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GCN TV on evangeeliumile keskendunud 
edastaja, mis levitab pühaduse evangeeliumi ja 
Jumala väge. GCN TV tegi uusi edusamme Manmini 
Keskkoguduse 31. aastapäeval. Telejaam on 
pühendunud maailmamisjoni tööle, tegutsedes vaid 
usu läbi alates GCN TV käikulaskmise ajast, mil 
polnud tehnoloogilisi teadmisi, inimtööjõudu ega 
rahalisi vahendeid. Lõpuaja ettehoolde teostamiseks 
tervitab GCN TV kordusprogramm vaatajaid 
virmalistelaadse valguse kujulise uue logoga, mis 
sümboliseerib Kolmainu Jumalat: Isa Jumalat, 
Jumala Poega ja Jumala Püha Vaimu ja sisaldab 
telejaama kogu maailmas pühaduse evangeeliumi 
kuulutamise nägemust. 

Erinevad uued saated, mida GCN TV on edastanud 
alates 2013. aasta 14. oktoobrist, on pälvinud soodsat 
tagasisidet. 19 uut saadet on tehtud Jumalalt saadud 
sisuga. Neis saadetes näidatakse uusi saatejuhte, 
kes on pühendunud koguduse teenimisele pastorite 
ja kogudusejuhtidena ja kes pakuvad suuremale 
vaatajaskonnale huvi. 

Vaatajate vaimset taset loodetakse tõsta uuele 
tasemele järgmiste jutlusteprogrammidega, mis 
lisanduvad dr Jaerock Lee jutlusteprogrammile 
Meie elulamp ja ta palvesaatele Hingamine: pastor 
Soojin Lee Telejutlus uutel teemadel; pastor Heejin 
Lee Isanda meelespidamine, mille eesmärgiks on 
aidata meie elus Jumala abil uusi võite saavutada; 

pastor Heesun Lee Vaimumaailm, kus nähtamatu 
vaimumaailm saab ilmsiks; pastor Dongcho Shini 
Eluvesi, kus selgitatakse ülistusteenistusi, mis 
aitavad kristlastel püha elu elada ja kus selgitatakse 
Piibli raskemaid kirjakohti ja MISi seminar, mida 
esitab Manmini Rahvusvahelise Seminari (MIS) 
juhataja pastor Esther Chung.

Ülistusjuht Rose Han aitab vaatajatel Manmini 
kiituslaule laulda ja õpetab saates Toogem kiitust 
hingamise ja vokaliseerimise meetodit. Diakoness 
Jin Lee, kes on Hea lõhna saatejuht, selgitab 
Manmini kiituse tähendust, muusika põhiteadmisi 
ja Manmini kiituslaulude instrumentaalmuusika 
mängimismeetodit .  Diakon Dongsik Han ja 
diakoness Shina Yu kannavad hoolt Rõõmus, 
rõõmus, kena tants laste tantsusaate eest, mis pälvib 
igas vanuses vaatajaskonna suurt tähelepanu ja mida 
on nauditav jälgida. 

Ülemaailmne Kristlike Arstide Võrk (WCDN) 
ja selle teenistus näitab Jumala meditsiinilise 
tõestusega väetegusid saates WCDN .  Saates 
Ilusateks ülistusteenistusteks õpetatakse Jumala 
ülistusteenistuste jaoks kohast maneeri ja mõttelaadi, 
Mõtisklus aitab vaatajatel Piibli üle mõtiskleda ja Me 
oleme üks saates edastatakse vaatajatele Manmini 
harukoguduste animeeritud uudiseid – kõik need 
saated on lisatud uude saatekavasse.

Lisaks on GCN TV saatekavas inglise keele 

saated Inglise keel ja Inglise keel minutiga, kus 
õpetatakse põhilist grammatikat ja igapäevaseid 
väljendeid, mida globaalse megasuure koguduse 
liikmed peaksid teadma. Seal on isegi haridussaated 
nagu joogasaade GCN jooga YURIga, kus tänapäeva 
inimestel aidatakse keha tasakaalus hoida ja 
ebaõiget rühti korrigeerida; Florist, kus õpetatakse 
sammjuhenditega lilleseadet ja kaunistamist 
algajate ja kesktasemelt edasijõudnute tasemeni ja 
Tänane ilm, kus edastatakse aastaringset igapäevast 
ilmateadet. 

