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D i a k o n e s s  K y u n g h y e 
Jang tunneb iga kord, kui 
ta oma tütart Soeuni näeb, 
meeleliigutust, sest ta kohtus 
tema kaudu elava Jumalaga. 
Ta oli varem katoliiklane ja ta 
oli kaheteistkümne abieluaasta 
jooksul viljatu. Tema abikaasa, 
diakon Su Kimi ülemus juhatas 
ta Manmini Keskkogudusse, 
kus nad said pärast vanempastor 
Dr Jaerock Lee palvet lapse. 
Nüüd elavad nad õnnelikku 
kristlikku elu (pilt paremas 
nurgas).

Ta ütles oma minevikuvalu 
meenutades: „Ma olin löödud, 
k u i  m a  k u u l s i n  s õ p r a d e 
rasestumisest. Ma masendusin 
iga aasta lõpus üha enam, 
arvates, et ma vananen. Kui mu 
meheõde rasestus kohe pärast 
abiellumist, arvestas ta minu 
tunnetega ja püüdis teha nii, et 
see mind ei vaevaks, kuigi ma 
ei tahtnud teda seda tegema 
panna. Ma tundsin, et ma tegin 
teiste elu raskeks.“

Inimeste puhul võib viljatust 
kirjeldada kui olukorda, kus 
abielunaine ei suuda eostada, 

kuigi mõlemad partnerid on 
noored ja terved ja on aasta 
aega edutul t  last  eostada 
püüdnud.  Üks abielupaar 
seitsmest kannatab praegu selle 
tõttu ja see määr suureneb iga 
aastaga.

Korea Tervisekindlustuse 
Ülevaatuse ja  Hindamise 
Teenistuse andmetel raviti 
2010. aastal 184576 inimesel 
v i l j a t u s p r o b l e e m e ,  m i s 
moodustas 24,4 protsendilise 
tõusu 2006. aastast, mil see 
arv oli 148408. Sellele suunale 
vastandlikult on paljud viljatud 
abielupaarid viimase 32 aasta 
jooksul Dr Lee palve kaudu 
lapse eostanud ja lapsi saanud. 

G w a n g j u s  e l a v 
vanemdiakoness Okja Kim jõi 
enesetapukatset tehes pestitsiidi, 
sest viljatus ja sellega kaasnev 
emotsionaalne stress tekitas 
talle vaimset valu. Kuigi ta viidi 
otsekohe kiiresti esmaabisse ja 
ta pääses üle noatera, mädanesid 
ta kopsud, maks ja neerud 
organismis olevate pestitsiidide 
tõttu. Perekonnale anti nõu tema 
surmaks ette valmistuda. Aga 

ta lasi õe tõttu Dr Leel enese 
eest palvetada, mille järgselt 
ta tervenes ja eostas hiljem, 
pärast 21-aastast viljatust, lapse. 
Tema poeg Sunwoo käib nüüd 
kümnendas klassis (11. foto).

D r  L e e  1 9 9 3 .  a a s t a 
Spetsiaalse äratuskoosoleku 
ajal õnnistas Dr Lee oma 
palve läbi tosinat abielupaari 
kohese eostumisõnnistusega. 
Lisaks on paljud viljatusvalu 
kannatavad abielupaarid Koreas 
ja väljaspool Koread pidevalt 
saanud eostumisõnnistuse.

Diakoness Sukiura Haruko 
(Jaapan) saatis Dr Leele oma 
tütre eelnevate meditsiiniliste 
m e e t o d i t e g a  r a v i m a t a 
viljatusprobleemi puudutava 
palvesoovi. Diakoness Haruko 
sai ilusa lapselapse täpselt nii 
nagu ta uskus. Lisaks, vanem 
Jekyu Ju ja vanemdiakoness 
Yoonyoung Choi (Jaapan) 
avasid Yamagata Manmini 
Koguduse Jaapanis pärast 
seda, kui neid õnnistati Dr 
Lee palve järgselt  ja nad 
said lapsed ning pärast seda 
registreerusid kogudusse paljud 

viljatud abielupaarid, kes said 
eostumisõnnistuse. 

