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Orkaani vaigistamise väetegu ilmus
erinevates pressiväljaannetes,
kaasa arvatud The Washington Post!

Va n e m p a s t o r D r Ja e r o ck L e e
koht us elava Ju malaga pärast
seitset haigusaastat. Kui ta
koht u s Ju malaga , sai t a kõig ist
haigustest terveks ja Jumal kutsus
ta pastoriks. 1982. aastal rajas ta
Manmini koguduse ja koguduses on
tema paastu ja palvete läbi esinenud
a r v ut u id t u n nu st ä ht i, i mesid ja
väetegusid ja nüüdseks on kogudus
kasvanud megasuureks. Dr Lee on
läbi viinud palju koosolekusarju,
kus on osalenud sajad tuhanded ja
lausa miljonid inimesed paljudel
ma adel, ka asa a r vat ud USA,
Venemaa, India, Pakistan ja Keenia.
Te m a p a lve l ä bi o n i n i m e s e d
tervenenud paljudest ravimatutest
ja surmaga lõppevatest haigustest
nagu AIDS ja halb silmanägemine.
Ja lu s t v ig a s e d h a k k a sid k ä i m a
ja h ü p p a m a , k u r d id k u u l m a ja
viljatud naised said lapsed. Palve

tõi meeldiva vih ma t ugeva põua
tõttu kannatanud aladele ja peatas
isegi vih mavalang u. Sellised
häm mastavad Pü ha Vaimu teod,
mis said tema palve läbi ilmsiks,
on saanud teatavaks kogu maailma
i n i mestele ja paljud on sa at nud
õnnetustesse sattudes oma
palvesoovid.
2017. a a st a se ptembr i alg u ses
värisesid paljud inimesed USA-s
hirmust äärmiselt võimsa „Irma“
nimelise orkaani tõttu, mis mühises
m a a k a g uo s a s. Su u r e õ n n e t u s e
vältimiseks saatsid USA pastorid Dr
Jaerock Lee’le palvesoovi. Pärast
tema palvet muutis orkaan Ir ma
suunda, nõrgenes ja hajus lõpuks.
Lõpuks vältis USA õnnetust. Isegi
en ne sed a hä m mast avat näd alat
olid Ameerika pastorid ja usklikud
niisuguseid tegusid mitmel korral
koge nud . 2016. a a st a ok t oobr is

nõrgenes orkaan Matthew päevaga
pä r a st D r Lee palvet. O rk a a n id
Joaquin 2015. aastal ja Irene 2011.
a ast al n i ng Gust av 20 08. a ast al
avaldasid neile tema palve tõt t u
vähest, peaaegu olematut mõju.
Jumala tegu, mis puudutas orkaan
Irmat, oli ajalehe The Washington
Post post it uses, m is avald at i 6.
oktoobril pealkirjaga „Orkaan Irma
vaibus Korea pastori Dr Jaerock
Lee palve peale.“
Aj a l e h t e T h e Wa s h i n g t o n
Post peet a k se laiald a selt ü hek s
Ameerika peamistest ajalehtedest
koos ajalehtedega The New York
Times ja The Wall Street Journal.
Post it u se s t e at at i, et e eldu st e
kohaselt pidi Atlandi ookeani
tugevaim orkaan Irma põhjustama
suuri kaot usi, kuid see nõrgenes
ja hajus ü k snes pä rast sed a k ui
„väepastorina“ tuntud Dr Jaerock

Lee palvet as selle eest USA
pastorite soovil.
Postitus sisaldas Floridas elava
Vai m se Diploma at ia a sut aja D r
M i h h a i l Mo r g u l i s e t u n n i s t u s t .
Ko n g o DV K r i s t l i k u Pa r t e i
ju h i Seba st ia n I mpetoga teht ud
intervjuus räägiti ka Dr Lee tööst,
m i s a j a s m i n e m a K o n g o DV
õnnetuse. Ta ütles: „2014. aastal oli
ebola viirus mu maal pidurdamatu.
Ma saatsin palvesoovi Dr Jaerock
Leele ja tema usupalve tegi lõpu
uute ohvrite tekkele ja surmadele.“
Ameerika Assist News
Ser v ice uud isteteen ist us (w w w.
a s si s t n e w s. n e t); K a n a d a ju ht iv
uudisteväljaan ne Ch r istian
Telegraph (www.christiantelegraph.
c o m ) ; K N S N e w s ( w w w. k n s .
tv); The Christian Press ja muud
pressiväljaanded teavitasid neist
postitustest.

