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2017. aasta jõuluõhtu etendus
ja pidustusteenistus
M a n m i n i K e s k k o g u d u s p i d a s o m a j õ u l u t e e n i s t u s e k e l l 11.0 0
2 5. d e t s e m b r i l 2 017. Pä e v a ü h i s e k s p i d u s t u s e k s k ü l a s t a s i d ü l e
40 0 pastor i ja usk li k u kog udust 22 ma alt, ka asa a r vat ud USA-st,
Belg ia st , Ne pa a l ist ja Kolu mbia st . Va ne mpa st or D r Ja e ro ck L e e
ed ast as sõnu mi, mille peal k i r i oli „Õn nist us“ ja mille aluseks oli
Ro om l a s t ele 13:10. Ta õhut a s o s a leja id m ä le t a m a Ju m a l a e r i l i s t
a ndest avat a r ma st u st ja oot a ma sed a , m is na d ol id sa a nud alates
2010. aastast ja osalema Jumala ettehooldes Isanda ja karjase läbi.
24. detsembril esitas Kujutavate Kunstide Komitee
pü hapäevaõht use teenist use järgse jõuluõht u etenduse, mille
peal k i r i oli „ Palju õn ne Isa nd a sü n n i pu hu l!“ See oli k a a saegses
žan ris ja seal näidati erinevaid live esinemisi, kus esitati videolugu
ja kus oli fantastiline erivalgust us, ilus muusika ning har mooniline
t a nt s. Videoloo sisu t äiu st at i uute Ma n m i n i k iit u slauludega nag u
„ Isa nd a sü nd“, „ Suu r sala du s“, „ Pä ä stetee“, „ A r ma st u se väg i“ ja

„ 25. D e t s e mb e r.“ E si n e ja d l a u l sid , t a nt si sid ja n ä it le sid i n nu k a
k irega. Kõi k see lisas ü hiselt osalevatele inimestele pinevat
kaasahaarat ust un net.

„Au ja tänu Jumalale Manmini taasloomise
väega õnnistamise eest!“
2017. aasta Manmini 12 suurimat tipplugu
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Ilmutati vaimumaailma!

Vanempastor Dr Jaerock Lee on selgelt näidanud vaimumaailma
sügavate sõnumitega nagu „Taevas“, „Põrgu“, „Loengud 1. Moosese
raamatu teemal“ ja „Loengud Johannese ilmutuse teemal“ ja erinevate
vikerkaarte, virmaliste valguste, kiilide laskumise ja vaimu jagamisega.
Ta väepalve vabastas eriti 2017. aastal deemonite poolt seestunud inimesed.
Koguduseliikmed said seda tööd pealt nähes aru, kuidas vaenlane kurat õhutab
inimesed pattu tegema, paneb nende peale haigusi ja katsumusi ja viib nad
lõpuks põrgusse. See oli uus võimalus koguduseliikmete uuenemise jaoks.
Samuti tundsid nad väga suurt ja sügavat Jumala armastust, mis vabastas
deemonitest seestunud inimesed ja tõi neile tagasi rõõmsa elu.
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GCN vaatajate kaudu rajati harukogudused!

Loendamatu hulk inimesi on kogenud muudatust Dr Lee
jutlustesaadete kaudu ja saanud terveks tema poolt haigete eest
tehtud tervenduspalve läbi GCN (Ülemaailmse Kristliku Võrgu)
vahendusel. Ja tema palve on tervendanud paljusid haigeid. 2016. aastal
kanti märkimisväärselt suurt vilja GCN edastusteenistuse kaudu.
Maailma inimesed kuulasid Dr Lee sõnumeid ja ei tervenenud mitte
vaid telesaadete kaudu, vaid ka YouTube’i ja paljude sotsiaalvõrgustiku
teenistuste kaudu. Moldaavia, Prantsusmaa, Šveitsi ja Taivani vaatajad
hakkasid kogunema oma kodudes koguduse teenistusteks ja hiljem
moodustasid nad har ukogudused, kui
inimeste arv kasvas.
Dr Lee valmistas edastusteenistuse ette,
teadmisega, et sellest saab efektiivne
vahend lõpuajal pühaduse evangeeliumi
kuulutamiseks. Lõpuks avas ta GCN-i ja
seda on edastatud umbes 170 maale, mida
selle võrk katab.
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Jeesuse viimased seitse
sõna ristil (1)
Vanempastor Dr Jaerock Lee
„Isa, anna neile andeks,
sest nad ei tea, mida nad teevad“
(Luuka 23:34).
„Tõesti, ma ütlen sulle,
juba täna oled sa koos minuga
paradiisis“ (Luuka 23:43).

