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Sõna kinnitati sellele 
järgnenud tunnustähtedega!

Kohalikud pastorid ja usklikud 
kutsusid Rev Soojin Lee, Pastorite 
assotsiatsiooni presidendi Soome ja 
Venemaale, kus ta juhatas Palverätiku 
koosolekusarju ja Pastorite seminari. 
Pärast 13-päevast misjonireisi naasis 
Rev Lee 23. juunil, 2015. aastal.

19. juunil edastas ta sõnumi pastorite 
seminaril, mis peeti St. Peterburgi 
Manmini koguduses Venemaal (pastor 
Vladimir Osipov, Venemaa Jeesuse 
Kristuse Ühendatud Pühaduskoguduse 
e s i m e e s ) .  S e m i n a r i l  o s a l e s i d 
armuigatsusega paljud pastorid Eestist, 
Valgevenest ja Venemaa kaugetest 
kohtadest. Mõned sõitsid sinna rongiga 
48 tundi.

Ülistusjuht Rose Han, Kujutavate 
Kunstide Komitee asepresident, 
kiitis Jumalat vene keeles ja Väe 
ü l i s t u s t a n t s u m e e s k o n d  e s i n e s 
ilusasti vene laulude saatel. Rev Lee 
jutlustas oma sõnumis Dr Jaerock Lee 
esindusjutluse „Risti sõnum“ teemal ja 

selgitas põhjust, miks Jumal pani aeda 
hea ja kurja tundmise puu, inimese 
kasvatamise ettehoolet ja Päästja 
kvalifikatsiooni. Osalejad said palju 
armu. Üks nende seast ütles: „Ma 
sain Dr Lee pühaduse evangeeliumist 
teada, kuid selle seminari abil mõistsin 
ma, kuidas kasutada teadaolevat oma 
elus ja see on pühaduse evangeeliumi 
olemus.“

Pastor Maksim Tomassov, TBN 
Baltia President Eestis, osales samuti. 
Ta ütles, et Jumal õnnistas teda ajast, 
mil ta toetas Dr Jaerock Lee Eesti 
koosolekusarja 2010. aastal ja ta 
vaatajaskonnale tõesti meeldivad GCNi 
Dr Lee jutlustesaated. 

20.  juunil  juhatas Rev Lee St 
Petersburgi  Kolosseumi teat r is 
Palverät iku kaudu tervenemise 
koosolekusarja (Apostlite teod 19:11-
12). Kohalik ülistusmeeskond kiitis 
Jumalat Vaimu täiuses ja siis edastas 
tervitussõnumi pastor Dmitri Poljakov, 

kes tõlkis Dr Lee jutlust 2003. aasta 
Venemaa Ühendkoosolekute sarja 
ajal. Esitleti DVD-d „Jumala vägi“ 
ja Manmini esinejad kiitsid Jumalat 
ja tantsisid. Osalejad täitusid armu ja 
Püha Vaimu tulega. 

Rev Lee edastas siis sõnumi vaimse 
usu ja lihaliku usu kohta. Pärast 
sõnumit palvetas ta haigete eest väega 
palverätiku abil ja paljud tervenesid 
haigustest. 88. aastasel naisel oli 
nägemine peaaegu kadunud ja ähmane, 
otsekui silme ees oleks olnud tihe udu. 
Aga pärast Dr Lee palvet muutus ta 
nägemine erksaks ja ta tundis inimesed 
ära. Ta andis oma tervenemisest 
rõõmuga tunnistust.

Vasaku külje halvatusega mees 
hakkas oma liikmeid vabalt liigutama 
ja teine mees viskas minema kargud 
ja käis. Paljud tunnistasid, et nad 
tervenesid artriidist, seljavalust, 
AIDSist ja muudest haigustest. 

