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5. septembril, 2013. aastal võttis 
Iisrael Uut aastat vastu dr Jaerock Lee 
raamatu Usumõõt ühislugemisega. 
Piiblis kasutasid inimesed paasapüha 
alguses Nisani aastaid, aga juudi 
rahvas kasutas esimese (Babüloonia) 
ja teise (Rooma) diasporaa ajal 
Tishri aastasüsteemi, mis on tänaseni 
kasutusel.

Uue aasta esimesel päeval söövad 
juudid „meeldiva uue aasta“ esile 
kutsumiseks kogu perega magusa 
mee sisse kastetud õunu. Aga Iisraeli 
Manmini koguduseliikmed alustasid 
uue aasta esimest päeva dr Lee vaimset 
kasvu käsitleva raamatu lugemisega, 
mis näitas Iisraelis kasvanud ilusat 
vilja. Kogudust teeniv pastor Daniel 
Rozen,  kes  on  Kr is ta l l foorumi 
juhataja, esitas oma arvamuse ja 
ütles: „Täiustagem oma usku selle 
raamatu kaudu ja saavutagem Jumalale 
meelepärane usk.“

Manmini  Keskkogudus teadis 
Jumala ettehoolet Iisraeli jaoks, 
seega koguduseliikmed olid Iisraeli 

teenistuseks riikliku evangelismi ja 
maailmamisjoni vallas tööd tehes 
enne koguduse avamist valmistunud. 
Lõpuks alustasid dr Jaerock Lee ja 
koguduse misjonimeeskond Iisraeli 
teenistust 25. juulil, 2007, mis tähistab 
koguduse avamise 25. aastapäeva. 
Sellest ajast saadik tegelesid nad 
777 päeva jooksul teenistusega. 
Nad külastasid palju kohti Iisraelis, 
alates Naatsaretist, kus Jeesus üles 
kasvas ja levitasid Jeesuse Kristuse 
evangeeliumi ja Jumala väge. 

Nad külastasid Iisraeli 12 korda 
ja viisid läbi koosolekuid Haifas, 
Haderas ,  Asdodis ,  Pe t l emmas , 
Askelonis, Beer-Sebas, Eilotis, Tel 
Avivis, Nahariyas ja Jeruusalemmas. 
I i s r a e l i  r a h v a s  k u u l i s  d r  L e e 
kuulutatud elusõna ja tunnistas Jumala 
väge, mis oli ta palve läbi tegev. Selle 
kaudu said nad aru Jumala armastusest 
Iisraeli rahva vastu.

Moodustati Iisraeli pastorite liitu 
kujutav Kristallfoorum (www.acf.
org.il). Kristallfoorum kutsus dr 

Jaerock Lee Iisraeli ja korraldas 
Iisraeli südames asuvas Jeruusalemma 
koosolekukeskuses 6. ja 7. septembril 
Iisraeli ühendkoosolekute sarja, mille 
külaliskõneleja oli dr Lee. See edastati 
220 maale 33 edastaja vahendusel, 
kaasa arvatud TBN Venemaa, Enlace, 
CNL ja  Digi ta l  Congo.  Dr  Lee 
kuulutas julgelt Looja Jumalast ja 
Jeesusest Kristusest.

Iisrael on evengeeliumi leviku 
alguspunkt, aga nüüd on see maa, 
kus inimesed ei võta Jeesust Kristust 
Päästjaks vastu. Enamik inimesi 
usub judaismi ,  mis  on Jumalat 
teeniv monoteistlik religioon. Kogu 
ühiskond põlastab ja heidutab Iisraelis 
vähemuses olevaid kristlasi. Aga pärast 
ühendkoosolekute sarja muutusid 
kristlased energiliseks ja teenisid 
aktiivselt, pidades abielupaaride ja 
noorte täiskasvanute seminare, mille 
keskmes oli Kristallfoorum. Nad viisid 
ka läbi iga-aastast muusikafestivali, 
kus nad kiitsid Isanda nimel julgelt 
avalikes kohtades.