Pastor Asif Nazir (Pakistan) 
s a a t i s  o m a  n a i s e  p i l d i 
kogudusse ja kirjutas, et ta ei 
suutnud last eostada ning Dr 
Lee palvetas tema eest ruumi 
ja aega läbiva palve. Naine 
sünnitas kümnendal abieluaastal 
poja ja austas Jumalat oma 
tunnistusega (9. foto). 

Õde Lyudmilal (Iisrael) oli 
kaks nurisünnitust ja ta kannatas 
samuti kolme abieluaasta ajal 
viljatuse valu. Vahepeal sai 
ta Dr Leest teada ja ta eostas 
ning tõi tema palve kaudu 
ilmale terve poja Saalomoni. 
Kuigi ta lapse üsas kandmiseks 
vananemas, õnnistati teda 
turvalise ja lihtsa sünnitusega 
(10. foto). 

S i n g a p u r i s  o l i  õ d e 
F i o n a l  p o l ü t s ü s t i l i n e 
m u n a s a r j a s ü n d r o o m  j a 
t a  ab ikaasa  Alex  püüd i s 
paljude kaasaja meditsiini, 
Hi ina  rahvamedi ts i in i  ja 
traditsioonilise Hiina meditsiini 
ravimeetodite abil last eostada. 
Aga pidev ebaõnn tekitas 

neile suurt ahastust. Ühel 
päeval lugesid nad ühte Dr 
Lee raamatut ja said tema 
tervendustööst teada. Nad 
külastasid kogudust, lasid tal 
palvetada ja said lõpuks poja (1. 
foto).

Jumal ütles Laulus 127:3: 
„Vaata, lapsed on pärisosa 
Isandalt ,  ihusugu on tasu 
Temalt.“ Üksnes Looja Jumal 
saab elu anda. Suunemlannal 
ei olnud poega, aga ta sai Eliisa 
sõna kinnitanud Jumala teo 
kaudu omale poja (2. Kuningate 
4. peatükk). Eliisabet oli viljatu, 
aga ta eostas lapse ja sünnitas 
Jumala et tehoolde kaudu 
kõrges eas. Tegu oli Ristija 
Johannesega. Ja ka Hanna sai 
Saamueli pärast Jumalale tehtud 
tõotuspalvet.  

Meie armastuse Jumal vastab 
tänapäeval nii nagu minevikuski 
vägevale palvele ja täidab Tema 
Sõna järgi elada püüdvate 
jumalalaste südameigatsused. 
Andke igasugused probleemid 
Jumalale, kelle jaoks ei ole 
midagi võimatut ja tegutsege 
usus. Siis võite te vastuse saada. 

„Jumal andis mulle kingituseks lapse!“
Paljud viljatud inimesed said eostumisõnnistuse

Ülaltoodud piltidel olevad inimesed said palve kaudu eostumisõnnistuse. Nad ütlesid, et nad tunnevad Jumala armastust ja nad tänavad Teda, nähes oma lapsi hästi üles kasvamas. Vasakul üleval, 
õde Fiona Singapuris, õde Innocent Messi Pakistanis, vend John Indias, vanem Changkyu Yang; keskelt vasakult, õde Aimee Saksamaal, diakoness Kyungja Cho Söulis, õde Ikumi Yamashita 
Jaapanis, vanemdiakoness Suhee Lim; vasakul all on pastor Asif Pakistanis, õde Lyudmila Iisraelis, vanemdiakoness Okja Kim, diakoness Hyojung Kimi perekond

◄ Masia Asif; pastor Asif Nazir sai oma poja 
pärast kümmet abieluaastat

Diakon Su Kim ja diakoness Kyunghye Jang oma tütre 
Soeuniga, kelle nad said pärast 12 abieluaastat ▲
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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
anmini   u  iseM U  

„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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„Rahutegijaile külvatakse rahus õiguse vilja“ (Jakoobuse 3:18).

