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Maailma kärsii luonnonkatastrofeista, kuten 
maanjäristyksistä, hurrikaaneista, kuivuudesta ja 
tulvista. Äskettäin iski Meksikoon maanjäristys 
voimakkuudeltaan 7,1 ja vaati yli 300 ihmisen hengen. 
Eräs mies, joka pelasti ihmisiä, sanoi: ”Se on kuin 
Sodoma ja Gomorra. Jumalan täytyy olla meille 
vihainen.”

Jumala on kuitenkin itse rakkaus. Hän olisi 
peruuttanut Sodoman ja Gomorran tuomion, jos 
siellä olisi ollut vähintään kymmenen vanhurskasta 
ihmistä. Jakaakseen rakkautta Hän loi ensimmäisen 
ihmisen Aadamin huolella, eikä Hän koskaan 
ilahtunut pahojen ihmisten tuhoamisesta vaan odotti 
kärsivällisesti heidän tekevän parannuksen ja palaavan 
Hänen luokseen. Vielä nykyäänkin Hän ilmentää 
syvää rakkauttaan sieluihin osoittamalla sääilmiöiden 
hallitsemisen voimatekoja.

Syyskuun alussa 2017 Jumalan voima ja rakkaus 
paljastuivat jälleen selvästi. Hurrikaani Irma toi suurta 
ahdistusta Yhdysvaltoihin. Vain viikkoa aikaisemmin 
elokuun lopulla hurrikaani Harvey pieksi Texasia 
ja Louisianaa, ja vaikka se kuului alempaan 
luokkaan kuin Irma, se aiheutti yli 60 vahvistettua 
kuolemantapausta, ja taloudelliset menetykset 
arvioidaan noin 180 miljardiksi dollariksi. Harveyn 
trauma hermostutti USA:n hallituksen ja kansan.

Virallisesti vahvimman Atlantin hurrikaanin, 
Irman, edellä Manminin lähetyssaarnaajat ja 
uskovat lähettivät rukouspyyntöjä Dr. Jaerock 
Leel le:  Dr.  Mikhai l  Morgul is ,  Hengel l isen 

diplomatian puheenjohtaja, pastori Mark Bazalev, 
Maailman pyhyyskeskus, pastori Vitaliy Fishberg, 
Jumalan viisauden ja voiman Manmin-kirkko, 
pastori Gennadiy Zavaliy, joka palvelee suurta 
venäjänkielisten ihmisten kirkkoa New Yorkissa, 
ja monet muut venäläisamerikkalaiset pastorit 
Yhdysvalloissa.

Dr. Jaerock Lee rukoili sen puolesta 8. syyskuuta 
klo 6:45. Toisin kuin ennusteessa, jonka mukaan 
hurrikaani Irma osuisi maahan Itä-Floridassa luokan 
4 vahvuisena ja siirtyisi pohjoiseen Yhdysvaltojen 
itärannikkoa seuraten (kuva 1), se muutti hänen 

rukouksensa jälkeen reittiään jatkaen länteen, ja siirtyi 
sitten pohjoiseen ja sisämaahan. Se myös heikkeni 
luokkaan 3, 2 ja 1, ja 12. syyskuuta se hälveni 
trooppiseksi myrskyksi (kuva 2).

Lisäksi se muutti reittiään liikkuen yli läntisempien 
alueiden, joissa on kansallispuistot ja kosteikkoalueita, 
joilla on vähän väestöä, eikä idän kaupunkien, joissa 
on paljon väestöä. Näin ollen ei tullut suurta vahinkoa. 
Kuten Dr. Lee rukoili, USA vältti suuren katastrofin. 
Kirkolle ovat lähettäneet kiitoskirjeitä pastorit ja 
uskovat, jotka olivat Jumalan suojeluksessa Dr. Leen 
rukouksen kautta (lisää sivulla 4).

Voimakas rukous 
laannutti hurrikaani Irman

   Kuva 1 Ennen rukousta_Klo 5 aamulla 7. syyskuuta    Kuva 2 Rukouksen jälkeen_Klo 5 iltapäivällä 10. syyskuuta

Ennustettiin, että Irma kulkisi Karibianmeren yli ja siirtyisi sitten 
pohjoiseen Floridan itärannikon suuntaisesti.

Irma liikkui odottamatonta reittiä läntisempänä ja sitten sisämaahan, ja 
niin se heikkeni nopeasti ja päätyi laantumaan.