13. juunil külastas misjonimeeskond 

koos Rev Leega enne Venemaa 
seminari ja koosolekusarja Soomet 
ja  p idas  sea l  Ki i tusfes t iva l i  ja 
Palverätiku koosolekusarja. Kohalik 
ülistusmeeskond ja Manmini esinejad 
esinesid. Siis edastas Rev Lee sõnumi 
„Miks Jeesus on meie ainus Päästja?“ 
Ta palvetas sõnumi järgselt haigete eest 
ja puusaliigese halvatuse tõttu kepile 
toetuv mees hakkas kepi abita käima. 
Teised käimisraskustega inimesed 
hakkasid karkudeta takistamatult 
käima. Teised tervenesid nimmeluu 
diski songast, artriidist ja allergiatest.

R e v  L e e  j u h a t a s  1 4 .  j u u n i l 
koosolekuid Õnnistuse koguduses 
Soomes  ja  Elu le iva  koguduses 
Gatšinas, Venemaal. Need koosolekud 
tõid koguduseliikmetele rõõmu ja 
täiust. 

Kuulutati Jumala väetegudest ja 
Jeesusest Kristusest ja Sõna leidis 
kinnitust (Markuse 16:20). Austagem 
Jumalat kõige eest. 

Juunis juhatas Rev Soojin Lee (1. foto) Pastorite seminari ja Palverätiku teel tervenemise koosolekusarju Venemaal ja Soomes. 2.-5. foto: Osalenud pastorid ja usklikud kuulasid elusõna, 
kogesid väetegusid ja uuenesid Jumala armastust tundes. 6.-7. foto: Manmini esinejad ja tunnistuse toojad Palverätiku teel tervenemise koosolekusarjadel. Ja 8. ning 9. foto: Soome 
Õnnistuskoguduse koosolek ja Kiitusfestival.
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Pastorite seminar ja palverätiku koosolekusari Venemaal ja Soomes



1. Manmini Keskkogudus usub, et Piibel on Jumala sisendatud Sõna, 
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2. Manmini Keskkogudus usub Püha Isa Jumala, Jumala Püha Poja ja Jumala    
 Püha Vaimu – Kolmainu Jumala ühtsusesse ja töösse.
3. Manmini Keskkogudus usub, et me patud on andeks antud vaid Jeesuse    

 Kristuse lunastava vere läbi.  
4. Manmini Keskkogudus usub Jeesus Kristuse ülestõusmist ja taevasseminekut, 
 Tema teist tulekut, tuhandeaastast rahuriiki ja igavest Taevast.  
5. Manmini Keskkoguduse liikmed tunnistavad oma usku igal kogunemisel 
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„apostelliku usutunnistusega“ ja usuvad selle sisu sõna-sõnalt.  „Tema ise annab kõikidele elu ja õhu ja kõik.“ (Apostlite teod 17:25) 
„Ja kellegi muu läbi ei ole päästet, sest taeva all ei ole antud inimestele ühtegi teist nime, kelle läbi meid päästetaks.“ (Apostlite teod 4:12) 
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„Sa ei tohi varastada!“ (2. Moosese raamat 20:15)

„Sa ei tohi varastada!“

Kui kedagi vargaks kutsuda, tunneb ta end 
väga ebamugavalt, sest me kõik teame, et 
vargus on patt ja kuritegu.

Kuid paljudel juhtudel inimesed ei 
mööna, et nad varastavad. See tähendab, et 
nad teevad pattu seda ise teadmata ja lisaks, 
nad ei paranda sellest meelt, sest nad ei 
tea, et tegu on patuga. Vaatame nüüd, mida 
tähendab „varastamine“ kaheksandas käsus 
„Sa ei tohi varastada!“

1. Lihalik varastamine: kellegi teise 
asjade võtmine

Mõned inimesed lihtsalt kasutavad teise 
inimese asju sellelt inimeselt luba küsimata. 
Nad võivad arvata, et omaniku loata 
asjade kasutamisest pole lugu, sest nad on 
omanikuga lähedased sõbrad ja kuna tegu 
pole millegi väärtuslikuga. Seega neil pole 
niimoodi tegemisel mingeid süümepiinu. 
Vahel nad ei tagasta neid asju isegi otsekohe.

