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23. veebruaril, 2014. aastal toimus Seungkil Ryu teenitava Jaapani Nagano 
prefektuuris Iidas asuva Iida Manmini koguduse 20. aastapäeva teenistus, 
kus teenis Manmini Maailmajuhtimise pastor Heesun Lee.

Paljud pastorid ja usklikud paljudest Jaapani harukogudustest osalesid 
sündmusel. Esimesel poolajal esitas Manmini Keskkoguduse Kujutavate 
kunstide komitee väemeeskond ja Vikerkaare ansambel erilist kiitust. 
Siis jutlustas Rev. Heesun Lee sõnumi, mille pealkirjaks oli „Vili“. 
Teisel poolajal esitasid iga Jaapani harukoguduse esitusmeeskonnad 
erinevaid etendusi. Siis esitas väemeeskond kiituslaulu saatel 
vägeva tantsu ja osalejad kiitsid Jumalat koos nendega.

22. veebruaril, eelmisel päeval, juhatas Rev. 
Heesun Lee dr Jaerock Lee poolt eelnevalt 
palvetatud palverätiku kaudu tervenemise 
koosolekut  (Apost l i te  teod 19:11-12) . 
Kohaletulijad said Vaimu tule ja paljud 
tervenesid tõbedest ja kahjustustest nagu õla 
adhesiivsest kapsuliidist ehk külmunud õlast. 
Nad tõid Jumalale suurt au. 

GCN osa les  Nashvi l le ’ i s ,  Tennessees , 
USAs toimunud NRB (Riiklike Religioossete 
Edastajate) 2014 üritusel 22.-25. veebruaril, 
2014.  aastal .  NRB, mis tähistas oma 70. 
aastapäeva, on ülemaailmne kristlike edastajate 
organisa ts ioon,  mi l le  kese  on Ameer ika 
Ühendriikides. Selle liikmeteks on umbes 1400 
edastajat. 

GCN oli osaduses NRB juhtkonnaga, kaasa 
arvatud NRB juhatuse esimehe dr Richard 
Bottiga ja avalikustas GCNi teenistuse (www.
gcntv.org). Nad sõlmisid koostööleppeid. GCNi 

kabiini külastasid paljud eri maade kristlikest 
edastajatest juhid. 

Dr Jerry Johnson, ametisolev NRB juhataja, 
vaatas GCNi kabiini üle ja pööras tähelepanu 
dr Jaerock Lee raamatuväljapanekule. Siis ta 
täheldas: „Mulle meeldiks, et dr Jaerock Lee 
külastaks seda NRB kokkutulekut.“ Ta tundis dr 
Lee raamatute seast väga suurt huvi Põrgu vastu 
ja lisas: „Tänapäeval paljud pastorid ei jutlusta 
põrgu olemasolust.“

Rev. Igor Nikitin, TBN Venemaa juhataja, 
ütles: „Ma lasin uue kanali käiku ja edastan dr 

Jaerock Lee jutlustesaateid. Kuigi see on vaid 
kahe kuu ringis eetris olnud, oleme me paljude 
inimeste käest palvesoove saanud. Üksnes 
dr Lee palve kaudu on ilmnenud arvukad 
tervendusteod.“

Edastaja otsustas teha vastastikust koostööd 
t e i s t e  r ü h m a d e g a  n a g u  B r a s i i l i a  R e d e 
TV, Armeenia Avetis TV ja Aafrika TWR 
(Ülemaailmne raadio), mis on maailma juhtiv 
kristlik raadiojaam. Tema ja tema kaaslased 
arutasid koostööd dr John Ankerbergiga, kes on 
NRB juhatuse direktor ja populaarne saatejuht. 
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GCN edastab erinevaid programme 24 tundi ööpäevas. Edastatakse elusõnumit, Piibli ehtsusest tunnistust andvaid väetegusid, Jumalale meelepärast kiitust ja palvet, tunnistusi ja 
muud kasulikku teavet. Inimesed võivad neid isegi mobiiltelefonide abil näha aadressil m.gcntv.org ja Internetist. (1. foto: GCNi kabiin, 2. foto: Dr Jerry Johnson, NRB hiljuti ametisse 
määratud juhataja (paremal), 3. foto: Külalised näitavad üles huvi Dr Jaerock Lee raamatute vastu)

2. mär tsil, 2014. aastal austas maailma esimene 
kiitusele spetsialiseerunud orkester – Nissi orkester 
(dirigent, vanem Gwanhyung Cho) pühapäevaõhtuse 
teenistuse ajal Jumalat oma eriettekannetega, esitades 
laulud „Ta saab austust“ ja „Usutee“. 

