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Pärast seda kui inimesed 
võtavad Jeesuse Kristuse 
vastu ja saavad jumalalapse 
õiguse, saavad nad võime 
palvetamiseks. Palve kaudu 
laheneb peagi iga probleem. 

Kui kuningas Hiskija oli 
surivoodil, õnnistati teda palve 
kaudu pikendatud elueaga. 
Eelija sai tugeva vihmasaju 
vastuse keset tugevat põuaaega, 
kui ta oli kägaras maas ja 
palus piisavalt siiralt. Apostel 
Johannes suhtles Patmose saarel 
Jumalaga ja sai ilmutuse lõpuaja 
kohta. Manmini Keskkogudus 
on samuti viimase 32 aasta 
jooksul lakkamatu tulise palve 
kaudu maailmas pühaduse 
evangeeliumi kuulutanud. 

Manmini  pa lvekeskuse 
topeltsessiooni järjestikune 
spetsiaalne Heebrealastele 
10:22 põhineva „Tervikliku 
vaimu“ teemaline Taanieli 
palvekoosolek on toimunud 
a l a t e s  2 9 .  s e p t e m b r i s t 
kuni 9. novembrini, 2014. 
aa s t a l .  See  on  Manmin i 
koguduseliikmetele ajakohane 
võimalus ära kasutada usukaljul 
seismist ja minna Püha Vaimu 
väe abil efektiivsemalt vaimu ja 

terviklikku vaimu. 
Taaniel i  palvekoosolek 

a lgab  ke l l  21 .00  (Korea 
kohaliku aja järgi) pärast 
kahekümneminutist eelnevat 
kiitust esitusmeeskondadega 
j a  k e s t a b  2 3 . 4 0  r e e d e s t 
n e l j a p ä e v a n i  j a  2 3 . 0 0 
nädalavahetus te l  ( reedel 
toimub reedeöine teenistus). 
Seda juhib keskuse juhataja pr 
Boknim Lee. Koguduseliikmed 
palvetavad koos jumalariigi 
ja selle õigsuse eest. Kaks 
korda aastas toimub keskuses 
kahel järjestikusel korral 
„ s p e t s i a a l n e “  Ta a n i e l i 
palvekoosolek,  mis aitab 
koguduseliikmete vaimsele 
kasvule kaasa. 

Keskuses on ka hommikune 
teenistus ja pärastlõunane 
palvekoosolek inimestele, 
kes  soov ivad  jumal ikku 
tervendustööd või vajavad 
probleemidele  lahendust 
a r g i p ä e v a d e l .  J u m a l i k 
tervenduskoosolek toimub 
iga kuu viimasel  nädalal 
j a  s p e t s i a a l n e  h a i g e t e 
tervenduspalve koosolek 
toimub iga kahe kuu tagant. 

K o g u d u s e l i i k m e d  o n 

koosolekutel hävitanud Jumala 
vastased patumüürid, mille abil 
nende probleemid on lahenenud 
ja  nad elavad uuendatud 
elu. Paljud neist tervenesid 
Jumala väe kaudu haigustest 
nagu vähk, ajuverejooksust, 
südamehaigustest, epilepsiast, 
artriidist, astmast ja paljudest 
teistest ravimatutest ja surmaga 
lõppevatest haigustest. 

63-aastane vend Minsu 
Lee, kes elas üle 4. staadiumi 
ninaneelu vähi, ütles: „Mu 
ninas oli  5,5 cm suurune 
mass ja kasvaja oli levinud 
juba minu lümfisõlmedesse, 
kaelalülidesse, abaluusse, 
selgroogu ja sabakonti. Kui 
Dr Lee palvetas minu eest, 
tundsin ma, kuids minu peast 
läks sabakonti kuumus. Siis 
mu valu kadus ja kasvaja 
muutus väiksemaks. Pärast 
seda parandasin ma Manmini 
Pa lvekeskuse  Jumal iku l 
t e r v e n d u s k o o s o l e k u l 
põhjalikult meelt sellest, et 
ma ei olnud Jumalat uskunud 
ja olin maailmalikest asjadest 
rõõmu tundnud. Ma tundsin, 
kuidas kuumus levis kogu mu 
ihus ja iga kord kui pr Lee 

minu eest palvetas, tundsin 
ma end paremini. Ma lasin 
Dr Leel enese eest uuesti 
palvetada. Siis tehti mulle uus 
arstlik läbivaatus. See näitas, 
et mu ninas ja lümfisõlmes 
olnud kasvaja mass oli välja 
tõmmatud!“