Dr. Jaerock Leen kuusi kirjaa, jotka asettavat uskon perustan

Tämä kirja antaa lukijoil le 
käsityksen oikeiden rukousten 
asenteesta ja sydämestä, jotta 
he voivat kohottaa Jumalalle 
voimakkaita rukouksia, jotka 
tuovat vastauksia ja siunauksia.

Valvokaa ja Rukoilkaa
Julkaistu 10 kielellä

Vanhassa  tes tament i s sa  3 . 
Mooseksen kirjaan kirjatut 
uhr i la i t  e ivät  painota  vain 
ulkoisia uhrirituaaleja, vaan 
niillä on myös syviä hengellisiä 
merkityksiä. Tämä on todellinen 
virstanpylväs, joka auttaa meitä 
antamaan Jumalalle otollisia 
hengellisiä uhreja.

Palvonta Hengessä ja totuudessa
Julkaistu 5 kielellä

Tämä  t eos  s e l i t t ä ä ,  m iks i 
Jumala antoi meille kymmenen 
käskyä, kymmeneen käskyyn 
upotetut hengelliset merkitykset 
ja Jumalan siunauksen, joka 
annetaan niille, jotka pitävät 
kymmenen käskyä.

Jumalan laki
Julkaistu 7 kielellä

K ä s i t t e l e m ä l l ä  k y m m e n t ä 
vitsausta tämä kirja kertoo 
p ä i v i t t ä i s e e n  e l ä m ä ä m m e 
osuvien katastrofi en hengellisistä 
syistä ja ohjaa meitä kohti 
siunausta, jonka voimme saada 
olemalla kuuliaisia Jumalan 
sanalle.

Niskoitteleva 
elämä ja Kuuliainen elämä
Julkaistu 8 kielellä

Tämä kirja kuvaa vastausten 
saamisen hengellisiä periaatteita 
s e l i t t ä m ä l l ä  s e i t s e m ä s t ä 
H e n g e s t ä ,  s i u n a u k s e n 
salaisuuksista kylvämisen ja 
niittämisen kautta ja syistä, 
miksi emme saa vastauksia 
rukouksiin.

Minun Isäni on antava sen teille 
Minun nimessäni
Julkaistu 4 kielellä

T ä m ä  k i r j a  e s i t t e l e e  t i e n 
oikeaan kristilliseen uskoon 
selittäen lukijoille, mitä usko 
on, kuinka saada täydellinen 
usko ja millaisia tekoja ilmenee 
uskon isien kautta. Se kertoo 
myös, millaisia hedelmiä seuraa 
todellisen uskon teoista.

Luja luottamus siihen, 
mitä toivotaan
Julkaistu 4 kielellä

Kymmenen vitsausta

Rukous

Usko

Kymmenen käskyä

Vastaus

Hengellinen palvonta
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Jeesus kärsi ristiinnaulitsemisesta 
Jumalan kaitselmuksessa, Jumalan, 
joka halusi pelastaa ihmiskunnan, joka 
oli tullut syntiseksi. Mikä sitten on sen 
kaitselmuksen merkitys, jossa Jeesus 
naulattiin käsistään ja jaloistaan?

1. Miksi Jeesus naulattiin käsistään 
ja jaloistaan

Useimmat teloitusmuodot päättyvät 
suhteellisen lyhyessä ajassa ilman suurta 
ruumiillista kipua. Ristiinnaulitseminen 
aiheuttaa kuitenkin sietämättömän 
määrän kipua pitkän aikaa. Kun ihmisen 
molemmat kädet ja jalat naulataan 
puiseen ristiin, joka sitten nostetaan 
pystyyn maahan, koko hänen painonsa 
liikkuu alaspäin hänen ruumiissaan ja 
vielä suurempi kipu kohdistuu juuri 
niihin pisteisiin, joissa naulat lävistävät. 
Kun teloittajat lisäksi välttävät kehon 
elintärkeiden osien naulaamista, ihminen 
vuotaa verta jatkuvasti ja kokee kipua 
ja kärsimystä siihen hetkeen asti, jolloin 
hän hengittää viimeisen kerran.

