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GCN TV kaudu maailma 
viidud elusõna ja vägi!

Vaid evageeliumipõhist kristlikku televisiooni edastatakse enam kui 170 maal

Jumala juhatuse tulemusel on GCN TV kogu maailmas rikkalikku pääsemise ja õnnistuse vilja kandnud. See on saadaval umbes 170 maal, võimaldades 24-tunnist mobiili 
veebiteenust (m.gcntv.org), mistõttu vaatajad võivad vaadata selle saateid ja liituda nutitelefonide abil igasuguste koosolekutega ja Taanieli palvekoosolekutega reaalajas.  

Septembril  2005 edastas GCN 
(Ülemaailmse kristliku võrgu) TV 
esimese saate USAs asuva Empire 
State Building hoone küljes oleva 
saatja kaudu. Jumalal oli avamisest 
heameel ja Ta kaunistas öötaeva 
valget värvi hiilgavalt kumava ristiga, 
mis püsib Manmini koguduseliikmete 
südames praeguseni.

GCN TV avat i  amet l ikul t  10. 
o k t o o b r i l  2 0 0 5  j a  s e e  o n  l ä b i 
t e inud  märk imisvää r se  a r engu 
vaid evangeeliumipõhise kristliku 
t e l e j a a m a n a ,  m i l l e s  s i s a l d u s 
J u m a l a  e t t e h o o l e  l õ p u a j a k s . 
See  edas t ab  nüüd  oma  saa te id 
e n a m  k u i  1 7 0  m a a l e  r i i k l i k u 
televisiooni, satelliittelevisiooni 
ja kaabeltelevisiooni vahendusel, 
tehes koostööd maailmakuulsate 
edastajatega nagu NRB (Riiklike 
religioossete edastajate) võrguga, 
Enlace TV, Rodnoi ja CNL-ga.

GCN TV on toonud arvukatele 
vaatajatele muudatuse ja elu. Paljud 
nende seast ütlesid, et nad kogesid dr 
Jaerock Lee jutluste ja haigete eest 
tehtud palvete kaudu Jumala väge. 
Mõned ütlesid, et nad võtsid Jeesuse 

Kristuse vastu, aga teised ütlesid, 
et  nad hakkasid Taeva ja põrgu 
olemasolu uskuma.

Dr Frank Wright, NRB juhataja, 
ütles: „GCN TV on NRB liikmena 
taotlenud parimaid tooteid, tehes 
kõrgkvaliteetseid,  huvitavaid ja 
loovaid saateid .  See on saanud 
teistele kristlikele edastajatele heaks 
inspiratsiooniallikaks.“

H r  A r n o l d  E n n s ,  C O I C O M i 
( K r i s t l i k e  k o m m u n i k a a t o r i t e 
j a  mass imeed ia  ibe roameer ika 
konföderatsioon) ütles: „Dr Lee 
sõnum on väga selge. Püha Vaim on 
pääsemise ja tervenemise andnud 
igale tema jutlustesaadete vaatajale. 
GCN TV programmis on imelised ja 
oskuslikult tehtud saated.“

Pastor Anwar Fazal,  Isaac TV 
juhata ja  Lahore’ i s ,  Pakis tan is , 
ütles: „Dr Lee jutlusi ja GCN TV 
programme on edastatud mitmel 
Lähis-Ida maal .  See on avanud 
muhameedlaste le  tee  kr is t lusse 
pöördumiseks ja terveks saamiseks. 
Me oleme üle ujutatud vaatajate 
palvetest, et dr Lee palvetaks haigete 

eest.“
2009. aastal valisid In Victory – 

venekeelsete alade juhtiv kristlik 
portaal ja Christian Telegraph, inglise 
keele rääkijate kristlik portaal, dr Lee 
10 kõige mõjukama kristliku juhi 
seast aasta teleevangelistiks. 

P a l j u d  G C N  T V v a a t a j a d  o n 
külastanud Manmini Keskkogudust 
Seoulis,  Koreas ja näinud armu 
vaatepilte oma silmaga.

Mis võimaldas GCN TV-l maailma 
a j a  j o o k s u l  n i i  s u u r e l  m ä ä r a l 
mõjutada?

Aamos 8:11 viimases osas öeldakse: 
„nälja mitte leiva ja janu mitte vee 
järele, vaid Isanda Sõnade kuulmise 
järele.“ Kristliku edastajana on GCN 
TV teinud sellisel näljaajal üksnes 
evangeeliumipõhiseid erineva sisuga 
saateid. 