●●●
Jeesus jättis meile mõned sõnad,
mis ta rääkis vahet ult enne oma
viimast hingetõmmet ristil ja neid
tuntakse kui „Seitset viimast ristil
räägitud sõna.“ Selles väljaandes
selgitatakse esimest ja teist sõna.
Esimene sõna „Isa, anna neile
andeks, sest nad ei tea, mida nad
teevad.“
Jumala Poega Jeesust karistati
jõh k r a r ist ilööm ise k a r ist u sega
meie pattude tõttu. Jeesus kannatas
ig a s u g u s eid k a n n at u si ja pi i n a
surmaga karistatud inimkonna eest.
Sellepärast põlastasid ja pilkasid
Rooma sõdurid ja Iisraeli rahvas
Jeesust, kuna nad ei teadnud seda ja
nad kohtlesid teda ajal, mil ta ristil
oli, otsekui ta oleks olnud tegelik
kurjategija.
Aga Jeesus ei kannatanud üksnes
vai k selt. Ta palu s k a , et Ju m al
andestaks neile inimestele, kes käisid
peale, et teda tapetaks. Pidage meeles,
et see palve ei puudutanud üksnes
Jeesuse ristilöömise ajal sealviibinud
r a hva s t . Se e pu u d ut a s k a kog u
pimeduses elavat inimkonda. Jeesuse
armastuspalve on tegelik põhjus, mis
arvukad inimesed saavad tänapäeval
pääsemist vastu võtta.
See veat u isi k, kes palus oma
viimastel ristihetkedel armastusest
pat uste vast u, tahab et kõik
tänapäeva jumalalapsed armastaksid
ja andestaksid kõigile inimestele.
Selsamal põhjusel õpetas Ta meid

meieisapalve läbi palvetama: „Ja anna
meile andeks meie võlad, nagu meiegi
andeks anname oma võlglastele!“
I seg i si i s , k u i meid k iu s at a k se
igasuguse põhjuseta taga, ei taha
Jeesus, et me reageeriksime kurjalt
või tunneksime vimma, vaid et me
selle asemel hoopis teeksime oma
tagakiusajatele head (Matteuse 5:4445).
Seega, me peame järgima Jeesust,
kes armastas isegi teda risti löönud
ja naer uvä ä r ist a nud pat u seid ja
armastama oma õdesid ja vendi ning
andestama ja armastama isegi oma
vaenlasi.
Teine sõna „Tõesti, ma ütlen
sulle, juba täna oled sa koos
minuga paradiisis.“
Je e su se mõle m al p oolel lööd i
risti kaks kurjategijat. Üks neist
pilkas Jeesust, kuid teine kurjategija
noomis esimest. Siis ta palus Jeesust.
Kurjategija ütles: „Jeesus, mõtle minu
peale, kui sa tuled oma kuningriiki!“
Ja Jeesus vastas ta sõnade peale ja
lubas talle: „Tõesti, ma ütlen sulle,
ju b a t ä n a ole d s a ko o s m i nu g a
paradiisis.“
Jeesuse poolt öeldud teine sõna
sisaldab palju vaimselt olulist. Esiteks,
taevariigi „paradiis.“ 2. Korintlastele
12:2-4 kirjutas apostel Paulus, kuidas
ta võeti „kolmandasse taevasse…
paradiisi ja ta kuulis öeldamatuid
sõnu.“ Paljudes teistes piibli kohtades
– k a a sa a r vat ud Nehe mja 9:6 –
räägitakse meile „taevaste taevastest“
ja sarnasest. Lisaks silmaga nähtavale
füüsilisele taevale (taevalaotus) on
olemas vaimumaailma taevad (1.
Kuningate 8:27; Laul 68:34).
„ K ol m a s t a e v a s “ – k u s a s u b
taevariik – on jagat ud paljudeks
t a eva st ek s elu a semet ek s, k a a sa
a r vat u d p a r a d i i s , k u hu a p o s t el
Paulus tõm mati ning samuti
Uue Jer uusalem ma li n n, m id a
kirjeldatakse Johannese ilmutuses
21:10 -11. Uu s Je r u u s a le m m o n
taevariigi kõige kõrgemal tasemel
ja seal elavad need, kes on järginud
meie Isandat, vabanenud täielikult
igasugusest patust ja kurjusest ja
kõige poolest ustavad olnud.
K u r ja t e g ija , ke s võ t t i s v a s t u