Mistä syystä Jeesuksen täytyi tulla 
naulatuksi käsistään ja jaloistaan? 
Syynä oli ihmisen lunastaminen kaikista 
synneistä, jotka hän oli tehnyt ja tekisi 

käsillään ja jaloillaan.
Mark. 9:43-45:ssä lukee: ”Ja jos 

sinun kätesi viettelee sinua, hakkaa 
se poikki. Parempi on sinulle, että 
käsipuolena menet elämään sisälle, kuin 
että, molemmat kädet tallella, joudut 
helvettiin, sammumattomaan tuleen, 
jossa heidän matonsa ei kuole eikä tuli 
sammu. Ja jos sinun jalkasi viettelee 
sinua, hakkaa se poikki. Parempi on 
sinulle, että jalkapuolena menet elämään 
sisälle, kuin että sinut, molemmat jalat 
tallella, heitetään helvettiin.” Synnitön 
Jeesus lunasti meidät synneistämme, joita 
me teemme käsillämme ja jaloillamme, 
tulemalla naulituksi käsistään ja 
jaloistaan ja vuotamalla kuoliaaksi.

Siksi jokainen, joka on ottanut vastaan 
Jeesuksen Vapahtajanaan, voi saada 
anteeksiannon hakkaamatta käsiään ja 
jalkojaan poikki, kun tekee parannuksen, 
ja voi jopa päästä eroon kaikista synneistä 
Pyhän Hengen voimalla. Jeesus alistui 
ristin raakaan kärsimykseen antaakseen 
anteeksi syntimme ja estääkseen meitä 
joutumasta helvetin tuleen.

Silti niiden joukossa, jotka harjoittavat 
uskoaan Jeesukseen ja väittävät 
huulillaan katuvansa syntejään, monet 
elävät edelleen synnin keskellä. 1. Joh. 
1:6:ssa kerrotaan meille: ”Jos sanomme, 
että meillä on yhteys hänen kanssaan, 
mutta vaellamme pimeydessä, niin me 
valhettelemme emmekä tee totuutta.” Jos 
todella uskotte, että Jeesus oli naulittu 
käsistään ja jaloistaan ja kärsi ristillä 
syntienne tähden, ette voi enää koskaan 
tehdä syntiä.

2 .  Vae l t akaa  va l keudessa 
vapautuaksenne lain kirouksesta

Synnitön Jeesus oli kirottu meidän 
puolestamme kuolemalla puisella ristillä, 
ja me, jotka uskomme tämän, olemme 
saaneet anteeksi kaikki syntimme ja 
vapautuneet lain kirouksesta. Ne, jotka 
uskovat ja ovat siten ottaneet vastaan 
Jeesuksen Vapahtajanaan, on vapautettu 
sairauksista, heikkouksista, köyhyydestä 
ja kaikista muista katastrofeista.

Siksi Jumalan lapset, jotka ovat 
ottaneet vastaan Herran ja elävät 
Jumalan sanan mukaan, ovat aina Hänen 
tarkkaavien silmiensä alla. Jos kiusaukset 
ja kärsimys tulevat heidän osakseen, 
vaikka he eläisivät Jumalan sanan 
mukaan, nämä kiusaukset on tarkoitettu 
siunaukseksi. Jaak. 1:12: ”Autuas se 
mies, joka kiusauksen kestää, sillä kun 

hänet on koeteltu, on hän saava elämän 
kruunun, jonka Herra on luvannut niille, 
jotka häntä rakastavat!” Kuten sanottu, 
kiusausten voittaminen kiitollisuudella 
tuottaa siunauksia sekä hengessä että 
lihassa.

Mitä teidän pitäisi tehdä, jos kiusaukset 
ja kärsimykset tulevat osaksenne, koska 
ette ole eläneet Jumalan sanan mukaan? 
Teidän on aika tehdä nopeasti parannus ja 
kääntyä entisiltä teiltänne. Kun tuhoatte 
synnin muurin ja rukoilette uskon 
kautta, kiusauksilla ja kärsimyksillä 
ei ole muuta mahdollisuutta kuin tulla 
ajetuksi pois. Joissakin tapauksissa 
saatatte joutua kohtaamaan vaikeuksia, 
ei synnintekemisenne takia, vaan 
vahinkojen kautta. Niinäkin aikoina 
Jumala tekee työtä uskonne mukaan, 
jos luotatte Häneen. Koska Jeesus 
oli siten kirottu ristillä, kaikki voivat 
saada syntinsä anteeksi uskon kautta ja 
vapautua lain kirouksesta.

Tarkoittaako tämä, että meidän 
tunnustuksemme: ”Herra, minä uskon”, 
takaa meille ehdottoman anteeksiannon? 
Kuten Raamattu kertoo meille kohdassa 
1. Joh. 1:7: ”Mutta jos me valkeudessa 
vaellamme, niinkuin Hän on valkeudessa, 
niin meillä on yhteys keskenämme, ja 
Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, 
veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä”, 
syntien anteeksianto on ehdollinen 
r i ippuen  meidän  ”va lkeudessa 
vaeltamisestamme.” Raamatusta 
ei löydy mistään, että voimme yhä 
saada pelastuksen synnintekemisestä 
huolimatta.

