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Vanempastori tervitussõnum

Kall id  õed-vennad Kris tuses: 
Jumal rajas oma lõpuaja ettehooldes 
naasva Isanda vastuvõtmiseks 1982. 
aastal Manmini Keskkoguduse ja 
Ta ise on seda kogudust juhatanud. 
Andkem kogu tänu ja au Temale!

2 0 1 4 .  a a s t a l ,  a n d i s  J u m a l 
k o g u d u s e  3 2 .  a a s t a p ä e v a l 
kogudusele neli palveteemat – „Ma 
teen seda“, „Teenistus“, „Särav 
pühamu“ ja „Taasloomise teod.“ 
Sellel aastal õnnistas Ta Manmini 
va imus tanda rd i l e  jõudmisega , 
Taeva parimas eluasemes – Uues 
Jeruusalemmas elamise lootusega 
ja isegi karjasekindluse esimese 
j a  t e i s e  k o r r u s e  v a h e m i k k u 
minekulootusega!

Edasiseks, 2015. aastal saame 
me kõikehõlmavad kujuteldamatud 
õnnistused taasloomise väega ja 
toome Jumalale suuremat au. Aga 
vaatame nüüd Jumalalt saadud 2015. 
aasta palveteemasid ja Jumalalt 
ettevalmistatud õnnistuste saamise 
viise. 

Esimene on „au“ – me peaksime 
karjasega veelgi rohkem ühinema ja 
Jumalale täiuslikku „au“ andma

Haggai 2:9 öeldakse: „Selle koja 
tulevane hiilgus saab suuremaks, kui 
oli esimesel, ütleb vägede Isand, ja 
selles paigas ma annan rahu, ütleb 
vägede Isand.“ 

Jumal ise rajas oma ettehoolde 
kaudu paljude maailma koguduste 
seast Manmini Keskkoguduse. See 
kogudus asutati lõpuaja ettehoolde 
t ä i d e v i i m i s e k s  j a  t ä i u s l i k u k s 
austuseks elavale Jumalale. 

Seega  Jumal  l a s i  me i l  saada 
vaimse l i ikumise,  kus kogudus 
hakkas mõistma Jumala südame 
sügavust ja Tema ettehoolet Manmini 
jaoks, et karjase kaudu Tema väest 
tunnistust anda ja kogeda Tema 
õiglust. Muidugi on Jumal siiani 
saanud suurt au Manmini pideva 
riikliku evangeeliumi kuulutamise ja 
maailmamisjoni püsiva teostamise 
kaudu, eriti pühaduse evangeeliumi 
ja väetegude levitamisel maailma 
kõige äärmisemas osas – Iisraelis. 
Aga Jumal tahab varasemast palju 
rohkem au saada. 

Sellele lisaks, üksnes siis kui hiline 

au on varasemast aust võrreldamatult 
suurem, võib see kõigi rahvaste 
silmi enesele pöörata ja siis saavad 
n a d  e l a v a  J u m a l a g a  k o h t u d a . 
Seega, 2015. aastal peaksime me 
olema isegi lähemalt seotud keskel 
asetseva karjasega ja saame seeläbi 
Jumala  poo l t  e t t e  va lmis t a tud 
kõikehõlmavaid õnnistusi ja toome 
Talle täielikku au. 

Teine on „vili“ – kandkem ilusat 
tervikliku vaimu „vilja“, mida Jumal 
igatseb

1 .  Te s s a l o o n i k l a s t e l e  5 : 2 3 
kirjutatakse: „Aga rahu Jumal ise 
pühitsegu teid läbinisti ning teie 
vaim ja hing ja ihu olgu tervikuna 
hoi tud  la i tmatuna  meie  Isanda 
Jeesuse Kristuse tulemiseks!“ 

Jumala  a rva tes  on  te rv ik l iku 
v a i m u g a  i n i m e s e d  i n i m e s e 
kasvatamise täiuslik vili. Karjase 
pisarad ja ohver on teinud voolusängi 
vaimuvoolule, kus inimesed rühivad 
edasi sügavamatele vaimutasanditele 
ja tervikliku vaimu poole. Me ei 
peaks üksnes selle vooga hästi kaasa 
liikuma, vaid me peaksime minema 
ka maailma väega palverätikuga 
ja arvukaid hingi Isanda juurde 
juhatama. Seda tehes peaksime me 
kandma rikkalikku head ja täiuslikku 
tervikliku vaimu vilja. 