D i a k o n e s s  J i w o n  L e e 
(45-aastane) nentis: „2014. 
aasta  alguses hakkas mu 
vasakpoolne nimetissõrme 
küüs mädanema. Ma käisin 
kolm nädalat palvekeskuse 
koosolekutel. Juht Lee andis 
mulle nõu spetsiaalse Taanieli 
palvekoosoleku ajal Jumalale 
palves tõotus teha ja ma andsin 
42 päeva jooksul palves tõotusi, 
paastudes õhtuti ja andes 
ohvriande. Ma parandasin 
tema lühikesele sõnumile oma 
südames mõteldes põhjalikult 
meelt. Kui ta palvetas minu 
eest, tundsin ma Vaimu tuld, 
mis tuli mu üle ja mis tegi 
kogu mu ihu, isegi kõrvalestad, 
kuumaks. Ma sain igal õhtul 
tuld. Siis kasvas uus sõrmeküüs 
ja olukord normaliseerus.“

Diakoness Eunsuk Kim 
( 3 4 - a a s t a n e )  t e r v e n e s 
depressioonist ja ütles: „Kui ma 

kuulasin Dr Lee sõnumit, sain 
ma oma probleemist aru. Ma 
palusin palves, et Jumal aitaks 
mul põhjalikult meelt parandada 
ja ütlesin, et ma tõesti tahtsin 
Taanieli palvekoosolekul igal 
õhtul meelt parandada. Iga kord 
tuli minu üle Püha Vaimu tuli 
ja ma võisin kogu südamest 
põhjalikult meelt parandada. 
Pärast palvetamist olin ma üleni 
higine, aga ma olin rõõmus ja 
rahulik. Nüüd olen ma terve.“

Jeesus ütles Matteuse 7:11: 
„Kui nüüd teie, kes olete 
kurjad, oskate anda häid ande 
oma lastele, kui palju enam 
teie Isa, kes on taevas, annab 
head neile, kes Teda paluvad!“ 
Jumal teab oma laste olukordi 
kõige paremini ja tahab neile 
parimat anda. On suur õnnistus 
paluda niisugust head Jumalat. 
See õnnistus on Taaniel i 
palvekoosolekul iga päev 
saadaval. 

„Kui te palvetate, siis hoolimata sellest, mis 
probleemiga tegu ka poleks, see probleem laheneb!“

Manmini palvekeskuse spetsiaalne Taanieli palvekoosolek

Ta a n i e l i  p a l v e k o o s o l e k u t 
edastatakse otseedastusena www.
manmin.org ja www.gcntv.org 
kaudu, mis laseb kogu maailma 
koguduseliikmetel ühiselt palvetada. 



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    
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4. Manmini Keskkogudus usub Jeesus Kristuse ülestõusmist ja taevasseminekut, 
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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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„Aga ülalt pärinev tarkus on esmalt puhas, siis rahumeelne, leebe, kuulekas, tulvil halastust ja häid vilju, erapooletu, 
teeskluseta. Rahutegijaile külvatakse rahus õiguse vilja.“ (Jakoobuse 3:17-18)

Tarkus on vankumatu ja silmakirjalikkuseta

I n i m e s e d  o n  e e l a r v a m u s t e  j a 
erapoolikuse tõttu vahel veendunud 
ebatõestes asjades. Kui meie süda 
või meel on ühes suunas kaldu, on 
tegu kõhklemisega. Kõhklused viivad 
silmakirjalikkusele. Me võime vilja 
kanda siis, kui me oleme vankumatud 
ja ei kõhkle. Siis võime me kõike 
erapoolikuseta näha ja täpselt tõde eristada. 
Seda tehes saame me tarkust, mis tungib 
ilusate kalliskivi taoliste südamesilmadega 
kõigest läbi.  

Mida  me  peaks ime  t egema,  e t 
saada tarkust, mis on vankumatu ja 
silmakirjalikkuseta?

