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5. Mooseksen kirjan 31. luvun mukaan Jumala 
antoi Mooseksen kirjoittaa laulun ja opettaa sen 
israelilaisille, jotta he eivät unohtaisi Jumalan lakia ja 
Hänen rakkautensa työtä heidän puolestaan.

Nykyään pahuus ja synti ovat yleisiä kaikkialla 
maailmassa, ja kristityillä on suuri tarve ylistykselle, 
joka on Jumalan sydämen mukaista. Vanhempi 
pastori Dr. Jaerock Lee oli täysin tietoinen tästä 
välttämättömyydestä, ja hän rukoili hartaasti. 
Vastauksena rakkauden Jumala itse on antanut 
kauniita melodioita ja sanoituksia.

Ensimmäinen laulu, ”Herran tunnustus”, annettiin 
3. helmikuuta 2009, ja nyt Jumalan antamien 
kappaleiden lukumäärä on jo 345. Laulut ovat 
helppoja oppia sukupuolesta ja iästä riippumatta, ja 
lyhytkin laulu ilmaisee erilaisia musiikin elementtejä.

Laulut on käännetty 11 kielelle, mukaan lukien 
englanti ja kiina, ja lisäksi monet ulkomaiset jäsenet 
ovat harjoitelleet lauluja korealaisilla sanoilla sanoen, 
että he saavat paljon armoa ja tunteita, kun he laulavat 
koreaksi. Manmin Ylistys toimii köytenä, joka 
yhdistää tiiviimmin Manminin jäseniä kaikkialla 

maailmassa.
Manmin Ylistys on jaellut jäsenille Jumalan 

rakkautta, antanut toivoa taivaan kauneudesta ja 
puhdistanut heidän sydämensä. Se johtuu siitä, että 
uudelleen luomisen voiman työ ilmenee lauluissa 
tuomalla rauhaa ja tunnetta, poistamalla pimeyden, 
johtaen parannukseen, parantumiseen, vastauksiin ja 
siunaukseen sekä ongelmanratkaisuun.

Antakaamme kaikki kiitos ja kunnia Jumalalle, 
joka  on  a r vol l i nen  sa a ma a n k i i tok sem me 
iankaikkisesti.

Minä tunnen Jumalan rakkauden!

”Minä tunnen Jumalan läsnäolon, kun laulan 
Manmin Ylistystä. Toivon, että myös kansani 
Intiassa tulee tuntemaan rakkauden ja pääsee 

taivaaseen.”
Veli Jaya Kumar, Chennain Manmin-kirkko, Intia

”Kun laulan Manmin Ylistystä ja ajattelen 
sanoitusta sanasta sanaan, voin tuntea ja ymmärtää, 

kuinka paljon Jumala rakastaa minua.”
Sisar Galina Plamadeala, Moldovan Manmin-kirkko

”Pidin ennen maallisista pop-lauluista. Mutta 
tunsin Jumalan rakkauden Manmin Ylistyksen 
kautta, ja uudistuin ottaen etäisyyttä niihin.”

Sisar Ryu Sumika, Tokion Manmin-kirkko, Japani

”Menetin kuulokykyni onnettomuudessa. Mutta 
kun lauloin Manmin Ylistystä, aloin kuulla oikealla 

korvallani ja nyt kuulen hyvin!”
Sisar Wariphan Noksaeng, Bangkok, Thaimaa

”Kun lauloin Manmin Ylistystä, 
rukoilin isäni puolesta, joka vainosi minua. 

Nyt hän käy onnellisesti kirkossa!”
Sisar Nancy Kapoor, Delhin Manmin-kirkko, Intia

”Kun kuuntelin Manmin Ylistystä, minun kihtini 
parantui ja vaimoni toipui influenssasta!”

Diakoni Gyan Bahadur Rai, Nepalin Manmin-kirkko

Manmin Ylistys on käännetty 11 kielelle ja levitetty maailmanlaajuisesti

”Onnittelut Manmin Ylistyksen 9. 
vuosipäivänä!”

Olen täynnä iloa ja taivastoivoa!

