Manmini Uu
Nr 27 3. august, 2014

ise

„Isand päästis mind õudsast atoopilise
dermatiidi valust!“
Inimesed austavad Jumalat pärast Dr Jaerock Lee palve kaudu atoopilisest dermatiidist tervenemist
2014. aasta alguses valisid mõned inimesed
teadete kohaselt atoopilise dermatiidi tekitatud
valu tõttu äärmusliku lahenduse. Keskkoolitüdruk
sooritas atoopilise dermatiidi tõttu enesetapu. Ja
kolmekümneaastane naine kägistas oma kaheksaaastase üha raskemaks muutuva atoopilise
dermatiidiga tütre surnuks ja tappis siis iseennast.
Need juhtumid šokeerisid inimesi.
Atoopiline dermatiit (AD) on krooniline korduv
põletikuline haigus, mis esineb tavaliselt varases
lapsepõlves või lapseeas. Haiguse täpne põhjus
on teadmata, aga selle algus on seotud geneetiliste
faktorite ja immuunsüsteemi talitlushäiretega.
Usutakse, et see on põhjustatud erinevate põhjuste
kombinatsioonist, kaasa arvatud kuiv nahk ja
tavalisest suurem sügelus; bakteriaalne, viiruslik,
või seennakkus; emotsionaalsed põhjused, ja teatud
keskkondlikud põhjused.
Rahvuslik Tervisekindlustuse Kollektiiv ütles,
et inimeste hulk, kes on atoopilise dermatiidi tõttu
2008. ja 2012. aasta vahel haiglaid külastanud, on
umbkaudu 1,04 miljonit. Tegelik patsientide arv on
palju suurem, mõjutades hinnanguliselt 6,1 miljonit
inimest.
Peaaegu 20% maailma elanikkonnast kannatab
teadete põhjal atoopilise dermatiidi tõttu. Veel enam,
laste atoopilisel dermatiidil on negatiivne mõju laste
kasvule. See võib põhjustada teisi emotsioonihäireid
nagu iseloomu moodustumise häireid –
võõrandumist ja puudulikku enesehinnangut.
Seetõttu tuntakse seda rahvusvahelise probleemina.
Aga paljud Manmini Keskkoguduse liikmed
nagu Minhee Park (kolmeaastane, 1. foto), Minsik
Lee (üheksa-aastane), Yeji Kim (12-aastane), Serim
Park (12-aastane), õde Seungli Yoo (15-aastane),
õde Hwajin Cho (19-aastane) ja õde Sookyung
Kim (29-aastane, 2. foto) tervenesid atoopilisest
dermatiidist Jumala väe abil. Nüüd elavad nad
õnnelikult.
Kui inimesed parandavad meelt ja nende
eest palvetatakse väega, tervenevad nad täiesti
atoopilisest dermatiidist.
Õde Subin Kim (26-aastane, 3. foto) haigestus
nelja-aastaselt atoopilisse dermatiiti. Kui ta oli
keskkooliõpilane, kandis ta maski, et varjata
oma pundunud ja mädavillidega kaetud nägu ka
kesksuvel. Pärast ülikooliõpilasena kooli minekut
muutus ta olukord veelgi hullemaks. Ta hakkas enese
elu meenutama. Ta lõikas end lahti maailmalikest
asjadest, mida Jumal vihkab ja parandas põhjalikult
meelt. Siis lasi ta Dr Jaerock Leel enda eest
palvetada ja sai haigusest täielikult terveks.
Nüüd töötab õde Kim ustavalt Immaanueli
kooriliikmena. Ta ütles: „Ma ei saanud palju
öid hästi magada, sest mu haavad immitsesid ja
mäda valgus mu näole, aga nüüd saan ma väga
hästi magada. Ma olen väga õnnelik.“ Nüüd on ta
pühendunud vokaalmuusika õpingutele, et Jumalat
austada.
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Atoopilisest dermatiidist põhjustatud valu on hirmus, aga kui nad lootsid
Jumala peale, andis Ta neile valgema ja puhtama naha ja siira usu
anni.