Karjane üksinda ei suuda teostada 
Jumala ettehoolet selle koguduse 
jaoks lõpuajal ja samuti ei suuda 
seda teha vaid mõned tervikliku 
vaimuga inimesed. Üksnes siis, 
kui paljud inimesed on muutunud 
vaimseks ja saanud tervikliku vaimu 
ning jagavad karjase nägemust, saab 
Jumala tööd täielikult teostada. 

Ko lmandaks ,  eh i t ame  „ i lu sa 
pühamu“, kus asub Jumala au

Johannese ilmutuses 21:10-11 
öeldakse: „Ja ta kandis mu vaimus 
suurele ja kõrgele mäele ning näitas 
mulle linna, püha Jeruusalemma, 
mis on alla tulemas taevast Jumala 
juurest ja millel on Jumala kirkus, 
ning ta valgus on kõige kallima kivi 
sarnane, otsekui jaspis, mis hiilgab 
nagu mägikristall.“

Jumal on kogudusele valmistanud 

tee, et  ehitada suurepärane ilus 
pühamu, mis tuletab meelde Uue 
Jeruusalemma au. Üle kõige loodab 
Ta kogu südamest ehitada pühamut 
– kohta, kus Jumalat austatakse 
Ta pühitsetud laste poolt toodava 
kiituse ja lugupidamisega. Need 
tohutusuured Kaanani  ja  Suure 
pühamu projektid lähevad käiku 
varsti pärast ulatusliku õnnistuse 
sissetulekut. Ma õhutan teid selle 
särava auga liituma Jumala soovitud 
vaimusüdame ja tervikliku vaimu 
saamise teel. 

 
Lõpuks, taasloomise vägi ilmneb 

ettekujutusest kaugemale minnes 

„Taas loomise  väg i“  t äh i s t ab 
t aeva id ,  maad  j a  kogu  Jumala 
loodut taasloovat väge (1. Moosese 
raamat 1:3). Taasloomise tegu on 
nähtav karjase õigusest kaugemale 
mineva armastuse kujul, mis paneb 
inimesed vabast tahtest järele andma 
ja muudab algset südant. Niisugune 
tegu ilmneb veelgi enam. 

Praegu on maailm nii pattu ja 
kurjust täis, et headus on väga harv 
leid. Seetõttu võtavad inimesed 
Isandat harva vastu. Aga taasloomise 
vägi muudab isegi pahatahtlikke 
inimesi, kelle pääsemisele tulek 
näib lihtsalt võimatu, isegi Juudas 
I s k a r i o t i  s a r n a s e d  i n i m e s e d 
pannakse Jumala ette põlvituma. 
Niimoodi juhatatakse kõigi rahvuste 
inimesed pääsemise teele, vastuste ja 
õnnistuste juurde. Samal ajal läheb 
rohkem koguduseliikmeid Uude 
Jeruusalemma, mis saab Jumalat 
täiesti austada. 

Kal l id  pas tor id  ja  kõ ik  meie 
peaaegu  kümne  tuhande  ha ru -
j a  l i i t k o g u d u s e  l i i k m e d ,  m e i l 
on 2015. aastal  Jumala lõpuaja 
ettehoolde teostamiseks palju asju 
vaja ära teha.  Ma palun Isanda 
nimel, et te tuleksite kiiresti esile 
vaimuviljana ja tervikliku vaimuga 
ja et te teostaksite oma karjasega 
lõpuaja ettehoolde ja läheksite Uude 
Jeruusalemma, mis on täis Jumala 
au. 

Vanempastor Dr Jaerock Lee
28. detsember, 2014

„Tõuse, paista, sest sinu valgus tuleb ja Isanda auhiilgus koidab su kohal. Sest vaata, 
pimedus katab maad ja pilkane pimedus rahvaid, aga sinu kohal koidab Isand ja sinu kohal nähakse tema 

auhiilgust. Ja rahvad tulevad su valguse juurde ning kuningad paistuse juurde, 
mis sinust kumab“ (Jesaja 60:1-3).
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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 Jumal kõneles kõik need sõnad, öeldes: Mina olen Isand, sinu Jumal, kes sind tõi välja Egiptusemaalt, orjusekojast. 
Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval!“ (2. Moosese raamat 20:1-3)

„Sul ei tohi olla muid jumalaid 
minu palge kõrval“

Jumalalapsed peavad kümmet 
k ä s k u  p i d a m a  j a  s e l l e  a l u s e l 
tegutsema isegi siis,  kui nad ei 
suuda  kõike  P i ib l i  kuuekümne 
kuue raamatu sõnadest meenutada. 
Jumal andis Moosese kaudu oma 
armastatud lastele kümme käsku. 
See on kõigi elava Jumala Sõnade 
kokkuvõ te  j a  s ee  on  ka  P i ib l i 
raamistik. 