”Tunnen olevani lähellä Herraa, kun laulan Manmin 
Ylistystä. Ja minua kehotetaan voimakkaasti 

elämään Jumalan tahdon mukaan.”
Sisar Estela Melgar, Kalifornian Manmin-lähetyskeskus, USA

”Minut vapautettiin masennuksesta ja päänsärystä, 
kun lauloin Manmin Ylistystä. Nyt olen täynnä 

taivastoivoa!”
Sisar Jedidah Wanjiru, Nairobin Manmin-pyhyyskirkko, Kenia

”Koettuani Manmin Ylistyksen innoituksen, 
tunteen ja esittävän taiteen ymmärsin Jumalan 

sanaa syvemmin.”
Pastori Dmitry Petrovsky, Israel

※ Valokuvat haastattelujen järjestyksessä

Herran 
Tunnustus

Copyright ⓒ 2009.2.3 
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Isä, oi Isäni,
Näet kyyneleiden virtaavan kasvoillani.
Minun aikani tulee mennä
Ja ottaa paikkani oikealla puolellasi.

Sinun käsiisi Minä annan nämä sielut,
Jo t k a  Si nä  va l i t s i t  t äydel l i sel lä 
rakkaudellasi.
Oi Isäni, täytä tahtosi, ja kansasi kautta
Ota vastaan kiitosta ja kunniaa.

Vaikka tämä Poika ei enää ole täällä,
Olen edelleen heidän joukossaan.
Oi Isä, kaiverra rakkautesi täällä.
Kaiver ra  rak kautesi  t ää l lä  t ässä 
paikassa.

1 Isä, oi Isäni, olen ollut kuuliainen.
Nyt Sinun tahtosi on tehty.
Pelastus on annettu sieluille
Isän rakkauden kautta.

Toivo taivaasta, taivaan valtakunnasta
Annetaan nyt lapsillesi.
He ovat kantaneet rakkauden hedelmän,
Isän rak kauden,  Jumalan ihmeel l isen 
rakkauden.

Oi Isäni, Sinun kyyneleittesi 
hedelmä
Voidaan nyt kantaa tehdyn 
työn kautta.
Rakas Isäni, oi rakas Isäni,
Kiitän Sinua. Kiitän Sinua.

2

Sain parantumisen, 
vastauksen ja siunauksen!
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Jeesus ,  j oka  o l i  t u l l u t  t ähän 
maailmaan ihmiskunnan Vapahtajaksi, 
jätti jälkeensä muutamia sanoja, 
jotka Hän lausui juuri ennen kuin 
Hän henkäis i  v i imeisen kerran 
ristillä,  ja ne tunnetaan nimellä 
”Seitsemän viimeistä sanaa ristillä.” 
Hän halusi  is tut taa hengell isen 
elämän ihmiskuntaan jopa viimeisiin 
hetkiinsä asti ristillä. Jatkakaamme nyt 
neljännellä, viidennellä ja kuudennella 
sanalla, jotka Jeesus jätti perinnöksi 
ristillä.

Neljäs sana: ”Eeli, eeli, lama 
sabaktani?”

Jeesuksen  sana t :  ”Ee l i ,  ee l i , 
lama sabaktani?” Matt. 27:46:ssa 
tarkoittavat käännettynä ”Jumalani, 
Jumalani, miksi minut hylkäsit?”

Jeesus ei lausunut näitä sanoja 
Jumalalle katkerana valituksena 
ta i  i lmais takseen kärs imystään 
sanallisesti .  Näihin sanoihin on 
itse asiassa upotettu hyvin tärkeä 
hengellinen merkitys.

Tuolloin oli kulunut kuusi tuntia 
siitä,  kun Jeesus oli  naulattu ja 
ripustettu ristille (Mark. 15:25-34). 
Vaikka Hänellä ei ollut riittävästi 

voimaa, Hän silti ”huusi suurella 
äänellä”, Jeesus oli tehnyt tämän 
muistuttaakseen kaikkia ihmisiä ja 
antaakseen heidän ymmärtää, miksi 
Jumala oli hylännyt Hänet ja miksi 
Hänet täytyi ristiinnaulita.

Jeesus ristiinnaulittiin ihmiskunnan 
l u n a s t a m i s e k s i  s y n n e i s t ä ä n . 
Koska Jumala oli hyljännyt koko 
ihmiskunnan lain kirouksen mukaan, 
Jeesus oli kirottu ja Jumalan hylkäämä 
meidän puolestamme. ”Jeesus huusi 
suurella äänellä” muistuttaakseen 
kaikkia ihmisiä tästä. 

