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Manmini noorukid uuendavad maailma!

Õde Hanbit Lee (pilt nr 3) on advokaat. Ta lõpetas Juriidilise Teadusuuringute 
ja Õppe Instituudi ühena 44. aasta lõpetajatest. Nüüd töötab ta Isikuteabe 
Kaitse Komisjoni heaks, mis tegutseb Presidendi Kantselei alluvuses.

Kuna Dr Jaerock Lee õpetas teda alandlik olema, uhkust vältima ja teisi 
teenima, üritas ta omaõigust mitte nõuda ja püüdis teistelt õppida, isegi 
kui juhtunu talle ebamugavust valmistas. Varsti hakkasid inimesed teda 
tunnustama. Ta arvas, et ta ei teinud midagi suurepärast, ent tema väikeste 
heategude tagajärjel oli tal hea erialane kuulsus. Lõpuks avastas ta komisjon, 
kuhu enamik inimesi tahtsid kuuluda. 

„Ma ei joonud teistele meelepäraseks olemise pärast alkoholi, aga Jumal 
juhatas mu teed oma meetodil, mitte maailmaliku meetodiga. Ma loodan, 
et minust saab armastuse advokaat, kes saab Isandalt saadud tarkusega 
paljudele inimestele lootust tuua.“

Hanbit Lee, Isikuteabe Kaitse Komisjoni advokaat

Vend Hosan Jeong (pilt nr 4) on politseileitnant, kes töötab Majanduskuritegude 
meeskonnas Gwanaki Politseiameti Kuritegevuse Uurimisosakonnas. Ta oli täis 
aukartust, kui ta kuulas Internetist vanempastor Dr Jaerock Lee loenguid 1. Moosese 
raamatu teemal. Pärast jutlustest suure armu saamist registreerus ta 2012. aastal 
Manmini koguduseliikmeks. 

Ta kohtus töötamise ajal paljude erinevate inimestega, kuid ta püüdis neid hästi 
kohelda, et temast lähtuks Kristuse hea lõhn. 2017. aastal kiideti teda mitu korda 
avalikult. Ta tegutseb ka ustavalt koguduses oma misjoni liikmena ja pühendub 
koguduseliikmete turvamisele. Ta ütles, et ta kogeb alati teenistuses olles Jumala abi. 

„Ma arreteerisin lihtsalt kurjategijaid isegi siis, kui kohajälgimise süsteem 
ei toiminud. Minu kolleegid tundsid hämmastust ja ütlesid, et nad ei olnud 
kunagi taolist varem kogenud. Ma tahan edastada minule tasuta antud Isanda 
armastust ja maailma politseiohvitserina soojust tuua.“

Hosan Jeong, Gwanaki Politseiameti Kuritegevuse Uurimisosakond

Õde Seulgi Kim (pilt nr 2) unistas Jumala austamisest tantsu kaudu, kui ta 
vaatas kooliskäimise ajal Väe ülistustantsu meeskonna esinemist. Ta kolis Söuli, 
kui ta läks 2010. aastal ülikooli ja temast sai Ülikoolimisjoni Ülistustantsu 
meeskonna ja hiljem Au Ülistustantsu meeskonna liige. 2015. aastal läks 
ta lõpuks Väe Ülistustantsu meeskonda, mille tegemisest ta oli kaua aega 
unistanud.

Umbes sel ajal sai ta vanempastor Dr Jaerock Lee palve kaudu tuberkuloosist 
terveks. Sellest ajast saadik on ta pühendunud oma esinemiste kaudu veelgi 
enam Jumala austamisele. Ta ütles, et ta on rõõmus, kui ta jagab Isanda 
armastust oma tantsu kaudu teisi keeli kasutavate ja teise kultuuritaustaga 
inimestele. 

„Ma tunnen suurt Jumala armastust, kui ma näen inimesi meie esinemiste 
ajal nutmas, kui ma näen neid pühaduse evangeeliumi läbi äratatud ja kui 
nad kogevad Püha Vaimu tervendustööd. Ma loodan, et üha enam inimesi 
tunneb seda suurt Isanda armastust ja et nad jõuavad ilusasse Taevasse.“

Seulgi Kim, Väe ülistustantsu meeskond, Kujutavate Kunstide Komitee

Vend Jaeyun Kim (pilt nr 1) lõpetas UCLA, mis on üks USA lääneosa 
parimaid ülikoole. Ta sai 2015. aastal samast koolist ka magistrikraadi. Kui ta 
töötas keskkooli matemaatikaõpetajana, saadeti tema isa, misjonär Hangryeol 
Kim, kes teenis California Manmini Misjonikeskust, Peruu Manmini 
kogudusse, ja keskus vajas teda asendavat misjonäri.