pääsemise Jeesuse kõrval
ristilööduna, võttis Isanda vastu vaid
vahetult enne oma surma. Seega, tal
ei olnud aega oma südames olnud
patust ja kurjusest vabaneda ja ta
ei olnud teinud midagi, mis oleks
näidanud tema ustavust Isandale –
tal lubati lihtsalt pääsemine vastu
võtta. Niisugused inimesed lähevad
paradiisi – taevariigi madalamaisse
eluasemesse. Paradiisi ja Uue
Je r uu sale m ma va hel a sub palju
erineval tasemel olevaid elukohti ja
igaühe elukoht määratakse vastavalt
tema pühitsusele jõudmise, usu ja
ustavuse suurusele.
Igal inimesel maailmas külvatut
lõigat a lubava ja igaü hele teht u
kohaselt a ndva Ju mala õig use
kohaselt on taevariik jagatud paljudel
eri tasemetel asuvateks eluasemeteks.
Teiste sõnadega – taevane eluase
erineb eri isikute puhul vastavalt
sellele, kuivõrd igaüks on vabanenud
patust ja Isanda sarnane. Samamoodi
erinevad iga isiku taevase eluaseme
au, tasud, rõõm ja meelevald.
Sellepärast öeldakse 1. Korintlastele
15: 41: „ I s e s u g u n e o n p ä i k e s e
kirkus ja isesugune kuu kirkus ja
isesugune tähtede kirkus, sest ka
täht erineb tähest kirkuse poolest.“
Kui inimesel on tõeline usk, tuleb tal
kogu südamest paremasse taevasesse
eluasemesse minekut soovida. Nii
n a g u M at t e u s e 11:12 ö eld a k s e:
„Ristija Johannese päevist tänini
rünnatakse taevariiki ja ründajad
kisuvad selle endale“, mida enam
igaüks meist võidab vaenlast kuradit
ja pattu ja sarnaneb Isandale, seda
paremasse taevasesse eluasemesse me
võime minna, et seal elada.
K u i m e i d l u b a t a k s Ta e v a s s e
pattudega nagu kadedus,
a r mu k a de du s, koht u mõist m i ne,
hukkamõist, vihkamine, reetmine,
petmine, ahnus, keevalisus,
abielurikkumine ja sarnane, ei oleks
Taevas pü ha ja rõõmus elu koht.
Seega, me ei saa minna Taevasse patu
ja kurjusega, mis on meie südamesse
jäänud, vaid üksnes sellega, mida me
oma südames headuse ja vaimuga
oleme kasvatanud. Lisaks, need,
kes on kasvatanud sar nase hulga
headust ja vaimu, kogunevad, et elada