Õiguse vili, mida külvatakse rahus

Jakoobuse 3:17-18 öeldakse: „Aga 
ülalt pärinev tarkus on esmalt puhas, 
siis rahumeelne, leebe, kuulekas, tulvil 
halastust ja häid vilju, erapooletu, 
teeskluseta. Rahutegijaile külvatakse 
rahus õiguse vilja.“

17. salmi rahu puudutab enamasti 
rahu kaasinimestega ja 18. salmi rahu 
puudutab rahu Jumalaga. Jumalaga 
rahus olek tähendab, et meie ja Jumala 
vahel ei ole mingit patumüüri. Kui 
me kasvatame kõik 17. salmi viljad ja 
oleme puhtad, rahumeelsed, tasased, 
mõistlikud, täis halastust ja head vilja, 
vankumatud ja silmakirjalikkuseta, 
oleme me rahutegijad. Me lõikame 
õigsuses rahus külvatut. Vaatame, 
kuidas rahus külvates õigsust lõigata. 

1. Rahutegijad
Paljud inimesed mõtlevad ainult 

inimestega rahupidamise peale ja 
rikuvad rahu Jumalaga. Kui nad 
tegelikult rikuvad tõde ja lähevad 
ebaõiglusega kompromissile, peavad 
nad iseendid targaks, sest neil on 
rahu.  Või vahel  on nende meel 
teistega suhtlemisel nõrk ja nad 
lähevad Jumala Sõna vastu. Hea näide 
on inimene, kes on teise inimeste 
kohustuste käendajaks või keegi, kes 
laenab raha.

Õpetussõnades 22.26 öeldakse: 
„Ära ole nende seas, kes kätt löövad, 
kes hakkavad käendajaks võlgade 
eest!“ Roomlastele 13:8 öeldakse: 
„Ärgu olgu teil ühtki muud võlga 
kellegi vastu kui ainult võlg üksteist 
armastada...“ Aga kui teie lähedane 

sõber palub teil käendajaks olla või 
tema ettevõtmiste jaoks raha laenata, 
ununevad mõnel teie seast need sõnad. 
See ei ole tark ja te põhjustate enesele 
raskusi. Võib-olla kui te armastate teda 
piisavalt, siis saate te anda talle lihtsalt 
seda, mida ta vajab. Vastasel juhul 
tekivad teil raha tõttu raskused ja see 
tekitab teievahelist vaenu. Niisugused 
olukorrad esinevad, kuna inimesed 
peavad kaasinimestega rahu pidamist 
Jumalaga rahu pidamisest tähtsamaks. 

Meil peaksime samuti õieti eristama 
omakasu  saamiseks  maa i lmaga 
kompromissile minekut ja Jumala 
auks rahu tegemist. Taaniel ja ta kolm 
sõpra austasid Jumalat väga ja pidasid 
Taanieli 3. peatükis kirjutatu alusel 
inimestega rahupidamise kaalutluste 
asemel pigem Jumalaga rahu.

Pärast  Paabelisse vangiviimist 
ähvardati Taanieli kolme sõpra ühel 
päeval tulisesse ahju viskamisega, 
ku i  nad  e i  kummarda  kuningas 
Nebukadnetsari  poolt  püsti tatud 
ebajumalakuju. 

Nad oleksid võinud kuningaga 
rahupidamiseks vaid korra ebajumalat 
kummardada. Aga see oli Jumala 
arvates  suur  pat t  ja  r ikkus rahu 
Jumalaga. Nad otsustasid oma eluga 
riskides Jumalaga rahu pidada ja 
rikkusid rahu kuningaga. 

Selle tulemusel väljastas kuningas 
korralduse nad tavalisest seitse korda 
kuumemasse tulisesse ahju visata. 
Aga nad ei saanud üldsegi viga; kuna 
Jumal kaitses neid, ei kõrbenud ükski 
juuksekarv nende peas. Pärast selle 
ime nägemist austas kuningas Jumalat 
väga ja ülendas neid kolme meest. 

