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Manmini koguduseli ikmed on 
Iisraeli riigiga tuttavad. See pole vaid 
Isanda sünnimaa, vaid Iisraeli pastorid 
ja usklikud saadavad samuti jätkuvalt 
tunnistusi selle kohta, kuidas nad 
uuenesid vanempastor Dr Jaerock Lee 
elusõna kaudu ja Jumala väe kogemise 
kohta. 

Iisraeli pastorid on 2011. aastast 
alates Rev Soojin Lee külla kutsunud, 
paludes tal juhatada pastorite seminari. 
Nad kutsuvad ka Manmini esinejaid 
oma iga-aastasele kiitusfestivalile ja 
meie esinejad esitavad suurepäraseid 
esitusi. 

Lisaks, Iisraeli pastorid ja koguduse 
töötegijad külastavad sageli Söuli 
koguduse üritusi nagu koguduse 
aastapäeva ja suvekoosolekuid, et 
Manmini teenistust paremini tundma 
õppida. 

Manmini ja Iisraeli side on koguduse 
avamisajast. 25. juulil 1982. aastal ütles 
Jumal pärast koguduse avateenistust 
koguduseliikmetele üksikasjalikult, 
et kogudus äratab Iisraeli riigisisese 
evangeelse tööga, maailmamisjoniga 
ja Suure pühamu ehitusega ajal, mil 
Isanda teise tuleku päev jõuab väga 
lähedale. 

Seega, Manmin kogus Iisraeli 

teenistuse jaoks mõõtmatus koguses 
palvet. Hämmastavalt, 25. juulil 
2007. aastal juhatas Dr Lee esimest 
koosolekut Naatsaretis, kus Jeesus 
kasvas üles. 

Ta tegi kolmeaastase perioodi vältel 
kaksteist külastust ja külastades Haifat, 
Ashdodi, Petlemma, Jeruusalemma, 
Ashkeloni, Beershebat, Eilat, Tel Avivi 
ja Nahariyat, käis ta kõigis Iisraeli 
piirkondades. Tal oli 24 koosolekut ja 
kolm pastorite seminari ja ta pidas ka 
üle kümne koosoleku Iisraeli pastorite 
ja juhtidega. Ta andis neile edasi 
Jumala armastust. 

Üle kõige, Looja Jumala suur väetöö 
sai avalikuks kõikjal, kuhu Dr Lee 
läks. Tema palve kaudu tervenesid 
paljud inimesed ravimatutest haigusest, 
kaasa arvatud vähist, südamehaigusest, 
epilepsiast, diabeedist ja depressioonist. 
Mõned vabanesid narkosõltuvusest ja 
teised võtsid vastu eostusmisõnnistuse. 
Isanda evangeelium sai võimalikuks 
ja Püha Vaimu teod levisid kogu 
Iisraelis. Isegi kõrgemad ametnikud ja 
ortodokssed juudid kuulsid seda. 

Iisraeli põhilised seadused kaitsevad 
religioonivabadust maal, kuid suurem 
osa kodanikest on juudid. Kui Dr 
Lee ja  misjonimeeskond käisid 

Iisraelis esmakordselt, oli seal väga 
vähe avalikult messiaanlikke juute. 
Ühiskondlik atmosfäär heidutas neid. 
Isegi pastorid olid nende teenistuse 
suhtes skeptiliselt meelestatud ja 
küsisid, kas nende Iisraeli teenistus oli 
Jumala tahe. Selles olukorras külastas 
Dr Lee paljusid Iisraeli alasid ja 
julgustas neid. Ta demonstreeris neile 
Jumala väetegusid ja edastas neile 
Jumala armastust. Tema siiras süda 
puudutas nende südameid ja andis neile 
julgust. Ükski muu pastor maailmas ei 
olnud kunagi taolist teenimisviisi ette 
kujutanud. 

