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Raamatuteenistuse 30. aastapäeva pidustusel avaldati

Dr Jaerock Lee 108.
raamat Pisarad
Vanempastor Dr Jaerock Lee vaimuäratav luule

Pisarad,
Läbistavad südame
„Mina olen Isand, Sinu Jumal, kes andis inimkonna eest armastusest kõik.“
– Isa Jumala tunnistus
„Kui nad tunnevad mu südant, tunnevad nad Isa armastust.
Ma annan neile iga asja ja kõike.“
– Isanda siiras tunnistus
„Mu armas kallis kari, ma palun kogu aeg, et nad ei oleks haiged,
et nad ei sattuks raskustesse ega tunneks nördimust.“
– Karjase armastuse sügavus
„Kuidas ma saan nii õnnelik olla? See sünnib karjase väe tõttu.“
– Muutunud koguduseliikme usutunnistus

17. aprillil 1987. aastal
avaldati Dr Jaerock
Lee esimene raamat ja
tunnistuste memuaarid
E n n e S u r m a Ig a v e s e
elu Maitsmine. Sellele
järgnesid Risti Sõnum,
Ta e v a s j a P õ r g u .
Tänapäeva seisuga
on avald at ud ü le 10 0
raamatu. Lisaks, need on
tõlgitud ja jaotatud 427
väljaandena 61 keeles.
Need on olnud pöördelise
tähtsusega arvukate hingede pääsemisele juhatamisel.
D r Ja e rock L e e, t u n nu st at ud ü le m a ai l m ne
äratusjutlustaja, oli seitse aastat mitmete haiguste
küüsis. Ta kohtus elava Jumalaga ja sai neist kõigist
terveks. Kuna Jumal kutsus ta pastoriks, ta paastus
ja palvetas, et olla väega pastor. Jumal ei andnud
ta tulihingelistele palvetele vastuseks mitte üksnes
piiblitõlgendusi, vaid lasi tal ka tundma õppida Tema
piiritut südant ja sügavat põhjalikku ettehoolet.
Raamatus Usutunnistused räägitakse Jumala südamest
ja usuisade ning Isanda ja Ta jüngrite vahelisest
armastusest.
30 aastat on möödunud ajast, mil avaldati esimene
raamat, tema tunnistuste memuaarid. 30. aastapäeva
pidustuste ajal avaldati Dr Lee raamat Pisarad.
See raamat sisaldab inimkonda kasvatanud Jumala
südant ja samuti Isanda ja karjase pisaraid mõistnute

tunnistusi.
I osa pealkiri on „Kuniks pisaraist saab rõõm.“
Selle sissejuhatus sisaldab Jumala ootusi inimese
kasvatamisel, kui Ta selle tegemist alustas; Tema
pisarsilmil tunnistusi, mida Ta tegi kasvatusprotsessi
käigus; ja taevaste peainglite ja hea ja ilusa südame
saavutanud usuisade tunnistusi.
Kuigi armastuse Jumal pidi selle protsessi käigus
kannatama, ei loobunud Ta kunagi oma plaanist saada
tõelisi lapsi, kellega Ta võiks igavest armastust jagada.
Selle tulemusel sai Ta Vana Testamendi ajal ilusad
tõesed lapsed nagu Eenok, Aabraham, Joosep, Mooses,
Saamuel, Taavet ja Eelija.
II osa pealkiri on „Armastus, millest keegi ei
saa meid eraldada.“ Selles räägitakse maa peale
hingede Päästja ülesannet täitma tulnud Jeesuse
armastusest ja Tema armutunnistusest, mille Ta tegi
Isa Jumala trööstiks, kui Ta liikus vaevaliselt Kolgata
poole, risti õlal kandes. Seal räägitakse ka Temast
viimaste eluhetkedeni väga puudust tundvate jüngrite
pisarsilmil tehtud tunnistusest ja sellest, kuidas nad ei
kartnud surma.
III osa pealkiri on „Pisaraist saavad lendlevad
kalliskivid.“ Seal räägitakse arvukaid põrguteel olevaid
hingi pääsemisele juhatada sooviva karjase siirast
südamest, kuigi see tähendab tema elu ohtu panekut.
See sisaldab ka tema tulise jumalaarmastusega pisarais
tehtud tunnistusi.
IV osa pealkir i on „Pisarad on auvili“, k us
näid at a kse su r mateel ol nud ja kar jase kaudu
pääsemisvõimalusest kinni võtnud hingede kulgemist

