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Enam kui 10 000 haru- ja liitkogudusega 
Manmini Keskkoguduse 

 kolmekümne aastane usutee maailma ja riigi evangeliseerimisel kolmekümne aastane usutee maailma ja riigi evangeliseerimisel 

25. juulil, 2012. aastal oli 
M a n m i n i  K e s k k o g u d u s e 
avamise 30. aastapäev.

Manmini Keskkogudus, mis 
avati 33 ruutmeetrilises pühamus 
13 liikme ja umbes seitsme 
dol lar iga ,  on nüüd saanud 
koguduseks,  kus on umbes 
10000 haru-ja liitkogudust. See 
kogudus kuulutab pühaduse 
evangeeliumi ja Jumala väge 
kogu maailmas. See edastab 
G C N  T V  s a a t e t e e n i s t u s e 
ja  raamatute  n ing t rükis te 
k i r jandus teenis tuse  kaudu 
Isanda armastust ja juhatab 
arvukad hinged päästeteele. 
Manmini 30-aastane ajalugu 
o n  a l a t i  Va i m u  j u h a t u s e l 
kavandatud ja sepistatud olnud.

1 9 7 4 .  a a s t a l  t e r v e n e s 

vanempastor dr Jaerock Lee 
Jumalaga kohtudes otsekohe 
kõigist haigustest. Neli aastat 
hiljem kutsus Jumal ta pastoriks 
ja ta palvetas oma koguduse 
avamise eest. Palvetades sai ta 
Jumalalt Sõna, kus öeldi, et ta 
„avaks koguduse siis kui päike 
lõõmab.“ Nii nagu Jumal talle 
ütles, avas ta 25. juulil, 1982. 
aastal koguduse ja jutlustas 
koguduse avateenistusel sõnumi 
pealkirjaga „Usk on suurim 
aare.“

K u n a  k o g u d u s  p a l v e t a s 
jumalari igi  ja õigsuse eest 
pühamus iga päev, nii nagu 
algkoguduski tegi, andis Jumal 
neile maailmas evangeeliumi 
kuulutamise ja Suure pühamu 
nägemused. Nii nagu Isanda 

j ü n g r i d  k i n n i t a s i d  S õ n a 
k u u l u t a m i s e l e  j ä rg n e v a t e 
imetähtedega ,  teg i  dr  Lee 
Jumala väetegusid ja kogudus 
kasvas aja jooksul pidevalt. 

1990ndatel  aastatel  valis 
U S A K r i s t l i k u  m a a i l m a 
ajakiri koguduse „Maailma 50 
tippkoguduse“ hulka. Kolmanda 
aastatuhande algusest on dr 
Lee korraldanud välismaiseid 
koosolekusarju, kuhu on tulnud 
sadu tuhandeid ja miljoneid 
i n i m e s i ,  p a l j u d e l  m a a d e l 
nagu USA, Pakistan, India, 
Venemaa ja Saksamaa. Eriti, 
evangeelium naasis Iisraeli, kui 
ta viis läbi 2009. aasta Iisraeli 
ühendkoosolekute sarja, kus 
ta kuulutas, et Jeesus on meie 
ainus Päästja. (Asjassepuutuv 

artikkel on 4. leheküljel)
Manmini kolmekümneaastane 

a j a l u g u  o n  t ä h i s t a t u d 
s õ n a k u u l e l i k k u s e  j a 
a r m a s t u s e g a ,  m i s  t ä i d a b 
koguduseliikmed tänulikkusega. 
Paljud koguduseliikmed, kes 
on püüdnud Isanda sarnased 
olla, on usukalju peal seisnud 
või saanud vaimseks või saanud 
terve vaimu kui nende hinge 
lugu on olnud hea. Nad võtavad 
usinalt  „vägivaldselt“ oma 
valdusse Uut Jeruusalemma, 
mis on kõige aulisem taevane 
elupaik. 