1. Me vajame armastust ja halastust, 
et olla vankumatu ja silmakirjalikkuseta

„Vankumatu“ tähendab, et me näeme 
kõike püsiva meelepuhtusega ja me ei ole 
erapoolikud. Kui me ei ole erapoolikud, 
oleme me kõigi suhtes püsivad. See 
tähendab, et meie suhtumine teiste vastu 
ei muutu välimuse, rahalise olukorra, 
haridustausta või muude taoliste olude 
tõttu. Enne kui me suudame kõike sisima 
õigluse ja taolise meelepuhtusega näha, 
peame me esiteks eneses armastust ja 
halastust kasvatama.

Isegi kui me teame palju Jumala 
Sõna kohta, ei saa me seda armastuse 
ja halastuseta õieti ellu rakendada. 
Näiteks, Jumal käsib meil „meie vaenlasi 
armastada“, kuid meil ei ole kerge 
armastada neid, kes meile kahju teevad 
või neid, kes ei saa meist üldsegi aru. 
See ei ole kerge, kuna meil on kalduvus 
pöörduda oma isiklike eelistuste, iseloomu, 
oma enesekeskse õiguse ja mõttemallide 

suunas. Me kaldume millegi poole sama 
palju, kui meil on puudu armastusest ja 
halastusest. Kui teiste jutt ei ole kooskõlas 
meie isiklike arvamustega, on räägitu üle 
lihtne kohut mõista ja seda taunida.

Kuigi tegu on sama inimesega, paistab 
ta paks, kui teda näha suurendusklaasi 
kumera läätse läbi, kuid sale, kui teda näha 
nõgusa läätse kaudu. Kui me kutsume teda 
paksuks või saledaks läätse läbi nähtud 
kujutise alusel, mis siis saab? Te võite 
lihtsalt öelda, et te nendite ausalt seda, 
mida te näete, aga nähtu erineb reaalsusest. 
Seega on tegu valega.  Niisugune 
kommentaar võib ka seda inimest solvata. 
Teisi eelarvamusega nähes kantakse 
valskuse vilja. 

 Tõde, armastust ja halastust tulvil 
inimesed ei kritiseeri teisi mingis 
olukorras. Nad püüavad neid lihtsalt 
halastava südamega aktsepteerida. Halastus 
kannab head vilja, andes inimestele elu, 
aga „kõhklemine“ kannab halba vilja, 
mis moonutab tõde kohtumõistmise ja 
hukkamõistuga ja põhjustab elu kaotust. 

Nii olid lood variseride ja kirjatundjatega 
Jeesuse ajal. Nad tõlgitsesid käsuseadust 
oma mõttemallidest lähtuvalt ja kui midagi 
sündis, mis ei olnud nende mõttemallide 
alusel õige, pidasid nad igaühte, kes 
niimoodi tegutses, patuseks.

Kui Jeesus tegi hingamispäeval 
haige inimese terveks, tõlgitsesid nad 
seda tegu kui hingamispäeva vastast. 
„Hingamispäeva pidamine“ ei tähenda 
tegelikult lihtsalt igasuguse töö keelamist, 
vaid vaimset puhkust. Haigete terveks 
tegemine, evangeeliumi kuulutamine 
ja hingede elavaks tegemine on midagi 
head, mida hingamispäeval tuleks teha, 
aga variserid ja kirjatundjaid pidasid 
niisuguseid Jeesuse tegusid hingamispäeva 
rikkumiseks. 

2. Mõned kannavad oma kõhkleva 
erapoolikuse tõttu valskuse vilja

Pal jud  in imesed  e i  saa  a ru ,  e t 
niisugune vili sünnib silmakirjalikkusest 
ja kõhklevast erapoolikusest meie 
igapäevaelus. Näiteks, oletame, et kaks 
väikevenda kaklesid. Kui vanemalt vennalt 
küsida: „Miks sa kaklesid?“, võib ta öelda: 
„Vend lõi mind esimesena!“ Aga kui 
nooremalt vennalt küsida, võib ta öelda: 
„Ta proovis mu mänguasja võtta ja ma lõin 
teda!“

Kui noorema vennaga tõreleda, kuulates 
ainult vanemat venda, tunneks noorem 

vend end ohvrina. Kui vanemad kalduvad 
vanemat venda enam armastama või kui 
noorem vend on tavaliselt tülitekitaja, 
võivad nad kergemini ainult vanemat venda 
uskuda. Aga kui vanemad on targad, näevad 
nad olukorda õiglaselt ja ausalt. 

