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Vaimu teod laskuvad 
tuvina Euroopa hingedele

WCDN (Ülemaailme kristlike arstide võrk) analüüsib 
jumalikke tervendusjuhtumeid igas maailma nurgas 
esinenud meditsiiniandmete alusel ja tuvastab Piibli 
tegude autentsuse. Sellel on 17 välismaist haru, kaasa 
arvatud USA ja Venemaa harud. Igal aastal korraldatakse 
rahvusvahelist kristlike meedikute konverentsi, kus 
osalevad arstid kogu maailmast.

Nende seas valmistab WCDN-Bulgaaria ette 2014. 
aasta rahvusvahelist kristlikku meditsiinikonverentsi. 
Vahepeal oli WCDN-Bulgaaria kaaskorraldajaks Sofia 
Kristliku Keskusega ja Hea tuleviku ja lootuse liiduga, 
korraldades esimest Balkani konverentsi 26.-28. aprillil, 
2013. aastal. Konverentsi peateemaks olid eriteemalised 
loengud, jumalike tervendusjuhtumite esitused ja 
seminarid, kus osalejad said võimaluse suuremas osaduses 
olla ja palvetada Balkani poolsaare maade eest.

„Kohvimaa“ Kolumbia 
a s u b  L õ u n a - A a f r i k a 
k i r d e o s a s .  K o l u m b i a 
M a n m i n i  k o g u d u s e  1 . 
aastapäeva teenistus toimus 
28. aprillil, 2013. aastal selle 
pealinnas Bogotas.

Kogudust teeniv pastor 
David J. Jang jutlustas ja 
siis toimusid pidustused. 
Lapsed esitasid eritantse, 
õed Chanmi Hwang ja Cesia 
Jang laulsid laule ja Peruu 
Manmini koguduseliikmed 
esitasid samuti erietendusi, 
mis valmistasid suurt rõõmu.
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16. aprillist 2. maini 2013. aastal käis meeste ja naiste misjoni üldjuht 
pastor Heesun Lee misjonireisil viiel Euroopa maal: Prantsusmaal, 
Belgias, Lätis, Eestis ja Bulgaarias.

17. aprillil juhatas pastor Lee misjonär Paul D. Kangi teenitavas 
Prantsusmaa Manmini koguduses „Palve täiuse“ palvekoosolekut. 
19. aprillil külastas ta misjonär Christina H. Rohi teenitava Hainauti 
Manmini koguduse liikmeid ja andis nõu. 20. aprillil kuulutas ta 
Hainauti Manmini koguduses peetud „Koguduse äratuse põhimõtete“ 
teemalisel pastorite seminaril.

Pastor Lee (1. foto) selgitas põhimõtteid, mille abil Manmini 
Keskkogudus Söulis Koreas kasvas megakoguduseks, kus on umbes 
10 000 haru-ja liitkogudust üle maailma. Seminaril osalenud pastorid 
tundsid dr Jaerock Lee teenistusest kuuldes väga suurt hämmastust. 
Nad parandasid meelt, et nad ei olnud Jumala Sõnale kuuletunud ja 
langetasid uusi otsuseid (4. foto).

Pühapäeval, 21. aprillil, peeti Hainauti Manmini koguduse 
1. aastapäeva teenistus. Pastor Heesun Lee kuulutas ja õhutas 
koguduseliikmeid sõnakuulelikkuse tegusid üles näitama ja Naamani 
kombel õnnistatud saama. Õhtupoolikul toimus palverätiku teel 
tervenemise koosolek (viide: Apostlite teod 19:11-12) ja paljud 
koguduseliikmed tervenesid haigustest ja andsid Jumalale au. 

Pärast seda viis pastor Heesun Lee 23. aprillil läbi palverätiku teel 
tervenemise koosolekud Kuldiga koguduses Lätis (5. foto) ja 24. 
aprillil Tallinna koguduses Eestis (fotod 2, 3). Koguduseliikmed said 
palvevastused ja kogesid pastor Lee palverätiku palve kaudu jumalikku 
tervenemist. Nad kogesid ka Jumalat kiites ja palvetades Vaimu täiust.