I i s r a e l i  p a s t o r i d  p a l v e t a s i d 
koguduseliikmete eest palverätikuga, 
mille eest dr Jaerock Lee oli palvetanud 
(Apostlite teod 19:11-12) ja kogesid 
se l le  kaudu  meeleparandus t  j a 
tervemisi. Nad juhatasid ka välismaiseid 
koosolekusarju USAs, Venemaal, 
Ukrainas, Bulgaarias, Eestis ja Soomes, 
kus ilmnesid Vaimu hämmastavad teod. 
Neile ja nende koguduseliikmetele anti 
elusõna GCN TV teleedastuse (www.
gcntv.org), TBN Venemaa, CNL; 
Holy God TV, Rodnoi TV ja Interneti 
vahendusel ja dr Lee raamatute ja 
Manmini Uudiste kaudu. Pastor Daniel 
Rozen ütles: „Me ei unusta kunagi seda, 
mida dr Lee Iisraeli jaoks siin tegi. Eriti 
ei saa ma iialgi unustada hetke, mil ta 
kuulutas 2009. aasta ühendkoosolekute 
sarja ajal, et Jeesus Kristus on elava 
Jumala Poeg. Tema tõttu koondusid 
Iisraeli pastorid üheks ja ta julgustas 
meid. Tänan, et te palvetasite Iisraeli 
hingede eest pisaratega. Kristallfoorum 
koges äratust ja seda ootab nüüd ees 
suur tulevik.“

Ilusad viljad, mida kanti Iisraelis, 
maa kõige kaugemas osas

„Me ei unusta kunagi dr Jaerock Lee poolt Iisraelis saavutatut“

Dr Jaerock Lee 2009. aasta Iisraeli ühendkoosolekute sari, mis kandis nimetust „Jumal on suur“, toimus Jeruusalemma rahvusvahelises koosolekukeskuses. Pärast seda, kui dr Lee palvetas 
haigete eest, kogunesid paljud inimesed lavale, et oma tervenemisest tunnistust anda. Sellest saadik on Kristallfoorum organiseerinud Iisraelis mälestuskoosolekute sarju, muusikafestivale ja 
noortelaagreid. Lisaks on pastorid ja koguduseliikmed kogenud raamatute, ajalehtede ja meediaedastuste kaudu Vaimu tegusid ja vaimset kasvu. 
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“I Would Like to“I Would Like to 
Spread the God-given Songs”Spread the God-given Songs”

Pastor Dmitry Petrovsky from Israel Paid a Visit to ManminPastor Dmitry Petrovsky from Israel Paid a Visit to Manmin

Pastor Dmitry Petrovsky, Events 
Organizing Director of Crystal Forum 
(Israeli Pastors’ Association) paid a 
visit to Manmin Central Church to 
give thanks for sending the church’s 
performers to 2012 Crystal Music 
Festival and to experience Manmin’s 
ministry fi rsthand.

He is doing a very active ministry 
a round  t he  wor ld  a s  a  p i an i s t , 
composer, director, and famous gospel 
singer. On June 10, 2012, he gave 
a special song during the Sunday 
Evening Service and he shouted 
“Shalom, Shalom” in response to the 
congregations’ big acclamations and 
shouts of joy. The next day, at the 
interview, his face shone with light of 
grace. Here is the interview with him 
as below. 

◈ What do you feel about Manmin? 
“Manmin  Cen t ra l  Church  has 

everything including the Word of life, 
the power of God, fervent prayer, and 
beautiful music. I have now been able 
to see it all fi rsthand. 

I was amazed at members’ fervent 
prayer,  their  dedication to God-
given duties, and the high-quality 
of performances. I could see the 
performances were done through a 
lot of practice. In particular, I was 
impressed by Nissi Orchestra. At a 
later date, I would like to give glory to 
God together with Nissi Orchestra in a 
song I wrote.” 

◈ We  h e a r d  t h a t  y o u  h a v e 
experienced God’s power. Can you tell 
us about it?

“My family and I lived in Belarus, 
and in the early 2009, my wife was 
diagnosed with a malignant lymphoma 
between her  two lungs.  While  I 
was praying for her, I was told to 
go to Israel in prayer. I went to the 
Spirit of Life Church (Pastor Sergey 
Vocharnikov) in Nazareth, Israel. I 
have been working with Crystal Forum 
since that time.

In the meantime, my wife attended 
a pastor’s seminar Dr. Jaerock Lee 
led in Israel and received his prayer. 
Then, she was healed quickly and 
even conceived a baby. Her doctors 
said it was dangerous to have a baby 
in her state, but we kept praying with 
assurance of healing and she finally 
delivered our baby safely in the grace 
of God. In October, 2011, it was 
confi rmed by the hospital that my wife 
had been completely healed.”

◈ What did you feel when you 
attended 2009 Israel United Crusade?

“At the Israel  United Crusade 
2009 with Dr. Jaerock Lee held in 
Jerusalem on September 6 and 7, 
2009, I witnessed a number of people 
receive healing and answers through 
Dr. Lee’s prayer and I saw the beautiful 
performances that reminded me of 
Heaven. I learned a lot through the 
wonderful broadcasting system that 

aired the crusade live all over the 
world. Dr. Lee’s three-year ministry in 
Israel and the United Crusade had great 
influence. As the fruit of his love for 
Israel and unsparing support, Crystal 
Forum was organized and achieved 
noticeable growth. Now, Israeli pastors 
want to give strength to Dr. Lee.”