Samuti  moonutavad mõned oma 
kasuks või oma mõtete kaasamise tõttu 
fakte. Kuna nad kõhklevad, räägivad nad 
ilma isegi aru saamata vääralt. Näiteks, 
oletame, et te kuulete, et teile kallist 
inimest süüdistati mingis väärteos. Te ei 
nõustu sellega tõenäoliselt ja ütlete kohe: 
„See on võimatu!“ Või te soovite selle 
inimese süüd varjata, öeldes, et tal pidi selle 
tegemiseks hea põhjus olema. Aga kui tegu 
on inimesega, kes teile eriti ei meeldi, võite 
te lihtsalt kuulata ja kuuldut aksepteerida. 
Lisaks võite te mõtelda: „Ta tegi ka varem 
selliseid vigu ja nüüd näib, et ta kordas 
sama viga.“ Te võite isegi õigustada 
vimmatunnet, mida te tema vastu tunnete ja 
öelda: „Sellepärast ei meeldinudki ta mulle 
kunagi.“ Kuna „kõikumise“ taga seisab 
teie erapoolikus või eelarvamus, kaldute te 
tõde eristada püüdmise asemel inimese üle 
hoopis kohut mõistma. 

Lubage mul esitada järgmine näide. 
Oletame, et keegi teie tuttav läheb teist 
kiiresti mööda ja ignoreerib teid. Võib-
olla oli tal kiire või ta võis teiste mõtetega 
hõivatud ja mõttes olla. Tal võis olla 
pakiline probleem ja tal võis olla vaja sel 
hetkel igaüht vältida. 

Kui me oleme neis oludes erapoolikud, 
mõistame me ta üle tõenäoliselt kohut. Me 
võime arvata, et ta käitus ebaviisakalt või 
seda mingil muul moel oma kogemustest 
ja tunnetest lähtuvalt tõlgendada, arvates: 
„Ta on tõenäoliselt minu peale ärritunud, 
sest ma ei reageerinud positiivselt, kui ta 
palus mul teenet osutada.“ Sellisel juhul me 
ei suuda Püha Vaimu häält kuulda, meie 
silmad on suletud ja me ei suuda tõde näha. 

3. Kõiges Jumala tarkusega tõene 
olemine

Esiteks, meil tuleb meeles pidada, et 
kui me kaldume nõrgema poole, on tegu 
„kõhklemisega“ (2 Moosese raamat 23:3). 
Me ei tohi rikka ja võimsa poole omakasu 
saamiseks hoiduda, aga samas ei või me 
ka vaest ja nõrka eelistada lihtsalt seetõttu, 
et tegu on vaese ja nõrgaga. 

Inimesed arvavad tavaliselt, et sobivam 
on seista nõrkade eest, kui tegu on 
vaidlusega võimsa ja nõrga vahel. Me 
peame kõike Jumala Sõna mõõdupuu 

alusel eristama ja otsustama. Meil peab 
olema kõikumatu ja täpne otsustusvõime 
õige ja vale vahel, kuid seda tuleb teha vaid 
armastuse ja halastuse silmade läbi. 

Teiseks, selleks, et kõhklemise ega 
valskuse tõttu mitte kaldu olla, ei tohi 
me inimeste jutu alusel rutakalt otsuseid 
langetada. Kui meis on eelarvamust, teatud 
kalduvust või erapoolikust, ei saa me tõde 
õieti eristada ka siis, kui me sündmust ise 
näeme või pealt kuuleme. Kui me teeme 
rutakad järeldused oma eelduste või lihtsalt 
teistelt saadud teabe alusel, teeme me 
tõenäoliselt vea. Me peame olema hoolikad, 
kui me nähtu ja kuuldu üle otsustame, et me 
võiksime olla veelgi õiglasema südamega ja 
ausamad. 