GCN NRB 2014. aasta kokkutulekul ja ekspositsioonil



1. Manmini Keskkogudus usub, et Piibel on Jumala sisendatud Sõna, 
 mis on täiuslik ja veatu.  
2. Manmini Keskkogudus usub Püha Isa Jumala, Jumala Püha Poja ja Jumala    
 Püha Vaimu – Kolmainu Jumala ühtsusesse ja töösse.
3. Manmini Keskkogudus usub, et me patud on andeks antud vaid Jeesuse    

 Kristuse lunastava vere läbi.  
4. Manmini Keskkogudus usub Jeesus Kristuse ülestõusmist ja taevasseminekut, 
 Tema teist tulekut, tuhandeaastast rahuriiki ja igavest Taevast.  
5. Manmini Keskkoguduse liikmed tunnistavad oma usku igal kogunemisel 

Usutunnistus

Kirjastaja: Dr. Jaerock Lee 
Peatoimetaja: Vanemdiakoniss Geumsun Vin  

29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 152-848 
Telefon: 82-2-818-7047   Faks: 82-2-818-7048 
Veebileht: www.manmin.org/english
                 www.manminnews.com  
E-post: manminministry@manmin.org 

Estonian

Väljaandja: Manmini Keskkogudus
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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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„Ja me oleme tunnetanud ja uskunud armastust, mis Jumalal on meie vastu. Jumal on armastus ja kes püsib armastuses, 
püsib Jumalas ja Jumal püsib temas“ (1. Johannese 4:16).

Jumala armastus

Me tunneme rõõmu, kui me näeme 
looduse ilu ja kõike selles olevat 
ja tunneme head südant. Me oleme 
Jumala südant enesele saades väga 
õnnelikud! Jumal on kogu ilu, headuse 
ja armastuse läte.

Jumala armastus on rahu, mis 
sulatab valu ja see on sära ja lootus, 
mis  a jab pimeduse ära .  See on 
jõuallikas, mis julgustab neid, kes on 
araks läinud. See on ka rõõm, mis ajab 
kurbuse minema. See on trööst, mis 
pühib pisarad ja eluenergia allikas, 
mis tervendab väsinud ihu ja südame. 

See ilus armastus on armastus, mida 
Jumal tunneb meie vastu. See on 
armastuse kõrgeim tasand.

1 .  J u m a l a  a r m a s t u s ,  m i s 
kasvatab inimkonda ja juhatab 
neid Tema tõel isteks lasteks 
saama

Jumal lõi esimese inimese Aadama 
ja pani ta Eedeni aeda. Seal kasvavad 
igasugused lilled ja puud ning armsad 
loomad elavad ja jooksevad aia 
looduse ilus. Kõikjal on rikkalik vili. 

Ja Jumal andis ka Aadamale armsa 
abilise Eeva. See ei sündinud, sest 
Aadam tundis üksildust, vaid üksinda 
kaua aega olemas olnud Jumal teadis 
Aadama tulevasi tundeid ette ja andis 
talle oma armastusest abilise. 

Aadam oli esimene inimene ja 
käis Jumalaga. Tal oli kogu loodu 
isandana suur meelevald ja ta elas 
optimaalsetes oludes arvukaid aastaid, 
kuid tal puudus tõelise jumalalapsena 
midagi, sest ta ei suutnud Jumala 

armastust tõeliselt tunda, isegi kui 
Jumal armastas Aadamat igati. 

Aadam tundis rõõmu kõigest, mida 
Jumal talle andis, aga ta ei tundnud 
nende asjade väärtust ega olnud nende 
eest tänulik, sest ta ei saanud midagi 
oma pingutuste varal. Ta ei saanud 
ka aru ebaõnnest ega surmast, sest ta 
ei olnud neid kunagi kogenud. Kuna 
Aadam ei olnud kunagi kellegi vastu 
mingisugust vihkamist kogenud, 
ei saanud ta armastuse tõelisest 
väärtusest aru. Teiste sõnadega, ta ei 
olnud kogenud suhtelisust. 

Sellepärast sattusid Aadam ja Eeva 
mao kiusatuse küüsi ja sõid hea ja 
kurja tundmise puust. Jumal ütles 
neile. „Aga hea ja kurja tundmise 
puust sa ei tohi süüa, sest päeval, 
mil sa sellest sööd, pead sa surma 
surema!“ (2. Moosese raamat 2:17). 
Aga nad ei  teadnud „suremise“ 
tegelikku tähendust. Kas see tähendab 
siis, et Jumal ei teadnud, et nad söövad 
hea ja kurja tundmise puust? Ei, see 
pole õige. Jumal teadis sündivat ette. 
Aga Aadamal ja Eeval oli vaba tahe, 
millega nad võisid vabalt asju valida 
ja siin peituski inimese kasvatamise 
ettehoole. 