26. aprillil osales pastor Lee esimesel WCDN Bulgaaria korraldatud 
Balkani konverentsil, mis toimus Sofias, Bulgaarias. Ta kuulutas 
„Tervendaja Jumal“ teemal erinevatest Manmini Keskkoguduse 
vanempastori dr Jaerock Lee kaudu ilmnenud tunnustähtedest, imedest 
ja väetegudest.

Manmini Keskkoguduse Kujutavate kunstide komitee väemeeskond 
austas igal koosolekul entusiastliku kiituse ja esinemisega Jumalat. 
Nende esinemine avas tee osalejate südametesse ja hämmastas neid 
armu ja tunnetega ja pälvis inimeste poolehoiu (6. foto).

Selle reisi ajal süütas misjonimeeskond, mis külastas viit maad, kaasa 
arvatud Euroopa Liidu pealinna Brüsselit Belgias (7. foto), pühaduse 
evangeeliumi tule Euroopas, kus kristlus on tugevas madalseisus.
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Armastus ei hoople

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 
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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) 

„Armastus on pika meelega, armastus hellitab, ta ei ole kiivas, armastus ei kelgi ega hoople.“ (1. Korintlastele 13:4)

Usku ja lootust on Taevasse minekuks ajutiselt 
vaja, aga armastus on igavene. Sellepärast on 
armastus usu, lootuse ja armastuse seast suurim. 
1. Korintlastele 13. peatükis toodud 15 vaimse 
armastuse iseloomuliku joone seast ütleb viies, 
et armastus „ei hoople.“ Piiblis öeldakse, et 
hooplemine on üks kurjadest omadustest, mida 
Jumal eriti vihkab. 

1. Hoopleja iseloomustus
Siin tähendab „hooplemine“, et me ei pea teisi 

enesest tähtsamaks, vaid eirame neid ja peame end 
igas asjas neist paremaks. Hooplejad peavad end 
teistest ülemaks. Neil on kalduvus teiste peale ülalt 
alla vaadata ja neid kogu aeg suunata ja juhatada. 
Tavaliselt tegutsevad nad enesest vähemtähtsamana 
näivate inimeste suhtes kõrgilt, aga vahel eiravad 
nad isegi enesest kõrgemal olijaid. 

Nende inimestega vestlemine lõpeb sageli 
teoretiseerimise ja riiuga. Veelgi hullem on see, et 
neil võib esineda vihapurskeid ja nad toonitavad 
oma õigsust. Ja siis tekib tüli. Õpetussõnades 
13:10 kirjutatakse: „Ülbusest tõuseb riid, aga kes 
nõu kuulda võtavad, on targad.“ 2. Timoteosele 
2:23 öeldakse: „Aga sõgedad ja kasvatamatud 
arutlemised lükka tagasi, teades, et need tekitavad 
tülisid.“

Inimestel on erinevad südametunnistused ja 
erinev teadmine, sest igaüks on näinud, kuulnud, 
õppinud ja kogenud erinevaid asju. See, mida 
hooplejad on õppinud, on tegelikult täis vigu. 
Kui ekslik teadmine kinnistub pika ajavahemiku 
jooksul, tekivad sellest eneseõigus ja egoistlikud 
mõttemallid. 

S i in  t ähendab  „eneseõ igus“  oma  õ iguse 
nõudmist, mis kinnistub aja jooksul egoistlikeks 
mõttemallideks. Teie isiksus või teie teadmised 
võivad niisugusteks egoistlikeks mõttemallideks 
kinnistuda. See moodustab teie „minaolemuse.“ 
Kuna egoistlike mõtete mallid on tugeva ehitise 
taolised, on neid pärast nende kehtestamist raske 
hävitada.