Dr Lee kaudu mõistsid Iisraeli 
pastorid ja usklikud Isanda armastust ja 
said uut jõudu. Nad hakkasid ühinema 
ja organiseerisid vabatahtl ikult 
Kristallfoorumi (Iisraeli Pastorite 
Liidu). Nad valmistusid 2009. aasta 
Iisraeli ühendkoosolekute sarjaks 
j a  ku t sus id  Dr  Lee  kõne l ema . 
Koosolekusarja peeti Jeruusalemma 
rahvusvahelises koosolekukeskuses ja 
selle vili oli hämmastav. 22 edastajat 
edastasid seda otseülekandena kogu 
maailma. Dr Lee kuulutas julgelt, miks 
Jeesus on meie ainus Päästja. Arvukatel 
rahvusvahelises koosolekukeskuses 
viibinud inimestel ja vaatajatel jäi 

eredalt meelde ta julge jutlustamine ja 
hämmastavad väeteod, mis said tema 
kaudu ilmsiks. 

Praegu on Manmini l  I israel is 
k a k s t e i s t  h a r u k o g u d u s t  j a 
k a k s k ü m m e n d  l i i t k o g u d u s t . 
K o g u d u s e l i i k m e d  o n  k o g e n u d 
palju vägevaid tervendustöid ja 
palvevastuseid palverätiku kaudu, 
mille eest Dr Lee eelnevalt palvetas 
(Apostlite teod 19:11-12).

Lisaks, koguduseliikmed on Dr Lee 
CMTNi, TBN Venemaa, CNLi, Püha 
Jumala TV ja Rodnoi kaudu edastatud 
jutlustesaadete ja samuti Dr Lee 
inglise, vene, heebrea ja araabia keeles 
kirjastatud raamatute nagu Risti Sõnum 
ja Ärka, Iisrael kirjandusteenistuse 
ja Manmini Uudiste abil vaimselt 
täiskasvanuks saanud. Kristallfoorum 
on aktiivselt tegutsenud, korraldades 
e r i n e v a i d  s ü n d m u s i  n a g u 
Kristallmuusika festival ja Iisraeli 
kogudused on ellu ärganud.

See Iisraeli  teenistus sisaldub 
Jumala lõpuaja ettehooldes. Püha 
Vaim tegutseb ka nüüd, et Iisraeli 
taaselustada. Tema lõpmatu armastus 
näitab Jumala kannatlikkust ja Ta 
ootust mitte vaid Iisraeli, ent kogu 
inimkonna järele. 

Iisrael on evangeeliumi sünnikoht, kuid juudid ei usu nüüd, et Jeesus on Päästja. Dr Jaerock Lee tunnistas Loojast Jumalast ja Jeesusest Kristusest elusõna ja väetegudega. Sellest ajast on 
Iisraeli kogudused kasvanud ja kannavad rikkalikku vilja. 

Isanda armastus äratas Iisraeli!
Iisraeli teenistus Sõna, väe, usu ja armastusega 



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 
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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 tunnistada oma ligimese vastu valetunnistajana“ (2. Moosese raamat 20:16).

„Sa ei tohi tunnistada oma ligimese 
vastu valetunnistajana“

Mõned inimesed ütlevad enesekindlalt, 
et nad ei valeta. Aga tõe enese – Jumala 
seisukohast valetab suurem osa inimesi 
sageli. See on nagu tilluke tolmukübe või 
vähim mustus, mida võib ereda valguse 
käes näha ja mida pimeduses muidu lihtsalt 
näha ei ole. Aga vaatame nüüd niisuguseid 
valskusi. 

1. Öelda, et sa tegid seda, mida sa 
ei teinud ja öelda, et sa ei teinud seda, 
mida sa tegid

Kohtuprotsessi ajal on selgelt näha, kuidas 
valetunnistaja võib tõesti negatiivset mõju 
avaldada. Kohtumenetlustes mõjutavad 
tunnistaja sõnad otseselt kohtuotsust. 
Valetunnistaja mõju tõttu võidakse süütu 
inimene hukka mõista ja talle võidakse 
tunnistuse kohaselt surmanuhtlus määrata.

Piiblis öeldakse, et nii tunnistaja kui 
kohtunik peavad väga targad olema. Seal 
öeldakse, et inimesed ei tohiks vaid ühte 
tunnistajat kuulata, aga tuleks kuulata 
kahte või kolme tunnistajat, et olukorda 
õieti mõista. Me saame samuti aru, et 
valetunnistajat tuleks karistada (5. Moosese 
raamat 19:15-20).