Lõpuks, selleks, et meis ei oleks kõhklust 
ega valskust, tuleb meil vimmatundest ja 
isekatest motiividest vabaneda. Enamikul 
inimestest on leebem mõõdupuu nende 
suhtes, kes on nende lähedal ja kes neid 
hästi kohtlevad. Näiteks, kui keegi, kes 
meile väga lähedane ei ole, rikub reegleid, 
siis me ütleme: „Ta on kõrk. Ta ei pea 
reeglitest kinni ja ta käitub sündsusetult.“ 
Aga kui meie perekonnaliikmed või 
lähedased sõbrad rikuvad reegleid, arvame 
me, et neil pidi olema selleks põhjus. 
Enamikul inimestest on leebem mõõdupuu 
lähedaste või neid hästi kohtlevate inimeste 
suhtes. 

Kui me ütleme midagi või mõtleme 
millegi peale, kui me tunneme mingisugust 
vimmatunnet või meil on isekad ja 
enesekesksed motiivid, tuleb meil olla 
ettevaatlik ja end veel kord üle kontrollida. 
Eriti, kui tegu on meile kallite inimestega 
või lähedaste sõpradega, peame me 
suutma veelgi õiglasemalt ja ausamalt 
tegutseda ja rääkida. Ettevõtetes või 
organisatsioonides juhirollis olijad peavad 
veelgi ettevaatlikumad olema. Nad võivad 
arvata, et nende otsus oli aus, kuid teised 
võivad sellele hoopis vastupidist arvata. 

Kallid vennad ja õed Kristuses, Jeesus 
ütles oma jüngritele Matteuse 7:5: „Sa 
silmakirjatseja, tõmba esmalt palk oma 
silmast välja, ja siis sa näed pindu oma 
venna silmast välja tõmmata!“ Inimesed 
näevad venna pindu isegi siis, kui neis 
on suur palgitaoline patt, sest neil ei ole 
vaimset armastust. Kui me vabaneme 
patust ja kurjusest ja jõuame pühitsusele, 
võime me inimsüdameid ja olukordi täpselt 
eristada. Seega, ma palun Isanda nimel, et te 
näeksite ja tunneksite ning mõtleksite kõike 
hästi ja eristaksite kõike õiglaselt ja ausalt. 

Vanempastor dr Jaerock Lee
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Tuline palve
Aitaja Püha Vaim elab usklike südames. Ta õpetab meile seda, mida Jumal igas 
olukorras tahab ja teeb meie eestpalvet. 1. Korintlastele 2:10 öeldakse: „...kuna Vaim 
uurib läbi kõik, ka Jumala sügavused.“ Roomlastele 8:27 öeldakse: „Aga südameteuurija 
teab, mida Vaim taotleb, sest Jumala tahtmise järgi palub Ta pühade eest.“
Nii nagu kirjutatakse, kui me saame Vaimult juhatust, võime me palvetada Jumala 
tahtega kooskõlas. Kui me lisaks oleme Vaimu mõjualused ja täis Vaimu, muutub meie 
ihu ja süda tuliseks ja meie näoilmest kiirgab rõõmu ja õndsust. Süüvime siis sellesse, 
kuidas Jumala tahte kohaselt Vaimu täiuses innukalt palvetada. 

Esiteks, te ei tohi palve ajal oma 
mõtteid kasutada

Teiseks, te peate vabanema oma 
südames olevast kurjusest

Te võite oma mõtetes leida, et teil 
on raske olla Püha Vaimu täis. Te võite 
mõtelda palves: „Ma loodan, et Jumal 
vastab mu palvele ja õnnistab mind 
niisugustel viisidel.“ Kuid see võib Jumala 
tööd pigem häirida, kuigi Ta tahtis teile 
kiiresti vastata. 

Seega, te peate palvetama, et kõike 
Jumala kätesse panna. See tähendab, et 
te lasete kõigel Tema viisil ja Tema tahte 
kohaselt sündida. Te peaksite samuti 
ootama vastust Jumala määratud ajal 
ja püüdma palvetada Jumala tahtest 
paremini aru saades ja mitte oma mõtetega 
piirdudes. Siis võite te vastuse kiiremini 
saada. 

Te võite niimoodi Jumala südame 
kohaselt palvet teha, palvetades Vaimu 
täiuses, hoolimata sellest, mille eest te ka 
ei palvetaks. Aga oma mõtetega võite te 
palvetada viisil, mil pole midagi tegemist 
Jumalalt tuleva vaimse vooluga või te 
võite palvetada viisil, mis ei valmista 
Jumalale head meelt. Siis ei saa te Vaimu 
täiust. Seega te ei või üksnes ühekülgselt 
palvetada, kasutades omi mõtteid, vaid 
peaks i te  pa lve tama Püha  Vaimuga 
kooskõlas. 

