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GCN TV avamise päeval ilmus hiilgav rist taevasse, 
Empire State Building hoone kohale, kus asuvad GCNi 

saatjad. 

Praegusel ajal elavad inimesed 
multimedia ülikiires ajastus, kus 
on satelliidid, kaabeltelevisiooni 
edastajad, avalikud võrgud, IP TV ja 
nutitelefonide läbi toimiv mobiilne 
edastus. Meedia on nii mitmekesine 
ja saadete arv suureneb üha, seega 
vaatajatel pole lihtne kõrgkvaliteetset ja 
õpetlikku saadet leida ja valida.

Saate režissöör toob saate jaoks ette 
nähtud ajavahemiku jooksul inimesed 
pääsemisele, jumalikule tervenemisele, 
muutumisele ja õnnistuse tegudele. 
GCN TV edastab kristliku kanalina 
Jumala armastust ja väge. GCN TV 
(Juhatuse esimees: dr Jaerock Lee, 
veebisait: www.gcntv.org) on kristlik 
edastusvõrk, mis rajati ainult Kolmainu 
Jumala auks ja evangeeliumi viimiseks 
kõigi rahvaste inimestele. 

GCN TV valgustab tõega neid 

maailmas, kes kannatavad haiguse ja 
muude probleemide tõttu. See kuulutab 
ka arvukaid väetegusid, mis kinnitavad 
elavat Jumalat ja meie Päästjat Jeesust 
Kristust.

GCN annab vaatajaskonnale laia 
spektri  eri  saadetest:  näiteks dr 
Jaerock Lee „Elusõna“, „Väe saladus“ 
ja „Algne hääl“, mis tunnistavad 
Piibli tõepärasust vaatajate elavate 
tunnistuste kaudu. Pastor Soojin Lee 
GCN TV jutluste seeriad „Ma teen 
seda“ ja „Kiitus ja ülistus“ näitavad 
kõrgkvaliteetsete kultuurikunsti 
etenduste kaudu taevast ilu.

Pealegi, GCN TV on varustatud 
mitmesse keelde simultaantõlke 
süsteemiga, mis edastab saateid 
korea,  inglise,  hispaania,  vene, 
prantsuse ja urdu keeltesse. Mitmesse 
keelde edastamine võimaldab teiste 

maade vaatajatel jälgida saateid ilma 
arusaamisraskusteta. 

Dr Jaerock Lee „Elusõna“ on saadete 
seast parim. Tema parimaid jutlusi nagu 
näiteks „Risti sõnum“, „Usumõõt“, 
„Taevas“, „Põrgu“, „Vaimu üheksa 
vilja“ ja „Armastuse peatükk“ on 
ülemaailmselt toodetud ja eetrisse 
lastud. 

GCN TV hakkas  1 .  j aanuar i l 
2013.  aas ta l  kasutuse le  võetud 
digitaaltelevisioonile ülemineku 
e t tevalmis tamiseks  valmis tama 
jutluste saateid, kus kasutatakse HD 
(kõrglahutusvõimega) tehnoloogiat. 
HD saated on hea ettevalmistusega ja 
dr Lee jutluste kaudu ning kolm korda 
päevas eetrisse lastava „Haigete eest 
palvetamise“ saate kaudu on paljud 
inimesed võtnud Jeesuse Kristuse vastu 
ja saanud kristlasteks ning kogenud 

ruumi ja aega läbivat Jumala väge. 
Lisaks, vaatajad võivad reaalajas 

ü h i n e d a  i g a s u g u s t e  M a n m i n i 
Keskkoguduse teenistustega ja Taanieli 
palvekoosolekuga ja erinevad saated 
on saadaval mobiilse veebiteenuse 
kaudu. Nutitelefonide kasutajatele on 
ööpäevaringne juurdepääs aadressil 
m.gcntv.org. 

GCN TV on  samut i  eh i t anud 
ühendussillad maailma väljapaistvate 
edastajatega nagu NRB võrk, Enlace, 
Rodnoi TBN ja CNL. Lisaks on selle 
saateid avalike telejaamade, satelliitide 
ja kaabeltelevisiooni kaudu eetrisse 
lastud umbes 170 maal. Seega inimesed 
võivad seda igal ajal ja ükskõik 
kus jälgida. Me loodame, et paljud 
inimesed jälgivad seda, igatsedes 
Jumala vastuseid ja õnnistust uuel, 
2013. aastal. 