2

Elusõna - Risti sõnum (15)

Nr 67 3. detsember, 2017

Manmini Uu

ise

Põhjus, miks Jeesuse kätest ja
jalgadest löödi läbi naelad
Vanempastor Dr Jaerock Lee

„Ent Teda haavati meie
üleastumiste pärast, löödi meie
süütegude tõttu. Karistus oli Tema
peal, et meil oleks rahu,
ja Tema vermete läbi
on meile tervis tulnud.“
(Jesaja 53:5)

●●●

Jeesus löödi r isti t äieli k ult
pat u stek s muut u nud i n i m kond a
päästa sooviva Jumala ettehoolde
tõttu. Aga mida tähendab ettehoole,
mistõttu Jeesuse kätest ja jalgadest
löödi läbi naelad?
1. M i k s J e e s u s e k ä t e s t j a
jalgadest löödi läbi naelad
Enamik hukkamisviise lõpevad
su htel iselt lü h i kese aja jook su l
ja ei tekita ihule suurt valu. Aga
r istilöömi ne tek it ab pii navalt
palju valu, mis kestab kaua. Kui
inimese mõlemad käed ja jalad on
ristile naelutatud, mis on siis maa
suhtes ristiasendis püsti pandud,
liig ub kog u inimese rask us ihus
allapoole ja see val mist ab isegi
suu remat valu koht ades, k ust
naelad on läbi löödud. Lisaks, kuna
timukad väldivad ihu elutähtsate
organite naelutamist, jookseb sellest
inimesest pidevalt verd ja tal on
valus ning ta kannatab oma viimase
hingetõmbe hetkeni.
Miks oli vaja Jeesuse kätest ja
jalgadest naelad läbi lüüa? Selleks,
et lunastada inimest kõigist tehtud
pattudest ja neist, mida ta oma käte
ja jalgade abil teeb.
Mark use 9:43- 45 k ir jut at akse:
„Ja kui su käsi sind ajab patustama,
raiu ta ära! Sul on parem minna
vigasena ellu k ui kahe käega
põrgusse kustumatusse tulle [kus
nende uss ei sure ja tuli ei kustu].

Ja kui su jalg sind ajab patustama,
raiu ta ära! Sul on parem minna
jalutuna ellu kui kahe jalaga olla
visat ud põrgusse.“ Pat uta Jeesus
lunastas meid pattudest, mida me
teeme oma käte ja jalgadega, lastes
end kätest ja jalgadest naelutada ja
verekaotusse surres.
Seega , igaü k s, kes on Jeesuse
Päästjaks vastu võtnud, võib saada
andeks ilma oma käsi ja jalgu ära
lõikamata, kui ta parandab meelt
ja võib isegi Püha Vaimu väe abil
kogu patust vabaks saada. Selleks,
et meie patte andestada ja et meie
põrgutulle minekut vältida, alistus
Jeesus jõhkrale ristikannatusele.
Aga nende seast, kes tunnistavad
oma usku Jeesusesse ja väidavad
sõnades, et nad on pattudest meelt
pa ra nd a nud , elava d paljud i k ka
patus. 1. Johannese 1:6 öeldakse:
„Kui me ütleme: „Meil on osadus
temaga“, k uid käime pimeduses,
siis me valetame ega tee tõtt.“ Kui
te tõesti usute, et Jeesus naelutati
k ät e ja jalga de läbi r ist i le, k u s
Ta kannatas teie pattude tõttu, ei
suudaks te enam iialgi pattu teha.
2. Käige valguses, et olla vaba
käsu needuse alt
Patuta Jeesust neeti meie tõttu ja
Ta suri puuristil ning meile, kes me
seda usume, on andestatud kõik meie
patud ja me oleme käsuneedusest
vabaks saanud. Need, kes usuvad
ja on seega Jeesuse oma Päästjaks
vast u võt nud, on saanud vabaks
haigustest, põdurusest, vaesusest ja
igasugustest muudest õnnetustest.
Seega, Ta valvas pilk jälgib alati
jumalalapsi, kes on Isanda vastu
võtnud ja elavad Jumala Sõna järgi.
Kui nende ellu tulevad katsumused
ja kan nat used, isegi k ui nad
elavad Jumala Sõna järgi, on need
õnnistuseks ette nähtud. Jakoobuse
1:12: „Õ n n is on mees, kes peab
vastu kiusatuses, sest kui ta on läbi
katsutud, siis ta saab pärjaks elu,
mille Isand on tõotanud neile, kes
Teda armastavad.“ Nii nagu öeldud,
katsumuste tänuga võitmine toob
kaasa nii vaimsed kui f üüsilised
õnnistused.