◈ Could you talk to us about the 
2012 Crystal Music Fest ival you 
directed?

“In May 2012, the ‘2012 Crystal 
Music Festival’ was held with around 
2,000 people in attendance at the 
Latrun Mini Israel. It was a historic 
moment for Messianic Jews (Jews 
who believe Jesus Christ) to praise 
God in the outdoor venue. People were 
surprised by the fact that Christians 
could hold such a big event in Israel. 
This event enhanced the position 
of Christians and served as a good 
opportunity for the Israeli pastors to 
become united as one.”

◈ What do you feel about the God-
given songs ‘Manmin Praise’?

Manmin members enjoy abundant 
God-given food. Manmin Praise is 
one of them. I received a lot of grace 
through the  God-given Manmin 
Praise. The songs purify our hearts. 
As a person who majored in music I 
marveled at the beautiful melodies that 
I could not even have begun to imagine 
and was moved by the words that are 

so gracious. I would like to spread this 
heavenly food to people in Israel.

◈ What is your specific vision for 
Manmin Praise? 

“After I return to Israel, I will 
translate Manmin Praise from the 
English into Russian and Hebrew and 
allow for people in Israel as well as in 
the world to know the songs. I want to 
invite Manmin’s pastors to Israel and 
hold seminars. With various ways, I 
want to spread the holiness gospel and 
the power of God. And my vision is 
that I want to produce a musical that 
describes the history of Israel with 
Manmin’s performers.”

Pastor Dmitry Petrovsky of Crystal Forum, Israel paid a visit to Manmin Central Church to see Manmin’s ministry firsthand. Photo 1: Receiving Dr. Jaerock Lee’s prayer of blessing 
(Interpreter: Deacon Ronya Son) Photo 2: His special praise in Sunday Evening Service offered on June 10 Photo 3: 2012 Crystal Music Festival that let the Israeli pastors 
become united as one Photo 4: Dr. Jaerock Lee’s 2009 Israel United Crusade overflowing with God’s powerful works 
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◆ Manmin Praise 
M a n m i n ’ s  P e r f o r m i n g  A r t s 

Commi t tee  has  been ded ic a ted  to 
g iv ing God-p leas ing per formances 
i n  t h i s  g e n e r a t i o n  w h e n  p r a i s e s 
h ave  b e c o m e s o  s e c u l a r.  J u s t  as 
God gave songs to the Israel ites so 
that they could keep God’s law and 
preser ve the i r  h is tor y  as recorded 
in Deuteronomy 31:19 -22, God has 
given songs to Manmin s ince 2009 
so that al l  people of al l  nat ions wil l  
be  ab le  t o  s i ng  t hem.  N ow,  t he re 
a r e  1 5 0  G o d - g i v e n  s o n g s ,  a n d 
four a lbums have been re leased in 
Korean.
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Risti Sõnum (Inglise, Vene, Araabia, Heebrea Keeles) Ärka, Iisrael (Inglise, Vene Keeles)

Manmini uudised(Heebrea, Vene, Inglise Keeles)

Usumõõt (Inglise, Vene Keeles)



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  

# 235-3, Guro-Dong3, Guro-Gu, Seoul, Korea (152-848) 
Telefon: 82-2-818-7047   Faks: 82-2-818-7048 
Veebileht: www.manmin.org/english
                 www.manminnews.com  
E-post: manminministry@gmail.com

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) 

Nr 17  6. oktoober, 2013 anmini   u  iseM U  Elusõna – Vaimne armastus (10)2

„[Armastus] ei käitu näotult, ta ei otsi omakasu, ta ei ärritu. Ta ei jäta meelde paha.“ (1. Korintlastele 13:5)

Armastus ei jäta meelde paha

Oletame, et kaks inimest vaatlevad sama olukorda. 
Üks neist mõtleb positiivselt, aga teine langetab oma 
otsuse negatiivse mõttelaadi alusel. Oletame, et muul 
juhul arvab keegi, et mingi halb kuuldus puudutab 
teda, kuigi jutt ei käinud temast. Siis tekitab ta neile 
piinlikkust. Head mõtted annavad meile rahu ja elu, 
aga kurjad mõtted toovad vaid kahju ja teevad me elu 
õnnetuks. Lisaks, niisugused mõtted avaldavad teistele 
negatiivset mõju. 

Siinsega tähistab „paha“ kõike, mis ei ole Jumala 
tahtega kooskõlas. Mida me peaksime siis tegema, et 
saada vaimset armastust, mis ei jäta meelde paha?