Jeesus kertoo meille myös Matt. 
7:21:ssä: ”Ei jokainen, joka sanoo 
minulle ’Herra, Herra!’, pääse taivasten 
valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun 
taivaallisen Isäni tahdon.” Anteeksianto 
annetaan ja täydellinen pelastus täyttyy 
siten vasta, kun me otamme vastaan 
Jeesuksen Vapahtajanamme, kadumme 
syntejämme,  pyr imme olemaan 
tekemättä koskaan syntiä uudelleen ja 
vaellamme valkeudessa.

3. Erot Raamatun kertomuksissa 
kahden ryövärin puheissa

Kun Jeesus ristiinnaulittiin, monet 
ihmiset kerääntyivät herjaamaan 
ja pilkkaamaan Häntä. Jeesuksen 
molemmilla puolilla oli risti, joilla 
ristiinnaulittiin kaksi ryöväriä. Heitä 
koskien löydämme Matt. 27:44:stä: 
”Ja samalla tavalla herjasivat häntä 

ryöväritkin, jotka olivat ristiinnaulitut 
hänen kanssansa.” Sitten Luuk. 23:39-
43:sta löydämme yhden ryövärin 
”herjaavan” Jeesusta ja toinen ryöväri 
”nuhteli häntä.”

Miten kertomusten erot voidaan 
selittää? Tämä oli osa Jumalan työtä, 
niin että tulevien sukupolvien lukijat 
saisivat elävämmän kuvan tapahtumasta. 
Piirtäkää mielessänne kuva: kolme ristiä 
seisomassa Golgatan huipulla, suuri 
joukko kerääntyneenä todistamaan 
lähestyviä teloituksia. Roomalaisia 
sotilaita yrittämässä torjua lisäkatsojien 
tulvaa keihäin ja kilvin.

Tällaisessa hulinassa yhden ryövärin 
vieressä seisova ihminen olisi pystynyt 
kuulemaan, mitä tuo ryöväri sanoi, 
mutta ei niin selvästi toisen ryövärin 
sanoja. Toisin sanoen katuvan ryövärin 
toisen Jeesusta herjaavan ryövärin 
nuhtelu saattaa kuulostaa ikään kuin 
katuva ryöväri olisi itseasiassa nuhdellut 
Jeesusta. Silti  katuvan ryövärin 
puolella Jeesusta seisova kansa pystyi 
kuulemaan selvästi kummankin ryövärin 
ja Jeesuksen sanat ja tallentamaan 
tapahtuman tarkasti.

Ka ikk iva l t i a s  Jumala  pys tyy 
tietenkin paljastamaan Raamatun 
kirjoittajalle kaikki tapahtuneen 
yksityiskohdat. Sallimalla tällaiset erot 
tallennuksessa Jumala on kuitenkin 
mahdollistanut sen, että ihmiset, jotka 
lukevat Raamattua Pyhän Hengen 
innoittamana, saavat elävän kuvan 
Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta, joka 
on verrattavissa elokuvan katsomiseen 
suurella näytöllä hyvin varustetussa 
teatterissa.

Meidän on siksi ensin ymmärrettävä 
hengellinen merkitys Pyhän Hengen 
innoituksessa, kun kohtaamme Raamatun 
kohtia, jotka eivät ole ajattelutapamme 
mukaisia, sen sijaan, että arvostelisimme 
niitä lihallisilla ajatuksilla ja normeilla.

Rakkaat veljet ja sisaret Kristuksessa, 
nyt kun olette oppineet, miksi Jeesus 
naulattiin käsistään ja jaloistaan, 
teidän pitäisi saada anteeksi syntinne 
uskomalla tämän. Rukoilen Herran 
nimessä, että kätenne ja jalkanne ovat 
siunattuja lähettiläitä, jotka levittävät 
Vapahtajamme rakkautta, ja ymmärrätte 
J u m a l a n  s a n a n  P y h ä n  H e n g e n 
innoittamana ja nautitte kaikesta vallasta 
ja siunauksista, joihin olette oikeutettuja 
Jumalan lapsena.