Oletame, et inimesel on alaväärtustunne. Ta näeb, 
kuidas rikas mees oma lipsu kohendab. Selle peale 
mõtleb ta, et rikas mees demonstreerib lihtsalt oma 
riietust. Või kui keegi kasutab tema juuresolekul 
mingit keerukat väljendit, arvab ta, et seda tehakse 
tema eiramiseks.

Hoopleja ei mööna oma viga ja ta toonitab oma 
mõtteid, mis viib tavaliselt teoretiseerimiseni. Aga 
alandlik inimene taas ei tülitse isegi siis, kui tal on 
tõesti õigus ja teised eksivad. Isegi kui ta on sada 
protsenti oma mõtte õigsuses veendunud, tunneb 
ta ikkagi, et ta võis eksida, kuna temas puudub 
domineerimissoov. 

Kui teil on alandlik süda, tähendab see, et teil on 
vaimne armastus, mis peab teisi teist tähtsamaks. 
Te peate neid kogu südamest enesest paremaks, 
olgugi et nad võivad olla vaesed, vähem haritud ja 
nõrgad. Te arvestate isegi väikeste lastega, sest te 
peate kõiki hingi Jeesuse verega päästetud kalliteks 
jumalalasteks. 

2. Lihalik hooplemine ja vaimne hooplemine
Me võime lihtsalt näha meis olevat välispidist 

kõrkust nagu hooplemist või teiste eiramist. Need 
omadused tähistavad „lihalikku kõrkust.“ Suurem 
osa kristlastest püüab neist vabaneda kohe pärast 
Jeesuse Kristuse vastuvõtmist ja tõetunnetusele 
tulekut. Aga vaimset kõrkust ei ole lihtne tuvastada 
ega sellest vabaneda. 

Mis on siis „vaimne kõrkus“? Kui te olete kaua 
aega kristlane olnud, võite te Piibli kohta palju 
teada. Teile on omistatud aunimetusi ja ülesandeid 
ja teist on saanud juht. Vahepeal arvavad mõned teie 
seast, et nad kasvatasid oma südant Jumala Sõna 
abil, kuigi see on vaid teadmiste tasemele jäänud. Ja 
te võite arvata, et te lihtsalt eristate tõde ja valet tõe 
abil, kuigi te tegelikult osutate teiste vigadele, olete 
kohtumõistja ja mõistate neid hukka.

Mõned inimesed eiravad omakasu tõttu teatud 
korraldusi, mille kohaselt nad oleksid pidanud 
tegema. Ilmselt nad rikuvad seda korraldust, 
kuid nad arvavad: „Ma olen erand, sest mul on 
niisugune kõrge ametikoht.“ Niisugust uhket südant 
peetakse „vaimseks kõrkuseks.“ Kui niisuguse 
südamega Jumala käsuseadust ja korraldust eirata, 
ei saa teie jumalaarmastus tõene olla. Kui te olete 
kohtumõistja või mõistate hukka, ei saa teid tõelise 
armastusega inimeseks pidada.

Igaühes on enne pühitsusele jõudmist mingil 
määral taolist kõrkust. Seega on tõesti oluline, 

et me tõmbaksime selle juure välja. Kui te seda 
tulelaadse palvega täiesti välja ei tõmba, muutute te 
isegi aru saamata upsakaks. See sarnaneb umbrohu 
taastärkamisele pärast selle äralõikamist, ent juurte 
maassejätmist. Teiste sõnadega, kui me ei juuri 
patuloomust täiesti välja, naaseb uhkus kristlasena 
elamise aja jooksul me südamesse. 

Seega me peaksime alati laste moodi Isanda ette 
alanduma, teisi enesega samaväärseteks pidama 
ja liikuma muutumatult edasi, kuni me saavutame 
parima armastuse, mille abil me teenime kogu oma 
eluga.