Seal vihjatakse, et jumalalapsed ei tohiks 
oma elus mingisuguseid valesid rääkida, 
hoolimata sellest, kui tühised need ei 
näiks. Lisaks, kui nad on vait ajal, mil nad 
peaksid tõde rääkima, on ka see valskuse 
tegu. Ütleme näiteks, et me nägime, kuidas 
kedagi süüdistati vääralt meie tehtud vea 
tõttu, kuid meie vaikime sellest. Või kui 
me ostame poest midagi ja müüja annab 
meile kogemata lisaraha ja me võtame selle 

lihtsalt vastu, siis me ei saa öelda, et me 
oleme tõesed inimesed. Jumal ei taha, et me 
üksnes „ei valetaks“, kuid Ta tahab, et me 
süda oleks tõene ja kõik meie sõnad ja teod 
oleksid tõesed.

Vahel inimesed räägivad „hädavalesid.“ 
Näiteks, kui keegi küsib, kas te olete juba 
söönud, võite te seda inimest arvesse võttes 
öelda, et te olete juba söönud, kuigi te ei ole 
tegelikult söönud. Selles olukorras on ikkagi 
parem ausalt öelda: „Ei, ma ei söönud, aga 
ma ei taha midagi süüa.“

Vaatame niisugust juhtumit Piiblis. Kui 
Saul püüdis Taavetit tappa, varjas Joonatan 
Taavetit väljal ja ei rääkinud oma isale 
Saulile tõde. Selle asemel ütles ta, et Taavet 
läks oma vendadega kohtuma. Kuigi see 
ei olnud parim valik, andis ta siiski oma 
parima, et Taavetit säästa.

Nii nagu selles juhtumis näha, kui me 
valetame heade kavatsustega ja ei soovi 
omakasu saada, ei mõista Jumal meid 
räägitud vale tõttu tingimusteta hukka. Aga 
kui me jõuame kõrgemale headusetasemele, 
ei esine esiteks niisugust olukorda ja me 
ei sattu „hädavale“ rääkimise lõksu. Jumal 
tegutseb niimoodi, et me väldime taolist 
olukorda. Kuna Jumal teab isegi meie 
südamepõhjas sisalduvat ja me ei saa Teda 
petta, peaks meil esiteks olema tõesüda, 
me peaksime ülevalt tarkust saama ja alati 
vooruslikke ja armulisi sõnu rääkima. 

2. Midagi oma isiklike mõtete ja 
tunnete kaudu lisada või ära jätta

Kui inimesed edastavad ühe inimese 
sõnumit teisele, nad sageli lisavad või 
jätavad midagi ära. Kui nad teevad seda hea 
kavatsusega, ei pruugi see halb näida. Aga 
kui see sünnib kurja kavatsusega, võib see 
tekitada inimestevahelist vääritimõistmist. 
See on probleem. Isegi kui nad edastavad 
täpselt samu sõnu, võib tähendust muuta 
intonatsiooni ja rõhuasetusega. 

Näiteks, kui öelda „Miks?“ anuva ja 
mureliku tooniga ja „Miks?“ riiaka ja 
vihase tooniga, edastatakse täiesti erinevaid 
tähendusi. Muidugi on raske kellegi teise 
sõnumit edastada täpselt samamoodi kui 
seda räägiti nagu audiosalvestist. Aga me 
peame siiski püüdma edastada neid sõnu 
välja rääkinud inimese algset kavatsust nii 
täpselt kui võimalik. 

Samuti, isegi kui me suudame kavatsust 
õieti edastada, kui see ei ole armuline ega 
ülesehitav ega tõene, ei tohiks me seda 
edastada. Kuigi me edastame sõnumit 

heade kavatsustega, murdub kuulaja süda 
ja selle tulemusel võõranduvad inimesed 
teineteisest. 

Matteuse 12:36-37 öeldakse: „Aga ma 
ütlen teile, et inimesed peavad kohtupäeval 
aru andma igast tühjast sõnast, mis nad 
on rääkinud, sest su sõnadest mõistetakse 
sind õigeks ja su sõnadest mõistetakse sind 
süüdi.“ Ma loodan, et te räägite vaid armulisi 
ja ülesehitavaid sõnu, et Jumal saaks teid 
õige inimesena tunnustada. 

