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Herran ristin rakkaus 
on kaiverrettu sydämeen!

Pääsiäisesitys 2018, Herran risti

Pe r j a n t a i n a  31.  m a a l i s k u u t a  ko ko  yö n 
palveluksen jälkipuoliskolla Esiintyvän taiteen 
komitea esitti pääsiäisesityksen 2018 otsikolla 
”Herran risti” erityislavalla pääpyhäkössä.

Esitykseen osallistui monia pastoreita ja uskovia 
u lkomailt a ,  mukaan luk ien Venäjä ,  Kenia , 
Ranska, Yhdysvallat ja Singapore, ja se näytettiin 
suorana GCN:llä (www.gcntv.org) ja internetissä. 
Jeesu ksen toimint a ,  r i s t i i n nau l i t seminen , 
ylösnousemus ja taivaaseen astuminen esitettiin 
elävästi.

Ta i v a a l l i n e n  ä ä n i - k u o r o ,  Ta i v a a l l i n e n 
tanssiryhmä, Valon ääni-kuoro, Kristallilaulajat, 
Kun n iayl is t ysk uoror yh mä ,  Voimak uoro ja 
Harmoniakuoro Esiintyvän taiteen komiteasta 
ja muutamat kirkon jäsenet toimivat innokkaasti 
j a  Y h d i s t y n y t  y l i s t y s t i i m i ,  Y h d i s t y n y t 
musiikkiyhtye, Nissi-orkesteri ja Immanuel-
kuoro liittyivät mukaan musiikilla ja laululla. 
Lisäksi  monet  k i rkon jäsenet  osal l is t u ivat 
antamalla panoksensa koreografiaan, näyttämön 
asen nu kseen ,  vaate t u kseen ,  rek v isi i t t aan , 
meikkaukseen ja henkilöstöoperaatioihin. Mukaan 
lukien ammattimainen ulkoistettu henkilöstö, 
yli 300 ihmistä työskenteli yhdessä esityksen 
tekemiseksi.

1.  näy tös n imeltään ”Her ran r is t i”  alkaa 
nuorella Jeesuksella, joka odottaa pelastuksen 

kaitselmuksen täyttämisen aikaa ja valmistautuu 
si ihen rukouksissa. Sitä seurasi kohtaukset 
ihmisistä, jotka odottivat Messiasta, Herran 
rakkaus, Herran rukous, Hänen toimintansa ja 
viimeinen ehtoollinen ja ristin tie. 

2. näytös, ”Herran ylösnousemus”, kuvaa Juudas 
Iskariotin kuolemaa, niitä, jotka rakastavat Herraa 
Hänen ristiinnaulitsemisensa jälkeen, ja Herran 
ylösnousemusta ja taivaaseen astumista.

Kirkon esitykset erottuvat Manminin Jumalalta 
saamilla lauluilla, jotka liikut tavat suuresti 
jäsenten sydämiä. Tähän Pääsiäisesitykseen 
Jumala antoi kuusi uutta laulua: Kukaan ei voinut 
t ietää, Opetuslapset , Rist i , Juudas Iskariot 
myöhemmin; Hän on noussut ja Opetuslapset 
myöhemmin. Jäsenet tunsivat Herran rajattoman 
rakkauden upotettuna sanoituksiin ja melodiaan 
ja täyttyivät kiitollisuudesta pelastuksen armosta, 
ylösnousemuksen ilosta ja taivastoivosta.

