
17. mail, 2013.aastal organiseeris 
Iisraeli pastorite ühendus Galilea 
mere kallastel asuval välilaval 2013. 
aasta Kristallmuusika festivali. See 
meenutas Isanda hingamist.

S ü n d m u s e l  o s a l e s  u m b e s 
1700 inimest USAst, Venemaalt, 
Valgevenest, Saksamaalt, Šveitsist 
ja Iisraelist. TBN Venemaa edastas 
seda otseülekandes kogu maailmale. 
Nad kiitsid väljas olevas avalikus 
kohas julgelt Isanda Jeesuse nime, mis 
tunnistas, kui palju kordi mõjukamaks 
ja võimsamaks Kristallfoorum pärast 
dr Jaerock Lee kolmeaastast teenistust 
Iisraelis oli muutunud.

Iisraelis on väga vähe kristlasi, 
kuna enamik kodanikes t  jä rg ib 
monoteistlikku judaismi. Iisraeli 
s e a d u s  t u n n i s t a b  a m e t l i k u l t 
usuvabadust, aga juudid ei aktsepteeri 
kristlust. Seega oli Isandat Jeesust 
uskuv „messiaanlik juut“ tavaliselt 
ühiskonnast eraldatud ja kristlikud 
pastorid kannatasid tagakiusu ja 
rahalisi raskusi. 

K o l m e a a s t a s e  2 0 0 7 - 2 0 0 9 

ajavahemiku vältel Iisraeli kaksteist 
korda külastanud dr Jaerock Lee 
kuulutas pühaduse evangeeliumi ja tegi 
ta sõnu kinnitavaid väetegusid. Dr Lee 
väge nähes tajusid kohalikud pastorid 
Jumala ettehoolet Iisraeli jaoks ja 
asutasid 2008. aastal Kristallfoorumi. 
See organisatsioon on Iisraeli rahva 
seas äratuse esile kutsunud. 

2009. aasta septembris korraldasid 
n a d  d r  J a e r o c k  L e e g a  I i s r a e l i 
ühendkoosolekute sarja ja ta kuulutas, 
et Jeesus on meie ainus Päästja umbes 
220 maale otseedastuse ajal. 

S e l l e s t  a j a s t  s a a d i k  o n 
K r i s t a l l f o o r u m  a b i e l u p a a r i d e 
s e m i n a r i d e ,  n o o r t e l a a g r i t e  j a 
muusikafestivalide korraldamise teel 
paljude meetoditega dünaamiliselt 
teeninud. Eriti elavnesid pastorite 
kogudused, kuna palverätikute kaudu, 
mille eest dr Lee palvetas, said teoks 
suured meeleparanduse ja jumaliku 
tervenemise teod (Viide: Apostlite 
teod 19:11-12) .  Nad on dr  Lee 
jutlusi igapäevaselt TBN Venemaa, 
CNL-i, Püha Jumala TV, Rodnoi 

TV ja Interneti kaudu kuulates usus 
edenenud. 

2 0 1 3 .  a a s t a  K r i s t a l l m u u s i k a 
festivali moodustasid erinevad isikud, 
kes osalesid taolistel sündmustel 
ülistusjuhtidena Ashdodist, Haifast, 
Naatsaretist ja Tel Avivist, Aafrika 
ülistusmeeskond, Oxamita Ukrainast; 
tuntud ülistuslauljad Gerasim ja 
Valeri Korov Venemaalt ja Aleksander 
Patlis, kes juhib Valgevene tuntud 
ülistusgruppi „Uus Jeruusalemm“.

Manmini Keskkoguduse Kujutavate 
kunstide komitee asepresidenti ja 
ülistusjuhti Rose Hani paluti Auülistuse 
tantsurühmaga festivalil osaleda ja nad 
said avaetenduse ajal ja pärast viimast 

esinemist aplausi osaliseks. Paljud 
inimesed publiku seast tervitasid nende 
esinemist entusiastlike kiiduhüüetega. 
Nad ütlesid, et Manmini meeskonnad 
olid festivali parimad ja aplodeerisid 
ülistusjuhi Hani täpse heebrea- ja 
venekeelse häälduse peale. Mõned 
teised kommenteerisid ka: „Nende tore 
riietus ja rekvisiidid lasid mul Taevast 
ette kujutada.“ Sellest sündmusest tehti 
sõltumatu saade, mis edastati TBN 
Venemaa vahendusel.