Üle kõige on dr Lee jutlused, mis 
ta sai Jumalalt paastu ja palvetamise 
teel, Piiblile rajanevad sõnumid. Nad 
on toonud inimestele hämmastavaid 
tegusid. GCNi vaatajad on kogenud 
Jumala väge, kuulates enam kui 
tuhandet tema jutlust  seeriatest 
nagu „Risti sõnum“, „Usu mõõt“, 

„Taevas“, „Põrgu“, „Püha Vaimu 
hääl ja juhtimine“, „Vaim, hing ja 
ihu“, „Loengud 1. Moosese raamatu 
teemal“ ja „Seitse kogudust“.

Pealegi edastati ka teenistustel ja 
sündmustel näidatud mitmesugust 
liiki kõrgkvaliteetseid esinemisi 
–  k i i tus t ,  tantsu ,  ü l i s tus tantsu , 
muusikariistadel mängu ja Korea 
traditsioonilist muusikat. Suurem 
osa esinemistest tehti Jumala antud 
Manmini Kiitusega, seega need andsid 
vaatajatele rohkem taevalootust.  

GCN näitab „Tänapäeva kristlast“, 
mis on jutusaade, kus hästi tuntud 
kristlased jagavad oma tunnistusi ja 
nägemust, „Väe saladust“ ja „Algset 
hääl t“ ,  mis  tunnis tavad elavast 
Jumalast teoloogilise lähenemise 
ja paljude tunnistustega ja „GCN 
Väelist kiitust“, mis on populaarne 
kiitusesaade. Saated on tulvil Jumal 
armastust ja usu ajalugu. 

G C N  T V  l e v i t a b  p ü h a d u s e 
evangeeliumi veelgi innukamalt, tehes 
väljapaistvaid saateid ja suurendades 
programmide ulatust kogu maailmas 
rohkem kui seitsme miljardi hinge 
pääsemise jaoks.



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 Kris tuse üles tõusmis t 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) 

Usutunnistus
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„Ja ma palun Isa ja Ta annab teile teise Lohutaja, et Tema oleks teiega igavesti.“ (Johannese 14:16)

Püha Vaim

P ä r a s t  I s a n d  J e e s u s e  ü l e s t õ u s m i s t  j a 
t aevassemineku t  kogunes id  Ta  jüngr id  j a 
kogudusel i ikmed Markuse ülakambrisse ja 
palvetasid iga päev Isanda tõotatud Püha Vaimu 
ootuses. Kui nelipühipäev jõudis kätte, tuli äkitselt 
taevast kohin, otsekui tugev tuul oleks puhunud, 
ja täitis kogu koja, kus nad istusid. Ja nad nägid 
otsekui hargnevaid tulekeeli, mis laskusid iga üksiku 
peale nende seas.

P ü h a  Va i m u  a n n i  s a a n u d  j ü n g r i t e  j a 
koguduseli ikmete elu uuenes.  Kui apostl id 
kuulutasid inimeste ees julgelt evangeeliumi, 
parandas 3000 inimest korraga meelt ja sünnist 
käimisvõimetu mees tõusis ja hakkas Püha Vaimu 
väes käima. 

1. Põhjus, miks Jumal saatis Püha Vaimu  
Johannese 14:16 öeldakse: „Ja ma palun Isa ja 

Ta annab teile teise Lohutaja, et Tema oleks teiega 
igavesti.“ Johannese 16:7 öeldakse: „…teile on 
parem, et ma lahkun, sest kui ma ei lahkuks, ei 
tuleks Lohutaja teie juurde, aga kui ma ära lähen, 
siis ma saadan Tema teie juurde.“

See tähendab, et Isand tuleb taas, et meid igavesse 
taevasesse eluasemesse viia ja Ta on pärast Isandaga 
üks oleva Püha Vaimu läkitamist meiega. Jeesuse 
Sõnades sisaldub kõik inimesed loonud ja meid 
oma tõelisteks lasteks kasvatava Jumala süda ja 
armastus.