Hu ht i k uu n 1.  pä ivä nä  va n hempi  pas tor i 
Dr. Jaerock Lee saarnasi otsikolla ”Her ran 
ylösnousemus” 1. Kor. 15:41-44:nteen perustuen 
pääsiäissunnuntain aamupalveluksessa. Hän 
sel i t t i ,  m i t ä  meid ä n  pi t ä i s i  oppia  He r r a n 
ylösnousemuksesta: ensimmäinen on se, et tä 
on olemassa ikuinen elämä, toiseksi Herralle 
omist aut umist a  t u lee seu rat a  hedelmän ja 
kolmantena kaikki kärsimykset, jotka saamme 

Her rassa, muut tuvat kunniaksi. Sunnuntain 
iltapalveluksen aikana jäsenet juhlivat pyhää 
ehtool l i s t a  ja  ka iver sivat  Her ran u h r in  ja 
rakkauden syvälle sydämeen.

Ristin Sanoma 
Ristin Messias on voimakas ja liikuttava sanoma, 
joka on herättänyt lukemattomia sieluja ympäri 
maailmaa heidän henkisestä unestaan ja antanut 
heille makua todellisesta elämästä Kristuksessa!

Ristin sanomassa löydät henkisesti tyydyttävät 
vastaukset kaikille kristityille keskeisiin tärkeisiin 
kysymyksiin, kristityille, jotka eivät ole koskaan 
saaneet läpikotaisia ja tarkkoja selityksiä.
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Edellä olevat jakeet tarkoittavat 
k r i s t i t t y j e n  j a  H e r r a n ,  h e i d ä n 
sulhasensa, suhdetta. Kuinka suuri 
ja ihmeellinen salaisuus on, että 
joudumme luopumaan maailmasta ja 
tulemaan yhdeksi Jeesuksen Kristuksen 
kanssa aivan kuten mies ja nainen 
luopuvat vanhemmistaan ja tulevat 
yhdeksi lihaksi? Kuinka voimme 
todella tulla yhdeksi Herran kanssa?

1. Pyhän Hengen saaminen 
ottamalla vastaan Jeesus Kristus

Ihmiset,  jotka ottavat vastaan 
Jeesuksen Kristuksen, tulevat Jumalan 
lapsiksi, ja kun he tulevat yhdeksi 
Jeesuksen Kristuksen kanssa uskon 
kautta, he saavat Pyhän Hengen. Joh. 
3:6:ssa muistutetaan meitä: ”Mikä 
lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä 
Hengestä on syntynyt, on henki”. 
Kun Pyhä Henki tulee sydämeemme, 
aiemmin kuollut henkemme elpyy, 
Hän synnyttää hengen meissä, ja me 
muistutamme Herraa. Sitten voimme 
tulla Jumalan lapsiksi, Jumalan, joka 
itse on henki, ja kutsua Häntä ”Isäksi” 
(Room. 8:15, Gal. 4:6).

Ensinnäkin ihmisen sydän voidaan 
jakaa ilmeisen totuudenmukaiseen 
sydämeen ja ilmeisen valheelliseen 
sydämeen; kutsumme ensimmäistä 
” v a l k o i s e k s i  s y d ä m e k s i ”  j a 
jälkimmäistä ”mustaksi sydämeksi”. 
Kun Jumala puhalsi ensimmäisen 

ihmisen sieraimiin elämän henkensä, 
ihminen tuli eläväksi olennoksi. 
Jumala opetti hänelle vain totuuden 
ja istutti totuuden hänen sydämeensä. 
Ajan kuluttua Aadam teki syntiä 
olemalla tottelematon, koska hän ei 
pitänyt Jumalan sanaa, Jumalan, joka 
oli pyytänyt häntä olemaan syömättä 
hyvän ja pahan tiedon puusta. Hänen 
yhteytensä Jumalan kanssa katkesi, ja 
synti ja valhe tuli häneen.

Sit ten muodostui toisenlainen 
sydän, omatunto. Omatunto syntyy, 
kun vanhemmilta peritty luonto 
sekoittuu monenlaisiin tietoihin, jotka 
on hankittu ja kuultu. Ja ihminen luo 
ja omistaa omat arvot ja mielipiteet, 
joihin on sekoittunut sekä totuutta että 
valhetta, ja tämä on omatunto. Kolmen 
tyyppisestä sydämestä – totuudellisesta 
sydämestä, valheellisesta sydämestä ja 
omastatunnosta – totuudenmukainen 
sydän, jonka Jumala oli istuttanut 
ihmiseen, on lähes kadonnut, ja 
ihmisten omatunto muuttuu yhä 
pahemmaksi meidän aikanamme.