Korraldaja sõnul oli Isandat Jeesust 
Galilea mererannal paljude inimeste 
seltsis põnev kiita. Ta kommenteeris 
lisaks, et tegu oli dr Lee Iisraeli 
teenistuse viljaga.
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„Yeshua nimi on tõstetud kõrgele“

Emots ionaa lne k i i tuse lau l  ka jas Ga l i lea mereranna l ,  pannes Isanda hää le kõ lama Jeesuse sünn ikoha I i s rae l i  kuu la jaskonna kõr vus.  Fest i va l ,  kus osa les 
umbes 1700 in imest ,  kandus raadio la inete kaudu kogu maai lma. ( Vasakul  ü leval ,  ü l is tus juht  Rose Han; paremal,  Auül is tuse tantsur ühm)

2013. aasta Kristallmuusika foorum, 
mille korraldajaks oli Iisraeli Kristallfoorum
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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 ei käitu näotult
„Armastus ei käitu näotult, ta ei otsi omakasu, ta ei ärritu. Ta ei jäta meelde paha, tal ei ole rõõmu ülekohtust.“ (1. Korintlastele 13:5)

Näotu käitumine tähendab ebadelikaatsust, viisakuse 
või sündsustunde puudumist. Muidugi võib tervitamise 
või rääkimise viis erineda ajast ja sugupõlvest sõltuvalt. 
Aga ikkagi on olemas elementaarne viisakus, millest 
paljud peaksid kinni pidama. Kuid paljud käituvad 
üllatuslikult ebadelikaatselt, kuid nad ei saa oma taktitunde 
puudumisest ise aru. Nad käituvad tavaliselt eriti halvasti 
oma lähedastega. Te võite arvata, et sõbra puhul ei loe, 
kui te veidi ebaviisakamalt käitute, sest te olete väga 
lähedased, aga teie ebaviisakad teod ja sõnad võvad ta 
tunded haavata.

Kui teil on tõeline armastus, ei käitu te sündsusetult. 
Mida te teete, kui teil on väärtuslik kalliskivi, mis 
tähendab teie jaoks palju? Kas te käikste sellega hooletult 
ringi? Te käiksite sellega tõenäoliselt väga hoolikalt ringi 
ja kardaksite seda isegi kriimustada. Aga kui te oma sõpru 
tõeliselt armastate, peate te neid väga kalliks! 

1. Olukorrad, kus inimesed käituvad Jumala 
suhtes viisakusetult

Mõned inimesed räägivad, et nad armastavad Jumalat, 
aga nende teod ja sõnad ei näita kuidagi Tema vastu 
armastust üles. Tüüpiline juhtum on ülistusteenistuste 
ajal magama jäämine. Ütleme, et te külastate oma maa 
Presidendi kutsel teda. Kui te temaga rääkimise ajal 
magama jääksite, oleks tegu täieliku ebaviisakusega. Aga 
kui te olete vägede Jehoovale – Jumalale ülistust laulmas 
ja olete unine või jääte Tema ees magama, on kahtlane, 
kas te Teda ikka tõeliselt armastate. Samuti on viisakusetu 
ülistusteenistuste ajal sõpradega rääkida või suvalisi 
mõtteid mõlgutada. See näitab, et teil puudub Jumala 
vastu aukartustunne.

Kui te jutlustamise ajal räägite, mõtlete omi mõtteid 
ja magama jääte, on see jutlustajate suhtes ebaviisakas. 
Nad võivad muretseda, kas te saate nende sõnumite 
kaudu armu või mitte. Vahel peatab see jutlustajate Püha 
Vaimu sisenduse. Lõpuks, kui te niimoodi teenistusel 
olles käitute, kahjustab see teile lisaks ka teisi teenistusel 
osalejaid.