Usutunnistus
1. Manmini Keskkogudus usub, et Piibel on Jumala sisendatud Sõna,
Kristuse lunastava vere läbi.
mis on täiuslik ja veatu.
4. Manmini Keskkogudus usub Jeesus Kristuse ülestõusmist ja taevasseminekut,
2. Manmini Keskkogudus usub Püha Isa Jumala, Jumala Püha Poja ja Jumala 		
Tema teist tulekut, tuhandeaastast rahuriiki ja igavest Taevast.
Püha Vaimu – Kolmainu Jumala ühtsusesse ja töösse.
5. Manmini Keskkoguduse liikmed tunnistavad oma usku igal kogunemisel
3. Manmini Keskkogudus usub, et me patud on andeks antud vaid Jeesuse 		
„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)

samasugustes eluasemetes. Täpselt nii
nagu inimesele on meeldivam töötada
ja elada samasuguse vanuserühma
või isiksusega inimestega maailmas,
on t aevane elu palju meeldivam
ja r õ õm s a m , k u i el a t a k s e ko o s
inimestega, kellel on sama pühitsuse
ja u s u m õ õt ja ke s s a r n a n e va d
Isandale samal määral.
Je e s u s üt le s o m a kõ r va l r i s t i
löödud k ur jategijale: „ Juba täna
oled sa koos minuga paradiisis.“
See ei tähendanud, et Jeesus oleks
kurjategijaga paradiisis koos elanud.
Jeesus ütles seda kurjategijale, sest Ta
on kõigi taevaste eluasemete Isand ja
valitseb nende üle pärast ülestõusmist
ja taevasseminekut.
Samuti ei tähenda „täna“, et Jeesus
läks paradiisi päeval, mil ta risti löödi.
Kui kurjategijast sai jumalalaps pärast
usu kaudu pääsemise vastuvõtmist,
ütles Jeesus kurjategijale, et ta oli
Jeesusega, kus iganes ta sellest hetkest
edasi ka poleks olnud. Samamoodi,
k u i me võt a me va st u I s a nd a ja
pääsemise, mäletab Isand meid sellest
päevast alates ja on meiega alati.
Ku hu siis Jeesus lä ks sellel
päeval – reedel, mil ta ristil suri?
Matteuse 12:40 öeldakse meile: „…
nõnda peab ka Inimese Poeg olema
maapõues kolm päeva ja kolm ööd“
ja Efeslastele 4:9 tuletatakse meile
meelde, et Jeesus „on esmalt tulnud
alla maa sügavamatesse paikadesse.“
1. Peet r use 3:19 öeld a k se meile
samuti, et „ta läks ja kuulutas vangis
olevaile vaimudele.“ Pidage meeles, et
pärast Jeesuse viimast hingetõmmet
ristil, ei läinud ta paradiisi, vaid ta
„läks ja kuulutas vangis olevaile
vaimudele.“ Siin tähistavad „vangis
oleva d vai mud“ kõi k i neid , kes
on pääsemiseks sobivad, kuid kes
surid enne Jeesuse ristileminekut ja
Päästjaks saamist.
Kallid õed-vennad Kristuses, Jeesus
palvetas oma viimase eluhetkeni
selles maailmas armastusega kogu
inimkonna eest ja istutas Ta vastu
võ t n u d k u r j a t e g i j a s ü d a m e s s e
taevalootuse. Ma palun Isanda nimel,
et igaüks teie seast võtaks jõuga
omale parema taevase elukoha, Tema
armastust selgemini hoomates.
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Inimesed said Dr Lee raamatutest
rohkem armu!

Dr Lee raamatud lasid lugejatel mõtiskleda tõelise armastuse
tähenduse üle ja lisasid neile Jumala armu.
2017. aasta aprillis anti välja raamat Pisarad. See raamat sisaldab
Jumala, Isanda ja karjase poolt valatud pisarate tähendusest arusaamise
ja armastuse tundmise kaudu muutunud usklike tunnistusi. See raamat
oli kuue nädala jooksul nädala ja kuu bestsellerite nimekirja tipus kristlike
raamatute rubriigis ja puudutas sügavalt lugejate südameid.
Detsembris avaldati järjekordne raamat Ma saadan teile Eelija piibellike
isikute seeriast, mis järgnes teistele
sama seeria raamatutele Aabraham,
Jumala sõber; Jumala sõbra
Aabrahami järeltulija Jaakob, kelle ma
välja valisin ja Joosep, Jumala lepingu
teekond, mis olid hea läbimüügiga
kristlike raamatute rubriigi bestsellerid.
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Orkaan Irma muutus nõrgemaks ja vaibus
Dr Lee palve peale!