2. Õigsus Jumala ees
Maailmalike standardite alusel 

öeldakse, et inimene ei ole kuri, kui 
ta ei soorita kuritegu, isegi siis, kui ta 
südames on kurjust nagu vihkamist, 
viha, kadedust, tülitsemist, iha ja 
ahnust. Aga Jumal ütleb, et inimene 
on ebaõiglane nii kaua kui ta südames 
on kurjust, hoolimata sellest, kas 
ta teeb pattu või mitte. Nii nagu 
selgitatud, inimese ja Jumala õigsus 
erinevad. 

Piiblis käsitakse meil teatud asju 
teha, mitte teha, pidada või neist 
vabaneda. Kui me nende sõnade järgi 
elame, tähendab see Jumala arvates 

õigsuse kasvatamist. Kui inimeste ja 
Jumala õigsus erinevad, tuleb meil teha 
seda, mis on Jumala arvates õige. 

Mõned inimesed ütlevad, et nad 
usuvad Jumalat, aga nad lähevad 
ennus t a j a t e  j uu rde  j a  a rvavad , 
e t  e s i v a n e m a t e  j a  e b a j u m a l a t e 
kummardamises pole midagi halba 
ning peavad seda lihtsalt „kombeks“ 
või „traditsiooniks.“ Nad ütlevad, 
et kui me solvame oma uskmatuid 
pere l i ikmeid  ebajumala te  mi t te 
kummardamisega, on neile raske 
evangeeliumi kuulutada. Aga vaimses 
mõt tes  tähendab see  vaenlasele 
kuradile ja saatanale alistumist. Kui 
Jumalaga rahu rikutud saab, ei saa 
Jumal enam tegutseda ja perekonnale 
evangeeliumi kuulutamine viibib. 

Õpetussõnades 16:7 öeldakse: „Kui 
mehe teed meeldivad Isandale, siis Ta 
paneb tema vaenlasedki temaga rahu 
tegema.“ Kirjutatu kohaselt, kui meil 
on esiteks rahu Jumalaga, siis oleme 
me ka kaasinimestega rahus. Kui me 
inimestega rahus oleku jaoks rikume 
rahu Jumalaga, saab niisugust rahu igal 
ajal rikkuda ja see ei too meile mingit 
kasu. Meil ei tule üksnes valida, mis on 
Jumala arvates õigem, vaid me peame 
ka meetoditeks head tarkust saama. 
Siis me võime vastused ja õnnistused 
kiiremini saada ja meil võib igaühega 
rahu olla. 

Rahu Jumalaga ei ole ainult Jumala 
ja meie vaheline rahu. See on ka seotud 
ustavusega kogu Jumala kojas. Ustavus 
kogu Jumala kojas tähendab, et me 
oleme ustavad igas oma eluvaldkonnas. 
Niisugustel ustavatel inimestel on 
rahu teistega teenimise, ohverdamise, 
armastamise ja suuremeelsuse kaudu. 
Kui meil on niimoodi rahu Jumalaga, 
saab see meie õigsuseks. Me oleme 
vaimselt Jumala ees kindlad, seega me 
saame igale oma palvele vastused ja 
kanname kõikjal õigluse vilja. 

3. Kui meil on rahu Jumalaga, 
võime me saada tarkust ülevalt

Aadamast alates sai kogu inimkond 
oma loomuselt patuseks ja me ei 
saanud olla rahus püha Jumalaga. Aga 
patuta Jeesus suri ristil meie eest, et 
saada meie pattude lepituseks. Ta tegi 
meile tee jumalalapseks saamiseks ja 
Jumalaga rahu jaoks, kui me usume 
Jeesust Kristust. 

Roomlastele 5:1 öeldakse: „Et me 
nüüd oleme saanud õigeks usust, 
siis on meil rahu Jumalaga meie 
Isanda Jeesuse Kristuse läbi.“ Kui 
nüüd pattude andekssaamine ei ole 
lõpp, mis meil siis Jumalaga rahus 
olemiseks teha tuleb? Kui me oleme 
usust õigeks saanud, peame me üles 
kasvama, et meil oleks tõeline usk, 
millega kaasnevad usuteod. Me peame 
pattudest ja kurjusest vabanema ja 
kasvatama oma südames Jumala 
õigsuse omadused. 