Matteuse 18:19 öeldakse: „Tõesti, taas 
ma ütlen teile, kui iganes maa peal kaks 
teie seast on ühel meelel mingi asja suhtes, 
mida nad iganes paluvad, siis nad saavad 
selle minu Isa käest, kes on taevas.“ Kui 
„kaks“ meie seast on ühel meelel, on nad 
Vaimus ühendatud ja palvetavad Tema 
täiuses ning saavad kiiresti palvevastuse.

Te suudate palvetada seda innukamalt, 
mida rohkem te vabanete oma südames 
olevast kurjusest. Muidugi, kuna te ei ole 
veel pühitsusele jõudnud ja teis leidub ikka 
veel kurjust, kui te saate oma kurjusest 
aru kohe kui see saab ilmsiks ja parandate 
sellest meelt, ei loo see teie ja Jumala 
vahelist patumüüri ja te suudate innukalt 
palvetada. 

Aga mõned inimesed ei arva, et nad 
on kurjad, kui nende kurjus tuleb esile. 
Näiteks, te püüate oma ülesandeid täita, 
kuid rikute teistega rahu oma tugeva 
eneseõiguse ja  enese mõttemall ide 
tunnetuse tõttu, tunnete end ebamugavalt 
ja räägite oma ülemustest kohut mõistes 
ja neid hukka mõistes halvasti. Aga te ei 
pea seda kurjaks ja palvetate lihtsalt. Siis 
ei tõuse teie palve Jumala ette ja Vaim ei 
saa teie heaks tegutseda. Siis te ei saa Ta 
täiuses palvetada. 

Kui te palvetate oma mõttemallide 
kohaselt ja põhjendamatu kurjusega, 
Jumal ei kuule teie palvet ja te ei saa 
Temalt palvevastust. Õpetussõnades 15:29 
öeldakse: „Isand on õelatest kaugel, aga Ta 
kuuleb õigete palveid.“ Õpetussõnades 15:7 
öeldakse: „Õelate ohver on Isandale jäle, 
aga õigete palve on Temale meelepärane.“ 
Laulus 66:18 öeldakse: „Kui oleksin näinud 
oma südames nurjatust, ei oleks Isand mind 
kuulnud.“

Seega, te peate palvetama, et näha eneses 
olevat kurjust ja sellest vabaneda. Te 
suudate palvetada Püha Vaimu täiuses nii 
palju, kui te seda teete. Tema abiga tuliselt 
palvetades suudate te kiiresti oma südames 
olevast väärusest vabaneda. 

Kolmandaks, te peate palvetama 
koguduse, karjase ja hingede eest 

kogu südamest ja armastusega

Te peate jumalariigi eest kogu südamest, 
usu, armastuse ja siira sooviga palvetama. 
Kui te palvetate selle eest, tuleb teil 
kontrollida, et teis ei oleks uitmõtteid, et 
te ei palvetaks armastuseta ega ebasiiralt 
ja et te ei palvetaks asjade eest, mis ei ole 
jumalariigiga seotud. 

Kui te palvetate hingede eest, peab teil 
olema karjase süda, mis soovib kasvõi 
ühe lisahinge pääsemise teele juhatada. 
Te peaksite aru saama, kuidas karjane 
palvetab karja eest ja missuguse südamega 
ta palvetab jumalariigi eest ja teil peaks 
olema palves samasugune süda. Te ei 
tohiks oma mõtetest ja südamest lähtuvalt 
palvetada, vaid te peaksite mõistma Jumala, 
Isanda ja karjase südant ja palvetama 
Tema südamega, et teie palved võiksid olla 
Jumalale meelepärased. 

Te peaksite palvetama, et hinged ei 
langeks pattudest ja kurjusest tulvil 
maailma kiusatuste küüsi ja palves paluma 
karjase meeleheitliku südamega, et nad ei 
teeks pattu. Te peaksite palvetama karjase 
südamega, mis teeb tõsimeelset eestpalvet 
ka surmasuus seisvate hingede eest, et neile 
saaks nähtavaks pääsemise tee. 