L i s a k s  o n  G C N  T V 
l a i e n d a n u d  o m a  k a t t e a l a 
GCN TV globaliseerumisega 
j a  k a t a b  n ü ü d  1 7 6  m a a d . 
Kogudus kuulutab pühaduse 

evangeeliumi mitmete sellega 
l i i tunud organisats ioonide 
kaudu nagu Urim Books (www.
urimbooks.com), MIS (Manmini 
rahvusvaheline seminar) ja 
WCDN (Ülemaailmane kristlike 
arstide võrk).

Manmini Keskkogudus jätkab 
arvukate hingede päästeteele 
j u h a t a m i s t  j a  j u m a l a r i i g i 
laiendamist Jumala suure ja 
hämmastava väega, mis muudab 
inimsüdameid sel patu ja kurjaga 
täidetud lõpuajal. Pealegi ehitab 
kogudus Kaanani pühamut, mis 
on Jumalalt saadud õnnistuse 
kaudu Suure pühamu alustuseks 
ja täidab Ta ettehoolet lõpuajal. 
Me täname ja austame kõige 
eest Jumalat, kes on meiega 
olles andnud rikkalikku vilja.

Tee, mida ma olen usus käinud
Vaid Isa teab mu usuteed.
See on Isa kogudus ja need on Isa hinged. 
Kõik päevad, 
mil ma võitsin Tema armastusega, 
täitsid mu Isa väega.
Isa ettehoole viiakse täide.

Suur au, suur armastus
Isa armastus
Me austame Isandat

Autoriõigus©2011.4.20 Haldaja: Manmini Keskkogudus. Autoriõigusele allutatud. Kasutatud autori loal.  Suure pühamu vaade õhust

3. pühamu
Avamine    teenus

India ühendkoosolekusari

Plahvatuslik ülemaailmne 

Püha Vaimu koosolekusari

New Yorki ühendkoosolekusari

5. pühamu
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    aastapäev

2 Erisündmus: Algkoguduse järgimine

21. aastaselt diagnoositi mul kolmanda astme 
tuberkuloos ja öeldi, et ma suren varsti. 1983. aasta 
jaanuaris kandis ema mind oma seljas Manmini 
Keskkoguduse reedeöisele teenistusele. Mu vanaema, 
kes elas koguduse lähedal, juhatas mu kogudusse, 
pärast seda kui ta nägi Jumala suure töö ilmnemist 
koguduses .  Ma hämmastusin ,  nähes ,  kuidas 
kanderaamil pühamusse toodud inimesed jalutasid 
sealt ise välja. 

Ma ei saanud inimesi pastor Jaerock Lee palve 
peale erinevatest haigustest terveks saades nähes 
salata, et Jumal oli elav. Pärast valmistasin ma 
end tervenemiseks ette, paastudes kolm päeva ja 
palvekoosolekul käies. Ma parandasin põhjalikult 
meelt sellest, et ma olin oma venda vääriti kohelnud, 
kuna ta käis koguduses ja evangeeliumi kuulutajaid 
ignoreerinud.

Siis palvetas pastor Lee minu eest. Pärast palvet 

lakkas mu vere köhimine, köha ja ma ei tundnud 
enam valu rinnas. Mu tervis taastus kiiresti ja ma 
võtsin kaalus 44 naela (umbes 20 kg) juurde. Ma sain 
Jumala armust uue elu ja minust sai pastor.

Vanempastor dr Jaerock Lee õpetas pastoreid välja 
ja aitas vähese usuga inimestel saada nägemust riigis 
ja maailmas evangeeliumi kuulutamiseks ka siis kui 
kogudusel polnud piisavalt rahalisi vahendeid. Meie 
koguduses on ikka veel abikomitee ja see aitab enam 
kui tuhandet leibkoda, kaasa arvatud vanemata lapsi, 
vanureid, kellel pole kellegi peale toetuda ja haigeid, 
andes neile raha, toitu ja muud vajalikku. Kogudus 
aitab ka vaestel üliõpilastel hariduse eest õppemaksu 
tasuda.