Kui me elame ikka pattudes, rikub 
see  meie  rahu Jumalaga .  Jumal 
ohverdas oma ainusündinud Poja, et 
meiega rahus olla ja me ei peaks omalt 
poolt seda rahu rikkuma. Me peaksime 
igasugustest pattudest ja kurjusest 
kiiresti vabanema. Kui me nii teeme, 
on meil suurem rahu Jumalaga ja 
sügavam osadus Temaga. Me peaksime 
olema täis õigsuse vilja. 

Need, kellel on rahu Jumalaga, 
põhjustavad ka teiste rahu Jumalaga, 
et nemadki võiksid õnnistatud saada. 
Jumala ees kindla Moosese tõttu osutati 
kõigile Iisraeli lastele Jumala andestust 
ja halastust. Inimesed tegid ränka 
pattu Jumala üle kurtes ja kuldvasikat 
tehes ja seda kummardades. Siis palus 
Mooses anudes Jumalat, et Ta päästaks 
nad, isegi kui see oleks tema enese 
põrgusse minekut tähendama pidanud. 

Jumalaga  rahus  o l i jad  võivad 
paljusid inimesi trööstida ja nendega 
rahus olla ülevalt saadud tarkuse 
abil. Nad võivad ka need inimesed 
õnnistuste teele juhatada. Jumala tarkus 
on Jumala Sõna, mis on Piiblisse kirja 
pandud. See Jumala tarkus tuleb meie 
üle, kui me peame Tema käsuseadusi, 
vabaneme kurjusest ja saame Püha 
Vaimu käes t  juha tus t  kur juse ta 
pühitsetud südames. 

Kallid vennad ja õed Kristusest, ma 
loodan, et te peate meeles iga külge 
nagu puhtust, rahumeelsust, tasadust, 
mõistlikkust, olles tulvil halastust ja 
head vilja. Olge silmakirjatsemata 
vankumatud ja olgu teil rahu Jumala 
ja inimestega, nii nagu kirjutatakse 
Jakoobuse 3:17-18. Ma loodan Isanda 
nimel, et te olete rahutegijad ja te 
viibite Jumala rahus ja õnnistustes. 
Ma loodan ka, et te suudate kanda 
rikkalikku õigluse vilja, et te võiksite 
paista nagu päike taevariigis. 

Vanempastor dr Jaerock Lee
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Pühalt Vaimult 

saadud üheksa andi
1. Kor int lastele 12:4-11 räägitakse üheksast vaimuannist, 

mil le Vaim annab igaühele vastavalt vajadusele. Me võime 
elada vägevat usuelu, kui me mõistame Vaimu üheksat andi 

ja võtame need vastu. Aga vaatleme neid nüüd lähemalt.  

1. Tarkuse sõna

Kui me saame Püha Vaimu kaudu tarkuse 
sõna, võime me Jumala Sõna kasutada õieti, 
siis kui seda on vaja ja kus seda on vaja ning 
seega me võime inimesi kiiresti muutuda 
aidata. 

*
Püha Vaim uuendab nende südant. 

Ta julgustab neid ja muudab nende elu 
rõõmsaks ja tänulikuks. Lisaks istutab ta 
neisse usku ja taevalootust, et nad võivad 
seda maailma võita. Mida rohkem me 
jõuame pühitsusele, seda rohkem saame me 
Jumalalt tarkust (Jakoobuse 3:17-18). Kui 
me saame selle anni, tugevdab see meid 
vaimselt ja võimaldab meil igasuguseid 
ülesandeid õieti täita. 

4. Tervenemine

Need, kes on saanud tervendusanni, 
s u u d a v a d  p a l v e  a b i l  i n i m e s i 
nakkushaigustest tervendada. 

*
Isegi kui keegi haigestub tõsiselt , 

k u i  t a  p a r a n d a b  p õ h j a l i k u l t  o m a 
väärtegudest meelt ja laseb kellelgi, kes 
on tervendusanniga, enese eest palvetada, 
võib ta terveneda. Oletame, et inimene 
tegi pattu, kuna ta ei teadnud tõde. Kui ta 
parandab kogu südamest meelt, võib Jumal 
tema peale halastada ja ta tervendada. 
Lisaks, kui tervendusanniga inimesed 
tema eest palvetavad, terveneb ta kiiremini 
ja lihtsamalt. 