Paljud vaatajad on uutele eetrisselastud saadetele 
juba posit i ivselt  vastanud ja öelnud, et  nad 
kontrollisid saateaega ja ootasid televiisori ees enne 
saate algust, et minutitki mitte kaotada! 

GCN TV avati 10. oktoobril, 2005 nägemusega 
edastada kõigi rahvaste inimestele pääsemise 
et tehoolet  ja  kuulutada Jumala au.  See lasi 
ee t r i sse  kogu maai lmas  Jumala  e t tehoolde 
läbi toimunud rahvusvahelisi koosolekusarju 
ja Manmini Keskkoguduse ülistusteenistused 
edastatakse samuti otseülekandena. GCN TV 
teeb samuti erinevaid saateid, mis sisaldavad 
elusõna, väetegusid ja kõrgkvaliteetset kristlikku 
kultuuri ja võimaldab nende vaatamise umbes 
170 maal. Saateid saab vaadata igal pool ja igal 
ajal Interneti teel (www.gcntv.org) ja mobiilsete 
tehnoseadmetega (m.gcntv.org).

2005. aasta oktoobris avatud GCN TV on kasvanud ja on saanud tänaseks ülemaailmse ulatusega mõjukaks kristlikuks edastajaks. Sel aastal liikus GCN TV lõpuaja ettehoolde saavutamiseks taas 
erakordse sammu võrra edasi. 14. oktoobril, 2013 lasi GCN TV eetrisse uued saated, kus esitati Jumalale meelepäraste tõeliste laste eluviise. (Fotod: uute saadete plakatid)

„Need on uudsed ja kasulikud! Nad meeldivad mulle!“
GCN TV uued saated, mis on vaatajate seas populaarsed 

USA Empire State Building hoone, USA Empire State Building hoone, 
mille küljes asub GCN TV saatjamille küljes asub GCN TV saatja

GCN TV uued Jumala tahte kohased saated 

Uuendamise GCN TVUuendamise GCN TV



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 
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„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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„[Armastusel] ei ole rõõmu ülekohtust, aga ta rõõmustab tõe üle.“ (1. Korintlastele 13:6)

Armastus rõõmustab tõe üle

Kui me Jumalat  armastame, ei  tegutse me 
ebaõiglaselt, vaid tõeselt. Lisaks, me rõõmustame 
tõe üle. Armastus on tõe üle rõõmustamise aktiivne 
väljendus.

Johannese 14:6 kirjutatakse: „Mina olen tee ja tõde 
ja elu. Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu 
kaudu.“ Täpselt nii nagu selles salmis räägitakse, tõde 
tähistab Jeesust Kristust ja tõde on evangeelium ja 
Piibli 66 raamatusse kirja pandud Jumala Sõna.

Kui me armastame Jumalat ja Tema armastab 
meid, rõõmustame me paratamatult Jeesuse Kristuse 
üle ja jumalariiki avardava evangeelse töö üle. 
Aga mida siis silmas peetakse, kui rääkida tõe üle 
rõõmustamisest?

1. Tõe üle rõõmustamine
1 )  S e e  t ä h e n d a b  „ e v a n g e e l i u m i “  ü l e 

rõõmustamist
„Evangeelium“ on „rõõmusõnum“, see on hea 

sõnum, mis räägib, et me oleme Jeesuse Kristuse 
kaudu päästetud ja läheme taevariiki. Aegade 
jooksul on iga maa inimesed otsinud tõde. „Mis on 
elu eesmärk? Missugune on väärtuslik elu?“ Nad 
õpivad neile küsimustele vastuste saamiseks ideid ja 
filosoofiat või püüavad religiooni kaudu vastuseid 
leida. Aga tõde võib teada saada ja taevariiki pääseda 
vaid Jeesuse Kristuse kaudu, kes on tõde. 