Lisäksi Jeesus ”huusi suurella 
äänellä”, koska lukemattomat ihmiset 
ystävystyvät yhä maailman kanssa 
ja kulkevat kuoleman tietä, vaikka 
Jumala on luopunut ainoasta Pojastaan 
syntisten puolesta. Jeesus halusi 
kaikkien sielujen olevan tietoisia 
syystä, miksi Hänet ristiinnaulittiin, 
ottavan Hänet vastaan Vapahtajanaan 
ja saavan iankaikkisen elämän. Näistä 
syistä Jeesus huusi suurella äänellä 
”Eeli, eeli, lama sabaktani?”

Jos uskomme sydämestämme, 
että Jeesus oli Jumalan hylkäämä 
ja ristiinnaulittu syntiemme vuoksi, 
kukaan meistä ei saa enää asua synnin 
keskellä, vaan tulee elää pyhitettyä 
elämää ja tulla Hänen lapseksensa, 
joka voi kutsua Jumalaa ”Isäksi”. 
Meidän on myös varmistettava, että 
levitämme ristin sanomaa ahkerasti 
johtaaksemme pelastuksen tielle kaikki 
ne sielut, jotka ovat kuoleman tiellä.

Viides sana: ”Minun on jano.”
Kun ihminen vuotaa huomattavan 

määrän verta, hän kärsii äärimmäisestä 
janosta. Voitteko nyt kuvitella, kuinka 
janoinen meidän Jeesuksemme on 
täytynyt olla, kun Hänet oli naulattu 
ja ripustettu ristille Israelin kuivassa 
ilmassa auringon paahteessa tuntien 
a jaks i?  Jeesus  e i  s i l t i  kärs inyt 
pelkästään fyysisestä janosta; Hänen 
sanoihinsa on upotettu hengellinen 
m e r k i t y s :  ” M i n u n  o n  j a n o . ” 
Hänen sanansa ovat luonteeltaan 
hengellisiä kehottaen jokaista meistä 
tukahduttamaan Hänen janonsa 
palauttamalla Hänen verensä hinnan.

Kuinka voimme sitten ”palauttaa 
Jeesuksen veren hinnan”? Koska 
Jeesus vuodatti verensä pelastaakseen 

koko ihmiskunnan, syntiset, meidän 
on pyrittävä julistamaan evankeliumi 
kaikille niille, jotka muuten joutuvat 
helvettiin. Sen lisäksi, että levitämme 
evankeliumia ”suoraan” epäuskoisille, 
vo imme lev i t t ää  evanke l iumia 
”epäsuorasti” rukoilemalla sielujen 
pelastuksen puolesta ja antamalla 
Jumalalle uhreja lähetystyöhön.

Kun Jeesus sanoi: ”Minulla on 
jano”, jotkut lähellä olevat ihmiset 
täyttivät sienen hapanviinillä ja 
panivat sen isoppikorren päähän ja 
ojensivat sen Hänen suunsa eteen. 
Jeesus ei ottanut hapanviiniä vastaan 
janonsa tyydyttämiseksi, vaan Hän otti 
vastaan hapanviinin maun täyttääkseen 
hengellisen säädöksen kuten esitetty 
Vanhan testamentin profet iassa 
(Ps. 69:22): ”He juottivat minulle 
hapanviiniä.”

Se, että Jeesus ”otti hapanviinin”, 
osoittaa, että Jeesus joi hapanviinin 
ja Hän teki mahdolliseksi sen, että 
me voimme juoda uut ta  vi iniä . 
”Hapanvi ini”  symboloi  Vanhan 
testamentin lakia, kun taas ”uusi 
viini” tarkoittaa Uuden testamentin 
rakkauden lakia, jonka Jeesus itse 
täytti.

Vanhan testamentin lain mukaan 
kaikkia syntisiä tuli rankaista heidän 
synneistään ja heidän syntiensä 
lunastus saavutettiin niiden eläinten 
verellä, jotka he uhrasivat Jumalalle. 
Kun Jeesus itse tuli sovitusuhriksi 
ja lunasti meidät lain kirouksesta 
kuolemalla ristillä, Jeesus kuitenkin 
” o t t i  h a p a n v i i n i n ”  m e i d ä n 
puolestamme.

Meille annetaan siksi syntimme 
anteeksi, kun uskomme Jeesukseen 
Kristukseen ja kadumme syntejämme 
sydämestämme. Tämä on ”uuden 
viinin juomista” ja sen valaisemiseksi 
Jeesus sanoi: ”Minun on jano” ja otti 
itse hapanviinin.