Miksi Jeesus naulattiin käsistään 
ja jaloistaan

”Mutta hän on haavoitettu 
meidän rikkomustemme tähden, 

runneltu 
meidän pahain tekojemme 

tähden. 
Rangaistus oli hänen päällänsä, 

että meillä rauha olisi, 
ja hänen haavainsa kautta me 

olemme paratut” 
(Jes. 53:5).

Vanhempi pastori Dr. Jaerock Lee

●●●

1. Manminin Keskuskirkko uskoo että Raamattu on Jumalan antama täydellinen ja 
    virheetön Jumalan Sana.
2. Manminin Keskuskirkko uskoo kolmiyhteiseen Jumalaan: Isään, Poikaan ja 
   Pyhään Henkeen.
3. Manminin Keskuskirkko uskoo että me saamme syntimme anteeksi ainoastaan  
    Jeesuksen Kristuksen veren lunastuksen kautta.

4. Manminin Keskuskirkko uskoo Jeesuksen Kristuksen ylösnousemukseen ja 
    taivaaseen astumiseen, Hänen toiseen tulemiseensa, tuhatvuotiseen valtakuntaan 
    sekä ikuiseen taivaaseen.
5. Manminin Keskuskirkon jäsenet tunnustavat uskonsa apostolisen
    uskontunnustuksen kautta kokoontuessaan yhteen ja uskovat 
    siihen kirjaimellisesti.

Finnish
Uskontunnustus

Osoite: 235-3, Guro-Dong3, Guro-Gu, Seoul, Korea (08389) 
Puh: 82-2-818-7047  Fax: 82-2-818-7048  
http://www.manmin.org/english / www.manminnews.com
E-mail: manminen@manmin.kr
Julkaisija: Dr. Jaerock Lee 
Päätoimittaja: Geumsun Vin  

Julkaisija Manminin Keskuskirkko  

”Hän, joka itse antaa kaikille elämän ja hengen ja kaiken.” (Apt. t. 17:25) 
”Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.” (Apt. t. 4:12) 
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Joosef, tie Jumalan liittoon
Raamattukirja nuorille 9

Kirkon 35-vuotisjuhlallisuutena julkaistiin Dr. Jaerock Leen 110. 
kirja ja yhdeksäs nuorten kirja, Joosef, tie Jumalan liittoon.

17-vuotias heprealainen poika, joka myytiin orjaksi Egyptiin, 
uskoi Jumalan hyvään tahtoon, ja hänestä tuli tie Jumalan liittoon. 
Kertomus hänen elämästään antaa lukijoille mahdollisuuden löytää 
Jumalan rakkauden ja näyn heille ja oppia todellisesta johtajuudesta.

Tämä kirja koostuu 14 luvusta, ja ne on ryhmitelty kolmeen osaan: 
I osa, Heprealaisesta pojasta tuli toinen hallitsija Egyptissä, II osa, 

Joosefin viisaus pelasti ihmiset, ja Osa 3, Tie Jumalan liittoon. Tässä 
kirjassa on erityisiä jaksoja, jotka tarjoavat raamatullista tietoa 
ja vertailun Jaakobin hengen sydämen ja Joosefin koko hengen 
sydämen hyvyyden välillä.

Kun seuraatte Joosefin elämän matkaa askel askeleelta, löydätte 
Jumalan suunnitelman, joka on suurempi ja ylempi kuin ihmisten, ja 
Jumalan rakkauden, joka haluaa antaa teille hyvää. Se auttaa teitä 
kasvamaan hengessä.

I l t a p ä i v ä l l ä 
2 4 .  k e s ä k u u t a 
2 0 1 7  a j o i n 
vaimoni istuessa 
m a t k u s t a j a n 
i s t u i m e l l a . 
Y h t ä k k i ä 
tunsin painet ta 

rintakehässä. Se painoi rintakehän keskeltä. 
Niskani ja vasen puoleni olivat tunnottomia, 
ja epämukava tunne levisi rintakehästäni 
käsivarsieni yläosaan.

Vaimoni ajaessa minut ensiapuun läheiseen 
sotilastukikohtaan sain vanhemman 
pastorin rukouksen sairaiden puolesta 
älypuhelimellani. Minulle tehtiin useita 
kokeita, muun muassa verikoe. Minulla 

diagnosoitiin mahdollinen sydäninfarkti, ja 
minut siirrettiin sydänsairaalaan keskustaan. 
Sinä yönä vaimoni kertoi pääkirkolle siitä ja 
lähetti rukouspyynnön Dr. Jaerock Leelle, 
joka rukoili vuorirukoustalossaan. Hän 
rukoili minun puolestani.