GCN TV, mida lähemale tulla, 
seda parem on hinge lugu!

Kristlik television enam kui 170 maa vaatajatele



2 Elusõna

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 

Usutunnistus

Kirjastaja: Dr. Jaerock Lee 
Peatoimetaja: Vanemdiakoniss Geumsun Vin  

# 235-3, Guro-Dong3, Guro-Gu, Seoul, Korea (152-848) 
Telefon: 82-2-818-7047   Faks: 82-2-818-7048 
Veebileht: www.manmin.org/english 
E-post: manminministry@gmail.com
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 Jumal on armastus, seega Ta soovib, 
et kõik inimesed, kelle arv ulatub 
nüüdseks seitsme miljardini, kuuleksid 
pühaduse evangeeliumi, pääseksid ja 
tuleksid tõetundmisele. See lõpuaja 
ettehoole räägib võimalikult palju 
inimesi pääsemisele viia sooviva 
Jumala plaanist. Seega, mida meil tuleb 
2013. aastal ette võtta, et otsustada oma 
südames lõpuaja ettehoole täiesti ja 
täielikult teoks teha

1. „Manmini“ nimes sisalduv 
Jumala armastus

Isa  Jumal  tahab i lmutada oma 
südant,  et  päästa selle koguduse 
kaudu „Manmini“,  mis tähendab 
„kõiki rahvaid“ või „kõiki inimesi“. 
Sellepärast nimetaski Ta koguduse 
„Manmini koguduseks“. Sellest ajast, 
kui ma läksin 37-aastaselt ülikooli 
seminari, valmistusin ma esimese 
kursuse üliõpilaseks olemise ajast 
koguduse avamiseks. Ma palusin 
üliväga Jumalat, et Ta annaks mu 
kogudusele nime. Kolme aasta pärast, 
varsti pärast koguduse rajamist, vastas 
Jumal. Ta ütles: „Pane kogudusele 
nimeks „Manmini kogudus.“

Jumal rajas selle koguduse oma 
lõpuaja ettehoolde teostamiseks ja 
nimetas selle „Manmini koguduseks“. 
Koguduse algusajal nimetasime me 
koguduse „Manmini koguduseks“, 
aga  kuna  me ee ldas ime pa l jude 
harukoguduste tekkimist, nimetasime 
me koguduse hiljem ringi „Manmini 
Keskkoguduseks“. Ja nüüd on sellel 
kogudusel enam kui 10 000 haru-ja 
liitkogudust.

Jumala suur ettehoole, mis ei päästa 
ainult Manmini koguduseliikmeid, 
vaid  kõiki  maai lma inimesi ,  o l i 
olemas juba Isa südames. Nüüd on 
aeg Ta südames tallel olnud lõpuaja 
ettehoolde tõsimeelseks avanemiseks. 
Jumal on teatud mõttes teinud siiani 
eelettevalmistusi. Kõigi inimeste 
p ä ä s e m i s e  e t t e h o o l d e  t õ s i s e k s 
ilmnemiseks on vaja alustada laialdast 
vaimset sõjapidamist. 

Pädev kindral  teeb lahingu eel 
põhjalikke ettevalmistusi. Te peate esiteks 
head relvad ette valmistama. Lisaks 
peavad teie sõdurid hästi ettevalmistatud 
olema. Nad  peavad  suutma relvi 
oskuslikult käsitleda ja nad peavad 
strateegiat samuti mõistma. Lisaks 
peavad nad olema valmis ohvitseride 

käsule kuuletuma. See tähendab, et 
sõjaline distsipliin peaks olema hästi 
kehtestatud. Sellele lisaks peaksid 
sõdurid olema kindlad, et nad võidavad 
lahingu kindlasti. Sama kehtib vaimses 
sõjapidamises. Te peaksite põhjalikult 
ette valmistuma, võrdeliselt teie hingede 
päästmise soovi määraga (Efeslastele 
6:12-13).

2. Jumala ettevalmistus lõpuaja 
ettehooldeks

Esiteks,  Jumal varustas meid 
hingede päästmiseks kõige kõrgemal 
tasemel tööriistadega.