17. detsembril 2017 saatis Manmini Keskkogudus ta ilmaliku misjonärina 
misjonikeskusesse. Tegelikult oli ta misjonitöö nägemusest tugevalt kinni 
hoidnud ajast, mil ta oli keskkooli õpilane. Jumalal oli see meeles ja temast sai 
Jumala juhatusel misjonär.

„Ma tahan olla väega misjonär ja juhatada palju Põhja-Ameerika inimesi 
pühaduse evangeeliumi abil Isanda juurde. Seda tehes loodan ma tasuda 
mind armastuse ja väega karjasega kohtuda lasknud Jumala armu eest ja 
omale tõelise usu saada.“

Jaeyun Kim, USA California Manmini Misjonikeskus

„Ma tahan saada väe ja 
juhatada palju Põhja-
Ameerika noorukeid 

Isanda juurde!“

„Ma tunnen rõõmu, 
kui inimesed tunnevad 
Isanda armastust minu 

tantsus!“

„Ma loodan, et minust 
saab armastav advokaat, 

kes annab paljudele 
inimestele abi ja lootust!“

„Sest Jumal on see, kes teis tegutseb, et te tahate ja toimite Tema hea nõu kohaselt“ (Filiplastele 2:13).
Manmini noorukid paistavad maailmas silma, sest neile on õpetatud pühaduse evangeeliumi ja nad on kogenud palju imesid, 

tunnustähti ja väetegusid. Kuulame nüüd nelja oma valdkonnas Kristuse head lõhna väljastanud ja Jumala 
auks oma pühade eesmärkide poole edasi liikuva nooruki tunnistusi.
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„Politseinikuna 
soovin ma edastada 
tasuta saadud Isanda 

armastust!“
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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) Kirjastaja: Dr Jaerock Lee 

Peatoimetaja: Geumsun Vin  

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 
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Väljaandja: Manmini Keskkogudus
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J e e s u s ,  k e s  t u l i  m a a i l m a 
inimkonna Päästjaks, jättis meile 
mõned sõnad, mis ta rääkis vahetult 
enne oma vi imast h ingetõmmet 
ristil ja need on meile teada „seitsme 
viimase ristil räägitud sõnana.“ Ta 
tahtis inimkonda istutada vaimset 
elu isegi oma viimase hetkeni ristil. 
Vaatleme täna neljandat, viiendat 
ja kuuendat sõna, mis Jeesus meile 
ristil pärandiks jättis. 

Neljas sõna: „ELII, ELII, LEMAA 
SABAHTANI?“

Je e s u s e  s õ n a d  „ E L I I ,  E L I I , 
LEMAA SABAHTANI?“ Matteuse 
27:46  t ä he nd ava d  t õl ke s  „ M U 
JUMAL, MU JUMAL, MIKS SA 
MU MAHA JÄTSID?“

J e e s u s  e i  ö e l n u d  n e i d  s õ n u 
Jumalale k ibeda kaebusena ega 
väljendanud verbaalselt oma piina. 
Tegelikult peitub neis sõnades väga 
oluline vaimne tähendus.

Sel ajal oli kulunud kuus tundi 
Jeesuse esialgsest ristile löömise ja 
ristil oleku ajast (Markuse 15:25-34). 

Isegi kui tal ei olnud piisavalt jõudu, 
„kisendas ta ikka valju häälega.“ 
Jeesus teg i  seda ,  et  meenutada 
kõigile inimestele ja lasta neil aru 
saada, miks Jumal oli ta jätnud ja 
miks ta tuli risti lüüa.