1. Mitte jätma meelde paha
1) Kui te tahate, et teistega läheks halvasti, tuleb teil 

sellest mõttest vabaneda
Ütleme, et te tunnete kadedust sõbra vastu, kes on 

väga rikas. Kui te mõtlete: „Ta on rikas, aga kuidas on 
lood minuga? Ma tahan, et tal halvasti läheks, on tegu 
kurja mõttega. Kui te südames on vaimne armastus, ei 
mõtle te kunagi niisuguseid kurje mõtteid.

Keegi ei tahaks, et ta lähedased haigestuksid või 
õnnetust läbi elaksid. Te tahate alati, et te kallis abikaasa 
oleks alaliselt terve ja ei sattuks kunagi õnnetusse. Kui 
te tahate, et teistega midagi valesti läheks ja te tunnete 
teiste ebaõnne üle rõõmu, näitab see, et te südames ei 
ole nii palju armastust. Sellepärast tahate te ka teiste 
inimeste üleastumisi või nõrkusi teada, et te võiksite 
need teistele teatavaks teha.

Muidugi on aegu ja juhtumeid, mil teil tuleb kuulata, 
sest teil on vaja teada tõsiasju, mis puudutavad inimese 
olukorda, et takistada tal vale teed mööda minekut 
ja juhatada ta headuse teerajale. Aga kui see pole 
päevakorras, siis te olete tavaliselt niisugustest asjadest 
huvitatud, sest teil on väär soov teisi laimata ja keelt 
peksta.

Õpetussõnades 17:9 öeldakse: „Kes üleastumise kinni 
katab, otsib armastust, aga kes seda meelde tuletab, 
lahutab ennast sõbrast.“ Head inimesed, kelle südames 
on armastus, püüavad teiste vigu kinni kata. Samuti ei 
ole nad armukadedad ega tunne kadedust, kui teistel 
hästi läheb. Selle asemel nad rõõmustavad ühes nendega 
ja tunnevad head meelt. 

2) Kui te mõistate teiste üle kohut ja taunite neid, 
tuleb teil neist mõtetest vabaneda

Oletame, et te nägite usklikku, kes läks kohta, kuhu 
usklikud ei peaks minema. Missugused mõtted teid siis 
valdavad? „Kuidas ta võis seda teha?“ Te võite temast 
väga negatiivset arvamust omada. Või äkki te imestate: 
„Miks ta läheb niisugusesse kohta?“ Aga siis võite te 
oma mõtlemist muuta ja aru saada, et tal võis selle jaoks 
hea põhjus olla.

Kui teil on vaimne armastus ja teie südames ei ole 
kurjust, ei teki teil esiteks mingisuguseid negatiivseid 
mõtteid. Isegi kui te kuulete midagi, mis ei ole hea, 
ei mõista te kellegi üle kohut enne tegelikku juhtumit 
puudutavate faktide üle kontrollimist.

Jakoobuse  4:12 öeldakse:  „Ainul t  üks  on 

seaduseandja ja kohtunik – tema, kes võib nii päästa 
kui hukata. Aga kes oled sina, sa ligimese arvustaja?“ 
Ainult Jumal suudab Kohtumõistjana õieti otsustada. 
Kui meie teiste üle kohut mõistame, on tegu 
kurjusega.

Oletame, et keegi tegi selgelt midagi valesti. Selles 
olukorras ei ole vaimse armastusega inimese jaoks 
oluline, kas tollel inimesel oli õigus või mitte. Ta mõtleb 
lihtsalt sellele, mis teisele tõesti kasuks tuleb. See ei 
puuduta vaid üleastumist, aga aitab ka teisel inimesel 
meelt parandada. Me peaksime armastama ka neid, 
kellel on palju vigu, seega on loomulik armastada neid, 
kes on veatud. Kui te mõistate teiste üle kergelt kohut ja 
taunite neid, tuleb teil aru saada, et teil puudub vaimne 
armastus.

3) Kui teil on mõte, mis ei ühti Jumala tahtega, 
tuleb teil sellest vabaneda

Maailmas kutsutakse kõrgete moraalinormide ja 
südametunnistuse alusel elavaid inimesi headeks 
inimesteks. Aga isegi niisugune moraal ja südametunnistus 
ei saa olla headuse absoluutseks standardiks, sest sellega 
kaasneb ikkagi palju Jumala Sõna vastast. Ainult Jumala 
Sõna võib olla absoluutne headuse etalon. Kõik Sõnaga 
ebakõlas olev on kuri ja patune.