2017. aasta septembris märgati Atlandi ookeani kohal äärmiselt
võimsat „Irma“ nimelist orkaani, mis ajas USA kontrollitud paanikasse.
USA pastorid saatsid oma palvesoovid Dr Leele, et ära hoida eeldatud
tõsist kahju. Pärast tema palvet muutis Irma kurssi, muutus kiiresti nõrgemaks
ja hajus viimaks. Seega nad pääsesid ja ei kannatanud katastroofilist kahju.
Seda hämmastavat Jumala tegu kajastati postituses, mis ilmus ajalehes The
Washington Post, mida peetakse üheks peamiseks Ameerika päevaleheks.
Postituse pealkiri oli „Orkaan Irma vaibus pärast Korea pastori Dr Jaerock Lee
palvet.“
Isegi enne seda muutsid paljud taifuunid nagu näiteks Matthew, Joaquin,
Irene ja Gustav oma kurssi ja vaibusid tema palve peale. Inimesed olid samuti
tema palve peale kaitstud suurte maavärinate ja metsatulekahjude ajal. Meeldiv
paduvihm sadas tõsise põua ajal alla ja vihmavalangud peatusid uputuse ajal.
Inimesed kogesid Jumala kaitset õnnetustes, mis ei allunud inimlikule kontrollile.
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Jumala armastus voolas üle
„Taevase pidusöömaaja“ käigus!

2017. aasta mais kutsus Dr Lee vaimse südame ja tervikliku
vaimu saavutanud usklikud oma mägedes asuvasse palvemajja, kus
ta võõrustas neid „Taevase pidusöömaaja“ käigus. Igal aastal, alates 2014.
aastast, ehtis ta oma palvemaja ja kutsus sinna inimesed, kes olid palju vaeva
näinud ja Isandale sarnanemises edukad olnud. Ta valmistas peo väga hoolikalt
ette, et aidata neil tunda Taeva ilu ja rõõmu, Jumalalt tröösti ja jõudu saada, et
veelgi ustavamalt tööd teha ja enam Uue Jeruusalemma lootust omada.
2017. aastal peetud pidusöömaaeg oli veelgi tähendusrikkam Jumala erilise
ligiolu tõttu (2. Moosese 16:10; 33:11; 4. Moosese 12:8). Sinna kogunesid mitte
üksnes kutsutud, vaid ka teiste Korea siseste ja väliste koguduste liikmed,
kes teenisid seal Jumalat. Jumal vastas nende igatsusele ja õnnistas neid
tervenemise ja palvevastustega.
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Püha Vaimu tuler is t s ed tegid inime s te
südamed tuliseks Taanieli eri palvekoosolekul!

2017. aasta veebruaris valati Püha Vaimu tuleristimine aasta
esimesel, 42 päeva jooksul kahe sessiooni käigus peetud Taanieli eri
palvekoosolekul osalejate peale. Kõik koguduseliikmetele lisaks sellega
GCN-i kaudu kogu maailmas liitunud inimesed said armu, et põhjalikult meelt
parandada, kogeda tervenemist ja rahalisi õnnistusi. Nende südamesoovid
täitusid. Nad said uue töö või ametikõrgendust. Nende patuloomus põles ja
mõttemallid hävisid.
Oktoobris peeti aasta teine Taanieli eri palvekoosolek, mille teemaks oli
„Karjase väe vili.“ Osalejad palvetasid kogu südamest, et muutuda, toetudes
karjase armastusele ja õigusele, mida ta nende eest teoks teinud oli. Kaks
erikoosolekut kiirendasid tervikliku vaimu voolu ja andsid osalejatele uue
võimaluse vaimuvoo laineharjal liikumisest kasu saada.
Taanieli palvekoosolek toimub igal ööl (reedeöine teenistus reedeti) ja seda
juhatab Manmini palvekeskuse juhataja Boknim
Lee ja kahe sessiooni pikkune järjestikune Taanieli
eri palvekoosolek toimub igal aastal kaks korda.
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Manmini suvekoosolekute sarja ajal
oli temperatuur kontrolli all!