Ma oleme seda evangeeliumi kuulnud, Jeesuse 
Kristuse vastu võtnud, pääsemisele tulnud ja 
igavese elu saanud. Kui me patud on Isanda vere 
kaudu andestatud ja me tulevik on põrgust Taevasse 
liikunud, võime me elu tähendusest aru saada ja 
väärtuslikku elu elada. Seega on ilmne, et me võime 
evangeeliumi üle rõõmu tunda. 

Need, kes tunnevad evangeeliumi üle rõõmu, viivad 
selle usinalt ka teistele. Nad täidavad Jumalalt saadud 
ülesanded ja töötavad ustavalt evangeeliumi levitades. 
1. Timoteosele 2:4 öeldakse: „[Jumal] tahab, et kõik 
inimesed pääseksid ja tuleksid tõe tundmisele.“ Kuna 
te teate Jumala tahet, tunnete te rõõmu, kui inimesed 
kuulevad evangeeliumi ja päästetud hingede arv 
kasvab, kui nad Isanda vastu võtavad. 

Aga mõned inimesed on kadedad, kui teised 
paljudele evangeeliumi kuulutavad ja palju vilja 
kannavad. Mõned kogudused kadestavad teisi 
kogudusi, kui need kasvavad ja Jumalat austavad. See 
ei ole „tõe üle rõõmustamine.“

Kui me südames on vaimne armastus, siis me 
tunneme rõõmu, kui me näeme jumalariigi suurt 
teostumist. Samuti rõõmustame me ustavamate 
inimeste üle, kes kannavad meist rohkem vilja, otsekui 
oleks tegu meie oma viljaga. Me rõõmustame ühiselt, 
kui me näeme kogudust, mis kasvab ja mida Jumal 
armastab. Niisugune süda tunneb rõõmu evangeeliumi 
üle ja see rõõm tuleb vaimsest armastusest. 

2) See tähendab rõõmustamist kõige üle, mis on 
tõene

See tähendab rõõmustamist tõe juurde kuuluva 

nägemisest, kuulmisest ja tõestest asjadest nagu 
headusest,  armastusest ja õiglusest.  Tõe üle 
rõõmustajad tunnevad meeleliigutust isegi väikestest 
heategudest. Lisaks, kuna kogu Jumala Sõna on 
tõde, tunnistavad nad, et see on meest magusam. 
Seega, neile meeldib kuulata jutlusi ja kogu aeg 
Piiblit lugeda. Peale selle tunnevad nad Jumala Sõna 
kohaselt elamisest rõõmu. 

Näiteks, Jumala Sõnas öeldakse: „Teenige, mõistke 
ja andestage“ ja nad teevad rõõmuga Sõna kohaselt. 
Neile sõnadele kuuletujatele ei meeldi nii palju 
vihkamine, kadestamine, armukadedus ega teiste üle 
kohtumõistmine ja nende hukkamõistmine. Seega, 
tõe üle rõõmustajad tunnevad rõõmu, kui teistel hästi 
läheb. Nad ei ole armukadedad. Nende jaoks on 
kujuteldamatu mõtelda kurja nagu „selle inimesega 
peaks midagi halvasti minema“ ega teiste ebaõnne üle 
rõõmu tunda. 

Kui nad näevad mingit ebaõiglust, tunnevad 
nad seetõttu leina. Samuti, tõe üle rõõmustajad 
armastavad head südant, mis on muutumatu, tõene 
ja ausameelne. Neil on hea meel headest sõnadest ja 
heategudest. 

Kui Jumal näeb neid lapsi, juubeldab Ta rõõmust 
nii nagu kirjutatakse Sefanja 3:17, kus öeldakse: 
„Isand, sinu Jumal, on su keskel, kangelane, kes 
aitab. Ta rõõmustab sinu pärast väga, Ta uuendab oma 
armastust sinuga, Ta tunneb hõisates sinust rõõmu.“

Kas keegi on kaotanud julguse ja mõtleb, et 
ta ei rõõmusta tegelikult täiesti tõe üle? Te võite 
end kontrollida, aga te ei pea julgust kaotama ega 
pettumust tundma. Kui te püüdsite enesest parimat 
anda, peab armastuse Jumal ka seda püüdu tõe üle 
rõõmustamiseks. 