Teenistuselt vara lahkumine kuulub samuti 
ebadelikaatse käitumise alla. Te peate teenistuse lõpuni 
istuma ja teenistusele keskenduma, välja arvatud siis, kui 
teil on vaja teenistuse protseduuridega seotud kohustusi 
täita. Te peaksite teenistusele kogu südamega pühenduma, 
vaiksest palvest või apostlite usutunnistusest meieisa 
palveni. Sama kehtib kogu teenistuse kohta, kaasa arvatud 
ülistus, palve, ohvrianni andmine ja teadete kuulamine. 
Teil tuleb Jumalasse samasuguse tõsise südamega 
suhtuda nii kiituse ja ülistuse teenistuste ajal ja kodugrupi 
teenistustel kui ka koguduse ametlikel teenistustel.

Kogu südamest ülistamiseks ei tohi te esiteks hiljaks 
jääda. Inimestega kohtumisele hiljaks jäämine on 
viisakusetu, aga Jumalaga kohtumisele hilinemine on 
äärmiselt viisakusetu! Teenistuseks eelneva palve läbi 
ettevalmistumine on asjakohase viisakuse väljendus. 
Lisaks, Jumala suhtes ebaviisakas käitumine tähendab 
koosolekutel osalemist pärast alkoholi joomist või 
suitsetamist ja oma mobiiltelefoni kasutamist, lastel valjult 
rääkida ja mängida lubamist, närimiskummi nätsutamist ja 

teenistuste ajal söömist.
Teie käitumine on samuti oluline. Kui te lähete 

kogudusse kodus kantavate riietega ja ei hoolitse enese 
eest piisavalt, on see ebasünnis. Te peaksite tulema 
puhtalt ja hoolitsetud väljanägemisega. Kindlasti on ka 
erandeid. Vahel võite te osaleda kolmapäevasel teenistusel 
või reedeöisel teenistusel tööriietes, sest te tulete kiiruga 
töölt. Sel juhul Jumal ei arva, et te olete Tema vastu 
viisakusetud. Ta pigem tunneb rõõmu teie südamest, mis 
soovib teenistustel osaleda, kuigi teil on kiire.

Kui te katkestate kellegi palve, ta õlga mingi pakilise 
asja tõttu puudutades või kui ta lõpetab teie tõttu kohe 
palve, on nii teie kui tema käitumine ebaviisakas, sest te 
mõlemad lõpetate Jumalaga vestluse ühekülgselt.

Kui me ülistame Jumalat ja palvetame vaimus ja tões, 
aktsepteerib Jumal meie südant rõõmuga ja tasub meile 
õnnistuste ja tasudega. Teisalt, kui me käitume üha enam 
ja sagedamini ebaviisakalt, kuhjame me Jumala vastast 
patumüüri. Siis tuleb meil kannatada eri probleeme, nagu 
näiteks haigusi või õnnetusi või meil on raske saada 
palvevastuseid ka siis, kui me kaua palvetame.

2. Juhtumid, mil inimesed on pühamu siseselt 
ebaviisakad

Pühamu ei tähista ainult pühamut. Selle alla kuuluvad 
koguduse aiad, lisahooned ja teised kogudusesisesed 
kohad. Seega tuleb meil väga tähelepanelik olla selle 
suhtes, mida me koguduse kohas räägime ja teeme. Me 
ei tohi seal võidelda ega maailma ettevõtmistest ega 
rõõmudest rääkida. Me ei või kahjustada pühi esemeid, 
mis kogudusele kuuluvad ega ohvrianni ümbrikuid 
isiklikuks otstarbeks kasutada.

Ostmine ja müümine peavad koguduses range boikoti 
all olema. Mõned inimesed ei arva, et nad seda rikuvad, 
sest nad kasutasid elektroonse makse võimalust ja said 
ostu koguduse kontorist kätte. Aga selleski sisaldub 
ilmselgelt ostu- ja müügitegevus. Mõtelge Jeesuse peale, 
kes pööras rahavahetajate lauad ja templi ohvriteks 
loomade müüjate istmed ümber, nii nagu kirjutatakse 
Matteuse 21:12-13. Ta ei lubanud neil isegi ohvriteks 
kasutatavaid loomi müüa ega osta, seega koguduses ei ole 

isiklikuks otstarbeks tehtud ostud iialgi vastuvõetavad. 
Meil ei tohiks koguduses ka heategevusmüüki olla. 

Pühamu on paik, mis on spetsiaalselt eraldatud vaid 
Jumala ülistamise teenistusteks ja Temaga suhtlemiseks. 
Me ei tohiks koguduse ja pühamu pühadust unustada ja ei 
tohiks Jumala ees sündsusetult käituda.