1.  Kümme käsku:  Uskl ikud 
peavad neist kinni pidama ja 
suudavad seda teha

Täpselt  nii  nagu maailmas on 
seadus, millest me peame kinni 
pidama, on ka Jeesuse Kristuse 
vastuvõtnute ja Jumalale kuulujate 
seadus, millest tuleb kinni pidada. 

Seadus tähistab Piibli käskusid. 
Need on jagatud neljaks peamiseks 
liigiks: „Tee seda!“, „Ära tee seda!“, 
„Pea seda!“ ja „Vabane sellest!“ Kui 
me peame neid seadusi, võime me 
püsida Jumala kaitse all ja saatan ei 
saa meie vastaseid läbikatsumisi ja 
katsumusi tuua. Kui me rikume neid, 
tähendab see pattu ja paneb meid 
patu ja saatana võimu alla, mis viib 
meid omakorda põrgusse. 

Me peaksime aru saama, miks 
Jumal andis meile sellised käsud ja 
käskis meil neist kinni pidada. Jumal 
ei kavatsenud meid siduda ega meie 
elu raskeks teha, aga selle asemel 
tahtis Ta meid juhatada Taevasse, 
kus ei ole pisaraid, valu, surma ega 
haigust. Seadused on ette nähtud ka 

selleks, et me võiksime maa peal 
õnnistatult elada. Mõned võivad 
kosta: „Kuidas saab kõiki kümmet 
käsku pidada? Me võime üksnes 
püüda neist kinni pidada.“ Aga 1. 
Johannese 5:3 kirjutatakse: „See 
ongi Jumala armastamine, et me 
peame tema käske, ja tema käsud ei 
ole rasked.“

K u i  m e  a r m a s t a m e  k e d a g i , 
võime me teda rõõmuga aidata 
ka siis, kui ta palub meilt suurt 
teenet. Samamoodi, kui Jumalat 
tõeliselt armastada, ei ole raske Ta 
käsuseadustest kinni pidada. Lisaks, 
asjad on teistmoodi meie – Uue 
Testamendi inimeste jaoks, võrreldes 
Vana Testamendi ajaga, mil inimesed 
pidid seadustest oma tahtejõu ja 
jõupingutustega kinni pidama. 

Jeesus lunastas meid igast patust, 
kui Ta löödi lepitusohvrina risti 
ja igaüks, kes usub seda ja võtab 
Jeesuse Kristuse vastu, saab Püha 
Vaimu ja Ta abi osaliseks. 

Vaimuväega suudame me pidada 
kinni isegi asjadest, millest me ei 
suudaks oma võimete ega tahtejõu 
abil tegelikult kinni pidada. Kui meis 
on Jumala Sõnade tõde, ei saa me 
pattu teha ja elame tõeselt. 

2. Jumal on Looja, Päästja ja 
üksainus Jumalus

2 .  Moosese  r aama tus  20 :1 -3 
kirjutatakse: „Ja Jumal kõneles kõik 
need sõnad, öeldes: „Mina olen 
Isand, sinu Jumal, kes sind tõi välja 
Egiptusemaalt, orjusekojast. Sul ei 
tohi olla muid jumalaid minu palge 
kõrval!“

„S ina“  t äh i s t ab  s e l l e s  l õ igus 
Moosest  ja  sõna saanud I israel i 
r a h v a s t .  L i s a k s ,  t ä n a p ä e v a l 
tähistab see kõiki jumalalapsi. Ta 
ei vabastanud ainult Iisraeli lapsi 
Egiptuse orjapõlvest, tehes suuri 
imesid ja tunnustähti, vaid Ta päästis 
ka meid, kui me olime patu orjad. 
Seega,  jumala las tena  e i  või  me 
kunagi peale Tema teisi jumalaid 
teenida. 

Jumal on ainus tõeline jumalus, 
k e s  o n  e l a v  j a  k õ i k v õ i m a s  j a 
Tema lõi taevad ja maa ning kõik 
seal sisalduva. Ta valitseb kõike 
universumis – inimkonna ajalugu, 

elu, surma, inimese õnne ja ebaõnne 
ja Ta annab meile tõelise ja igavese 
elu. Kuid maailmalikud inimesed 
kummardavad palju jumalaid asjatult 
j a  põh jus t avad  end i  e r a lda tu s t 
Jumalas t .  Mõned kummardavad 
päikesejumalat, Polarist ja teised 
kummardavad kive või vanu puid 
ning isegi loomi, kuigi keegi neist ei 
suuda neid päästa ega õnnistada. 