3. Et rääkida sõnu, mis mõistavad 
kellegi üle kohut ja kritiseerivad kedagi, 
ilma nende südant tegelikult tundmata

Kui keegi näeb teiste nägusid ja tegusid 
või kuuleb neid, mõistab ta sageli nende 
südame üle kohut oma mõtete ja tunnetega. 
Teie sõber läks teist mööda, teid isegi 
märkamata. Tema nägemine võis olla halb 
või ta võis olla enesesse süüvinud, millegi 
muu peale mõteldes, aga teie võite arvata, 
et ta ignoreeris teid või tunneb teie suhtes 
vastumeelsust?

Kuigi me võime kiiresti tunnetada 
inimese tundeid ja oleme sellele inimesele 
väga lähedased, on meil ikkagi raske 
kogu ta südant mõista. Väga paljud 
inimesed mõistavad vääriti, mõistavad 
kohut ja tunnevad vimma; nad laimavad ja 
kritiseerivad teisi ja see sünnib vaid, kuna 
nad kasutavad mõõdupuuks oma isiklikke 
standarde. See on „valetunnistuse andmise“ 
juhtum, sest nad võivad levitada midagi, mis 
tuleb nende otsustusest, kuigi see ei ole tõene 
ja võib inimese südames olevast erineda. 
Kui me liitume teiste üle kohtumõistmisega, 
on seegi rumal valetunnistuse andmises 
osalemise tegu. 

Paljud lihalikud inimesed arvavad, et 
teised demonstreerivad samasugust kurjust, 
mida nemad nendega samasuguses olukorras 
olles demonstreeriksid. See tähendab, et 
valeliku südamega inimene kahtlustab, kas 
teised teda mitte ei peta. Teisi ignoreeriv 
inimene mõtleb, et keegi ignoreerib teatud 
olukorras olles teda samuti. Seega me ei 
või teiste üle kohut mõista ja neid oma 
standardite alusel hukka mõista. 

Kui keegi räägib teiste vigadest ja 
kritiseerib neid, peaks ta aru saama, et ta teeb 
veelgi suuremat kurja (Matteuse 7:1-5). Me 
võime teiste inimeste väärtegusid eristada 
ainult siis, kui me vabaneme kurjusest ja 
jõuame pühitsusele. Aga tegelikult ei taha 
me pärast kurjusest vabanemist teiste vigu 
näha. Selle asemel näeme me hoopis neis 

olevat headust ja katame nende vead kinni. 
Jakoobuse  4 :11 öeldakse:  „Ärge 

halvustage üksteist, vennad! Kui keegi 
halvustab või arvustab oma venda, siis ta 
halvustab ja arvustab Seadust. Kui sa aga 
Seadust arvustad, siis sa ei ole Seaduse 
täitja, vaid kohtunik.“ See räägib meile, 
et vendade üle kohtumõistmine ja nende 
hukkamõistmine on väga kuri tegu, misläbi 
püütakse sarnaneda Jumalale, kes on ainus 
Kohtumõistja. 

Me peaksime veel meeles pidama, et me 
ei tohiks Jumala Sõna üle oma mõtetega 
kohut mõista. Jumal võib teha isegi asju, 
mis on inimlike piirangute raames täiesti 
võimatud. Seega me ei tohiks mõtelda ja 
öelda, et miski Sõnas on ebaõige või ekslik. 

Vahel räägivad inimesed sageli valesid, 
kuigi neil pole kurje kavatsusi. Nad 
liialdavad või vähendavad mingit fakti. 
Üks inimene võib öelda, et keegi on teatud 
sööki „palju“ söönud, kuid teine võib öelda, 
et see inimene „sõi kõik ära.“ Üks inimene 
võib öelda, et „midagi ei ole alles jäänud“, 
kuigi veidike jäi alles. Me võime kuulda, et 
kõik on nõus, kuigi tegelikult nõustusid vaid 
mõned. 