2. Pyhä Henki antaa elämän 
siemenen itää ja elvyttää kuolleen 
hengen

Kun Jumala puhalsi ensimmäisen 
ihmisen, Aadamin, sieraimiin elämän 
henkensä, ihmisestä tuli elävä olento. 
Mutta kun hänestä tuli syntinen 
tottelemattomuuden takia, lähes kaikki 
elämän henki otettiin pois ja vain 
aavistus jäi jäljelle. Se aavistus on 
elämän siemen. Elämän siemen pystyi 
toimimaan ihmisen ollessa yhteydessä 
Jumalan kanssa ja sai Jumalalta 
totuuden. Aadamin synnin vuoksi 
ihmiskunnan yhteys Jumalan kanssa 
oli kuitenkin katkennut, ja valhe tuli 
ihmisen sydämeen ja peitti vähitellen 
elämän siemenen. Elämän siemen 
muuttui passiiviseksi, sen toiminta-ala 
kutistui yhä enemmän ja siitä tuli kuin 
kuollut.

Tilaa, jossa yhteys Jumalan kanssa, 
joka on henki, katkaistiin ja elämän 
siemenestä tuli kuollut ja passiivinen, 
koska se on peitetty valheella, kutsutaan 
”ihmisen hengen kuolemaksi”. Mutta 
se ei tarkoita sitä, että henki on täysin 
kuollut, vaan se tarkoittaa sitä, että se 
lopetti toimimisen ja odottaa eläväksi 
tulemista. Tämä on samoin kuin 
kasvilla, vaikka se näyttäisi olevan 
kuollut, se voi versoa ja kasvaa lopulta 
niin kauan kuin siinä on elämää jäljellä.

Milloin kuollut ihmishenki elpyy? 
Kun yksilölle saarnataan evankeliumia, 
Jumalan valo ja totuuden valo loistavat 
hänen sydämeensä. Tuolloin häneen 
vielä jäänyt totuudenmukainen ja 
hyvä sydän ottaa vastaan valon ja 
Jeesuksen Kristuksen Vapahtajanaan. 
Sitten Jumala lähettää sydämeen Pyhän 
Hengen, ja Pyhä Henki antaa elämän 
siemenen itää ihmisen sydämessä ja 
silloin se muuttuu aktiiviseksi.

Yhteys Jumalaan alkaa ja ihminen 
saa taas uudelleen totuuden tiedon. 
Sydän, joka on ollut täynnä sellaisia 
valheita kuin viha ja ylimielisyys, 
täyttyy sellaisilla totuuksilla kuin 
rakkaus.

3. Pyhä Henki synnyttää hengen 
meissä

Olenna i s in  t ek i j ä  s i i nä ,  e t t ä 
Pyhä  Henk i  synny t t ää  hengen 
meissä,  on rukous.  Niin pal jon 
kuin me rukoilemme hartaasti, me 
saamme ylhäältä armoa ja voimaa 
hylätä valheet. Riippumatta siitä 
kuinka hartaasti rukoilemmekaan, 
rukouksemme on kuitenkin turha, 
ellemme tuhoa omia ajatuksiamme ja 
puitteitamme.

P y h ä  H e n k i  h a l l i t s e e 
totuudenmukaista sydäntä ja saa 
meidät  e lämään Pyhän Hengen 
halujen mukaan. Saatana hallitsee 
valheen sydäntämme ohjaamalla 
ajatuksiamme. Kun on paljon valhetta, 
saatana vaikuttaa ajatuksiimme, ja 
tämä saa meidät elämään lihan halujen 
mukaisesti ja asettaa meidät tuhon 
polulle.