3) See tähendab Jumala Sõna uskumist ja selle 
tegemise püüdu

Harva leidub keegi, kes rõõmustaks tõe üle algusest 
peale. Nii kaua kui meie sees on pimedust ja väärust, 
võime me kurja üle mõtelda või ka ebaõigluse 
üle rõõmu tunda. Üksnes siis, kui me aja jooksul 
Sõna ja palve teel muutuma ja ebatõesest südamest 

vabaneme, võime me tõe üle täielikult rõõmustada. 
Selle ajani tuleb meil väga seda teha püüda. 

Näiteks, sugugi iga kristlane ei tunne: „Ah, mul 
on ülistusteenistusele mineku üle nii hea meel!“ 
Vastpöördunud või nõrga usuga usklikud võivad 
tunda väsimust või nende süda võib eemal olla. Aga 
pühamusse tulek ja ülistusteenistusel osalemine 
on Jumala Sõnale kuuletuda püüdev tegu. See 
tähendab ka tõe üle rõõmu tundmist. Miks nad 
niimoodi püüavad? Nad teevad seda pääsemiseks ja 
taevasseminekuks. 

Me kuulsime tõesõna ja uskusime Jumalat, 
me usume kohtumõistmisse ja Taeva ning põrgu 
olemasolusse. Me teame ka, et igaühe taevased 
tasud erinevad. Sellepärast püüame me usinamalt 
pühitsusele jõuda ja kogu Jumala kojas ustavalt 
tööd teha. Olgugi, et te ei pruugi tõe üle veel 
sajaprotsendiliselt rõõmustada, kui te annate oma 
usumõõdu kohaselt enesest parima, tähendab see tõe 
üle rõõmu tundmist. 

2. Meid õnnistatakse, kui meil on nälg ja janu 
tõe järele

Jumalalapsed ei rõõmusta ebaõigluse üle, vaid 
rõõmustavad tõe üle, sest üksnes tõel on hämmastav 
vägi kõik meis uuendada ja ilusaks teha. 

Me võime täiuslikumalt jumalalasteks muutuda 
evangeeliumi tõe kuulamise määraga ja selle kohase 
eluga võrdväärselt. Meie pale särab rõõmust, sest me 
oleme täis taevalootust ja vaimset armastust. Mida enam 
tõde meid muudab, seda enam Jumal ja kaasinimesed 
armastavad meid. Seega meie elu täitub rõõmuga. 

Me peaksime tõe üle rõõmustama. Lisaks peaks 
meie sees olema nälg ja janu tõe järele. Kui teil on 
füüsiline nälg ja janu, soovite te kogu südamest 
süüa ja juua saada. Kui me tõde igatseme, peame me 
seda samamoodi igatsema, et me võiksime kiiresti 
tõeinimeseks saada. Me peame elama oma elu alati 
tõde „süües ja juues.“

 „Tõe söömine ja joomine“ tähendab Jumala Sõna 
südames pidamist ja selle järgi elamist. Jumala Sõna, 
mis on tõde, annab meile raskete eluprobleemide 
lahendused, õnnistuse saladused ja pääsemise ja 
igavese elu tee. Seega, kui me elame selle alusel, 
järgnevad meile õnnistused. 

Kallid vennad ja õed, kui te tõesti Jumalat 
armastate, on seda ka välispidiselt näha. See 
tähendab, et me oleme õnnelikud ja rõõmsad, kui 
me lihtsalt midagi tõest näeme ja kuuleme. Seega 
inimesed ütlevad meile: „Te näete nii õnnelik välja.“ 
Siis me valame tänupisaraid vaid Jumala ja Isanda 
peale mõteldes ja tunneme meeleliigutust juba 
väikestest heategudest ja nutame. 

