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Evangeeliumi levikuks kaugetes 
äärealades ilmnenud väeteod!

Egiptus, Malaisia, Sri Lanka 
3 0 .  a u g u s t i s t  1 0 . 

septembrini juhatas pastor 
T a e s i k  G i l  ( D a e j e o n i 
Manmini Kogudus) pastorite 
seminare ja palverätiku kaudu 
t e r venemise  konverent se 
Eg i p t u s e s ,  M a l a i s i a s  j a 
Sr i Lankas. Seal osalesid 
paljud pastorid ja usklikud 
eri usuvooludest ja eelkõige 
k uu lut at i  vägevalt  Looja 
Jumalat ja Jeesust Kristust 
ning vägevad teod ilmnesid 
palverät i k u kaudu ,  mi l le 
eest vanempastor Dr Jaerock 
Lee oli eelnevalt palvetanud 
(Apostlite teod 19:11-12). 

Egiptuse teenistus: 31. 
augustist 1. septembrini 
„ V a s t u s t e  s a a m i s e 
meetodid“ ja „Koguduse 
äratuse meetodid“

Esimene koosolek peeti 31. 
augustil Egiptuse Tambadi 
N e l i p ü h i k o g u d u s e s  (5 . 
foto). Valitsus lubas 2016. 
a a s t a  m ä r t s i s  kog u d u s e 
r e g i s t r e e r i m i s e ,  m i l l e 
t u l e m u s e l  p ü h a d u s e 
evangeel ium ja  Man min i 
teen ist us lev is  Egipt uses 
kaugemale.

Pastor Taesik Gil kuulutas 
vastuste saamise meetoditest 
ja palvetas palverätiku abil haigete eest. Paljud 
inimesed tervenesid haigustest ja austasid Jumalat. 
Vend Nabil, kellel olid varem neerukivid, tundis 
palve läbi ja teiste kaasabil, et valu kadus ja üks 
mees, kes ei suutnud varem lastehalvatuse tõttu 
käia, hakkas sammhaaval kõndima. 

1 .  s e p t e m b r i  h o m m i k u l  p e e t i  M a g h a 
Nelipühikoguduses pastorite seminar, kus teenis 
piiskop Azez Morgan. Põhiteema oli „koguduse 
äratuse meetodid“ (Apostlite teod 2:42-47). 
Osalesid pastorid kümnest usuliikumisest ja isegi 
Kongo RDV-st, Nigeeriast, Etioopiast, Lõuna-
Sudaanist ja Gaanast.

Pärast seminari ütlesid osalenud pastorid ühiselt: 
„Ma kuulsin esmakordselt niisugust koguduse 
äratuse jaoks praktilist sõnumit.“ Piiskop Azez 
Morgan ütles: „Ma otsustasin teadasaadud sõnumi 
järgselt uuesti alustada ja me peame hakkama 
koguduse äratuse eest palvetama just nii nagu 
Manmini Keskkoguduses igal õhtul palvetatakse.“

Sellel õhtul peeti samas kohas palverätiku abil 
tervendamise koosolek. Vend Mamdouh sai taas 
18 aastat tagasi toimunud selgroolüli operatsiooni 
järgselt kummardumisvõime tagasi. Õde Emam 

tundis, kuidas munasarjavähi põhjustatud valu 
kadus, kui ta võt tis vastu Püha Vaimu tule! 
Paljude inimeste nägemine paranes. Toimus palju 
hämmastavaid väetegusid (6. ja 7. foto). 

Malaisia teenistus: 4. september „Miks 
Jeesus on meie ainus Päästja?“

4. septembril kutsuti pastor Gil Kuala Kumpuri 
FGA Kogudusse, mis on suur Malaisia kogudus, 
kus ta pidas kaks koosolekusarja. Nad kutsusid ta, 
et nende usk taastuks Püha Vaimu tegude abil.