Roomlastele 1:20 öeldakse: „Tema 
nähtamatu olemus,  tema jäädav 
vägi ja jumalikkus on ju maailma 
loomisest peale nähtav, kui mõeldakse 
tema tehtule, nii et nad ei saa endid 
vabandada.“ Looja väge saab selgelt 
näha kõiges meid ümbritsevas ja see 
tunnistab ainult ühest Loojast. 

I g a l  m a a p e a l s e l  i n i m e s e l  o n 
sama põhistruktuur ja ühesugused 
f u n k t s i o o n i d .  A a f r i k l a s t e l , 
kaukaaslastel ja aasialastel on kaks 
silma ja kaks kõrva ning üks nina ja 
üks suu. Isegi nende asukoht on sama. 
See ei kehti vaid inimeste, aga ka 
loomade kohta. Sellest me saame aru, 
et on olemas üksainus Looja. Lisaks, 
paljud loomulikud nähtused näitavad 
tõendit Looja Jumalast. 

Maa pöörleb ja tiirleb ja see tekitab 
päeva ja öö, neli aastaaega, mõõna ja 
tõusu ning atmosfääri õhuringluse. 
Paljud taevakehad asuvad ja liiguvad 
inimestele ja teistele elusolenditele 
nende maapealse elu jaoks parima 
keskkonna moodustamiseks. Ka päike 
ja maa on mõõtmatult kaua ja veatult 
kõige sobivamas kauguses liikunud. 

See on võimalik, sest universum ja 
kõik seal sisalduv plaaniti, loodi ja 
toimib Jumala tarkusega. Looja Jumal 
tegi kõik ja hoiab kõike oma väega 
käigus. Nende elavate tõendite tõttu 
ei saa keegi viimasel kohtupäeval 
end välja vabandada ja öelda: „Ma ei 
teadnud, et Jumal oli olemas.“

Aja loo  kä igus  tunds id  mõned 
inimesed Jumala ära ja järgisid õiget 
teed,  kuigi  nad ei  olnud kunagi 
evangee l iumi  kuulnud .  Joseoni 
dünastia admiral Yi Sun-shin käis 
alati õigel teel ja teenis ainult Jumalat. 
Ta ei tundnud Jumalat ega Isandat, 
kuid ta ei kummardanud eksortsiste 
ega tähendusetuid jumalaid. Ta vaatas 
oma hea südametunnistusega vaid 
taeva poole ning kartis üksnes Loojat. 

Õigluse Jumal avas niisuguste 

in imeste  pääs tmiseks  tee ,  mida 
tuntakse „südametunnistuse kohtuna“, 
millest kirjutatakse Roomlastele 2:14-
16. Kui Vana Testamendi aja inimesed 
ja need, kes ei kuulnud evangeeliumi 
ega ei tundnud Jumala käsuseadust, 
järgisid oma head südametunnistust 
ja uskusid Jumalat, avas Ta neile 
päästetee. 

3. Miks Jumal keelab meil peale 
Tema teisi jumalaid omada

Mõned usklikud pöörduvad teiste 
jumalate poole või teenivad neid. 
Nad lähevad ennustajate  jutule 
või toetuvad muule nõidusele või 
maagiale. Mõnedel neist on isegi 
õnneasjakesed või amuletid. Mõned 
võivad viibida paganareligioonide 
tseremooniatel, kus kummardatakse 
väärjumalaid. Siis nad ütlevad, et 
see on mõistlik ja nad on sallivad. 
Mõned uskmatud ütlevad: „Kristlus 
käsib inimestel vaid ühte Jumalat 
u s k u d a .  K a s  s e e  e i  o l e  l i i g a 
paindumatu?“

Jumal on üks ja sama Looja ja keegi 
peale Tema ei suuda meid õnnistada 
ega elu anda.  Tema vastased on 
kasutud jumalad, mida inimesed 
k u m m a r d a v a d .  N a d  k u u l u v a d 
p i m e d u s s e  j a  t u l e v a d  J u m a l a 
vaenlaselt saatanalt. Saatan eksitab 
inimesi ja paneb neid asju asjatult 
teenima. Ta võtab ülistuse vastu ja 
viib nad hävingu teele. 