Headusest valatud pisaraist nagu tänupisaraist ja 
leinapisaraist teiste hingede pärast saavad hiljem 
igaühe taevast koda kaunistavad ilusad vääriskivid. Ma 
palun Isanda nimel, et te rõõmustaksite tõe üle ja et te 
elu oleks ülevoolavalt täis Jumala armastuse tõendusi. 

Vanempastor dr Jaerock Lee
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Ületage oma piirid!
„Piir“ tähendab peamiselt maksimumi kehtestamist, mida inimene või asi ei saa ega või 
ületada. Inimesed saavad tavaliselt oma piiridest aru, kui neil palutakse teha midagi, mis 
ületab nende võimeid. Aga usus ei ole piiri, sest Jumal on kõigeväeline ja kõik on võimalik 
sellele, kes usub Teda. Kuidas me siis saame oma piirid täpsemalt ületada?

Miks inimestel on piirid? Piirid on inimvõimete 
maksimumi määramiseks, kui inimesed arvavad, et 
nad ei suuda teatud punktist kaugemale minna. Aga 
Markuse 9:23 öeldakse: „Aga Jeesus ütles talle: 
Sa ütled: Kui sa võid! Kõik on võimalik sellele, 
kes usub.“ See tähendab, et kui me same aru, 
et inimlikud piirid on mõtetega lähedalt seotud, 
peaksime me oma mõtted usumõteteks muutma ja 
saama aru, et me suudame kõike Isandas teha.

Samuti peame me oma piiride ületamiseks 
endast parimat andma. Kui me püüame Jumala 
Sõna ja tulise palvega relvastunult seda teha, valab 
Jumal meie üle oma suure armu ja väe, et me 
suudaksime Vaimu abil oma piiridest kaugemale 
minna. Kui me usume, et me võime reaalses elus 
võimatu võimalikuks teha ja vaidlustame oma 
piirid kindlas usus, aitab kõigeväeline Jumal meil 
need piirid ületada ja me suudame kõike teha. 

1
Te kehtestate ise oma 
piirid

2
Mis juhtub, kui te 
jõuate oma piirini ja 
kuidas seda ületada?

Me peaksime eemaldama nördimuse ja negatiivsed 
mõtted

Kui me mõtleme negatiivselt, mis tähendab, et 
meil on lihalik arvamus, et me ei saa selle asjaga 
hakkama, tunneme me nördimust ja ei suuda oma 
piire ületada ega järgmist sammu teha. Sel juhul 
ei saa me isegi edasiliikumiseks jõudu. Seega, me 
peaksime vabanema nördimusest ja negatiivsetest 
mõtetest ja rõõmustama ning usus tänama. Siis annab 
Jumal meile armu, mille abil me saame muutuda. 

Oletame, et on kaks inimest. Nad seavad omale 
sama eesmärgi, kuid üks neist ütleb, et ta saab 
sellega hakkama, aga teine väidab vastupidist. Usu 
tagajärjel esineb kaks täiesti erinevat tulemust. 
Esimese inimese usutunnistus on usu alguspunkt 
ja võrsub Jumalale meeldivast südamest ning 
annab inimpiiride ületamiseks impulsi. Seega 
me peaksime igasugustes oludes positiivse 
mõtlemisega Jumala peale toetuma. 

Niimoodi võidetakse negatiivne suhtumine ja 
pettumust ning julgusekaotust toovad mõtted. 
Seega me peame igas olukorras kontrollima oma 
mõttelaadi, südant ja mõtteid ja igas olukorras 
rõõmu ja tänuga võidukas olema. 

Me peaksime Jumalat südamest tänama
Tänapäeval on patt ja kurjus nii levinud, et 

need ületavad isegi Kristuse Ihu – koguduse 
ukseläve. Jumalat armastavad pastorid peaksid 
koguduseliikmeid kaitsma, et nad ei määrduks 
patust ja nad peaksid suutma ülevalt armu ja 
halastust tuua, et koguduseliikmete meeleparandust 
võimaldada. Nad peavad pisarais palvetades õiglust 
kuhjama ja ristil armastust näidanud ja palvetanud 
Isanda kombel ohvreid tooma.