Kuudes sana: ”Se on täytetty.”
Joh. 19:30:ssä lukee: ”Kun nyt Jeesus 

oli ottanut hapanviinin, sanoi hän: ’Se 
on täytetty’, ja kallisti päänsä ja antoi 
henkensä.” Sanomalla: ”Se on täytetty” 
Jeesus viittasi siihen, kuinka Hän oli 
suorittanut ihmiskunnan lunastuksen 
kai tselmuksen ja  täyt tänyt  la in 
rakkaudella.

Koska: ”Synnin palkka on kuolema” 
(Room. 6:23), kaikki syntiset saavat 
kuoleman rangaistuksen ja joutuvat 
helvettiin. Jumalan lapset joutuivat 
kauan tappamaan karjaa tai lampaita 
ja uhraamaan eläinten verta syntiensä 
anteeksiantamiseksi, mutta Jeesus 
lunasti meidät syntiset lain kirouksesta 
uhraamalla itsensä ristiinnaulittavaksi 
(Hepr. 7:27).

To ime t ,  j o ih in  Jeesus  ryh ty i 
lunastaakseen ihmiskunnan synneistään, 
toteutettiin Hänen käsittämättömällä 
j a  s e l i t t ä m ä t t ö m ä l l ä  s u u r e l l a 
rakkaudellaan. Jumalan kallis Poika tuli 
tähän maailmaan, kärsi kaiken sen, että 
juuri nuo syntiset pidättivät ja ruoskivat 
Hänet ,  Hänen päähänsä panti in 
orjantappurakruunu ja naulat lävistivät 
Hänen kätensä ja jalkansa.

Olemme saaneet oikeuden päästä 
taivaaseen uskollamme Jeesukseen 
Kristukseen, joka voitti kuoleman 
v a l t a v a s s a  r a k k a u d e s s a a n  j a 
uhrautumisessaan meidän puolestamme. 
Mitä meidän on si t ten tehtävä? 
Koska Jeesus täytti koko Jumalan 
kaitselmuksen rakkaudella ja uhrilla 
ja Hänestä tuli kuninkaiden Kuningas 
ja herrojen Herra, meidän, jotka Hän 
pelasti, on myös täytettävä koko 
Jumalan tahto.

Jumala tahtoo meille täydellisen 
pyhityksen ja täydellisen uskollisuuden. 
Meidän on kannettava Pyhän Hengen 
yhdeksän hedelmää, toteutettava 
hengellinen rakkaus, täytettävä hyveet. 
Meidän on oltava Herran todistajia 
jokaisessa maailman kolkassa ja tehtävä 
kaikkemme sielujen pelastukseksi kuten 
Hän käski meitä. Vain silloin voimme 
saattaa loppuun valmistautumisemme 
Hänen morsiamekseen, toteuttaa 
täys in  ka ikki  Jumalan  antamat 
v e l v o l l i s u u t e m m e  j a  H ä n e n 
paluupäivänään tunnustaa Hänelle: ”Se 
on täytetty.”

Veljet ja sisaret Kristuksessa, rukoilen 
Herran nimessä, että käsittämällä 
Jeesuksen ristillä lausuman ”seitsemän 
viimeisen sanan” merkityksen ja 
kaivertamalla ne sydämeenne jokainen 
teistä elää Jumalan silmiin sopivaa 
elämää ja elää ikuisest i  Herran 
kanssa kauneimmassa taivaallisessa 
asuinpaikassa.

Jeesuksen seitsemän viimeistä 
sanaa ristillä (3)

”Ja yhdeksännen hetken 
vaiheilla Jeesus huusi 

suurella äänellä sanoen: 
’Eeli, eeli, lama sabaktani?’ 
Se on: Jumalani, Jumalani, 

miksi minut hylkäsit?” 
(Matt. 27:46).

”Sen jälkeen, kun Jeesus 
tiesi, että kaikki oli jo täytetty, 
sanoi hän, että kirjoitus kävisi 

toteen: ’Minun on jano’… 
Kun nyt Jeesus oli ottanut 

hapanviinin, sanoi hän: 
’Se on täytetty’…” 
(Joh. 19:28-30).

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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Todellinen kuuliaisuus
Jeesus totteli Jumalaa ristin kuolemaan asti pelastuksen kaitselmuksen vuoksi. 

Jeesus pystyi tekemään niin, koska Hän rakastaa Isää Jumalaa. 