Jeesus  lööd i  r i s t i  i n i m kon na 
pattudest lunastamiseks. Kuna kogu 
inimkond oli oma saatuse poolest 
Jumala poolt hüljatud käsuneeduse 
seaduse alusel, neeti Jeesust ja Jumal 
jättis ta meie tõttu. Selleks, et kõigile 
inimestele seda meelde tuletada, 
„kisendas Jeesus valju häälega.“

Järgmiseks, Jeesus „kisendas valju 
häälega“, sest arvukad inimesed on 
ikka maailmaga sõbrad ja käivad 
surma teed pidi, isegi kui Jumal 
o n  a nd nu d  o m a  a i nu s ü nd i nu d 
Poja patuste eest. Jeesus taht is, 
e t  h inged oleksid tead l ik ud Ta 
ristilöömise põhjusest, võtaksid Ta 
vastu ja saaksid igavese elu. Nende 
põhjuste tõttu kisendas Jeesus valju 
hä ä lega  „ ELI I ,  ELI I ,  LEM A A 
SABAHTANI?“

Kui me usume kogu südamest, 
et Jumal jättis Jeesuse maha ja et 
Ta löödi risti meie pattude tõttu, ei 
või ükski meist enam keset pattu 
elada, vaid peaks elama pühitsetud 
elu ja saama Tema lapseks, kes 
võib Jumalat „Isaks“ kutsuda. Me 
peame ka eriliselt rõhutama usinalt 
ristisõnumi levitamist, et juhatada 
kõik surma teed mööda minevad 
hinged päästeteele. 

Viies sõna: „Mul on janu.“
Kui inimesest jookseb olulisel 

määral verd välja, tekib tal äärmine 
janu. Kujutage nüüd ette, kui janune 
pidi olema Jeesus, kui ta naelutati 
ristile ja oli seal kuivas Iisraeli õhus 
tundide kaupa lõõmava päikese käes. 
Ometi ei kannatanud Jeesus lihtsalt 
füüsilise janu tõttu: Tema sõnades 
„ mu l  o n  j a nu“  p e i t u b  va i m n e 
tähendus. Tema sõnad on vaimse 
loomuga ja õhutavad meid kõiki 
Tema verehinna tagastamise teel Ta 
janu kustutama. 

Kuidas me saame siis „Jeesuse 
verehinda tagastada“? Kuna Jeesus 
valas  oma vere  pat uste  –  kog u 

inimkonna – lunastamiseks, tuleb 
meil leida ja kuulutada evangeeliumi 
kõigile neile, kes lõpetaksid muul 
juhul põrgus. Lisaks uskmatutele 
„otseselt“ evangeeliumi jagamisele, 
võime me „kaudselt“ evangeeliumi 
levitada hingede pääsemise eest 
palvetades ja Jumalale misjonitöö 
heaks ohvriande tuues. 

Kui Jeesus ütles: „Mul on janu“, 
torkasid  mõned lähedal  olevad 
i n i mesed  ä ä d i k aga  i m mut a t ud 
käsna iisopi roo otsa ja ulatasid 
selle tema suu juurde. Jeesus ei 
võt nud haput  vein i  vast u mit te 
oma janu kustutamiseks, vaid ta 
võttis hapu veini maitse vastu, et 
täita vaimset seadust, mis sätestati 
Va n a  Te s t a m e n d i  p r ohve t l i k u 
ettekuulutusega (Psalm 69:21) – „mu 
janus nad jootsid mind äädikaga.“ 

Jeesuse „hapu veini vastuvõtmine“ 
tunnistab sellest, et Jeesus jõi haput 
veini ja tegi meie jaoks uue veini 
joomise võimalikuks. „Hapu vein“ 
sümboliseer ib Vana Testamendi 
seadust, ent „uus vein“ tähistab Uue 
Testamendi armastuse seadust, mille 
Jeesus ise teoks tegi. 

Vana Testamendi seaduse kohaselt 
tuli kõiki patuseid nende pattude eest 
karistada ja nende pattude lunastust 
teostati nende poolt Jumalale ohvriks 
toodud loomade vere kaudu. Kuna 
Jeesus sai  ise lepitusohvr iks ja 
lunastas meid käsuneeduse seaduse 
alt oma ristisurmaga, „võttis“ Jeesus 
meie eest „haput veini vastu.“ 

Seega, meile andestatakse meie 
patud, kui me usume Jeesust Kristust 
ja parandame kogu südamest oma 
pattudest meelt. See on „uue veini 
joomise“ tegu ja Jeesus ütles meile 
„mul on janu“, et meile seda fakti 
selgeks teha, ja võttis hapu veini ise 
vastu. 