Kui keegi võtab Isanda vastu, tunnistab ta sellega, et 
ta oli varem patune. Võib-olla ta arvas, et ta elas hea 
inimesena, aga Jumala Sõna valguses mõteldes võib ta 
näha, et temas oli palju kurjust. Seega ta tunnistab, et ta 
oli patune ja parandab meelt.

Lubage mul siin selgitada patu ja kurjuse vahelist 
erinevust, neid kahte puuga võrreldes. „Kurjus“ on 
nagu maas olev juur, mis ei ole nähtav ja „patt“ on nagu 
puu oksad, lehed ja vili. Nii nagu oksad, lehed ja vili 
lähtuvad juurest, on „patt“ „kurjuse“ vili.

Kurjus on inimsüdames olev loomus, mis sarnaneb 
sügaval maas oleva puujuurega. Kui see kurjus ilmneb 
konkreetselt teatud tegevuse või mõtte näol, vaadeldakse 
seda „patuna“. Luuka 6:45 öeldakse: „Hea inimene toob 
välja head oma südame heast tagavarast ja paha

inimene toob pahast välja paha, sest ta suu räägib 
sellest, millest on tulvil ta süda.“

Oletame, et keegi kasutab roppe väljendeid ja 
teeb oma vihkamise objektile vägivaldselt viga. Siis 
muutub „vihkamise“ loomus, mis on inimsüdames olev 
kurjus, „kurjadeks sõnadeks“ ja „vägivallaks“, mis on 
spetsiifi lised patud. Aga kõik inimesed ei tee pattu, kuigi 
nende südames on kurjus. Kui nad on hea distsipliiniga 
või valitsevad end Jumala Sõna abil, ei väljendu kurjus 
patuna. Aga kuna nende südames on ikka veel kurjust, 
ei saa neid pühitsetuiks pidada. Ainult siis, kui nad 
vabanevad igasugusest oma südames olevast kurjusest, 
võib neid pidada pühitsetud inimesteks ja nad saavad 
vaimse armastuse. 

Jumal on armastus. Jumala käsuseadusi võib põhiliselt 
„armastusega“ kokku võtta. Seega, me peame olema 
teadlikud, et mitte üksnes vihkamine, aga ka armastuse 
puudumine on kuri ja patune. Seega, me peame 
igasugusest kurjusest vabanema ja teisi veelgi enam 
armastama.

2. Vaimse armastuse saavutamine
Eelkõige ei või me valet vaadata ega kuulata. Isegi 

kui me kogemata kuuleme midagi valet, ei peaks me 
seda meenutama ega sellele enam isegi mõtlema. Aga 
probleem seisneb selles, et need mõtted kerkivad teile 
ikkagi meelde ka siis, kui te püüate neist väga vabaneda. 
Siis tuleb teil innukalt palvetada ja Püha Vaimu käest 
abi saada. Ilmselt ei tuleks meil kunagi niisugustest 
asjadest tahtlikult mõtelda ega neid meenutada. Lisaks, 
me peaksime isegi hetkeliselt meie meelest läbi 
sähvatavatest mõtetest vabanema. Loomulikult ei või 
me kurja teha.

Inimesed pärivad patuloomuse oma vanematelt ja 
puutuvad oma eluajal väga paljude valedega kokku. 
Niisuguse patuloomuse ja valede baasilt moodustab 
inimene oma „minaolemuse“. Seega me vajame 
kannatlikkust ja jõupingutusi patuloomusest ja 
valedest vabanemiseks. Me tunneme valet paremini 
kui tõde, seega meil on valesid suhteliselt kergem 
aktsepteerida, kui neist vabaneda. Kui te armastate 
kedagi kirglikult, meeldib teile see, mis teisele 
inimesele meeldib ja teile on vastumeelne see, mida 
teine vastumeelseks peab. Me võime sellele väga 
sarnaselt Jumala Seadust pidada ja igasugusest 
kurjusest vabaneda, kui me Jumalat äärmiselt palju 
armastame.

Järgmiseks, vaimse armastuse saamiseks tuleb meil 
Jumala Sõna oma „eluleivaks“ teha ja palvet tulelaadselt 
ohvrianniks pakkuda. Kui me mõtiskleme päeval ja ööl 
Jumala Sõna üle, võime me kurjadest mõtetest vabaneda 
ja meil on head mõtted. Samuti, kui me palvetame 
tuliselt, võime me aru saada seni tähelepanuta jäänud 
kurjusest, mis on meie mõtetes, sõnades ja tegudes. Siis 
võime me sellest vabaneda.

