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Jumal, kes soovib päästa tervet 
i n imkonda ,  a su t a s  l õpuaegade 
ettehoolde teostamiseks Manmini 
Keskkoguduse. Alates koguduse 
asutamisest 1982 aastal ja viimase 
kolmekümne ühe aasta jooksul on 
kogudus järelejätmatult usus kuuletunud 
ja Jumal on meid õnnistanud, et levitada 
Jeesuse Kristuse evangeeliumi Püha 
Vaimu väes maailma äärteni. 

Eriti on algne hääl tulnud esile 1. 
jaanuarist 2013 nii, et taasloomise ja 
olukordade täieliku ümberpöördumise 
teod võiksid ilmneda. See on pääste 
ja pühitsuse arm, mis on läbi karjase 
ohverdus te  j a  us tavuse  saanud 
viimase kolme aasta jooksul osaks 
paljudele liikmetele ja mille tagajärjel 
on suurenenud vaimsete ja täieliku 
vaimuga inimeste hulk ja mis on viinud 
enamate hingede päästmiseks vajaliku 
õigluse teostumisele. 

Selle tulemusena asutas kogudus 
organisatsiooni süsteemi, mis põhineb 
usaldusel ja tervikliku vaimu voolamisel 
armastuses, mis on võimaldanud 
Jumala suurt tahet täide viia. Alustades 
2013. aasta äärmiselt märkimisväärsete 
jõuludega, kinnitas Isa Jumal uuesti 
vaimse aluse, et levitada koguduse nime 
ja Jumala väe ja armastuse tõestust 
kõigile inimestele ja maailma rahvastele. 
Me anname kõik tänu ja au Temale. 

Niisiis, võttes vastu uut, 2014. aastat, 
milliseid õnnistusi on Jumal meile 
valmistanud?

Esiteks täitub Jumala antud 
lubadus suurel määral karjase väe 
kaudu. 

Johannese 14:13-14 kirjutatakse: 
„Ja mida te iganes palute minu nimel, 
seda ma teen, et Isa saaks kirgastatud 
Pojas. Kui te midagi minult palute minu 
nimel, siis ma teen seda.“

Täieliku usu tõttu Piiblisse kirja 
pandud Jumala tõotustesse on Manmini 
Keskkogudus muutnud inimeste 
südameid lugematute tunnustähtede, 
imede,  suur te  ja  hämmastavate 
väetegudega, mis annavad tunnistust 
armastusest, mis annab elu ja on 
juhtinud lugematul hulgal hingi Jumala 
käte vahele. Tuleval, 2014. aastal, saab 
see hoolekanne, mida Jumal on andnud 
karjase väe läbi sellele kogudusele, 
Korea kristlikele kogudustele ja 
kõikidele rahvastele lõpuaegade 
ettehooldeks, täide viidud. 

Teiseks, väeteod palverätiku 
läbi, mille eest karjane palvetas, 
ilmnevad kogu maailmas veelgi 
mõjusamalt. 

Nagu Apost l i te  tegudes 19:12 
öeldakse: „Nii et ka tema naha pealt 
võetud higirätikuid ja põllesid viidi 
haigete peale ja tõved lahkusid neist 

ning kurjad vaimud läksid välja.“ 
Jumal ilmutas apostel Pauluse kaudu 
erakordseid imetegusid. 

Isegi tänapäeval on Vaimu teod 
ilmnenud läbi väelise palverätiku, mille 
eest karjane on palvetanud. Selle kaudu 
inimesed kohtuvad Jumalaga, saavad 
lahendusi oma eluprobleemidele ja 
tervenevad haigustest – kaasa arvatud 
kõiksugustest parandamatutest ja 
lõppjärgus olevatest haigustest ja 
nõtrustest. Nad annavad au Jumalale. 
Läbi välismaiste palverätiku teenistuste 
on palju budiste, hindusid, moslemeid 
ja juute vastu võtnud Isanda ja saanud 
kristlasteks. 

Samamoodi nagu karjase vägi 
suureneb 2014. aastal, suurenevad ka 
palverätiku läbi sooritatud väeteod. 
Rohkem pastoreid ja töötegijaid 
saadavad täide Jumala tahet paljudes 
maailma paikades, nagu 10000 haru-ja 
partnerkoguduses ja see sünnib nii igas 
maailmanurgas. 