Õde Sehee Parkil (22-aastane, 5. foto) oli
atoopilise dermatiidi kõige hullem seisund ja isegi
arstid vangutasid päid. Aga ka tema sai Dr Lee palve
peale terveks. Pärast palvetamist katsid kärnad kolm
päeva kogu ta ihu. Nad kukkusid varsti ära ja alt
tuli esile uus ihu. Ta ei tervenenud täielikult vaid
atoopilisest dermatiidist, aga ka vistrikest.
Soojung Lee (12-aastane, 6. foto) nägi atoopilise
dermatiidi ja nakkusliku mädavill-lööbe (impetigo
contagiosa) tõttu jube välja. Ta vanematele diakon
Daesung Leele ja diakoness Yumi Kimile tuletati
meelde, et väikelapse haiguse põhjuseks on
peamiselt vanemate väärteod. Nad parandasid meelt
oma leigest kristlikust elust ja lasid Dr Leel endi eest
palvetada.
Järgmisel hommikul peatus mäda väljavalgumine
haavast ja haav kuivas. Villmädanikuga kaetud osad
kattusid tumedate kärnadega. Sellest ajast saadik
kasvas laps tervelt ja rõõmsalt ja nüüd on ta laste
pühapäevakooli ülistustantsu meeskonna liige.
Õde Jiyoung Lee (21-aastane) magas tugeva
sügeluse tõttu tavaliselt kinniseotud kätega. Õde
Nuri Ryu (14-aastane) ei kandnud kesksuvel lühikesi
pükse ega lühikeste varrukatega pluuse, sest ta
sõbrad narrisid teda ta naha tõttu. Aga mõlemad
tervenesid, kui Dr Lee palvetas nende eest.
Muani joogivee ja palverätiku kaudu tehtud
palve teel tervenesid ka välismaal olijad
atoopilisest dermatiidist.
Dr Daniel Fuentes Acosta, Mexico Ülemaailmse
Kristlike Arstide Võrgu direktori poja Danieli kätel
ja jalgadel oli sünnist saadik atoopiline dermatiit.
Manmini misjonimeeskond külastas Mexicot. Dr
Fuentes kuulis neilt, et kui Muani joogivett peale
panna või seda usus juua, võib inimene jumalikult
terveneda. Ta pani oma pojale usus vett peale.
Hämmastaval moel tegi Jumal ta nädalaga täiesti
terveks.
Ericul Keenias (8-aastane, 4. foto) oli atoopiline
dermatiit kolmandast sünnijärgsest nädalast saadik.
Tema nägu nägi välja, otsekui ta nahk oleks maha
tõmmatud ja see haises, mistõttu ta vanemad aeti
kodulinnast minema. Aga kui piiskop dr. Myongho
Cheong (Nairobi Manmini Pühaduskogudus)
palvetas tema eest palverätikuga, mille eest dr.
Jaerock Lee oli palvetanud, sai ta ainult kolme
nädalaga täielikult terveks ja tema nahk oli nagu
vastsündinul.
Atoopilise dermatiidi meditsiinilise ravi jaoks on
vaja palju kannatlikkust, rahakulu, vaevanägemist
ja see kordub tõenäoliselt. Aga usklikud, kes said
atoopilisest dermatiidist terveks, ütlesid kõik, et nad
said oma tervenemise äärmiselt kiiresti, kui nad
hävitasid Jumala vastase patumüüri ja lasid endi
eest usus palvetada, mille tagajärjel ei tekkinud
neile ühtegi armi, komplikatsiooni ning haigust ei
esinenud uuesti.
Anname kõik tänu ja au Tervendaja Jumalale, kes
on elav.
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Tasane Tarkus
„Aga ülalt tulev tarkus on esiteks puhas, siis rahumeelne, õrn, mõistlik, täis armu ja häid vilju, vankumatu, ilma silmakirjalikkuseta.“
(Jakoobuse 3:17)

Vanempastor dr Jaerock Lee

Kui me oleme kõrvale heitnud isekad
soovid ja tegutseme Jumala Sõna
tõe kohaselt, võime me vastu võtta
taevalikku tarkust ja tunda end vaimselt
palju mugavamalt. Me võime lihtsalt
eristada seda, mis on õige ja meil ei ole
raske teiste vastu headust üles näidata.
Isegi siis kui me võime hetkel kaotust
kannatada, usume me, et Jumal tasub
meile suurema õnnistusega. Isegi siis
kui Ta seda ei tee, tunneme me end tõe
kohaselt tegutsedes paremini.
Niisugused inimesed võivad saada
õnnistused, kui nad teevad seda, mis
on Jumalale meelepärane. Nad võivad
selgelt näha tõeteed ja teiste inimeste
probleemidele selged vastused anda. See
on vili, mis saadakse tasase tarkusega.
Aga mida me peaksime tegema, et saada
tasast tarkust?
1. Tasaduse vaimne tähendus
„ Ta s a s t o l e k u t “ m ä ä r a t l e t a k s e
kokkuleppeliselt kui „arvestavat või
lahket meelelaadi; meeldivust ja hellust.“
Kui inimsüdames on külluslikult tõde ja
samal ajal on sel inimesel tõevabadus,
võib ta anda ära kõik, mis tal on. See
sisaldub „tasaduse“ vaimses tähenduses.
Inimene võib loobuda mitte vaid
materiaalsetest asjadest, aga ka oma
ajast, jõupingutustest, huvidest,
teenimisest ja isegi oma elust. Selleks, et
inimene suudaks end täiesti anda, peab ta
süda olema täiesti tõde täis ja seal ei või
olla isekust. Jeesus on parim eeskuju, kes
andis kõik oma külluslikust tõesüdamest.
Jeesus on Jumala Poeg ja Tal ei olnud