Kuues sõna: „See on lõpetatud!“
Johannese 19:30 kirjutatakse: „Kui 

nüüd Jeesus oli võtnud äädikat, ütles 
ta: See on lõpetatud!“ ja, langetanud 
pea ,  heit is  h inge.  Jeesus v i it as 
sõnadega „See on lõpetatud!“ sellele, 
kuidas Ta in imkonna lunastuse 
ettehoolde teostas ja käsuseaduse 

armastusega teoks tegi. 
„Patu palk on surm“ (Roomlastele 

6:23) järgi pidid kõik patused saama 
surmakaristuse ja põrgusse minema. 
Jumalalapsed pidid kaua aega tapma 
oma pattude andeks saamise jaoks 
kariloomi või lambaid ja loomade 
vere ohvriks tooma, kuid Jeesus 
lunastas meid, patuseid, käsuneeduse 
alt iseend ristilöömiseks ohvriks 
tuues (Heebrealastele 7:27). 

Meetmed,  mida  Jeesus  võt t i s 
inimkonna pattudest lunastamiseks 
k a s u t u s e l e ,  t e o s t u s i d  Te m a 
k i r j e l d a m a t u  j a  s e l e t a m a t u l t 
suuremahulise armastuse kaudu. 
Kallis Jumala Poeg tuli siia maailma, 
kannatas vahistamise piina ja patuste 
endi poolt piitsutamist, kandis ta 
pähe pandud okaskrooni ja ta kätest 
ja jalgadest löödi läbi naelad. 

Meie oleme saanud õiguse minna 
Taevasse oma usu kaudu Jeesusesse 
Kristusesse, kes võitis surma oma 
võrratu armastuse ja ohvriga meie 
eest. Mida me siis peame tegema? 
Kuna  Jeesus  teg i  kogu  Jumala 
ettehoolde armastuse ja ohvri läbi 
teoks ja sai kuningate kuningaks ja 
isandate isandaks, siis peame meie – 
Tema poolt päästetud – samuti kogu 
Jumala tahet teoks tegema. 

Jumala tahe meie jaoks on täielik 
pühitsusele jõudmine ja täiuslik 
ustavus. Me peame kandma üheksat 
P ü h a  Va i m u  v i l j a ,  s a a v u t a m a 
vaimse armastuse ja teoks tegema 
õ n d s a k s k i i t m i s e d .  M e  p e a m e 
Tema käsu kohaselt olema Isanda 
tunnistajateks igas maailma nurgas ja 
tegema kõik meist oleneva hingede 
pääsemisele tulekuks. Üksnes siis 
saame me lõpetada Tema mõrsjaks 
ettevalmistumise, kui me teostame 
t ä i e l iku l t  i ga  Jumala l t  s aadud 
ülesande ja tunnistame Talle Tema 
naasmise päeval: „See on lõpetatud!“

Õed-vennad Kristuses, ma palun 
Isanda nimel, et igaüks teist elaks 
Jeesuse „viimase seitsme risti l t 
räägitud sõna“ vaimset tähendust 
mõistes Jumala arvates kohast elu 
ja elaks igavesti Isandaga kõige 
ilusamas taevases elukohas.

●●●

Jeesuse kolm viimast 
sõna ristil (3)

„Kella kolme paiku aga 
kisendas Jeesus valju häälega: 

„Elii, elii, lemaa sabahtani?“ – see 
tähendab: „Mu Jumal, mu Jumal, 

miks sa mu maha jätsid?“ 
(Matteuse 27:46)

„Pärast seda ütles Jeesus, teades, 
et kõik on juba lõpetatud, 

et Kiri läheks täide: „Mul on janu.“…
Kui nüüd Jeesus oli võtnud äädikat, 

ütles ta: „See on lõpetatud!“ 
ja, langetanud pea, heitis hinge.“ 

(Johannese 19:28-30)

Vanempastor Dr Jaerock Lee 
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Diakon Changkeuk Maeng, 
69-aastane, Hiina kihelkond, 

Manmini Keskkogudus

26. detsember 2017 tulin 
ma välja, et tööle minna. 
Ma tundsin, kuidas mu 
ihu kaldus vasakule, seega 
ma pöördusin tagasi kodu 

poole. Teel tundsin ma jalgade ja keele halvatust. Ma 
ei suutnud trepist üles minna ega rääkida. 