Pastor Gil edastas sõnumi „Miks on Jeesus meie 
ainus Päästja?“ Ta palvetas siis väega palverätiku 
abil haigete eest. Üks mees sai terveks kõrvades 
olnud t innitusest , mille tõt tu ta oli aastaid 
kannatanud ja teine inimene, kellel oli S-kujuline 
väändunud selg roog, muutus nor maalseks. 
Paljude inimeste kuulmisvõime paranes ja teiste 
si lmanägemine muutus heaks. Nad kogesid 
Püha Vaimu tööd ja osalejad täitusid armu ja 
emotsioonidega (1., 2., 3. ja 8. foto). 

Kog u d u s e v a n e m  D o r a i  M a n i k a m  ü t l e s 
pastor Gili edaspidi pidevalt külla paludes, et 
koguduseliikmed tundsid väga suurt rõõmu ja 

said hämmastavate väetegude ja elusõna kaudu 
suurema usu.

Sri Lanka teenistus: 6.-7. september, 
„Palvetasemed“ ja „Palvevastuste saamise 
meetodid“

6. septembril peeti Colombos, Sr i Lankas 
pastorite seminar. Seal osales üle 300 pastori ja 
pastor Taesik Gil kuulutas usutasemete kohta 
(Johannese 14:12). Ta kohtus mõnede pastoritega ja 
oli näha, kuidas nende südamed igatsesid Manmini 
teenistust. Manmini teenistuse vastu suurt huvi 
üles näidanud pastorite hulk kasvas ja Manminiga 
koostööd tegevates kogudustes leidis aset äratus.

7. septembril peeti Wattali City’s palverätiku 
kaudu tervenemise koosolek. Seal osales üle 
kümne koguduse ja pastor Gil kuulutas sõnumi 
pealkirjaga „Vastuste saamise meetodid.“ Pärast 
seda palvetas ta palverätikuga. Üks mees sai pärast 
viitteist aastat kannatamist põlvede kõverdamise 
võime, teine sai terveks 23 aastat selgroos olnud 
valust ja mõned said kurjadest vaimudest vabaks. 
Paljud inimesed said terveks ja tõid Jumalale au (4. 
ja 9. foto).
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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, 08389 
Telefon: 82-2-818-7047   Faks: 82-2-818-7048 
Veebileht: www.manmin.org/english
                 www.manminnews.com  
E-post: manminminen@manmin.kr 

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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Kristlikus elus on väga oluline 
mõista, kes on Jumal. 

Mõned usk l i k ud rääg ivad ,  e t 
nad usuvad Jumalat , aga nad ei 
tunne Ta armastust ja neil puudub 
päästekindlus. Üksnes siis, kui me 
teame Jumala algupära, võib meil 
Jumalaga lähedane suhe olla ja me 
võime päästekindlusega Vaimu täis 
elu elada.

1. Jumal,  kes on alguse ja 
lõputa, on „MINA OLEN, KES MA 
OLEN“

Kõiges, mida inimene on teada 
saanud ja kogenud, on alati „algus“ 
j a  „ lõ p p“.  Nä i t e k s ,  i n i m e s t e l 
ja  lo om a del  on  a lg u s  ja  lõp p. 
Nende algust tähistab vanematest 
sündimine ja nende lõppu tähistab, 
k u s  j a  k u i d a s  n a d  s u r e v a d . 
Hoolimata sellest , kuivõrd vana 
ant iikesemega on tegemist , tegi 
keegi selle mingil ajahetkel ja kõigil 
ajaloosündmustel on olnud algus ja 
lõpp. 

Sellepärast küsivad mõned: „Kes 
lõi  Jumala? “ või  „Mis ajast  on 
Jumal olemas olnud ja mis oli enne 
Teda?“ Ja leidub veel mõningaid, 
kes mõtlevad ja imestavad, kuidas 
Jumal esiteks tekkis, otsekui Tema 
olemasolu jaoks oleks vaja olnud 
alguspunkti. Aga kui Looja Jumalal 
ja Absoluudil oli niisugune algus, 
s i i s  oleks  see  iseenesest  kõige 
veidram asi olnud. 

Kui Jumal oleks oma olemasolu 
alustanud mingil ajahetkel, oleksid 
inimesed ilmselt mõtelnud asjadele, 
mis eelnesid Jumalale ja ajale, mis 

oli enne Ta olemasolu. Jumal ei 
saaks olla ei Looja ega Absoluut, 
kui keegi teine oleks Teda loonud 
või sünnitanud. Seega, kui Jumal 
on tõest i absoluutne ja täiuslik, 
peab Ta olema alguse ja lõputa ning 
iseenesest olemas olema. 