Mis on hingede päästmiseks kõige 
vajalikum tööriist? See on Efeslaste 
6:17 kirjutatu kohaselt „elusõna“. 
Vaenlase kuradi ja saatana kurjadest 
sepitsustest läbitungiv ründerelv on 
„Jumala Sõna“. 

Nii nagu vaimne sõdalane läheb 
vaimsele sõjaväljale, peate ka teie oma 
vaimus Jumala Sõnaga relvastuma. See 
tähendab, et teil ei ole vaja Sõna üksnes 
mõista, vaid te peate ka Sõna alusel 
elama. Ainult siis võite te vaimselt 
kindel olla ja kartuseta lahingusse 
minna. Isegi lihalikus mõttes öeldakse, 

et mõõgakunsti meister peab mõõgaga 
üheks saama. Vaimne sõdalane peab 
samamoodi Sõna mõõgaga üheks 
saama.

Muide, „Jumala Sõna“ on „eluleib“, 
millega me toidame oma hinge, et see 
pääseks. Siis öeldakse Aamose 8:11, 
et tulevad päevad, mil Isand Jumal 
saadab lõpuajal „…maale nälja: nälja 
mitte leiva ja janu mitte vee järele, 
vaid Isanda Sõnade kuulmise järele“. 
Ma paastusin ja palusin Jumalat 
palju kordi ja Isa Jumal andis sellele 
kogudusele „viieastmelise pühaduse 
evangeeliumi“. Ta on kogudusele 
andnud külluslikke sõnu surevate 
hingede taastamiseks ja hinge hea 
käekäigu õnnistuseks. 

Lisaks andis Ta ka „väe“ tõendamaks, 
et  viieastmeline evangeelium on 
tõeliselt Jumala Sõna. Kuna Jumal 
andis mulle Jumalale kuuluva väe, 
on minu kaudu ilmnenud arvukad 
imed ja tunnustähed. Lisaks on ka 
kogudus tuliselt palvetanud ja heldelt 
kiitust jaganud, mis on võimaldanud 
päästetud hingedel säilitada Püha 
Vaimu täiust ja oma usku kasvatada. 
Pealegi,  see kogudus leidis juba 
12 väl ismaise koosolekusarja  ja 

Lõpuaja ettehoole
„[Jumal], kes tahab, et kõik inimesed pääseksid ja tuleksid tõe tundmisele.“ (1. Timoteosele 2:4)

2 0 0 0  U g a n da  Püh a  eva n g e e l i um i 2 0 0 0  U g a n d a  P ü h a  eva n g e e l i u m i 
koosolekusari, millest CNN tegi reportaažikoosolekusari, millest CNN tegi reportaaži

2000 Nagoya imedekoosolek 2000 Pakistani ühendkoosolekusari 2001 Keenia Püha evangeeliumi koosolekusari 2001 Filipiinide ühendkoosolekusari

Vanempastor dr Jaerock Lee juhtis välismaiseid koosolekusarju 
paljudes maailma kohtades ja andis tunnistust Piibli ehtsusest ning 
kuulutas, et Looja Jumal on elav ja Jeesus Kristus on meie ainus 
Päästja.

Tema palve kaudu said pimedad nägijaks, kurdid kuuljaks, 
tummad said kõnevõime tagasi, jalutud käisid ja hüppasid. Ja 
inimesed tervenesid igasugustest haigustest, kaasa arvatud vähist 
ja AIDSist. Lisaks kadusid taifuunid ta palve peale ja vihma hakkas 
valama maades, mis kannatasid tõsist põuda. Ilmnesid arvukad 
hämmastavad tunnustähed, imed ja väeteod, mis austasid Jumalat. 

Dr Jaerock Lee kuulutas julgelt kogu 
maailmale, et Looja Jumal on elav ja 
Jeesus Kristus on meie ainus Päästja.

Imed, tunnustähed ja väeteod, 
mis tõendavad, et Piibel on ehtne!
{ }

Iisraeli ühendkoosolek 7. septembril, 2009

Dr Jaerock Lee, Manmini Keskkoguduse vanempastor

Iisraeli ilmaennustus
Riiklik telekanal 10

Las Iisraelis sadada vihm. 