3. Kõrgid inimesed, kes usaldavad iseendid
Babüloonia impeeriumi kuningas Nebukadnetsar 

avas  impeer iumi  kuldse  a jas tu .  Tema a ja l 
ehitati Babüloonia rippaiad, mis oli üks vana-
aja maailmaimedest. Ta arvas, et tema ehitas 
suure kuningriigi ja et kogu panuse eest kuulus 
au talle. Ta pani isegi inimesed ennast jumalana 
kummardama. Jumal lasi lõpuks uhkel kuningal 
tunnistada, et Jumal on kogu inimkonda puudutava 
valitseja (Taaniel 4:30-32).

Kuningas aeti lõpuks paleest välja. Ta sõi rohtu 
kariloomade taoliselt ja ta juuksed kasvasid seitsme 
aastaga kotkasulgede sarnaseks. Pärast seda ta 
terve mõistus taastus. Ta sai oma kõrkusest aru ja 
tunnustas Jumalat (Taaniel 4:33-37).

Paljud uskmatud ütlevad kuningas Nebukadnetsari 
moodi, et nad usaldavad vaid iseendid. Aga 
nende elus esineb palju probleeme, mida ei ole 
võimalik inimvõimetega lahendada. Kuigi teadus 
ja meditsiin on märkimisväärselt arenenud, ei ole 
looduskatastroofe nagu taifuune ja maavärinaid ega 
alles avastatud haigusi võimalik peatada.

Veelgi hullem on see, et isegi mõned usklikud 
usaldavad ikkagi iseendid või võtavad kasutusele 
maailmalikke meetmeid. Jumal tahab neid aidata, 
aga Ta ei saa seda teha, kui inimesed ei alandu. Siis 
ei saa Ta neid vaenlase kuradi ja saatana eest kaitsta 
ja neid ei saa rikkalikele teedele viia. 

Kallid vennad ja õed Kristuses, 
Jumal ütleb, et uhke inimene on rumal. Kogu 

inimsugu koosneb suure Jumala ees vaid pelkadest 
loodud olenditest. Isegi kui teil on paljust kiidelda, 
on maapealne elu ajutine ja Kohtumõistmine saabub 
kindlasti.

Meid ülendatakse Taevas rohkem, kuniks me 
alandume Jumala ette ja teenime Teda, kuna 
Isand ülendab teid samamoodi, nagu kirjutatakse 
Jakoobuse 4:10: „Alanduge Isanda ette, siis Ta 
ülendab teid!“ Seega, alanduge. Ma palun Isanda 
nimel, et teist saaksid seda tehes suurepärased ja 
Jumala silmis kallid inimesed.

Vanempastor dr Jaerock Lee
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Jeesus  kuu lu tas  mäet ipu l  rahvahu lga le  ka l l i 
sõnumi. Seda kutsutakse „mäejutluseks.“ Jeesus 
õpetas peagi udutaoliselt kaduvatele inimestele 
igavesest õnnistusest, nimelt tõelisest taevariiki 
mineku õnnistusest.  Seda sõnumit kutsutakse 
„Õndsakskiitmisteks.“ See on märguanne meile, 
e t  me kont ro l l i ks ime end ja  läheks ime Uude 
Jerusalemma, kus asub Jumala troon. Läheme siis 
selle sügavustesse!

Õndsakskiitmised
Aidates meil tõelist õnnistust mõista

„Õndsakskiitmised “ 

Õndsakskiitmiste kogudus, mis ehitati põlisesse Jeesuse mäejutluse esitamise kohtaÕndsakskiitmiste kogudus, mis ehitati põlisesse Jeesuse mäejutluse esitamise kohta

„Õndsad on need, kes on vaimus 
vaesed, sest nende päralt on taevariik.“ 
(Matteuse 5:3) 

„Vaimus vaene“ olek tähendab, et inimesel 
on süda, kus ei ole uhkust, kõrkust, isekust, 
isekaid soove ega kurjust. Seega, „vaimus 
vaesed“ võtavad evangeeliumi lihtsalt vastu. Ja 
pärast Jeesuse Kristuse vastuvõtmist igatsevad 
nad vaimseid asju. Nad suudavad ka Jumala 
väe abil kiiresti muutuda. 