Üha suuremad tunnustähed, imeteod ja väeteod 
andsid mulle pastorina kindlust ja veensid mind. Ma 
tänasin ja austasin kõige eest Jumalat, kes õnnistab 
mind, et ma elaksin Isanda tunnistajana.

„Koguduse algusest 
peale oli seal hämmastav 

Jumala vägi“
Pastor  Daehee Cho 

(2. Suure 
üldkihelkonna pastor) 

Ajast, mil Isand läks Taevasse, 
o n  e v a n g e e l i u m i  k u u l u t a t u d 
Jeruusalemmas, kogu Juudamaal, 
Samaarias ja maa äärtes ja tohutu 
palju kogudusi on rajatud. Millised 
kogudused  on  kogudus te  seas t 
teenides kõige kohasemalt Isanda 
tahtes viibinud?

Algkoguduse rajajad olid Isanda 
ülestõusmist ja taevasseminekut oma 
silmaga näinud jüngrid ja apostlid, 
kes said Isanda lubaduse kohaselt 
Püha Vaimu ja väe. Kogudus kasvas 
plahvatuslikult ja seal oli äratus ka 
tõsise tagakiusu ajal. Lisaks rajas see 
aluse evangeeliumi kuulutamiseks 
kogu maailmas, kaasa arvatud kogu 
Juudamaal ja Samaarias. 

Manmini Keskkoguduse avamisest 
kuni tänapäevani järgis kogudus 
algkogudust ja pühendus evangeeliumi 
kuulutamisele riigis ja maailmas. Seda 

tehes sai sellest kogudus, mis juhatab 
kõik maailma rahvad pääsemise 
teele ja kus on umbes 10000 haru- 
ja liitkogudust. Seega, süüvigem 
k o g u d u s e  o m a d u s t e s s e ,  m i d a 
Jumal näha tahab ja õppigem veidi 
algkoguduse kohta.  

1. Koguduses leiavad aset paljud 
imeteod ja imelised tunnustähed.  

Apost l i te  teod 2:43 öeldakse: 
„Ent igale inimesele tuli kartus, 
sest palju imetegusid ja tunnustähti 
sündis apostlite läbi.“ Siin tähistavad 
„imeteod ja tunnustähed“ nähtusi, 
mida ei saa inimlike võimetega teoks 
teha, aga mis võivad toimuda vaid 
Kõigeväelise Jumala väega.

Nä i t eks  põh jus tab  see  v ihma 
keset pikaajalist põuda. See muudab 
taifuunide ja orkaanide teekonda – 
ja põhjustab isegi nende kadumist. 

Te r v e n d u s t e g u s i d ,  m i d a  p o l e 
võimalik inimvõimetega teoks teha: 
nagu surnute elustamist, pimedatele 
nägemise ja  kurt idele  kuulmise 
andmist ja jalust vigaste käimapanekut, 
võib pidada niisuguste „imetegude ja 
tunnustähtede“ näideteks.

Kui paljud tunnustähed ja imeteod 
leiavad aset, on uskmatutel ja vähese 
usuga inimestel suurem tõenäosus 
elava Jumalaga kohtuda ja vaimset 
usku saada. Eriti tänapäeval kui teadus 
on arenenud ja patt ja seadusetus 
vohavad, on meil pöörane vajadus 
tunnustähtede ja imetegude järele 
(Johannese 4:48). 

Miks siis algkoguduses toimusid 
paljud tunnustähed ja imeteod? Sel 
ajal elasid usklikud alati Püha Vaimu 
täis elu. Nad püüdsid anda endist 
parimat, et apostlite õpetuse kohaselt 
Isanda õpetust järgida, et Püha Vaimu 

suurejoonelised teod võiksid aset 
leida. Lisaks teenisid apostlid sel ajal 
ka isiklikult kogudust. 