See ei tekita vaid omanikule kahju, aga on 
ka viisakusetu ja näitab selle inimese vastu 
lugupidamise puudumist. Isegi kui tegu on 
millegi väga väikesega ja omanik on meie 
väga lähedane sõber, kui kasutada temale 
kuuluvat ilma loata, on see Jumala arvates 
vargus.

Mõned inimesed küsivad sageli: „Kas 
ma võin seda kasutada?“ või „Kas ma võin 
seda laenata?“ ja kasutavad kellegi teise 
asju väga sageli. Mõned inimesed kasutavad 
isegi kõik ära ja neil ei jää midagi alles, 
mida omanikule tagastada. Isegi kui nad 
tagastavad selle, põhjustab selle kasutamine 
omanikule  kah ju  ja  ebamugavus t . 
Vastupidiselt, hea südametunnistusega 

inimene tunneb süümepiinu, kui ta kasutab 
isegi väga vähesel määral midagi, mis 
kuulub kellelegi teisele.

Lisaks, kui me tegelikult ei varasta ega 
võta kellegi teise varandust omale, kui me 
saime midagi ebaõiglaselt, on samuti tegu 
varastamisega. Näiteks, keegi võttis oma 
seisundit või võimu kasutades altkäemaksu 
ja teised kasseerisid klientidelt liiga suure 
summa ja said teenimatut tulu. Niisugusel 
juhul tunnevad heasüdamlikud inimesed 
süümepiinu. Isegi kui nad ei varastanud 
kellegi teise asju, on tegelikult tegemist 
ranges mõttes vargusega, sest nad said 
ebaausalt midagi, mida nad ei oleks tohtinud 
võtta. 

2. Vaimne vargus: Jumalale kuuluvate 
asjade võtmine

Jumalale kuuluvate asjade võtmine 
on inimese pääsemisega otseselt seotud. 
Näiteks, Juudas Iskariot, kes oli üks Jeesuse 
kaheteistkümnest jüngrist ja kes vastutas 
ohvriandidest saadud raha eest, varastas sealt 
veidi raha ja saatana tööd tehes müüs ta isegi 
Jeesuse maha. Ta ei saanud meeleparanduse 
vaimu, seega ta suri väga armetut surma, 
enesetapu sooritamise teel. 

Tänapäeval  le idub uskl ikke,  kes 
varastavad Jumala raha. Mõned nende 
seast näivad elavat head kristlase elu ja on 
isegi koguduse töötegijad. Aga nad ei saa 
aru, millist tõsist pattu nad teevad. Isegi 
kui teised avastavad nende patu ja neid 
ei karistata selle eest, näeb Jumal kõike. 
Nad peavad kindlasti õiguse kohaselt 
tasuma, mis on veelgi hirmuäratavam. 
Aga mis saab, kui nad ei paranda meelt ja 
lõpetavad seitsmeaastase viletsuseaja kätte 
jäädes, seetõttu et nad varastasid varga 
kombel Jumalale kuuluvat? See oleks väga 
südantlõhestav. 

J ä r g m i s e k s ,  k o g u d u s e  p ü h a d e 
asjade vääriti kasutamine ja koguduse 
raha hoolimatu kulutamine on samuti 
Jumalale kuuluva varastamine. Me ei või 
misjonirühmade liikmetasusid ja rühmade 
fi nantseerimise raha, mis meie valduses on, 
hoolimatult kasutada; koguduse kirjatarbeid 
isiklikuks eesmärgiks kasutada ega 
koguduse rahaga ostetut raisata. Samuti, kui 
me saime kogudusest raha, kasutasime seda 
ja seda raha jäi alles, kuid me ei tagastanud 
seda ja kasutasime seda isiklikul eesmärgil, 
tähendab see, et me kasutasime Jumala raha 
oma äranägemist mööda. See on samuti 
vargus. 

Me ei tohi kasutada ka koguduse telefone 
ega muid vahendeid isiklikuks otstarbeks. 
Lisaks, vanemad peaksid hoidma oma 
väikelapsi ohvrianni ümbrikute, iganädalaste 
infobülletäänide või koguduse ajalehtede 
nalja pärast voltimisest või rebimisest. 
Niisugused asjad võivad Jumala ette 
patumüüri ehitada.

