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Au Isandale kõige kaugemal
evangeelsel alal – Iisraelis!
Iisraeli kristluse edule kaasa aitav Kristallfoorumi muusikafestival

Iisrael on evangeeliumi sünnikoht, aga see on juudi maa, kus kristlastel on raske usus püsida. Iisraeli kristlikud kogudused on energilisemalt tööd teinud tänu Dr Jaerock Lee 777-päevasele
Iisraeli teenistusele, mis algas 23. juulil, 2007. Eriti on Iisraeli kristlikud kogudused ühinenud ja korraldanud iga-aastaseid kiitusfestivale Dr Jaerock Lee 2009. aasta Iisraeli ühendkoosolekute
sarjast alates (fotod: kohalikud ülistuslauljad ja Manmini esinejad 2014. aasta Kristallmuusika festivalil).

Iisrael on püha maa, kus
on praeguseni puutumatult
püsivad Isanda jäljed. Vaiksel
õhtul kõlasid seal kiituslaulud
Isandale taeva poole.
2. mail, 2014 algas Iisraeli
Haifa rahvusvahelises
koosolekukeskuses kell
1 8 . 0 0 k o h a l i k u a j a j ä rg i
Kristallfoorumi (Iisraeli
pastorite liidu) korraldatud
Kristallmuusika festival.
Sellel sündmusel osales
umbes 1000 inimest
Ve n e m a a l t , U k r a i n a s t ,
Filipiinidelt, Soomest,
Leedust ja Hong Kongist
ning Iisraelist ja LõunaK o r e a s t . T B N Ve n e m a a
edastas seda otseedastusena
üle 180 maale.

Mitmed Iisraeli koguduste
ülistusmeeskonnad ja
ülistusjuht Rose Han,
Manmini Kujutavate kunstide
komitee ja Väe ülistustantsu
asejuht, ülendasid ilusate
esinemistega Isanda nime.
Lisaks jutlustasid kohalikud
pastorid esinemiste
vaheaegadel lühijutlusi ja
juhtisid palvet. Kiitus ja Sõna
olid harmoonias, mis lisandus
saadavale armule.
Manmini esinejad esinesid
ava-ja lõpuetendustel.
Inimesed tegid neile
komplimente täpse heebrea-,
vene-ja inglisekeelse
hääldusega laulu ja loova
koreograafia eest. Osalejad
ütlesid, et nad tundsid

rõõmu ilusast rõivastusest
ja rekvisiitidest, mis andsid
inimestele Taeva tunde.
Ülistusjuht Han kiitis
J u m a l a t Te m a l t s a a d u d
lauluga „Taevane au“, mida ta
laulis taevases keeles. Pärast
selle laulu kuulmist ütlesid
paljud osalejad, et see täitis
neid tundega, otsekui oleksid
nad taeva inglit näinud. Kui
Väelise ülistuse tantsutrupp
esitas traditsioonilise Iisraeli
tantsu, tantsis kogudus ühiselt
ja austas Jumalat.
Kristallfoorumi president,
pastor Daniel Rozen, avaldas
tänu sõnadega „Me oleme
Dr Jaerock Lee armastuse ja
palve läbi väga kaugele edasi
arenenud.“

Kristallfoorumi
pastorid ütlesid, et neil
oli rahaprobleemide ja
juutide rahutuste tõttu palju
raskusi oma teenistuses.
Dr Jaerock Lee toetas neid
sel ajal rahaliselt oma
südamest ja armastusega.
Te m a a r m a s t u s e v ä g i
muutis nad tema jüngriteks,
kes kuulutasid pühaduse
evangeeliumi ja väetegusid.
Nüüd organiseerisid nad selle
sündmuse, kus nad kiitsid
julgelt Isanda nime tänu Dr
Lee armastusele ja palvetele
(lugege lisaks 4. leheküljelt).
Dr Jaerock Lee kuulutas
pühaduse evangeeliumi
ja demonstreeris Jumala
väetegusid, käies kolme aasta