Kolmandaks, Ta juhib meid 
ehitama „Säravat Pühamut.“

J o h a n n e s e  I l m u t u s e s  2 1 : 2 
kirjutatakse: „Ja ma nägin püha linna, 
uut Jeruusalemma, taevast Jumala 
juurest alla tulevat, valmistatud otsekui 

oma mehele ehitud mõrsja.“ Jumal 
on igatsenud omada usklikke, kes on 
jõudnud pühitsusele ja kellest paistaks 
ilusat valgust ja Ta tahab, et nad 
täidaksid Manmini ehitatud pühamu 
samamoodi, nagu on täidetud Uus 
Jeruusalemm, kus elavad täielikult 
pühitsetud inimesed. Selle jaoks on Ta 
suurendanud karjase väge ja usklike 
usumõõtu. 

2014. aastal juhib Jumal meid 
isiklikult, nii, et „säravat pühamut“ 
ehitataks kaunilt ja Ta on valmistanud 
kõik, et lugematu hulk hingi saaks 
Tema au ilmnemise kaudu lõpuaegadel 
päästetud. Ma õhutan teid südamest 
palvetama ja taotlema rohkemat, et 
saavutada vaimne süda ja vaimutäius, et 
kiiresti ehitada säravat pühamut. 

Neljandaks, taasloomise väeteod 
saavad tõsiselt ilmsiks.

1. Moosese raamatus 1:3 öeldakse: 
„Ja Jumal ütles: „Saagu valgus!“ Ja 
valgus sai.“ Kui Jumalast lähtus algne 
hääl, toimus loomistegu. Millele siis 
viitab taasloomise töö? See on Jumala 
loodud taeva ja maa ja kõige seal 
sisalduva uuenemiseks.

Kallid õed ja vennad Kristuses, kas 
te ei tunne põnevust, kui te kujutate 
lihtsalt ette uuestiloomise võimsaid 
tegusid, mis ilmnevad pühalikult 
karjase väe läbi! Algupärase hääle 
kaudu sündinud asjad ilmnevad 2014. 
aastal täieliku viljana. Ma õhutan teid 
taasloomise töö läbi, mis muudab isegi 
algset inimsüdant, saama tõelisteks 
jumalalasteks ja karjasega välja 
maailma minema! Halleluuja!

K a l l i d  u m b e s  1 0 0 0 0  h a r u - j a 
liitkoguduse liikmed, pastorid ja 
vennad-õed Kristuses, ma palun 
Isanda nimel, et te kinnistaksite vaimu 
ühtlustamise voolu juhatanud Jumala, 
Isanda ja karjase armastust; tasuksite 
armu eest ja vastaksite meiega Uues 
Jeruusalemmas igavest armastust 
jagada sooviva Jumala Isa ootusele.

Vanempastor dr Jaerock Lee sõnum uue 
– 2014 – aasta vastuvõtmiseks

„Tõuse, sära, sest sinu valgus tuleb ja Isanda auhiilgus koidab su kohal. Sest vaata, 
pimedus katab maad ja pilkane pimedus rahvaid, aga sinu kohal koidab Issand ja sinu kohal nähakse Tema auhiilgust. 

Ja rahvad tulevad su valguse juurde ning kuningad paistuse juurde, mis sinust kumab.“ (Jesaja 60:1-3)
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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) 
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„Armastus on pika meelega…lepib kõigega, usub kõike, loodab kõike, talub kõike.“ (1 Korintlastele 13:4-7)

Armastus Lepib, Usub ja Loodab Kõike 

Selles maailmas ei vihka keegi sõna 
„armastus.“ Inimene saab olla õnnelik, 
kui temas püsib armastus – ükskõik kui 
raske tema elu on. Sellele vastupidiselt, 
inimesed ei saa omandada tõelist õnne, 
kui neil ei ole vaimset armastust, isegi 
siis kui nad elavad turvalist, fi nantsiliselt 
kindlustatud elu. Armastus on inimestele 
vältimatu ja see peaks olema vaimne 
armastus, mis on igavesti muutumatu. 

Vaimse armastuse omadused on 
selgitatud 1 Korintlastele 13 peatükis. 
See ütleb, et armastus lepib kõigega, 
usub kõike ja loodab kõike. Süveneme 
nüüd selle vaimsesse tähendusse ja 
kuidas saavutada vaimset armastust. 