Siin tähistavad „apostlid“ neid, kel 
pole oma tahet ja kes teenivad Isandat 
ja kuuletuvad Talle kogu südamest. 
Seega, Isanda apostlid vabanesid 
igasugusest kurjusest, said täiesti 
pühitsetud, said omale Isanda südame 
ja teostasid Isanda moel Jumala 
täielikku tahet. Jumal tunnustas ja 
armastas neid. Nad said väe ülevalt ja 
tegid imelisi tegusid.

Kui pastorid on ka tänapäeval 
apostlite moodi kvalifitseeritud, 
saadavad neid hämmastavad teod 
nagu algkoguduses. Kuna kogudus 
koges samuti Jumala väge, suutis 
koguduseliikmete usk iga päevaga 
üha suuremaks kasvada. Oli isegi 
koguduseliikmeid, kes tegutsesid 
Jumala väega, nii nagu diakonid 

Algkogudus
„Aga nemad püsisid apostlite õpetuses ja osaduses, leivamurdmises ja palvetes. Ent igale inimesele tuli kartus, 

sest palju imetegusid ja tunnustähti sündis apostlite läbi. Kõik usklikud olid üheskoos ja kõik oli neil ühine. 
Omandi ja vara nad müüsid ära ning jagasid raha igaühele sedamööda, kuidas keegi vajas. 

Nad viibisid päevast päeva ühel meelel pühakojas, murdsid leiba kodudes ja võtsid rooga juubeldades ning siira südamega, 
kiites Jumalat ja leides armu kogu rahva silmis. Isand aga lisas päästetuid päevast päeva nende hulka.“ (Apostlite teod 2:42-47)

Ma käisin maakohas olevas koguduses. Pärast 
Vaimu saamist oli koguduses käimine nauditav. Kui 
ma andsin oma ainsa kuldsõrmuse Jumalale, palusin 
ma, et Ta laseks mul saada usku, mis ei muutu kunagi 
ja mis on puhta kulla taoline. Siis lasi Jumal mul saada 
muutumatu usu ja aitas mul inimestele muutumatult 
evangeeliumi kuulutada.

Kõige kallihinnalisem vili on mu noorem vend. Ta 
on Manmini Keskkoguduse vanempastor dr Jaerock 
Lee. Kui ta ootas surma ja ta oli erinevate haiguste 
tõttu lootusetus olukorras, tulin ma Seouli teda 
kogudusse viima. Ma kasutasin ettekäändeks oma 
halba orienteerumisoskust ja palusin tal juhatada mind 
vanemdiakoniss Shinae Hyuni juhitud koosolekule. 
Mul oli täielik usk, et Jumal teeb mu venna terveks.  

Sel ajal oli mu vend väga haige, aga ta ei suutnud 
mulle ära öelda ja tuli koos minuga. Palvekoosoleku 
õhkkonna tõttu põlvitas vend pikemalt mõtlemata 
maha. Sel hetkel tervenes ta Püha Vaimu tule läbi 

kõigist oma haigustest. Halleluuja!
Pärast kutsus Jumal ta pastoriks. Ta avas 1982. 

aastal Manmini Keskkoguduse. Nüüd pühitseb 
kogudus 30-ndat avamise aastapäeva. Jumala armust 
on kogudusest saanud ülisuur kogudus, kus on umbes 
10000 haru- ja liitkogudust. 

1 9 8 2 .  a a s t a  a u g u s t i s  t u l i n  m a  M a n m i n i 
Keskkogudusse ja sellest ajast saadik olen ma 
koguduses iga päev palvetanud. Sel ajal oli koguduses 
vaid kuus pühendunud palvetajat, aga nüüd on neid 
rohkem kui 170. Nad palvetavad iga päev koguduse, 
karjase, oma maa ja maailma evangeliseerimise eest. 

Kui kogudus avati, andis Jumal meile nägemuse 
Põhja-Korea teenistuse jaoks. Ta rääkis meile, et kui 
Põhja-Korea uks avaneb teistele maadele, lähevad 
mõned meie seast Põhja-Koreasse ja teenivad Teda 
seal. 

Ma armastan ja tänan Isandat, kes õnnistab meie 
kogudust ja perekonda, et Jumala head tahet täita. 