jooksul 2007.-2009. aastal
kogu Iisraelis. Ta julgustas
ja kinnitas seda tehes Iisraeli
kristlikke kogudusi.
Selleks puhuks
moodustasid Iisraeli pastorid
organisatsiooni, mida nad
kutsusid Kristallfoorumiks.
Nad kutsusid 2009. aasta
septembris Dr Jaerock
Lee Iisraeli ja korraldasid
Dr Jaerock Lee Iisraeli
ühendkoosolekute sarja. Seda
koosolekusarja edastati otse
umbes 220 maale.
Sellest ajast saadik on
Kristallfoorum aktiivselt
teenistuses olnud. Nad
korraldavad Kristallmuusika
festivale ja austavad Isandat
kiitusega iga aasta maikuus.
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Rahulik tarkus
„Aga ülalt pärinev tarkus on esmalt puhas, siis rahumeelne, leebe, kuulekas, tulvil halastust ja häid vilju, erapooletu, teeskluseta.“
(Jakoobuse 3:17)

Vanempastor dr Jaerock Lee

Selleks, et me suudaksime oma tööd
igas valdkonnas hästi teha – olgu siis
tegu meie pere, kooli, töökoha või
tööga – me vajame tarkust, et kõigiga
rahujalal olla. Kui meil on niisugune
tarkus, võime me paljusid mõjutada
ja inspireerida ja nende südames
poolehoidu võita. Aga kuidas me
saame kõigiga rahujalal olla?
1. Rahu vaimne tähendus
Ühes sõnaraamatus määratletakse
rahu kui „vabadust tülidest ja
lahkhelidest; harmoonilisi suhteid.“
Aga rahu tähendab vaimselt „avarat
ja suuremeelset südant, mis suudab
igaüht armastada.“ Jumal tahab, et Ta
lapsed oleksid alati rahus.
Meie jaoks on kerge olla rahus
inimestega, kes meile meeldivad, aga
raske nendega, kes meile ei meeldi.
Aga kui me armastame Jumalat,
peame me olema suure südamega ja
igaühega rahus. Ent kui meie südames
ei ole headust, on raske rahus olla,
hoolimata sellest, kui palju me seda
teha ei üritaks, sest kui me sattume
olukorda, mis meile ei meeldi, muutub
meie süda rahutuks.
Seega me peame ise rahus olema, et
teistega rahu pidada. Selle tegemiseks
peame me ära tundma igasuguseid
kurjuseliike nagu vihkamist,
armukadedust, kõrkust, uhkust ja
ebamugavustunnet ja neist vabanema.
Me võime rahus olla üksnes siis, kui
me lõpetame patu vastu võitlemise
ja kasvatame omale pühitsetud

südame. Siis me võime olla oma
abikaasa, laste, sõprade, kolleegide
ja ligimestega rahujalal. Lisaks, meil
võib olla siis rahu ka Jumalaga.
Jumalaga rahujalal olek tähendab, et
meie ja Jumala vahel ei ole patumüüri.
Ja Jumalaga rahus oleku jaoks tuleb
meil esiteks vabaneda igasugusest
kurjusest, seega me võime ise rahus
olla. Need, kes on ise rahulikud,
võivad ka teistega rahu pidada.
Jeesus oli kõigiga rahus. Ta ei
olnud rahujalal üksnes nendega, kes
olid head, hea haridusega, tasased ja
kuulekad. Ta teenis ja oli rahus ka
nendega, kel puudusid teadmised ja
haridus ja Ta teenis isegi patuseid ja
maksukogujaid ja oli nendega rahus.
Ta suri patus ja kurjuse küüsis oleva
inimkonna eest, et Jumala ja inimeste
vahele rahu luua.
2. Rahumeelne tarkus on edu
pandiks
Aga miks Jumal ütleb, et kõigiga
rahus olek on tarkuse näitaja?
Esiteks, kuna rahu viib Jumala
tahtes kõigi lahendusteni. See on ka
õnnistuste kanal Jumala väe ja armu
allatoomiseks.
Mõnel inimesel on palju teadmisi
ja kõrge ühiskondlik positsioon, aga
nad on alandlikud ja neil on erineva
taustaga inimestega hea läbisaamine.
Teised, kes on sarnase seisundiga,
vaatavad teistele kõrgilt ülevalt
alla. Isegi kui nad võivad erakordse
intelligentsi ja võimetega olla,
kannatavad nad kahju, kui nad teisi
põlastavad ja nendega rahu ei pea.
Chosuni dünastias oli üks Cho
Kwang Jo nimeline inimene. Ta tahtis
kuninga ja inimeste jaoks laialdaste
reformide läbiviimist. Ta tahtis
vanade poliitikaharjumuste kurjadest
kommetest vabaneda ja maa rikkaks
ja tugevaks muuta. Alguses kuningas
toetas teda samuti, aga kuna ta oli
liiga progressiivne, hakkasid teised
ministrid talle vastu seisma. Lõpuks
esitati talle valesüüdistus ja ta surmati.
Kui ta oleks oma leidlikkuses veidi
armulisem olnud, oleks ta võinud oma
unistuse tõekssaamist näha.
Inimene võib töö juures palju
suurepäraseid asju teha, aga tal ei