1. Armastus lepib kõigega
Kui  me  võ tame  vas tu  Jeesuse 

Kristuse, me proovime elada Jumala 
Sõna kohaselt. Seda tehes võib inimene 
olla silmitsi paljude asjadega, millega 
ta peab leppima. Kui sa saad vihaseks 
või oled teiste poolt ärritatud, siis 
pead sa nendega leppima. Sa pead 
veel leppima oma isiklike soovide 
mitterahuldamisega, et teha seda, mis 
teiste heaks tarvis. 

Selle pärast on „armastus on pika 
meelega“ kinnistatud kui esimene 
i se loomus tav  tunnus  15  va imse 
armastuse omaduse hulgas. Me peame 
olema kannatlikud igasuguste kannatuste 
korral, et heita ära ebatõesed asjad 
oma südamest ja jääda kannatlikuks, 
maade ldes  oma  l i ha loomusega . 
Nendele  as jadele  v i idatakse  kui 
„kannatlikkusele.“

M i d a  s i i s  t ä h e n d a b  „ k õ i g e g a 
leppimine?“ See tähendab leppimist 
kõikide kannatustega, mis on põhjustatud 
teiste poolt, olles eelnevalt oma südame 

tõeseks kasvatanud. Nimelt, kõigega 
leppimine kannab selles salmis laiemat 
tähendust kui salm „armastus on pika 
meelega.“ See tähendab leppimist kõigi 
asjadega, mis ei ole kooskõlas vaimse 
armastusega.

Teise sõnaga, see tähendab leppimist 
k õ i k s u g u s t e  k u r j a  v o r m i d e g a , 
kaasaarvatud ebatõed, liha ja patud. 
Näiteks, kui me ei ole kannatlik; kui 
me ei ole lahke, vaid saame vihaseks; 
oleme ennast täis ja oleme ebaviisakad, 
on  tegu kõigi  va imse armastuse 
vastanditega. Lisaks sellele, omakasu 
otsimine, ärritumine, kannatud kurja 
arvesse võtmine ja ebaõigluse üle rõõmu 
tundmine – kõik need on asjad, milles ei 
ole vaimset armastust. 

Siinjuures, millegagi leppimine ei 
tähenda ainult selle allasurumist. See 
tähendab kõikide armastusevastaste 
iseloomujoonte ära heitmist, nimelt 
kõigist ebatõdedest oma südamest 
vabanemist ja nende kaotamist. See 
tähendab südame ümberlõikamist. 
Kui me lõikame oma südame ümber 
ja heidame lihaloomuse täielikult 
ära, siis meist saavad vaimust juhitud 
inimesed, kes on täidetud ainult vaimse 
armastusega. 

Tõele au andes, kui me saavutame 
vaimust juhitud südame, siis väljendus 
„leppimine“ ei ole vajalik. Sest vaimne 
olek tähendab, et me armastame Jumalat 
maksimaalselt, me ei suuda mõtelda 
millestki, mis on armastuse vastu ja otse 
loomulikult ei tee me ka midagi sellist. 
Lisaks, kuna meie südames ei ole üldse 
kurja, ei näe me eriti teiste puudujääke 
ja eksimusi. Ja isegi kui me neid näeme, 
siis me proovime nendest aru saada 
ja neid katta ja me ei pea millegagi 
leppima. 

Kuidas kohtlesid inimesed Jeesust, 
kes tuli maa peale, et päästa neid, kes 
olid patused. Kõik mida Jeesus tegi, oli 
headusest motiveeritud, aga inimesed 
narrisid ja põlgasid Teda.  Kõige 
lõpuks nad lõid Ta risti. Jeesus, kes on 
tõe kehastus, leppis vaikides selliste 
inimestega. Ta isegi tegi eestpalvet 
nende pärast, öeldes: „Isa, anna neile 
andeks, sest nad ei tea mida nad teevad.“ 
(Luuka 23:34)

Jeesus leppis kõikide asjadega ja Tema 
armastus tuleneb päästeteost; igaüks, 
kes võtab Ta Päästjaks vastu, võib saada 
jumalalapseks, kes liiguvad surmast 
igavesse ellu. Jumal armastab meid, 
seega Ta jätkab meiega „leppimist“ ja Ta 
ootab, et me saaksime Tema tõelisteks 

lasteks. 