Kallid õed ja vennad, vaimne armastus ei pea meeles 
kannatatud kurja. Ma palun Isanda nimel, et te saaksite 
vaimseteks inimesteks, kes mõtlevad alati hästi ja 
tegutsevad tões, Jumala Sõna ja tulise palve abil kiiresti 
igasugusest kurjusest vabanedes.

Vanempastor dr Jaerock Lee
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Iidsed imed!
Kes need tegi ja millal?
Terminiga „imed“ tähistatakse siin inimolenditele hämmastavaid ja 
kirjeldamatuid asju. Eksisteerib palju iidseid jäänukeid, mida peetakse 
imeliseks või saladuslikuks, kuna tundub peaaegu võimatu uskuda, 
et vana-aja inimesed oleksid mõistnud teadmiste kirjeldamatuid 
tasemeid ja mõned neist olid ehitatud nii oskuslikult, et kaasaja 
tehnoloogiagi ei suuda seda jäljendada.
Pealegi, paljud asjad on inimese ettekujutusvõime jaoks 
hoomamatud. Suur püramiid kuulub vana-aja maailma 
seitsme maailmaime hulka. Kes võis selle valmistada, 
millal ja kuidas? Samad küsimused kehtivad ka sfinksi, 
Nazca joonte ja mõnede viljaringide kohta. Meil on nendele 
küsimustele lühikesed vastused ja lisainfot võib leida dr 
Jaerock Lee maailma loomise teemalistes loengutes.

Suur püramiid on 147 meetri kõrgune 
ja koosneb hinnangute põhjal 2,3 
miljonist paekiviplokist, millest 

paljud kaaluvad umbes 2,5 tonni. Niisugused hiiglasuured kivid lõigati täpselt ja 
sobitati väga lähedalt ja täpselt kokku. 
Suur püramiid kaalub arvestuslikult üle 6 miljoni tonni. Aga kuigi see ehitati paljude 
aastatuhandete eest, on see vajunud vaid 5 millimeetrit, sest see konstrueeriti alusele 
võrdset raskust jaotama. Selle alus on peaaegu täiuslik ruut ja 4 Suure püramiidi 
alusjoont näitavad peaaegu täpselt põhja, lõuna, ida ja läänesuunda. 3 püramiidil on 
mõned sarnasused Orioni nimelise tähtkujuga. 
Eelnevate selgituste kohaselt ehitati Suur püramiid kõrgetasemeliste tehniliste 
teadmistega ja oskustega ehituse, matemaatika ja astronoomia vallas. 

See suur sfinks asub Giza kolme 
püramiidi  seast  keskmise ees. 
Paistab, et sfinks valvab kolme 
püramiidi. Sfinksil on inimpea ja 

lõvikeha ja see vaatab idasse. See on umbes 74 meetri pikkune ja 20 meetri 
kõrgune ning ühest hiiglasuurest kivist nikerdatud. Seega, me võime ette 
kujutada, kui suur oli esialgne kivi. Veelgi hämmastavam on see, et see 
sfi nks on hästi säilinud, kuigi selle valmistamisest on möödunud mõõtmatult 
kaua aega. 

Peruu „Nazca jooned“ on järgmine saladus. Peruu 
lõunaosas asuva Nazca kõrbe kõrgustikul on 320 
ruutkilomeetrisele maapinnale joonistatud umbes 200 

geomeetrilist kujundit ja umbes 30 loomakuju. Kuna need on väga suured, on 
nende kuju vaid väga suurest kõrgusest võimalik eristada. 
Näiteks, linnukuju on 120 meetri pikkune; seal leidub ka geomeetrilisi jooni, 
mis on umbes 8 kilomeetri pikkused. Ahvikuju on 122 meetri pikkune ja 91 
meetri laiune ja see on vaid ühe pidevjoonena joonistatud. Ämbliku joonistus 
tuvastatati haruldase „Ricinulei“ liigina, mida leidub vaid Amazonase džungli 
kõige äärmisemates ja ligipääsmatutes osades. Aga üllatav on see, et Nazca 
kõrb on liiga kuiv ja viljatu, et inimene seal elada võiks ja selle ala inimasustuse 
kohta puuduvad igasugused andmed. 

Viljaringi saladus on teine näide. Viljaring on mõõdetav 
ümmargune või muu kujuga geomeetriline kujund, mis on 
loodud põllu keskel oleva vilja (või rohu) mahatallamise 

teel. Viljaringid valmivad tavaliselt öö jooksul väga lühikese ajaga. Ilm, topograafia ja 
looduslik keskkond on ebaolulised näitajad. On teada, et mõned viljaringid on inimeste 
kätetöö vili. Aga need inimeste poolt tehtud viljaringid erinevad selgelt teistest, ehtsatest 
viljaringidest. See tähendab, et inimeste valmistatud viljaringide lähedal asuvad kõrred 
on täiesti paindunud, murtud ja närbuvad peagi. Teisest küljest, ehtsate viljaringide juures 
olevale viljale kasvasid uued kõrred, kuigi nende kõrred olid paindunud.