pruugi teiste silmis hea maine olla.
Teised võivad öelda, et ta rõhutab oma
viise ja tarkust nii palju, et see haavab
teiste tundeid. Niisugune inimene
eirab teiste arvamusi ja olukordi
ja teeb asju lihtsalt omamoodi. Ta
viisid on nii alluvate kui ülemustega
kokkupuutekursil. Kuigi see inimene
võib olla võimekas ja samuti heade
tulemustega, kui see saavutatakse
rahurikkumise teel, puudub selles
lõpuks tarkus.
On teine põhjus, miks rahu ja
tarkust samastatakse. Seda tehakse,
kuna rahu rikkumise järgselt on raske
Jumala tegusid kogeda.
Rahu on Jumala tegude teostamiseks
tähtis. Inimene võib olla väga
intelligentne ja tal võivad olla head
oskused ja talendid, kuid teda on raske
kasutada, kui ta rikub rahu. Töötegijad
plaanivad ja teevad tööd, aga Jumal
annab nende töö vilja. Aga kui me
töötades rahu rikume, tähendab see,
et me anname saatanale võimaluse
meie süüdistamiseks. Siis ei saa Jumal
enam meie heaks tegutseda.
Isegi kui inimesed teevad palju
tööd ja kasutavad kogu oma tarkust,
ei saa nad head vaimset vilja kanda.
Oletame, et leidub keegi, kellel on
talendid ja kes on ka Jumala töös
kirglik. Aga kui juht määrab sellele
inimesele mingi töö, näib alati mingi
probleem esinevat. Ta võib isegi
teistele raskusi valmistada. Siis ei saa
juhid talle tööd anda.
Seega on väga tark Jumala tööd
tehes rahu säilitada. Isegi kui me ei
ole piisavalt võimekad, kui me oleme
rahus üksmeelsed, annab Jumal
meile suuremad võimed ja tagab hea
üldtulemuse.
3. Kasvatage oma südames
headust, et te oleksite rahus
Kõigi inimestega rahus olekuks
on meil vaja oma südames headust
arendada. Rahurikkujad ei pruugi
end kurjaks pidada. Rahu rikutakse,
sest inimesed arvavad välispidiselt,
et nad taotlevad head, aga tegelikult
taotlevad nad oma eeliseid või
omakasu. Ent need, kes taotlevad
tõeliselt headust, ei riku rahu.
Abielupaaridel esineb samuti

Usutunnistus
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

„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)