Koska Hän rakastaa Jumalaa, Hän alensi itsensä, oli vain kuuliainen ja täytti ristin kaitselmuksen ilolla.

Meidän tulee ymmärtää Jumalan tahto oikein ja noudattaa sitä, jotta myös lopunajan kaitselmus saavutetaan.

Meillä on oltava sellainen sydän, 
joka ei aseta ehtoja.

Jotkut ihmiset asettavat joka asiassa 
ehtoja .  He  va l i t seva t  sen ,  m i kä  on 
heille hyödyllistä heidän halujensa ja 
itsekeskeisten motiiviensa mukaan, ja 
heidän asenteensa voivat muuttua milloin 
tahansa. He tottelevat, kun siitä on heille 
hyötyä, mutta he eivät tottele, kun he eivät 
hyödy siitä, antaen tekosyitä.

Mut ta todell isessa kuuliaisuudessa 
e i  o le  k yse  om is t a  e du i s t a .  E i  ole 
kyse olosuhteiden t a i  todel l isuuden 
a j a t t e l e m i s e s t a  e i k ä  t e k o s y i d e n 
keksimisestä .  Otat te huomioon vain 
sen, mikä Jumalan tahto on. Te tottelette 
ehdottomasti kaikenlaisissa tilanteissa niin 
kauan kuin se on Jumalan tahto.

◆

Matteuksen evankeliumin 19. luvussa 
rikas mies tuli Jeesuksen luo ja kysyi 
Häneltä: ”Opettaja, mitä hyvää minun pitää 
tekemän, että minä saisin iankaikkisen 
elämän?” Mut ta hän ei voinut saada 
Jeesukselta vastausta, jonka hän halusi 
kuulla. Rikas nuorukainen meni sitten 
pois murheellisena. Hän tuli Jeesuksen luo 
hyvässä tarkoituksessa, mutta hän halusi 
olla kuuliainen vain omiin rajoihinsa asti. 
Siksi hän seurasi lopulta omia etujaan.

Ettekö olekin totelleet henkilökohtaisen 
maineen, vallan tai muiden itsekeskeisten 
tulosten takia, tai ettekö olekin totelleet 
vain sitä, mikä sopii ajat telutapaanne 
ja  mikä hyödy t t ää  te i t ä?  Teidän on 
noudatettava Jumalan tahtoa kaikenlaisissa 
tilanteissa loppuun asti. Jos todella haluatte 
totella, pystytte tottelemaan ilolla loppuun 
asti.

Jeesus ei etsinyt omaa kunniaansa; Hän 
oli kuuliainen vain Jumalan kunniaksi. 
Siksi Hän luopui loistokkaasta taivaallisesta 
valtaistuimesta, tuli maan päälle ja kuoli 
r ist il lä tullen kohdelluksi kuin kur ja 
rikollinen. Tajuamalla Hänen rakkautensa 
ja kuuliaisuutensa meidän ei tule ainoastaan 
totella eksplisiittisesti sitä, mitä Jumala 
käskee meitä tekemään, vaan myös totella 
ymmärtäen selkeästi Hänen sydämensä ja 
tahtonsa.

Meillä tulee olla hengellisen 
rakkauden hedelmä.

Kun Jeesus ripustettiin ristille, suurin 
osa Hänen opetuslapsistaan pelästyi 
ja juoksi pois, mut ta naiset, mukaan 
luk ien Mar ia Magdaleena ,  pysy ivät 
Her ran kanssa loppuun ast i. Sillä he 
rakastivat Häntä niin paljon, etteivät he 
pelänneet mitään vaaraa.

Jos rakast at te  Jumalaa ja  Her raa , 
vo i t t e  l a i t t a a  i t s e n n e  k u o l e m a a n 
et tekä ajat tele olosuhteitanne. Ilman 
t ä l l a i s t a  r a k k a u t t a  e t t e  vo i  s a a d a 
hengellistä uskoa ettekä voi harjoittaa 
Ju malan t ahtoa  e i kä  t e i l lä  voi  ol la 
taivastoivoakaan.

Koska Jeesus rakast i Jumalaa niin 
paljon, Hän luotti Jumalaan ja odotti 
loistoa , jol loin Hän naut t isi  t aivaan 
valt ak u n nast a  Ju malan kanssa .  Jos 
todel la  rakast at te  Jumalaa ,  uskot te 
Ju mala a n  ja  odot a t t e  pä iv iä ,  jo t k a 
saat te taivaan valtakunnassa. Silloin 
voit te totella mitä tahansa. Ja voit te 
antaa jopa henkenne.