Aadam oli esimene inimene. Ta oli elusolend, kes 
elas küllusest tulvil Eedeni aias. Ta elas seal suure 
meelevallaga ja valitses kõike loendamatute aastate 
jooksul. Ta valitses Eedeni aeda, mis allus talle. See 
oli koht, kuhu Jumal pani elusolendist Aadama ja 

tema järglased ja maa, mille Jumal ise lõi kohaks, 
kus Aadam sai elada pärast oma üleastumist ja kus 
toimus inimese kasvatamine. Aadam sai selle aja 
jooksul palju lapsi.
Aadamal olid elusolendina väga kõrgetasemelised 
teadmised ja Jumalalt saadud tarkus. Sellega 
valmistas ta lennuvahendi, mille abil ta külastas 
maad. Ta külastas sageli Niiluse jõe lähedast ala. 
Ta tahtis sinna midagi sümboolset jätta, seega ta 
planeeris ehitada unikaalset ja suurejooneliste 

mõõtmetega ja väljanägemisega ehitist, mis austaks 
Kolmainu Jumalat. See oli „Suur püramiid“. 
Muidugi, Aadam ei ehitanud kõiki püramiide. 
Aga see tähendab, et Aadam alustas püramiidide 
ehitamist.
Pärast Aadama pattulangemist ja Eedeni aiast 
välja ajamist, lasi Jumal mõnel ta järglasel piiratud 
tasemel maale minna. Nende tulekust jäid maha 
jäljed, mida peetakse praegusajal imedeks või 
saladuslikeks jäänukiteks. 

Aadama ja ta järeltulijate jäljed Eedeni 
aiast 

Kolm Giza püramiidi Egiptuses Nazca jooned

Giza püramiidi ees asuv sfi nks Viljaringid
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E s i m e n e  s i d e ,  m i s  m i n d  M a n m i n i 
Keskkogudusega ühendas, oli Life TV ülevaatlik 
saade ja Eesti ajalehes sialduv. Seal räägiti dr 
Jaerock Lee 2003. aasta Venemaa ühendkoosolekute 
sarjast. Koosolekusarja käigus said ilmsiks Jumala 
rabavad teod. Need olid tõesti hämmastavad. Seitse 
aastat hiljem sain ma Facebookis kohatud diakon 
Ronya Y. Soni kaudu teada koguduse veebilehel 
olevast dr Lee kuulutatud pühaduse evangeeliumist.

Ma osalesin 2010. aastal Eesti ühendkoosolekute 
sarjas

2010. aasta juuli alguseks oli mu vanima tütre 
Anastasia kõht juba kuus aastat valutanud. Ta sai 
dr Lee palve kaudu terveks. Jumala vägi läbis aja 
ja tuhanded kilomeetrid. See vägi avaldas mulle 
muljet ja ma osalesin 2010. aasta juulikuus Soomes 
Manmini Keskkoguduse Manmini misjonäride 
õppekeskuses toimunud „Risti sõnumi laagris“. 

Dr Lee kuulutatud evangeeliumi tuumaks 
on kristlik elu, mis sarnaneb Jeesuse Kristuse 
omale. Lisaks tunnistab ta Jumala Sõna ehtsust 
tunnustähtede, imede ja Jumala väe kaudu, mis 
valmistas mulle suurt meeleliigutust.

Ma registreerisin oma koguduse 2010. aasta 
septembris kõhklemata Manmini harukoguduseks. 
Ma toetasin ja reklaamisin samuti aktiivselt sama 
aasta oktoobris toimunud dr Jaerock Lee Eesti 
imede ja tervenduse koosolekusarja. Pühaduse 
evangeelium tõi minu ellu suure muudatuse. Minus 
oli üha suurem soov pühitsusele jõuda ja ma sain 
spetsiaalse nägemuse misjonäritööks.

Ma külastasin Manmini kogudust

Ma palvetasin, et vaimus kasvada ja otsustasin 
oma vanima tütrega 2013. aasta augustikuus 
Manmini Keskkogudust külastada. Mul oli au 
dr Leega isiklikult kohtuda ja osaleda Manmini 

suvelaagris, kus oli inimesi 22 maalt. 
Ma o l in  laagr i  es imeses t  päevas t  a la tes 

hämmastavate väetegude tunnistajaks. Just siis, 
kui dr Lee hakkas jutlustama, sadasid alla suured 
vihmapiisad. Aga kui ta palvetas, et sadu lakkaks, 
hakkas tihe pilvemüür selginema ja moodustas 
taevasse otsekui augu. Siis ma nägin selget taevast.