J u m a l  e i  u n u s t a n u d  A a d a m a t  k a  p ä r a s t 
sõnakuulmatuse patu tegemist ja Eedeni aiast välja 
ajamist. Ta juhatas inimesi oma tahte kohaselt 
elama ja õige aja saabudes saatis Ta lõpuks oma 
ainusündinud Poja Jeesuse kõigi inimeste eest 
lepitusohvriks. Ta tahtis meiega olla, et lasta Isa ja 
laste suhtel meie heaks taastatud saada.   

Jeesus tegi oma ristilöömise ja surmaga Jumala 
ja meie vahele rahu. Lisaks saatis Ta pärast surma 
meelevalla võitmist ja taevasseminekut meile teise 
Aitaja. „Aitaja“ tähistab Püha Vaimu, kes kaitseb 
ja aitab usklikke. Jeesus avas Taevasse minekuks 
tee, aga Ta teadis, et pelgalt inimese võimekusest ei 
piisanud Tema avatud teed mööda minekuks. 

Jumal lasi meil Jeesuse ristileminekuga teada 
saada kui palju Ta meid armastas ja siis Ta näitas 
taas oma armastust, saates meile Püha Vaimu.

2. Asjad, mida Püha Vaim meile teeb

1) Ta annab meile jõu maailma võitmiseks.
1. Johannese 2:15 öeldakse: „Ärge armastage 

maailma ega seda, mis on maailmas! Kui keegi 
armastab maailma, siis ei ole temas Isa armastust.“ 
Maailma asjad kuuluvad liha ja ebatõe juurde, mis 
on vastu Jumalale, kes on Vaim. Seega, me võime 
Jumalat armastada kui me vabaneme lihalikust 
poolehoiust maailma ja maailmalike asjade vastu.

Võib-olla te tunnete, et maailmalike asjade vastu 

tuntavast armastusest on raske vabaneda. See 
on niimoodi, kuna inimesed loodi maapõrmust. 
Üks maapõrmu iseloomulikke omadusi on see, 
et see muutub kui sellele lisada muid aineid. Ka 
maapõrmust loodud inimeste iseloom on väga 
sarnane. Pärast Aadama pattulangemist on inimesed 
aja jooksul üha rikutumaks muutunud, sest nad 
on näinud, kuulnud ja kokku puutunud nii palju 
ebatõe, patu ja kurjusega lihalikus maailmas, mida 
valitsevad vaenlane kurat ja saatan. Sellepärast võib 
tunduda, et niisuguses pimedas maailmas pole lihtne 
ebatõest vabaneda ja elada tõde järgides head elu.

Kuid me võime ebatõest ja lihast vabaneda kui me 
saame Püha Vaimu käest abi. Jumal teab väga hästi 
maapõrmust loodud inimeste iseloomulikke jooni, 
seepärast Ta saatis Aitaja, Püha Vaimu ja laseb 
Temal meid aidata. (Laul 103:14) 

Kuidas siis Püha Vaim aitab meil maailma võita? 
Kui me võtame endasse maailmalikke asju, paneb Ta 
meid oma leina tundma, et me sellest pöörduksime. 
Ta aitab ka meie seest maailma armastust välja 
tõmmata. Ta aitab meil ka tuliselt palvetada ja olla 
täis Vaimu, pattudest vabaneda ja ustavalt töötada. 
Seda tehes juhib Ta meid paremasse taevasesse 
asukohta.

2) Ta laseb meil aru saada Jumala armastusest.
Püha Vaim on leebe nagu ema. Ta trööstib 

ja julgustab oma armastusega jumalalapsi, kes 
püüavad anda endist parimat, et maailmalikest 
asjadest vabaneda. Ta annab neile rõõmu ja rahu kui 
nad püüavad anda endist parimat, et end maailma 
rõõmudest ära lõigata. Ta ei anna neile vaid nähtavat 
õnnistust nagu rahalist õnnistust ja head tervist, vaid 
laseb neil ka tunda enam Jumala armastust. Kas 
teie ees seisab mingi raskus? Meenutage oma Isa 
Jumalat, kes ei anna teie koha pealt kunagi alla ja 
kes armastab teid sügavalt edasi. Jumal on meie Isa. 

Ta ei püsi vaid Taevas, aga Ta püsib ka alati meie 
lähedal. 