◆

Apostoli Paavalin tunnustus osoittaa 
kuinka paljon hän rakasti Jumalaa. Hän 
sanoi Room. 8:35-39:ssä: ”Kuka voi 
meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? 
Tuskako, vai ahdistus, vai vaino, vai 
n ä l k ä ,  va i  a l a s t o mu u s ,  va i  va a r a , 
vai miekka? Niinkuin kir joitet tu on: 
’Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken 
päivää; meitä pidetään teuraslampaina.’ 
Mut t a  nä i s sä  k a i k i s sa  me  sa a m me 
ja lon voiton hänen kaut t ansa ,  joka 
meitä on rakastanut. Sillä minä olen 
varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, 
ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset 
eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus 
eikä syvyys, eikä mikään muu luotu 
voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, 
jok a  on  K r i s t u k sessa  Jee su k sessa , 
meidän Herrassamme.”

M u i s t a k a a  s i i s ,  e t t ä  t o d e l l i n e n 
kuuliaisuus tulee tällaisesta syvällisestä 
hengel l isestä rak kaudesta ja kantaa 
r u n s a a s t i  h e n g e l l i s e n  r a k k a u d e n 
hedelmää.

Ensinnäkään meissä ei saa olla 
egoamme tai minuuttamme, 

vaan vain Jumala meissä.

Ne,  jo t k a  r a k a s t ava t  Ju ma la a , 
haluavat totella Häntä. He sanovat: 
”Jumala, minä rakastan Sinua”, mutta 
heidän tekonsa saattavat joskus johtaa 
tottelemattomuuteen. Se johtuu siitä, 
että heissä on heidän ”minuutensa”.

S e  t a r k o i t t a a ,  e t t ä  k u n  h e 
tekevät  t iet yn teon,  he käy t t ävät 
omia aja t u ksiaan ,  v i i saut t aan ja 
menetelmiään. He pitävät kiinni siitä, 
mitä he pitävät oikeana. Itse asiassa he 
vain tekevät mitä he haluavat, mutta 
si lt i  he ajat televat noudat tavansa 
Jumalan sanaa. Se tapahtuu yleensä 
si l loin ,  kun he eivät  ymmär rä ja 
oivalla Jumalan sydäntä.

Kun tulokset eivät ole tyydyttäviä 
tai kun he eivät saa tunnustusta tai 
kiitosta, he alkavat syyttää muita, 
eivät itseään. Itse asiassa siksi he eivät 
havaitse puutteitaan. Epäonnistuminen 
j o h t u u  s i i t ä ,  e t t ä  h e  l u u l e v a t 
virheellisesti, että heillä on usko, että 
he täyttävät Jumalan antamat tehtävät 
hyvin ja että he noudattavat Jumalan 
tahtoa tyytyväisinä itseensä.

◆

Mutta Jeesuksella ei ollut mitään 
minää eikä egoa. Hänen sydämessään 
ol i  a i noast aan Isä  Ju mala ,  joten 
Hän seurasi vain Isän toiveita aivan 
i l ma n  oma a  t a ht oa a n .  Hä n  a i na 
rukoili ja etsi Isän Jumalan tahtoa 
julkisen toimintansa aikana. Hän oli 
kuuliainen siten, että jokainen asia 
Hänen toiminnassaan oli täydellisen 
yhteneväinen Jumalan sanan kanssa 
(Sa k .  9 :9,  M a t t .  21:2 -7 ) .  Ku t e n 
edellä on selitetty, Jeesus noudatti 
vain Jumalan tahtoa ja täytti ristin 
pelastuksen kaitselmuksen i lman 
yhtään virhettä.

Mekin voimme noudattaa Jumalan 
tahtoa, kun kiellämme itsemme ja 
k uole t am me sen ,  k uten  apos tol i 
Paaval i  tek i  sanoen:  ”Joka päivä 
minä olen kuoleman kidassa” (1. Kor. 
15:31).
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2. tammikuuta noin klo 14.45 sain puhelun. Kuulin, 
että nuorin poikani Yechan (3 vuotta) oli sairaalan 
ensiavussa. Minulle kerrottiin, että hän oli näyttänyt 
heikolta päiväkodissa aamulla. Hän ei syönyt ja nukkui 
vain. Iltapäivällä hän heräsi ja oksensi yhtäkkiä. Ja kun 
häntä vietiin sairaalaan, hän lakkasi hengittämästä.