7.-10. augustini toimus Deogysani kuurordis Mujus Manmini 2017.
aasta suvekoosolekute sari, kus sai ilmsiks temperatuuri kontrollimise
tegu.
Väljastati riiklik äärmusliku kuumalaine hoiatus, ent koosolekukohas
püsis temperatuur 25-26C ringis. See sündis Dr Lee poolt 6. augusti
pühapäevateenistusel kuulutatu kohaselt. Ta ütles, et temperatuuri kontrollitakse
tuule, vihma ja pilvede läbi ja et see on 25-26C kraadi ringis.
Mongoolia Manmini Kogudus ja Chiang Rai Manmini Kogudus Tais kogesid
samas vahemikus temperatuuri oma kodumaal, kui nad liitusid koosolekusarjaga
GCN-i otseülekande kaudu. Indias kogesid Madurai Manmini Koguduse liikmed
samuti temperatuuri muudatust, kui see langes esimesel koosolekusarja
päeval 32C kraadilt 26C kraadile. Kui Lõkketule ülistus- ja kiituskoosolek algas
kolmandal päeval, oli temperatuur 26C. Kongo DV Kinshasa Manmini Koguduse
liikmed liitusid salvestatud saadet vaadates. Kui nad ▼ Muju, Jeonbuki provintsis,
vaatasid Lõkketule ülistus- ja kiituskoosolekut, alanes kus koosolekusarja peeti, oli
kuumalaine hoiatuskaardilt
temperatuur 30C-33C kraadilt 25C kraadile! Kõik see välja jäetud.
sündis lisaks koguduse koosolekukohas igal sündmusel
temperatuuri optimaalsel tasemel kontrolli all hoidmisele.
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Juhtide konverentsil esitati,
kuidas saada väega töötegijaks!

J u u l i s to i m u s 2 017. a a st a j u ht i d e ko nve r e nt s , m i l l e
peateemaks oli „Vägi“, mille aluseks oli Johannese 14:12 ja
kus osalesid inimesed 21 maalt. Dr Lee jutlustas väe tähendusest, väes
sisalduvast Jumala algupärasest südamest ja sellisest väest, mis muudab
inimsüdameid.
Osalejad said teada, et kõigi rahvuste kõiki inimesi päästa sooviva Jumala
väes on headus ja armastus. Lisaks, nad tundsid väe vajadust lõpuajal
pattu täis maailmas inimese kasvatamise rikkaliku vilja lõikamiseks. Nad
otsustasid, et neist saavad väega töötegijad.
2011. aastast saadik on juhtide konverentsi peetud igal aastal, et usklikud
liiguksid hästi vaimuvoos ja oleksid tervikliku vaimuga.
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Välismaised külalised külastasid Manmini
pidevalt, et väge kogeda!

Kogudust külastasid tunnustatud külalised eri valdkondadest,
kes olid Manmini teenistusest teada saanud ja igatsesid ise
väetegusid kogeda.
2017. aasta juulis osalesid pastorid ja usklikud 21 maalt juhtide
konverentsil ja augustis osalesid umbes 1100 inimest, kaasa arvatud
paljud piiskopid 37 maalt, Manmini suvekoosolekute sarjas.
Oktoobris külastasid kogudust külalised 23 maalt, kaasa arvatud USA,
Saksamaa, Iisrael, Läti ja Argentina, et koguduse 35. aastapäeva pidada.
Selle külastuse käigus kogesid nad vägevaid tegusid ja said terveks
haigustest, nende südamesoovid täitusid ja nad kogesid vaimumaailma.
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Manmini Uu

ise

Kujutavate Kunstide Komitee tõi Taeva
ilu lavale!