Jumal ütles enese kohta Moosesele 
2. Moosese raamatus 3:14: „MINA 
OLEN, KES MA OLEN.“ Jumalat 
ei  sünnitanud ega loonud mit te 
keegi. Ta on olnud igavesti olemas, 
igavikust igavikuni (igavikuväliselt). 

2. Jumal oli olemas valguse 
ja helina, aga Temast sai Isa 
Jumala, Jumala Poja ja Jumala 
Vaimu Kolmainsus

Millise kuju või kujutisena oli 
enne igavikku olemas olnud Jumal 
olemas? Johannese 1:1 öeldakse 
meile: „Alguses oli Sõna ja Sõna oli 
Jumala juures ja Sõna oli Jumal.“

Siin tähistab fraas „alguses“ aega, 
mis oli ammu enne universumis 
o l e v a  l o o m i s t ,  k u i  J u m a l  o l i 
iseenesest olemas. See sümboliseerib 
ajastust, mida pelk loodud inimene 
ei suudaks oma piiratud kogemuste 
või teadmistega kunagi mõista . 
Johannese 1:1 räägib selle enne 
igavikku iseenesest olemas olnud 
Jumala kohta, et „Sõna oli Jumal.“ 
Ta ei olnud omale mingit kindlat 
kuju võtnud, aga Ta ol i  olemas 
Sõnana ja see on „hääl.“

1. Johannese 1:5 öeldakse meile 
ka: „ Ja see on sõnum, mida me 
oleme kuulnud Temalt ja kuulutame 
teile: Jumal on valgus, ja Temas 
ei ole mingit pimedust.“ Mõisted 
„valgus“ ja „pimedus“ on vaimse 
tähendusega. Mõiste „pimedus“ 
hõlmab kõike, mis on väär, kuid 
ebaõiglane, seadusetu ja patune, 
kuna aga termin „valgus“ tähistab 
k õ i k e ,  m i s  o n  t õ e n e  –  n a g u 
a r ma s t u s t ,  hea du s t ,  õ igsu s t  ja 
sarnast. Ometi, Jumal ei ole vaid 
„Valgus“ vaimses mõttes, aga Ta oli 
ka „enne“ seda aega valguse kujul 
olemas.

Jumal,  kes on Sõna ,  ol i  selge 
läbipaistva hel ina olemas keset 
sellist ilusat imelist valgust. Ta oli 
olemas keset kirjeldamatult ilusat 
valgust ja läbipaistva, pehme, tasase, 
majesteetliku ja kõmiseva häälena, 
mis kõlas kogu universumis. 

Siis kui saabus Ta valitud aeg, 
k a n d i s  v a r e m  v a lg u s e  j a  h e l i 

k uju l  olemas olnud Jumal  oma 
südames inimese loomise mõtet. 
Ta tahtis kedagi, kellega armastust 
jagada. Selleks, et kõiki inimese 
k a s v a t a m i s e g a  s e o t u d  p l a a n e 
teostada, moodustus algne Jumal 
„Kolmainu Jumalaks“: Isa Jumalaks, 
Jumala Pojaks ja Jumala Vaimuks. 

Sellest ajast saadik võttis algne 
Jumal omale Kolmainu Jumalana 
konkreetsema kuju. Ja n i i  nagu 
kirjutatakse 1. Moosese raamatus 
1:26, me teame, milline Ta välja 
n ä g i :  „Te h ke m  i n i m e s e d  o m a 
näo järgi, meie sarnaseks.“ Teiste 
sõnadega, kui Kolmainu Jumal tegi 
inimese, tegi Ta inimese oma kuju 
järgi. Inimese välimus loodi Jumala 
kuju järgi ja inimsüda loodi Jumala 
südame sarnaseks. Aga ajast, mil 
Aadam pattu tegi, on Jumala südame 
järgi tehtud inimsüda muutunud 
halvemaks ja järk-järgult Jumalast 
kaugele läinud. 