Vanemdiakoniss 
Jungsoon Lee 
(Pühendunud 

palveta jate liit)

„Manmini“ ilus lugu

„Manmin on ilus 
kogudus, mis teostab 
Jumala head tahet!“
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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 Kris tuse üles tõusmis t 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) 

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 
E-post: manminministry@gmail.com

Estonian

Väljaandja: Manmini Keskkogudus
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Üllatus!
Virmalised, mis meenutavad meile Taeva ilu_ Koguduseliikmed viisid nad juuli alguses toimunud juhtide seminarile.

Stefanos ja Filippus.

2. Kogudus, kus kõik oli ühine ja 
mis jagas kogu omandit ja vara

Apostlite teod 2:44-45 öeldakse: 
„Kõik usklikud olid üheskoos ja kõik 
oli neil ühine. Omandi ja vara nad 
müüsid ära ning jagasid raha igaühele 
sedamööda, kuidas keegi vajas.“ See 
tõendab, kui rohke oli algkoguduse 
vaimne armastus.

Kuna kõik nad olid Kristuse vere 
läbi vennad ja õed, ei öelnud nad: 
„See on minu! See on sinu!“ Nad 
elasid tegude ja tõe poolest Isanda 
armastuses. Nende seas oli inimesi, 
kes nägid oma silmaga ülestõusnud 
Isandat. Seega nende südamed põlesid 
vaid taevalootusega. Nad polnud 
ahned, et talletada maapealset vara. 
Nad müüsid oma omandi, jagasid seda 
vaestega ja neil oli kõik ühine.  

Tänapäeva maai lmas vohavad 
materialism ja isekus. Ei ole lihtne 
l e ida  a lgkoguduse  a ja l  e lanu te 
sarnaseid usklikke. Aga kui teil on 
tõeline vendlus usus ja te loobute 
varaahnusest, võite te seda teha. 
Ligimesi iseendi kombel armastades 
võite te levitada Kristuse head lõhna 
ja valgust. Paljud hinged võivad teie 
tegusid nähes Isanda juurde naasta.

 „Vara ja omandi teistega jagamine 
ja kõige ühiselt omamine“ ei räägi 
vaid rahast. Nad jagasid teistega ka 

oma südant. Siis ei olnud mingit 
konflikti ega vaidlust. Samamoodi ei 
peaks teie rõhutama oma arvamusi, 
vaid teiste omadest lugu pidama. Siis 
ei sünni mingit konfl ikti ega vaidlust. 
Kui me peame kõiges rahu, jagame 
kõike teistega ja hoolitseme teiste eest 
armastava hoolega, võime meiegi teha 
oma koguduse Jumala silmis ilusaks.

3. Kogudus, kus koguduseliikmed 
kogunes id  i ga  päev  Juma la 
templisse

4 6 .  s a l m i s  ö e l d a k s e :  „ N a d 
viibisid päevast päeva ühel meelel 
pühakojas, murdsid leiba kodudes ja 
võtsid rooga juubeldades ning siira 
südamega.“ „Roa võtmine“ (tõlkes: 
leivamurdmine) ei tähendanud, et nad 
kogunesid vaid leiba sööma. Vaimselt 
tähendab see, et nad kogunesid ja 
kuulsid, õppisid ja tegid Jumala Sõnast 
oma vaimse leiva. 

Algkoguduse li ikmed kuulasid 
usinalt Jumala Sõna ja õppisid seda 
apostlite õpetuse kohaselt tundma. Nad 
pühendusid ühel meelel palvetamisele, 
et  neile õpetatud Sõna oma ellu 
rakendada. Sellepärast kogunesid 
nad iga päev jumalakotta. Kuna nad 
pühendusid niimoodi kogudusse 
kogunemisele ja palvetamisele, said 
nad ülevalt väe ja võisid Jumala Sõna 
kohaselt elada. Nad olid ka maa peal 
õnnistatud ja kogusid taevaseid tasusid 

inimestele evangeeliumi kuulutades ja 
ustavalt töötades. 