3. Juhtumid, mil inimesed on teiste suhtes 
ebaviisakad

Te võite teiste vastu jämedad olla, kui te taotlete teiste 
olusid arvesse võtmata omakasu. Me peame ka teistele 
helistades viisakad olema, kuigi võib tunduda, et tegu on 
tühiasjaga. Me ei tohiks neile hilja öösel helistada ega 
nendega palju rääkida, kui neil on kiire. See võib neile 
probleeme tekitada. Kokkusaamisele hilinemine ja teiste 
ette ja nende elukohta ootamatult ilmumine on samuti 
viisakusetu.

Mõned inimesed mõtlevad, et kui nad kõigest sellest 
kinni peavad, muutuvad nende lähisuhted ebamugavaks. 
Muidugi, mõned neist on tõesti lähedased, et üksteise 
vigu mitte tähele panna. Aga keegi ei tea teiste südant 
sajaprotsendiliselt. Oletame, et keegi arvab, et ta on 
teisega lähedane. Aga pole alati tõene, et teine inimene 
samamoodi arvab. Seega me peaksime kogu aeg püüdma 
end teiste olukorda panna. 

Mõned inimesed teevad näiteks oma lähedaste sõprade 
tunnetele hoolimatute sõnadega haiget. Kui te oma pere 
või lähedaste sõprade suhtes ebaviisakalt käitute, võivad 
teie suhted nendega muutuda halvemaks kui muude 
inimestega. Samuti, mõned käituvad nooremate suhtes 
või alamas seisundis olevate inimeste suhtes sündsusetult. 
Nad lihtsalt räägivad nendega üleolevalt või tekitavad 
neile ebamugavustunnet neid ignoreerides või käsutades. 

Tänapäeval on raske leida inimesi, kes teeniksid oma 
vanemaid või õpetajaid kogu südamest, kuigi nad on seda 
kindlasti väärt. Mõned ütlevad, et nad ei saa selle suhtes 
midagi teha – sugupõlved on muutunud. Aga on asju, 
mis ei muutu kunagi, isegi mitte aja jooksul. 3. Moosese 
raamatus 19:32 kirjutatakse: „Hallpea ees tõuse üles ja 
vanale anna au! Karda oma Jumalat! Mina olen Isand!“ 
Jumal tahab, et me täidaks oma kohuseid inimesena 
hästi, et me ei oleks teiste vastu viisakusetud ja peaksime 
seetõttu kinni ka selle maailma seadusest ja korrast. 

Kallid vennad ja õed Kristuses, enamik inimestest 
veedab liiga palju aega teiste inimestega kohtudes, 
nendega rääkides, töötades või einestades. Aga kõigil on 
erinev haridus, eri teadmised, nad on eri maalt, erinevast 
kultuurist ja muu sarnase suhtes erinevad. Missugust 
viisakusstandardi siis kasutada tuleks? Tegu on meie 
südames oleva armastuse seadusega.

Armastuse seadus tähendab armastuse enese – Jumala 
– seadust. Me võime elada Isanda juhiste kohaselt 
võrdväärselt sellega, mil määral me talletame eneses 
Jumala Sõna ja siis ei ole me kellegi vastu jämedad. Teine 
armastuse seaduses sisalduv viide on „arvestamine“. 
Teistega arvestamises võib seisneda suur vägi. Ma palun 
Isanda nimel, et te teeniksite igaüht viisakalt, otsekui te 
teeniksite Isandat.

Vanempastor dr Jaerock Lee

Nr 14  7. juuli, 2013 anmini   u  iseM U  Elusõna – Vaimne armastus (7)2



Nr 14  7. juuli, 2013 Esiküljeluguanmini   u  iseM U  3 

Apostlite tegudes 20:35 kirjutatakse: „…pidades 
meeles Isanda Jeesuse sõnu, ms Ta on öelnud: „Õndsam 
on anda kui võtta!““ Asjad, mida me „anname“ või mida 
me „saame“, sisaldavad kõiki meie tõeseid tegusid, mille 
jaoks on vaja aega ja jõupingutusi ning raha.