3. Üksnes „MA OLEN SEE, 
K E S  M A  O L E N “  o n  m e i e 
ülistusobjektiks

Erinevalt inimesest, kes on pelk 
loodu, on Jumal igavesest ajast 
igavesti iseenesest olemas. Üksnes 
„MA OLEN SEE, KES MA OLEN“ 
on tõeline ja täiuslik Jumal ja üksnes 
Tema peab olema meie ülistuse ja 
armastuse objektiks. Aga mõned 
inimesed ei tunne seda Jumalat ja 
seega nad ülistavad ebajumalaid, 
mis on inimkätega valmistatud. 
Ni i sug u se d  i s i k ud  n i ke rd ava d 
ja  vor mivad k u l las t ,  hõbedast , 
puust ja kivist kujusid ja siis nad 
kummardavad neid!

Oletame, et laps, kes teist sündis, 
ei suutnud teid ära tunda ja läks 
võõ ra s t e  j uu rde ,  haka t e s  ne id 
„emaks“ või „isaks“ kutsuma. Te 
tunneksite südames suurt pettumust 
ja valu. Samamoodi, kas te kujutate 
ette, kuivõrd pettunud ja haiget 
saanud on Jumal, kui te teeniksite 
mingit inimeste loodud ebajumalat. 
S e l l e p ä r a s t  J u m a l  j ä l e s t a b 
ebajumalakummardamist. 

2 .  Moosese  r aama tus  20 :3 -5 
ütleb Jumal meile: „Sul ei tohi olla 
muid jumalaid minu palge kõrval! 
Sa ei tohi enesele teha kuju ega 
mingisugust pilti sellest, mis on ülal 
taevas, ega sellest, mis on all maa 
peal, ega sellest, mis on maa all 
vees! Sa ei tohi neid kummardada 

ega neid teenida, sest mina, Isand, 
sinu Jumal, olen püha vihaga Jumal, 
kes vanemate süü nuhtleb laste kätte 
kolmanda ja neljanda põlveni neile, 
kes mind vihkavad.“ Sest üksnes 
Jumal, kes on „MA OLEN SEE, 
KES MA OLEN“, on ainus tõeline 
jumalik olend ja me peame ainult 
Teda kummardama ja teenima. 

Teil tuleks siin veel üht asja meeles 
pidada. Päästja Jeesus, kes tuli siia 
maailma, on Looja Jumalaga sama. 
Mitte ükski mees ega naine ei saa 
Ta vanem olla. Muidugi, kui Jeesus 
tuli siia maailma, et Päästjaks saada, 
võttis Ta inimihu ja sündis neitsist. 

Aga isegi siis loeme me Matteuse 
1:18: „Tema ema Maarja, kes oli 
Joosepiga kihlatud,  leidis  enne 
enda kojuviimist, et ta ootab Pühast 
Vaimust last.“ Maarjat mainitakse 
siin Jeesuse „emana“ üksnes seetõttu, 
kuna selle sündmuse kirjapanijaks 
oli üks Jeesuse jüngritest. Jeesus ei 
sündinud mingi päriliku mõjuga, 
mis pärandati Talle Joosepi spermast 
või Maarja munarakust. Ta sündis 
Püha Vaimu väega. Jumal kasutas 
lihtsalt neitsi Maarja rasedust Päästja 
kandmisvahendina. 

Paljudes kohtades Piiblis võib 
näha, kuidas Jeesus kutsub neitsi 
Maar j a t  „na i seks“ ,  ku id  mi t t e 
„emaks.“ Ta ei kutsu teda kusagil 
„emaks . “  Üksk i  na ine ,  kes  on 
pelk loodud olend,  ei  saa isegi 
Looja Jumala ema ol la .  Mõned 
i n imesed  kummardavad  ne i t s i 
Maarjat ja kiidavad teda, otsekui 
nad kummardaksid Jumalat ennast. 
Aga siin tuleb meeles pidada, et 
ükski loodud olend ei saa iialgi 
me ie  ü l i s tusob jek t iks  o l l a .  Te 
peate alati meeles pidama, et peale 
Kolmainu Jumala ei saa miski meie 
ülistusobjektiks saada. 