Tänapäeva l  e i  kogune  pa l jud 
kogudused templ isse .  Mõnedes 
kogudustes pole isegi varahommikusi 
teenistusi. Heebrealastele 10:24-25 
öeldakse: „…kuidas üksteist virgutada 
armastusele ja headele tegudele. 
Ärgem jätkem unarusse oma koguduse 
kooskäimisi, nõnda nagu mõnel on 
kombeks, vaid julgustagem selleks 
üksteist – ja seda enam, mida rohkem 
te näete seda päeva lähenevat.“

4. Kogudus, kus Isand l isas 
päästetuid päevast päeva nende 
hulka  

Apost l i te  teod 2:47 öeldakse: 
„...kiites Jumalat ja leides armu kogu 
rahva silmis. Isand aga lisas päästetuid 
päevast päeva nende hulka.“ Nad 
võisid kiita Jumalat, rõõmustada ja 
Teda täie taevalootusega tänada.

Kui teist  er i tub Kristuse head 
lõhna, tunnistavad inimesed: „Oi! See 
inimene on tõeline kristlane. Ma tahan 
minna kogudusse ja tema kombel 
uskuda!“ See austab Jumalat ja Ta 
juhatab paljud hinged teie kogudusse. 
Samamoodi, kui teie kogudus järgib 
täielikult Jumala tahet ja teeb seda, on 
Tal hea meel, Ta õnnistab ja toob suure 
äratuse.

Kal l id  vennad ja  õed ,  Laulus 
37:4 kirjutatakse: „Olgu sul rõõm 
Isandast; siis Ta annab sulle, mida 
su süda kutsub!“ Kui me usume 
Juma la  Sõna ,  kuu l e tume  Ta l l e 
ja oleme Talle meelepärased,  ei 
õnnistata vaid kogudust tervikuna, 
aga ka meid üksikindiviididena, hinge 
hea käekäigu, hea tervise, rahalise 
õnnistuse ja perekondliku õnnistusega. 
Me võime saada kõike, mida me 
palume.

Ma pa lun  I sanda  n imel ,  e t  t e 
austaksite Jumalat Püha Vaimu väega 
ja juhataksite palju hingi pääsemise 
teele nagu algkogudus tegi.

Vanempastor dr Jaerock Lee 

1982. aasta augustis juhatas diakoness Gumseon 
Vin, kes on minu naine, mind Manmini Keskkoguduse 
reedeöisele teenistusele. Minu üllatuseks hakkasin ma 
pärast koosolekut kogu Piiblisse kirjapandut uskuma. 
Sellest ajast saadik kui ma sain aru palve tähtsusest 
kristlase elus, ei lakanud ma kunagi palvetamast. 

J u m a l  a n d i s  m u l l e  m õ n e d  ü l e s a n d e d : 
finantsosakonna liige ja pühamu ehituskomitee 
e s i m e e s .  M a  l e i d s i n ,  e t  m u l  o l i  k o g u d u s e 
rahaasjadega raske toime tulla, aga ma usaldasin 
selle palves Jumala kätesse. Ainult usk lasi meil 
pühamut teise kohta kolida. Jumal lasi meil kolida 
kui koguduseliikmed täitsid pühamu täielikult 
kolmapäevasel teenistusel ja pühapäevasel ning 
reedeöisel teenistusel. Koguduseliikmete arv kasvas 
nii kiiresti, et meil ei olnud piisavalt aega ise tohutu 
suurt pühamut ehitada. 

Pastor Jaerock Lee näitas alati kui me kolisime 
usus eeskuju. Jumalal oli tema usust hea meel ja Ta 
kinnitas seda. Finantsosakonna töötajad nägid koos 
minuga, kuidas Jumala teod ilmnesid ja see kasvatas 
meie usku. 

Jumal andis pärast koguduse rajamist Manminile 
Suure pühamu ehitamise ülesande. Jumal näitas 
selle katust, sisemust, 96 marmorsammast ja laes 
olevat ristikujutist. Selle aeropilt on meie koguduse 
nädalabülletäänis.