Mida tuleks teha, kui teid tabavad
katsumused ja kannat used, kuna
te ei elanud Ju mala Sõna jä rgi?
See on kiire meeleparanduse aeg
m i nev i k ut e e delt pöördu m isek s.
Kui te hävitate pat umüü r i ja
palvetate usus, peavad katsumused
ja k a n n at u se d pa r at a m at u lt ä r a
m i n e m a . Mõn el ju hu l või b t ei l
esineda raskusi mitte patustamise,
vaid õnnetuste tõttu. Isegi sellistel
aegadel teeb Jumal oma tööd teie
usu kohaselt, kui te Teda usaldate.
Ku n a Je e s u s ol i s e e t õt t u r i s t i l
neetud, võib igaüks usu kaudu oma
pat ud andeks saada ja vabaneda
käsuneeduse alt.
Kas see tähendab, et meie
t u n n i s t u s: „ I s a n d , m a u s u n ! “,
ga r a nt e e r ib mei le t i ng i mu st e t a
andestuse? Nii nagu Piiblis öeldakse
1. Joh a n ne s e 1:7: „ Ag a k u i me
käime valguses, nõnda nagu Tema
on valguses, siis on meil osadus
omavahel ning Jeesuse, Tema Poja
veri puhastab meid kogu patust“, on
pattude andekssaamise tingimuseks
„valguses käimine.“ Mitte kusagil
P i ibl is ei r ä äg it a , et me s a a me
p a t ut ege m i s e s t ho ol i m a t a i k k a
pääsemist vastu võtta.
Jeesus ütleb meile ka Matteuse
7:21: „ M it t e ig a ü k s , ke s mu l le
ü t l e b: „ I s a n d , I s a n d ! “, e i s a a
taevariiki; saab vaid see, kes teeb
mu Isa taht mist, kes on taevas.“
Seega, andestus saadakse ja täielik
pääsemine teostub ainult siis, kui
me võtame Jeesuse Päästjaks vastu,
parandame pattudest meelt, püüame
k u nagi enam pat t u mit te teha ja
käime valguses.
3. Kahest röövlist juttu
tegeva piibliülevaate vahelised
erinevused
Kui Jeesus löödi risti, kogunesid
paljud, kes solvasid ja pilkasid Teda.
Jeesuse mõlemal küljel oli rist, kuhu
oli risti löödud kaks röövlit. Neist
kirjutatakse Matteuse 27:44: „Just
n iisa mut i teot asid ted a ka koos
temaga ristilöödud teeröövlid.“ Ja
Luuka 23:39-43 leiame me, et üks
röövlitest „teotas“ Jeesust ja teine
röövel „noomis teda.“

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)