Eriti hoiatab Jumal rangelt kümnise ja 
ohvrianni varguse eest. Kümnis tähendab 
Jumalale sissetulekust ühe kümnendiku 
andmist, mis tunnustab Jumala ülimuslikkust 
kõige materiaalse suhtes. See tõendab, et me 
usume ja tunnustame Jumalat, kes valitseb 
meie elu. Seega, kui me ei too kümnist samal 
ajal, kui me tunnistame usku Jumalasse, on 
tegu Jumala röövimisega ja siis võime me 
needuse alla sattuda (Malaki 3:8-9). Jumal 
ei nea meid sellepärast, et me kümnist ei 
anna, aga Jumal ei saa meid siis kaitsta 
saatana süüdistuste eest, seega me sattume 
rahalistesse raskustesse, läbikatsumustesse, 
oleme kitsikuses ja haiged.

Kümnis ei ole vaid üks kümnendik 
palgast, vaid kümnendik kogu meie 
sissetulekust. Kui me saame lisasissetulekut 
või meil on taskuraha või teised teevad 
meile mingi kingituse, on ka see meie 
sissetulek ja me peame ka nende asjade 
eest kümnist andma. Aga mõned inimesed 
eraldavad lihtsalt kogu muu tulu ja annavad 
kümnist vaid oma põhipalgast. Samuti 
arvestavad nad isegi palgast muud kulud 
maha ja annavad kümnise vaid järelejäänud 
tulust. Mõnel juhul nad arvestavad kümnise 
välja, kuid nad ei anna seda kümnisena, 
vaid misjonitöösse ohvrianniks või 
heategevusliku töö ohvrianniks, nii nagu nad 
ise tahavad.

Järgmiseks ,  me e i  või  varas tada 
tänuohvreid. Jumalalastel on väga palju, 
mille eest tänulik olla. Me täname, et oleme 
päästetud ja teel Taevasse, et oleme ülesande 
saanud, et saame tasusid talletada ja et 
Jumal kaitseb ja õnnistab meid kõiges. Me 
oleme samuti tänulikud, sest isegi raskustes 
või katsumustes olles me usume, et Jumal 
pöörab kõik heaks. Seega me toome igal 
pühapäeval tänuohvreid ja erisündmuste ajal 
erilisi ohvreid. 

See on isegi inimeste puhul loogiline 
tulemus. Kui keegi teeb meile teene, on 
õige tänu avaldada ja armu eest tegudes 
tänada ning samuti südames tänu tunda. 
Samamoodi võime me tunda tänulikkust 
Jumala vastu, et Ta meid igal nädalal kaitseb 
ja meie palvetele vastab ning soovida 

enamat andes armu eest tasuda. Aga mõned 
inimesed tänavad vastumeelsust tundes, 
kuigi nad väidavad, et usuvad Jumalat. 

Jumalale vastumeelselt andmine näitab, 
et inimsüda on täis ahnust ja soovib rikkust 
ja maailmalikke soove (Matteuse 6:24). 
Kui tegu on uustulnukaga, võib sellest aru 
saada, aga kui tegu on kellegagi, kes on 
kaua kristlane olnud ja kes on ikka taolise 
südamega, võib ta usus jahtuda. Seega, 
kui keegi võtab enesele ohvriande, mida ta 
Jumalale andma peaks, on see pääsemisega 
seotud. 

Muidugi, igaühel on erinev usumõõt 
ja kuna Jumal teab kõiki tingimusi ja iga 
inimese südames sisalduvat, ei vaata Ta 
ohvrianni suuruse peale (Markuse 12:41-
44). Jumal tahab vastu võtta meie tänu 
ja usu head lõhna. Kui me oleme Talle 
meeltmööda, õnnistab Ta meid väga. Jumal 
laseb me hinge lool hea olla, annab meile 
rohkem põhjust tänuks ja õnnistab meid 
kolmekümne, kuuekümne ja sajakordselt. 