Vaimus vaeseks muutumiseks tuleb meil 
vabaneda lihahimudest, silmahimudest ja 
elukõrkusest. Teiste sõnadega, me peame alati 
Sõna abil eneses oleva kurjuse tuvastama 
ja sellest tulise palve abil vabanema ning 
vaimseteks lasteks saama. Alles siis võime me 
kogeda igavest õnnistust ehk Taevast.

„ Õ n d s a d  o n  k u r v a d ,  s e s t  n e i d 
lohutatakse.“ (Matteuse 5:4) 

Siin tähendab „leinamine“ vaimset leina 
jumalariigi ja selle õiguse pärast,  mitte 
lihalikku leina, mille põhjuseks on kurbus 
ja isekas soov. Vaimseks leinaks vajame me 
eelkõige vaimse armastuse olemasolu. On 
meeleparanduse lein, mis tähendab pattude või 
oma ülesannete täitmatajätmise tõttu leinamist. 
On ka usuvendade pärast leinamine ja lein 
enamate hingede päästmiseks. Kui me leiname 
vaimselt, annab Jumal meile seda, mida me 
vajame ja me saame rohkem kui me vajame. Ta 
annab meile ka tasusid taevariigis.

„Õndsad on tasased, sest nemad 
pärivad maa.“  (Matteuse 5:5)

Vaimselt tasased on tugevad ja vaprad tões, 
aga samal ajal on neil puuvillalaadne leebe ja 
tasane temperament. Kuna nad on vooruslikud 
ja samas head ja tasased, suudavad nad teiste 
vead andestada, neid mõista ja aktsepteerida. 
Paljud inimesed võivad neis oma hingele 
puhkekoha leida ja rahu kogeda. Kuna nad 
juhatavad paljusid sel viisil pääsemisele, 
võivad nad Taevas omale suured maavaldused 
saada. 

„Õndsad on need, kellel on nälg ja 
janu õiguse järele, sest nemad saavad 
küllaga.“ (Matteuse 5:6)

Siin tähendab õigsus Jumala tahte järgimist ja 
headuse ja tõe Jumala Sõna tegemist. Nii nagu 
näljased ja janused otsivad tõsimeelselt toitu 
ja vett, tuleb meil õigsuse teoks tegemiseks 
selle järele nälga ja janu tunda. Meil tuleb oma 
vaimse nälja ja janu kustutamiseks Inimese Poja 
liha süüa ja verd juua. 

See tähendab, et me võtame Jumala Sõna 
usinalt enesesse ja talletame seda ning teeme 
selle kohaselt. Kui me Sõna pidevalt kuulame ja 
seda õigsuse järele nälga ja janu tundes teeme, 
võime me saada omale tõesüdame, kus pole 
väärust. See on vaimutäius, mis antakse neile, 
kes tunnevad nälga ja janu õigsuse järele.

„Õndsad on halastajad, sest nende 
peale halastatakse.“ (Matteuse 5:7)

„Halastamine“ tähendab teiste mõistmist, 
andestust ja õigele teele juhatamist ka siis, kui 
nad meile põhjuseta halba teevad. See ei tähenda 
omakasu saamiseks oma vaatenurgast mõtlemist, 
vaid teiste vaatenurgast asjade nägemist, et me 
võiksime neid mõista ja nende peale halastada.

 „Halastus“ ilmneb väliselt paljudel eri viisidel. 
Andestus, karistus ja heategevus sisaldavad 
halastust. Kui me suudame teistele andestada 
ja nende peale halastada, andestab Jumal meile 
meie ebaõigluse ja halastab meie peale. 