Mõned inimesed teatavad millegi 
spetsiaalsest arvust, kuigi nad ei ole 
koguses kindlad. Kuigi nad ei kavatsenud 
valetada, on tegu ikkagi valetamisega. 
Toome näite, kus inimene edastas sõnumi 
oma mõtetega. Lõunalauas einestas ülemus 
paljude inimestega ja ütles. „See laud näeb 
veidi kasin välja.“ Keegi kuulis ta sõnu ja 
ütles teisele inimesele: „Ta ütles, et liha 
ei ole laual.“ See võib tunduda tühine asi, 
kuid tegu on ikka asjade suurendamise või 
vähendamisega. 

Kui inimese süda on vaid tõde täis, ei lisa 
ega jäta ta midagi ära. Ta ei lisa oma tundeid 
ega mõtteid. Seega, kui te sõnad ei ole 
tõesed, peaksite te aru saama, et teis on siiski 
valskuse loomust, kuigi tegu on väikeste 
asjadega. Kui te pole selle valskuse juurest 
vabanenud, võite te väga meeleheitlikus 
olukorras rääkida ka valet, mis teeb teistele 
kahju. Seega ma õhutan teid sellest täiesti 
vabanema. 

Kallid vennad ja õed Kristuses, ma õhutan 
teid, et te saaksite Valguse Jumala lastena 
omale puhta südame, kus pole vähimagi 
asja suhtes mingit valskust. Ma palun Isanda 
nimel, et Jumal paistaks teie teedele, saaks 
kilbiks teie raskustes ja valaks teie ellu, mida 
te elate tões, rohkelt häid asju (Laul 84:11).

Vanempastor dr Jaerock Lee
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Jumal näeb südant
Armastuse Jumal ütleb 1. Saamueli 16:7 teises osas: „…aga Isand näeb, mis on 

südames.“ 
Jumal näeb inimsüdameid, sest inimese südamepõhjas olev määrab suuresti 

ära ta suhtumise, kõne ja teod. Enamiku inimeste südames on nii headust kui 
kurjust, seega nad muutuvad aeg-ajalt. Aga „südamepõhi“ on erinev. See ei muutu 
mingites oludes. Seega, ainult siis, kui kõike südamepõhjast teha, võime me 
pälvida Jumala ja teiste usaldust. 

„Südamepõhja“ võib lihtsalt kirjeldada kui „aja jooksul 
kinnistunud südant.“ See on tegev südant valitseva 
jõuallikana. Mõned südamepõhja osad on vanematelt päritud. 
Aga südamepõhi on samuti moodustunud selle alusel, mida 
me oleme eluaja jooksul südamesse vastu võtnud ja sinna 
uuristanud.

Näiteks, kui te armastate Jumalat kogu südamest, suudate 
te alati Ta käsuseadustest kinni pidada ja teisiti mõtlemata 
Jumala tahte kasuks otsustada. Kui tõde on te südamepõhja 
kinnistunud, ei suuda te valetada, isegi kui see peaks teie 
kahju ja eeliste kaotust tähendama. Kuid mõned inimesed, 

kes tavaliselt ei valeta, lõpetavad valetades, kui nad sattuvad 
äärmuslikku või meeleheitlikku olukorda, sest nende 
südamepõhja pole tõde täiuslikult kinnistunud. 

Inimese südamepõhja headus ja otsekohesus võib määrata 
ta eluviisi. Mõned inimesed paistavad hea südamega 
olevat, kuid nad ei pruugi otsustatut teoks teha. Teised ei 
näi heasüdamlikud olevat, kuid võivad suuta muutumatult 
teostada ja lõpule viia seda, mida nad tegema hakkasid. 

Seega te peaksite üles ehitama ja kinnistama tõese ja 
täiusliku südamepõhja, vabanedes oma südames kõigest, mis 
väärab tõde ja uuristades oma südamesse tõesed asjad. 

Esiteks, te peaksite kogu aeg südamepõhjast 
rõõmustama.

Jumalalaste suurim rõõmuallikas on pääsemise rõõm. Kogu 
inimkond pidi kannatama põrgus. Aga Jeesuse Kristuse kalli 
vere armu läbi said nad kõik patud andeks, nad said igavese 
elu ja neist said kõigeväelise Jumala lapsed, kes vastasid 
ilusas Taevas elamise tingimustele. Seega – inimesed, kelle 
südamepõhjas on pääsemise rõõm, ei kaota seda rõõmu, 
hoolimata katsumustest, millesse nad maa peal sattuvad. 