Oletame, et paljud said kogudusest rahalist abi. 
Mõned neist elasid usinat kristlase elu, nad olid pidevalt 
tänulikud, tegid tänutundest tegusid ja aitasid hiljem 
isegi teisi abivajajaid, et tasuda neile osaks saanud armu 
eest. Teisalt, oli neid, kes väljendasid oma tänumeelt, 
aga ei teinud ise head, nii nagu neile tehti. Nad teadsid, 
et vaeste aitamine oli üks headuse juurde kuuluv tegu, 
aga nad ootasid lihtsalt teistelt taoliste heade tegude 
tegemist, ent ei teinud neid tegusid ise. Aga oli ka neid, 
kes töötasid ustavalt ja olid vabatahtlikult valmis armu 
eest tasuma, aga nad peatusid keset selle tegemist. Nad 
isegi unustasid soovi armu eest tasuda, kui nad teistega 
suhtlemisel enam ühel meelel ei olnud.

Vaatame teist näidet; kui mingi grupil on koosolek. 
Mõned tulevad koosolekule vara ja valmistuvad 
selleks enne teiste tulekut ette, et kõik hästi läheks 
ja kontrollivad usinalt, kas kõik on ette valmistatud. 

Kui nad on olukorras, kus nad ei saa vara tulla ja 
ettevalmistusi teha tunnevad nad häbi ja püüavad 
järgmisel korral niimoodi mitte teha. Aga teised tulevad 
koosolekule harjumusest hilja. Isegi kui nad ei hiline, 
tulevad nad koosolekule pärast seda, kui teised on 
koosolekueelsed ettevalmistused lõpetanud. Nad on 
omandanud kombe teiste teenimisest kasu saada.

Aga see on teine juhtum. Mõned teist võivad meeleldi 
vaeseid aidata või kingitusi jagada ja teile meeldib teisi 
teenida isegi siis, kui te seda tegema ei pea. Aga kui 
need inimesed teid ei täna, arvavad mõned, et nad ei tea 
inimese kohuse kohta midagi või peavad neid kõrgiks ja 
ebaviisakaks. Niisugune teguviis vihjab, et te olete oma 
teenetele hinnasildi külge riputanud. Jumala silmis ei ole 
niisugused teod „head“.

Jumala poolt tunnustatud headus või vaimne süda 
annab teistele lihtsalt seda, mida nad soovivad ja trööstib 
nende südant. Jumal ei lakka peale ühte korda andmast, 
aga Ta soovib meile korduvalt parimat anda. Meil peab 
andmisest parem meel olema kui saamisest, nii nagu 
Jumalalgi ja me ei tohiks mõtelda: „Ma olen teda korra 
teeninud ja sellest piisab.“

K
„Kas mul on 

harjumus anda 
või saada?“

Paljud kristlased paluvad, et Jumal laseks neil saada 
teatud headuse vormi, nagu teeniva või ohvrimeelse 
südame. Aga tegelikult puudub neil arusaamine või nad 
ei aktsepteeri kedagi, kelle käitumine ei vasta nende 
kasuootustele.

Oletame näiteks, et keegi koguduse töötegija tegi teiega 
koostööd, aga hakkab poole peal end koju asutama. Aga 
kui te saate temast headusega aru ja arvate, et tal on mingi 
teatud põhjus, ei tekita see teile vaevatunnet. Te suudate 
lihtsalt veelgi tõsimeelsemalt edasi töötada, et töö hästi 
tehtud saaks.

Aga mõned inimesed mõtlevad: „Minulgi on kiire ja 
asju teha vaja. Kas see polnud eelnevalt planeeritud? Kas 
ta tõesti peab nüüd ära minema?“ Või nad võivad tema 
üle kohut mõista, teda isekaks pidades. Või nad võivad 
arvata, et nad paluvad tal nende eest mingit ülesannet 
täita sama ajaperioodi vältel, mil ta töölt puudus, kui nad 
hiljem vabatahtlikku tööd tegema peavad. Siis ei saa nende 

vabatahtlikku tööd Jumalale hea lõhnana pakkuda. Nendega 
läheb niimoodi, sest nad ei kasvata oma südames headuse 
sõna ja kuhjavad seda pelga teadmisena.