 „Inimese kasvatamine“ tähendab, 
et me võime kogeda pisaraid, kurbust, 
va lu  ja  surma,  e t  me võiks ime 
tunda, kui väärtuslik ja hinnaline on 
tegelikult Taevas kogetu ja me võime 
seega seal tõelist õnne tunda. Sellega 
tahtis Jumal meid igavesti armastada 
ilusas Taevas, millega Eedeni aeda ei 
saa võrreldagi. 

Lõpuks aeti Aadam ja Eeva Eedeni 
aiast välja, sest nad ei kuuletunud 
oma vabast tahtest Jumala Sõnale. 
Kuna Aadam kaotas kõigi asjade üle 
valitsemise meelevalla, neeti ka tema 
meelevalla all olnud loomi ja taimi. 
Varem rikkaliku ja ilusa maa peal 
hakkasid kasvama okkad ja ohakad 
ja inimesed ei saanud enam vaeva 
nägemata süüa.

K u i g i  A a d a m  j a  E e v a  o l i d 
sõnakuulmatud, tegi Jumal nahast 
rõivad ja riietas nad. Ta riietas nad, 
et kaitsta Eedeni aiast täiesti erinevas 
kohas elajate ihusid ja saatis nad maa 
peale (2. Moosese raamat 3:21). Jumal 
võis tunda end nagu lapsevanem, kes 
saatis oma lapse kuhugile kaugele, et 
lapsel oleks parem tulevik. Aga kuna 

inimkonnal ei olnud Jumala südame 
taoline süda, määrdus ta üha enam 
patust ja eemaldus kiiresti Jumalast 
(Roomlastele 1:21-23).

2. Jumal valmistas Jeesuse 
Kristuse enne aegade algust

1. Timoteosele 2:4 kirjutatakse: 
„[Jumal] tahab, et kõik inimesed 
pääseksid ja tuleksid tõe tundmisele.“ 
Jumal ei armasta vaid teatud inimesi 
teatud aja jooksul. Jumal tahab, et 
kõik inimesed pääseksid. Pääsemise 
uks on avatud ja Ta tunneb suurt 
rõõmu igast Tema juurde naasevast 
hingest ja tervitab neid südamlikult. 

Meie suhtes lõpuni mitte kunagi 
alla andev Jumal avas oma armastuse 
läbi igaühele pääsemise tee. See tee 
on Jeesus Kristus, kes on Jumala 
ainusündinud Poeg. Jeesus tasus oma 
kalli vere ja eluga patuhinna, mida 
patused oleksid pidanud maksma. Ta 
maksis hinna nende eest. 

Nii nagu kirjutatakse Heebrealastele 
9:22: „...ilma vere valamiseta ei ole 
andeksandmist“, Jumal lasi Jeesusel 
valada oma kalli vere, et inimkonda 
kõigist pattudest lunastada. Lõpuks 
löödi Jeesus risti, aga Ta võitis surma 
ja äratati kolmandal päeval ellu, sest 
Ta oli patuta. Selle kaudu avanes 
pääsemise tee.

Suurem osa vanematest ütleb, et 
nende laps on nende silmatera, kui 
nad väljendavad oma armastust laste 
vastu. Nad peavad oma lapsi oma 
elust hinnalisemaks. Seega on tegu 
ülima armastusega, mille läbi Jumal 
tõi oma ainusündinud Poja meie eest 
ohvriks. Lisaks valmistab Ta ilusat 
Taevast hingedele, kes saadi Isanda 
kalli vere läbi tagasi. Ta armastus on 
väga hämmastav!

3. Jumala armastus, mis saadab 
Va imu ann i  ja  juha tab  meid 
Taevasse

Jumala armastus ei lõpe sellega. 
Ta  a n n a b  k a  i g a ü h e l e ,  k e s  o n 
Jeesuse Kristuse vastu võtnud ja 
kelle patud on andeks antud, Vaimu. 
Püha Vaim on Jumala süda. Pärast 
Jeesuse ristilöömist, ülestõusmist ja 
taevasseminekut saatis Jumal meie 
südamesse Vaimu. 

Vaim teeb  meie  ees t  sõnades 
väljendamatute ägamistega palvet 

ja juhatab meid tagasiteele kohast, 
kus me tegime pat tu.  Ta annab 
nõrgausu l i s t e le  usu  j a  loo tuse 
kaotanutele taevalootuse. Nii nagu 
ema hoolitseb õrnalt oma lapse eest, 
laseb Püha Vaim meil õigel ajal oma 
häält kuulda, et me ei kukuks ega 
saaks viga. Ta õpetab meid armastava 
Jumala südant tundma ja juhatab meid 
Taevasse. 