ja nende Uue Jer uusalem ma vägivallaga oma
valdusse võtmise teekonda. Usklikud toovad end
nende kalliskivina säravateks hingedeks saamisele
juhtimiseks pühendunud Jumalale ohvriks ilusaid
tänutunnistusi.
Sel le s r a a m at u s sisalduva d 140 t u n n ist u st
puudutavad lugejate südant ja täidavad nende südame
Püha Vaimuga, otsekui kusagilt eemalt kostuv selge
puhas heli.
Pisarate müügitellimusi hakati vastu võtma 29.
märtsist. Ainsa päevaga kerkis see veebimüügis olevate
usuraamatute seas päeva esimeseks bestselleriks
ja teisel päeval oli see n ii päeva k u i nä d ala
müügijärjestuses esikohal. Te võite otsida pealkirja
„Pisarad“ Kyobo raamatukeskuse veebisaidilt ja
raamatut sealt osta. 17. aprillist on see saadaval
kogu maa raamatupoodides ja samuti e-raamatuna
Internetist.

Dr Jaerock Lee
100 Vaimu äratavat
luuletust

Usutunnistused
Jumala ja Isanda
armastus ja pisarais tehtud
tunnistus hingede eest
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Miks on Jeesus meie
ainus Päästja? (1)

Vanempastor Dr Jaerock Lee

„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).

●●●

Määrat ud aja saabudes t uli
Jumala Poeg Jeesusena lihas maa
peale ja t äit is Pä ä st ja ü lesa nde
täielikult.
E el m i s t o s a jä t k a t e s s elg it a n
ma teile, miks ainult Jeesus
K r ist us vastab maa lu nastamise
seaduse alusel inimkonna Päästja
tingimustele (3. Moosese 25:2325).
1. Kuna Jeesus tuli maa peale
lihas inimesena
3. Moosese 25:25 tuuakse „maa
lu nast am ise seaduse“ ti ngi mus,
m is on järg m iselt sõnast at ud:
„ Ku i su vend jä äb kehva k s ja
müüb midagi oma maaomandist,
siis t ulg u lu nast ama see, kes
temale on kõige lähem, ja
lunastag u, mida ta vend on
müünud!“ Täpselt nii nagu lähim
sugulane võib tulla ja osta tagasi
oma sugulase müüdud maa, peab
A a d a m a va e n l a s e k u r a d i k ä t t e
üleant ud järglaste taastamise
ülesande teostama Aadama „lähim
sugulane.“
Kes siis on Aadama „lähim
sug ulane“? See tähistab inimest
– inimest, kellel on täpselt
samamoodi nagu Aadamal –
vaim, hing ja ihu. 1. Korintlastele
15:21-22 meenutatakse meile: „Et

su r m on t u l nud i n i mese k audu ,
siis tuleb ka surnute ülestõusmine
inimese kaudu; sest nõnda nag u
kõik inimesed surevad Aadamas,
nõnd a t eh a k s e k a kõi k el ava k s
K rist uses.“ Inim konda patt udest
lu n a s t av a k s Pä ä s t ja k s s a a m i s e
esimene tingimus on, et ta peab
olema inimene.
Jeesus on Looja Ju mala Poeg.
S e e g a , k u i d a s v õ i b Ta o l l a
inimese „lähim sug ulane“?
Filiplastele 2:6-8 öeldakse: „Kes,
ol l e s J u m a l a k u j u , e i a r v a n u d
osaks olla Jumalaga võrdne, vaid
loobus iseenese olust, võttes orja
k uju, saades inimese sar naseks;
ja Ta leiti välimuselt inimesena.
Ta a l a n d a s i s e e n n a s t , s a a d e s
kuulekaks sur mani, pealegi
ristisurmani.“
Johannese 1:14 öeldakse Jeesuse
kohta: „Ja Sõna sai lihaks ja elas
m e i e k e s k e l“ j a Jo h a n n e s e 1:1
meenutatakse meile, et „Sõna oli
Ju mal.“ Fraas „Sõna sai lihaks“
räägib, et Jumal riietas end liha
ja luudega inimese ihusse ja tuli
sellesse maailma.
Je e s u s s ü n d i s i n i m i h u s s e , e t
i n i m kond a pat t udest lu na st a d a.
Kuna Jeesus oli inimene, t undis
Ta väsimust, nälga, janu, rõõmu
ja kurbust. Kui Jeesus löödi risti,
valas Ta isegi oma vere ja tundis
piinavat valu.
On vaieldamatud tõendid,
m is t u n n ist ava d , et Je e s u s t u l i
sellesse maailma inimesena. Me
teame sed a, k uid as i n i majalug u
on jaotatud Jeesuse sünni eelseks
ajaks („eKr“ ehk „Enne Kristust“)
ja Jeesu se sü n n i jä rgsek s aja k s
(„A.D.“ ehk „Anno Domini“, mis
t ähend ab ladi na keeles „ Meie
Isanda aastat“).
Teiste sõnadega, meetod, mille
abil me a r vest a me ja jälg i me
i n i m aja l u g u , a n n a b t u n n i s t u s t
tõest, et Jeesus tuli tõesti sellesse
maailma inimesena. Seega, Jeesus
t äit is esi mese t i ng i muse ja „oli
A a d a m a l ä h i m s u g u l a n e“, s e s t
Tema – Ju mala Poeg – t uli ma a
peale lihas.
2. Kuna Jeesus ei ole pat tu
teinud Aadama järglane
Kui Jumal lõi inimese, andis Ta