Nüüd on kõik Manmini koguduseliikmed ühinenud 
veelgi enam, et ehitada Kaanani pühamut ja Suurt 
pühamut, mis austab maa peal Jumalat. Kui ma 
mõtlen päevale, mil Isanda sarnased jumalalapsed 
kiidavad Teda Tema auga täidetud pühamus, valdab 
mind rõõm. Ma tänan südamest dr Jaerock Leed, kes 
teostas kõik selle kuulekalt.  

„Manmin on usu, 
sõnakuulelikkuse ja 

armastuse vili“

Vanem Boaz Lee 
(Pühamu ehituskomitee 

esimees)
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kolmekümne aastane usutee maailma ja riigi evangeliseerimisel 

Dr Jaerock Lee alustas 777-päevast Iisraeli teenistust
25. juuli l  1982. aastal  rajas Jumal Manmini 

Keskkoguduse ja  andis  kogudusele nägemuse 
r i ig is i seseks  ja  ü lemaai lmseks  evangeel iumi 
kuulutamiseks ja suure pühamu ehitamiseks. Ta ütles, 
et kogudus „äratab“ iisraellased kui Isanda tulek jõuab 
lähedale.

Lõpuks lasi Jumal 25. juulil, 2007. aastal, mis oli 
koguduse avamise 25. aastapäev, pidada esimese 
koosoleku Naatsaretis, kus Jeesus üles kasvas. Sellest 
ajast edasi kuulutas ta kolme aasta jooksul toimunud 
12 külaskäigu ajal evangeeliumi, liikudes Isanda 
jalajälgedes Põhja-Iisraelist Lõuna-Iisraeli.

Tema külaskäigud panid kohalikud Iisraeli pastorid 
Püha Vaimu tuliste tegude kaudu mõistma Jumala 
armastust Iisraeli vastu ja ettehoolet. Selle tulemusena 
jõudsid nad Iisraeli koguduste kasvu suhtes ühele 
meelele ja organiseerisid üksmeelselt Iisraeli pastorite 
liidu, mille nimeks pandi „Kristallfoorum.“ Kuna 
Iisraeli kristlik kogukond läks liikvele, hakkas dr Lee 
ortodokssetele juutidele tõsimeelselt evangeeliumi 
kuulutama ja püüdis väga teoks teha Piiblisse kirja 
pandud Jumala ettehoolet.

2009. aasta Iisraeli ühendkoosolekute sari, mida peeti 
Jeruusalemma rahvusvahelises koosolekukeskuses

Dr Jaerock Lee 2009. aasta Iisraeli ühendkoosolekute 
sari peeti Jeruusalemmas, mis on ka Iisraeli pealinn, 
rahvusvahelises koosolekute keskuses (ICC) 6. 
septembrist 7. septembrini 2009. aastal. Korraldajaks 
oli Kristallfoorum. Koosolekusarja teema oli „Jumal 
on suur“ ja seal osalesid kohalikud inimesed ja palju 
rahvast 36 maalt. See oli ajaloolise tähendusega 
sündmus.

Dr Lee edastas sõnumi teemal „Looja Jumal“ ja 
„Miks Jeesus on meie ainus Päästja?“ Ta sõnu kinnitasid 
tunnustähed, mis jutlusele järgnesid. Arvukad inimesed 
tervenesid tema tervenduspalve peale. Nad seisid laval 
pikkades järjekordades, et oma tervendustunnistustega 
Jumalat austada. 

Koosolekusari tõlgiti kaheksasse keelde ja GCN 
TV, Enlace, CNL, TBN 
Venemaa ja Digital Congo 
kandsid selle otsesaatena 
üle. Lisaks edastasid saate 
ri iklikud teleedastajad, 
kaabeltelevisiooni võrgud 
j a  s a t e l l i i t t e l e v i s i o o n 
nagu Day Star, Miracle 
T V,  H e a v e n  T V  7 . 
K õ i g i  n e n d e  k a u d u 
edas ta t i  koosolekusar i 
u m b e s  2 2 0  m a a l e . 
Sel le  tulemusena peet i 
koosolekusarja kristliku 
a j a l o o  e n n e o l e m a t u k s 
ajaloosündmuseks.