K u i  t e  s a a t e  o m a  s ü d a m e s 
niisugusest armastusest põhjalikult 
aru, armastate te Jumalat paratamatult. 
Kui me armastame Jumalat kogu 
oma südamest, tagastab Jumal meile 
oma armastuse, mis on liiga suur ja 
hämmastav, et seda kirjeldada. Ta 
õnnistab meid hea tervisega, kõige 
kordamineku ja rikkusega. Muidugi 
on siin tegu vaimse seadusega, aga 
Jumal tahab ka, et me kogeksime Ta 
armastust õnnistuste ja palvevastuste 
läbi. 

K u i  t e  k o h t u s i t e  J u m a l a g a 
esmakordselt ja teie probleem lahenes, 
võisite te tunda tänulikkust armastuse 
eest, mis andestas teile, kuigi te olite 
patune. Te mõtlesite samuti: „Kuidas 
saaksin ma Jumalale Ta armu eest 
tasuda?“ Võib-olla teid valdas teile 
igavese mure, ängi, haiguse, valu 
ja surmata Taeva andnud Jumala 
armastus. Meie ei armastanud Jumalat 
esiteks, aga Tema armastas meid 
kõigepealt ja tuli meie juurde ning 
ulatas meile oma käe (1. Johannese 
4:19).

Ta ei armasta meid seetõttu, et me 
seda vääriksime. Aga Jumala armastus 
seisneb selles,  et Ta saatis oma 
ainusündinud Poja meie – patustena 
surmamõistetute – eest. Ta armastab 
kõiki inimesi ja kannab nende eest 
hoolt, armastades neid enam kui 
naine, kes ei suuda unustada oma 
imikut (Jesaja 49:15) ja Ta ootab meie 
järele ja tunneb, otsekui tuhat aastat 
oleks üksainus päev. 

Kall id vennad ja  õed.  Jumala 
armastus on ehtne armastus, mis 
ei muutu isegi pika aja vältel. Ma 
palun Isanda nimel, et te võiksite olla 
õnnistatud ja tänuga täidetud, tundes 
armastust, mis tuleb Jumalalt, kes 
ootab päeva, mil me võime tunda 
rõõmu ilusast Taevast ja aust Tema 
ligiolus. 

Vanempastor dr Jaerock Lee
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Jumalale meelepärane palve

Aabrahamil oli kõikumatu täielik usk Jumalasse, seega 
ta ei kahelnud Jumala Sõnas ega olnud sõnakuulmatu. 
Kuna ta uskus Kõigeväelist Jumalat, kes suutis ellu äratada 
surnuist, oli ta Jumalale kuulekas, kui Ta käskis tal oma 
ainus poeg Iisak põletusohvriks tuua (Heebrealastele 
11:19). Seega, Jumal nimetas Aabrahami „usuisaks“ ja 
andis talle igasuguseid õnnistusi, kaasa arvatud lapsi, head 
tervist, rikkust ja au. 

Paljud inimesed kahtlevad, on sõnakuulmatud ja 
kurdavad, kui asjad ei lähe nende mõtetega kooskõlas. 
Mõned ütlevad, et nad usuvad, aga nad pöörduvad ja 
hakkavad kahtlema. Teised vanguvad usu ja uskmatuse 
vahel nagu tuulest aetud vintsklevad merelained. Jakoobuse 
1:6-8 öeldakse, et niisugune inimene ei peaks ootama, et ta 
Isandalt midagi saab, sest ta on kahemõtteline ja ebakindel 
kõigil oma teedel. 

Aabrahamil oli kõikumatu täielik usk Jumalasse, seega 
ta ei kahelnud Jumala Sõnas ega olnud sõnakuulmatu.
Kuna ta uskus Kõigeväelist Jumalat, kes suutis ellu äratada 
surnuist, oli ta Jumalale kuulekas, kui Ta käskis tal oma 
ainus poeg Iisak põletusohvriks tuua (Heebrealastele
11:19). Seega, Jumal nimetas Aabrahami „usuisaks“ ja 
andis talle igasuguseid õnnistusi, kaasa arvatud lapsi, head 
tervist, rikkust ja au.

Paljud inimesed kahtlevad, on sõnakuulmatud ja 
kurdavad, kui asjad ei lähe nende mõtetega kooskõlas. 
Mõned ütlevad, et nad usuvad, aga nad pöörduvad ja 
hakkavad kahtlema. Teised vanguvad usu ja uskmatuse 
vahel nagu tuulest aetud vintsklevad merelained. Jakoobuse 
1:6-8 öeldakse, et niisugune inimene ei peaks ootama, et ta 
Isandalt midagi saab, sest ta on kahemõtteline ja ebakindel 
kõigil oma teedel.