pattu ega viga. Ta süda on tõde ise. Ta
elas ainult Jumala tahte kohaselt ja andis
kõik, mis Tal oli.
Ta ei söönud ega puhanud ja jutlustas
taevariigi evangeeliumi ning tervendas
haigeid. Ta nägi väga palju vaeva ja
valas väga palju pisaraid ning andis
lõpuks isegi oma elu hingede eest. Tal ei
olnud pattu ega viga, aga Ta löödi risti,
et päästa patuseid, kes olid määratud
igavesse surma minema. Ta päästis oma
teoga arvukad hinged ja juhatas nad
taevariiki.
Aga kuidas käitume Tema tegudega
võrreldes meie? Kas me suudame
tahtlikult teiste puudujääke aktsepteerida
ja neid endi kanda võtta? Kas me
suudame ära anda seda, mis meil on?
Kui me otsime omakasu, oma maitset,
uhkust, arvamusi ja muud taolist, ei
suuda me oma „egost“ vabaneda.
2. Tasase tarkusega saadud
õnnistused

Siis Lott valis omakasu taotledes
lihtsalt parema maa, kus oli piisavalt
vett. Kui Lott oleks kuulnud, et sulased
tülitsesid, oleks ta oma sulaseid rangelt
hoiatanud, et tema onu Aabram ei
oleks neid uudiseid kuulnud. Aga
Aabram ei tundnud Loti vastu mingit
ebamugavustunnet. Isegi kui Lott lahkus,
aru saamata, millise armu osaliseks ta
oli saanud, oli Aabrami süda väga tasane
ja ta oli valmis loobuma kõigest ja isegi
rohkemast, kui teine seda soovis.
Aga Aabram ei kannatanud üleüldse
mingit kahju lihtsalt seetõttu, et ta Loti
kasuks maa loovitas. Selle asemel sai ta
loovutatuga võrreldes palju suuremate
õnnistuste osaliseks. Kuna Aabram näitas
üles headust, lubas Jumal talle anda kogu
maa põhjas, lõunas, idas ja läänes ning
sellele lisaks arvukaid järglasi. Kuna
Aabraham demonstreeris ülevoolavat
tasadust ja tegutses palju paremini, kui
temast oodati, õnnistas Jumal teda väga.
3. Tasadusest tulev tõevabadus

Selles maailmas öeldakse, et ei ole
tark oma asju teistele loovutada. Kui üks
asi anda, tahetakse veelgi rohkem saada.
Nad arvavad, et tark on seda, mis neil on,
enesele hoida. Kuid Apostlite tegudes
20:35 öeldakse: „Õndsam on anda kui
võtta.“
Kui me anname ja jagame Isanda
nimel, saame me Jumalalt suuremaid
õnnistusi. See on tõeline tarkus. Kui me
anname enam kui meilt eeldatakse ja
teenime siiralt teisi, ei kannata me kahju.
Me võidame inimeste südamed ja seda
ei saa võrrelda hetkelise väikese tuluga.
See on tasasest südamest tuleva tarkuse
vili.
Niikaua kui inimestes on isekust,
viha ja ahnust, ei saa nad külluslikku
headust demonstreerida. Sellepärast ei
tähenda tasadus vaid kõigest loobumist.
Aga inimsüdames peab esiteks olema ka
tõde ja selle tõega peab inimene kõigest
loobuda suutma.
1. Moosese 13. peatükis, kui Jumal
õnnistas Aabramit ja Lotti ja kui neil oli
palju eluskarja, tülitsesid nende karjased,
sest nad pidid toitma ja jootma oma maa
peal olevaid karju piiratud vahenditega.
Seega, Aabram ütles 1. Moosese
raamatus 13:9 Lotile: „Mine nüüd minu
juurest ära, lähed sina vasakut kätt, lähen
mina paremat kätt; lähed sina paremat
kätt, lähen mina vasakut kätt.“