Hän alkoi taas hengittää omin voimin paikan ja 
ajan ylittävän rukouksen jälkeen.  

Matkalla sairaalaan taksilla rukoilin ja pyysin Jumalaa 
pelastamaan hänet. Kun saavuin, hän alkoi hengittää, 
mutta ei omin voimin. Hän oli 100-prosenttisesti 
hengityslaitteen varassa. Perheeni lähetti rukouspyynnön 

vanhempi pastori Dr. Jaerock Leelle, joka oli 
rukoilemassa vuorirukoustalossaan. Noin klo 19 kuulin, 
että vanhempi pastori oli juuri rukoillut poikani puolesta. 
Silloin Yechan alkoi spontaanisti hengittää omin avuin.

Lääkäri sanoi, että oli erittäin suuri mahdollisuus, että 
hän olisi vegetatiivisessa tilassa, koska hänen sydämensä 
pysähdyksestä ja hengityksen loppumisesta oli kulunut 
yli kaksikymmentä minuuttia sairaalaan saapumiseen. 
Hän lisäsi, että vaikka hän heräisi, hän ei pystyisi 
elämään normaalia elämää.

Vaikka sydänpysähdys oli hoitamatta 20 
minuuttia, hänen aivokäyränsä ei osoittanut 
aivovauriota.

Potilaan, jonka sydän pysähtyy sydänpysähdyksessä, 
henkiin jääminen riippuu elvytyksen aloittamisesta 4 
minuutin kuluessa sydänpysähdyksestä. Tämä on niin 
sanottu kultainen aika. Jos sitä ei hoideta tuolloin, se 
johtaa yleensä kuolemaan, ja vaikka potilas selviytyisi, se 
johtaa aivovaurioihin. Yechan hoidettiin yli 20 minuutin 
kuluttua. Hän sai kuitenkin vanhemman 
pastorin rukouksen. Hänen aivokäyränsä 
ei osoittanut mitään ongelmia, ja lääkärit 
sanoivat hänen olevan todella onnekas. 
Hän toipui nopeasti päivä päivältä. Olin 
hyvin kiitollinen Jumalalle.

Hänelle tehtiin monia tutkimuksia, 
ja hänellä diagnosoitiin Kawasaki-
taudin komplikaatioista johtuva akuutti 
sydäninfarkti. Kawasaki-tauti on 
sairaus, jossa koko kehon verisuonet 
tulehtuvat. Yleisimpiä oireita ovat 
kuume, joka kestää yli viisi päivää, ja se 
johtaa sydämen verisuonten tulehtumiseen. 
Se voi myös muodostaa verihyytymän, 
joka tukkii sydänverisuonen ja johtaa äkilliseen 
kuolemaan. Hänen lääkärinsä sanoi: ”Osa sydämen 
sepelvaltimoista on tukossa, ja jotkut osat ovat 
turvoksissa kuin ilmapallot. Jos suonet puhkeavat, hän 
kuolee.”

Hänen selviämisensä ei ollut taattu akuutin 
sydäninfarktin takia, mutta hän toipui nopeasti.

Hän oli liian nuori leikkaukseen, joten ainoa 
mahdollinen hoito oli lääkitys. Tammikuun 3. päivän 
illasta 4. päivän aamuun asti häntä hoidettiin lääkkeillä, 
jotka liuottivat verihyytymän, joka oli kovettunut hänen 
sepelvaltimoissaan. Oli mahdollista, että hän kuolisi 
sivuvaikutusten aiheuttamaan mahalaukun tai aivojen 
verenvuotoon, mutta Jumala suojeli häntä.

Lääkäri käski meitä valmistamaan hänen viimeisen 
hetkensä, joka voisi tapahtua hänelle seuraavana 
päivänä. Hän tarkoitti, että Yechan voisi kuolla 
milloin tahansa. Hän kuitenkin toipui päivä päivältä. 
Tammikuun 6. päivänä, joka oli hänen neljäs päivänsä 
sairaalassa, hän ei tarvinnut hengityslaitetta ja alkoi 
juoda vettä.