Teistmoodi vaimse varguse liik varastab 
Jumala Sõnast. See tähendab Jumala nimel 
valede prohvetikuulutuste tegemist. Mõned 
inimesed räägivad kellegi tulevikust nagu 
ennustajad ja ütlevad, et nad kuulsid Jumala 
häält. Samut, mõned näevad isiklikku 
unenägu ja räägivad, et see uni oli Jumalast 
või teised näevad oma mõtetega nägemust 
ja ütlevad, et Jumal näitas neile seda. See 
tähendab, et nad võtavad Jumala nime asjata 
suhu. 

Muidugi on hea aru saada Jumala tahtest 
Püha Vaimu sisendusel ja seda kuulutada, 
aga selle tegemiseks peame me esiteks 
iseend kontrollima, et näha, kas me oleme 
tõeliselt väärt töövahend, et Jumala Sõna 
edastada. Jumal valib need, kelles pole 
kurjust ja kelle süda on puhas ja laseb neil 
Jumala tahet kuulutada. Ma õhutan teid 
valvama oma sõnu ja diskreetsust kasutama 
ning iialgi mitte mingil moel oma mõtete 
abil Jumala Sõnast varastama. 

Kallid vennad ja õed Kristuses, välja 
arvatud ülalmainitud juhtumid, kui 
inimene ei täida oma ülesannet ja kulutab 
oma käsutuses olevat aega, mida ta oleks 
pidanud Jumalale kulutama ja põhjustab 
ajaraiskamist, on tegu vargusega. Ma õhutan 
teid vabanema igasugustest enesekesksetest 
mõttemallidest ja ahnusest ja alati taotlema 
teiste kasu tõese ja ustava südame ning hea 
südametunnistusega. Ma palun Isanda nimel, 
et te saaksite Jumala täiuslikeks lasteks tões. 

Vanempastor dr Jaerock Lee
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Kui te võtate vastu teatud olukorra oma vaatenurgast 
ja oma kogemuste ja mõtteviisi alusel, võib see viia 
Jumala arvates ebaõige hingetegevuseni. Siis võite 
te lisada kellegi öeldule oma sõnad või sellest oma 
arvamuse alusel midagi ära jätta. See võib põhjustada 
kohtumõistmist, hukkamõistu, valearusaamu ja isegi 
vimmatunnet. 

Oletame, et keegi ütleb teile: „Ma olen Kumgangi 
mäel käinud. Seal oli nii ilus, et ma peaaegu et nutsin.“ 
Mõned võivad arvata: „Kas ta tahab öelda, et ta nuttis 
vaid mäge nähes? Ta liialdab!“ Nad võivad niimoodi 
arvata, sest ilus loodusvaade ei ole neid kunagi nii 
palju puudutanud.

Ütleme, et abikaasa tuleb töölt hilja koju. Ta ei ole 
lahke ja ei vasta isegi naise küsimusele. Naine võib 
tunda ebamugavust ja mõtelda: „Kuidas ta võib mind 
niimoodi kohelda?“ Aga ta võib mõtelda end mehe 
olukorda pannes: „Ta on tõenäoliselt väsinud. Tal 
oli tööl vist raske.“ Naine suudab mehest aru saada 
ja teda trööstida. Teisalt. Kui mees mõtleb naise 
peale, kes ootab teda hilisööni, ei pruugi ta naisele 
ebamugavustunnet valmistada. Niimoodi, kui mees või 
naine mõtlevad tõeselt ja teise osapoole seisukohast, 

saab hoida rahu. 
Kui me saame teada teiste puudujääkidest, ei või 

me kohut mõista ja mõtelda: „Miks see inimene alati 
niimoodi käitub ?“ Selle asemel peame me temast aru 
saama ja mõtlema: „Peab olema mingi põhjus, miks 
ta niimoodi teeb.“ Isegi kui ta tekitab meile kahju, 
peaksime me mõtlema end tema olukorda pannes ja 
mõistma ning aktsepteerima teda. Seda tehes, kui me 
andestame teiste puudujäägid ja halastame nende peale, 
võime me kõigiga rahu taotleda. 