Johannese 8:32 öeldakse: „...ning
tunnetate tõde, ja tõde vabastab teid.“
Neile, kes ei ela tõe kohaselt, võib tõde
tunduda otsekui ahelatena. Aga need, kes
tunnevad tõde ja tegutsevad täiesti selle
kohaselt, tunnevad end tõe sees vabalt.
Näiteks, kui te sooritate kuriteo ja
pagete seaduse eest, siis te ehmatata,
kui te näete ootamatult politseinikku.
Aga väga seadusekuulekatel inimestel
ei esine niisuguseid tundeid, kui nad
politseinikku näevad. Selle asemel
tunnevad nad end politsei juuresolekul
palju turvalisemalt. Need, kes elavad
tões, teavad, et Jumala Seadus on Jumala
armastus ja viib õnnistusteni. Seega, neis
ei ole mingit kartust.
Näiteks, kui teil ei ole usku, et
hingamispäeva täielikult pidada,
tunnete te, et sõnad, mis keelavad teil
hingamispäeval tööga tegeleda või
maailmalikust meelelahutusest mitte
osa saada, on otsekui ahelad. Aga need,
kes peavad hingamispäeva tõesti kogu
oma südamest, teavad, et Isanda Päeva
pidades tunnistavad nad Jumala vaimset
ülimat seisundit ja seega neil on rahu ja
nad on õnnistatud. Seetõttu me võime
end tõde teada saades ja tõekohaselt
elades väga vabalt tunda.
Teine näide on see, kui me vabaneme
vihkamisest, me tunneme end

Usutunnistus
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

„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)

koormatest vaba ja rõõmsana. Tõde teeb
meid patuikkest vabaks ja vabastab meid
patukoormatest. Kui meie süda on täis
tüde, võime me seda vabadust ka teisteni
viia. Me ei mõista teiste üle kohut ega
tauni neid lihtsalt sellepärast, et nad
ei ela tõekohaselt. Selle asemel me
julgustame ja kinnitame neid, et nemadki
võiksid tõe kohaselt elada.
„Oma südames tõega täidetud
olemine“ ei tähenda lihtsalt oma
teadmistega tõetundmist. 1. Korintlastele
8:1 viimases osas öeldakse: „...tunnetus
teeb suureliseks, aga armastus ehitab.“
Kui me teame tõde ainult mõistusega,
tähendab see, et me teame väga vähe,
aga me võime siiski muutuda üleolevaks,
arvates, et me teame kõike. Näiteks,
kui need, kelle jaoks on tõde ainult
teadmine, vaatlevad teist inimest, kes
vajab teenimist, võivad nad teda varsti
hukka mõista ja tema üle kohut mõista.
Nad võivad mõelda, „Ta arvab, et ta on
tähtis“, aga nemad ise ei saa aru, et nad
ei tegutse tões, mis keelab meil ühegi
venna üle kohut mõista.
Teisest küljest näevad tõesüdamega
inimesed seda inimest oma usumõõdu
vaatevinklist. Nad suudavad Sõna läbi
õiget valest eristada, aga isegi kui nad
näevad teistes valet, suudavad nad neid
siiski aktsepteerida ja katta nende vead
armastusega, sest Jumal oli nende vastu
kaastundlik, kui neil oli palju puudusi
ja sellepärast on nad ka teiste vastu
kaastundlikud.
Tasase südamega inimesed ei tee teiste
tunnetele haiget. Isegi kui keegi käitub
kurjalt, ei mõista nad tema üle kohut,
nad ei mõista teda hukka ega peksa teda.
Selle asemel juhivad nad ta tõe juurde,
koheldes teda nagu kallihinnalist hinge.
Kui teil on selline süda, siis saavutate te
tarkuse, et juhatada teised ellu. See on
tasaduse kaudu saavutatud tarkus.
Kallid vennad ja õed Kristuses, kui
me oleme täidetud tõega ja saavutame
tasaduse, oleme me täis Jumala
külluslikku armastust. Me ei hoia
end teistele andes tagasi ega tunne
armukadedust ja kadedust teiste hea
käekäigu üle. Me võime teisi aidata, et
neil läheks paremini ja me võime isegi
anda omaenda vara neile, et nad saaksid
oma elust rohkem rõõmu tunda.
Ma palun Isanda nimel, et te saaksite
tasase tarkuse, mõistaksite, et õndsam on
anda kui võtta ja kogeksite tõevabadust.
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Püha Vaimu töö
ilmingud uuestisündinud jumalalastele
Me võime täiesti pääseda ainult siis, kui me oleme meid pattudest päästnud Jeesuse Kristuse nime
läbi uuesti sündinud ja Pühas Vaimus pühitsusele tulnud ja õigeks tehtud saanud (1. Korintlastele 6:11)
Püha Vaimu põhitegevus ja põhiülesanne on aidata inimestel Jeesus Kristus vastu võtta ja jumalalasteks uuesti
sündida, nende südant puudutada ja neil meelt parandada ning Jumalat armastada aidata.
Vaatleme Püha Vaimu teenistust lähemalt neljast küljest.