Kui te uuristate oma südamesse rõõmu, mida te tunnete 
jumalalapsena, kinnistub see teie südamepõhjas. Te võite 
seda teha tunnistusega: „Jumal on mu Isa ja ma olen Ta laps. 
Mida iganes ma Temalt palves küsin, seda Ta annab mulle. 
Ta juhatab mind alati head teerada pidi, sest Ta armastab 
mind.“ Kui see kinnistub inimsüdames, võib inimene uskuda 
ka siis, kui palvevastus näib aeglaselt saabuvat: „Jumal annab 
selle mulle, kui parim aeg on käes“ ja suudab rõõmustada. 
Niisuguste inimeste südamepõhjas on rõõm igasugustes 
oludes, seega nad suudavad kõige üle rõõmu tunda. 

Teiseks, te peaksite kogu südamest kõige eest 
tänulikud olema.

Jumal valmistas Taeva oma lastele, keda arendatakse 
praegu maa peal ja tegi selle kõige parematest ja ilusamatest 
materjalidest, et nad võiksid igavesti rõõmsad olla. Seega, 
isegi kui nad võivad oma maapealse elu ajal raskustesse 
sattuda, kui neil on taevalootus, ei näe nad üksnes elu reaalsust, 
vaid vaatavad selle asemel igavese Taeva peale. Nii suudavad 
nad kogu südamest tänulikud olla. Heebrealastele 6:19 
kirjutatakse: „(See lootus,) mis on meile nagu hinge ankur, 
kindel ja kinnitatud. See ulatub vahevaiba taha sisimasse.“

Me võime tänada mitte üksnes siis, kui Jumal vastab meile 
või õnnistab meid, vaid kõige eest. Me oleme tänulikud selle 
eest, et meie Isa Jumal on olemas ja me võime Teda uskuda 
ja Temale toetuda ja Ta armastab ja trööstib meid. Kui me 
tunnistame oma tänulikkust Ta armu ja armastuse eest, 
valmistab see Talle meeleliigutust ja Ta võtab rõõmuga me 
südamed vastu. 

Seega, need, kes paastuvad ja palvetavad niisuguse 
tänulikkusega, et Jumala tõeliste lastena uueneda, saavad 
kogeda Ta hämmastavaid palvevastuseid ja õnnistusi. 

Lõpuks, te peaksite lakkamatult kogu südamest 
palvetama.

Kui te usute, et Jumal näeb teie palvetamist ja paneb 
tähele seda, mida te ütlete, suudate te südamest palvetada (2. 
Ajaraamat 7:15; Matteuse 18:20) ja te tänate esiteks Jumala 
armu eest ja palvetate Ta riigi eest. Kui te palvetate Püha 
Vaimu juhatusel, suudate te palves Jumala südamesügavust 
hoomata. 

Kui keegi palub teilt abi ja te tunnete ta siirust, võite te 
teda mõista ja püüda teda kõikvõimalikult aidata. Jumal on 
armastus. Ta tahab, et me annaksime Ta lastele kõike ja ei 
hoiaks midagi tagasi. Kui me palume südamest, Teda siiralt 
usus appi hüüdes, ei keeldu Ta vastamast (Jeremija 33:3). 

Kui te usute, et Jumala väega pole midagi võimatut ja palute 
selle usuga, on Jumalal sellest hea meel ja Ta vastab teie 
palvetele ning õnnistab teid kiiresti.

Täiuslikust südamepõhjast tulnud andumus ja ustavus ei 
muutu ka aja jooksul, vaid need muutuvad tegelikult veelgi 
siiramaks ja tõsimeelsemaks. Tehkem kõike armastusega, 
kogu südamest ja taevalootusega ning me saame seeläbi 
Jumalalt palvevastused ja õnnistused.

Mis on 
„südamepõhi“?