Muidugi ei tähenda see, et me peaksime nende vigu 
tingimusteta kinni katma ja ütlema, et kurjategijad 
on head. Kuid see tähendab, et me ei või neid vihata 
ega ignoreerida nende kurjuse tõttu. Kui me noomine 
neid puudujääkide tõttu, peaksime me neile ka asjad 
hästi ära selgitama ja aitama neil oma vigu mõista. Me 
peaksime olema tõelise armastusega, lootuses, et nende 
hinge lugu muutub heaks. 

Vahel võite te leida end raskustes, kasutades tõe 
juurde kuuluvat hingelist tegevust. Siis peaksite te 
kontrollima oma mõtteid, tundeid, sõnu ja tegusid ja 
püüdma väga tõeselt mõtelda. Lisaks, te peate Jumalalt 
tulise palve kaudu jõudu saama. 

Tõesse kuuluva hinge töö
Inimene suudab meenutada nähtut, kuuldut ja õpitut ja ta suudab seda meelde tuletada, sest tal on hing. 
Kui jumalalapsed kasutavad hinge tööd, peaksid nad seda tõeselt tegema ja üksnes siis saavad nad 
vaimseteks inimesteks. Aga mida me peaksime tegema, et me hing oleks tõe sees?

Inimesed saavutavad erineva kultuuri, väärtuse ja 
vaatenurga eri isikutelt, sest nad õpivad erinevalt ja 
kasvavad erinevates keskkondades. Seega, miski on 
ühe inimese jaoks õige, aga teiste jaoks vale, nende 
südametunnistusele vastavalt. Maailma õigsuse 
mõõdupuu erineb vastavalt ajale, kohale ja kultuurile. 

Mis on õige ja vale eristamisstandard?
Jumalasse uskujad peavad õppima Jumala Sõna 

tundma ja kõike tõe abil eristama. Seega, meil on 
vaja usinalt tõde kuulata, seda õppida ja sellest 
vaimne leib teha. Me peaksime lugema Piiblit ja 
saama lahti valestandarditest, mida me maailmas 
õppinud oleme. Mõned asjad, mida inimesed peavad 

tõeks, on Piibliga kooskõlas, kuid paljud neist on 
Piibli vastu. 

Näiteks, maailma inimesed arvavad, et vaenlastele 
kättemaks on õige tegu, aga Jumala Sõnas käsitakse 
meil  isegi  meie vaenlasi  armastada.  Mõned 
vanemad käsivad mingite ebamugavust valmistavate 
telefonikõnede puhul oma lastel öelda, et neid pole 
kodus. Nad ei võta seda isegi tõsiselt. Aga Jumala 
Sõna valguses on niisugused teod valed ja vargus. 

Kui sugupõlv muutub üha kurjemaks, taotlevad 
inimesed enam omakasu ja teevad väärust, aga nad 
isegi ei tea, mida nad teevad, sest nad mõistavad 
teiste üle kohut ja taunivad neid oma standardi alusel. 

Selleks, et me hing tegutseks üksnes tõeselt, peaksime 
me kõike tõe valgel tunnetama. Siis sõltub meie 
enesetunne sellest, kuidas me esialgu end tundsime. 

Näiteks, hingelised inimesed, kes tegutsevad vääralt, 
mõtlevad järgmiselt – kui nad näevad kedagi, kes on 
väga aktiivne, võivad nad arvata, et see inimene on 
niisugune poosetaja. Ja nad tunnevad ebamugavust. 
Vastupidiselt, tõese hingetegevusega inimesed võivad 
mõtelda, et tegu on jumalariigi jaoks väga palju tööd 
tegeva inimesega, kes on armas.

Seega, kui me tegutseme teistega vastastikuselt ja 
teeme koostööd, peaksime me mõtlema head ja tundma 
end hästi. Kui me kohtume endist erinevate inimestega, 
kellel on teistsugune isiksus ja kultuur ja mõtleme, et 
nad ei meeldi meile, võib meil olla halb enesetunne, 
mis võib kaua kesta. Aga kui me paneme end nende 
olukorda, püüame neist aru saada ja mõtelda hästi, 

võime me nende suhtes end hästi tunda. 
See tähendab, et me peaksime alati hästi mõtlema ja 

head enesetunnet omama. Selleks peaksime me alati 
nägema ja kuulma head ja enesesse head sisestama. 