Ku id a s n e n d e ü le s t ä h e n d u s t e
e r i n e v u s t s elg it a d a? S e e ol i
osa Ju mala tööst, et t ulevaste
sugupõlvede lugejad võiksid saada
ju ht u nust k uju kama üleva ate.
Kujutage mõttes ette kolme risti
Kolgata tipus, suurt rahvahulka, kes
olid sinna kogunenud, et eesseisvat
hu k kamist pealt näha. Seal olid
Rooma sõdur id, kes püüdsid
lisanduvate pealt vaatajate voolu
takistada odade ja kilpide abil.
Neis lärmakates oludes võis ühe
röövli kõrval seisev inimene kuulda
selgelt, mida röövel ütles, aga teise
röövli sõnu mitte nii selgelt kuulda.
Teiste sõnadega, meelt parandava
röövli poolt teise, Jeesust solvava
r ö övl i m a n it s e m i n e või s ko s t a
o t s e k u i m e elt p a r a n d av r ö övel
oleks Jeesust noominud. Aga meelt
parandava röövli poolsel Jeesuse
küljel seisjad võisid selgelt kuulda
mõlema röövli ja Jeesuse sõnu ja
sündinu täpselt kirja panna.
Mu id u g i , kõige vä el i n e Ju m a l
suudab Piibli kirjapanijale ilmutada
iga toimu nud ü ksikasja. Aga
niisuguste erinevuste kirjapanekut
lubades tegi Jumal Piibli lugejatele
võimalikuks Püha Vaimu sisendusel
k uju k a lt e t t e k uju t a d a Je e s u s e
r istilöömist, mida saab võr relda
heatasemelises kinos suurelt
ekraanilt filmi vaatamisega.
Seega , k u i me leia me Piibl ist
kohti, mis ei ühti meie mõtteviisiga,
peaksime me oma lihalike mõtete ja
standardite alusel mõtlemise asemel
P ü h a Va i m u s i s e n d u s e l n e n d e
vaimset tähenduslikkust mõistma.
Kallid õed-vennad Kristuses, kui
te saite nüüd teada, miks Jeesus
n a elut at i r i st i le ja Ta k ät e st ja
jalgadest löödi läbi naelad, peaksite
te seda uskudes oma pattude
andestuse vastu võtma. Ma palun
Isanda nimel, et teie käed ja jalad
oleksid õnnistatud sõnumitoojad,
mis levitavad meie Päästja
ar mast ust ja et te saaksite Pü ha
Vaimu sisendusel Jumala Sõnast
aru ning kogeksite kogu meelevalda
ja õn nist usi, mis k uuluvad teile
jumalalapsena.
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Väljaandja: Manmini Keskkogudus
29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 08389
Telefon: 82-2-818-7047 Faks: 82-2-818-7048
Veebileht: www.manmin.org/english
www.manminnews.com
E-post: manminminen@manmin.kr
Kirjastaja: Dr Jaerock Lee
Peatoimetaja: Geumsun Vin
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„Ma kohtusin Dr Jaerock Lee’ga taas pärast 21 aastat!
Ta on südamlik ja
leebe ja ta vägi on suurenenud!“

Rev. Dr Martin Francisco Álvarez

8. oktoobril oli Manmini Keskkoguduse 35. aastapäeva teenistus ja pidustusesinemine, kus
osalesid paljud pastorid ja usklikud paljudest Korea piirkondadest ja kahekümne kolmest
välisriigist. Nende seas oli Lõuna-Ameerika pastor Argentinast – Rev. Dr Martin Francisco
Álvarez, kes oli tegev kakskümmend üks aastat tagasi Argentinas toimunud Dr Jaerock Lee
pastorite seminari ja äratuskoosoleku organiseerimiskomitee liikmena. Ta tuli Koreasse Manmini
teenistuse tunnustustahvliga. Järgnev on tema tunnistus.