Dr Lee tundis kaasa sellele sugupõlvele, sest isegi Jumala
kiitus oli muutunud ilmalikuks, seega ta püüdis kogudusse
Jumalale meelepärast kiitust tuua. Tema südamesoovile vastates
hakkas Jumal 2009. aastast alates laule andma. Jumalalt saadud laule ehk
„Manmini kiitust“ on kasutatud koguduse üritustel ja esinemistel. Need on
täitnud koguduseliikmete südamed Jumala armastuse ja taevalootusega.
Kunstide Komitee on kogu maailmas Manmini kiitust väljapaistvalt esitanud
ja olnud kogu maailma kristliku kultuuri esirinnas.
2017. aasta aprillis väljendasid esinejad Isanda ohvrit ja armastust
Ülestõusmispühade muusikalis „Isanda pisarad.“ Esinemine puudutas
pealtvaatajaid sügavalt ja see
pälvis paljudelt ülimat kiitust.
Oktoobris näidati
koguduse 35. aastapäeva
pidustusesinemisel Uue
Jeruusalemma taevast
pidusöömaaega. Esinejad
tantsisid valssi, kujutasid taevast
veesporti ja esitasid erinevaid
etendusi koos videoesitusega.
Detsembris oli live esitusega
j õ ulu ete n dus, m i s l avast at i
estraadietenduse žanris. See
kujutas „Isanda sünni“ pealkirja
k a n d e s I s a n d a e l u , Te m a
ristiarmastust ja karjase seitsme
aast ast ohverdust. Etendus
andis pealt vaatajatele suur t
armu.

WCDN’i arstid esitasid meditsiiniliste
juhtumite jumaliku tervenemise tõendid!

2004. aastal asutati Ülemaailme Kristlike Arstide Võrgustik
(WCDN), eesmärgiga tuua äratus haritud inimestele lõpuajal. Arstid
ja meditsiinispetsialistid kogunevad kogu maailmast igal aastal WCDN-i
rahvusvahelise konverentsi raames ja esitavad jumaliku tervenemise
juhtumeid koos meditsiiniandmete tõendustega.
2017. aasta oktoobris toimus Venemaal 14. rahvusvaheline konverents,
kus osalesid umbes 400 arsti ja meditsiinispetsialisti 13 maalt ja enamik
esitatud juhtumeid olid Dr Lee palve kaudu teostunud. Nad õppisid samuti
tundma jumaliku tervenemise puhul rakenduvat vaimset seadust eri
loenguga „Haiguste põhjus“, mis põhines Dr Lee raamatul Tervendaja
Jumal. Videoesitus „Noa uputus“, mis tehti Dr Lee 1. Moosese teemaliste
loengute alusel, pälvis samuti suurt tähelepanu. Kõik nad tundsid uhkust
WCDN’i teenistusega liitumise üle.
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Palverätiku abil sündisid veelgi suuremad ja kiiremini toimuvad tervendusteod ja palvevastused!

Apostlite tegudes 19:11-12 öeldakse: „Ja Jumal tegi iseäralikke
vägevaid tegusid Pauluse käte läbi, nii et ka tema naha pealt
võetud higirätikuid ja põllesid viidi haigete peale ja tõved lahkusid
neist ning kurjad vaimud läksid välja.“ Samamoodi on Jumala väge esitatud
palverätiku kaudu, mille eest Dr Lee eelnevalt palvetas. Üksnes 2017. aastal
peeti hulk palverätiku kaudu tervenemise koosolekuid Iisraelis, USA-s,
Saksamaal, Prantsusmaal, Moldaavias, Ukrainas, Lätis, Keenias, Mongoolias,
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Tais, Pakistanis ja Egiptuses.
Kui pastorid või juhid palvetasid haigete eest palverätikuga, mille eest Dr
Lee oli eelnevalt palvetanud, tervenesid inimesed paljudest haigustest nagu
näiteks AIDS ja Parkinsoni tõbi; nägemine ja kuulmisvõime taastus; mõned
vabanesid deemonite poolt seestumisest ja teiste südamesoovid täitusid.
Püha Vaimu tuline töö avardas jumalariiki. Ja eriti 2017. aastal sündisid need
teod suuremini ja kiiremini.
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