Riippumatta siitä, kuinka paljon 
totuutta yksilö kuuleekin ja miten 
hartaasti hän rukoileekin, hylkäämättä 
lihallisia ajatuksia ja spekulaatioita 
hän  e i  vo i  e lää  Pyhän  Hengen 
halujen mukaan (2.  Kor.  10:5) . 
Hänen sydämensä tuntuu tyhjältä ja 
ristiriitaiselta, eikä tällä henkilöllä ole 
selviä ja ilmeisiä kokemuksia Jumalan 
teoista.

Vaikka olisi hylännyt sisällään 
valheen sydämensä, niin se ei ole 
koe t t e l emus t en  l oppu .  Täy tyy 
t y ö s k e n n e l l ä  l ö y t ä ä k s e e n  j a 
po i s t aakseen  pahan  –  syn t i se t 
ominaisuudet, jotka ovat piilossa 
syvällä luonnossa – omastatunnosta. 
Omatunto (jota käsiteltiin aiemmin) 
muodostaa nyt henkilön luonnon, ja 
tämä on sydämen syvyys, josta henkilö 

itse ei ole tietoinen. Ihmisluonnon 
valheet eivät ole sopusoinnussa 
Jumalan vanhurskauden kanssa, mutta 
ne näyttävät oikeilta ja asianmukaisilta 
ihmisen silmissä, ja siksi ei ole helppoa 
löytää ja hävittää niitä yksin.

Sallimalla jokaisen löytää valheet 
luonnostaan koetusten kautta Jumala 
muovaa ihmistä pyhäksi astiakseen. 
Kun löydätte itsenne Hänen sanansa 
kautta Pyhän Hengen innoittamana, 
p y s t y t t e  h ä v i t t ä m ä ä n  v a l h e e t 
luonnostanne yhä nopeammin.

Jos luulette, että Jumalan sana koskee 
vain muita, ettekä löydä itseänne 
sanasta, uskonne kasvu hidastuu. Jos 
kuitenkin löydätte luonteenne valheet 
ja heitätte ne pois, teidät muutetaan 
hengellisiksi ihmisiksi, jotka ovat 
tulleet pyhitetyiksi.

4. Kun tulee yhdeksi Herran 
kanssa

Kun Pyhä Henki synnyttää hengen 
meissä ja hylkäämme kaikki valheet, 
jotka ovat ristiriidassa totuuden kanssa, 
särjemme omavanhurskautemme ja 
saamme totuudenmukaisen sydämen, 
me olemme yhtä Herran kanssa.

1. Joh. 2:12:sta eteenpäin vertaa 
uskon kypsyyden tasoja – prosessia, 
jossa yksilö tulee yhdeksi Herran 
kanssa – ihmisen kasvuun. Uskon 
tasoa, jolla henkilö on ottanut vastaan 
Jeesuksen Kristuksen, saanut Pyhän 
Hengen ja pelastuksen, kutsutaan 
”pikkulasten uskoksi”. Uskon tasoa, 
jolla yritetään kulkea totuudessa, 
kutsutaan ”lasten uskoksi”, ja uskon 
tasoa, jossa eletään Jumalan sanalla, 
kutsutaan ”nuorten miesten uskoksi”. 
Kun usko kasvaa vieläkin ja saavuttaa 
täydellisen uskonmäärän, niin se on 
”isien usko”.

Kun pääsemme isien uskon tasolle 
j a  t u l emme  kokonaan  yhdeks i 
Herran kanssa, saamme kaiken, mitä 
pyydämme Häneltä rukouksessa, koska 
”sydämemme ei syytä meitä” ja siten 
”meillä on uskallus Jumalaan” (1. Joh. 
3:21-22).