Me pole vihma kaua näinud ja see on meie jaoks
julgustav uudis.

„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) 
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kolmeaastase Iisreli teenistusega 
algse tee maailmamisjoniks.  Me 
leidsime edastus-ja kirjastusteenistuste 
abil ülemaailmse kirikupiirkonnani 
jõudmise võimaluse.

I s a  J u m a l  l a s i  s e l  k o g u d u s e l 
niimoodi hingedepäästmiseks parimate 
töövahenditega varustatud saada. Kui 
seda sõjaks ettevalmistusega võrrelda, 
oleksite te otsekui erinevate ajakohaste 
relvadega relvastatud. 

T e i s e k s ,  I s a  J u m a l  a i t a s 
koguduseliikmetel vaimselt kasvada.

I s a  J u m a l  a i t a s  m e i l  l õ p u a j a 
ettehoolde täielikuks teostamiseks 
vaimselt kasvada. Kuna Isa Jumal 
teadis, kui oluline see oli, lasi Ta sellel 
kogudusel 2010. aastast alatest kiires 
vaimuvoos kulgeda. Need, kes oma 
usust ustavalt kinni pidasid, suutsid 
vaimu kiires voos hästi kulgeda ja 
kasvasid vaimselt kiiresti.

Oli ka neid, kes tegid palju pattu 
ja tegutsesid ebaõiglaselt. Selleks 
ajaks tundsin ma karjasena nende 
eest sügavat vastutustunnet ja tegin 
eestpalveid, pannes oma elu meelt 
parandada soovivate koguduseliikmete 
eest pandiks. Siis andestas Isa Jumal 
suure halastusega nende peale. Ta 
andis neile ka vaimu igatseva südame. 
Seega ,  2011 .  aas ta l  re lvas tus id 
koguduseliikmed vabatahtlikult Jumala 
Sõnaga ja said ka südame, mis armastas 
palvetada.

Vaimu voolamine oli 2012. aastal 
2011. aasta omast veidi teistsugusem. 

Inimeste usk kasvas 2011. aastal järsult, 
aga 2012. aasta kasv oli aeglasem, kuna 
Isa Jumal juhtis vaimu voolu, et inimesed 
võiksid oma usku 2012. aastal tugevdada. 
Isa Jumala tõotusesõna näis aeglaselt 
täituvat. Niisuguses olukorras jälgis Isa 
Jumal usklikke, et näha, kas nad uskusid 
karjase sõna või kahtlesid selles. Nii nagu 
Aabraham ei kahelnud kunagi mingis 
olukorras tõotusesõnas, tahtis ka Isa 
Jumal, et meie koguduseliikmetel oleks 
taoline usk.

Samal ajal tahtis Jumal, et nad 
saaksid karjasega armastuses üheks. 
Need, kes Jumalat ja karjast tõesti 
armastavad, tahavad loomuomaselt 
karjase koormat jagada aidata. Isa 
Jumal ütles,  et  30 viimase aasta 
jooksul ei olnud 2012. aasta sarnast 
aastat, mil koguduseliikmete südamed 
olid koondunud üheks. 2012. aastal 
koondusid  pa l jud  uskl ikud oma 
karjasele lisajõudu andmiseks südames 
ja  mee les  üh te .  2012 .  aas ta  o l i 
niisugusel moel õnnistuse aasta.

Isa Jumal mõõtis iga üksiku uskliku 
usaldust ja armastust ja andis nende 
usumõõdule vastavalt ülevalt vaimset 
usku. Usus töötajad said 2012. aastal 
e r i t i  va imus  voo lamiseks  pa l ju 
võimekust. Kui nad koondasid oma 
südame ja tarkuse ja ületasid raskused, 
said nad Kaanani pühamu ajastu 
juhivõime. 

3 .  Va i m n e  s e a d u s ,  m i d a 
kasutatakse päästetud inimeste 
arvu suurendamiseks

Mida rohkem vaimseid inimesi on, 
seda laitmatumalt me võime teostada 
lõpuaja ettehoolet, mis kujutab kõigi 
inimeste pääsemist sooviva Jumala 
südant, kuna mida eredamalt paistab 
valgus, seda ähmasemaks muutub 
pimedus. Sellepärast peaks selles 
koguduses  tõusma esi le  rohkem 
vaimseid inimesi, kes paistavad sellesse 
maailma, kus vohab patt ja kurjus ja 
mis on vaimses mõttes äärmiselt pime. 