Aadamale ja Eevale eluseemned –
inimese sperma ja naise munaraku
– ja la si uuel elu l ne nde k audu
eost uda. Sper ma ja mu narak k
sisaldavad teavet pärilike mõjude
ja i s elo o m ujo o n t e ko h t a , n a g u
näiteks vanemate loomus, isiksus,
iseloomuomadused, välimus
ja isegi kombed. Sellepärast
sar nanevad lapsed välimuse,
füüsilise kuju, loomuse,
harjumuste ja sarnase poolest oma
vanematele.
Pärast Aadama patustamist
anti esiisade patused omadused
nende järeltulevale soole edasi
ja see on „pärispatt“. Seetõttu,
igast inimesest saab sünnihetkest
alates patune Aadamalt ja tema
esivanematelt päritud patuste
omaduste tõttu. Roomlastele 5:12
öeldakse: „Sellepärast, nii nagu
üheainsa inimese kaudu on patt
tulnud maailma ja patu kaudu
surm, nõnda on ka surm tunginud
kõikidesse inimestesse, kuna kõik
on pattu teinud.“
Kuna surm tabas kogu
inimkonda ühe inimese Aadama
patu tõttu, on kõik ta järeltulijad
faktiliselt patused. Kui üks
inimene on patune, ei saa ta teist
inimest pattudest lunastada.
Näiteks, oletame, et teie vennal
on suur võlg ja ta leiab end vangi
minemas olevat. Kui ka teil on
suur võlg ja teiegi leiate end
vangi minemas olevat, ei ole
te võimeline oma venda aitama
ja tema võlga tagasi maksma.
Samamoodi, kuna inimkonda
lunastama pidav Päästja peab
olema inimene, ei või ta olla
patune. Seega, kuna kõik Aadama
järeltulijad on pärispatuga
sündinud patused, ei saa nad teisi
nende pattudest lunastada.
Teiste sõnadega, ükski inimene,
kes on iialgi sündinud, ei suuda
Päästja teist tingimust täita. Kes
siis suudab täita Päästja teist
t i n g i m u s t , e t Ta p e a b o l e m a
inimene, kuid ei või olla patune?
Kõigi maa peale iialgi sündinud
inimeste seast on ainult Jumala
ainusündinud Poeg Jeesus
inimene, kuid mitte Aadama
järeltulija ehk „patune“.
Füüsilises mõttes on Jeesus

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)