1. Annid

P ü h a Va i m u a n n i d
t ä h i s t a v a d P ü h a Va i m u
Jumala armastuses ilmnenud
erilisi tegusid. Jumal annab
oma armastatud lastele
oma armust erinevaid asju,
mida võib kõiki „andideks“
kutsuda. Seega, need annid
sisaldavad pääsemist,
tervenemist ja vastuseid,
mida usklikud oma
palvetele tavaliselt saavad.
Aga inimestele antakse ka
teistsuguseid Püha Vaimu
ande.
1. Korintlastele 12.
peatükis sisalduvad Püha
Vaimu annid nagu tarkuse
sõna, tunnetuse sõna,
usk, tervendusannid,
imetegude and, prohvetlik
kõne, vaimude eristamine,
erinevat liiki keeled ja keelte
tõlgitsemine. Jumal, kes
teab täpselt igaühe südant,
astjat ja südames sisalduvat,
annab igaühele oma tahte
läbi ande.
Suurim and on armastus,
nagu väidetakse 1.
Korintlastele 13. peatükis.
Jumal õhutab meid armastust
taotlema, samal ajal kogu
südamest vaimseid ande
taotledes (1. Korintlastele
14:1), sest mida rohkem me
vaimseid ande saame, seda
vägevamad me võime olla ja
seda sügavamalt me saame
Jumalaga suhelda.
Jumal tahab, et me
kasutaksime ande
jumalariigi heaks. Seega,
jumalalapsed ei peaks
ande vältima, vaid nad
peaksid soovima suuremaid
ande, nii nagu öeldakse 1.
Korintlastele 12:31. Kui te
olete pastor, peaksite te oma
karjale õpetama tõde õigel
moel, demonstreerides neile
Püha Vaimu tegusid ja lastes
neil kogeda tõendeid elavast
Jumalast.

2. Teostamine

L o o j a J u m a l a
ainusündinud Poja patuste
eest andmine räägib
kirjeldamatult suurest
armastusest. Kui inimene
mõistab kui kõrge, suur
j a s ü g a v Ta a r m a s t u s
on, armastab ta Jumalat
paratamatult kirglikult.
Ei ole raske vabaneda
pattudest, mida Jumal
vihkab ja Talle oma elu ja
südamega meeltmööda olla,
niikaua kui Püha Vaim meil
seda teha aitab. Me suudame
usu läbi kõigele kuuletuda,
isegi kui kuuletuda on raske
ja me püüame anda endist
parimat, et ilmutada vaid
Jumala au.
Aga paljud usklikud
elavad päästekindluseta. Või
paljud teised arvavad, et
nad on päästetud ja käivad
pühapäeviti koguduses, aga
nad ei tea, mis on patt ja
mis on õiglus ning kuidas
kohus tabab neid, kuna
nad ei ole veel Püha Vaimu
vastu võtnud.
Jeesus ütles selgelt, et
üksnes siis, kui me oleme
veest ja Pühast Vaimust
sündinud (Johannese 3:5)
ja teeme Jumala tahet
(Matteuse 7:21), võime
me Taevasse minna. Jumal
saatis meile ka Aitaja Püha
Vaimu, et me mõistaksime,
mis on patt, õiglus ja kohus
(Johannese 16:8) ja et me
saaksime põrgu kohtuotsust
vältida.
Seetõttu peaksid Püha
Vaimu saanud jumalalapsed
võitlema pattude
vastu verevalamiseni
(Heebrealastele
12:4), hoiduma
igasugusest kurjusest (1.
Tessalooniklastele 5:22) ja
Taeva õiglase käitumisega
vägivallaga oma valdusse
võtma.