25.  ke s ä k u u t a  m e n i n  u u d e l l e e n 
v e r i k o k e i s i i n  j a  p e r u s t e e l l i s e e n 
lääkärintarkastukseen, ja seuraavana 
päivänä sain tulokset. Ihme tapahtui; 
kardiologi sanoi, että sydämeni oli normaali 
ja jopa vahva ja puhdas. Hän l isäsi 
yllättyneenä, että sydämeni oli samanlainen 
kuin 45-55-vuotiailla. Vanhemman pastorin 
tilan ja ajan ylittävällä rukouksella sydämeni 
tuli normaaliksi ja jopa vahvemmaksi! 
Halleluja!

Saatuani älypuhelimen aloitin päivän 
pelaamalla älypuhelinpelejä joka aamu. 
Kutsuin ystäviänikin kotiini, ja pelasimme 
pelejä yhdessä.  Pid in peleist ä n i in 
paljon, etten voinut lopettaa pelaamista. 
Osallistuin Manminin kesäretriit tiin 
elokuussa 2017. Ensimmäisenä iltana 

v a n h e m p i  p a s t o r i 
D r .  J a e r o c k  L e e n 
rukouksen kautta näin 
r iivaajia tulevan ulos 
ihmisistä, joilla oli ollut 
mielenterveyshäiriöitä. 
Olin hyvin järkyttynyt. 

Tulin ymmärtämään, että vihollinen, 
paholainen ja saatana, hallitsivat ja johtivat 
ihmisiä tekemään syntejä. Yhtäkkiä en 
halunnut pelata pelejä, ja poistin siinä 
paikassa kaikki älypuhelinpelit.

Jälkeenpäin parannuin sympaattisen 
hermoston häiriöstä. Minun käteni ja 
jalkani tuntuivat koko ajan kuumilta. 
Joskus en voinut pitää kynää kädessäni, 
ja nukuin alusvaatteissa viileällä matolla 
keskitalvella. En voinut käyttää sukkia. 
Ta r v it s i n  jä äpusseja  nu k k u miseen 
kesällä. Lopetettuani älypuhelinpelien 
pelaamisen koko kuumuus oli kuitenkin 
poissa ruumiistani. Kun kuumuus oli 
poissa, koko maailma tuntui rauhalliselta. 
Minulla oli unelma tulla pianistiksi, joka 
voi ylistää Jumalaa. Kiitän Jumalaa, joka 
paransi minut.

”Sydämestäni tuli yhdessä 
yössä normaali ja jopa vahvempi!”

Diakoni Robert Johnson, 70 vuotta, USA

 ”Aloin vihata älypuhelinpelejä!”
Veli Youngkwang Kwon, 12 vuotta, 5.-luokkalainen, Manminin keskuskirkko

Huhtikuussa 2014 menin naimisiin vanhemmalla iällä. Mutta minulla 
oli ongelma: halusin saada vauvan, mutta en voinut. Toukokuussa 2015 
minulle tehtiin salpingografi a, ja se osoitti, että kumpikin munatorveni 
oli tukossa. Kävin kuuluisalla itämaisella lääkäriklinikalla ja käytin 
itämaista lääketiedettä, mutta sekään ei auttanut. Saman vuoden 
joulukuussa mieheni ja minä saimme Dr. Jaerock Leen rukouksen. 
Mutta koska näytti siltä, ettei vauva hedelmöittynyt sillä hetkellä, niin 
pian sen jälkeen palasin muihin menetelmiin.

Loppuvuodesta 2016 menin vatsaontelokirurgian erikoislääkärille 
isoon sairaalaan, ja munasarjojeni toiminta tarkastettiin. Minulla 
diagnosoitiin munasarjojen vajaatoiminta, mikä aiheutti sen, että 
luonnollisen raskauden mahdollisuus oli alle 10%, vaikka kaikki 
muu oli normaalia. Ajattelin luovuttaa, mutta olin pahoillani 
appivanhempieni puolesta. Siitä alkaen aloin vihdoin rukoilla kohtuni 
avautumista.

Toukokuun alussa 2017 mieheni ja minä pidimme perhepalvelusta 
paastoten toivoen hedelmöityksen siunausta. Minulle annettiin armo 
katua perusteellisesti, ja vuodatin paljon kyyneleitä kiitoksin. Kaduin, 
että en ollut uskonut Dr Leen voimakasta rukousta, vaikka olin elänyt 
kristillistä elämää pitkään, todistanut ja kuullut hänen voimatekojaan ja 
jopa kokenut sen.