Ta a v e t i s o o s t j a Ta v a n e m a d
on Joosep ja Maarja. Ometi
meenutatakse meile Matteuse 1:20,
et Jeesus „eostati Pühast Vaimust“
ja Matteuse 1:23 räägitakse
Jeesuse sündi puudutavast
prohvetlikust ettekuulutusest:
„Ennäe, neitsi jääb lapseootele ja
toob ilmale poja, ja teda hüütakse
nimega Immaanuel.“
Jeesust ei eostatud Joosepi
sperma ja Maarja munaraku
ühinemise kaudu, vaid Püha Vaimu
väega. Kõigeväelise Jumala jaoks
ei olnud raske ülesanne Maarja
Püha Vaimu väe abil rasestada ja
Jeesust kandma panna. Jeesuse
e o s t a s P ü h a Va i m j a Ta a i n u l t
„laenas“ neitsi Maarja ihu, seega
Jeesus ei ole Aadama järglane ja
kuna Ta ei pärinud mingisuguseid
pärilikke mõjusid ega kalduvusi,
ei sündinud Jeesus pärispatuga.
Pidage meeles, et kuna neitsi
Maarja eostas Jeesuse ja sünnitas
Ta, ei saa ta Jeesuse „ema“ olla.
Teaduse ja tehnoloogia arenguga,
kui viljastatud munarakk
kasvatatakse masinas ja laps
sünnib 9 kuud hiljem, ei kutsu see
laps masinat oma „emaks“.
Jeesuse ja neitsi Maarja suhet
saab sellisel viisil vaadelda.
Sellepärast ei kutsunud Jeesus
Piiblis Maarjat kunagi „emaks“
ega viidanud talle niimoodi,
vaid kasutas hoopis sõna „naine“
(Johannese 2:4; Johannese
19:26). Väljendust „Jeesuse
ema“ kasutasid Maarjast rääkides
ainult Jeesuse jüngrid ja ta ei
tohiks meie ülistusobjektiks olla.
Pidage alati meeles, et me peame
kummardama ja paluma ainult
Kolmainu Jumalat.
Ma jätkan seda sõnumit Manmini
Uudiste järgmises väljaandes.
Õed-vennad Kristuses, ma
palun Isanda nimel, kuna te
saate paremini aru ja tunnustate
tõsiasja, et mitte keegi maapealne,
peale Jeesuse Kristuse, ei vasta
inimkonna Päästjaks olemise
tingimustele, et igaüks teist
saaks kiiresti usu läbi pääsemise
veendumuse ja võiks kogeda kogu
jumalalapse meelevalda ja teile
kuuluvaid õnnistusi.
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Meie südamesse uuristatud
armastus
Neil, kes mõistavad Jumala suurt armastust ja uuristavad selle oma südamesse,
võivad igas olukorras kindlad olla ja kõige eest tänada.
Jumala hea tahe saab meid kõige paremini juhatada,
kui me tunnistame, et armastuse Jumal juhib meid (Õpetussõnad 3:6).
Vaatame, missuguse armastuse me peaksime oma südamesse uuristama
Isanda verehinnaga ostetud inimestena.

„Jumal andis mulle armastusest oma ainusündinud Poja“

Nii nagu kirjutatakse Johannese 3:16: „Sest
nõnda on Jumal maailma ar mastanud, et Ta
oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes
Temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene
elu“, Jumal halastas patu ja seadusetuse küüsi
langenud ja surma teele läinud inimkonna peale ja
andis neile oma ainusündinud Poja.
1. Johannese 4:9-10 öeldakse: „Jumala armastus
meie vastu on saanud avalikuks selles, et Jumal
oma ainusündinud Poja on läkitanud maailma, et
me Tema läbi elaksime. Selles on armastus – ei,

mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat,
vaid et Tema on armastanud meid ja on läkitanud
oma Poja lepitusohvriks meie pattude eest.“ Jumal
ilmutas oma armastust siis, kui me olime alles
patused ja saatis oma Poja Jeesuse ja lasi Tal meie
eest ristil surra (Roomlastele 5:8).
Ta lunastas meid kõigist pattudest ja tegi meile
päästetee, saates oma ainusündinud Poja maa
peale ja Temast lepitusohvrit tehes. Kuid Jumal ei
suutnud vaadata oma ainusündinud Poega Jeesust
ja Ta pööras Temalt oma palge, kui patused pilkasid

Teda ja lõid Ta risti. Ta valas palju pisaraid. Tema
ristisurma hetkel valutas Jumala süda nii palju, et
päike pimenes, maa värises ja kaljud lõhenesid.
Jumal andis meile elu isegi nii suure kurbuse
hinnaga ja lasi meil Teda Isaks kutsuda.
Sellepärast ei või päästetud usklikud unustada
m id ag i t aga si hoid mat a oma ai nu sü nd i nud
Poja andnud Jumala armastust ja peaksid oma
südamepõhja Tema südame uuristama. Ja nad
peaksid püüdma muutuda Tema tõelisteks lasteks,
kes Temaga igavesti armastust jagavad.