3. Püha Vaimu hääl,
õhutus ja juhatus
Kui Püha Vaim inspireerib
ja mõjutab meid, kogeme me
kõike, isegi Jumala sügavusi
läbi uuriva Vaimu tegusid (1.
Korintlastele 2:10-11). Me
võime hävitada saatana leeri,
tulevikku prohvetlikult ette
kuulutada ja vaimumaailma
sügavaid ilmutusi saada.
Aga kuna Püha Vaim on
t õ e Va i m ( 1 . J o h a n n e s e
5:7), tegutseb Ta võrdeliselt
sellega, kui palju me
oma südames tõde teoks
teeme. Kui me tunnistame
Jumalat igasugustes oludes,
palvetame ja anname
uskudes kõik Jumala
kätesse, võime me Püha
Va i m u h ä ä l t k u u l a t a k a
pisiasjadega tegeledes ja
Temalt õhutust ja juhatust
saada.
Kui me Püha Vaimu abiga
teed selgelt näeme, oleme
me oma ettevõtmistes või
töökohal lihtsalt õnnistatud
ja toome au Jumalale. Ta
laseb meil ka mäletada,
mida meil tuleks ütelda, kui
me teistele evangeeliumi
kuulutame või nõu anname.
A i t a j a P ü h a Va i m
õpetab meid kenasti nagu
eraõpetaja, et me võiksime
asjadest paremini aru saada
ja Jumala Sõnale kuuletuda.
Meie südames elav Püha
Vaim räägib meile, mida
me peaksime spetsiaalselt
ütlema ja tegema niug
meenutab meile tõde.
P ü h a Va i m u õ h u t u s
t ä h e n d a b , e t P ü h a Va i m
liigub meie südames, pannes
meid midagi tegema. Kui
meil on tugev õhutus mingi
teatud ajavahemiku jooksul
paastuda ja palvetada, on
t e g u Va i m u õ h u t u s e g a .
Kui me kuuletume ja
palvetame kogu südamest
ja pühendunult, saab Püha
Vaim meid juhatada.

4. Jõud palvetamiseks

Kui me oleme täitunud
Püha Vaimuga, ei tunne
me väsimust isegi siis, kui
me palvetame pärast liigset
töötegemist. Unisus ega
uitmõtted ei saa meile ligi
pääseda ja me suudame
palvetada usu ja rõõmuga.
Püha Vaim meenutab meile
ka palveteemasid, mis meil
kahe silma vahele jäid.
Püha Vaim teab iga meie
vajadust ja täidab need.
Ta a i t a b m e i d k a m e i e
nõrkustes ja teeb meie
eest palvet Jumala tahte
kohaselt (Roomlastele 8:2627). Kui meie süda on Püha
Vaimuga ühendatud, võime
me Jumalale meelepäraselt
palvetada.
Jumalale tegelikult tehtud
palvekogus erineb sõltuvalt
sellest, kui palju me
Pühas Vaimus palvetame,
seega Jumala vastused ja
õnnistused erinevad samuti.
Me ei peaks palvetama
niimoodi, nagu me oma
mõttemallide alusel arvame.
Selle asemel peaksime me
Pühas Vaimus palvetama.
Siis pöörab Jumal kõik
heaks ning me võime
Te m a l t k õ i g e l i h t s a m a l
moel palvevastused saada.
P ü h a s Va i m u s
palvetamise jaoks on
oluline palvetada andunult
ja kogu südamest. Me
peaksime igal hetkel siiralt
tõeselt palvetama, aga
esiteks tuleks meil paluda
vaimujõudu, et võita
maailm, tuliselt palvetada,
saatana üle võidukas olla ja
Jumala Sõna alusel elada.
Järgmiseks on oluline
relvastuda Jumala Sõnaga.
Kui me teeme Jumala
Sõnast oma eluleiva, võime
me saada Püha Vaimu selge
ja üksikasjaliku õhutuse
osaliseks.
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1990. aasta detsembris
juhatas üks tuttav minu
abikaasa, piiskop Dr
Myongho Cheongi Manmini
Keskkogudusse ja ta
rõõmustas sellest, et ta sai Dr
Jaerock Lee jutlusest suurt
armu. Ta imestas Dr Lee
koduosaduste teenistuste jaoks
tehtud jutlustekogumikus
Manna kuueks päevaks ja ta
jutlusteseerias „Johannese
ilmutuse raamatu teemalised
loengud“ sisalduvate
saladuslike vaimsete sõnade
üle.