Sellepärast on teie elus pidevalt 
katsumused ja läbikatsumised, kui 
teis on teisi jumalaid, kuigi te väidate 
end Jumalat uskuvat ja te kannatate 
pisarais, kurvastades või haigelt. 
Armastuse Jumal ei  taha,  e t  me 
satuksime hävingusse teisi jumalaid 
kummardades, seega Ta käsib meil 
t e i s i  jumala id  mi t t e  omada .  Ta 
tahab, et me saaksime igavese elu ja 
elaksime maa peale õnnistatud elu, 
teenides vaid Teda. 

Kallid õed-vennad Kristuses, te 
olete näinud, kuulnud ja kogenud 
t õ e n d e i d  e l a v a  J u m a l a  k o h t a . 
Ma õhutan teid,  et  te  teeniksi te 
muutumatult üksnes Teda ja sõltuksite 
vaid Temast, kes lõi kõik asjad ja 
valitseb neid. Ma palun Isanda nimel, 
et  te  seda tehes kogeksite Tema 
lastena ülevoolavat õnnistust. 

Vanempastor dr Jaerock Lee
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Kas te olete kogenud Püha 
Vaimu tööd?

Apostlite tegudes kirjeldatakse, kuidas apostlid said Püha Vaimu ja väe, kuidas nad levitasid evangeeliumi 
Jeruusalemmas, kogu Juudamaal, Samaarias ja isegi maailma äärtes. Eriti andsid esimesed kaks peatükki 
üksikasjaliku ülevaate ülestõusnud Isanda palvest enne Ta taevasseminekut ja sündmusest, mis leidis aset Markuse 
ülakambris. Sinna oli kogunenud sada kakskümmend inimest, kes pühendusid palvele, et saada Püha Vaimu ja väge 
nagu ülestõusnud Isand oli neid tegema õhutanud. Siis järgnes hämmastav tegu – nad said kõik täis Püha Vaimu ja 
hakkasid teistes keeltes rääkima, nii nagu Vaim andis neile rääkida ja üksnes sellel päeval lisati kogudusse umbes 
kolm tuhat hinge. See oli algkoguduse algus. 

N i i sugune  Va imu  töö  on  vee lg i  vägevamal t  s e l  pa t tu  t ä i s  l õpua ja l  e s inenud  j a  nä idanud 
arvukatele hingedele päästeteed. Aga süüvigem nüüd Vaimu tegudesse.  

IV. Vaimuväega ilmnevad erakordsed imed:    

Jumal ütles Ristija Johannesele, et see, kelle peale 
Johannes nägi Vaimu laskuvat ja jäävat, oli Kristus. Ta nägi 
varsti, kuidas taevad avanesid ja Vaim tuli tuvi kujul alla 
Jeesuse peale, pärast Tema ristimist. Johannes nägi seda ja 
tundis ära, et Jeesus oli Jumala Poeg. 

Tuvi kujul alla laskuv Vaim ei tähenda, et tõeline tuvi 
lendas alla, kuid see sümboliseerib, et Vaim tuli alla 
Jeesuse iseloomu moodi „vaikselt ja tasaselt.“ See selgitab, 

et Vaim tegutseb erimoodi, vastavalt igaühe isiksusele ja 
olukordadele. Kui Vaim laskub tuvi kombel, ei tervenda 
Ta lihtsalt haigusi, vaid lahendab ka vaimsed, mõtlemisega 
seotud ja töised probleemid ja tervendab seega haavatud 
hinged ning annab neile rahu. 

Metsiku tormituule sarnane töö värskendab inimeste 
südant. Kui Vaim tegutseb niimoodi, on vägi väga suur ja 
puhub tugevalt ja võimsalt ning vahel juhtub see samaaegselt 
kogu maailmas. 

Kui me parandame sellise Vaimu töö läbi põhjalikult meelt, 
tunneme me värskendust ja head enesetunnet. Kogu me ihu 
tundub jahe, otsekui oleksime me söönud piparmünti või me 
tunneme end palju paremini ja saame haigusest tervenemise 
kindluse. 

Piiblis kirjeldatakse Jumala loomust ja väge erinevatel 
viisidel „tuulte“ näite abil (1. Moosese raamat 14:21; 

1. Kuningate raamat 18:45; Hoosea 13:15). Ka Jeesus 
samastas Vaimu tööd tuulega, öeldes: „Tuul puhub, kuhu ta 
tahab, ja sa kuuled ta häält, kuid ei tea, kust ta tuleb ja kuhu 
läheb. Niisamuti on kõigiga, kes on sündinud Vaimust“ 
(Johannese 3:8).