2. Korintlastele 6:18 öeldakse: „Ja olen teile 
Isaks, ja teie olete mulle poegadeks ja tütardeks.“ 
Püha Vaim laseb meil alati mõista, et Jumal on meie 
Isa. Kui te võtate Isanda vastu ja saate Püha Vaimu, 
hakkate te Jumalat „oma Isaks“ kutsuma. Esialgu 
võite te end ebamugavalt tunda, aga te võite tunda 
tuttavlikkust nii palju kuivõrd te vabanete ebatõest 
ja elate Sõna kohaselt. 

Samamoodi, Püha Vaim teeb Jumala ja Ta laste 
vahelise osaduse tugevaks. Isand laseb meil tulla 
tagasi Isa rinnale ja Püha Vaim etendab oma osa 
selle suhte taastamisel. Ta juhatab kristlasi Isanda 
vastuvõtmise järgselt head kristlase elu elama. Ta 
õpetab neile, mis on patt, õigus ja kohtumõistmine 
ja juhib nad õigele teele. Ta uurib ka läbi kõik asjad, 
isegi Jumala sügavused, nii nagu kirjutatakse 1. 
Korintlastele 2:10, seega Ta õpetab meile, kuidas 
eristada Jumala tahet ja sellele kuuletuda. 

3) Ta laseb meil vaimumaailma selgelt tunda.
Püha Vaim laseb meil tunda, et nähtav füüsiline 

maailm pole kogu eksistents. Tunnustähed, imeteod, 
erakordsed imed ja imelised asjad sünnivad Püha 
Vaimu väega. Lihalikus maailmas aset leidmiseks 
võimatuid asju tehes laseb Ta meil teada Jumala, 
Taeva ja põrgu olemasolust.

Teiste sõnadega, Püha Vaim on Jumala süda 
ise ja Tema jõud. Jeesus ja Ta apostlid ilmutasid 
evangeeliumi kuulutades Püha Vaimu väe kaudu 
tunnustähti. Neid nähes hakkasid inimesed uskuma 
Kõigeväelist Jumalat ja Taevast. Niisugused Vaimu 
teod lasevad meil tunda vaimumaailma nii nagu me 
näeksime ja puudutaksime seda.

Aga on vaimselt pimedaid ja kurte, kes ei usu ka 
evangeeliumi kuuldes Taeva ja põrgu olemasolu. 
Tänapäeval näitab Jumal meile ikkagi Püha Vaimu 
tegusid. Ta avab meie vaimusilmad ja laseb meil 
vaimumaailma näha ja seda uskuda. Kui me 
vaimumaailma kahtlemata uskuma hakkame, võime 
me saada täieliku taevalootuse.

Johannese 4:48 öeldakse: „Siis Jeesus ütles talle: 
Te usute mind ainult siis, kui näete tunnustähti ja 
imetegusid.“ Manmini Keskkoguduses leiavad ikka 
aset tunnustähed, imeteod, imed ja väeteod. Pimedad 
on saanud nägijaks, tummad on hakanud rääkima, 
surnud närvid on taastekkinud, halvas olukorras luud 
on taastunud ja jalust vigased on hüppama ja käima 
hakanud. Nende kaudu on paljud inimesed tervelt 
elama hakanud. Tunnistused AIDSist, leukeemiast, 
vähist ja atoopsest dermatiidist tervenemise kohta 
voolavad jätkuvalt sisse. 

Kõik need teod toimuvad Vaimu tuliste tegudena. 
Kuna Jeesus Kristus on seesama eile, täna ja 
igavesti, näitab Jumal Püha Vaimu tegusid Jeesus 
Kristuse nimel Jumala Sõnale kuuletuva ja valguses 
elava jumalasulase kaudu.

Vanempastor dr Jaerock Lee
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Ma olen kaua arvanud, et vaikne palve 
on Jumala ees püha ja aukartlik. Aga Piiblis ütleb Jumal, et me 
hüüaksime palves appi. Miks me peame palves appi hüüdma?

Jeremija 33:3 öeldakse: 
„Hüüa  mind ,  s i i s  ma 
vastan sulle ja ilmutan 
sul le  suuri  ja  salajasi 

asju, mida sa ei tea!“ Jumal lubab 
meile vastata, kui me Teda palves 
appi hüüame. See on nii, kuna me 
ei saa loiult mõtiskleda ja uimane 
olla ja me võime kogu südamest 
palvetada, kui me Teda hüüame ja 
palves abi saamiseks kisendame. 
Muidugi kui me palvetame lihtsalt 
enne koosolekut või kodus öösel, 
peaksime me vaikselt palvetama, 
et  naabri tele mit te probleeme 
valmistada. Aga välja arvatud 
taolised juhtumid, peaksime me 
palves Jumala poole hüüdma. See 
on Tema tahe. 