Pärast jutlustamist palvetas dr Lee haigete eest 
ja paljud inimesed Koreast ja mujalt said tema 
palve peale oma haigustest terveks ja tundsid suurt 
rõõmu. See valmistas ka mulle suurt meeleliigutust. 
Ka mina võisin tunda tugevat Püha Vaimu ligiolu, 
kui ma kiitsin Jumalat laagrilõkke ülistuse ja kiituse 
ajal. 

M a  o t s u s t a s i n  M a n m i n i  2 0 1 3 .  a a s t a 
suvekoosolekute ajal pühaduse evangeeliumi 
levitama hakata

Vanempastor dr Jaerock Lee sõnum ei ole 
abstraktne. Ta õpetab väga üksikasjalikult, kuidas 
inimsüdames olevatest pattudest ja kurjusest 
vabaneda, kuidas Isandale sarnaneda ja kuidas 
paremat taevast eluaset (Matteuse 11:12) saada.

Ma olen levitanud pühaduse evangeeliumi 
I n t e r n e t i  t e e l ,  k a s u t a d e s  S k y p e 
otsesuhtlusprogrammi. (Viiteks: see teenus 
võimaldab Internetipõhist ja nutitelefonide 
kaudset kasutajatevahelist häälsuhtlust mikrofoni, 
veebikaamera põhise video ja otsesuhtlusega.)

Ma  sa in  Taan i e l i  pa lvekooso l eku l ,  kus 
koguduseli ikmed palvetavad jumalariigi  ja 
se l le  õ igsuse  ees t ,  palvetamise  a ja l  palve 
suurest tähtsusest aru. Ma otsustasin Taanieli 
palvekoosolekul ühtegi korda vahele jätmata 
osalema hakata, et Eestis pühaduse evangeeliumi 
veelgi vägevamalt kuulutada. 

Ma tänan ja austan Jumalat, kes õnnistas mind ja 
lasi mul saada õnnistatud sõnumitoojaks, kes levitab 
pühaduse evangeeliumi.

Pastor Grigori Kolessov (Eesti Tõeallika kogudus)

„Pühaduse evangeelium on kallis 
õnnistus vaimule ja ihule“

Ma osalesin 5. augustil, 2013 Manmini 
suvekoosolekute sarja seminaril ja mulle 
helistati ootamatult. Helistajaks oli minu 
ema. „Miks ta mulle sellisel kellaajal 
helistab?“ Mu pähe tekkis mure üksinda 
maal elava ema pärast ja ma tundsin end 
hetkeks närviliselt. Aga ema hääl kõlas 
teiselpool telefonitoru erksalt ja valmistas 
mulle kergendustunnet.  „Kallis! Ma 
vaatasin GCN TV kaudu suvekoosolekute 
sarja, nii nagu sa mul teha palusid. Äkki ma 
nägin telepilti üha enam ja enam selgemalt. 
Ma helistan sulle, sest ma olen väga 
üllatunud.“ 

Mu  ema l  o l i  t eda  juba  20  aas t a t 
kimbutanud diabeedi tüsistuste tõttu halb 
nägemine. Talle tehti isegi kolme aasta eest 
silmakae operatsioon. Aga objektid näisid 
talle ka pärast seda ähmased, seega talle 
süstiti iga kuue kuu tagant toitelisandeid. 
Kuid ema nägemine taastus, kui ta nägi 
televiisorist dr Jaerock Lee palve peale 
tervenenud inimhulka ja kuulis nende 
tunnistusi. Halleluuja!

Dr.  Lee  ü t l e s ,  e t  Jumal  t egu t seb 
suvekoosolekute vaatajate heaks GCN TV 
kaudu ruumi ja aega läbivalt. Ma tundsin 
suurt meeleliigutust, et nimelt minu ema 
sai niisuguse õnnistuse osaliseks. Mu 
emale, kes oli teise koguduse liige, hakkas 
GCN TV (www.gcntv.org) meeldima. Ta 
tundis rõõnu selle varahommikust hilisööni 
vaatamisest. 

Ma tänan ja austan Jumalat, kes teeb 
meie heaks ruumi ja aega läbivaid tegusid. 

Diakoness Hyejung Kang 
(2.-14. kihelkond, Lõuna-Korea)

 „Mu ema 
nägemine taastus 
GCN TV kaudu 

suvekoosolekute sarja 
vaatamise ajal“