Tuul ei ole nähtav, seega me ei tea, kust see tuleb ja 
kuhu see läheb. Aga me võime teada, et tuul on olemas, 
kui me näeme tuules liikuvaid puulehti või muid sarnaseid 
ilminguid. Samamoodi ei saa me Püha Vaimu näha ega 
puudutada, aga me võime tunda Ta olemasolu südame 
uuenemise ja Tema väetegude kaudu. 

Piiblis kujutatakse Vaimu tööd sageli „tulena.“ Ristija 
Johannes ütles Jeesuse kohta: „Mina ristin teid veega, 
aga on tulemas minust vägevam, kelle jalatsipaelagi ei 
kõlba ma lahti päästma. Tema ristib teid Püha Vaimu ja 
tulega“ (Luuka 3:16). Samuti öeldakse Heebrealastele 
12:29: „Sest meie Jumal on neelav tuli!“ Kui me saame 
tule, ristitakse meid Püha Vaimu tulega. 

Kui meid ristitakse Vaimu tulega, läheb meie ihu 
kuumaks, haiguste juur põleb ära ja pimedusejõud 
kaotavad oma tugevuse ja lahkuvad. See põletab ära 
meie patuloomuse ja kiindumuse maailma, annab meile 

jõudu, et Jumala armastusega kogu südamest edasi 
joosta ja selle kõige kaudu suudame me teha asju, mida 
me ei oleks iialgi oma jõuga teha suutnud. 

Vaimu vägi suudab lahendada igasugused probleemid, 
kõik võimalikuks teha ja igasugusest haigusest 
tervendada. Muidugi peaksime me tervenemise 
vastuvõtmiseks hävitama esiteks patumüüri, sest 
igasugused haigused tulevad pattudest (2. Moosese 
raamat 15:26). 

Piibel on täis hämmastavaid ja imelisi asju. Jeesus käis 
vee peal, vaigistas tuule ja merelained, toitis tuhandeid 
inimesi viie leivakese ja kahe kalaga ja elustas Laatsaruse, 
kes oli neli päeva surnud olnud. 

Apostlid Peetrus ja Paulus said väe, nad elustasid 
surnuid ja panid sünnist saadik jalust vigase mehe käima ja 
hüppama (Apostlite teod 3:1-10, 14:8-10). Apostel Pauluse 
kaudu ilmnesid isegi erakordsed imed, seega kui tema ihult 
võeti higirätikuid ja pandi need haigete peale, lahkusid neist 
haigused ja kurjad vaimud läksid neist minema (Apostlite 

teod 19:11-12).
Jumal on täna sama, kes eile. Kõigeväeline Jumal 

laseb meil Teda uskudes Vaimu väega ka täna kogeda 
erakordseid asju, mis on inimlikult kujuteldamatud. 

Jeesus ütles Johannese 14:12: „Tõesti, tõesti, ma ütlen 
teile, kes usub minusse, see teeb neidsamu tegusid, mida 
mina teen, ja ta teeb nendest hoopis suuremaid, sest 
mina lähen Isa juurde.“ Tänagem ja austagem kõige eest 
Jumalat, kes kinnitab Sõna suures Vaimu töös lakkamatult 
tunnustähti näidates. 

Muani joogivesi, väega palverätik, taasloomise 
vägi

„Ja Jumal tegi iseäralikke vägevaid tegusid Pauluse käte läbi, nii et ka tema naha pealt võetud higirätikuid ja põllesid viidi 
haigete peale ja tõved lahkusid neist ning kurjad vaimud läksid välja“ (Apostlite teod 19:11-12). 

I. Tuvi moodi tasase Vaimu töö: tervendab haavatuid ja toob neile rahu 

„Kui nüüd Jeesus oli ristitud, tuli ta kohe veest välja. Ja vaata, taevad avanesid ning ta nägi, kuidas Jumala 
Vaim laskus otsekui tuvi ja tuli tema peale“ (Matteuse 3:16).

II. Vaimu töö jahutab nagu tuul: see käib kaasas põhjaliku meeleparanduse 
armuga ja tervenemiskindlusega

„Ja äkitselt tuli taevast kohin, otsekui tugev tuul oleks puhunud, ja täitis kogu koja, kus nad istusid“ (Apostlite 
teod 2:2).