7. Vaimude eristamise and

Vaimude eristamise and tähendab Jumala 
tahte teadmist. Selle anni saamiseks tuleb meil 
Jumala Sõnale täielikult kuuletuda. Kui me 
mõistame Püha Vaimu häält selgelt ja teeme 
Jumala tahet, suudame me Jumala väe abil 
vaime eristada. 

*
Vaimude eristamise täielikule tasemele 

minnes võime me eristada seda, mis on 
vaimust ja seda, mis on lihast. Me suudame 
eristada Vaimu häält meie oma mõtetest, 
headust kurjusest ja tõde väärusest. Me 
suudame tuvastada neid, kes suhtlevad kurjade 
jõududega ja neid, keda need häirivad ning 
sellele kiiresti reageerida. 

2. Tunnetuse sõna

Jumala Sõnaga relvastumiseks tuleb meil 
esiteks suuta Sõna mõista. See tähendab, 
et meie vaimusilmad peaksid Sõna suhtes 
avatud olema. Vastasel juhul teame me 
lihtsalt selle sõnasõnalist tähendust, selle 
tõelist tähendust mõistmata. Siis ei suuda 
me Jumala südant ja armastust mõista. 

*
Sellise vaimse relvastuseta ei saa me 

Sõna ellu rakendada ega Jumala tegusid 
kogeda. Üksnes tunnetuse sõna andi saades 
suudame me pühakirja vaimset tähendust 
mõista, teha sellest omale leiva ja selle 
kohaselt elada. 

5. Imetegude tegemise and

Selle imetegude tegemise anni kaudu 
võivad ilmneda teod, mida ei ole võimalik 
saavutada inimlike vahenditega nagu puuetest 
või kaasasündinud haigustest tervenemine, 
ilma või taevakehade kontrolli all hoidmine ja 
inimeste isiksuse ja temperamendi muutumine. 

*
See and antakse inimestele, kes otsivad 

Jumala tahet. Kui inimesed liiguvad 
neljandale usutasemele – Jumala ääretu 
armastuse tasemele ja kuhjavad tulist palvet, 
et minna viiendale – Jumalale meelepärase 
usu tasemele, suudavad nad teha niisuguseid 
hämmastavaid imesid, mis on inimlike 
võimetega saavutamatud. 

8. Erinevad keeled

Keeltes rääkimise and on kristlase elu jaoks 
kasulik, seetõttu Jumal tahab seda anda igale 
jumalalapsele, kes on Püha Vaimu vastu 
võtnud. 

*
Keeltes palvetamine on vaimus palvetamine. 

Kui me palvetame vaimus, võime me Vaimu 
täiuse saada ja Jumala Sõna paremini mõista. 
Me suudame kogu südamest palvetada ja 
saame Vaimu täis, mis aitab meil jõudu saada. 
Me suudame võita katsumused ja piinad 
ja vabaneda asjadest, millest me igatseme 
vabaks saada. Lisaks, vaimus palve on vaid 
Jumalale kuuldav, seega saatan ei saa niisugust 
palvetamist takistada. 

3. Usk

Me võime Jumalalt usku saada üksnes 
Püha Vaimu abil, sest me saame usku 
ainult siis, kui me rakendame teadmistena 
talletatud Jumala Sõna oma ellu. 

*
Heasüdamlikud inimesed rakendavad 

Sõna ellu, otsustades vabaneda Sõna 
vastastest asjadest otsekohe pärast nende 
avastamist oma südames. Mõned inimesed 
võtavad elava Jumala töö kohe vastu 
ja usuvad seda, kui nad kogevad või 
tunnistavad tõendeid Tema olemasolu 
kohta. Need inimesed saavad seda teha, 
sest nad võtsid vastu usuanni. 