Sunnuntaina 7. tammikuuta hän nousi istumaan. 
Vanhempi pastori rukoili jälleen sunnuntain iltapalvelun 
jälkeen, ja hän alkoi huutaa meitä: ”Äiti! Isä! Mummo!” 
Hänellä oli jopa hauskaa kanssamme. Hänen 

hengityksensä oli palannut 100-prosenttisesti 
itsenäiseksi hengitykseksi. Mitään 

o n g e l m i a  e i  h a v a i t t u  h ä n e n 
sydänlihastutkimuksessaan eikä 
maksakokeissa. Hänet siir rettiin 
teho-osastolta yleisosastolle viikon 
sisällä. Hänestä tuli jälleen virkeä ja 
onnellinen, aivan kuten hän oli ollut 
aiemmin. Tämä tapahtuma toi suuria 
muutoksia miehelleni ja minulle. 
Emme enää voineet olla haaleita 
uskonelämässämme, ja aloimme käydä 
Daniel-rukouskokouksissa. Mieheni, 

veli Taesung Oh, lopetti alkoholin 
käytön, tupakoinnin ja pelaamisen. Hän 

pyhittää nyt Herran päivän kokonaan ja osallistuu 
jokaiseen kokoukseen jakaakseen armon, jonka saimme 
Jumalalta. Annamme kaiken kiitoksen ja kunnian 
elävälle Jumalalle, ja kiitämme vanhempaa pastoria, 
joka rukoili rakkaudella.

Elin kivun kanssa, koska loukkasin vasemman jalkani 
nuorena. Vuodesta 2004 olen kärsinyt suonikohjuista. 
Minun oli vaikea kantaa raskaita matkatavaroita ja 
seisoa kaksikymmentä minuuttia.

Va i mon i  ja  a noppi n i  v ie r a i l iva t  mon issa 
hindutemppeleissä paranemiseni takia, mutta mikään 
ei muuttunut. Vuonna 2008 vaimoni harjoitti jopa 
noituutta minun paranemiseni takia, vaikka hän odotti 
toista poikaani. Hän alkoi sitten tehdä outoja asioita. Hän 
kaatui yhtäkkiä, oksensi, ja hänellä oli jopa suhde toisen 
miehen kanssa. Hän oli riivaajien vallassa. Huhtikuussa 
2010 perheeni muutti toiseen paikkaan.

Er ä ä nä  pä ivä nä  va n h i n  poi k a n i  pa r a nt u i 
ihottumastaan. Hän sanoi saaneensa rukouksen 
pääliinalla, jolla Dr. Jaerock Lee, Manminin 

keskuskirkon vanhempi pastori, oli rukoillut, kun hän 
meni kotimme lähellä olevaan kirkkoon (Apt. 19:11-12).

Me seurasimme häntä ja aloimme käydä Madurain 

Manmin-kirkossa. Pastori Persiyal Rajadurai sanoi, että 
pastori Joseph Han (Chennain Manmin-kirkko) tulisi 
seurakuntaan ja johtaisi päääliinaparantamiskokouksen. 
Hän sanoi, että vaimoni parannettaisiin rukouksen 
kautta. Kun hän sai pastori Hanin pääliinarukouksen, 
yksi riivaajista lähti hänestä. Pastori Han kehotti 
meitä rukoilemaan Daniel-rukouskokouksessa. Siitä 
lähtien perheeni rukoili joka ilta ja sai pastori Persiyal 
Rajadurain pääliinarukouksen. Muut riivaajat lähtivät 
sitten hänestä yksitellen, ja hän toipui kokonaan. 
Halleluja!

Elokuussa 2017 kävin Koreassa ja osallistuin 
Manminin kesäretriittiin. Kun sain vanhemman pastorin 
rukouksen sairaiden puolesta, parannuin vasemman 
jalkani suonikohjuista, jotka olivat vaivanneet minua 
13 vuotta. Toinen poikani halvaantui yhtäkkiä 
kokonaan nukkuessaan. Mutta hänet parannettiin 
pääliinarukouksen kautta. Koko perheeni koki voimateot 
ja on elänyt taivastoivossa. Annan kaiken kiitoksen ja 
kunnian Jumalalle, joka on siunannut meitä onnellisella 
elämällä.

Diakoni Rokson Saimon, 41 vuotta, Madurain Manmin-kirkko, Intia

”Perheeni vapautettiin sairauksista ja 
pahoista hengistä!”

Diakonissa Jisu Oh, 26 vuotta, Seurakunta 2, Manminin keskuskirkko

”3-vuotias poikani palasi takaisin eloon!”