Kal l id  õed-vennad Kris tuses . 
Jumal, kes on „MA OLEN SEE, 
KES MA OLEN“, oli alguses olemas 
valguse ja häälena. Selleks, et saada 
tõelisi lapsi, kellega igavesti oma 
armastust jagada, lõi Ta inimese ja 
alustas inimese kasvatamist. Inimese 
kasvatamiseks hakkas Ta Kolmainu 
Jumalana eksisteerima. Ma palun 
Isanda nimel, et tee peaksite alati 
meeles,  et  vaid Looja Jumal on 
tõeline Jumal ja kummardaksite 
ainult Teda ning elaksite õnnistatud 
elu Kristuses. 

Ma olen see, kes ma olen

Ja Jumal ütles Moosesele: 
„Ma olen see, kes ma Olen!“ Ja Ta 
jätkas: „Ütle Iisraeli lastele nõnda: 
„Ma Olen“ on mind läkitanud teie 

juurde“ (2. Moosese 3:14).

Vanempastor Dr Jaerock Lee

●●●
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Vastuste ja õnnistuste saamise teed
Armastuse Jumal tahab oma lapsi õnnistada, kaitsta ja neile armu ja rahu anda (4. 

Moosese raamat 6:24-26). Aga selleks, et Jumala õnnistusi saada, tuleb meil õiguse seadusest kinni pidada. 
Jumal pani õiguse seaduse Piiblisse üksikasjalikult kirja ja need, kes usuvad ja kuuletuvad sellele seadusele vaimu ja ihuga, 

võivad Ta õnnistused saada. Siin on vastuste ja õnnistuste saamiseks õiguse seadused. 

Jesaja 55:11 öeldakse: „Nõnda on ka minu sõnaga, mis 
lähtub mu suust: see ei tule tagasi mu juurde tühjalt, vaid 
teeb, mis on mu meele järgi, ja saadab korda, milleks ma 
selle läkitasin.“ Jumal kuulutas oma tahet prohvetite ja 
apostlite läbi. Ja mida iganes kuulutati, läks kindlasti täide.

1. Moosese raamatu 27. peatükis on näha, et Jaakob 
pettis oma isa Iisakit, et õnnistusi saada. Iisak oli liiga 
vana, et selgelt näha ja inimeste nägusid ära tunda ja ta 
pidas eksikombel Jaakobit Eesaviks ja õnnistas Jaakobit. 
Pärast seda, kui ta asjast teada sai, vappus ta metsikult, 
kuna ta teadis väga hästi, et ta ei saanud õnnistust 
tühistada ega taandada, kui ta oli selle Isanda Jumala 
nimel välja kuulutanud. 

Pealekauba, esmasündinu õnnistus oli Jaakobile edasi 
läinud. See juhtus, kuna see oli õigusega kooskõlas. 
Jaakob uskus õnnistuspalve väesse ja võttis selle igatseva 
südamega vast u .  Teisest  küljest ,  Eesav müüs oma 

esmasünniõiguse pelga läätseleeme eest maha. Samuti, 
ta võt t is naiseks paganatest naisi.  Kuigi õnnistuse 
vastuvõtmise meetod ei olnud täielik, oli Jaakob selle 
vastuvõtmist väärt.

Jumalamehe poolt palutud õnnistus ei kao kunagi. 
Ja palvetav inimene peab olema Jumala tagatisega (5. 
Moosese raamat 18:22). 

Te  p e a t e  u s k u m a  k u u l u t a t u d  J u m a l a  S õ n a  j a 
õnnistuspalvet ja te peate seda uskuma oma suhtumist 
muutmata. See on õigusereegel, et vastuse saamiseks on 
teil vaja meeles pidada (Markuse 11:24). Te peate uskuma, 
kuni palvevastuseni, lõpuni. Te ei või kahelda ega usus 
araks minna, mõteldes, kas see palve saab tegelikult 
vastuse. Kui te tõest i usute, ei suhtu te ainsassegi 
õnnistussõnasse ega õnnistuspalvesse kerglaselt. Kui te 
tõesti usute, et see tõesti täitub, ei suuda te seda kunagi 
unustada.