6. Prohvetlik kõne

P r o h v e t l i k  k õ n e  o n  t u l e v i k u 
ettekuulutamine, mida tehakse Vaimu 
sisendusel ja Jumala tahtes. Prohvetlikult 
k õ n e l e j a  r ä ä g i b  i n i m e s t e l e  n e n d e 
ülesehituseks ja manitsuseks ning trööstiks 
(1. Korintlastele 14:3). 

*
Prohvetliku kõnelemise and antakse 

inimesele, kes palvetab palju, kes kuuletub 
Jumala Sõnale ja kellel on pühitsetud 
süda, kus ei ole mingit kurjust. Kui nad 
kuulutavad prohvetlikult, ei tea nad, mida 
nad räägivad, sest nad räägivad Püha 
Vaimu täiuses ja Tema sisendusega. 

9. Keelte tõlgitsemine

Inimene võib keeli tõlgitseda siis, kui 
ta on Püha Vaimu täis või teeb seda Tema 
sisendusel, aga see and antakse ainult neile, 
kes saavad selle anni Jumala eritahtel või 
neile, kes on pühitsusele jõudnud. 

*
Prohvetliku kõne ja keelte tõlgitsemise 

anni jaoks peaksime me suutma sisenevaid 
mõtteid peatada. Isegi kui Jumal andis 
annid ,  tu levad  se l le  võimeta  vahel 
prohvetlikus kõnes või tõlgitsedes meie 
oma mõtted esile. 
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Mis on su saladus Jumala õnnistuse 
vastu võtmiseks?

Mind pühendati Jumalale minu ema palve 
kaudu juba enne minu sündi. Ma olen Poola 
juut. Oma noorusaastatel alustasin ma koos 
oma kaastöötajaga äri ,  kuna ta tegi mulle 
koostööettepaneku. Ma olin arst, seega ma 
teadsin vähe ärijuhtimisest, aga ma võtsin ta 
soovituse usus vastu. Me alustasime lööklausega 
„Me teenime teistega jagamiseks!“ ja andsime 
Jumalale kümnist. Kui Jumal valas meie peale 
oma õnnistuse, kerkis meie ettevõte 600 haru-
ja l i i tf irmaga ettevõtteks ja tõi  suurt ,  üle 
mitmekümne miljoni dollari suurust tulu. 

K u s  t e  s a i t e  I i s r a e l i s  M a n m i n i 
Keskkogudusest teada?

Ma olen Abistava Käe Koalitsiooni (sadade 
rahvusvaheliste heategevusorganisatsioonide 
võrk, mis osutab erilist tähelepanu vaesunud 
holokaust i s  e l lu jäänute le)  pres ident .  Ma 
usun ,  e t  ho lokaus t i  ü l ee l anud  on  kõ ige 
haletsusväärsemad ja talusid kõige karmimat 
tagakiusu, mis üldse võimalik. Ma korraldan 
neile iga-aastaseid üritusi. 2012. aastal tuli 
Manmini Keskkogudusest Rev Soojin Lee ja 
edastas elusõna rohkem kui kümnele tuhandele 
osalenud ellujäänule. Ja koguduse esinejad 
esinesid ilusalt. Taoline pühendumus avas nende 
südamed ja neis tekkis huvi meie Isanda vastu 
ning nad hakkasid Teda uskuma. 

Mis avaldas teile Manmini külastuse ajal 
kõige suuremat muljet?

Ma nägin, kuidas koguduseliikmed tegid 
seda, mida Püha Vaim soovis, kuuletudes Tema 
õhutusele. See oli üsna uskumatu. Manmini 
Keskkogudus  on  koh t ,  kuhu  kogunevad 
armastust täis inimesed. Igaüks neist oli tulvil 
armastust ja rahu ja neist lähtus taevase Uue 
Jeruusalemma igatsuse hea lõhn. Nad peavad 
Jumala käsuseadusi, jõuavad pühitsusele ja neil 
on kindel eesmärk Uude Jeruusalemma minna. 
Nad nägid välja, nagu nad elaksid oma taevast 
elu juba enne sinnaminekut. Ma loodan, et kõik 
inimesed õpivad Jumalat niisuguse Manminist 
tulvava vaimutäiusega teenima.