Kui te palvetate usu ja armastusega, 
tõuseb teie palve täiusliku lõhnana 
Jumala ette. Teie taevane tasu määratakse 
sõltuvalt sellest, kui innukalt te palvetate, 
kas te palute usu ja armastusega ja kui 
tõsimeelselt te palute. 
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Ma võtsin Jeesuse Kristuse oma ülikooliaastate 
ajal raadiosaate kaudu vastu. Isanda armust 
töötasin ma Kongo Rahvademokraatliku Vabariigi 
idaosa MTÜ (mittetulundusühingu) esindaja 
ja juhina, Välisministeeriumi aseministrina ja 
Rahandusministeeriumi aseministrina. 2011. aastast 
olen ma töötanud Kongo Rahvademokraatliku 
Vabariigi Riikliku Assamblee liikmena. 

Varsti pärast 2006. aastal Välisministeeriumi 
aseminis t r iks  saamis t  o l in  ma kaasa tud 
valekuuldusse koguduses, kus ma käisin. Ma olin 
šokeeritud, reedetud ja nördinud ja ei läinud enam 
kogudusse. Ma lihtsalt palvetasin kodus. 2006. 
aasta veebruaris nägin ma oma maal Dr Jaerock 

Lee Ühendkoosolekute sarja, mis oli väga suur 
sündmus. Ma vaatasin seda riikliku televisiooni 
otseülekandena ja sain sealt palju armu. 

2014. aasta veebruaris sain ma üsna juhuslikult 
kusagile sõites autot juhtides Kinshasa Manmini 
Pühaduskogudusest teada. Ma sõitsin lähemale 
ja peatusin, et koguduse uksel olevat plakatit 
lugeda. Ma sain teada, et see kogudus oli 
ühendkoosolekute sarja juhatanud Dr Jaerock Lee 
teenitava koguduse harukogudus! See kogudus 
oli mu jaoks külgetõmbav ja ma külastasin seda 
mõni päev hiljem. Siis anti mulle kogudust 
tutvustav raamatuke. Järgmise külastuse ajal 
vaatasin ma rohkem ringi. Siis tundsin ma südames 
meeleliigutust ja õhutust kogudusse minna. 

2014. aasta märtsis külastasin ma oma 
perega Kinshasa Manmini Pühaduskoguduse 
ülistusteenistust. Pastor Jacob Lee, kes teenis 
sealset kogudust, tutvustas Dr Jaerock Leed ja 
Manmini teenistust ja andis mulle Dr Lee raamatu 
Usumõõt. Raamatut lugedes sain ma teada, et on 
olemas lihalik usk ja vaimne usk ja et iga inimene 
elab Taevas erinevas eluasemes. See oli minu jaoks 
vaimselt tõesti hämmastav. Ma sain aru, et mul oli 
väga vähe usku. 

Ma sain Dr Lee raamatu Taevas I & II kaudu 
teada Taeva madalaimast eluasemete tasemest 
– Paradiisist ja kõige aulisemast kohast – 
Uuest Jeruusalemmast. Ma sain nende suurest 

erinevusest aru ja see esitas mulle väljakutse ja 
julgustas mind. Pärast seda ma huvitusin üksnes 
Jumala Sõna järgi elamisest ja oma vaimse kasvu 
eest palvetamisest. Vahepeal meenutasin ma enne 
rääkimist ja tegutsemist Jumala Sõna. Jumala Sõna 
uuendas mu etiketi ja teadmised ja see muutis mu 
sõnad ja teod. 

Ka minu pere muutus väga. Ma arvasin, et nad 
on õnnelikud, kui ma lihtsalt teenisin nende jaoks 
raha, seega ma ei läinud puhkuse ajal nendega. 
Aga ma veetsin nendega esmakordselt aega. Kõik 
nad olid väga õnnelikud. Ma ei vaielnud enam 
oma naisega ja jagasin temaga kodus Jumala 
Sõna. Pärast pühapäevast teenistust rääkisime me 
jutlustatud sõnumitest ja võtsime need taas oma 
südamesse. 

2014. aasta augustis läks mu USAs olev maja 
peaaegu kellegi teise kätesse. Kuid ma suutsin 
selle omanikuõigust säilitada, lastes pastor Leel 
enese eest palvetada palverätikuga, mille eest 
Dr Lee oli palvetanud (Apostlite teod 19:11-
12). Samuti pärast vanemdiakoness Insuk Yooni, 
(Nairobi Manmini Pühaduskoguduse) piiskop Dr 
Myeongho Cheongi naise tervenduspalvet kadus 
mind kaks aastat kimbutanud songavalu. 