 Paluge  
  südamest

Jeesus palvetas kombekohaselt põlvili ja väga innukalt. Ta tegi seda Jumala tahte kohaselt, Luuka 22:39-44 kirjeldatu 
kohaselt. Tema palve õpetab meile, kuidas me peaksime õige suhtumise ja meelsusega palvetama. Kuigi Jeesus oli 
Jumala Poeg, palvetas ta kogu südamest, näidates meile head palve eeskuju. Kuidas me siis peaksime jumalalastena 
palvetama?
Prohvet Eelija palvetas nii innukalt kogu südamest, ta oli kägaras maas, pea põlvede vahel. Ta palve tõi vastuseks suure 
vihmavalangu, mis lõpetas põuaaja. Kui me palume nii innukalt kogu südamest, saame me vastused ja õnnistused. 

Jeremija 33:3 kirjutatakse: „Hüüa mind, siis ma vastan 
sulle ja ilmutan sulle suuri ja salajasi asju, mida sa ei tea!” 
„Jumalat appi hüüdmine“ tähendab, et me peaksime palves 
Jumalat kogu südamest appi hüüdma. Kui me hüüame 
palves Jumala poole, ei või me uitmõtteid mõtelda ega 
palves uimane olla ja me peaksime loomulikult kogu 
südamest palvetama.

Täpselt samamoodi nagu me sööme leiba oma 

palehigi valades, saame me palves Jumala poole hüüdes 
palvevastused (1. Moosese raamat 3:19). Palve peab 
minema läbi saatana ehk õhuvalla vürsti leeri ja jõudma 
Taevas oleva aujärjeni. Niisuguse palve abil võime me 
täituda Vaimuga. Katsumused ja kannatused saavad ära 
aetud ja probleemid leiavad lahenduse. Kui me palves 
innukalt Jumala poole hüüame, saame me Vaimu väe ja 
muutume Jeesuse Kristuse tõelisteks tunnistajateks. 

Jeremija 33:3 kirjutatakse: „Hüüa mind, siis ma vastan 
sulle ja ilmutan sulle suuri ja salajasi asju, mida sa ei tea!”
„Jumalat appi hüüdmine“ tähendab, et me peaksime palves
Jumalat kogu südamest appi hüüdma. Kui me hüüame
palves Jumala poole, ei või me uitmõtteid mõtelda ega 
palves uimane olla ja me peaksime loomulikult kogu 
südamest palvetama.

Täpselt samamoodi nagu me sööme leiba oma 

palehigi valades, saame me palves Jumala poole hüüdes 
palvevastused (1. Moosese raamat 3:19). Palve peab 
minema läbi saatana ehk õhuvalla vürsti leeri ja jõudma 
Taevas oleva aujärjeni. Niisuguse palve abil võime me 
täituda Vaimuga. Katsumused ja kannatused saavad ära 
aetud ja probleemid leiavad lahenduse. Kui me palves 
innukalt Jumala poole hüüame, saame me Vaimu väe ja 
muutume Jeesuse Kristuse tõelisteks tunnistajateks.

   Hüüdke 
     palves
      Jumalat 
        appi

Usu omamiseks peame me ise vaeva nägema. Aga veelgi 
tähtsam on Jumalalt usu saamine. See Jumalalt saadud 
usk on vaimne usk, millega kaasnevad teod. Selle vaimse 
usuga saame me ka palvevastuste saamise kindluse, nii 
nagu kirjutatakse Markuse 11:24, kus öeldakse: „Seepärast 
ma ütlen teile: Kõike, mida te iganes palves endale palute 
– uskuge, et te olete saanud, ja see saabki teile!“ 

Jumal annab igaühele, kes palvetab, tema usu kohase 
vastuse. Kui me kasvame usus ja palvetame igasuguses 
olukorras kõikumatu usuga, Jumal näeb meie usku ja 

annab meile palvevastused ja pöörab kõik meid ümbritseva 
meie kasuks. Aga palvet kuhjates saame me ülevalt jõu 
ja saame pattude vastu võidelda, neist vabaneda, tõele 
kuuletuda ja lõpuks on meil Jumalale meelepärane usk. 
Niisuguseid täieliku usuga usklikke järgivad tunnustähed. 
See tähendab, nad ajavad kurje vaime välja, nad räägivad 
uusi keeli, nad võtavad madusid üles ja kui nad joovad 
mingit surmajooki, ei tee see neile viga, nad panevad oma 
käed haigete peale ja need saavad terveks (Markuse 16:17-
18).