„Isand andis armastusest minu eest oma elu“

Kuigi amastuse Jumal tahab maailma päästa,
kui Jeesus ei oleks Jumala tahtele kuulekas olnud,
ei oleks päästeteed tehtud. Aga Jeesus tundis
inimkonda väga palju armastava Jumala südant
väga hästi. Ta oli valmis kõik maailma patud oma
peale võtma ja meie lepituseks saama. Ta kandis
meie eest kõik kannatused.
Kui Tema loodud inimesed sülitasid Tema peale,
pilkasid ja piitsutasid Teda, võtsid Temalt riided
ja lõid Ta risti, oleks Ta nad kohapeal hävitada
suutnud. Ta oleks suutnud Taevast tule alla tuua ja

kutsuda appi taevaväed, et nad ära hävitada. Aga
inimese pääsemise ettehoolde saavutamiseks kandis
Ta kõik armetu ristilöömise kannatused.
Ta sündis tallis, et elajate sarnases inimkonnas
saaks taastuda Jumala kadumaläinud kuju ja et nad
võiksid täita inimese kohust (Koguja 3:18; 12:1314). Sellele lisaks otsustas Ta elada vaeselt, et
lunastada meid vaesusest ja meid rikkaks teha (2.
Korintlastele 8:9).
Ta oli olemas Jumala kujul (Filiplastele 2:6), kuid
Teda torgati läbi ja Talle tehti kahju meie ülekohtu

ja pattude pärast. Ta kandis karistust, Teda piitsutati
ja Ta valas oma vere, et meil võiks olla rahu ja et
me võiksime kõigist tõbedest vabaks saada (Jesaja
53:5-6; Matteuse 8:17; 1. Peetruse 2:24). Okaskrooni
kandes lunastas Ta meid mõtetes tehtud pattudest
ja tegi meie jaoks võimalikuks heade taevaste
kroonide kandmise võimaluse.
Seega, Jeesuse Kristuse kaudu päästetud peavad
oma südamesse talletama Tema verega kaetud palge
ja Tema silmad, mis on täis armastust hingede
vastu ja kõige eest tänama.

„Jumal valmistab armastusest mulle taevase eluaseme“

Ar mastuse Jumal mitte üksnes ei päästnud
meid, vaid Ta valmistab meile ka aulise taevase
eluaseme. Me peaksime selle eest tänulikud olema.
Need, kes usuvad Jumala ja Isanda armastust ja
elavad tõe sees, võivad saada taevased eluasemed
ja tehtu kohased tasud.
Tähtis on see, et me peaksime käima Valguses
(1. Johannese 1:7), et Isanda vere väega kõigist
pattudest puhtaks saada. See tähendab, et me
peaksime k uulet uma Sõnale ja seda t undma
õppima ja oma südame muutma. Teiste sõnadega,
me peaksime vabanema vihkamisest, kõrkusest
ja vi hast ja oma süd ame t äit ma a r mast use,

alandlikkuse ja lahkusega, mis kuuluvad tõe
juurde.
Niimoodi peab inimene pärast Isanda
vast uvõtmist vabanema kurjusest ja püüdma
tegutseda, oma südant headuse ja armastusega
t äit e s. A i nu lt si is sa ab t e d a õigek s pid a d a
(Ja ko obu se 2:17, 26 ). Ü k sne s si is , k u i me
elame tões, võime me usu kaudu saada kõik
palvevastused. Meie hinge lugu on hea ja kõik
läheb meiega hästi ja meil on hea ter vis (3.
Johannese 1:2).
Johannese 14:2 öeldakse: „Minu Isa majas on
palju eluasemeid. Kui see nõnda ei oleks, kas

ma siis oleksin teile öelnud, et ma lähen teile
aset valmistama?“ Isand, kes ärkas ellu ja läks
Taevasse, valmistab taevaseid eluasemeid tõe
sees elavatele usklikele, kes ootavad päeva, mil
nad Temaga Taevas armastust jagada saavad. Kui
nad mõistavad Isanda armastust, ei vaata nad
maailma peale, ei tee pattu ja neis ei ole ahnust ega
kiindumust maailma, kuna nad usuvad taevast au.
Seega, armastagem Jumalat kogu südamest,
meelest, pühendunult ja oma eluga, et me võiksime
minna kõige aulisemasse taevasesse elukohta –
Uude Jeruusalemma, et Jumalaga igavest armastust
jagada.
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„Ma liigun Manmini Kujutavate kunstide
rühmaliikmena innukalt, et Jumalale au tuua“
31-aastane diakon Jeongwoo Yu, Manmini Keskkoguduse Noortemisjon