Isand soovib, et kõik inimesed saaksid päästetud. 
Jumal võib nad juhatada ilusasse Taevasse 
eestpalvete kaudu, mida teeb pastor, kellega Jumal 
koos käib. Seega me ütleme paratamatult usu läbi, 
et me muutume. Kui keegi arvab ikka veel, et ta ei 
suuda seda teha, peab ta mõistma, et ta südames ei 
ole sügavat tänutunnet. 

Kui te mõistate Jumala, Isanda ja karjase 
armastust, toetute usus Jumala armastusele ja 
palvetate sügava lugupidamisega, saate te väe, 

mis aitab teil kiiresti muutuda.armastust, toetute 
usus Jumala armastusele ja palvetate sügava 
lugupidamisega, saate te väe, mis aitab teil kiiresti 
muutuda. 

Me peame tulise palve teel oma piirid ületama
Kui te palvetate, aga muutus on visa tulema, 

peaksite teadma, et selle taga seisab teie vähene 
palveind. Te võite piiride ületamiseks vaid innuka 
palve teel jõudu saada. Vastasel juhul seate te 
isegi palves omale piirid, mis põhjustab aeglast 
usumuudatust. 

Mõned palvetavad palve alguses innukalt, aga 
lõpuks palvetavad nad tähenduseta sõnu korrates 
või jäävad keset palvet või selle lõpus magama. 
Mõned palvetavad, mõteldes uitmõtteid ja oodates 
palvekoosoleku lõppemist ja teised on omakorda 
väsinud. See tähendab, et nad ei ole oma palvepiiri 
ületanud. Mõned neist aktsepteerivad lihtsalt toda 
piiri oma lihalike mõtete läbi ja nad palvetavad 
harjumuspäraselt ebaõigelt. 

Piiride ületamiseks ei tohi vaid palvetamist 
väärtustada.  Me peame seadma ka kindla 
muutumiseesmärgi ja iga päev harjumuspäraselt 
palvetama. Kui lakkamatult ja tuliselt palvetada, 
saadakse ülevalt Jumala arm ja jõud, mis aitab 
igasugused piirid ületada. 

Isegi Jumala Poeg Jeesus palvetas väga innukalt 
agoonias, kuni Ta higi muutus verepiiskadeks, 
mis langesid maapinnale (Luuka 22:44). Aga 
kuidas meie peaksime palvetama? Nii nagu Luuka 
18. peatükis olevas ülekohtuse kohtuniku ja 
pealekäiva lese tähendamissõnas räägitakse, tuleb 
meil kogu aeg palvetada ja julgust mitte kaotada, 
kuni me saame vastused. 

Kui inimene ei palveta innukalt, näitab see, et ta 
südames puudub samal määral igatsus. Kui meil 
on tõeliselt igatsev süda, palvetame me tahtmatult 
innukalt kogu oma ihu, südame, tahte ja meelega, 
et muutuda. Kui Jumal näeb, kui innukalt me 
püüame oma puudusi leida, meie palveid ja 
muutumispüüdu, annab Ta meile arusaamise 
ja laseb meil need puudused leida. Kui me siis 
palvetame innukalt ja tegutseme usus, kogeme me 
igapäevast rõõmu ja õnne. 
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K: Kuidas teie arvates Manmini külaskäik oli?
Pastor Celso M. San Jose, Sõl tumatute 

Piiskoppide Ühingu Juht

See on minu kolmas Manmini külastuskord. See 
kogudus on imeliselt organiseeritud. Iga koguduse 
osakond oli oma teenistuses tegev. Kujutavate 
Kunstide Komitee teenis kiituse ja ülistusega, 
GCN TV teleteenistusega ja dr Jaerock Lee 
kirjastusteenistus, kus kirjastati tema erinevaid 
raamatuid, hõlmas kogu maailma vajadusi, mis oli 
minu jaoks väga hämmastav. 