ise

ta rääkis mulle, et ta ei saanud
oma silmi avada, sest minu
käest lähtuv valgus oli väga
tugev. See oli valgus, mis tuli
palverätikust, mille eest Dr
Lee oli palvetanud.
Ma mõistsin Jumala
armastust 55 Aafrika maa
hingede vastu

Meie Aafrika misjon sai
Jumala juhatusel alguse
Keeniast
1991. aasta juulikuus
registreerusin ma abikaasaga
Jumala juhatusel Manmini
Keskkoguduse liikmeks. Mu
abikaasa oli Hoseo Ülikooli
Inglise kirjanduse osakonna
professor. Ühel päeval tundis
ta tugevat Vaimu õhutust, et
minna Aafrikasse misjonitööle
ja kandideeris Nairobi Ülikooli
vahetusprofessori ametikohale.
Mul oli kahju kogudusest ja
karjasest eemal elada, aga mu
abikaasa saadeti 1994. aastal
Manmini misjonärina välja
ja ma järgisin teda järgmise
aasta märtsis. Mul kulus
keeleõppele, uue kultuuri ja
kommetega kohanemise ja
võõrastega elamise peale aega.
Ma tundsin Dr Jaerock Leest
ja Korea ülistusteenistustest
väga suurt puudust.
Esialgu käisime me
Keenia kohaliku koguduse
teenistustel ja osalesime
Manmini teenistustel,
vaadates koguduselt Söulist
saadetud videosalvestisi. Me
avasime Keenia pealinnas
Nairobis 1996. aastal
misjonikeskuse. Sama aasta
oktoobris ordineeriti mu
abikaasa pastoriks. Siis
hakkas ta pastoritele ja
kogudusejuhtidele tõsimeelselt
seminare pidama. Ta edastas
neile pühaduse evangeeliumi,
mida Jumal ise oli Dr Leele
selgitanud.
Sõnum hämmastas neid ja
nad ütlesid, et nad ei olnud
kunagi niisuguseid sõnumeid
kuulnud ja et Dr Jaerock
Leega võrdväärset pastorit
ei olnud olemas. Pärast
pidas ta paljudes Keenia

Manmini Uu

Pr Insook Yun Naistemisjoni juhtidega
(Nairobi Manmini Pühaduskogudus Keenias)

Ma tahan Aafrika hingedele edastada
Isanda armastust, mis ei kuiva kunagi kokku
linnades ja muudes Aafrika
osades aktiivselt seminare ja
koosolekuid. Sellel ajal läksin
ma temaga kaasa. Ma tegin
fotosid, valmistasin süüa,
pesin ta pesu ja tegin sarnast.
Meie auto läks sageli teede
halva olukorra tõttu katki.
Kuna ma olin varasest
lapseeast saadik põdur olnud
ja autosõit pani mind sageli
halvasti tundma, oli mul
väga halb loksuvas autos
viibida. Ükskord pidime
me oma katkiläinud autot
remonditöökotta parandama
viima. Remonditöökoda
oli meie kodust sadade
kilomeetrite kaugusel. Kui me
auto tagasi tõime, läks see taas
katki. Automehaanik unustas
kogemata mingid osad ära.
Osade saamiseks kulus kolm
päeva.
Me pidime raha kokku
hoidma, seega meil jäi üle vaid
hotellides või üsna halbade
elutingimustega kohtades
viibida. Mõnes kohas ei olnud
vett või seal oli palju putukaid
ja ma sain hammustada,
aga kõik see talletus ilusaks
mälestuseks.
Piiskop Dr Cheong läks
sageli misjonireisidele. Seega
ma pidin misjonikeskuses
meie pastorite ja töötegijate
eest hoolt kandma. See ei
olnud minu jaoks lihtne
ülesanne. Aga ma mõtlesin