Muidugi, me ei saa end täiesti ära blokeerida kurjadest 
asjadest, sest me puutume oma eluaja jooksul maailmas 
paljude ebatõeste asjadega kokku. Kuid meie jaoks on 
hea mitte näha, kuulata ja talletada kurje asju oma mällu, 
et me püsiksime tões. Kui te ei saa kurje asju vältida, 
peaksite te neid tõeselt ja headusega aktsepteerima. 

Oletame, et te vaatasite filmis vägivaldset stseeni. 
Mõned teie seast võivad mõtelda: „Lahe!“ Aga te võite 
samuti tõesest perspektiivist mõtelda: „Vägivald tekitab 
teistele valu. Me peaksime ettevaatlikumad olema.“ Kui 
te olete midagi juba ebatõeselt oma südamesse pannud, 
peaksite te püüdma seda tõesteks tunneteks muuta ning 
samuti sellele enam mitte mõtlema.

Esiteks, me peaksime 
kõike tõestandardiga 
eristama

Teiseks, me peaksime 
kõike tõe valgel tundma

Kolmandaks, me 
peaksime igasugustes 
oludes end teiste 
olukorda seadma

1

2

3
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25. aprillil, 2015. aastal oli kell 11.56 
l a u p ä e v a l .  M e  p e a m e  p ü h a p ä e v a s e i d 
koosolekuid laupäeval, seega me olime 
k o g u d u s e s .  M u  k o g u d u s e l i i k m e d 
l äks id  a lumise l e  ko r ruse l e ,  e t  pä ra s t 
pühapäevahommikust teenistust einestada. 

Enne keskpäeva tabas piirkonda 7,8 palline 
maavärin, mis kestis üle tunni. Enamik 
koguduseliikmetest läks välja tee peale. 
Ma kinnitasin kolmandal korrusel olevaid 
koguduseliikmeid taas ja läksin neljandale 
korrusele, kus oli kontor. Koguduseliikmed 
korrastasid mahakukkunud asju ja otsisid asju, 
mida koguduseliikmed võisid vajada. 

Kuid maavärin muutus tugevamaks, seega 
ma võtsin kogudusejuhtidega vastu vanempastor Dr 
Jaerok Lee palve, mis oli automaatvastajasüsteemi 
salvestatud. Siis parandasin ma põhjalikult meelt, 
et olin mõne koguduseliikme suhtes ebamugavust 
tundnud ja mõnda kogudusejuhti süüdistanud, 
kuigi ma olin nende pastor. Sel hetkel tuli mulle 
meelde, et tegu võis olla mu elu viimase hetkega, 
aga varsti mõtlesin ma oma koguduseliikmete peale. 
Ma mõtlesin, et ma ei suudaks seda taluda, kui nad 
oleksid veidigi viga saanud või probleeme kogenud.

H i l j e m  k u u l s i n  m a ,  e t  t e e  p e a l  o l e v a d 
koguduseliikmed jälgisid kogudust. See hoone on 
muudest hoonetest kitsam ja kõrgem. Hoone vankus, 
otsekui kiikudes. Olukord näis väga tõsine olevat. 

Nad nutsid ja palvetasid. 
K e l l  1 3 . 0 0  p i d a s i n  m a  p a l v e k o o s o l e k u 

ülistuskoosoleku asemel, mis pidi toimuma kell 
14.00. Ma hakkasin otsima asju, millest ma oleksin 
Jumala ees meelt parandama pidanud ja parandasin 
koguduseliikmetega meelt. Pärast palvekoosolekut 
lasin ma hirmunud koguduseliikmetel koju 
minna ja palvetasin hoone aias olevas kohvikus 
koguduseliikmetega, kes tahtsid kogudusse kauemaks 
jääda. Kell 17.45 algas Taanieli palvekoosolek ja me 
läksime hoonesse. Me osalesime GCN’i vahendusel 
Taanieli palvekoosolekul, mida peeti Manmini 
Keskkoguduses Söulis.