Usu omamiseks peame me ise vaeva nägema. Aga veelgi 
tähtsam on Jumalalt usu saamine. See Jumalalt saadud 
usk on vaimne usk, millega kaasnevad teod. Selle vaimse 
usuga saame me ka palvevastuste saamise kindluse, nii 
nagu kirjutatakse Markuse 11:24, kus öeldakse: „Seepärast 
ma ütlen teile: Kõike, mida te iganes palves endale palute 
– uskuge, et te olete saanud, ja see saabki teile!“

Jumal annab igaühele, kes palvetab, tema usu kohase 
vastuse. Kui me kasvame usus ja palvetame igasuguses 
olukorras kõikumatu usuga, Jumal näeb meie usku ja 

annab meile palvevastused ja pöörab kõik meid ümbritseva 
meie kasuks. Aga palvet kuhjates saame me ülevalt jõu 
ja saame pattude vastu võidelda, neist vabaneda, tõele 
kuuletuda ja lõpuks on meil Jumalale meelepärane usk. 
Niisuguseid täieliku usuga usklikke järgivad tunnustähed. 
See tähendab, nad ajavad kurje vaime välja, nad räägivad 
uusi keeli, nad võtavad madusid üles ja kui nad joovad 
mingit surmajooki, ei tee see neile viga, nad panevad oma 
käed haigete peale ja need saavad terveks (Markuse 16:17-
18).

  Palu usus

Kui me seame millegi suhtes teatud eesmärgi, 
rühime me aktiivsemalt selle suunas ja see viib meid 
kiiremate saavutusteni. Vastupidi, kui meil on ähmane 
eesmärk, ei suuda me õiget suunda sisse seada ja meil 
on isegi pisikese probleemi esinemise korral lihtne oma 
alustamise suhtes skeptiliseks minna.

Kui me palume Jumalat, peab meil olema teatud 
eesmärk. Kui meie süda ei mõista meid hukka ja 
meil on kindlus Jumala ees tões tegutsedes, on Jumal 

lubanud anda meile kõik, mida me Temalt palume (1. 
Johannese 3:21-22). Kui meie eesmärk ja palve otstarve 
on spetsiifiline ja selge, palvetame me innukamalt ja 
kannatlikumalt. Selleks, et meil oleks Jumala ees teatud 
eesmärk ja kindlus, peaksime me Ta käsuseadusi pidama 
ja Tema silmis meelepäraseid asju tegema, sest Jumal 
teab meie vajadusi ette ära. Kui Ta otsib meie südant läbi 
ja seal ei ole midagi, mis meid hukka mõistaks, saab Ta 
meie vajadused täita. 

Kui me seame millegi suhtes teatud eesmärgi,
rühime me aktiivsemalt selle suunas ja see viib meid 
kiiremate saavutusteni. Vastupidi, kui meil on ähmane
eesmärk, ei suuda me õiget suunda sisse seada ja meil
on isegi pisikese probleemi esinemise korral lihtne oma 
alustamise suhtes skeptiliseks minna.

Kui me palume Jumalat, peab meil olema teatud 
eesmärk. Kui meie süda ei mõista meid hukka ja 
meil on kindlus Jumala ees tões tegutsedes, on Jumal

lubanud anda meile kõik, mida me Temalt palume (1.
Johannese 3:21-22). Kui meie eesmärk ja palve otstarve
on spetsiifiline ja selge, palvetame me innukamalt ja 
kannatlikumalt. Selleks, et meil oleks Jumala ees teatud 
eesmärk ja kindlus, peaksime me Ta käsuseadusi pidama 
ja Tema silmis meelepäraseid asju tegema, sest Jumal
teab meie vajadusi ette ära. Kui Ta otsib meie südant läbi
ja seal ei ole midagi, mis meid hukka mõistaks, saab Ta 
meie vajadused täita.

  Palvetage  
   eesmärgiga

Heebrealastele 11:6 kirjutatakse: „Aga ilma usuta on 
võimatu olla meelepärane, sest kes tuleb Jumala juurde, 
peab uskuma, et Tema on olemas ja et Ta annab palga 
neile, kes Teda otsivad.“ Nii nagu kirjutatud, kui me 
usume, et meie palvele vastatakse ja me saame Taevase 
palga, ei väsi me palves ega tunne, et palvetamine oleks 
raske. Pealegi, kui me palvetame armastusest hingede 
vastu, nii nagu Jeesus palvetas tuliselt, et oma elu kõigi 
inimeste eest ohvriks anda, suudame ka meie kogu 

südamest palvetada.
Armastuse palve, mida Jumal näha soovib, on palve, 

kus otsitakse jumalariiki ja selle õigsust esiteks ja palve 
koguduse, karjase ja hingede eest. Palve, mida tehakse 
tõelisest armastusest Jumala vastu ja näljast ja janust 
õigsuse järele, on tõeline armastusepalve. Siis palvetatakse 
vaimse armastusega, mis on tärganud täielikult südames, 
arusaamisega Jumala tahtest jumalariiki avardada. See on 
palve, mida tehakse isanda südamega. 