omakasu taotledes probleeme. Nad
tahavad, et abikaasa vastaks nende
soovidele. Kui omakasu mitte otsida,
vaid alanduda ja teineteist teenida, ei
rikuta kellegi rahu.
Te taotlete omakasu, kui te toonitate
oma arvamust, sest te vaidlete
sellepärast, mis teie arvates õige
tundub olevat, toob teile kasu, on teile
mugavaim ja mis laseb teil enam välja
paista. Isegi kui te olete tõde tundma
õppinud, näitate te sõnades ja tegudes
headuse puudumist välja.
Hea südamega inimesed
kergendavad teiste meelt. Nad
taotlevad seda, mis on jumalariigi
jaoks parim ja samal ajal ka teistele
parim. Kui teised ei püüa ebaõiglaselt
tegutseda, püüavad nemad teiste
arvamusi oma parimate võimete
kohaselt aktsepteerida. Me võime
igasugust inimest aktsepteerida ja
muuta isegi kurje inimesi, kui me
tõesti teisi teenime, ennast ohverdame
ja alandume tõemeelse südamega.
Me peame olema hoolikad, et
me ei läheks rahu hoida püüdes
väärusega kompromissile. Kui me
läheme vaid konfliktide ärahoidmiseks
või teiste tunnustuse pälvimiseks
väärusega kompromissile, ei sünni
see rahupüüdlustest. Kui usklik
plaanib pühapäevasele koosolekule
pereliikmetele meeltmööda olekuks
mitte minna, ei ole tegu rahupüüdluse,
vaid kompromissiga. Sel juhul ei
ole tegu vaid nende inimestega,
kes püüavad usklikku pühapäeviti
koguduse minemast takistada, vaid
uskliku enesega, kes võib samuti
Jumalast eemalduda ja surma teed
minna.
Mõned kummardavad ebajumalaid
lihtsalt seetõttu, et vältida
pereliikmetega vastuseisu. Teised võivd
ülemuse pealekäimisel kolleegidega
alkoholi tarbida. Hetkeks võib tunduda,
et tegu on rahuga, aga vaimses mõttes
lõid nad enese ja Jumala vahelise
patumüüri.
Kallid vennad-õed Kristuses, 1.
Peetruse 3:11 öeldakse: „Ta hoidugu
eemale kurjast ja tehku head, otsigu
rahu ja taotlegu seda.“ Pidagem rahu
mitte ainult Jumalaga, aga ka kõigi
inimestega. Ma palun Isanda nimel, et
te seda tehes võiksite kogeda Jumala
tegude täiust.
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Vaadake! Õnneliku kristliku
elu kontrollpunktid
Nii nagu 5. Moosese raamatus 10:13 kirjutatakse: „Et
sa peaksid Isanda käske ja seadusi, mis ma täna sulle
annan, et su käsi hästi käiks?“ Jumal tahab, et Ta
armsad lapsed elaksid õnnelikku kristlikku elu. Kas teie
kristlik elu on õnnelik? Vaatleme lähemalt kahttüüpi
kristlase elu.

Kas te olete passiivne või aktiivne?
Me võime selgelt eristada passiivset ja
aktiivset kristlase elu. Kuigi need näivad
välispidiselt samasugused olevat, on
südamepõhjas olev ja meelelaad täiesti erinevad.
Kui inimene elab passiivset usuelu, võib ta
olla sõltuv. Need inimesed teevad üksnes seda,
mida nende juht palub või käsib neil teha. Nad
teevad asju üksnes siis, kui keegi juhib või
toetab neid. Nad täituvad Vaimuga, kuid üksnes
siis, kui nad saavad armu. Nad kaotavad sageli
ka Vaimu täiuse.
Vaatleme näiteks palvet. Oletame, et passiivne
usklik palvetab kümme tundi, kuid see sünnib
mingi sunduse ajel. Siis on sellel palvel väga
nõrk hea lõhn. Kui teid sunnitakse midagi
tegema, võite te lühikese aja pärast väsida.
Aga kui aktiivne usklik palvetab tõsimeelselt
ja vabatahtlikult, siis olgugi et ta palvetab
vaid tund aega, on ta palutud palve tugeva hea
lõhnaga.
Aktiivsus ja vabatahtlik tegutsemine millegi
tegemisel näitavad, et inimene tunneb asja