■ Southern Cone Ladina-Ameerika
Teoloogiaülikooli rektor
■ Florencio Varela pastorite
liidu juht
■ Argentina Burundi Vabariigi
aukonsul
■ Dr Jaerock Lee 1996. ja 1997.
aasta äratuskoosolekute
organiseerimiskomitee liige

1996. aasta Argentina pastorite seminar

◈ Te kohtusite Dr Lee’ga taas pärast
kahekümne ühe aasta möödumist. Te olete
kindlasti tunnetest tulvil.
Jah, ma tunnen niimoodi. Ma kohtusin 1996.
aastal Dr Lee’ga Argentinas esmakordselt. Ma
tundsin tugevalt, et ta oli eriline jumalamees.
Sellest saadik on möödunud 21 aastat. Tema vägi
on muutunud veelgi suuremaks ja ta teenistus on
väga palju kasvanud.
Ma kohtusin temaga taas selle Korea külastuse
ajal. Ma tundsin tugevalt, et see oli otsekui isaga
kohtumine. Ta vaatas mind ja tema armastus
pani mind tundma tugevat meeleliigutust, otsekui
ma oleksin oma isa ja perega olnud. Ma üksnes
ei austanud teda, vaid tundsin, et temagi oli mu
pereliige. Ma tundsin, kuidas see puudutas mu
südant.

◈ Me kuulsime, kuidas te avasite just
Manmini harukoguduse Argentinas.

Dr Jaerock Lee ja Florencio Varela linnapeaga

1997. aasta Argentina pastorite seminar ja äratuskoosolek

◈ Kuidas te tunnete end esimest korda
Manmini Keskkogudust külastades?
Ma tunnen end väga rõõmsalt ja olen tänulik,
et saan Dr Jaerock Lee’ga taas koos viibida
Manmini Keskkoguduse 35. aastapäeval. Ma
igatsesin viimase kahekümne ühe aasta jooksul
seda armastuseküllast kogudust külastada
ja praegu on selle kaua südames olnud soovi
täitumise hetk. See on suur õnnistus ja mulle
suureks auks.

Kui ma valmistusin 1997. aastal Argentinas
toimunud koosolekuks, tõlkisin ja toimetasin
ma Dr Lee raamatuid ja tegin Manmini Uudiste
hispaaniakeelset korrektuuri. Selle võimaluse
kaudu kaasati mind Manmini teenistusse. See
erines väga Manmini väljastpoolt pealtvaatajana
nägemisest. Ma tundsin hämmastust ja olin uuel
tasemel õnnistatud.
Minu Manmini kogemuse alusel pidasin ma
Argentina Manmini harukoguduse nime võtnud
koguduse esimese koosoleku kaks kuud tagasi. Ma
planeerin Manmini teenistusest ja Dr Lee elusõnast
jutlustada.

◈ Kas te võiksite kommenteerida Dr
Lee jutlusi teoloogiaseminar i rek tor i
vaatenurgast.
See sug upõlv ja nu neb Ju mala tõe jä rele.
Käesoleval lõpuajal on palju valepastoreid ja
valeprohveteid, kes inimesi eksitavad. Ma ei ole
kunagi kuulnud selliseid elusõnu nagu Dr Jaerock
Lee sõnumites. Tema sõnumid ja raamatud on
täis elusõna, mis on tõde. Pühaduse evangeelium,
mida ta on kuulutanud, on nii väärtuslik, et mingid
teistsugused teoloogiateooriad nagu näiteks
progressiivne kristlus ja liberaalne teoloogia ei
ole sellega võrreldavad. See annab ka aru meie
osadusest Jumalaga väga mõistetaval viisil. See
selgitab selgelt Jumala tahet, kuidas Tema tahte
järgi elada ja kristliku elu eesmärki.

Ma olen Souther n Cone Ladina-A meer ika
Teoloogiaüli kooli rek tor. Ladi na-A meer i ka
Teoloogiaülikooli juhataja Dr Manuel Tigerino
soov ib sa mut i Ma n m i n i R a hv u sva helise
Seminariga koostööd teha.

◈ Mida te arvate Manmini külluslikest
aega ja ruumi läbivatest väetegudest?
Igaüks ei suuda palvetada nii nagu Dr Lee.
Kõik sünnib otsekui Jumala kuulutuse kohaselt.
S e e s a r n a n e b k a E el ija p a lvele , m i s av a s
taevaukse ja naist õnnistati ning ta eostas lapse
Eelija prohvetikuulutuse kohaselt. Jumal vastab
jumalamehe – Dr Lee palvetele.