Ma sündisin perekonda,
m ille lii k med tegelesid Korea
r a hva muu si kaga. Ku i ma oli n
Riikliku Rahvakunstide Keskkooli
12. klassis, ju hatati mind
M a n m i n i l a u p ä eva s ele ü l i s t u s ja k iit usteenist usele. Ma sai n
kiituse ajal usu elavasse Jumalasse.
Ma hak kasin käima Man mini
Keskkoguduses ja esinesin Seremi
Korea Rahvamuusika grupis. Aga
pärast seda, kui ma läksin 2006.
aastal Chung Ang Ülikooli Korea
Rahvuskeelpillide osakonda, elasin
ma sõprade seltsis maailmalik ke
meelelahutusi nautides ja pidasin
ainult hingamispäeva.
Pärast sõjaväeteenistust naasin
ma kooli. Ma esinesin koolis palju
ja sain paljudega sõbraks. Seega ma
veetsin palju päevi alkoholi juues ja
sõpradega seltsides. Ma õigustasin
end, arvates, et ma tundsin muusikast
head meelt, aga kui vanempastor
ä r g it a s m e id i n nu k a lt pi s a r a id
valades pattudest pöörduma, tundsin
ma oma südamesopis, et ma ei olnud
päästetud.
2 011. a a s t a l õ p u s o t s u s t a s i n
ma enne kooli lõpetamist, et ma
ha k k a n õiget u suelu ela ma. Ma
lõpetasin joomise, suitsetamise ja
suhted vastassugupoolega. Ma ei
osanud palvetada, aga ma läksin
igal õhtul Taanieli palvekoosolekule
ja palusi n, et Ju mal halast a ks
mu peale. Detsembr i kol mand al
esmaspäeval sain ma armu, et meelt
parandada. Ma nutsin ja mu nina oli
meeleparanduse tõttu vesine. Ma
olin veendunud, et Jumal oli mulle
andestanud. Ma olin väga tänulik.
Pärast seda mu elu muutus ja ma
h a k k a si n ü r it a m a u ue ne m i s e k s
enesest parimat anda. Kui mul ei
õnnestunud oma südant kaitsta ja ma
komistasin, parandasin ma otsekohe
meelt ja tõin oma südame ohvriks,
et armu eest tasuda Seremi Korea
rahvamuusikarühma eriesinemistega.
Pä r a st lõpet a m ist jät k a si n ma
paljude esinemistega ja läksin 2014.
aastal hariduse magistrikursusele.
Ma olin eelnevalt muusikat õppinud
ja see ei olnud minu jaoks lihtne,
k u id ma püüd si n a nd a pa r i mat,
e t s a a d a t u le v i k u s j u m a l a r i ig i

abiallikaks. Ma püüdsin kaks aastat
oma Muusi kahar iduse osa kond a
k uuluvaid sõpr u ja üliõpilasi
üliõpilasliidu presidendina teenida.
29. j u u l i l , 2 016 . a a s t a l
leid si n ma just en ne lõpet a m ist
t ö ök uu lut u se, k u s vajat i Kore a
rahvamuusika flöödieriala lõpetanut
m i nu kesk koolis – R ii k li k us
Rahvakunstide Keskkoolis. Ma ei
kavatsenud õpetajaks hakata, kuid
ma arvasin, et ma saan selle töö. See
oli harv võimalus, sest nad ei otsinud
sellele kohale v ii ma se 23 a a st a
jooksul kordagi kedagi.
Ma lõikasin end maailmast
la ht i ja lõpet asi n kõi k avali k ud
esinemised. Ma hak kasin testiks
ette valmistuma. Ma palvetasin igal
õhtul kogduses. Ma valmistusin ette
esinemiseksamiks ja harjutasin öösel
kella kahe-kolmeni või neljani. Mu
huuled olid ülirohkest harjutamisest
väga valusad ja mu flööt oli verine.
Aga ma mõtlesin, et see teeb
vanempastorile rõõmu, kui ma sellele
eesmärgile jõuan.
20. jaanuaril 2017. aastal teatati
eksamiks ettevalmistumiseks
kuuluvate laulude pealkirjad. Oli
kaks eksamit ja osalejatelt nõuti
kesk kooliõpet aja teise k lassi
luba ja kol ma nd a t aseme Korea
ajalooeksami sooritamist. Mul olid