Palves Jumala poole hüüdmine: Palves Jumala poole hüüdmine: 
Jumalal on sellest heameel ja Ta Jumalal on sellest heameel ja Ta 
vastab sellele palvelevastab sellele palvele

Luuka 22:44 võib näha, et Jeesus 
hüüdis palves Jumala poole. Kui tu-
liselt Ta palvetas, et Ta higi muutus 
maha langevateks verepisarateks?

Piiblis räägitakse peale Jeesuse 
paljudest usuisadest, kes hüüdsid 
Jumalat palves appi. Kui usuisad 
nagu Mooses, Saamuel ja Stefanos 
tegid niimoodi, vastas Jumal neile. 
(2. Moosese raamat 15:22-25; 4. 
Moosese raamat 12 peatükk; 1. 
Saamueli raamat 7:7-10; Apostlite 
teod 7:54-60)

Kui Sarepta lese poeg suri, hüü-
dis Eelija Isandat appi ja poeg ärkas 
ellu, nii nagu kirjutatakse 1. Kunin-
gate raamatus 17:17-24. Ka Joona 
hüüdis kala kõhust Jumalat appi 
ja elustus taas (Joona 2. peatükk). 
Pimedat kerjust Bartimeust õnnista-
ti nägemisega kui ta hüüdis Jeesust 
appi (Markuse 10:46-52). 

Palves Jumala poole hüüdmine 
näitab, et meil on tõsimeelne süda, 
mistõttu me palvetame valju hääle-
ga. Sellise palve kaudu täitume me 

Püha Vaimuga ja vaenlane kurat 
ja saatan aetakse minema. Pealegi 
võime me saada palvevastused ja 
kogeda vaimseid asju. Siis võime 
me saada Jeesuse Kristuse tõel-
isteks tunnistajateks ja isegi ilmu-
tada Püha Vaimu tegusid.

Palves Jumala poole hüüdmine: Palves Jumala poole hüüdmine: 
Jumala seaduste kohaselt vastuste Jumala seaduste kohaselt vastuste 
saamise võtisaamise võti

Esimene inimene Aadam sõi hea 
ja kurja tundmise puust ja teda neeti 
sõnakuulmatuse tõttu, seega kõik 
inimesed hakkasid maapinna viljast 
vaevaga sööma (1. Moosese raamat 
3:17-19). Muidugi said nad Isanda 
ristilöömise ja ülestõusmisega igast 
needusest vabaks, aga niikaua kuni 
nad on lihas, saavad nad ikkagi 
süüa vaid kui nad teevad palehigis 
tööd. Seega, 2. Tessalooniklastele 
3:10 öeldakse: „Kes ei taha töötada, 
ärgu ka söögu!“ Sellepärast peame 
me palvetades palvetama sama tu-
liselt nagu higi valades.

Ja meil on veel üks asi, mida 
meeles pidada. Jumal teab meie sü-
damepõhjas olevat, aga inglid ei tea 
seda. Sellepärast me peaksime pal-
vetama, tehes häält, mis tuleb meie 
suust, kuna inglid kuulevad meie 
palvet ja viivad selle peainglitele 
ja peainglid koguvad meie palvete 
hea lõhna ja panevad selle Jumala 
trooni ümber palvete viirukipannile. 
Sellepärast, kui me palves Jumalat 
appi hüüame, läheb see Jumala 
trooni ette ja me võime Tema käest 
vastuse saada.

„Kui te palvetate, minge oma „Kui te palvetate, minge oma 
kambrisse“ vaimne tähenduskambrisse“ vaimne tähendus

Mõned inimesed võivad küsida, 
miks me peame palves Jumalat 
appi  hüüdma,  kuigi  Mat teuse 
6:6 öeldakse: „Aga sina, kui sa 
palvetad, siis mine oma kambrisse 
ja lukusta uks, palveta oma Isa 

poole, kes on varjatud, ja su Isa, 
kes näeb varjatutki, tasub sulle!“ 
Aga me peaksime mõistma selle 
vaimset tähendust,  sest  Piibel 
kirjutati Vaimu sisendusel.