Rakkaat veljet ja sisaret Kristuksessa, 
rukoilen Herran nimessä, että annatte 
ahkerasti Pyhän Hengen synnyttää 
hengen teissä ja tulette kokonaan 
yhdeksi Herran kanssa, jotta elätte 
siunattua elämää tässä maailmassa sekä 
Uudessa Jerusalemissa, koko taivaan 
upeimmassa asuinpaikassa.

Salaisuus on suuri

”’Sentähden mies luopukoon 
isästänsä ja äidistänsä ja 

liittyköön vaimoonsa, ja ne 
kaksi tulevat yhdeksi lihaksi’. 

Tämä salaisuus on suuri; 
minä tarkoitan 

Kristusta ja seurakuntaa” 
(Ef. 5:31-32).

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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Kun olin viidennellä luokalla, vanhempani lähetettiin 
Thaimaahan lähetyssaarnaajiksi ja perheeni muutti maahan. 
Kaikki oli alun perin hyvin vierasta minulle, mutta sopeuduin 
iloisesti uuteen ympäristöön, koska tiesin, että vanhempi 
pastori Dr. Jaerock Lee aina rukoilee meidän puolestamme.

Thaimaalaiset kärsivät köyhyydestä, mutta heillä oli puhtaat 
henget. He ottivat iloisesti vastaan pyhyyden evankeliumin 
ja muuttuivat. He parantuivat myös sairauksistaan, kun isäni 
pastori Jaewon Lee johti pääliinaparantamiskokouksen ja 
rukoili heidän puolestaan pääliinalla, jolla Dr. Lee oli rukoillut 
(Apt. 19:11-12).

Minulla on kaksi veljeä. Olemme auttaneet vanhempieni 
lähetyksessä.  Vanhempi veljen i Seunghun soit t i 
kitaraa jumalanpalveluksissa ja toimi kuoron johtajana. 
Hän on nyt armeijassa. Toinen vanhempi veljeni on 
jumalanpalvelusryhmän johtaja ja soittaa kosketinsoitinta. 
Hän palvelee englannin kielen tulkkina Indokiinan 
seminaarissa, ja hän on Nuorten aikuisten miesten lähetyksen 
puheenjohtaja.

Nuorten aikuisten lähetyksen puheenjohtajana olen 
yrittänyt ratsastaa samalla hengellisellä virralla keskuskirkon 

jäsenten kanssa. Nuoret aikuisemme toimivat taivastoivolla 
hartaammin kuin koskaan osallistumalla Uusi Jerusalem-
kampanjaan 2018. Täytän rukouksen kautta tällaiset 
arvokkaat tehtävät, jotka Jumala on antanut: aloitan päiväni 
aamun rukouskokouksessa ennen kuin menen yliopistolle, ja 
rukoilen illalla Daniel-rukouskokouksessa.

J o h d a n  m y ö s  y l i s t y s t ä  t i i s t a i n  y l i s t y s -  j a 
jumalanpalveluksessa ja pidän luennon kirkon korean 
kielen luokassa, joka on avoinna ihmisten evankelioinnille. 
Palvelen myös thain ja englannin kielen tulkkina Indokiinan 
pastoreiden seminaarissa. Minä tulkkaan vanhemman 
pastorin saarnat thaiksi sunnuntaina jumalanpalveluksissa 
ja perjantaina koko yön palveluksessa. Olen niin ylpeä, kun 
näen, että ihmiset saavat paljon armoa vanhemman pastorin 
saarnoista ja vuodattavat kyyneleitä. Olen niin kiitollinen 
siitä, että saan elää tällaisen arvokkaan elämän.

Pelkästään ajatellessani, että voin auttaa vanhemman 
pastorin toimintaa, joka johtaa kaikkien kansojen ihmisiä 
pelastuksen tielle lopunaikana, sydämeni on kylläinen ja minä 
vahvistun. Annan kaiken kiitoksen ja kunnian Jumalalle, joka 
on siunannut minua elämään arvokkaan elämän Herralle.