väärtust ja selle teostumine valmsitab talle
rõõmu.
Jumal andis oma armsatele lastele käsud, et
nad elaksid tervet ja õnnistatud elu. Seega, kui
me kuuletume, tundes ära Jumala armastuse
meie vastu, võime me Jumala armu ja
õnnistusega rõõmsat kristlase elu elada. Isegi
kui niisugused inimesed kogevad raskusi ja
probleeme, tänavad nad kogu südamest ilusa
taevalootusega. Nende nägu on alati rõõmus,
sest nad armastavad Jumalat üle kõige.
Aga miks siis on usklikke, kes on passiivsed
ja ei ela aktiivset usuelu? See sünnib, kuna nad
ei ole leidnud usu tõelist tähendust. Üksnes
siis, kui me mõistame kristliku elu selget mõtet
ja eesmärki, võime me aktiivseks ja tuliseks
muutuda. Siis meeldib meile Jumala Sõna
kuulata ja palvetada. Me tahame vabatahtlikult
kogudusse minna ja teiste usklikega
armastusosaduses olla.
1. Peetruse 2.5 öeldakse: „Laske ka
endid ehitada elavate kividena vaimulikuks

kojaks. Saage pühaks preesterkonnaks, kes
toob vaimulikke ohvreid, mis on Jumalale
meelepärased Jeesuse Kristuse kaudu.“
Kirjutatu kohaselt peavad jumalalapsed saama
preestriteks, kes toovad Jumalale Jeesuse
Kristuse kaudu vastuvõetavaid pühasid ja
elavaid ohvreid.
Muidugi ei saa me oma kristlikus elus vaid
omaenese jõuga hakkama. Sellepärast saatis
armastuse Jumal oma lastele Abistaja Püha
Vaimu anni. Kui me võtame Jeesuse Kristuse
vastu ja parandame oma pattudest põhjalikult
meelt, tuleb Püha Vaim meie südamesse ja
õpetab meile kõike, tuletab meile kõike meelde
ja juhatab meid tõe sisse (Johannese 14:26,
16:13).
Me võime elada passiivset kristlikku elu, kuni
meie usk kasvab mingil määral ja vajada teiste
abi või nõustamist. Aga pärast teatud tasemele
kasvamist on oluline, kui palju me palvetame,
usaldades Püha Vaimu ja kui palju me püüame
Temalt vastuseid saada.

Kas te väärtustate eesmärki või selle saavutamise protsessi?
Teatud eesmärgi või eesmärkide seadmine
on unistuse täideviimiseks väga oluline. Aga
kui me omistame eesmärgile nii suurt tähtsust,
et me jätame protsessi unarusse, ei tegutse me
täiuslikult.
Vaimusüdame kaudu eesmärgi saavutamise
protsess tähendab Jumala südame tundmist
ja südames rõõmu ja rahu veelgi suuremat
saavutamist. Kui te igatsete seda ja püüate väga
seda saavutada, tunnete te rõõmu ja õnne oma
tõelise loomuse avastamisest ja vabanete siis
vääradest asjadest. Aga kui te väärtustate üksnes
eesmärki ja selle tulemusi või tagajärgi, võite te
tunda end häiritult ja kogeda vääradest asjadest
vabaneda püüdes valu.
Kui te elate tõelist usuelu, ei tunne te kurbust
ega valu, sest te ei ole veel eesmärgile jõudnud.
Aga te tunnete pigem rõõmu ja heameelt, lootes
eesmärgile jõuda. Me peaksime eesmärgi poole

liikudes iga sammu ajal oma südant läbi uurima.
Kui me teeme oma elus häid tegusid, siis me
liigume isegi siis, kui need paistavad väikesed
olevat, sammhaaval iga oma ususammuga edasi.
Niisugused asjad nagu sõnade armastuses
rääkimine, palvetamine ja Piibli lugemine
hoolimata kiirest graafikust, võivad vaimselt
koguneda ja ajendada teid kiiremini eesmärki
saavutama. Usuelu on nagu enese kõige
pühamale usule ülesehitamine (Juuda 1:20).
Kui teil on kõige suurem eesmärk, mis
on Uus Jeruusalemm – Taeva kõige ilusam
koht ja terviklik vaim, mis tähistab Jumalale
meelepärast usku, võite te elada õnnelikku
kristlase elu (Johannese ilmutus 21:2; 1.
Tessalooniklastele 5:23). Te väärtustate
loomuomaselt protsessi kõiki samme, mis
viivad eesmärgile ja mitte üksnes eesmärki
iseenesest.