Palvevastuste ja õnnistuste saamiseks ja eriti nende 
kiireks vastuvõtmiseks tuleb teil Jumalale niisugust 
„maitsvat rooga“ anda. Õnnistused tulevad kohe mõnele 
inimesele, aga teiste ellu tulevad nad aeglasemalt. 
Erinevus sõltub sellest, kas nad tõid Jumalale ohvriks 
niisugust maitsvat rooga või mitte. 

1. Moosese raamatus 27:4 ütles Iisak Eesavile: „Valmista 
siis mulle maitsvat rooga, mida ma armastan, ja too mulle 
süüa, et mu hing sind õnnistaks, enne kui ma suren!“ Aga 
Iisak teadis, et õnnistuspalve ei tule tema ellu lihtsalt 
tingimusteta. Nimelt, ta teadis, et õnnistuse tegelikuks 
tulekuks pidi olemas olema usus külvamise tegu. Sellepärast 
lasi ta Eesavil tuua maitsvat rooga, mis oli talle meelepärane, 
et oma meelt rahustada.

�
Sama kehtib siis, kui teie palute midagi Jumalalt, mida 

vastu võtta. On vaja külvitegu, sest Jumala ees on usk 
täiuslik külviteo läbi. Jakoobuse 2:22 öeldakse: „Sa näed, 
et usk käis ta tegudega kaasas ja sai täiuslikuks tegude 
kaudu.“

Sarepta  lesk naine teen is  prohvet it  oma v i imase 
toiduraasuga, mida ta oli kavatsenud oma pojaga süüa, 
et siis surra. Selle usuteo läbi sai ta nii suure õnnistuse, 
et ta toit ei lõppenud kunagi, kuni põua lõpuni. Samuti 
näeme me Filiplastele 4:18-19, et Paulus õnnistas Filippuse 
kogudust, kui nad tema teenistuse jaoks ohvrianni üles 
võtsid. Seal öeldakse: „Mul on nüüd kõike ja küllaga! Mu 
käed said täis, kui ma Epafroditoselt võtsin vastu teiepoolse 
anni hea lõhnana, soodsa ohvrina, mis on Jumalale 

meelepärane. Küll mu Jumal täidab kõik teie vajadused 
oma rikkust mööda kirkusega Kristuses Jeesuses.“ 

Seega, kui te tulete, et teie eest palvetatakse, tuleb teil 
valmistada maitsev roog, mis võib Jumalale meeltmööda 
olla. Nimelt, teil tuleb oma armastuse ja andumusega 
Jumala südant puudutada.

�
Jumala tahte tegemine – alati rõõmustamine, lakkamatu 

palve ja kõige eest tänu andmine, on samuti maitsev roog 
(1. Tessalooniklastele 5:16-18). Ja seitsme Vaimu seitsmele 
mõõtmisstandardile – usule, rõõmule, palvele, tänule, 
käsuseaduste pidamisele, ustavusele ja armastusele – 
vastamine on samuti maitsev roog. Näiteks, kui keegi 
püüdis Jumala käsuseadusi pidada sellistena nagu need 
on ja seda kogu oma eluga teha ning surmani ustav olla, 
tähendab ka see Jumalale maitsva roa toomist. 

Te  või t e  m a i t sva t  r o og a  t uu a  k ü lv i  j a  lõ i k u se 
reegleid teades ja ellu rakendades – nagu näiteks oma 
südamepinnast harides, kogu hingamispäeva pidades, kogu 
kümnist tuues ja ainult õigel teel käies. Kui te palvetate 
ja osalete ülistusteenistustel, tehke seda kogu südamest. 
Andke kõik, mis teil on, pühendumisega, kaasa arvatud 
aeg, raha või oma annid, tänades saadud armu eest. 
Keskenduge evangeeliumi kuulutamisele ja kandke hingede 
eest hoolt. Kõik need võivad olla maitsvaks roaks. 

Nii nagu öeldakse Efeslastele 5:10: „Uur ige, mis 
on Isandale meelepärane“,  ot sige usinalt ,  mida te 
võiksite maitsva roana ära anda. Seda tehes saate te iga 
palvevastuse. 