Vuonna 2006 aloin elää uskovan elämää Manminissa ja 
opin todellisesta uskosta vanhemman pastorin saarnojen 
kautta.

Aloin valmistautua vieraiden kielten yliopiston 
pääsykokeeseen, kun olin yhdeksännellä luokalla, jota 
pidetään hyvin myöhäisenä. Minun olisi pitänyt mennä 
yksityiseen akatemiaan Herran päivänäkin, mutta menin 
kirkkoon, koska tiesin, että se oli Jumalan hengellisen 
auktoriteetin tunnustamista ja siunauksen tie. Jumala siunasi 
lopulta minulle pääsyn Gwacheonin vieraiden kielten 
yliopiston englannin kielen laitokselle, jonne oli hakenut 
eniten ihmisiä.

Vuoden 2014 loppupuolella ennen valmistumistani pääsin 
Korean sosiaalisen yritystoiminnan edistämiskeskukseen, 
joka on työvoimaministeriön alaisuudessa, läpäisemällä 
sen kirjallisen kokeen ja haastattelun vanhemman pastorin 
rukouksen kautta.

Eräänä päivänä työssä toimistossani oli juhla ja pomoni 
liittyi meihin. Siellä heitettiin arpaa, jossa arvan voittaja 
saisi lasin alkoholia pomolta, joisi ja saisi sitten palkinnon. 

Sitten minä voitin arvan, mutta pyysin häntä ymmärtämään, 
etten juo alkoholia, ja kieltäydyin siitä. Olin pahoillani 
pomoni edessä, mutta tiesin, että olisin enemmän pahoillani 
Jumalan edessä ja katuisin enemmän, jos joisin sen. Tästä 
vastauksestani huolimatta monet toimistossani ymmärsivät 
minua ja pitivät minusta. Kaikki oli Jumalan armosta.

Työssäkäynnin alkuvaiheessa minulla oli useita ristiriitoja, 
jotka johtuivat sosiaalisten ja viestintätaitojeni puutteesta. 
Siinä vaiheessa luin vanhemman pastorin kirjan Joosef, 
portti Jumalan liittoon. Se tuli kuin elämäni opastajaksi 
työpaikalle. Se auttoi minua asettamaan itseni muiden 
kenkiin ja opetti minua miten tehdä raportti oikeassa 
järjestyksessä ja miten selviytyä konfl ikteista.

Vuonna 2017 sain kunniamaininnan työministeriltä 
ryhmänvetäjäni suosituksesta. Opiskelin kiinaa ja englantia 
yliopistossa, ja nyt opiskelen tutkijakoulussa sekä teen työtä 
maksaakseni takaisin Herran armon. Opiskelen myös japania 
nykyään. Annan kaiken kiitoksen ja kunnian Jumalalle, joka 
antoi minulle unelmia ja on siunannut minua saavuttamaan 
ne Hänen armoillaan.

Synnyin kristittyyn perheeseen. Luin Raamattua ja 
rukoilin vanhempieni opetuksen mukaan. En voinut 
kuitenkaan ymmärtää Jumalan rakkautta ja tahtoa. 
Opiskelin hyvin koulussa ja olin vanhemmilleni mieliksi. 
Mutta kun äitini kuoli, kun olin 11-vuotias, laiminlöin 
opiskelun ja kulut in hyvin paljon aikaa ja rahaa 
videopeleihin. Ennen kaikkea lopetin kirkossa käymisen 
kuudeksi vuodeksi.

Marraskuussa 2008 eräs sukulaiseni johdatti minut 
Perun Manmin-kirkkoon. Vanhempi pastori Dr. Jaerock 
Leen saarnat ja hengellinen auktoriteetti toivat elämääni 
uudistumista. Pystyin lopettamaan videopelit. Minusta tuli 
uusi ihminen 25. joulukuuta.