2. Armastus usub kõike
Kui  s a  a rmas t ad  kedag i  kogu 

südamest, siis sa usud sellest inimesest 
par imat .  Isegi  kui  ta l  on mõned 
puudujäägid, sa proovid ikkagi temasse 
uskuda. Sa näed teda armastusega, sest 
sa usud, et ta muutub. Niisugune usk on 
tõend armastusest teiste vastu. 

Võib öelda, et uskumine on armastuse 
suuruse mõõtmise standard. Seega, 
Jumala uskumine tähendab Tema 
täielikku armastamist. Oma täiusliku 
usuga Jumalasse võib Abrahami kutsuda 
„usuisaks“ ja Jumala sõbraks. Ta usk 
Jumalasse oli siiras, seega Abraham 
kuuletus kõhklemata Jumala käsule oma 
ainus poeg Iisak ohvriks tuua. Ta võis 
seda teha, sest ta uskus täielikult Jumalat, 
kes võib ka surnuid üles äratada. 

Nagu varem öeldud, armastus usub 
kõike. Need, kes armastavad Jumalat 
täielikult, usuvad ka kõiki Jumala sõnu 
sajaprotsendiliselt. Lisaks, sest nad 
usuvad kõike, nad ka lepivad kõigega. 
Et leppida kõigega, mis on vaimse 
armastuse vastu, peame me omama 
usku. Nimelt, ainult siis kui me usume 
kõiki Jumala Sõnu, võime me oma 
südame ümber lõigata, heita ära kõik, 
mis on armastuse vastu ja siis loota 
kõike. 

Kuidas Jumal meid armastas? Ta 
andis meie – patuste eest heldelt oma 
ainusündinud Poja. Ta avas tee pääste 
jaoks. Meie ei armastanud Teda ega 
uskunud Teda esimesena. Jumal armastas 
meid esimesena ja uskudes seda fakti, 
me hakkame Teda armastama, nagu on 
kirjas 1. Johannese kirjas 4:9-10. Esiteks 
me hakkame Jumalat armastama seda 
fakti uskudes, aga kui me saavutame 
vaimsema armastuse,  me jõuame 
tasandini, kus me usume täielikult, sest 
me armastame. 

Vaimne armastus on saavutatav 
siis, kui me ajame oma südamest ära 
kogu ebatõe. Need, kes saavutavad 
täielikult vaimse armastuse, usuvad 
kõiki inimesi. Isegi kui inimestes on 
palju kurjust ja puudujääke ja nad ei 
tundu usaldusväärsed, näevad vaimse 
a rmas tusega  in imesed  ne id  usu 
läbi. Lisaks näevad nad ka iseendid 
ususilmade läbi. Nad ei tunne pettumust 
ega ärritu omaenda puudujääkide tõttu, 
vaid nad lihtsalt usuvad nende suhtes 
mitte kunagi alla andva Jumala väge ja et 
Ta muudab neid. Püha Vaim ütleb meile 
alati meie südametes: „Sa saad sellega 

hakkama“ ja saavutab asjad täpselt nii 
nagu me usume. 

3. Armastus loodab kõike
Inimesed tahavad vahel teisi muuta, et 

nad saaksid sellisteks, nagu nemad neid 
näha tahavad, sest neile ei meeldi nende 
käitumine. Aga kui nad vaidlevad ja ei 
aktsepteeri vähimatki probleemi, tundub 
mõttetu, et nad teisi muudaksid. Seega 
peaksid sa proovima iseennast muuta, 
mitte tahtma, et teised muutuksid. Sa 
pead ka neid nägema armastusega ja 
ootama neid.

Loota kõike tähendab igatseda ja 
oodata kõige usutava täitumist. Nimelt, 
kui sa armastad Jumalat, siis usud sa ka 
kõiki Tema sõnu ja loodad, et kõik saab 
tehtud Tema Sõna kohaselt. Sa ootad 
lootuses neid päevi, millal sa jagad Isa 
Jumalaga armastust kaunis taevariigis. 
Sellepärast sa lepid kõigega ja jooksed 
oma usu võidujooksu.

Seevastu, ilmalikel inimestel, kes ei 
looda kõike usu läbi, ei ole ka taevariigi 
lootust. Kuna neil ei ole lootust, elavad 
nad nagu nende maapealse elu lõpp oleks 
nende elu lõpp. Nad lihtsalt järgivad ja 
naudivad ilmalikke asju. Kuna neil ei 
ole ikka veel tõelist rahulolu, elavad nad 
iga päeva oma elus läbi raskuste ja ilma 
tõelise lootuseta. Nad võivad isegi kuni 
surmani elada igal elupäeval tulevikku 
kartes. 

