes mu
eest palvetas.

24-aastaselt kohtusin ma tööl ühe mehega ja
me abiellusime. Aasta hiljem paljastus tema
vägivaldsus. Ta peksis mind järgmise 12 aasta
jooksul.
2005. aastal juhatati mind Osaka Manmini
kogudusse. Ma sain oma südamesse rahu.
Abikaasa peksis mind ikka ja kiusas mind üha
enam taga. Vahel visati mind majast välja ja ma
pidin pärast tema peksmist ka haiglas viibima.
Mu elu oli üks raskuste jada. Kui ta ei lasknud
mul kogudusse minna, läksin ma diakoness Iwamoto
Yo k o
juurde, kes juhatas mu kogudusse ja pakkus mulle koduteenuseid. Ma
otsisin Jumalat, palvetades argipäevadel töölt kogudusse minnes.
Armastuse Jumal näitas mulle tõendeid oma ligiolu kohta ja trööstis
mu südant. Mu tütar oli algkooli kolmandas klassis. Ta sõrme otsas oli
suur soolatüügas. Ma palvetasin ja piserdasin sellele Muani magevett (2.
Moosese 15:25) ja palvetasin temaga. Järgmisel päeval kukkus soolatüügas
ära ja selle asemele moodustus uus liha. Sõrm muutus normaalseks.
Halleluuja!
2008. aastal läksin ma abikaasast lahku elama ja kolisin kolme lapsega
oma kodulinna. Kuid ma otsisin Jumalat ikkagi kogu südamest. See oli
kaugel asetsev linn, kuid ma leidsin koguduse. See oli Maizuru Manmini
kogudus, mis oli kahetunnise teekonna kaugusel. Ma käisin igal nädalal
koguduses ja sain täis Püha Vaimu. Ma sain ka püsitöö.
2016. aasta aprillis pingutasin ma seljalihast, kui ma kandsin midagi,
mis kaalus üle 20 kg. See tegi mulle palju valu. Ma ei saanud selga sirgeks
ajada, seega ma läksin koju küürus seljaga. Järgmisel päeval ei saanud ma
oma ihu isegi üldse enam liigutada. Olukord oli nii tõsine, et ma ei saanud
isegi tööle minna.
Ma võtsin telefoni teel vastu vanempastor Dr Jaerock Lee salvestatud
palve ja hakkasin mõtisklema selle sündimise põhjuste üle ja mida Jumal
tahtis, et ma mõistaksin. Ma sain aru, et ma olin ikka ahne ja jätkuvalt
maailmaga seotud. Ma nutsin lõputult. Ma käristasin oma südame lõhki ja
parandasin kogu südamest meelt. Pärast taastusin ma nii kiiresti, et ma sain
pärastlõunal tööle minna.
Ma vabanesin maailmalikest asjust, isegi kui need tundusid tühised ja
teenisin töö juures alandlikult teisi. Mind õnnistati edutamisega ja ma sain
ka palgakõrgendust. Ma tänan Isandat, kes tuli mu juurde ja sirutas oma
käed minu poole välja. Ma tänan ja austan kõige eest Jumalat.
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