Aloin lukea seurakunnan verkkosivustolta espanjaksi 
vanhemman pastorin saarnatekstiä. Luin myös hänen 
kirjansa Ristin Sanoma ja Uskon Mitta. Sain paljon armoa. 
Ymmärsin Jumalan rakkauden, joka on upotettu ihmisen 

kasvatukseen, Jumalan viisauden, joka on osoitettu Herran 
uhrissa, ja elämäni tarkoituksen.

Osallistuin myös Daniel-rukouskokoukseen. Kaduin 
menneisyyttäni ja rukoilin, että Jumala antaisi anteeksi. Olin 
aktiivinen vapaaehtoinen kirkossa ja kuuntelin vanhemman 
pastorin saarnoja. Suoritin Manminin kansainvälisen 
seminaarin kursseja. Myöhemmin autoin kirkkoni pastoria 
saarnaamaan pyhyyden evankeliumia ja välittämään 
Jumalan voimaa useilla Perun alueilla viiden vuoden ajan.

Pastori Hangyeol Kim lähetettiin kirkkooni. Autoin häntä 
valmistautumaan saarnaan espanjaksi ja toimin nuorten 
aikuisten lähetystyön puheenjohtajana. Olen niin iloinen 
voidessani elää Jumalan sanassa ja täyttää Jumalan antaman 
velvollisuuteni. Toivon antavani pyhän evankeliumin Perulle 
ja sen naapurimaille ja johtavani monia ihmisiä elämään 
Jumalan armossa. Annan kaiken kiitoksen ja kunnian 
Jumalalle, joka antaa minulle todellisen onnen.

”Olen hyvin iloinen liittyessäni Manminin maailman lähetykseen!”

”Pääsin aivan lähelle unelmaani, 
kun tottelin Jumalan sanaa!”

 ”Minulla oli tapana harrastaa videopelejä, 
mutta nyt julistan evankeliumia!”

Veli Seongkyul Lee, 20 vuotta, 
Chiang Rain Manmin-kirkko, Thaimaa

Sisar Jiae Seo, 29 vuotta, 
Nuorten aikuisten lähetys, 

Manminin keskuskirkko

Veli Arnold Zacarias Molina Velasco, 
26 vuotta, Perun Manmin-kirkko

Toivomme Herralle
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 2. näytös: Herran ylösnousemus 
9. kohtaus: Juudas iskariotin kuolema
10. kohtaus: Myöhemmin ne, jotka 
rakastavat Herraa, Maria Magdaleena 
ja Neitsyt Maria, kaipaavat Herraa 
Jeesusta yhä enemmän
11. kohtaus: Herran ylösnousemus
12. kohtaus: Loppukohtaus, taivaaseen 
astuminen 
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2 3 1. näytös: Herran risti  

1. kohtaus: Johdanto – Pieni Jeesus 
odottaa pelastuksen kaitselmuksen 
täyttämisen aikaa ja valmistautuu 
siihen rukouksissa
2. kohtaus: Nissi-orkesterin alkusoitto
3. kohtaus: Ihmiset, jotka odottavat 
Messiasta
4. kohtaus: Herran rakkaus – 
Opetuslapset ovat innoissaan Herran 
toiminnasta
5. kohtaus: Herran rukous – Jeesus 
rukoilee yksin Gennesaretinjärvellä
6. kohtaus: Herran toiminta – ihmiset 
ottavat palmupuun oksia ja tervehtivät 
Häntä ilolla
7. kohtaus: Viimeinen ehtoollinen
8. kohtaus: Ristin tie

Herran risti, salaisuus, joka on ollut piilossa jo ennen aikakausia...
Hänen rakkautensa kautta, joka täytti täydellisesti pelastuksen kaitselmuksen, täyttyköön kaikki ne, 
jotka elävät tänä lopunaikana, pelastuksen ilolla ja taivastoivolla!

Pääsiäisesitys 2018 

”Herran risti”