Kui headuse mõõdupuud enese asemel teistele rakendada, 
võib juhtuda, et te peate end eksikombel heaks ja õiglaseks. 
Te võite arvata, et te saavutate headust, sest te investeerite 
ka oma kiire ajagraafi ku vältel aega jumalariigi töösse. Mis 
juhtub siis, kui teid keset tööaega varem lahkumise eest 
noomitakse. Võib-olla te saite haiget ja mõtlesite: „On tal 
siis vaja niimoodi öelda? Mul on piisavalt piinlik, et ma 
pean varem minema. Ta peaks mind tänama selle eest, et ma 
nii kaua nii palju tööd tegin.“ Võib-olla te olete solvunud ja 
arvate, et teil on õigus.

Kui me mõtleme oma vaatenurga ja kasu peale, ei saa 
me vaimset headust. Head inimesed mõtlevad alati asjadele 
teiste vaatenurgast. Seda tehes ei vali me enesele lihtsamat 
või paremat teed, vaid leiame viisi, kuidas panna teisi end 
paremini tundma ja Jumala auallikaks saada.

K
„Kas ma mõistan 
teisi ja panen end 
nende olukorda?“

Mõned in imesed e i  teeni  oma ülemusi  kogu 
südamest ja ei kuuletu süsteemisiseselt. Aga kui 
nende alluvad ei teeni neid korralikult, tunnevad 
nad ebamugavust ja ütlevad, et „nad õõnestavad 
kehtivat korda“! Kuna niisugused inimesed on kõrgid, 
tunnevad nad ebamugavust, kui inimesed ei teeni neid 
nende arvates sobivalt. 

Ütleme, et teie kontoris käib töö mingi ülesande 
kallal.  Alluv teeb ülemusele ettekande, kuid ei 
kanna teile midagi ette. Võib-olla tunnete te end 
ebamugavalt ja mõtlete: „Miks ta ei öelnud mulle selle 
kohta midagi? Miks ta ei küsinud, mida mina asjast 
arvan?“ Aga inimesed, kes niimoodi mõtlevad, ei pea 
tavaliselt ise korrast kinni. Kui ülemused käsivad neil 
midagi teha ja asjad ei kulge nii, nagu nemad heaks 
peavad, hakkavad nad kurtma ja erutuvad igasuguste 
mõtete tõttu.

Igas organisatsioonis või grupis on oma kord ja 
igaühel on oma ülesanded. Aga võib olla eriolukordi, 

kus alluvatest tuleb lihtsalt aru saada ja neid oma tiiva 
all hoida ja kus nende eksimusi tuleb korrast hästi 
kinnipidamiseks lahkelt korrigeerida. See tähendab, et 
grupi korrast mitte kinni pidavast alluvast tingimusteta 
arusaamise ja ta aktsepteerimise puhul ei ole alati tegu 
vaimse headusega.

Mida me peame tegema, et niisuguseid juhtumeid 
tõeselt eristada ja kogu aeg Jumalale meelepäraselt 
tegutseda. Meil tuleb vabaneda teiste üle valitsemise 
soovist ja soovist olla ülem, et meid teenitaks ja 
tunnustataks ja ka enesearmastusest  vabaneda. 
Siis võime me eristada juhtumit, mis nõuab meilt 
arusaamist ja endast alamal astmel seisjate nende 
puudujääkidega aktsepteerimist süsteemse korra 
säilitamiseks meie vahelesekkumist ja nende väljaõpet 
nõudvast juhtumist. Me võime ka targalt eristada 
juhtumeid, kus me peame lihtsalt oma ülemusele 
kuuletuma ja alluvate arvamused teadmiseks võtma 
ning ülemusele soovitusi tegema. 

K
„Kui hästi ma 

teenin oma ülemusi 
korrakohaselt?“

Kui palju headust ma olen 
enesesse kasvatanud?
Jumal on valgus ja Temas ei ole mingisugust pimedust. Ta tahab, et Ta lapsed elaksid samuti täielikus valguses.
See on niimoodi, kuna me võime saada pimeduse ära ajamiseks vaimse meelevalla ning me saame Jumala armastuse 
ja õnnistused pattudest vabanemise ja meis headuse saavutamisega võrdväärselt.
Järgmiste küsimuste üle mõtiskledes võite te kindlaks teha, kui palju headust te enesesse kasvatanud olete ja kui hästi 
te valguses elate.