Järgnevates Matteuse 20:20 lõikudes
kirjeldatakse olukorda, kus Jakoobuse ja
Johannese ema palus Jeesusel lasta tema kahel
pojal istuda üks Tema paremale ja teine Tema
vasakule käele. Siis ütles Jeesus: „Kas te
suudate juua karikast, millest mina joon?“ Sel
ajal ei saanud Tema jüngrid aru, mida tähendas
„karikast joomine“ ega mõistnud, kui õnnistatud
selle tegemine oli. Aga pärast Püha Vaimu
saamist mõistsid nad seda ja enamik neist jõi
Isanda kannatuse „karikast“ ja seda tehes said
nad osa Tema aust (Luuka 22:28-30).
Seega, me peaksime Jumala au täis Uude
Jeruusalemma minekuks koguma Jumala
õigluse kohaselt ühekaupa asju. Kui me
jookseme rõõmuga ja õnnelikult eesmärgi
suunas, selget lootust omades, võime me saada
tervikliku vaimuga südame ja minna lõpuks
Uude Jeruusalemma, mis on ülim eesmärk.
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„Iisraeli teenistus ei
ole enam raske“
Pastor Sergei Votšarnikov
(Iisraeli Naatsareti Elava Vaimu Kogudus)

Ma olen Ukrainas sündinud juut. Mu perekond kolis
Venemaale, kus ma kohtusin oma naisega ja võtsin
Isanda oma ellu vastu. Mu naise perekonnaliikmed olid
messiaanlikud juudid ja mu äi oli pastor. 1989. aastal
kolisin ma oma naise ja tema perekonnaga Haifasse
Iisraelis ja alustasin misjonitööd.
1990 aastate algul, kui endine Nõukogude Liit
avanes, kolisid paljud Venemaa juudid Iisraeli ja me
nägime neile evangeeliumi kuulutades suurt vaeva.
Minust sai 1994. aastal pastor ja ma alustasin oma
teenistust Naatsaretis, kus Jeesus üles kasvas. Aga
Iisraelis, kus inimesed usuvad judaismi, ei olnud lihtne
evangeeliumi kuulutada.
Kristallfoorum asutati Iisraeli pastorite ühtsuse
jaoks
Ühel päeval 2004. aastal helistas mulle pastor
Aleksander Jepp Saksamaalt. Ta oli Dr Jaerock
Lee 2004. aasta Saksamaa ühendkoosolekute sarja
organiseerimiskomitee esimees. Ta julgustas mind
koosolekusarjal osalema ja ütles, et sinna tuleb väga
tuntud äratusjutlustaja. Ma ei saanud sinna minna, seega
mu abipastor osales ja ta rääkis mulle Dr Lee eluga
täidetud sõnumist ja seal aset leidnud hämmastavatest
väetegudest.
Kui ma kuulsin Püha Vaimu tulistest tegudest,
tundsin ma tugevat meeleliigutust. Kuigi ma
avasin oma koguduse kümme aastat tagasi, olin
ma ikkagi rahalistes raskustes ja kannatasin juutide
tagakiusu. Kuid Dr Lee teenistus andis mulle Iisraelis
evangeeliumi kuulutamiseks uue nägemuse.
2005. aastal külastasin ma Söuli, et osa võtta
Manmini Keskkoguduse 23. aastapäevaüritusest.
Kujutavate Kunstide Komitee esinemine meenutas
mulle Taevast. Ma mõistsin eelkõige, et Dr Lee
sõnumid ja Taanieli palvekoosolek, mida peeti igal ööl,
olid koguduse äratust ajendavaks jõuks.
Ma olin veendunud, et ma sain vastuse oma palvele,
milles ma soovisin kaua aega kohtuda oma vaimse
mentoriga ja Iisraelis evangeeliumi kuulutada. Seega
ma lasin oma koguduse Manmini harukoguduseks
registreerida. Pärast osalesin ma 2006. aastal Dr Lee
ühendkoosolekute sarjas Kongo Demokraatlikus
Rahvavabariigis ja New Yorkis USAs. Ma nägin oma
silmaga, kuidas paljud tervenesid haigustest ja said
palvevastused ning austasid Jumalat. Ma tundsin neid
nähes meeleliigutust.
Alates 2007. aasta juulist kuulutas Dr Jaerock Lee
pühaduse evangeeliumi ja väetegusid kaksteist korda
kolme aasta jooksul riigi põhjaosas asuvast Naatsaretist
lõunaosas oleva Eilatini välja. Eriti alustas ta 25. juulil,
2007 oma Iisraeli teenistust, pidades esimese koosoleku