„Õndsad on puhtad südamelt, sest 
nemad näevad Jumalat.“  (Matteuse 
5:8)

„Südamepuhtus“ tähistab püha käitumist mitte 
vaid väliselt, teadmiste ja hariduse baasilt, vaid 
meil peab olema ka püha ja pühitsetud süda. 
Meie süda võib olla püha me südamest kurjusest 
vabanemise,  Jumala Sõna ellurakendamise 
ja tõega täitumise määraga võrdeliselt. Selle 
tegemiseks on meil vaja Tema Sõna tegemiseks 
pingutusi teha ja tahtejõudu, aga ka Püha Vaimu 
abi ja Jumala armu ja jõudu. „Jumala nägemise“ 
õnnistused ei tähista siin mitte vaid Isa Jumala 

kuju nägemist, vaid ka südamesoovidele ja 
palvetele vastuste saamist ja Jumalaga kohtumist 
ja Tema kogemist inimelus.

„Õndsad on rahutegi jad, sest neid 
hüütakse Jumala lasteks.“   
 (Matteuse 5:9)

Rahu tähendab eneseohverdust, isegi oma elu 
teistele pühendamise hinnaga. Alles siis kui 
meil on rahu Jumalaga pärast Jumala ja meie 
vahelise patumüüri hävitamist ja meis valitseb 
rahu valedest asjadest nagu näiteks vihkamisest 
vabanemise kaudu, võime me teistega rahujalal 
olla.

Kui me ohverdame end kõiges ja vabaneme 
igasugusest kurjast, võime me rahu taotleda ja 
meid kutsutakse jumalalasteks. Me võime saada 
ka osa vaimsest meelevallast ja väest, mis oli 
Jeesusel (Matteuse 10:1). Lisaks läheme me 
Uude Jeruusalemma, kus asub Jumala troon ja 
siis me kogeme tõeliste jumalalastena austust ja 
au.

„Õndsad on need, keda õiguse pärast 
taga kiusatakse, sest nende päralt on 
taevariik.“ (Matteuse 5:10)

Kui me elame Jumala Sõna kohaselt tõde 
järgides, tabab meid vahel tagakius, nii nagu 
kirjutatakse 2. Timoteosele 3:12. Samamoodi 
nagu pimedus kaob valguses, kui Valguseks 
olevasse Isandasse uskujate hulk suureneb, 
kahaneb vaenlase kuradi ja saatana valitsusjõud. 
Vaenlane kurat ja saatan valitsevad maailmalikke 
inimesi, kes neile kuuluvad. Nad ässitavad neid 
usklikke taga kiusama, et nad ei elaks kohast 
kristlase elu.

Me võime rõõmustada ja õnnelikud olla, kui 
meid Isanda nime pärast taga kiusatakse, sest 
meid ootab suur tasu taevariigis. Tagakiusu 
võitmisega kasvab meie usk ja me liigume 
taevariigi parematesse eluasemetesse.

 Väljavõtted raamatust 
Tõelist õnnistust taotlev inimene

Autor: dr Jaerock Lee



Nr 13  2. juuni, 2013 anmini   u  iseM U  

GCN URIMBOOKS

Tel.: +82-70-8240-2075 
www.urimbooks.com
urimbook@hotmail.com

Tel.: +82-2-824-7107
www.gcntv.org
webmaster@gcntv.org

Ülemaailmne Kristlike Arstide Võrk Urimi Kirjastus

Tel.: +82-2-818-7039 
www.wcdn.org
wcdnkorea@gmail.com

MIS
Manmini Rahvusvaheline SeminarÜlemaailmne Kristlik Võrk 

Tel.: +82-2-818-7334 
www.manminseminary.org
manminseminary2004@gmail.com

4
„Mu süda täitus Jumala „Mu süda täitus Jumala 

armastusega ja ma tervenesin armastusega ja ma tervenesin 
ja olen täie tervise juures“ja olen täie tervise juures“

Õde Nancy Kapur (Delhi Manmini kogudus, India)

Ma olen Delhi Ülikooli Humanitaarteaduskonna esimese 
aasta üliõpilane. Enne Delhi pastor John Kimi teenitavasse 
Manmini kogudusse tulekut käisin ma koguduses, aga mu elu 
ei muutnud. Vahel ma kuulutasin evangeeliumi ja palvetasin, 
aga ma väsisin ja kaotasin lootuse.