Heebrealastele 11:6 kirjutatakse: „Aga ilma usuta on 
võimatu olla meelepärane, sest kes tuleb Jumala juurde, 
peab uskuma, et Tema on olemas ja et Ta annab palga 
neile, kes Teda otsivad.“ Nii nagu kirjutatud, kui me 
usume, et meie palvele vastatakse ja me saame Taevase 
palga, ei väsi me palves ega tunne, et palvetamine oleks 
raske. Pealegi, kui me palvetame armastusest hingede 
vastu, nii nagu Jeesus palvetas tuliselt, et oma elu kõigi 
inimeste eest ohvriks anda, suudame ka meie kogu 

südamest palvetada.
Armastuse palve, mida Jumal näha soovib, on palve, 

kus otsitakse jumalariiki ja selle õigsust esiteks ja palve 
koguduse, karjase ja hingede eest. Palve, mida tehakse 
tõelisest armastusest Jumala vastu ja näljast ja janust 
õigsuse järele, on tõeline armastusepalve. Siis palvetatakse 
vaimse armastusega, mis on tärganud täielikult südames, 
arusaamisega Jumala tahtest jumalariiki avardada. See on 
palve, mida tehakse isanda südamega.

 Palvetage
  armastusega
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Ma abiellusin vanem Jekyu 
Jooga 1990. aastal. Ta töötas 
Sendai  Peakonsulaadis .  Ma 
ei  suutnud isegi  pärast  vi i t 
abieluaastat last eostada. Ma 
sündisin seitsmendal raseduskuul 
ja olin sünnipäraselt nõrk. Mulle 
tehti ka südameoperatsioon. 

1995. aasta mais külastasin 
ma Lõuna-Koread, et osaleda 
k o l m a n d a l  k a h e n ä d a l a s e l 
j ä r j e s t i k u s e l  ä r a t u s e 
e r i k o o s o l e k u l  M a n m i n i 
K e s k k o g u d u s e s ,  v a s t a v a l t 
oma ema nõuandele, kes oli 
vanempastor dr Jaerock Lee 
palve peale reumatoidartriidist 
tervenenud. Ma võtsin ta palve 
vas tu  ja  sa in  te rveks  o t i t i s 
mediast kolesteatoomiga, millest 
on raske terveneda. Ma sain ka 

eostumisõnnistuse ja olen kolm 
last sünnitanud. 

Kui  ma kandsin oma üsas 
kuuendat kuud kolmandat last – 
õde Kayoungi, näitas jaanuaris 
tehtud ultrahelipilt, et tegu oli 
pojaga. Sel hetkel sähvatas mu 
peast läbi mõte, et mu ema tundis 
minu pärast muret. Ta muretses 
minu pärast alati, sest ma pidin 
oma nõrga ihuga väl ismaal 
lapsi kasvatama. Nüüd oli mul 
sündimas kolmas laps ja tegu oli 
pojaga, keda on tavaliselt raskem 
kasvatada. 

Si is  ma palvetasin sel les t 
päevast alates edasi, kui ma sain 
teada, et tegu oli pojaga. Jumal 
andis mulle poja ja Tema lõi 
inimesed, seega ma sain usu, et 
Jumal muudab mu poja tütreks, 

kui dr Lee minu eest palvetab. 
Ma läksin Söuli, Koreas ja võtsin 
vastu dr Lee vägeva palve. Mu 
südamesse tuli rahu ja ma naasin 
Jaapanisse rõõmuga. Järgmisel 
k u u l ,  v e e b r u a r i s ,  n ä i t a s 
ultraheli, et tegu oli tüdruku ja 
mitte poisiga! Halleluuja! Ma 
sünnitasin 2000. aasta mais 
terve ja ilusa tütre. 

Õ d e  K a y o u n g  o n 
nüüd 8. klassis ja ta on 
oma  k lass i  p res iden t 
ning õpetajad usaldavad ja 
kiidavad teda. Ka tema austab 
Jumalat, tantsides koguduse 
Ingl iau  ül is tusmeeskonnas . 
Ma tänan ja austan kõige eest 
Jumalat, kes andis mulle mu 
kolm kallist last ja muutis poja 
tütreks. 