Seevastu need, kes usuvad Jumalat, 
loodavad kõike, seega nad võivad minna 
kitsast teed mööda, nagu on kirjeldatud 
Matteuse 7:13-14. 1. Korintlastele 
15:19 kirjutab apostel Paulus: „Kui me 
loodame Kristuse peale üksnes selles 
elus, siis me oleme kõigist inimestest 
armetumad.“

Ilmalikust vaatenurgast paistab 
kristlaste enesekontrolli  omav ja 
aupaklik elustiil koormav. Uskmatutele 
paistab meie tee kitsas. Aga meile, 
kes me oleme usklikud, on see tee 
õnnelikum kui mistahes muu tee, sest 
see on tee igavikku Taeva kauniduses. 
Nagu eelnevalt selgitasime, armastus 
ootab ja loodab muutumatult kõike, kuni 
kõik, mida usutakse, läheb täide. 

Kallid õed ja vennad, Jumal ootab, 
et te saavutaksite vaimse armastuse ja 
saaksite Tema tõelisteks lasteks. Temale 
on tuhat aastat nagu üks päev. Seega me 
võime vaadata kõiki usuga ja leppida 
kõigega. Ma palvetan Isanda nimel, et te 
seda tehes juhataksite palju hingi pääste 
teele. 

Vanempastor dr Jaerock Lee
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Kontrollige 

Oma Kurje 

Mõtteid
1 Korintlastele 13:4-7 kirjeldab oma 15 iseloomujoonega 
vaimset armastust. Üks nendest on, et armastus ei võta 
arvesse kannatatud ülekohut. Siinjuures tähendab „kannatatud 
ülekohus“ kurja peale mõtlemist. Sel juhul, kui palju vaimset 
armastust on teil jumalalastena? Vaadake kolme tüüpi kurje 
mõtteid ja enese talitsemist ja saage palun igasugusest 
kurjusest kiiresti vabaks ning saavutage ilus ja hea vaimne 
armastus. 

Kas te ei ole soovinud, 
et kellegi teisega läheks 
midagi halvasti?

01

Kas sina ei ole teiste 
üle kohut mõistnud või 
neid hukka mõistnud?

02

Kas sul on Jumala 
tahte vastaseid mõtteid?

03

Kui te näete kedagi, kes õpib paremini kui teie või kelle 
töö läheb paremini kui teie töine tegevus ja te loodate, et 
see ettevõtmine või selle inimese õpingud ei läheks nii 
hästi, siis on tegu kurja mõttega. Oletame, et naaber, kellega 
teil ei ole parim läbisaamine, peab silmitsi seisma millegi 
kahetsusväärsega. Kui teie mõtlete: „Hästi! Ma teadsin, et 
see juhtub!“ siis on see kuri mõte.

Kui teie sees on tõeline armastus, siis ei mõtle te kunagi 
selliseid kurje asju. Sa tahaksid, et sulle kallid inimesed 
oleksid alati terved ja vabad õnnetustest. Aga kuna su 
südames ei ole vaimset armastust, tahad sa, et teistega 
midagi halvasti läheks ja sa rõõmustad teiste inimeste 
õnnetuse üle. Lisaks tahad sa ka teada teiste vigu ja 
puudujääke ja levitada neid teistele. 

Oletame, et sa läksid koosolekule ja keegi seal ütles 
midagi halba teise inimese kohta. Kui sa oled huvitatud 
sellisest vestlusest, siis sa pead oma südant kontrollima 
oma. See näitab, et sul on soov teisi laimata ja taga rääkida. 
„Kes üleastumise kinni katab, otsib armastust, aga kes seda 
meelde tuletab, lahutab ennast sõbrast.“ (Õpetussõnad 17:9)

Need, kes on head ja kelle südames on armastus, 
proovivad teiste vigu katta. Peale selle, kui meil on vaimne 
armastus, siis me ei ole armukadedad või kadedad, kui 
teistel läheb paremini. Me tahame, et neil läheks hästi ja nad 
oleksid teiste poolt armastatud. Me õnnistame oma südames 
ka neid, kes teevad meile halba, nii nagu on kirjutatud 
Roomlastele 12:14: „Õnnistage oma tagakiusajaid, õnnistage 
ja ärge needke!“

Kui sinu südames on vaimne armastus, siis esiteks ei ole 
sul mitte ühtegi kurja mõtet. Isegi kui sa kuuled kellegi 
kohta midagi mitte head, siis ei rutta sa otsust langetama 
või hukka mõistma ilma fakte üle kontrollimata. Kui sa 
tõepoolest armastad kedagi, siis sa üritad temast mõelda 
parimal võimalikul moel. 