Sel ajal oli mul polütsüstilise munasarjasündroomi tõttu 
kuue kuu vältel esinenud ebakorrapärane menstruatsioon. 
Selle põhitunnusteks on anovulatsioon, mis tekitab 
ebakorrapärast menstruatsiooni, amenörroat ja ovulatsiooniga 
seotud viljatust. Ma olin valudes, sest mul olid unehäired, 
peavalud ja mu mõlemad käed ja jalad valutasid spondüliidi 
operatsiooni tõttu, mis mulle tehti siis, kui ma olin 14-aastane. 
Ma palvetasin haiguse tõttu igal hommikul, aga ma ei suutnud 
seda kuidagi võita. Ma ei suutnud enam naeratada ja olin väga 
närviline, seega ma vaidlesin teistega sageli ja mul esinesid 
vihapursked. Ma olin valu tõttu väsinud ja tahtsin surra. 

Ühel päeval kuulsin ma oma tuttavalt, vend Agugustinilt 
dr Jaerock Lee sõnumitest ja väetegudest. Ta sai dr Lee kohta 
teada sõbralt saadud raamatust Põrgu. Ta oli raamatust palju 
armu saanud ja logis Manmini Keskkoguduse veebisaidile 
aadressil www.manmin.org. Tema kristlik elu uuenes 
veebisaidilt dr Lee sõnumeid kuulates ja ta läks Delhi 
Manmini kogudusse. Pärast temalt selle kõige teadasaamist 
soovisin ka mina väga kohtuda elava Jumalaga, kes võiks 
mind tervendada ja mulle vastata. 

Mu elu muutus päevast, mil ma registreerusin Delhi 
Manmini koguduseliikmeks 3. veebruaril, 2013. aastal. 
Ma hakkasin Manmini Keskkoguduse teenistuste Interneti 
otseedastuste kaudu Jumala Sõna vaimsest tähendusest aru 
saama. Ma sain teada, et kui me armastame maailma, ei ole 
meis Jumala armastust. Sellest päevast alates lõpetasin ma 
televiisori vaatamise ja hakkasin naudinguga Piiblit lugema. 
Ma lugesin Piiblit ja kuulasin dr Lee sõnumeid ja lugesin iga 
päev tema raamatuid. Seega, nüüd ma olen täis taevalootust ja 
minu südamesse ei pääse enam midagi, mis on maailmast. 

Ma hakkasin uskuma, et ma tervenen haigusest, kui ma 
pean Jumala käsuseadust armastusest Tema vastu, kuna ma 
mõistsin oma kalleid lapsi õnnistustesse juhatava Isa Jumala 
armastust. Ma hoidsin oma südant armastuses ja võtsin iga 
teenistuse ajal vastu dr Jaerock Lee palve haigete eest.

25. märtsi ööl, 2013 juhtus minuga midagi hämmastavat. 
Ma kõndisin tänaval, kui ma kuulsin häält, mis ütles 
mulle: „Sa oled oma haigusest terveks saanud, lase oma 
tervislikku seisundit kontrollida.“ Ma vaatasin ringi, aga 
läheduses ei olnud kedagi. Üllatuseks kadus mu kätest ja 
jalgadest spondüliidist tingitud valu ja ma vabanesin ka 
peavaludest. Nüüd ma magan öösiti hästi ja ma tervenesin ka 
ebakorrapärasest menstruatsioonist.

Ma tänan oma palvele vastanud Jumalat ja minu eest 
palvetanud dr Leed kogu südamest. 

Tunnistused

VOD kaudu vaadatud Manmini Keskkoguduse teenistused näisid olevat täis Isanda armastust ja 
meenutasid mulle Taevast. Lakkamatult leidsid aset tunnustähed, imeteod ja väeteod. Ma igatsesin 
seda kogudust väga külastada. Aga sel ajal ei saanud ma rahaliste vajaduste tõttu minna, seega ma 
palvetasin tuliselt ja Jumal vastas mulle. 