Va nem pastor  d r  Jaerock  Lee,  kes  t een ib 
koguduseliikmeid suurima hoolega, valmistas mulle 
suurt meeleliigutust. Koguduses pakutakse tasuta 
transporti kogudusse ja koju paljude koguduse busside 
ja sõidukitega, raamatupoes, kohvikus ja vanurite 
hooldusasutuses on saadaval erinevad teenused. Aga 
eelkõige näitas ta oma alandlikkuse ja teenimisega 
kristlikku eeskuju, seega koguduseliikmed usaldasid 
teda ja kasvasid jumalariigi „sammasteks“ ja kõik see 
jättis suurepärase mulje. 

K: Rääkige meile dr Jaerock Lee 2001. aasta 
Filipiinide ühendkoosolekute sarjast.

Pastor Robert A. Neri, Cavite osariigi kristliku 
osaduse juht

Koosolekusari viidi läbi 2001. aastal. See kestis 
neli päeva ja algas 26. septembril. Filipiinidel on 
september taifuunide kuu ja kohalikud pastorid 
muretsesid sellepärast. Aga juhtus täpselt niimoodi 
nagu dr Lee ütles enne koosolekusarja toimunud 
intervjuus. Koosolekusari oli edukas ja Jumal seisis 
oma väega dr Lee sõnade taga. Sel ajal tulid selles 
suunas kaks taifuuni, kuid üks neist vaibus ja teine 
muutis kurssi. Neli päeva ei sadanud ja me nägime 

isegi kuud ümbritsevat ümmargust vikerkaart. 
Arvukad inimesed tervenesid haigustest ja tõid 

Jumalale suurt au, kui ta palvetas pärast jutlustamist 
haigete eest. Sel ajal tundsid paljud pastorid 
aukartust tunnustähtede, imede ja väetegude üle. 
Nad hakkasid veelgi enam usaldama Jumalat, kes 
on dr Leega. Sellest ajast saadik on koosolekusarja 
korraldada aidanud kogudustes olnud ärkamine ja 
pühaduse evangeelium on Filipiinidel edasi levinud.

K: Juht Mario, ma kuulsin, et te saite selle 
külaskäigu ajal väga õnnistatud. 

Pas to r  Mar io  Rob les ,  PMI  (F i l i p i i n ide 
Misjoniinstituudi) juhataja

Minu Manmini Keskkoguduse külastus on 
iseenesest õnnistus. Aga suurimaks õnnistuseks 
oli Jumalaga oleva dr Jaerock Leega kohtumine ja 
tema õnnistuspalve. Mind puudutas tema lahkus ja 
alandlikkus, kuigi ta on niisuguse ülisuure koguduse 
vanempastor. 

Koguduseliikmed teenisid kogu südamest hoolega 
külalisi ja tegid meile head ning ülistasid teenistuste 
ajal vaimus ja tões. Ma arvan, et nad hakkasid seda 
tegema, sest dr Lee oli neile Jumala Sõna järgi 
elades ja sellest siiralt jutlustades eeskujuks. 

Filipiinide Misjoniinstituudi juhatajana tahaksin 
ma oma seminari õpetajatele pühaduse evangeeliumi 
viia ja seda oma seminariõpilastele õpetada. 
Filipiinide Misjoniosaduse juhataja asetäitjana 
tahaksin ma ka, et mu kaaslased õpiksid pühaduse 
evangeeliumi tundma. 

K: Kas te tervenesite Muani joogivee abil?
Pastor Mario G. Laurente, GMA Sõltumatu Koguduse 

juhataja
See oli tõesti Jumala hämmastav imetegu, et 

Jeonnami provintsi Muan-guni mere soolvesi 
muutus dr Jaerock Lee Söulis palutud palve 
abil joogiveeks. Ma usun, et dr Lee on puhta 
südamega jumalamees,  mis tegi  taolise teo 
võimalikuks. Mind hämmastas ka Muani joogivee 
akvaarium, kus on nii merevees elavad kalad kui 
ka mageveekogude kalad. Jumalale ei ole midagi 
võimatut!