Ma suutsin koju jõuda. Mu tütar helistas numbrile 
199, et kiirabi kutsuda ja mind viidi kiiresti haiglasse. 
Tegu oli ajuinfarktiga. Arst ütles, et aju kolmes osas 
olid ajurakud kahjustatud ja ei tervene täielikult. Ta 
lisas ka, et ma ei suuda enam normaalselt elada.

29.  de t sembr i l  kel l  17.0 0  võt s i n  ma vas t u 
vanempastor Dr Jaerock Lee palve. Pärast palvet 
muutusid mu jalad tugevamaks ja ma hakkasin teiste 
abita kõndima. Mu ihu ei kaldunud samuti enam 
vasakule poole. 

Pärast 30. detsembri reedeöist teenistust surusin 

ma vanempastori kätt ja mu halvatud keel muutus 
normaalseks. Ma hakkasin normaalselt kõnelema. 
Halleluuja!

Diakoness Songyee Jung, 
40-aastane, Kaanani misjon, Manmini Keskkogudus

Viimase kahe aasta jooksul 
on mul vahel esinenud tõsised 
kõrvetised. Veidi hiljem levisid 
sümptomid isegi mu kurku. Ma 
tundsin kurgus põletustunnet ja 
millegi liikumist. Ma tundsin 
iiveldust. Kui ma lamasin voodis, 
tuli maos sisalduv söögitoru kaudu 

välja ja ma tundsin rinnas tugevat põletustunnet. Ma ei saanud 
seliliasendis magada. 

2016. aasta septembris tehti mulle gastroskoopiline 
läbivaatus, mis näitas gastroösofageaalset reflukshaigust. 
Mu söögitorus oli tugev põletik ja verejooks. Ma tarbisin 
ravimeid, kuid mu seisund ei paranenud. 2017. augustis tehti 
mulle taas gastroskoopiline läbivaatus, mis näitas ikkagi maos 
ja söögitorus olevaid arme. 

 30. detsembril 2017 võtsin ma vastu vanempastor Dr Jaerock 
Lee palve pärast reedeöist 
t e e n i s t u s t .  J ä r g m i s e l 
hommikul leidsin ma, et 
kõrvetised ja muud sümptomid 
olid täielikult kadunud. Ma 
ei tundnud kurgus enam 
midagi ja seedisin toitu hästi. 
Ma sain vanempastori palve 
kaudu gastroösofageaalsest 
reflukshaigusest terveks!

Vend Juyeong Jung, 
14-aastane, 9. kihelkond, 

Manmini Keskkogudus

4 .  n o v e m b r i l  2 0 17 
vigastasin ma oma paremat 
käsivart, kui ma kukkusin 
mänguväljaku liugrennist 
alla. Arst ütles, et mu käsi 
oli täiest i puruks ja ma 

vajasin operatsiooni. Ta lisas, et operatsioonita lõpetab 
mu käsi kasvamise ja on edaspidi teisest käest lühem 
või käsi võis paigast minna ja kõveraks muutuda. Ma 
tahtsin Jumala käest tervenemist saada, seega ma 
läksin koju. Ma võtsin vastu vanempastor Dr Jaerock 
Lee automaatvastajasse salvestatud palve. Pärast 
palvet valu vaibus vähehaaval ja kadus. Ma magasin 
sel õhtul hästi. 

Arst ütles, et mu käsi oli puruks ja tekitab mulle 
tugevat valu. Kuid ma ei tundnud mingisugust valu. 
Ma läksin Taanieli palvekoosolekule ja parandasin 
meelt. Ma puhkesin nutma. 

17. novembril saatsin ma mägedes palvemajas 
palvetavale vanempastorile palvesoovi. 2. detsembril 
tehti mulle röntgenläbivaatus. Arst ütles, et mu 

käeluud olid täiuslikult ja õieti liitunud. Halleluuja!