Mida te  tundsi te  Dr  Jaerock Leega 
esimest korda kohtudes? 

Ma tundsin Dr Jaerock Leega esmakordse 
kohtumise ajal hämmastust. Ma tundsin teda 
tema jutluste kaudu ja fotodelt. Ausalt öeldes 
ma veidi kartsin teda. Aga ta oli nagu isa, kellel 
on vanemlik armastus. 

Peagi olin ma ta armastuse ja vaimse väärikuse 
vallas. Ma tundsin, et ta teeb kõike armastusest. 
Ma sain aru, miks paljud inimesed armastavad 
teda. Ma tundsin tema kaudu ka Jumala ligiolu. 

Ta  on  puhas  jumalasu lane ,  kes  e i  l ähe 
maailmalike asjadega kompromissile. Ta suhtleb 
ainult Jumalaga ja edastab inimestele Tema 
armastust, mis näis tema elueesmärgiks olevat. 

Kas te võite meile rääkida oma tulevasest 
teenistusest ja nägemusest?

Ma loodan, et GCN edastab Iisraeli uudiseid 
nii, et vaatajad saavad maaga lähedaseks. Lisaks 
soovin ma, et GCNi saateid edastataks Iisraelist 
kogu maailma. Kui pühaduse evangeeliumi 
Jeruusalemmast edastada, avaldab see maailma 
inimestele ja ka Iisraelile suuremat mõju. 

2014. aastal kogesin ma Jumala 
armastuses imelisi asju. Kui ma käisin 
11. klassis, läks mu ema meie juurest 
minema, et raha teenida. Selle järgselt 
kaotas perekond temaga kahekümne 
sei tsmeks aastaks kontakti .  Me 
püüdsime teda isegi kadunud isikutest 
kõnelevate ajaleheartiklite kaudu leida, kuid 
kõik see oli tulutu. 

Kuna ma uskusin elavat Jumalat, ma palvetasin kogu 
südamest ja lasin teenistustel Dr Leel oma südamesoovi 
eest palvetada. Vahepeal leidsin ma 2014. aastal pärast 
kahekümne seitsme aastast lahusolekut oma ema, mis oli 
minu jaoks tõeline ime. Seega kogu mu pere sai 2014. aastal 
emaga Chuseoki pühi pidada. 

S e e  e i  o l e  k õ i k .  M i n d  õ n n i s t a t i  k a 
südamepõhjas  o levast  halvakspanust  ja 
v ihkamises t  vabanemisega.  See  juhtus 
Manmini suvekoosolekusarja ajal Jumalikul 
tervenduskoosolekul, mis toimus 4. augustil, 2014. 
Enne kui Dr Lee palvetas haigete eest, õnnistati 

mind arusaamisega, et ma olin oma ema vastu 
halvakspanu ja vihkamist tundnud ja ma parandasin 

sellest põhjalikult meelt. Siis ma tundsin enese peale 
tulevat Püha Vaimu tuld. Kui mu eest palvetati, panin ma 
käed silmade peale, sest ma tahtsin omale topelt silmalauge. 

Pärast palvet sain ma omale ilusad topelt silmalaud. 
Halleluuja! Ma tänan ja austan kõige eest armastuse 
Jumalat, kes tervendas mu murtud südame ja täitis ka mu 
südamesoovi. 

Minu Isand tunneb 
mu südamepõhja

Dr Andre Gasiorowski Iisraelist külastas Manmini Keskkogudust, 
et tähistada selle 32. aastapäeva. Siin on temaga tehtud intervjuu.

Dr Andre Gasiorowski, Iisrael (55. aastane)
Täidesaatev Peadirektor, Abistava Käe Koalitsioon
Otolarüngoloog, Sünnitusabiart ja Günekoloog
President ja Tegevdirektor, Võrguteabe Tehnoloogia Grupp

„Manmini Keskkogudus on koht, kuhu 
kogunevad armastust täis inimesed“

Vanemdiakoness Mikyung Seo
46. aastane, 2-20 Lõuna-Korea kihelkond
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