Kuukautta myöhemmin oli kuukautisteni aika, mutta ne eivät 
alkaneet. Tein raskaustestin, ja se oli positiivinen! Minä vuodatin 
kiitoksen kyyneleitä loputtomasti. Olin niin kiitollinen uskovan 
elämästäni tässä kirkossa. Kesäkuun 15. päivänä se vahvistettiin 
synnytys- ja naistensairaalassa. Lääkäri sanoi: ”Olet kuusi viikkoa 
raskaana. Se on kohdussasi. Siellä on ruskuaispussi ja saatat kuulla 
sydämen lyönnit.” Mieheni ja minä olemme niin onnellisia Jumalan 
antaman lahjan takia. Annan kaiken kiitoksen ja kunnian Jumalalle, 
joka siunasi meitä sekä hengessä että ruumiissa.

”Munatorveni 
olivat tukossa, 
mutta Jumala 
antoi minulle 

lapsen!”

Diakonissa Yuna Park, 45, Seurakunta 31, Manminin keskuskirkko
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Hänen voimansa suojeli ihmisiä hurrikaanilta

 ”Ihme tapahtui 
Dr. Leen rukouksella!”

Pastori Mark Bazalev Maailman 
pyhyyskeskuksessa

Northport, Florida, USA, 12. syyskuuta

Hurrikaani Irma oli erittäin voimakas. En voi 
kuvitella, mitä olisi tapahtunut ilman Dr. Jaerock Leen rukousta. 
Kaupunki oli tyhjä, koska useimmat asukkaat evakuoitiin muille 

alueille. Kaupat, huoltoasemat ja jopa Walmart ja McDonald suljettiin.
Sunnuntaiaamuna 10. syyskuuta Irman ennustettiin kulkevan 

Northportin kautta, missä Maailman pyhyyskeskus sijaitsee. Mutta 
koska Dr. Lee oli rukoillut meidän puolestamme, uskoimme, että 
Herra suojelisi meitä, joten emme lähteneet evakkoon ja jäimme 
keskukseen.

Monet ihmiset käskivät meidän lähteä, mutta uskoimme 
epäilemättä hänen rukouksensa voimaan. Olimme 
varmoja si itä ,  et tä tapahtuu ihme. Meil lä ol i 
sähkökatko eikä internet toiminut. Matkapuhelin 
oli ainoa viestintäväline. Ihme tapahtui lopulta. 
Irma, joka kulki Floridan Naplesin läpi, muutti 
yhtäkkiä reittiä ja heikkeni nopeasti. Halleluja!

Jos I r ma ei  ol isi  heikent y ny t  ja  ol isi 
jatkanut ennustet tua reit t iä ,  Maailman 
pyhyyskeskuksemme ei olisi voinut välttää 
suuria vahinkoja. Kun Dr. Lee rukoili, 
Jumala toimi; tätä ihmettä ei voinut selittää 
ottamatta huomioon hänen rukoustaan.

”Uskovat ja heidän 
perheenjäsenensä Floridassa ovat 
kaikki turvassa!”
Pastori James Sim, New Yorkin kansainvälinen 
Manmin-kirkko
New York, USA, 12. syyskuuta

Syyskuun 4. päivänä sain puhelun kirkkoni diakonissalta Donovon 
Pinnockilta. Hänen sukulaisensa asuvat Floridassa. Hän sanoi, että hurrikaani 
Irma oli tulossa Floridaan ja se olisi paljon voimakkaampi kuin Harvey, joka 
oli iskenyt Texasin Houstoniin elokuun lopulla. Hän pyysi minua lähettämään 
rukouspyynnön vanhempi pastori Dr. Jaerock Leelle. 6. syyskuuta lähetin 
keskuskirkolle rukouspyynnön Floridan jäsenten puolesta.

Monet tiedotusvälineet ilmoittivat, että hurrikaani Irma oli nostettu 
luokkaan 5 ja pieksi Karibian saaria 400 km/h:n tuulen puuskilla. 

Floridan virkamiehet varoittivat 6,5 miljoonaa floridalaista ja 
asettivat heidät pakollisten evakuointimääräysten alaisiksi. 

Ihmiset puhdistivat kauppojen hyllyt, ja tiet tukkeutuivat 
loputtomista liikennevirroista.