Jeesus palvetas mäel kogu öö, nii 
nagu kirjutatakse Luuka 6:12 ja Ta 
palvetas hommikul eraldatud kohas, 
nii nagu kirjutatakse Markuse 1:35. 
Ta ei palvetanud suletud kambris. 
Taaniel palvetas ruumis, mille 
Jeruusalemma poolsed aknad olid 
avatud (Taanieli 6:11), Peetrus 
palvetas katusel (Apostlite teod 
10:9) ja apostel Paulus palvetas 
palvepaigas (Apostlite teod 16:13-
16). Nad tegid niimoodi, et hüüda 
kogu südamest ja meelest palves 
Jumala poole.

Mida siis Jeesus pidas silmas, 
kui Ta ütles,  et  me läheksime 
oma lukus ta tud  kambr isse  ja 
palvetaksime? Piiblis sümboliseerib 
„kamber“ vaimselt inimese südant. 
Me võime end väliskeskkonnast 
eraldada, kui me sulgeme eraldatud 
ja vaikse sisemise kambri ukse. 
Samamoodi peaksime me eralduma 
igasugustest tühistest mõtetest, 
muredest ja kurbusest ja kogu 
südamest palvetama.

See Jeesuse sõnum tegi inimesed 
ettevaatlikuks tänaval oma tegude 
tõttu kiitlemiseks valju häälega 
palvetavate variseride ja preestrite 
palvetamise viisi suhtes. Jeesus 
tahtis selle sõnumiga inimestele 
õ p e t a d a ,  e t  J u m a l a l e  e i  o l e 
niisugused palved vastuvõetavad. 
Teiste sõnadega ütles Ta, et me 
palvetaksime kogu südamest.

Seega, kuna Jumal teab meie 
südamepõhjas olevat ja asjaolusid 
j a  v õ i b  m e i l e  k õ i g i  a s j a d e 
valitsejana anda kõike, mida me 
palume, tuleb meil Jumalat kogu 
südamest ja meelest paluda ja mitte 
uhkeldada oma paljude palvete 
tõttu.

„Miks meil tuleb 
palves appi hüüda?“

V

K
◆ Mida tähendab
 keeltes palvetamine?

Nii nagu kirjutatakse 1. Korint-
lastele 14:5, tahab Jumal, et kõik Ta 
lapsed suudaksid rääkida keeltes, 
mis on üks Püha Vaimu ande, mill-
est räägitakse 1. Korintlastele 12:10. 
Kui me räägime keeltes, räägime me 
Jumala Vaimu läbi saladusi. Seega 
vaenlane kurat ja saatan ei saa meie 
palvet segada ja palve aitab meil 
vaimselt kasvada.

Keeltes palvetades teeb meie sees 
elav Püha Vaim meie eest eestpalvet, 
seega me võime Jumalalt paluda 
ka seda, mida me ei tea ja mida me 
Tema arvates kõige enam vajame. 
Seega me võime vastused kiirelt 
saada. Me saame ka Püha Vaimu täi-
use, seega me võime võita väsimuse 
oma füüsilises ihus ja katsumused 
ja ebaõnne palvega ära ajada või 
peatada. 

Me võime ka Jumalaga selgemalt 
suhelda ja isegi teada, mis tulevikus 
ees seisab, võrdeliselt sellega, mil 
määral me saame vaimse südame, 
kuna Püha Vaim uurib läbi Jumala 
sügavused. Sel viisil antakse meile 
veelgi rohkem taevalootust ja me 
saame keeltes palvetades täis usku. 
Seega on meie hing edukas. 

Aga kui me palvetame ainult keelt-
es, on meie meel viljatu, nii nagu öel-
dakse 1. Korintlastele 14:14, kuna me 
palvetame nii vaimus ja arusaamise-
ga. Keeltes palvetamine tähendab, et 
me palvetame vaimus, seega me pal-
ume siis vaid hinge head käekäiku. 
Aga arusaamisega palvetamiseks on 
vaja esiteks otsida jumalariiki ja selle 
õigsust ja paluda südamesoovide 
täitumist nagu lahendust pereprobl-
eemidele, probleemidele töökohtadel 
ja ettevõtmistes jms. Seega, me loo-
dame, et kui te palvetate nii keeltes 
kui arusaamisega, saate te veelgi vä-
gevamaks kristlaseks. 