„Mul on rõõm
mõista, kui kallis
ma olen“

20-aastane õde Jintra Sei,
Tai Chiang Rai
Manmini kogudus

need olemas. Tagasivaates, kõik see
oli Jumala ettehoole. Mu lõpetamise
õigel ajahetkel vabanes flöödiõpetaja
töökoht. Kui ma oleksin kooli üks
semester hiljem läinud või kui ma ei
oleks kirjutanud oma lõputööd õigel
ajal ja oleksin hiljem lõpetanud, ei
oleks ma seda eksamit esiteks teha
saanudki.
2 7. j a a n u a r i l võ t s i n m a o m a
südames vastu vanempastori palve
eksami eest, kui ma tulin ta koju
Uusaasta kuupüha ajal. 11. veebruaril
sooritasin ma kirjaliku eksami ja
e si ne m isek sa m i. 14. ve ebr u a r i l
soor it asi n ma teise eksami, mis
koosnes õppekava koostamisest,
simulatsiooni õpetamisest ja
põhjalikust intervjuust.
Kuna Jumal oli minuga, tundsin ma
end sundimatult, otsekui ma oleksin

Seremi Korea Rahvamuusikagrupp esitab erinumbrit

Ma liikusin ringi oma sõprade seltsis, kuid mul oli kogu aeg tühjusetunne. Ma
mõtlesin, miks ma sündisin, miks ma olemas olen ja kas tõeline armastus oli
tegelikult olemas.
2016. aasta aprillis juhatas diakon Achramon mu Chiang Rai Manmini
kogudusse. Ma tundsin koguduseliikmete südantsoojendavat armastust. Ma sain
ka aru oma elu eesmärgist, kui ma kuulasin GCN-i vahendusel vanempastor Dr
Jaerock Lee jutlust. Niimoodi sain ma Jumala tahte järgi elamise lootuse. Ma
pidasin hingamispäeva ja palvetasin igal ööl Taanieli palvekoosolekul. Ma hakkasin
rääkima keeltes ja sain Püha Vaimu täiuse. Mulle meeldis palvetada. Augustis sain
ma terveks kroonilisest maovaevuse haigusest ja septembris kadusid isegi mu
peavalud.
Ma olen nii rõõmus, et saan elada kristlasena. Kui ma palvetasin innukalt, sain
ma aru, kui kuri ma varem olin ja parandasin meelt, et ma olin teistest valesti
aru saanud ja nende üle kohut mõistnud ja enesekeskne olnud. Ma suutsin kõik
selle vähehaaval enesest eemaldada. Ma juhatasin ka oma sõbrad ja kolleegid
kogudusse ja mulle meeldib nendega usuelu elada.
Ma tänan Jumalat ja Isandat, kes lasid mul kohtuda tõelise karjasega, saada aru,
kui kallis ma olen ja tõelise rõõmu saada. Ma tänan ka vanempastorit, kes kannab
minu eest elusõna abil hoolt. Ma tänan ka kogu südamest pastor Jaewon Leed, kes
teenib minu kogudust ja tema perekonda koguduseliikmetele pühendumise eest.

Manmin International Seminary
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ko d u s lõb u t s e nu d . K a h e p ä e v a
pärast sain ma koolist õnnitlustega
tekstisõnumi. Ma sain selle töökoha.
Ma põlvitusin Jumala ette ja tänasin
Teda palves.
Ma olen kogu Riikliku
Rahvakunstide Põhi- ja Keskkooli
a i nu s f lö ö d iõp et aja ja m a ole n
noor i m õpet aja selles amet is.
M a s a i n k a K u lt u u r i -, Sp o r d i j a Tu r i s m i m i n i s t e e r i u m i
tsiviilametniku kvalif ikatsiooni.
Paljud professionaalsed artistid ja
lauljad, minu professorid, sõbrad,
pere ja sugulased õnnitlesid mind
rohkelt.
Ma tänan Jumalat, kes andis mulle
selle suure õnnistuse ja kes päästis
mind – surma teel olijat – ja andis
mulle Uue Jeruusalemma lootuse.
Halleluuja!
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