Aga tänapäeval me näeme, et inimesed mõtlevad ja 
ütlevad teiste kohta halbu asju nii lihtsalt. Seda ei tehta 
ainuüksi isiklikes suhetes, vaid kritiseeritakse ka neid, kes 
on avalikel positsioonidel. Nad ei üritagi tervet pilti näha, 
et aru saada, mis siis õigupoolest juhtus, vaid langetavad 
otsuse ja mõistavad teisi hukka oma enda standardite 
kohaselt. 

Jakoobuse 4:12 hoiatab meid: „Ainult üks on seaduseandja 
ja kohtunik – tema, kes võib nii päästa kui hukata. Aga kes 

oled sina, sa ligimese arvustaja?“ Oletame, et keegi tegi 
ilma kahtluseta midagi valesti. Sellises olukorras ei ole 
vaimse armastusega inimeste jaoks oluline, kas ta tegu oli 
õigustatud või mitte. Nad mõtlevad hoopis sellest, mis on 
talle tõeliselt oluline. Nad lihtsalt tahavad, et ta hing oleks 
rikkalik ja et ta oleks Jumala poolt armastatud. 

Nagu Õpetussõnades 10:12 kirjutatakse: „Vihkamine 
õhutab riidu, aga armastus katab kinni kõik üleastumised,“ 
me peaksime teiste üleastumised kinni katma ja neile 
andestama ja lisaks, aitama neil jõuda meeleparandusele. Me 
peaksime oskama õpetada tõde ja puudutada nende südameid 
nii, et nad läheksid õigele teele ja muudaksid ennast. Kui 
meis ei ole mingit kohtumõistmist ega hukkamõistvat mõtet 
teiste suhtes, siis me varjame kõike armastuses ja oleme 
õnnelikud, ükskõik kellega me kohtume. 

Maailmas öeldakse inimeste kohta, kes elavad moraalsete 
standardite ja südametunnistuse järgi, et nad elavad 
headuses. Aga ei moraalsus ega südametunnistus ei saa olla 
headuse absoluutseks standardiks. Mõlemas on palju asju, 
mis on Jumala Sõna vastased või täielikult Jumala Sõnaga 
vastuolus. Ainult Jumala Sõna saab olla headuse absoluutne 
standard. Sest iga mõte, mis ei ole Jumala Sõnaga kooskõlas, 
on kuri mõte. 

Nagu 1. Johannese 3:4 kirjutatakse: „Igaüks, kes teeb 
pattu, rikub ka seadust, ning patt on seaduserikkumine,“ patt 
on seaduserikkumine ja Jumala Seadusele vastu minemine. 
Seega on nii patt kui ka kurjus ebatõde, mis on vastupidine 
tõele, mis on Jumala Sõna. Kui me võrdleme neid puuga, 
siis kurjus on nagu juur, mis on maa sees ja pole nähtav 
ja patt on nagu oksad, lehed ja viljad. Ilma juureta ei saa 
puu omada oksi, lehti ja vilju. Järelikult on patt täideviidav 
kurjuse tõttu.

Kuna inimestel on kurjust, teevad nad patte. Näiteks kui sa 
ütled midagi halba neile, keda sa vihkad, siis tuleb sinus olev 
kuri omadus ehk vihkamine sinus välja ilmse patuna nagu 

kuri sõna. Siin peame me aru saama, et isegi kui inimese 
südames on kurjust, ei ole see kindel, et ta teeb pattu. 