Piibellik terminoloogia
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2011. aastal juhtusin ma TBN Venemaa kaudu 
kuulama dr Jaerock Lee sõnumit. Ta rääkis inimese 
südameväljadest. See oli piisavalt erakordne ja 
pälvis mu huvi. Ma otsisin koguduse veebisaidilt 
teavet ,  e t  kuulata  veel  sõnumeid ja  laadis in 
venekeelselt koguduse veebisaidilt (www.manmin.
org/Russian) tema vene keelde tõlgitud jutluste 
failid alla.

Tegelikult, olgugi et ma olin kristlane, elasin 
ma elu,  mis ei  erinenud kuidagi maailmalike 
inimeste elust. Aga ma hakkasin dr Lee jutluste 
kuulamise järgselt hingamispäeva pühaks pidama 
ja kogu kümnist andma. Nüüd olen ma finantsiliselt 
õnnistatud. Lisaks mõistsin ma, mis on patud, 
hakkasin palvetama ja püüan väga Jumala Sõna 

alusel elada.
Kui ma igatsesin minna Manmini Keskkogudusse, 

kus kuulutatakse pühaduse evangeeliumi, külastasin 
ma 2. augustil, 2012. aastal oma 12-aastase poja 
Sergeiga kogudust. Ma tundsin end nagu Taevas, 
sest ma nägin oma ihusilmaga televiisorist nähtut. 
Kõik Jumala jaoks tehtu, kaasa arvatud teenistused, 
palve ja kiitus, avaldasid väga suurt muljet. Ma olin 
kogu sealviibimise ajal õnnelik. 

Pärast Koreas käiku hakkas Sergei arvutiga 
mängimise asemel Piiblit lugema. Enne ta kokutas, 
aga nüüd ta seda enam ei tee. Sümptom oli kadumas 
tänu dr Lee palvele haigete eest, aga see kadus 
täiesti pärast Korea külastust. Minu ema tundis 
samuti hämmastust tema autobiograafiast Minu elu, 

Minu usk ja temas 
tekkis huvi dr Lee 
teiste raamatute 
lugemise vastu.

P ü h a d u s e 
evangeelium 
õpetas mulle 
tõelist usku 
ja armastust. 
M a  t ä n a n 
j a  a u s t a n 
k õ i g e  e e s t 
K o l m a i n u 
Jumalat, kes on Jumal Isa, Jumal Poeg ja Jumal 
Püha Vaim.

GCN TV teenistuse kaudu ilmnenud 
päästeteod ja palvevastused 

GCN TV kaudu teostatud edastusteenistuse vägi on väga suur. See on avanud inimeste silmad tõelise kristlase elu suhtes, 
toonud nad meeleparandusele, teinud nad terveks parandamatutest ja surmavatest haigustest ja andnud neile muudatuse ja 
elu. Lakkamatult on saadud tunnistusi kogu maailma riikidest ja kõigist Korea piirkondadest, ületades religioosseid ühendusi ja 
usuvoole. Tunnistuste hulgast tutvustatakse Manmini uudistes kolme GCN TV programmi vahendusel Jumala tegusid kogenud 
inimest Saksamaalt, Peruust ja Taist.

M a  k a s v a s i n 
kristlikus peres, aga ma 
eemaldusin Jumalast oma 
ühiskondliku elu elamise 
viisi tõttu.

2 0 1 0 .  a a s t a 
p ü h a p ä e v a l 
juhtusin ma töö ajal 
televiisorist kuulama 
l a d i n a - a m e e r i k a 
pas to r i  ju t lus ta tud 
jutlust. Ma naasesin 
J u m a l a  j u u r d e  j a 
lugesin Piiblit. Hiljem 
sain ma teada, et tegu 

oli Enlace’i nimelise telekanaliga.
Mu emal oli minu elumuudatuse üle hea meel ja 

ta õhutas mind Enlace’i kaudu Korea pastori jutlust 
kuulama. Ta ütles, et see oli hämmastav.

 Hommikul ärgates tundsin ma tugevat seljavalu. 
Ma ei suutnud end õieti liigutada. Ma lülitasin 
puldi abil televiisori sisse. Ajastus oli täpne. Eetris 
oli dr Jaerock Lee jutlus. Ma võtsin pärast jutlust 
tema tervenduspalve vastu ja üllatuseks tugev valu 
kadus.