III. Vaimu teod on tulikuumad: põletades haiguste juure, pimeduse väed ja 
patuloomuse

„Ja nad nägid otsekui hargnevaid tulekeeli, mis laskusid iga üksiku peale nende seas“ (Apostlite teod 2:3).
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Ma sündisin Hiina Jilini linnas ja 
läksin ema järgides kogudusse. Aga 
ma ei elanud head kristlikku elu. 

Mu isa oli keevaline, jõuline ja 
väga range. Ta peksis ema ja ma ei 
suutnud seda välja kannatada. Ma 
tahtsin tema tõttu kodunt lahkuda. 

2007. aasta jaanuaris tulin ma 
L õ u n a - K o r e a s s e  j a  h a k k a s i n 
o m a  u s u e l u  e l a m a  M a n m i n i 
Keskkoguduses täpselt oma ema 
käsu kohaselt. Aga ma käisin harva 
koguduses, sest paljud asjad panid 

mind ahastust tundma ja ma pidin 
kiiresti raha teenima. 

Varsti pärast seda tulid ka mu 
vanemad Lõuna-Koreasse. Ema 
oli minu eest palvetanud ja mu isal 
oli suhkurtõbi ja selle tüsistused. 
Ma parandasin neid nähes meelt ja 
kohtusin armastuse Jumalaga. 

2012. aastal tahtis ema, et isa 
parandaks oma minevikus tehtud 
v ä ä r t e g u d e s t  m e e l t  j a  l ä h e k s 
Ta e v a s s e ,  s e e g a  t a  p a r a n d a s 
tema eest pisarais meelt ja teenis 
teda. Ka mina palusin Jumalat, 
et Ta andestaks mu isale ja palve 
tulemusel hakkasin ma temast aru 
saama. 

S i i s  taas tus  mu isa l ,  kes  o l i 
suhkurtõve tõttu silmanägemise 
kaotanud, vanempastor Dr Jaerock 
Lee palve kaudu silmanägemine 

j a  t a  s a i  n ä g i j a k s .  Ta  o s a l e s 
ü l i s tus teen i s tus te l ,  sa i  usu  j a 
parandas meelt. 

2013. aastal nägi ta isegi unes 
suurt aasa ja lillevälja ning ütles, et 
ta enesetunne oli palju parem. Ta 
ütles, et ta läks kaarikus kusagile 
ja sai unes kaks võtit. Ta ütles: 
„Suurepärane! Ma lähen Taevasse!“ 
Ta rõõmustas nagu laps ja suri. 

Ma hakkasin sel le  sündmuse 
kaudu kindlalt Taevasse uskuma ja 
sain suure õnnistuse osaliseks. 

Ma püüdsin kahe viimase aasta 
jooksul eostuda, aga ei suutnud seda 
teha. Kuid kohe kui Dr Lee palvetas 
minu eest Kuu Uusaasta pühade ajal, 
eostasin ma lapse! Ja ma sünnitasin 
13. oktoobril, 2014. aastal terve 
poisslapse. Ma tänan ja austan kõige 
eest Jumalat ja Isandat!

Ma sündisin hindu perekonda ja ei 
teadnud midagi kristlusest. Selleks 
ajaks, kui ma olin 20-aastane, olin ma 
Isanda vastu võtnud, olles kuulnud 
kristlusest oma ülikooli professorilt. 

Siis sai mu ema, kes oli suremas 
tundmatusse haigusse, täielikult 
t e rveks .  See jä re l  sa i  t e rve  mu 
pe rekond  pääs t e tud .  A ja l ,  ku i 
ma elasin oma kristlikku elu täie 
tõsidusega, abiellusin ma Priscilla 
Navaroji Oweniga, kes on pastori 
tütar. 

Minu äi, hiljuti lahkunud pastor 
Owen  Rober t s ,  o l i  va rem Hea 
Samarii t lase Osaduse president 
j a  p a l j u d  I n d i a  k r i s t l a s e d 
austasid ja  armastasid teda.  Ta 
t ö ö t a s  D r  J a e r o c k  L e e  I n d i a 
2002.  aasta  ühiskoosolekusarja 
organiseerimiskomitee presidendina. 
Sel ajal olin ma keemiaprofessor 
Karunya ülikoolis. Ma aitasin teda 
palvetega ja koosolekusari oli nii 
edukas, et seda mäletatakse siiamaani 
kui parimat koosolekusarja India 
kristlikus ajaloos, mis tõmbas ligi 
mitte vähem kui kolm miljonit inimest 
ühtekokku. 