Õige aja tulles paistab vaimsete 
inimeste valgus täielikult ja karjane 
nende keskelt. Selle tulemusel saavad 
patus ja kurjas elavad inimesed rohkem 
pääsemisvõimalusi. Teie vaimseks ja 
täie vaimuga inimeseks muutumise 
määraga võrdeliselt saavad enamad 
hinged pääsemisvõimaluse. See on 
vaimumaailma arvestus. 

Seega te peaksite vaimseks 
muutuma mitte vaid oma 
au pärast, vaid selleks, 
et paljude hingede 
pääsemiseks õiglust 
teoks teha.  

Isegi minu ohverduse ja andumuse tõttu 
karjasena on paljud koguduseliikmed 
saanud pääsemisvõimalues ja armu 
liikuda vaimu voos. Nüüd on teie kord 
oma osa teha. Siis suudavad patu ja 
kurjuse pimeduses surevad hinged 
leida valguse ja pimedusest välja tulla. 
Selle tulemusel võite ka teie teoks teha 
lõpuajal võimalikult paljude hingede 
pääsemist sooviva Jumala ettehoolde. 

Seega ma soovin, et te saaksite 
kohuse tunde le  l i s aks  va imseks 
ja oleksite täieliku vaimuga ja et 
te võiksite teoks teha Isa Jumala 
et tehoolde ning seis ta  üheskoos 
aujoonel. Ma palun seda Isanda Jeesuse 
Kristuse nimel!

mad 
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Vanempastor dr Jaerock Lee

2002 Honduurase imede ja tervenemiste
koosolekusari

2003 Venemaa imedefestival2003 Venemaa imedefestival 2004 Saksamaa imedefestival 2004 Peruu tervenduskoosolekute sari 2006 Kongo RV imede ja tervendusfestival

2006 New Yorki koosolekusari

2009 Iisraeli ühendkoosolekusari2009 Iisraeli ühendkoosolekusari

2002 India imede ja tervenduspalve festival, kus osales kokku kolm miljonit inimest



Nr 9  3. veebruar, 2013 anmini   u  iseM U  

GCN URIMBOOKS

Tel.: +82-70-8240-2075 
www.urimbooks.com
E-post: urimbook@hotmail.com

Tel.: +82-2-824-7107
www.gcntv.org
E-post: webmaster@gcntv.org

Ülemaailmne Kristlike Arstide Võrk Urimi Kirjastus

Tel.: +82-2-818-7039 
www.wcdn.org
E-post: wcdnkorea@gmail.com

MIS
Manmini Rahvusvaheline SeminarÜlemaailmne Kristlik Võrk 

Tel.: +82-2-818-7334 
www.manminseminary.org
E-post: manminseminary2004@gmail.com

Tunnistus4

1 9 8 9 .  a a s t a l  s ü n d i s i n  m a  8 . 
raseduskuul ja kaalusin ainult 1,8 
kg (3,9 lb). Mind hoiti mõnda aega 
inkubaatoris. Mulle öeldi, et ma 
olin mitmel korral surma äärel, aga 
Jumala arm tervendas mu kui mu ema, 
vanemdiakoniss Kwangbun Kim, 
parandas oma formaalsest kristlase 
elust pisarais meelt. Järgmisel aastal 
registreerus ta Manmini Keskkoguduse 
liikmeks ja ma kasvasin üles, kuulates 
vanempastor dr Jaerock Lee jutlusi ja 
tunnistades ning kogedes ta väetegusid.

L ä b i s  r i i k l i k u  a d vo k a t u u r i 
eeleksami ainult usu kaudu

2008. aasta veebruaris läksin ma 
Hankuki Välisõpingute Ülikooli 
Õigusteaduskonna ül iõpilaseks. 
Minu isa, vend Ilho Lee, soovitas 
mul teha advokaatuurieksami, seega 
ma hakkasin selleks ette valmistuma 
2009. aasta detsembrist alates. Ma 
andsin 2010. aastal koolist puudumise 
avalduse lahkumiseks sisse. Aga 
sel ajal oli „Õiguskool“ Ameerika 
magistriõppe süsteemi laadse mudeli 
alusel tehtud. See kinnitati esialgu ja 
avati Koreas ja siis vähendati eelnevalt 
valitute arvu advokatuuri eeleksami 
kaudu. Seega ma pidin oma eesmärgid 
ümber hindama ja oma olukorra peale 
mõtlema. Aga lõpuks ma otsustasin 
advokatuuri eksamiks ette valmistuda.