1 
� � �

Te peate 
kõhklematult uskuma 
õnnistuste saamiseks 

tehtud palve ja 
õnnistussõnade 
täitumisse, kui 

need on kuulutatud 
Jumala nimel. 

2  
� � �

Teil tuleb Jumalale 
meelepärane

„maitsev roog“ 
ohvriks tuua. 
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2 0 1 1 .  a a s t a l 
l ä k s i n  m a 
Ve n e t s u e e l a s t 
K o l u m b i a s s e 
õ p p i m a . 
Järgnevatel aastatel 
r ä ä k i s i d  m u 

Venetsueelas olevad vanemad mulle telefoni teel Dr Jaerock 
Leest Korea Manmini Keskkoguduses.

Nad said palju armu Enlace TV kaudu, mis on Ladina-
Ameerika juhtiv kristlik telekanal. Nad vaatasid ka ta 
jutlustesaateid YouTube’is ja koguduse veebisaidil. Nad 
lugesid ka ta hispaaniakeelseid raamatuid Minu Elu, Minu 
Usk; Vaim, Hing ja Ihu ja Ärka, Iisrael!

2013. aasta alguses hakkasin ma nende nõuannet 
kuulda võttes Kolumbia Manmini Koguduses käima. Mu 
vanemad tulid Kolumbia Manmini Kogudusse, kui seal olid 
erikoosolekud ja mu isa tervenes juhade vähi järelmõjudest 
palverätiku abil, mille eest Dr Lee oli eelnevalt palvetanud 
ja mu ema sai vabaks valust jalgades (Apostlite teod 19:11-
12). 

Pärase seda muutusin minagi oma kr istlikus elus 
innukaks. Ma lugesin Dr Lee raamatuid Ärka, Iisrael!; Risti 
Sõnum; Tarkus; Põrgu; Armastus on seaduse täitmine; Minu 
Elu, Minu Usk ja Vaim, Hing ja Ihu.

2016. aasta märtsis kogesin ma tervendustööd. Mul olid 
rinnus valud, sest ma treenisin liiga palju ja sellepärast 
oli mul raske isegi hingata. Ma lasin pastor David Jangil 
enne Taanieli palvekoosolekut palverätiku abil minu eest 
palvetada. Ma tundsin, kuidas mu ihu muutus kuumaks ja 
siis olin ma terve. 

2016. aasta juulis juhtus midagi, mis hämmastas mu 
perekonda. Minu 18-aastane vend uuenes. Ta käis USA 
keskkoolis viimase kahe aasta jooksul. Talle meeldis 

väikesest peale videomänge mängida. Talle meeldisid 
mängud, seega ta ei rääkinud meiega ja oli kõige suhtes 
üsna sarkastiline.

Aga pärast Kolumbia Manmini Koguduses Rev Heesun 
Lee juhitud 4. aastapäeva teenistusel osalemist uuenes 
ta täiesti. Temast sai täiesti uus inimene. Ta ütles, et 
talle meeldisid vanempastori jutlused niiväga, et ta luges 
veebisaidilt jutlusetekste ja hakkas palvetama. 

2 016 .  a a s t a  a u g u s t i s  o s a l e s i n  m a  M a n m i n i 
suvekoosolekute sarjas. Nii nagu ma olin varem kuulnud, 
paljud inimesed said terveks, kiilid laskusid minu peale ja 
temperatuur oli kontrolli all, et tagada parimad tingimused. 
Kui ma kogesin Jumala tööd, olin ma väga tänulik. Ma 
tundsin Isa Jumala armastust ja rõõmu. Laagrilõkke ülistuse 
ja kiituse ajal tundsin ma karjase tõsimeelset südant, mis 
juhatas meid parimasse taevasesse eluasemesse – Uude 
Jeruusalemma. Ma sain kindla lootuse ja jõudu kindlaks 
uuenemiseks ja Uude Jeruusalemma minekuks. 

Ma olen täis Jumala, Isanda ja karjase armastust. Ma 
tänan ja austan kõige eest Jumalat, kes tahab, et me oleksime 
alati rõõmsad ja kes meid alati aitab.