Dr Jaerock Lee sõnum oli väga 
selge ja tema lavalt tehtud palve 
kaudu  te rvenes id  loendamatud 
inimesed eriliiki ja eri loomuga 
haigustest. See koosolekusari avaldas 
India kristlike koguduste äratusele 
tohutusuurt mõju. 

Seejärel pühitseti pastor Owen 
Roberts India kristlike koguduste 
ühteliitmise ja nende äratuse jaoks 
Tamil  Nadu Nelipühikoguduste 
kirikukogu asutajaks ja presidendiks.

2003. aastal liitusin ma Dr Jaerock 
Lee jutlustesaate „Risti sõnum“ 
tamil ikeelse  dubleer imis tööga. 

Seda edastas SS TV ehk endine SS 
Muusika. Ma toimetasin ka tema 
tunnistuste memuaare Enne Surma 
Igavese Elu Maitsmine tamili keelde. 
Samal ajal sain ma ilmutuse Jumala 
hämmastavast tahtest ja tundsin end 
väga puudutatult. Nendel päevadel 
juhtisin ma usuelu Kiitusetorni 
Linnakoguduses ja tegin mitmeid 

muid vabatahtlikke töid koguduses. 
Pastor Owen Roberts tahtis, et ma 
oleksin ka pastor ja aitaksin teda.

Ta suri 2010. aastal ja ma tundsin 
s i i s  Jumala  ku tse t  j a  hakkas in 
pastoriks. 

Kuid hiljem ma jätkasin Dr Jaerock 
Lee jutlustesaadete ja paljude GCN-i 
(www.gcntv.org) kvaliteetsaadete 

vaatamist .  Vahepeal  tahtsin ma 
Manmini Keskkogudust külastada ja 
Dr Leega isiklikult kohtuda. 

2014. aasta oktoobris saabusin 
ma lõpuks Söuli, kui Manmin pidas 
oma 32. aastapäeva. Vanempastor 
Dr Lee oli väga alandlik ja tõeline 
jumalamees, kes tegi niisuguseid 
imesid, tunnustähti ja väetegusid, nagu 
Piiblis kirjutatakse. Ma võisin näha ta 
südant, mis oli täis armastust hingede 
vastu. Ma kogesin isegi tervendustööd 
– ma sain terveks õlgade jäikusest. 

Ma ei suutnud viimase aasta jooksul 
oma vasakut käsivart tõsta ega seda 
tagurpidi pöörata. Valu oli nii suur, 
et ma arvasin isegi: „Oleks parem, 
kui mul ei oleks vasakut käsivart.“ 
Mind ravis väga kuulus närvikirurg, 
mulle tehti nõelravi ja ma kasutasin 
palju eriliiki ravimeid. Aga olukord ei 
paranenud. 

Aga järgmisel päeval, Manmini 32. 
aastapäeval, leidis aset hämmastav 
t e g u .  M a  k ü l a s t a s i n  p a l j u d e 
väliskülalistega Muani joogivee kohta, 
kus soolane merevesi muutus Dr Lee 
palve kaudu joodavaks mageveeks. 
Ma kastsin end seal seitse korda vette. 
Kohe pärast seda suutsin ma oma 
käsivart vabalt liigutada! Halleluuja!

Kui ma jõudsin tagasi Indiasse, 
püüdsin ma endale meenutada Dr 
Lee armastust ja teenimist ja oma 
koguduse l i ikmeid  armas tusega 
teenida. Ma jätkasin ka Dr Lee elu 
täis sõnumite kuulamist GCN-i ja 
Interneti vahendusel. Ma sain ka palju 
jutlustematerjali pastor Joseph Hanilt, 
kes teenib India Chennai Manmini 
kogudust. 

Ma tänan ja austan kõige eest 
Jumalat, kes lasi mul sellest kallist 
pühaduse evangeeliumist teada saada.

Dr. George Robert 
52-aastane, Palvetorni Linnakoguduse vanempastor, India

Õde Chillina, 29-aastane, Hiina kihelkond

„Ma kogesin Jumala „Ma kogesin Jumala 
armastust ja Tema väge“armastust ja Tema väge“

„Tänan Sind, Isand, „Tänan Sind, Isand, 
   mu isa pääsemise ja    mu isa pääsemise ja 
   eostumisõnnistuse eest“   eostumisõnnistuse eest“

Dr George Robert koos oma naise, pr Priscilla Navaroji Oweniga Muani joogivee hoidla ees