2011. aastal valutas mu kurk kuu aega. Ma külastasin 
Manmini Keskkogudust Söulis ja jõin Muani joogivett. 
Siis kadus kurguvalu täiesti. Selle külastuse ajal 2013. 
aastal tundsin ma, kuidas mu õlg muutus kuumaks, kui 
ma kastsin end Muani joogivee basseini ja mõlemas 
kohas varem olnud valu lahkus. Halleluuja!

K: Kas te olete dr Jaerock Lee raamatuid 
lugenud?

Pastor Manuel R. Buensuceso, Manila Pasay 
City linna pastorite osaduse juht

Ma lugesin raamatuid Usu Mõõt, Maa Mis Voolab 
Piima Ja Mett ja Sõnakuulmatu Elu ja Sõnakuulelik 
Elu. Usu Mõõt avaldas mulle suurt muljet. Selles 
raamatus rõhutatakse meie usukasvu Jumala püha 
südame saavutamise määrale vastavalt, nii nagu 
Jumal ütleb, et me oleksime pühad, sest Tema on 
püha. 

Ta raamatud aitasid mul selgelt aru saada Jumala 
tahtest  –  kogu hingamispäeva pühitsemisest, 
enesesalgamisest ja kuuletumisest. Ma olen levitanud dr 
Lee raamatuid, mis on täis kalliskivilaadseid hinnalisi 
sõnumeid, oma lähikonnas olevatele pastoritele ja 
paljudele usklikele. 

K: Missugune  on  te ie  arvamus  Taanie l i 
palvekoosoleku kohta?

Pastor Epifanio Barcelon, Dasmarinasi linna 
Kristliku Võrguühenduse juht

Mind üllatas, et koguduses toimus igal õhtul kell 
21.00 Taanieli palvekoosolek. Koguduseliikmed 
tulid enne koosolekut kohale, tegid ettevalmistusi 
ja hüüdsid ühispalves kogu koosoleku ajal Jumalat 
appi. Kõik see avaldas mulle muljet. Koguduses 
palvetamise ajal kogesin ma Vaimu võidmist. Mu 
südamesse tuli kirjeldamatu rahu ja ma kogesin 
sügavat meeleliigutust. Mu kogudus planeerib 
palveaega suurendada ja rohkem Jumalat paluda. 

K: Mida te arvate koguduse 31. aastapäeva 
pidustuste etendusest?

Pastor Eriberto Cabaobao, PMF (Filipiinide 
Misjoniosaduse) endine juht

Paljud kujutavate kunstide meeskonnad esinesid 
üksmeelselt ja korrapäraselt ja noored esinejad 
armastasid Isandat  ning ol id hämmastavalt 
innukad. Imetore lava, riietus ja rekvisiidid olid 
teiste teleedastajate omadest suurepärasemad 
ja esituskvaliteet oli professionaalne. Niisugust 
suurepärast etendust ei oleks saanud teha ilma 
suure ajavaru, finantskulu ja pühendumiseta. 
See oli maailmaklassi etendus, mille sarnast ma 
varem ei olnud näinud. See väljendas Taevast 
kristlaste hea lootusena. Taevane ilu, puhtus ja 
hiilgus panid mind mõtlema, et Taevas on koht, 
kuhu saavad minna vaid tõeliselt pühad inimesed. 
Seega ma otsustasin püha elu elamiseks rohkem 
vaeva näha. 

Filipiinide pastorid kogunesid pärast vaimutäiuses teenistuse pidamist ja dr Jaerock Leega vaimsete vestluste pidamist (1. ja 2. foto). 
3. foto – Vasakult: pastor Eriberto Kabaobao, piiskop Celso M. San Jose, pastor Epifanio Barcelon, piiskop Robert A. Neri, piiskop Mario G. 
Laurente, reverend Manuel R. Buensuceso, piiskop Mario Robles

„Ma sain ilusas koguduses palju teada“

17 maa inimesed külastasid Manmini Keskkogudust, et aidata Manmini 31. aastapäeva pidada. Paljud Filipiinide 
usujuhid külastasid Manmini, kaasa arvatud piiskopid, Piiskoppide Liidu esimees ja seminari juht, mis pälvis 
paljude tähelepanu. Manmini Uudisted töötajad tegid nendega intervjuusid. 
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