Dr. Leen rukoiltua Irman reittiennuste muutettiin 
kulkemaan maitse Floridan keskiosan kautta vastoin 
aiempia ennusteita, jotka sanoivat sen kulkevan osavaltion 
itärannikon suuntaisesti. Myöhemmin se sanoi, että 
Irma menisi Floridan länsipuolelle. Ohitettuaan Kuuban 
hurrikaani kuitenkin yhtäkkiä heikentyi, kääntyi 
pohjoiseen ja rantautui Floridaan luokan 2 myrskynä. 
Se jatkoi heikkenemistä luokkaan 1 ja muuttui 
trooppiseksi myrskyksi. Vahinko oli vähäistä ja paljon 
vähemmän kuin mitä oli odotettu.

Sisar Valentina Golovina, kirkkoni jäsenen 
sukulainen, asuu Northportin länsiosassa Floridassa. 
Hän sanoi, ettei yksikään puu ollut vahingoittunut 
hänen talonsa ympärillä. Hän todisti iloisesti sanoen: 
”Irma kulki koko kaupungin läpi, mutta se on nyt vain 

puhdas ja kuiva!”

”Dr. Leen rukouksen jälkeen meitä 
suojeltiin!”

Luis, Jessica ja Genesis Estelan perhe
Miami, Florida, USA, 14. syyskuuta

6. syyskuuta hurrikaani Irma eteni koilliseen 
koht i  Hialeahia Miami-Daden maakunnassa 
Floridassa, jossa asumme.

Hu r r i k a a n i  ol i  jo  p ie s sy t  K a r ib ia n  sa a r ia  ja 
aiheut tanut monia kuolemantapauksia ja suur ia taloudell isia 
menet yksiä ,  ja  se  l i i k k u i  pohjoiseen Flor idan kesk iosaa ja 
itärannikkoa kohti tuoden kaatosateita ja 170 km/h:n tuulia. Asumme 
Miamin koillisosassa, ja se on väkirikas kaupunki Floridassa.

Kuulimme ennusteen sanovan, että hurrikaani toisi katastrofaalisen 
t uhon,  ja  lähet im me r ukouspy yntöm me Dr.  Jaerock Leel le. 
Van hem man pastor in  r u kou ksen jä l keen hu r r i kaan i ,  jon ka 
ennustettiin osuvan suoraan Miami-Daden maakuntaan, muuttui. 
Ennustettu reitti muuttui myös Floridan länsirannikon suuntaiseksi 
Yhdysvaltojen itärannikon sijaan. Kuultuamme tämän uutisen 
pysyimme kotona.

Yöllä 9. syyskuuta ilmoitet tiin, et tä Miami-Daden maakunta 
irtautui Irman suoran iskun uhasta. Halleluja!

 ”Dr. Jaerock Leen rukous 
pelasti monia kaupunkeja ja 

kirkkoja!”
Pastori Vitaliy Fishberg, Jumalan viisauden 

ja voiman Manmin-kirkko
New York, USA, 13. syyskuuta

4. syyskuuta varhain aamulla 
jotkut pastorit soittivat minulle ja 
sanoivat: ”Todella suuri ja erittäin 
voimakas hurrikaani lähestyy Floridaa, 
ja sen ennustetaan kulkevan New Yorkin läpi!” 

Korkeimman luokan hurrikaani Irma saat toi 
pastorit suuren pelon valtaan.

Pyysin 6. syyskuuta tohtori Jaerock Leen rukousta 
New Yorkin venäjänkielisten pastoreiden pyynnöstä. Jälkeenpäin 
vaimoni Olessya ja minä tunsimme olomme rauhalliseksi, koska 
uskoimme, ettei mikään hurrikaani voisi vastustaa paimenen voimaa.

Ennusteen mukaan Irma saapuisi Floridaan sunnuntaiaamuun 
mennessä, joten alueeni ihmiset olivat kiireisiä valmistautuen 
hätäelintarvikkeilla tiistai-illasta ja keskiviikkoaamusta lähtien, 
ja bensatankeille muodostui pitkiä jonoja. He pelkäsivät ja jättivät 
kotinsa. Irma muutti kuitenkin reittiään kohti Floridan länsipuolta 
kulkien Karibianmeren kautta aiheuttaen äärimmäisiä vahinkoja, ja 
se päätyi olemaan aiheuttamatta ennustettua vahinkoa USA:n itäisille 
alueille. Halleluja!

Vaikka Texasissa ja Floridassa on monia huomattavia pastoreita, 
ei ole ketään muuta pastoria kuin vanhempi pastori, jonka rukoukset 
ovat pelastaneet niin monia kaupunkeja ja kirkkoja.
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