Nr 14  7. juuli, 2013 anmini   u  iseM U  

URIMBOOKS

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

Ülemaailmne Kristlike Arstide Võrk Urimi Kirjastus

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

MIS
Manmini Rahvusvaheline Seminar

GCN

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

Ülemaailmne Kristlik Võrk 

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

4 Tunnistused

Rita Hazin ja Mark Hazin oma poja peregaaa

„Mul on hea meel 
kohtuda vaimse juhiga, 

kes tunneb Iisraeli 
vastu armastust“

2011. aasta oktoobris ma aevastasin 
j a  t u n d s i n  s e l  h e t k e l  v a s a k u s 
kõrvas valu. Tervisekontrolli ajal 
selgus, et mul oli kolesteatoomiga 
keskkõrvapõletik. Arst ütles, et see 
võis ägenedes mu aju mõjutada 
ja surma põhjustada. Ta kirjutas 
arstliku ravinõude, kus mul käsiti 
nädala pärast suuremasse haiglasse 
operatsioonile minna.

Just sel ajal tuli (sel ajal) kõigi 
Manmini harukoguduste meeste 
ja naiste misjonitöö juhtpastorina 
t e g e v  H e e s u n  L e e  S u n c h e o n i 
M a n m i n i  k o g u u s e  e s i m e s e l e 
aastapäevateenistusele. Ta palvetas 
mu  ee s t  pa lve r ä t i  ab i l  ( v i i de : 
Apostlite teod 19:11-12) ja tugev valu 
kadus. Aga mu kõrvad kumisesid ja 
ma ei kuulnud hästi. 

Pärast käisin ma igal õhtul Taanieli 
palvekoosolekul ja palvetasin, et end 
avastada ja muutuda. Jumal lasi mul 
palves aru saada ebamugavustundest, 
mida ma tundsin oma abikaasa vastu, 
kes ei olnud korraliku kristlase elu 
elanud. Ta näitas, kuidas ma soovisin, 
et mind teenitaks, mu eneseõigust 
ja  minus olevat  kangekaelsust . 
Ma parandasin meelt ja püüdsin 
teisi mõista ja alandliku südamega 
teenida. 

Siis tuli ma Söuli ja dr Jaerock 
Lee  palvetas  mu ees t .  4 .  mai l , 
2013. aastal kinnitati, et ma olin 
kolesteatoomiga keskkõrvapõletikust 
täiesti tervenenud. Sellest haigusest 
on võimatu loomulikul teel terveneda 
ja isegi operatsiooni korral võivad 
tekkida kõrvalmõjud ja esineda 
kordumise oht. Ma tänan ja austan 
Jumalat kõige eest. 

Diakoness Kyunga Cho 
(Suncheoni Manmini kogudus)

Dr Jaerock Lee 2009. aasta Iisraeli ühendkoosolekute sariDr Jaerock Lee 2009. aasta Iisraeli ühendkoosolekute sari

Ma olen Ukraina juut. Ma ei 
tundnud Jumalat hästi ja mind 
põlastati ja halvustati kogu mu 
senise elu jooksul. Aga ma sain oma 
poja kaudu Jumala ja Isanda kohta 
teada. Ühel päeval rääkis poeg 
mulle, et ta tahtis teenida Jumala 
tõotatud maal – Iisraelis!

See šokeeris minu abikaasat 
j a  m i n d .  M u  p o j a l  p u u d u s i d 
igasugused kogemused ja ta tahtis 
kolida kohta, kus inimesed rääkisid 
meie omast erinevat keelt! Ma 
muretsesin tema pärast väga. Aga 
me ei suutnud tema peatamiseks 
midagi ette võtta.

1991. aastal läks mu poeg lõpuks 
Iisraeli. Kui ma elasin pettunult 
ja hajameelselt, sähvatasid äkki 
mu poja sõnad mu meelde. „Ema, 
igasugune hirm tuleb uskmatusest. 
Loe palun oma Piiblit!“ Esimest 
korda elus ma põlvitasin ja palusin: 
„Isand! Ma tahan Sinuga kohtuda. 
Palun anna mulle usku. Ma annan 
oma poja Sinu kätesse, Isand!“

Sellest ajast alates hakkasin ma 
Piiblit lugema ja sain millestki 
tõesti jahmatavast aru. Minutaolised 
juudid on Jumala väljavalitud ja 
Jumal saatis oma ainusündinud Poja 
Jeesuse inimkonna päästmiseks maa 
peale. Jumala Sõna sai mulle elu 
andvaks eluleivaks, mis tõi minusse 
tõelise rahu.