„Ma sain palve kaudu terveks 
gastroösofageaalsest reflukshaigusest!“

„Mul oli parema käe luumurd, 
kuid luu osad liitusid täiuslikult 

ilma operatsioonita!“

„Ma sain terveks rabanduse 
tekitatud halvatusest!“

▶ Ajuinfarkti tunnus 
aju basaaltuuma 

valgeolluses ja aju 
parempoolse külgmise 

vatsakese tagaosas.

▲ verejooks ja põletik 
mao ja söögitoru vahelises 

piirkonnas

Enne palvet

Enne palvet

▶ Õlavarreluu 
oli täiesti 

purunenud ja 
asukohta muutnud.

▶ Purunenud luuosades 
oli piisavalt luud 

tervendavat vedelikku, 
mingisuguseid 

lühenemise märke ei 
täheldatud.

Enne palvet

Pärast palvet

Elava Jumala 
ülevoolavad 

tõendid

Nii nagu Jeesus ütles 
Johannese 11:40: „Jeesus 

ütles talle: Kas ma ei 
öelnud sulle, et kui sa usuksid, 
näeksid sa Jumala kirkust?“, 

usk Jumalasse võib 
esile tuua kirjeldamatult 

hämmastavad Jumala teod. 

Kogu Korea ja riigi välised 
Manmini koguduse liikmed 

on kogenud väga suurt 
kõikvõimsa Jumala väge. 

Nad on tervenenud haigustest, 
saanud palvevastused 
ja õnnistused ja neid on 
kaitstud õnnetuste või 

haiguste eest. Siin on mõned 
nende tunnistustest. 

Dr Jaerock Lee sai ütlemata paljude palvetundide ja 
paastuaegade ohvriks toomise kaudu Jumalalt Püha 
Vaimu sisendusel pühakirja tõlgendusi. Kõik tema 
vaimsed sõnumid on saadaval koguduse veebisaidil www.
manmin.org, mis on võimaldanud paljudel inimestel neid 
jutlusi kuulata ja kogeda vaimset tervenemist, muudatust 
ja elu. 

                               
46-aastane vend Viktor Tševtšigašev kuulas Dr  

Jaerock Lee jutlusi CNL-i ja TBN Venemaa kaudu, 
mis on vene keele kõnelejate kristlikud edastajad. Ta 
oli hämmastunud sügavalt vaimsete sõnumite tõttu. Ta 
nentis: „Dr Lee näis väga alandlik ja usaldusväärne ja 
ta esitas selged vastused küsimustele, mis mul olid kaua 
aega Piibli kohta olnud.“ Ta koges ka tervenemist. Ta 

sõrmed olid paistes ja küünte 
alt tuli mädast eritist töö tõttu 
ning tal oli jalgade psoriaas. 
Kuid t a  te r venes kõigest 
sellest. 

Ajas t ,  m i l  t a  pe rekond 
r e g i s t r e e r u s  M a n m i n i 
koguduseliikmeteks, on nad 
osalenud Interneti vahendusel 

Manmini ülistusteenistustel ja oma ligimestele pühaduse 

evangeeliumi levitanud. 

43-aastane diakon Jongyeong Park, Manmini 
Keskkoguduse 32. kihelkonnast, ütles, et ta ei olnud teises 
koguduses käies rõõmus. Maailm on liiga palju kurjuse 
tõttu määritud ja see tõmbab 
mind tugevalt patu poole. Kas 
ma suudan seda võita? Ma 
soovin, et ma võiksin vähemalt 
häbiga pääseda.

Vahepeal juhtus ta YouTube 
k a n a l i l t  v a a t a m a  „Vä e“ 
nimelist  v ideoklippi.  See 
rääkis Dr Jaerock Lee kaudu 
ilmsiks sanud väetegudest. Ta hakkas Dr Lee jutlustest 
mõtlema. 

Ta hakkas kuulama Dr Lee jutluste seeriat „Risti 
sõnum“ ja jätkas teiste sõnumitega. Teda puudutas 
sügavalt Jumala suur armastus, pärast seda kui ta kuulis, 
et Jumal on maa peal inimest kasvatanud, et saada omale 
tõelisi lapsi, kellega igavesti armastust jagada. Lõpuks 
registreeris ta end perega Manmini koguduseliikmeks ja 
nüüd maitseb ta oma usuelus tõelist rõõmu. Kuna ta elab 
kristlikku elu, milles ei ole patuga midagi tegemist, on ta 
pere Isandas rohkem rahul olnud.