Järgmisel päeval oli pühapäev, mil Taanieli 

spetsiaalne palvekoosolek lõppes. Me võtsime 
vanempastori õnnistuspalve otse-eetris CGN’i 
kaudu vastu. Ta palvetas meie eest Nepaali 
misjonikeskuses. Tegelikult ennustati, et 
tugevam, 9-12 palline maavärin tabab kogu 
Nepaali alasid ja tugevat vihmasadu. Ennustati 
isegi laviini. Seega, keegi ei olnud kindel, kas ta 
jääb ellu.

Aga me võtsime vanempastori palve vastu. 
Mu koguduseliikmete kodudes ei saanud miski 
kahjustada ja nende majadesse ei murtud sisse. 
Isegi kui nende majast järgmine ja ees asuv 
maja kokkusid kokku, olid koguduseliikmete 
elukohad ja isegi nende sugulaste omad muudes 
piirkondades kaitstud. 196 haru-ja liitkogudust 

olid Jumala kaitse all. 
Nepaali maavärin 2015. aasta aprillis laastas palju 

ebajumalakummardamise kohti nagu hindu ja budisti 
templeid. Aga Manmini koguduseliikmed olid täiesti 
kaitstud. See oli hämmastav ja ma võisin tunda 
Nepaalis hingi päästa sooviva Jumala suurt ja sügavat 
armastust. 

Selle õnnetuse ajal nägin ma arvukate Nepaali 
inimeste traagilist surma. Nad ei olnud Isandaga 
kohtunud ja olid ikka ebajumalaid kummardanud. 
Mul oli neist tõesti kahju. Ma otsustasin olla vaimne 
sõjamees, kes kuulutab pühaduse evangeeliumi 
ja Jumala väge Nepaalis. Ma püüan enam hingi 
pääsemisele tuua. Halleluuja!

Susmita Silwal, 34. aastane Abigail Tamang, 37-aastaneSanjaya Sakya, 26-aastane

Pastor Grace Lee, 41. aastane, 
Manmini misjonikeskus Nepaalis

„Me olime kaitstud Nepaali 2015. aasta aprilli 
maavärina ajal“

25. aprillil, 2015. aastal tabasid Nepaali 7,8 palline suur maavärin ja selle järeltõuked. See oli kõige hullem loodusõnnetus, mis tabas Nepaali 1934. 
aastast alates. See nõudis palju inimelusid ja põhjustas suure varalise kaotuse. Nepaali Manmini misjonikeskus asub Lalitpuris, Nepaalis. Kuna tegu on 
tiheda asustusega linnapiirkonnaga, tundus see olevat väga ohustatud. Aga sealsed 196 haru-ja liitkogudust ning keskus olid kõik kaitstud ja ohutud.

Minu maja ees on järv ja selle keskel 
asus vana hindu tempel. Seda oli tavaliselt 
näha, kui avasin akna. Kui ma tulin Taanieli 
palvekoosolekult koju, oli tohutusuur tempel 
järve vajunud, sest maavärin oli seda tabanud. 
Kuid mu kodu ei kannatanud mingit kahju, 
isegi mitte pudelid ega kausid gaasitünnide 
peal. See oli väga hämmastav!

Ma töötan riidepoes, kus mu poodi eraldas 
hindu templist vaid vahesein. Selles piirkonnas 
on palju hindu templeid. Poe kõrval asuvat 
hindu templit tabas maavärin ja hävitas selle. 
Aga mu töökoht jäi püsima. Jumal lasi meil 
kogeda karjaseruumi. Ma kiidan Jumalat. 
Halleluuja!

Mu ämm oli surmasuus, sest ta jõi mürgiseid 
pestitsiide. Aga ta elustus pärast Dr Lee palve 
vastuvõtmist. Ta elas vanas savimajas. Kui 
maavärin tabas maad, oli ta üksinda kodus. 
Kui kõik majad varisesid kokku, püsisid 
ta maja, kus on vanepastori pilt ja tema, 
turvaliselt. 