1991. aastal, pärast Nõukogude 
Liidu kokkuvarisemist,  avasid 
pal jud maad rahvusvahelisele 
kogukonna l e  oma  ukse .  S i i s 
lahkusid  pal jud kodumaal t  ja 
immigreerusid mujale. Ukrainas 
kasvas kuritegevus ja see tegi 
sinnajäämise raskeks. 1997. aastal 
kolisime me Iisraeli, kus mu poeg 
elas. 1998. aastal rajas mu pere mu 
majas Ashdodis koguduse. Aga 
Iisraelis oli väga raske elada. Mu 
poeg, pastor Oleg Hazin, pidi elatise 
teenimiseks töötama ja ei saanud 
teenistusele täielikult keskenduda. 
Mul oli teda väga kurb näha. Me 
soovisime südamest kohtuda kellegi 
vaimse juhiga, keda me oleksime 
Jumala  t ah t e s  o l l e s  j a  h inge 
pääsemiseks pühendudes järgida 
saanud.

Vahepeal kohtusime me 2007. 
aastal Iisraeli teenimise käigus 
külastanud vaimuliku dr Jaerock 
Leega. Me nägime oma silmaga 
arvukaid  te rvendus tegus id  ja 
väetegusid, mis said ta palve läbi 
ilmsiks ja kuulasime ta sõnumit, mis 
oli täis elu. Seda järgides jõudsime 
me arusaamisele, et tema oligi see 
vaimne juht, keda me olime otsinud. 
Ta julgustas Iisraeli  pastoreid 
armastusee, palve ja rahalise toega. 
Tema toel organiseeriti 2008. aastal 
Iisraeli Kristallfoorumi nimeline 
pastorite ühendus.

2009 .  a a s t a  s ep t embr i s  me 
korraldasime isegi dr Jaerock Lee 
Iisraeli ühendkoosolekute sarja 

Jeruusalemma Rahvusvahelises 
koosolekukeskuses. Ta kuulutas 
Iisraeli pealinnas Jeruusalemmas 
julgelt, et Jeesus on meie ainus 
Päästja ja tegi Jumala hämmastavaid 
imetegusid. Arvukad inimesed 
tervenesid vähist ,  artri idist  ja 
diabeedist .  Inimesed viskasid 
oma ratastoolid ja prillid minema. 
Paljud koosolekusarja ajal sündinud 
väeteod tõid Jumalale suurt au. See 
oli meie jaoks unustamatu tundeist 
tulvil hetk. 

Sest ajast saadik võttis Iisraeli 
kr is t l ik  teenis tus  varasemaga 
võrreldes teise suuna. Pastorid on 
oma teenistuses aktiivselt kaasatud 
ja messiaanlikud juudid, keda 
koheldi Iisraelis võõrandunud 
vähemusena, kiitsid Jumalat väljas 
ja elasid Isandalt saadud usus 
õnnelikku kristlase elu. 

Ma olen 67-aastane naine, aga 
ma õpin hingede päästmise kires 
Manmini rahvusvahelise seminari 
(MIS-i) kursustel Jumala Sõna. Ma 
panin oma lauale dr Lee raamatud 
Risti  Sõnum, Taevas I ja II  ja 
Usumõõt ja kuulutan neid sõnumeid 
meie kodugrupi teenistusel. Kui 
ma palvetan raamatutest mõistetut 
meenutades, aitab Püha Vaim mul 
veelgi tugevamalt tões seista.

Ma tänan kõige eest Jumalat, kes 
lasi mul Päästjat Jeesust Kristust 
tunda ja austan Teda. Ma tänan 
kogu südamest dr Jaerock Leed, 
kes juhatab Iisraeli oma väärtusliku 
sõnumiga.

Õde Rita Hazin 
(Ashdodi Manmini kogudus, Iisrael)

„Ma tervenesin 
kolesteatoomiga 

keskkõrvapõletikust“