◈ Kui d a s l ä k s teie Mu ani ma geve e
võtukoha külastus?
Ma maitsesin vett kaevust, mille eest Dr Lee
ei olnud palvetanud, kuid mis oli Muanis asuva
Muani magevee võtukoha lähedal. See ei olnud
üksnes soolane, see oli lausa mõru. Aga Muani
magevesi, mille eest Dr Lee palvetas, oli mahe ja
meeldiv. Ma tundsin värskendust ja energiasööstu,
otsekui ma oleksin pärast kurnavat graafikut koju
naasnud ja duši all käinud.
Ma kogesin ka vaimumaailma. Mu vaimusilmad
olid avatud ja ma nägin ingleid, kes olid puudest
kõrgemad ning seisid poolkaares Muani magevee
väljapurskumise kohas. Ma nägin vikerkaart,
mis ümbritses päikest, päikese pöörlemist ja
südamekujulist kujutist keset päikest. Ma nägin
ka päikest, mis oli jagatud mitmeks osaks, mis
sarnanes embrüote jagunemisele ja see lasi mul aru
saada, et kui viljatud abielupaarid joovad Muani
magevett, saavad nad lapsed. Ma olen kindel, et
selles Muani magevees sisaldub taasloomise vägi.
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„Püha Vaim juhtis mu Manmini Keskkogudusse!“
Pastor Francisco Lorite Exposito, Hispaania Maranatha Äratuskogudus
Seitsme aasta eest kuulsin ma, et surmasuus olev
inimene sai pastori palve peale terveks. See tähendas,
et sellel pastoril oli Jumala vägi. Ma imestasin, kes ta
oli, sest minagi soovisin väga, et minu kaudu ilmneks
Jumala vägi.
Ma tahtsin siiralt tema kohta rohkem teada saada
ja mõtlesin, mis tegi Jumala väe demonstreerimise
t e m a ja ok s või m a l i k u k s. M a ot si si n kohe ü le s
Man mini Kesk kog uduse veebisaidi ja k ülastasin
seda ning sain selle teenistuse kohta rohkem teada.
Ma kuulasin veebisaidilt vanempastor Dr Jaerock
Lee sõnumeid ja need avaldasid mulle suurt muljet.
Tema kaudu ilmnenud imed ja tunnustähed olid veelgi
hämmastavamad.
Aja jo ok su l k a sva sid m i nu o ot u se d ja au st u s
Ma n m i n i va st u veelg i ena m. Ma igat sesi n sed a
kogudust külastada, Dr Lee’ga isiklikult kohtuda ja
Manmini tulevikuvisiooni kuulda.
Minu Isand avas selleks tee ja 2017. aasta oktoobri
alg uses k ülastasin ma lõpu ks kog udust selle 35.
aastapäeva nädalal koos oma kogudusevanemaga. Kui
ma nägin Manmini oma silmaga ja kuulsin koguduse
nägemust, olin ma hämmastunud.

Kõige h ä m m a st ava m ol i D r L e e ohv r i me el ne
armastus ja andumus. Kui ma nägin teda isiklikult,
t e r v it a s t a m i nd väga la h kelt ja k al l ist a s m i nd
armastavalt. Tegelikult on ta edukas pastor ja tal on
suur Jumala vägi, kuid ta oli nii alandlik ja leebe.
Tema näoilme avaldas mulle sügavat muljet.
Mind puudutasid ka pidustuste esinemised, sest ma
tundsin neis sügavat vaimsust. Pärast seda, kui ma olin
Manmini alandlikkust ja armastust kogenud, esinesid
mu teenistuses ja isiklikus elus suured muudatused.
Ma ei ol nud k u nag i näi nud D r Lee teen ist use
sarnast teenistust, millega kaasnesid Isanda vägi, imed
ja tunnustähed. Manmin on kõige poolest vaimne
ja väega. Manminis ilmnevad eriti pidevalt imed,
tunnustähed ja Jumala vägi, mida sellel sugupõlvel
on äärmiselt vaja. Ma usun, et Manmin on Jumala
häm mast av ja auli ne pla a n kõigi ra hvaste kõigi
inimeste jaoks käesoleval lõpuajal.
Ma usun ka, et Isandal on plaan minu ja Manmini
jaoks. Ma jätkan Püha Vaimu juhatusele kuuletumist
ja koostööd Manminiga, et Hispaania ja kõigi Euroopa
maade pastorid ja usklikud teaksid Manmini ja sealset
väge.