Esireas: Vanem Jekyu Joo, diakoness Yunyoung Choi
Tagareas: Vend Siyoung Joo, õde Kayoung Joo, 
vend Daeyoung Joo

„Ma sain eostumisõnnistuse ja isegi mu lapse sugu muutus“
Diakoness Yoonyoung Choi (Yamagata Manmini Kogudus, Jaapan)

Ma olen välishiinlane, kes elab Pariisis, 
Prantsusmaal. Ma olen 2011. aastast osalenud 
Manmini Keskkoguduse ülistusteenistustel 
nende Interneti reaalajas edastamise kaudu. 
Sel ajal õnnistas armastuse Jumal mind ja lasi 
mul kogeda dr Jaerock Lee kaudu ilmnenud 

hämmastavaid väetegusid. 
2013. aasta algul viibisin ma üle 

20 päeva Kolumbias ja liitusin 
seal piibliõppe rühmaga. Ma 

tutvustasin klubiliikmetele 
dr Lee väelist palverätikut 

(Apost l i te  teod 19:11-
12) ja Muani joogivett 
( 2 .  M o o s e s e  r a a m a t 
15:25). Ma tunnistasin 
ka, et ma sain dr Lee 
aega ja ruumi läbiva 
palve peale terveks 
kõrgvererõhutõvest, 
m i s  v a e v a s  m i n d 
k ü m m e  a a s t a t  j a 
näitasin neile tema 
pilti. 

Ü h e l  n a i s e l  o l i d 
kä imis raskused .  Ta 

ütles, et ta oli dr Jaerock 
Lee jutlusi Enlance TVs 

kuulnud. Ta vaagnaluu oli 
nihestunud ja ta ei saanud 

kummarduda ning ta parem 
kand ei puudutanud maapinda. 

S e a l s e d  k o g u d u s e l i i k m e n d 
p a l u s i d ,  e t  m a  p a l v e t a k s i n 

palverätiku abil tema eest. Ma kõhklesin 
veidi, sest ma ei olnud kunagi varem valju 

häälega paljude inimeste ees palvetanud. Aga 
nad anusid mind uskudes ja ma täitusin Püha 
Vaimu sisendusega. 

M a  s a l v e s t a s i n  d r  L e e  p a l v e  o m a 
mobiiltelefoni, kui ta minu eest palvetas, et 
palverätiku jõud tugevam oleks. Mul oli see just 
õigel ajal käest võtta ja ma palvetasin sellele 

toetudes: „Kõigeväeline Jumal! Kuigi mul on 
paljust puudus, tahan ma Isa tahet järgida. Palun 
ilmuta oma au oma lapse läbi. Isa, arvesta nende 
usku ja siiraid südameid ja tee tema ihus oma 
töö.“

Ma tegin neile ettepaneku ühiselt palvetada. 
Siis lugesin ma valju häälega ette dr Lee hiina 
keelde tõlgitud palve, mille ma olin salvestanud 
ja palvetasin naise eest. Ma piserdasin ta 
vigastatud ihuliikmele Muani joogivett. Siis 
sündis tema ihus hämmastav tegu. Ta püüdis 
oma selga ja põlvi painutada ja sirgu ajada. Ja ta 
kõndis normaalselt. Halleluuja!

Ta g a s i t e e l  P r a n t s u s m a a l e  n ä g i n  m a 
ümmargust vikerkaart, mis järgis mu lennukit 
30 minuti jooksul. Ma tundsin, otsekui oleks 
Jumal öelnud, et Ta oli minuga ja see tegi 
mind väga õnnelikuks. Ma kogesin ka 2014. 
aastal rõõmustavat sündmust. Ma andsin 
pühaduse evangeeliumi edasi õde Qinghua 
Liule Qingdaost, Hiinas ja andsin talle dr Lee 
raamatud. Ma andsin talle ka nõu Internetist dr 
Lee jutlusi jälgida. Siis koges ta hämmastavaid 
asju. 

Talle tehti emakamüoomi operatsioon 7. 
jaanuaril, 2014 ja tal oli liigne verejooks. Talle 
tehti kolm erakorralist ravikuuri 18., 20. ja 27. 
jaanuaril, 2014. Verejooks ei peatunud. Ma 
õpetasin talle hingamispäeva pidamise tähtsust. 
2. veebruari varahommikul, 2014. aastal jälgis ta 
Manmini Keskkoguduse pühapäevahommikust 
teenistust ja võttis vastu dr Lee palve haigete 
eest. Sel hetkel tundis ta suurt valu, otsekui 
oleks ta emakas välja tulnud. Üllatuseks leidis 
ta, et tema operatsioonil kasutatud marli tuli 
välja. Siis verejooks peatus. Halleluuja! 

Nüüd elab ta õnneliku kristlase elu. Ta loeb 
dr Lee raamatuid, osaleb reedeöisel teenistusel 
ja kuulutab teistele inimestele evangeeliumi. 
Ma tänan ja austan kõige eest Jumalat, kes 
tervendas mind dr Lee ruumi ja aega läbiva 
palve kaudu ja õnnistas mind, tehes minust 
väetegusid kuulutava tunnistaja. 

S

„Ma levitan 
hingedele rõõmuga 
Jumala väetegusid“

Õde Ri Qiu Pong, Pariis, 
Prantsusmaa