Dr Lee kaudu ilmsiks saanud Jumala väeteod 
on tõesti imelised! Ma soovin, et mu maal läheks 
hästi Jumala tahtes ja Isanda armastuses. Ma tänan 
ja austan kõige eest Jumalat. 

1998. aastal nägin ma Gwangju Mt. Mudengi 
palvekeskusesse minnes plakatit, millel kuulutati Dr 
Jaerock Lee kuuendat spetsiaalset äratuskoosolekut. 
Ma olin oma sõbralt, diakoness Hyunju Heolt (kes 
on nüüd Yeosu Manmini Koguduses) saanud varem 
raamatu Enne surma igavese elu maitsmine ja 
selle läbi lugenud. Plakatil öeldi, et raamatu autor 
juhib koosolekut! Ma läksin Gwangju Manmini 
Kogudusse ja liitusin koosolekuga samaaegse 

videoteenistuse kaudu. Ma sain palju armu. 
Ma registreerusin Gwangju Manmini Kogudusse, 

mida teenis pastor Hyeongryeol Park. Varsti pärast 
registreerumist sain ma koguduseliikmetega 
Dr Leega kohtudes tema palve kaudu terveks 
kroonilisest keskkõrvapõletikust, mis oli mind 
seitse aastat kimbutanud. Pärast palvet tundsin ma, 
kuidas soojus läbis kogu mu ihu ja ma sain terveks. 
Varsti tervenesin ma ka B-hepatiidist. Ma sündisin 
B-hepatiidi kandjana, seega mul esines vahel 
peavalu, silmavalu ja oksendamist. Ma olin sageli 
kurnatud ja letargiline, mis tegi väljaspool kodu 
normaalselt elamise raskeks. Aga kogu valu kadus 
ja ma ei oksendanud enam. 

Mu parem puusaliiges oli samuti sündimisest 
saadik problemaatiline. Nelja-aastaselt ma isegi 
kukkusin maha. Sellest ajast saadik oli mu parem 
puusaliiges pidevalt nihestatud ja seetõttu ma 
lonkasin. See pani mu parema jala ebanormaalselt 
kasvama ja valmistas palju ebamugavust. 2012. 
aasta lõpust valutasid isegi mu pahkluud, sääreluud 
ja põlved ning ma pidin sellepärast kargule toetuma. 

Ma ei suutnud valu tõttu magada, kuid ma 
usaldasin vaid Jumalat. Vahepeal sain ma 
tervenemisveendumuse ja 17. mail, 2013. aastal 

Dr Lee palvetas mu eest. Äkki valu kadus ja ma 
hakkasin otsekohe karguta käima. Isegi väsimus ja 
letargia kadusid ja ma sain B-hepatiidist täielikult 
terveks. Halleluuja!

Ka minu abikaasa, vanem Jongseon Mun sai 
letargiast ja madalast vererõhust terveks. Nüüd ta 
töötab Söuli Joongang Asset Inc. Honami harus 
müügitoe juhina ja on väga õnnistatud. Meile 
meeldib Jumalale ohvriande anda. Nüüd ma olen 
sooloesineja ja mu abikaasa on mu koguduse 
koorijuht. Ma tänan ja austan kõige eest Jumalat, 
kes laseb meil Teda austada. 

Vend Alain Lubamba, 44. 
aastane, Kongo Rahvademokraatliku Vabariigi 
Riikliku Assamblee liige  

Diakoness Hyangsoon Kim, 51. 
aastane, Lõuna-Korea Gwangju 
Manmini Kogudus 

„Dr Jaerock Lee väeteod on imelised!“

„Jumal tervendas mind paljudest haigustest, 
kaasa arvatud B-hepatiidist!“

Vend Alain Lubamba 44

[Seerumites]
Enne palvet : B-hepatiidi positiivne antigeeni näitaja
Pärast palvet : B-hepatiidi negatiivne antigeeni näitaja

(Enne palvet)

(Pärast palvet)

(B-hepatiidi positiivne antigeeni näitaja)

(B-hepatiidi negatiivne antigeeni näitaja)