Pärast otsisin ma kogu südamest Jumalat ja 
tahtsin dr Lee kohta veelgi enam teada saada. Ma 
nägin televisiooni kontaktnimekirja ja helistasin 
Peruu Manmini kogudusse, mida teenib pastor 
Lazarus J. Lee. Koguduses käik rahuldas mu huvi 

Piibli vastu ja kustutas mu vaimse nälja. See oli uus 
algus minu elus. 

2011. aastal seisis mul ees karjäärieksam. Mul 
ol i  võimalik saada poli tsei juhi  väljaõpe.  Ma 
kuulasin õigel ajal dr Lee sõnumit „Hea õppimise 
võtmed“. Meie südame pühitsus oli võtmeks. Seega 
ma palvetasin usinalt ja püüdsin hea õppimisega 
samaaegselt Jumala Sõna kohaselt toimida. Lõpuks 
Jumal õnnistas mind. Ma läbisin katsed ja lõpetasin 
õppekursuse suurepäraste tulemustega.

K u i  m a  k u u l u t a s i n  n i i v õ r d  s u u r e  J u m a l a 
a r m a s t u s e s t  j a  e v a n g e e l i u m i s t ,  v õ t s i d  m u 
kaastöötajad evangeeliumi vastu. Ma tänan dr 
Leed, kes aitas mul Jumala Sõna kaudu elu tõelist 
tähendust mõista.

Hr Jimmy Huarcaya Reinos (Peruu)
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Ma olen pastor Warapong Inwatanakuni abikaasa 
Chai  Prakan Manmini  koguduses ,  Tais .  Mu 
abikaasa sai sõbralt 2008. aastal DVD, pealkirjaga 
„Jumala vägi VI“. Kui ta vaatas programmi, mis 
sisaldas dr Jaerock Lee teenistust, hämmastus ta 
sellest, et piibellikud teod leiavad ka tänapäeval 
aset. Ta külastas Manmini Keskkogudust Seoulis, 
Koreas, mis on tegelik väekoht ja naasis Taisse 
palverätikuga, mille eest dr Lee oli palvetanud 
(Apostlite teod 19:11-12).

Kui ta asetas haigete eest palvetamise kaudu 
väega  t ä i t unud  pa lve rä t i ku  ha ige  pea l e  j a 
palvetas usupalvet, hakkas tumm mees rääkima 
ja invaliidistunud naine käima. Minu kristlik elu 

muutus täielikult, kui ma kogesin niisuguseid 
vägevaid Jumala tegusid ja mu suhtumises toimus 
saja kaheksakümne kraadine pööre. 

2009. aastal installeeriti meie koju GCNi antenn 
ja GCN TV sai mu sõbraks. Kui ma vaatasin dr Lee 
2002. aasta India ühendkoosolekusarja, veendusin 
ma üha enam, et Jumal oli seal. Paljud etendused ja 
kiitussaated nagu GCNi Väeline kiitus lisasid mu 
vaimu täiust.

Ma lasin GCN TV instal leerida kl i ini l isse 
keskusse, mida ma juhin. Minu patsiendid vaatavad 
seda ja kuulavad evangeeliumi loomulikul viisil, kui 
nad ootavad oma läbivaatust. Mõned neist võtavad 
televiisori lähedale tulles vastu dr Lee palve haigete 

eest.  Kui nad tahavad esiteks 
pa lvet  vas tu  võt ta ,  pa lvetan 
ma nende eest palverätikuga, 
mi l l e  ees t  d r  Lee  ee lneva l t 
palvetas. Nad tervenesid, seega 
muude haiglate või kliinikutega 
v õ r r e l d e s  t e r v e n e s  s e a l 
rohkem inimesi. Keskus oli 
patsientidest tulvil. Lõpuks 
ma isegi laiendasin keskust.

Ma armastan GCN TVd, 
mi s  l a seb  mu l  kogeda 
Jumala armastust ja väge 
ja levitab evangeeliumi. 

„Ma hakkasin aru saama tõelisest usust ja tõelisest armastusest“

„Ma kohtusin Jumalaga, kes tervendas ja õnnistas mind“

„GCN TV laseb mul vägeva kristlase elu elada. 
Ma armastan seda“ Pr Dao-ngam Saengduean (Tai)

Pr Irina Wider  (Saksamaa)

Laine Vaimne Muuda „GGGGCCCNNNN““