minu koguduses – Naatsareti Elava Vaimu koguduses,
mis valmistas mulle sügavat meeleliigutust.
Tema kolmeaastane teenistus julgustas Iisraeli
messiaanlikke juute. Selle viljana organiseerisid Iisraeli
pastorid üksmeelselt Kristallfoorumi (Iisraeli pastorite
liidu).

ise

Paljud pastorid külastasid teistest maadest Iisraeli,
sest see oli püha maa, kus Jeesus sündis. Kui nad nägid,
kuidas me kuulutasime evangeeliumi selle judaistliku
maa rasketes tingimustes, lubasid nad meid aidata, aga
mitte keegi ei pidanud oma lubadusest kinni.
Aga Dr Jaerock Lee õpetas meile Jumala ettehoolde
kohta, kus evangeelium naaseb Iisraeli – „maa kõige
äärmisemasse osasse“ ja ta jätkas meie rahalist ja
vaimset toetamist ning ei hoidnud midagi tagasi. Seega
ka Iisraeli pastorid kuulutasid julgelt evangeeliumi
ja korraldasid palju välismaiseid koosolekusarju
palverätikuga, mille eest Dr Lee oli palvetanud
(Apostlite teod 19:11-12).
Ka mina juhatasin palverätikut kasutades igaaastaseid koosolekusarju Indias. Ma nägin väetegusid
nagu näiteks viljatusest tervenemist ja alkohoolikute
normaalseks muutumist. Ma tänan ja austan kõige
eest Jumalat, kes on Dr Jaerock Lee kaudu lõpuaja
ettehoolet teostanud.

Dr Jaerock Lee Iisraeli ühendkoosolekute sarjas
kuulutati Jeesusest Kristusest
2009. aasta septembris juhatas Dr Jaerock Lee Iisraeli
ühendkoosolekute sarja Iisraeli keskuse Jeruusalemma
rahvusvahelises koosolekukeskuses. Koosolekusarja
edastati 33 edastaja vahendusel umbes 220 maale.
Dr Lee kuulutas julgelt Looja Jumalast ja Jeesusest
Kristusest. Tegelikult kuulutasid mitmed välismaised
pastorid Iisraelis, aga ükski pastor ei olnud seal varem
selgelt õpetanud, miks Jeesus on meie ainus Päästja ja
selle vaimset tähendust. Kuid Dr Lee kuulutas sellest
isegi juutidele ja kinnitas Piibli ehtsust väetegude
demonstreerimisega.
Iisrael on evangeeliumi sünnikoht, kuid sealsed
inimesed ei ole Jeesust Kristust oma Päästjaks
vastu võtnud. Ühiskond boikottis väga väheseid
olemasolevaid messiaanlikke juute ja nad olid julguse
kaotanud. Kuid pärast koosolekusarja muutusid
messiaanlikud juudid energiliseks ja on Kristallfoorumi
keskselt siiani aktiivselt teeninud.
Paljud pastorid said nii Dr Lee jutlustest kui ta
pühitsusteenistusest suurt armu. Sellest ajast saadik, kui
ma sain aru pühitsetud elu olemusest, püüdsin ma ka
oma südames ja mõtetes olevatest pattudest vabaneda
ja õpetasin oma koguduseliikmeid sedasama tegema.
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Dr Jaerock Lee 2009. aasta Iisraeli ühendkoosolekusari
peeti Iisraeli keskuse Jeruusalemma rahvusvahelises
konverentsikeskuses. Ta kuulutas sõnumit ja demonstreeris
haigete eest palvetades Jumalale au toovaid väetegusid.
Koosolekusari edastati riikliku televisiooni,
kaabeltelevisioonijaamade ja satelliidi vahendusel üle 220
maale, mille tulemusena arvukad inimesed võtsid pääsemise
vastu, said palvevastused ja tervenesid.
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