Kui inimene on hästi haritud, kuulab Jumala Sõna ja omab 
enesekontrolli, võib ta vältida patu tegemist, isegi kui tal 
on sealjuures südames natukene kurjust. Ometi ei saa ta 
saavutada südame pühitsust enne, kui on ta on ära heitnud 
kurjuse, mis on peitunud ta loomusesse sügaval südames. 
Igaühes on kurjust, mis on neile pärandatud vanemate poolt, 
aga seda realiseeritakse harva ning see juhtub ainult siis, 
kui inimene on pandud äärmuslikku olukorda, mis laseb 
sellel välja tulla ja olla välispidiselt äratuntav. Sellepärast 
kirjutatakse ka 1. Tessalooniklastele 5:22: „Hoiduge 
igasuguse kurja eest!“

Armastus on Seaduse teostumine. Seega, armastuse 
mitte omamine on Seaduse vastane. See on kuri ja patt (1. 
Johannese 3:23; Roomlastele 13:10). Nimelt, me võime 
näha, kui palju armastust on meie see, kui me kontrollime, 
kas me võtame arvesse kannatatud kurja. Me ei võta arvesse 
kannatatud kurja võrdeliselt armastusega, mida me tunneme 
Jumala ja teiste hingede vastu.
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„Isand on kuulutatud 
parimaks Arstiks 

Balkanitel ja Euroopas“

Dr Lyubka Tancheva (WCDN direktor, Bulgaaria)

Ma sündisin perekonda, mis käis Ida Õigeusu 
Kirikus Bulgaarias. Kommunistid ja ateistlik 
valitsus kiusas mu perekonda taga. Sel ajal olin 
ma teadlik Jumalast, aga ma ei olnud Temaga 
veel kohtunud. Pärastpoole kommunistlik 
režiim varises kokku ja inimesed ekslesid 
vaimses näljas. Sel ajal ma kuulsin kolleegilt 
evangeeliumi ja võtsin Jeesuse Päästjaks vastu. 

Hetkel olen ma Bulgaaria Teaduste Akadeemia 
Neurobioloogia Instituudi professor ja levitan 
Looja Jumalat ja Isandat.

WCDN, Jumala kingitus mulle
Ühel  päeval  2011.  aastal ,  kui  ma ol in 

akadeemilise vahetuse nõukogu esimees, sain ma 
ühe oma tuttava kaudu tuttavaks pastor Daniel 
Rozeniga Iisraelist.

Me kohtus ime es imes t  korda  WCDNi 
8-dal Rahvusvahelisel Kristlike Meedikute 
Konverentsil Brisbane’is, Austraalias. WCDN 
(Maailma Kristlike Arstide Võrgustik, www.
wcdn .o rg )  on  e r i  u su l i i kumis i  hõ lmav 
organisatsioon, mis asutati kristlike arstide 
poolt 2004 aastal, et tõestada meditsiiniandmete 
põhjal, et üleloomulikud tervenemisjuhtumid 
olid Jumala tehtud. See organisatsioon juhib 
iga-aastast Rahvusvahelist Kristlike Meedikute 
Konverentsi, mille nimeks on „Vaimsus ja 
meditsiin“ ja on tõestanud Piibli ehtsust 
mitmesuguste üleloomulike tervenemiste 
esitamise kaudu. 

Tõele au andes, ma olin käinud teistel 
kristlikel meditsiinikonverentsidel, aga WCDN’i 
korraldatud konverents oli üsna eriline. Ma 
tundsin esimest korda Vaimu ligiolu nii tugevalt, 
kui ma kuulasin sõnumeid, üleloomulike 
tervenemiste juhtumite esitusi ja tunnistusi. Ma 
nägin mitmekesiseid tunnistusi ja hämmastavaid 
imesid, mis olid ilmnenud dr Jaerock 
Lee, WCDN asutaja ja komisjoni 
esimehe võimsa palve läbi. See oli 
üsna hämmastav ja ma tundsin end 
õnnelikult, et ma sellest konverentsist 
osa võtsin. 

Tagasi Bulgaariasse tulles jagasin 
ma armu ja tunnet, mida ma tundsin 
WCDNi 8-dal konverentsil pastor 
Ivan  Haza rbassanov iga  Sof i a 

Kristlikust Keskusest. Selle peale said nad 
tõsise nägemuse ja asutasid WCDNi teenistuse 
Bulgaarias. 

Ma täitusin dr Jaerock Lee teenistuse kaudu 
Vaimuga

Minu kristlik elu muutus WCDNi teenistuse 
kaudu entusiastlikumaks. Ma hakkasin lugema 
dr Lee raamatuid Taevas I ja II, Põrgu ja tema 
autobiograafiat Minu Elu, Minu Usk, mille ma 
sain Austraalia konverentsil. Tema raamatute 
lugemine täitis minu elu armu ja taevase 
tarkusega. Ma sain Vaimuga ristitud. Pärast seda 
sain ma suureks dr Lee raamatute fänniks!