2011. aasta suvel külastasin ma lõpuks Manmini Keskkogudust ja see ületas mu lootused. 
Seal oli ülevoolav õnn ja rõõm. Ma kogesin ka Manmini suvelaagris tunnustähti ja imetegusid. 
Eestisse naastes kuulasin ma tähelepanelikult dr Lee jutlustesarju „Hästi õppimise põhimõtted“ 
ja rakendasin kuuldut oma õpingutes. Selle tulemusel lõpetasin ma gümnaasiumi väljapaistva 
tulemusega. Lisaks astusin ma Tartu Ülikooli, mis on Eesti kõige kõrgematasemelisem ülikool. 

Ma osalen pühapäevastel teenistustel, reedeöisel palvekoosolekul ja Taanieli palvekoosolekutel 
Interneti otseedastuse kaudu. Pühapäevastel teenistustel osalemiseks pean ma ajavahe tõttu 
kell neli hommikul ärkama, aga ma teen seda südameigatsusega. Lisaks palvetan ma pühaduse 
saavutamiseks 18. märtsil, 2013. aastal alanud järjestikuse Taanieli palvekoosoleku topeltsessiooni 
vältel ja olen palve ajal higine ja pisarais. Ma tänan ja austan Jumalat, kes tegi mu terveks ja kes 
on mind õnnistanud, et ma saaksin täiuses edasi liikuda.

Ma elan õnnelikult, sest ma sain aru Jumala armastust ja hakkasin elama tõelise kristlase elu. 
Ma sain Manmini Keskkogudusest ja vanempastor dr Jaerock Lee väelisest teenistusest teada 
oma isa, pastor Grigori Kolesovi kaudu. 2010. aasta juunis oli mul kõhuvalu, mis oli mulle juba 
kuus aastat vaevusi tekitanud. Arstid ei teadnud selle tekkepõhjust. Seega, mulle oli hämmastav ja 
teretulnud uudis, et dr Lee palve läbi ärkasid surnud ellu ja inimesed tervenesid kõigist haigustest. 
Ma sain kinnituse, et ma saan ta palve peale terveks. 

Dr Lee autobiograafi a Minu Elu, Minu Usk liigutas mind väga. Ma lugesin seda pisarsilmil ja 
mu südamesse tuli tõeline usk ja suur armastus Jumala vastu. Ma sain eelkõige aru, et haiguste 
põhjuseks on patt ja ma püüdsin leida, milles seisnes mu patumüür, mis pani mind Jumalale 
vastu seisma. Ma parandasin meelt ja paastusin ja palvetasin, et terveneda. 2. juulil, 2010. aastal 
palvetas dr Lee Manmini Keskkoguduse reedeöisel teenistusel minu eest Interneti teel ruumi ja 
aega läbiva palve ja ma sain täiesti terveks. 

30. ja 31. oktoobril, 2010. aastal toimus Tallinnas dr Jaerock Lee 2010. aasta Eesti Imede 
ja tervenemise koosolekusari. Ma osalesin sellel igatsusega südames. Osalejate arv oli Eesti 
kristliku ajaloo suurim ja osalejad austasid Jumalat. Dr Lee kuulutas sõnumeid pealkirjadega 
„Looja Jumal“ ja „Miks Jeesus Kristus on meie ainus Päästja?“ Siis palvetas ta laval haigete 
eest. Palvetamise ajal ja kohe pärast palvet hakkasid pimedad nägema, jalutud käima ja inimesed 
tervenesid paljudest haigustest.

Ma nägin oma silmaga väetegusid, mis tundusid vaid Piibli aegadel võimalikud olevat. Ma 
mõtlesin neid nähes, et Jumal on tõesti elav ja Ta tegutseb oma kalli sulase läbi väega. Sellest 
ajast saadik olen ma kuulanud dr Lee sõnumeid Manmini Keskkoguduse venekeelsel veebisaidil 
ja mu kristlik elu on igapäevaselt muutunud.

Õde Anastasia Kolesova (Tõeallika kogudus Eestis)

„Ma olen muutuse voos
isegi Eestis olles“