Elusõna viis mind uuenemise ja rõõmu teele!
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M„Ma sain terveks hematoloogilisest 
pahaloomulisest kasvajast!“

2017. aasta aprillis olid mu ihus ebatavalised sümptomid. 
Ma tundsin kogu ihus valu ja mul oli raske magada tugeva 
peavalu ja sügelustunde tõttu. Ma muutusin nõrgemaks ja 
lamasin kogu päeva voodis. Kuna sümptomid muutusid 
aja jooksul hullemaks, ei suutnud ma üldsegi süüa. 

Mul diagnoositi 4. staadiumi hematoloogiline 
pahaloomuline kasvaja. Arst ütles, et täielik taastumine ei 
olnud garanteeritud isegi operatsiooni järgselt, sest vähirakud 
olid juba kogu ihusse levinud. Veelgi hullem oli, et mulle öeldi, et ma oleksin 
operatsioonita ükskõik millal surra võinud. 

Selles meeleheitlikus olukorras tuli mulle midagi meelde. Kaks kuud enne selle 
algust juhatati mind Delhi Manmini Kogudusse. Ma kuulsin palju tunnistusi 
inimestelt, kes olid vanempastor Dr Jaerock Lee palve kaudu haigustest terveks 
saanud. 

Ma hakkasin GCN-i kaudu Taanieli palvekoosolekul palvetama. Ma parandasin 
oma varasemast elust meelt ja palvetasin kogu südamest. Ma võtsin kolm korda 
vastu vanempastori salvestatud palve ja kuulasin ta jutlust „Risti sõnum.“ Ma 
võtsin pastor John Kimi kaudu sageli vastu palve palverätikuga, mille eest Dr Lee 
oli eelnevalt palvetanud (Apostlite teod 19:11-12). Pärast seda tundsin ma end palju 
paremini ja sain kogu ihusse jõudu juurde. 

Siis ma kuulsin 2017. aasta augustis toimuvast Manmini suvekoosolekute 
sarjast. Ma valmistusin täieliku tervenemise saamiseks ette. Ma tõin paastu- ja 
palveohvreid. 7. augustil liitusin ma GCN-i kaudu koosolekusarja esimese päeva 
koosolekuga. Kui ma võtsin vanempastori palve vastu, juhtus minu sees midagi 
hämmastavat. Ma sain kohe pärast palvet Püha Vaimu tule. Ma higistasin palju, 
kui mu ihu muutus tulikuumaks. Siis olid kõik vähi sümptomid täielikult kadunud!

Kümme päeva hiljem läbisin ma arstliku kontroll-läbivaatuse. Arst ütles 
hämmastunult: „Kõik vähirakud on kadunud!“ Ma tänan ja austan kõige eest mind 
tervendanud Jumalat. 

Ma sain alles hiljuti aru, 
et ma suudan teha ükskõik 
mida ja kanda Isandale vilja, 
nii kaua kui mul on usku. 
Ma töötan Söuli Majutuse ja 
Kogukondade Korporatsioonis. 
Ma olen vastutanud paljude 
ehitusplatside eest, kuid aastate 
jooksul pole ainsatki õnnetust 
esinenud, sest vanempastor Dr 

Jaerock Lee palvetas mu eest. 
Ma täitsin oma kohust usinalt ja teenisin teisi, nii nagu ta oli mind tegema 

õpetanud. 31. detsembril 2017 sain ma Söuli linnapea avaliku kiituse osaliseks. See 
anti tunnustuseks mu panuse eest üleujutuse kahju turvameetmete teostamise, kahju 
vähendamise ja kodanike turvamise eest. Ma olin rõõmus, et sain Jumalale au tuua. 

Vend Jonghyun Baek, mu poeg, on nüüd 21-aastane. Kui ta oli viiene, kogeles 
ta hirmsasti. Aga kui ta surus usu läbi vanempastori kätt, muutus ta seisund 
otsekohe normaalseks. Pärast hämmastava Jumala väe kogemist palvetas ta, et 
ta saaks õppida keeli ja jumalariigi heaks tööd teha. 2018. aastal võeti ta vastu 
Hankuki Välisõpingute Ülikooli Araabia keele osakonda, kui ta läbis ennetähtaegse 
vastuvõtu kirjaliku testi. Ta sai isegi stipendiumi, mis kattis pool tema õppemaksust 
kõigi akadeemiliste aastate ajal. 