Ühendkoosoleku sar ja 
ajal sadanud vihmavaling 

Iisraelis, millele järgnes väeline palve
2009. aastal oli Iisraelis pika põuaperioodi tõttu 

äärmine veepuudus. Dr Jaerock Lee palvetas Iisraeli 
ühendkoosolekute ajal, et vihma hakkaks sadama. 
Kristallfoorumi juhatuse esimees pastor Daniel 
Rozen ütles: „Ühendkoosolekute järgmisel päeval, 
teisipäeval, kuulsin ma televisiooni uudistesaatest, 
et Iisraeli keskosas hakkab sadama. Iisraelis sajab 
septembris väga harva. Aga kui ma läksin nädala pärast 
Jeruusalemmast Tel Avivi, sadas tee peal väga tugevalt. 
Kõik juhtus täpselt niimoodi nagu dr Lee palvetas. See 
tõendab, et Jumal on meiega.“

Iisraeli Meteoroloogiaameti teatatud ilmateates 
öeldi, et selle perioodi ajal oli eelnevate aastate 
perioodi keskmisest palju suurem vihmasadu. Ajalehes 
„Jeruusalemma Post“ (The Jerusalem Post), mis on 
Iisraeli peamine kirjanduslik teabevahend, kirjutati 
lugu pealkirjaga „Rev dr Jaerock Lee Korea Manmini 
Keskkogudusest palus, et Iisraelis sajaks vihma.“ 
Ja vene keelt kõnelevate maade peamises kristlikus 
portaalis Võit (In Victory) räägiti sellest samuti artiklis 
pealkirjaga „Korea pastor palub, et vihma sajaks.“

Messiaanlikud juudid kuulutavad Püha Vaimu 
tegude abil evangeeliumi

I israel i  Ühendkoosolekute  sar jast  a la tes  on 
Kristallfoorumisse kuuluvate pastorite arv aja jooksul 
kasvanud ja kohalikud kogudused on elavdunud. 
Nad on teinud igal aastal ka erikoosolekute sarja 
„2009. aastal toimunud dr Jaerock Lee Iisraeli 
ühendkoosolekute sarja“ mälestuseks. Tegelikult on 
ühiskond messiaanlikke juute eiranud ja boikottinud 
lihtsalt sellepärast, et nad võtsid Jeesuse Kristuse 
oma ellu, aga nende sündmuste ajal on nad täitunud 
energiaga ja on olnud evangeeliumi kuulutamisel 
juhirollis.

Lisaks on mõned Iisraeli pastorid juhatanud paljusid 
imede ja tervenduskoosolekuid palverättidega, mille 
eest dr Lee palvetas, mitte vaid Iisraelis, aga paljudel 
maadel, kaasa arvatud USAs, Venemaal, Ukrainas, 
Bulgaarias, Eestis ja Soomes, (Apostlite teod 19:11-
12). 

Lisaks on Iisaelis saadaval ja üha populaarsemad dr 
Lee mitmesse keelde tõlgitud raamatud – Ärka Iisrael, 
Risti sõnum, Usumõõt, Igavese elu maitsmine enne 
surma ja Taevas I ja II. Ja osaleda on võimalik MISi 
(Manmini rahvusvahelise seminari) kursustel, mis 
aitavad Iisraeli pastoritel ja usklikel vaimselt kasvada.  

Praegu võivad Iisraeli inimesed jälgida dr Lee 
jutlustesaateid ja haigete eest tehtud palvet vastu võtta 
TBN Venemaa, CNL TV, Holy God TV ja Rodnoi 
Israel TV kaudu. 

Iisraeli suurel 
misjoniteekonnal
kuulutati Jeesust 
Kristust!
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