„Dr Jaerock Lee jutlused muutsid kogu mu elu!“
Diakoness Soonja Cho, Naples, Florida, USA
2014. a ast al ju ht usi n ma ü hel päeval YouTube
kanalilt jutlust vaatama. Selle jutluse pealkiri oli
„Põrgu.“ Ma sain palju armu sellest sõnumist, mis on
Piibliga täpselt kooskõlas. Ma tahtsin teada saada, mis
kogudus see oli ja kes oli see pastor. Ta oli Manmini
Keskkoguduse pastor.
Ma leidsin koguduse veebisaidilt (www.manmin.
org) sadu jutlusi, mida vanempastor Dr Jaerock Lee
jutlustanud oli. Kui ma neid kuulasin, mõtlesin ma:
„Ta jutlustab üksnes tõde!“ Ma jätkasin ta jutluste
kuulamist. Ta vastas kõigile küsimustele, mis mul alati
meeles olid mõlkunud. Ma olin väga rõõmus.
Mul oli igal aastal siinuste põletik ja ma tarbisin
antibiootikume. Aga ma sain terveks vanempastori
poolt haigete eest tehtud palve läbi. Ma sain tema
jutlustest aru, miks mul olid vaimsed probleemid.
Ma olin töö juures oma personaliga kõrgilt suhelnud.
Ma parandasin sellest meelt ja Püha Vaim täitis mu
südame. Mida paremaks mu hinge lugu sai, seda
rohkem mind töö juures õnnistati.
Ma liitusin GCN-i kaudu Manmini ülistusteenistuste
ja Taanieli palvekoosolekuga. Vanempastori sõnumid
on kogu mu elu muutnud ja ma olen kuulutanud temast
ja Manminist kõikjal, kus ma olen viibinud.
Ma andsin mitmel kristlikul koosolekul inimestele
Dr Lee jutluste tekstid ja need meeldisid inimestele
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tõesti. Kui ma nägin, kuivõrd need vaimsed sõnumid
inimestele rõõmu valmistasid, valmistas see minulegi
rõõmu. Inimestele meeldivad ta raamatud, eriti Risti
sõnum, Usumõõt ja Jumala seadus.
2017. aasta septembri alguses tundsin ma sügavat
tänutunnet, et ma olin Manmini koguduseliige, sest
mind kaitsti äär miselt võimsa orkaan Ir ma eest.
Uudistes edastati hoiatus inimestele Naples’is, kus ma
elan, kuna orkaan Irma läbis eelduste kohaselt minu
linna. Meile anti karm evakuatsioonihoiatus.
Paljud inimesed käskisid meil kodunt lahkuda, sest
selle taga oli kanal, aga vanempastor oli meie eest
palvetanud ja ma uskusin, et me olime kaitse all. Ma
jäin rahuliku enesetundega koju. Tavaliselt tulvab
vesi pärast vihma kanalist välja, kuid minu maja taga
asuvas kanalis vesi vähenes. See oli hämmastav! Ma
kuulsin ka, et minu majast 30-minuti kaugusel elavad
inimesed pidid veetulva tõttu paatidega liiklema. See
andis mulle veelgi suurema kindluse, et me olime
karjaseruumis kaitstud.
Kui ma ei oleks vanempastoriga kohtunud, ei oleks
ma piiblisal m ides peit uvaid vai mseid t ä hendusi
mõistnud isegi mitmekordse ülelugemise korral. Ma
oleksin eksiteele läinud ning poleks eneses olevat
väär ust avastanud. Ma tänan ja austan kõige eest
Jumalat, kes kutsus mind Manmini talleks.
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