21-aastane õde Benjing Setu, 
Kolumbia Manmini Kogudus

„Ma loodan minna Taeva „Ma loodan minna Taeva 
kõige ilusamasse kohta – Uude kõige ilusamasse kohta – Uude 

Jeruusalemma!“Jeruusalemma!“

Ma olen Manmini 2016. 
aasta suvekoosolekute sarja 
eelmisest aastast pikisilmi 
oodanud. Ma tõesti tahtsin 

oma palvele vastust saada. 
Ma piserdasin Muani magevett 

oma suhu, silmadele ja näole iga 
päev hommikuti ja õhtuti. Ma tunnistasin oma usku 
ja tõin Jumalale ohvriks tõotuspalveid ja paastusin 
(2. Moosese raamat 15:25).

Mul oli keskkooliajast saadik väga tõsine 
astigmatism. Iga ese näis kolme- või neljakordsena. 
Kui ma olin väsinud, valutasid mu silmad väga 
ja tundus, et nad tulevad peast välja. See tekitas 
mulle peavalu. Alates 2016. aasta aprillist tundsin 
ma paremas kõrvas valu ja kui ma selle peale 
vajutasin, tegi see valu. Meditsiinitesti põhjal oli 
mul kurguvalu ja kõrvapõletik. 

8. augustil läksin ma oma ema – 75-aastase 
vanemdiakoness Ohju Seoga, kelle paremas 

küljes oli nõrkus, Manmini suvekoosolekute 
sarjale. Jumaliku tervenduskoosoleku ajal palvetas 
vanempastor Dr Jaerock Lee haigete eest. Kui minu 
eest palvetati, tundsin ma lillelõhna. Ma arvasin, et 
keegi oli omale lõhnaõli peale pannud ja vaatasin 
ringi, kuid kedagi sellist polnud. 

Siis sain ma aru, et ma tervenen sellel õhtul. Kui 
ma avasin silmad, ei olnud minu kõrval ema, kes 
varem seal istus. Ta läks lavale oma tervenemisest 
tunnistust andma. Ta jalad ja käed olid tuimad 
ja valutasid neli aastat püsinud parempoolse 
hemiplegia tõttu, aga ta sai palve ajal terveks ja läks 
lavale sellest 
tunnistama. 

Pärast tema 
t u n n i s t u s e 
l õ p p u  t õ i n 
ma ta lavalt 
alla. Just siis 
näisid mind 

ümbritsevad asjad väga selgena, otsekui oleks olnud 
väga päikesepaisteline selge hommik. Ma ei näinud 
öösel hästi, sest asjad näisid väga ähmased, otsekui 
oleksin täiesti keset udu olnud. Ma ei tundnud 
mingit valu oma parema kõrva ümbruses. Ma 
proovisin neelata ja leidsin, et mu kurk ei valutanud 
enam. Halleluuja!

Mu ema ütles: „Ma sain viimaks aru, miks seda 
kogudust kutsutakse Manminiks. See tähendab 
Manmini (kõigi rahvaste inimesi), kes tulevad 
ja saavad päästetud. Ma tunnen, otsekui oleksin 
Taevas. Mitte kusagil, peale Manmini, ei saa ma nii 
suurt armu.“ Ta oli väga õnnelik. Mu kurk, kõrv, 
silmad ja pea ei valutanud enam. Mu silmanägemine 
paranes. Kõik paistab selgelt, kaasa arvatud sinine 
taevas, puud ja lilled. Ma olen rõõmus, et näen iga 
päev kõike selge silmanägemisega. 

Ma tänan ja austan kõige eest armastuse Jumalat, 
kes tervendas meid ja tahab meile alati häid asju 
anda. 

44-aastane diakoness Mijeong Kim, Daejeoni Manmini Kogudus

Tema perega (vasakult, tema vend, isa, õde, ema ja õde 
Benjing)

„Mu süda peksleb, sest tunnen „Mu süda peksleb, sest tunnen 
uhkust Manmini Jumala üle!“uhkust Manmini Jumala üle!“