Nüüd loen ma Risti Sõnumit, mis on Jeesus 
Kristuse tõelist armastust levitava evangeeliumi 
tuum. See oli väga vaimne ja lihtsalt arusaadav, 
seega tema raamatud puudutasid mind vaimselt 
ja sügavalt. Vahepeal hakkasin ma tulihingeliselt 
risti armastust mõistma. See on sõnum, mis on 
vajalik kõigile kristlastele.  

2013. aasta oktoobris külastasin ma Manmini 
Keskkogudust Lõuna Koreas äreva südamega, 
et näha oma silmaga Manmini teenistust ja 
kogeda tunnustähti, imesid ja Vaimu sisendust. 
Koguduseliikmete kristlik elu oli üsna jahmatav. 
Ma tundsin Vaimu terviklikkust ja soojust, 
mida ma ei olnud kunagi Euroopa kogudustes 
tundnud. Nad peavad üksteist hinnaliseks, 
vestlevad armsalt ja ülistavad teenistusel Jumalat 
oma südamete ja meeltega. 

Mind õnnistas ka kohtumine dr Leega, kes 
on maailmamisjoniga palju saavutanud ja 
korraldanud palju välismaiseid koosolekusarju. 
Ta oli väga alandlik ja lahke, mis avaldas 
mulle sügavat muljet. Ta küsis minult praeguse 
kristluse olukorra kohta Bulgaarias. Ma rääkisin 
talle Euroopa kristluse olukorra kohta, mis 

on kaotanud evangeeliumi puhtuse, erinevalt 
minevikust varasemal ajal. Ma lisasin: „Ma 
ootan, et paljud inimesed saavad palju armu ja 
ärkavad Bulgaaria konverentsi kaudu.“ Dr Lee 
ütles, et ta tahab aidata, mis on mul siiani elavalt 
meeles.

Ma loodan, et terve Balkani poolsaar ja 
Euroopa uuenevad Jumala väe kaudu

2013. aasta oktoobri lõpus nägin ma Vaimu 
hämmastavate tegude ilmnemist Iisraelis, 
evangeeliumi sünnikohas. Ma külastasin 
Rev. Soojin Lee koosolekusarja, mida peeti 
Rahvusvahelises Konverentsikeskuses Haifas, 
Iisraelis, et WCDNi liikmena inimeste tunnistusi 
koguda. 

P a l j u  a r s t e  P a l e s t i i n a s t ,  U k r a i n a s t , 
Ühendkuningriigist, Bulgaariast ja Indiast ja 
ka kõigilt Iisraeli aladelt liitusid tööga. Rev 
Lee sõnum oli väga muljet avaldav ja esitused 
olid imelised. Eelkõige, paljud inimesed 
ootasid järjekorras, et anda oma tervenemisest 
tunnistust. See hämmastas mind tõepoolest. Ma 
olin rõõmus, et ma nägin oma silmaga, kuidas 
tervendusteod sündisid.

Kui Rev Lee palvetas haigete eest väge täis 
palverätikuga, mille eest dr Jaerock Lee oli 
varem palvetanud (Apostlite teod 19:11-12), 
hakkasid inimesed tunnistama tervenemistest, 
nagu tervenemisest seljavalust, põlvevalust 
ja valust jalgades; halvast silmanägemisest ja 
kurtusest taastumisest ja igasugusest vähist 
ja isegi epilepsiast tervenemisest. Nad andsid 
Jumalale au. WCDNi kabiinis koguti palju 
tunnistusi. Need hetked avardasid mu nägemust 
kristlasena inimestele Jumala väest rääkimiseks. 

H e t k e l  o l e n  m a  B u l g a a r i a  W C D N i 
haru  d i rek tor  ja  ma va lmis tun  11-daks 

Rahvusvahe l i seks  k r i s t l i kuks 
medi ts i inikonverents iks ,  mida 
peetakse Sofias 2014. aasta mais. 
Mu süda põksub, sest ma kogun 
meditsiinilisi andmeid, et tõestada, et 
Jeesus Kristus on kõige parem arst, 
kes saab tervendada inimeste vaimu, 
hinge ja ihu. Ma palvetan, et Vaimu 
tuli leegitseks Balkani Poolsaarel ja 
Euroopas. 
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