Alguses polnud ma väga heas 
o l u k o r r a s .  M a  e i  s a a n u d  o m a 
perekonna majandusliku olukorra tõttu 
kuulata kuulsate lektorite loenguid 
ega Interneti teel peetud loenguid. Ma 
ostsin antikvariaadist loengukassette, 
seega mul jäi üle vaid samaks eksamiks 
ette valmistuvatest teistest üliõpilastest 
aeglasema tempoga õppida. Aga ma 
ei kurtnud selle üle ega tundnud selle 
tõttu ebamugavust. Ma olin veendunud, 
et ma saan kõike korda saata, kui Jumal 
on minuga, seega mitte miski ei olnud 
mulle probleemiks. 

M a  õ p p i s i n  p ä e v a d  j a  ö ö d 
läbi, kuulates päeva jooksul kuni 
kümme kasse t t i ,  kaasa  a rva tud 
Konstitutsiooniõiguse, Tsiviilõiguse 
ja Kriminaalõiguste aluste loengud, 
õ iguspretsedent ide  uur ingud ja 
katseeksamite teemalised loengud 
ning eelnevatest eksamitest võetud 
näidisküsimused. Selle tulemusel 
sooritasin ma 2011. aasta aprillis 53nda 
riikliku advokatuuri eeleksami. Ma 
tundsin mind valvanud ja julgustanud 
Jumala armastuse tõttu väga suurt 
tänutunnet. 

Lõpuks läbis riikliku advokatuuri 
eksami

Kuna eeleksami tulemus oli oodatust 
parem, kasvas mu enesekindlus, seega 
ma sooritasin advokatuuri teise astme 
eksami 2011. aasta juunis. Aga ma 
kukkusin läbi, sest mul polnud hästi 
ette valmistumiseks piisavalt aega. 
Sellest ajast saadik õnnistas Jumal mind 
ja valitses kõiki mu olukordi, nii et ma 
võisin ainult õpingutele keskenduda. 

2011. aasta novembris olin ma 
juba esimese astme eksami läbinud. 
Seega ma võisin ilma igasuguste 
l i i tumisprotseduuri te ta  ühineda 
g r u p i  p e a d i r e k t o r i  s o o v i t u s e l 
„Euihyangjae’ga“, mis on Hankuki 
Ülikooli Välisõpingute organiseeritud 
advokatuurieksami ettevalmistusgrupp. 
Sellega liitudes oli mul võimalik eksami 
kohta palju teavet saada ja oskusteavet 
õppida. Kool andis mulle ka kooli 
lähedal asuva stuudiokorteri, et aidata 
mul kohaletuleku peale kuluvat aega 
säästa. Koolist pakuti mulle ka tasuta 
loenguõpikuid, seega ma sain teise 
astme eksamiks rahaprobleemideta ette 
valmistuda. 

2012. aasta juunis, kui mul oli teise 
astme eksami sooritamiseks vähem kui 
kuu aega jäänud, palvetas dr Jaerock 
Lee lõpliku ettevalmistuse eest. Siis 
paranes üllatuslikult mu õpivõime 

ja ma suutsin varasemast paremini 
õpingutele keskenduda. Ma õppisin 
kaheksa-üheksa tundi päevas või 
eksamikuupäeva lähenedes isegi kuni 
kümme tundi päevas. Vaheajal õppisin 
ma kannatlikkust ja vastupidavust ja 
veendusin, et ma suudan eksamiga 
toime tul la .  Samuti  mängis  mu 
õpivõime täiustamisel tähtsat osa dr 
Lee raamat Eduka õppimise alused. 
Selleks ette valmistudes õppisin ma ka 
põhjalikult oma koolieksamiteks ja sain 
väljapaistvatele üliõpilastele mõeldud 
stipendiumi.