igasugustes olukordades või
raskustes olles Dr Lee peale.
Ma nägin, kuidas piiskop Dr
Cheong rõõmustas, tänas ja
palvetas. Ma võisin samuti
kõik võita. Nüüd on pühaduse
evangeelium meie pastorid ja
töötegijad muutnud ja neist on
saanud kuulekad pastorid ja
töötegijad. Ma olen selle eest
väga tänulik!
Pärast Uganda
Püha evangeeliumi
koosolekusarja avati Nairobi
Manmini Pühaduskogudus
ja see kasvas hästi
2000. aasta juulikuus tähistas
Dr Jaerock Lee Uganda Püha
evengeeliumi koosolekusari
Aafrika misjoni teetähist.
Paljud inimesed tõusid
ratastoolidest ja hakkasid
käima. Kurdid said kuuljaks,
pimedad said nägijaks ja
inimesed tervenesid paljudest
haigustest, kaasa arvatud
AIDS.
2000. aasta novembris
avasime me Nairobi Manmini
Pühaduskoguduse ja kogudus
kasvas Vaimu tuliste tegude
kaudu pidevalt iga päevaga.
Igakuiste palverätiku abil
tervenemise koosolekute
(Apostlite teod 19:1112) kaudu said paljud
palvevastuste ja õnnistuste
osalisteks.
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Ühel pühapäeval valmistasin
ma koguduseliikmetele
lõunasööki. Kogudusse
lisandus veelgi rohkem
liikmeid, seega meil ei olnud
piisavalt riisi. Ma mõtlesin
palvemeelse südamega, kuidas
riisi jaotada ja jagada seda
kõigi osalejate vahel. Siis
võtsin ma katlalt kaane pealt.
Mu üllatus oli suur. Siinne
riis on väga väike ka pärast
keetmist, kuid katlas olev
riis oli tavalisest kolm korda
suurem ja täitis suure katla.
Ma tundsin rõõmuvärinat
kõik väga delikaatselt korda
saatnud Jumala armastuse üle.
Hingede eest hoolekandmise
ajal olen ma kogenud palju
Jumala tegusid palverätikuga,
mille eest Dr Lee palvetas.
Ühel päeval kandis keegi
venna seljas kogudusse Ta oli
südamerabandusse suremas
ja tal olid hingamisraskused.
Kui ma palvetasin tema eest
palverätiku abil, muutus
ta normaalseks ja jalutas
ise koju tagasi. Naissoost
koguduseliige, kelle nägu oli
atoopilise dermatiidi tõttu
õudustäratav, sai samuti täiesti
terveks. Lisaksin veel ühe loo.
Mõned pastorid ja vennad
hoidsid deemonitest seestunud
tüdrukut, kes häiris rahu.
Siis ma palvetasin tema eest.
Deemon läks temast välja ja ta
muutus normaalseks. Hiljem

World Christian Doctors Network

Tel: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
e-mail: wcdnkorea@gmail.com

Mul esinesid tavaliselt
s e e d e h ä i r e d . 2 0 11 . a a s t a
alguses muutus olukord veelgi
hullemaks ja mul diagnoositi
maohaavand. Ma vaatasin oma
elatud elu ja parandasin kogu
südamest meelt kõigest, mida
ma ei olnud Jumala arvates
õieti teinud ja palvetasin. Siis
õpetas Püha Vaim mulle paljut.
Ma sain aru, et Ta tahtis, et ma
annaksin Aafrika hingedele
veelgi enam Isandalt saadud
armu ja armastust. Ma oleksin
selle tegemiseks pidanud tulise
palve läbi jõudu saama, aga
ma ei tulnud sellega toime.
Ühel päeval lasi Jumal mul
unenäo abil asjast aru saada.
Unenäos tuli keegi mu juurde
ja ütles: „Staadionil algas
võidujooks. Miks ka ikka
veel siin istud?“ Ma pidin
jooksurajal jooksma, kuid
ma istusin tribüünil. Pärast
unenägu ma palvetasin kogu
südamest ja soovisin kiiresti
muutuda ning Aafrika misjoni
jõuallikaks saada. Piiskop
Dr Cheongi abistamiseks tuli
palju asju teha. Ma tundsin Isa
Jumala armastust, kes ootas
minu muutumist.
Jumal tahtis, et mul oleks
vaimne ja hea süda ja et ma
j a g a k s i n h i n g e d e l e Te m a
armastust. Kui ma palvetasin
selle eest, muutusin ma üha
tervemaks. 31. märtsil, 2014.
aastal sain ma usuvaimu
õnnistuse.
Nüüd ma täiustan palve
teel oma võimet piiskop
Dr Cheongiga üksmeeles
olekuks, tema ja teiste
misjonäride, pastorite ja 55
Aafrika maal evangeeliumi
kuulutamisele pühendunud
töötegijate aitamiseks ja ma
soovin saada Aafrika misjoni
suureks väeallikaks. Ma tahan
jagada Isanda armastust, mis
tärkab lakkamatult ja mis ei
kuiva iialgi. Ma tahan Aafrika
hingedele edasi anda Isanda
armastust. Ma tänan ja austan
kõige eest Jumalat.
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