Õde Jihyun Baek, mu tütar (19-aastane), suri peaaegu, kui ta oli väike. Auto 
tagandas ja sõitis temast üle! Kuid ta oli karjaseruumis kaitstud. Ta on väga terve. 
Ta on teeninud viimasel ja käesoleval aastal pühapäevakooli keskkooli õpilasmisjoni 
juhina. Kuna ta õppis ja käitus koolis hästi, anti talle väljapaistva õpilase auhind. 

Vanemdiakoniss Miok Kim (49-aastane), minu naine, on samuti tulvil rõõmu ja 
tänu, kui ta kannab hoolt hingede eest ja palvetab tõsiselt. Ma tänan ja austan kõige 
eest Jumalat, kes juhatas kogu mu peret, et neil oleks kauni taeva lootus ja nad 
käiksid õnnistuste teel. 

Diakon Yongchul Baek, 53-aastane, 6. kihelkond, Manmini Keskkogudus
Õde Tara Singh, 28-aastane, Delhi Manmini Kogudus, India

„Mu peres on ülevoolavad õnnistused!“

67-aastast õde  Teresita 
Tamayo Filipiinide Manila 
Manmini Kogudusest oli 
t u rval iselt  kaitstud suures 
t u lekahjus.  2018.  aast a  4. 
jaanuari hommikul kell 10.00 
p u h k e s  t u l e k a h j u  t u l e g a 

mänginud laste tõttu ja sellest sai suur tulekahju. 
Tulekahju suudeti üle 20 tuletõrjeauto abil kontrolli 
alla saada alles õhtul kella 17.00 ajal. Tules põlesid 
ära õde Teresita Tamayo 50 naabri maja, kaasa 
arvatud maja, mis oli vahetult enne tema oma. 
Kuid tema maja kaitsti täielikult tulekahju eest. 

„Ma saatsin oma koguduse pastori kaudu 
keskkogudusse palvesoovi. Lõpuks oli vaid 
minu maja karjaseruumis täieliku kaitse all! 
Hämmastav!“

2 9 .  d e t s e m b r i l  2 0 1 7  
k u k k u s  23 - a a s t a ne  v e n d 
A r g u i n s  O d a k a  S a n d e 
Keenia Nairobi Manmini 
P ü h a d u s k o g u d u s e s t 
neljandalt korruselt ehitusplatsil, 
kus ta töötas. Ta astus kogemata 

redelile, mille kruvid olid lahti ja kukkus. 
Kaastöötajad viisid ta kiiruga haiglasse, kuid ta oli 
absoluutselt normaalses seisundis, peale väikese 
lõikehaava näol! 

Ta ütles: „Mu ihu langes pea ees alla. Äkki 
tundsin ma õhus mingit jõudu, mis pööras mu 
ihu nii, et mu parem käsi langes pea asemel ees.“ 
Talle tehti meditsiiniline läbivaatus, kuid ei leitud 
absoluutselt mingit vigastust ja tema paremale käele 
tehtud röntgenipilt näitas, et tal ei olnud midagi viga. 

32-aastane vend Vassili 
M o l d a a v i a  M a n m i n i 
K o g u d u s e s t  s õ i t i s  11 . 
ok toobr i l  2016 t ema auto 
kõrval olevale autole kogemata 
otsa. Auto litsus tema auto 
laiaks ja surus ta juhikohalt 

ära. 
„ Au t o  p e a t u s  t ä p s e l t  e n n e  m i n u  i hu 

puudutamist. Pärast seda ma kogusin end, avasin 
ukse ja tulin autost välja. Ma kontrollisin kogu 
oma ihu, kuid mul ei valutanud miski. Ma olin 
karjaseruumis kaitse all!“ 

Ta registreerus Manmini koguduseliikmeks 
pärast vanempastor Dr Lee jutluste kuulamist 
tuttavalt saadud CD-delt. Ta ütles, et elusõna 
muutis ta elu. 

Meid kaitsti täielikult suures tulekahjus 
ja õudsates õnnetustes!