Lõpuks saabus eksamipäev. Eksam 
kestis neli päeva, 27. juunist 30. 
juunini. Teise astme eksam koosnes 
eksamiküsimustest. Ma kirjutasin nii 
palju, et ma täitsin kogu eksamilehe 
igas teemavaldkonnas. Siis lasi Jumal 
mul kahe unenäo kaudu eksami 
edukast sooritusest teada saada. Ühes 
unenäos olid mu nimi ja eksaminandi 
m ä r g i n u m b e r  t a h v l i l  e d u k a t e 
eksaminantide nimekirjas. Teises 
unenäos sain ma kolm tekstisõnumit, 
kus teatati, et ma sooritasin eksami 
edukalt. 

19. oktoobril, 2012. aastal avalikustati 
eksamitulemused ja sealt võis näha, et 
ma sooritasin eksami. Sel hetkel ma 
ütlesin: „Tänan Sind, Jumal!“ ja nägin 
vaimusilmas minu eest palvetanud dr 
Lee nägu. 13. novembril avalikustati 
lõplik edukate eksaminandide nimekiri. 
Ma võisin seal selgelt näha oma nime 
„Hanbit Lee!“ Halleluuja!

Minu teed juhatanud Jumala 
armastus

Ma võisin selle kõigega toime 
tulla Jumala armu ja Tema armastuse 
tõttu. 2011. aasta lõpus ja 2012. aasta 
alguses sain ma oma kihelkonna 
pastori ja suurkihelkonna pastori 
kaudu nende külaskäigu ajal aru palve 
tähtsusest. Pärast osalesin ma kiire 
graafiku ajal Interneti kaudu Taanieli 

palvekoosolekul. Siis muutusin ma 
enesekindlamaks ja see põhjustas 
õpivõime paranemist. 

Ma õppisin iga päev ühe piiblisalmi 
pähe ja lugesin Piiblist ühe peatüki. 
Ma lugesin lisaks ka ühe peatüki 
Õpetussõnadest. Seda tehes püüdsin 
ma väga Piiblist tarkust ja arusaamist 
saada. Ma hakkasin igal hommikul 
pärast dr Lee päevapalvet õppima. 
Ma kuulasin väsimuse korral Jumalalt 
saadud Manmini kiituslaule. Siis ei 
tundnud ma enam väsimust ja mu meel 
selgines. Ma olin ka kogu aeg hea 
tervise juures. 

M i n d  ü m b r i t s e v a d  i n i m e s e d 
soovitasid mul isegi pühapäeviti koolis 
käia ja varahommikust peale õppida. 
Aga ma pidasin kogu hingamispäeva ka 
siis kui eksam oli peaaegu käes ja ma 
osalesin isegi pärast pühapäevaõhtust 
teenistust vanempastor dr Jaerock Lee 
juhitud üliõpilaste minikoosolekusarjal. 

Koosolekusarja ajal õhutas dr Lee 
meid alati selles pattu ja kurjust täis 
maailmas oma usust kinni pidama ja 
püha jumalalaps olema. Ta ei unustanud 
ka kõigile õpilastele, algkooliõpilastest 
ülikooliõpilasteni, kinkekaarte anda. 
Dr Lee õrn armastus liigutas Manmini 
õpilasi ja tekitas nende seas kiire 
vaimse muudatuse. Ka mina olin 
ta armastuse eest tänulik ja põlesin 
entusiasmist. „Ma teen advokatuuri 
eksami edukalt ära ja valmistan 
vanempastorile rõõmu!“

2012. aasta märtsist alates läksin 
ma Korea Õigusuuringute ja – õppe 
Instituuti ja õppisin seal kaks aastat, et 
minust saaks õigusseltsi professionaal. 
M a  n ä g i n  u n e s ,  e t  m a  p a n e n 
vanempastorile kohtunikurüü selga. Ma 
kujutasin seda mitu korda ette. 

Ma õpin põhjalikult, et esiteks 
ametlikku volitust saada ja et olla 
kogudusele ja karjasele jõuallikaks. Ma 
tänan ja austan kõige eest Kolmainu 
Jumalat. 

Maailma Jumala 
tarkusega nägeva 

juristi unelm
Õde Hanbit Lee 

(Hankuki Välisõpingute Ülikooli viimase aasta üliõpilane, 3. Noorukite misjon)