Mida me 
peaksime tegema, 
et järgida Jumala 
tahet täiuslikust 
südamepõhjast?
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1984. aasta juulikuus diagnoositi 
mul nasofarüngaalne angiofibroom ja 
mind opereeriti Söuli Riikliku Ülikooli 
haiglas. Operatsioon kestis umbes 
kaheksa tundi. Kuid kolm kuud hiljem 
taasesines eelnev seisund. Mu nina oli 
kookus ja sellest voolas palju verd. 
Selle kasvaja juur levis mu ajusse ja 
muutus ajukasvajaks. 

1985. aasta jaanuaris juhatas ema mu 
Manmini Keskkogudusse. Ma läbisin 
surmakriisi, võttes vastu vanempastor 
Dr Jaerock Lee palve. Juunis võtsin 
ma  vas tu  Jumala  ku t sumise  j a 
hakkasin tegema ettevalmistusi, et 
saada pastoriks, kuigi ma olin sel ajal 
arstiteaduse üliõpilane. Vahepeal ma 
veritsesin palju umbes kümme korda ja 
olin surmasuus. Mu vanempastor, kes 
viibis mägedes palvemajas, teadis mu 
kriitilist olukorda Vaimu sisendusel ja 
palus Jumalat minu eest. Tema palve 
hoidis mind elus. 

Siis töötasin ma toimetusbüroos, 
mis juhatab kirjastusteenistust. Kui ma 
relvastusin Jumala Sõnaga, sain ma 
oma haiguse vaimsest põhjusest aru. 
Ma elasin oma soovi kohaselt, kuigi 
ma olin sünnist saadik kristlane olnud 
ja põhjuseks olid ka mu vanemate ja 
esivanemate patud (4. Moosese raamat 

14:18). Kui mu isa jõi alkoholi ja 
suitsetas, koguduses käimata, voolas 
mul ninast liigselt verd. Kui ta parandas 
paastudes meelt, peatus verejooks. 

Mu vanemad jätsid lõpuks mind 
päästnud Jumala armu. Ma olin 
šokeeritud ja kurtsin. Siis otsustasin 
ma resoluutselt pastoriks hakata. 
Galaatlastele 5:24 öeldakse: „Jeesuse 
Kristuse omad on lihaliku loomuse risti 
löönud koos kirgede ja himudega.“ 
Nii nagu öeldud, ma hakkasin oma 
vanemaid teenima ainult Jumala tahtest, 
mitte oma isiklikust armastusetundest. 

Kui me teenisin Ülikooli misjoni 
juhtivpastorina, olin ma füüsiliselt 
liiga nõrk, et oma ülesandeid hästi 
täita. Ma väljendasin vanempastorile 
oma loobumiskavatsust, kuid ta 
julgustas mind usu ja armastusega, 
öeldes: „Pastor saab karja eest 
hoolt kandes uut energiat.“ Ma 
tundsin nii suurt tänu ja otsustasin 
taas, et ma taastun ja saavutan hea 
tervise, tasun armu eest ja saan 
selle koguduse ja karjase jaoks 
väeallikaks. 

Sellest ajast saadik ma paastusin 
mitu korda 21 päeva, 30 päeva või 
40 päeva, vaid Jumalale toetudes. 
Lõpuks sai side esivanematega 

l ä b i  l õ i g a t u d .  M a  t e r v e n e s i n 
igasugusest nõrkusest ja mu hea tervis 
taastus. Ma võtsin kanda väärtusliku 
kihelkonnapastori tööülesande ja siis 
sain ma Jumala armust suurkihelkonna 
pastoriks. Halleluuja!

Alates 2011. aasta juulist olen ma 
koondanud tähelepanu sellele, et 
saada süda, mida Jumal mulle anda 
tahab. Ühel päeval ma taipasin teatud 
olukorda eristada püüdes, et ma 
mõistsin teiste üle kohut. Seega ma 
lihtsalt lõpetasin eristada püüdmise 
ja parandasin meelt, et ma olin nende 
üle kohut mõistnud ja neid hukka 
mõistnud, selle asemel et püüda 
neist aru saada ja neile armastusest 
andestada. 

2013. aasta alguses tuli mulle palves 
mõte, et Jeesus löödi minu eest kätest 
ja jalust risti ja karjane kandis karistust, 
mida mina oleksin pidanud saama, 
kuid ta nägi mind ikka armastusega. 
Ma ei suutnud nuuksumast ja nutmast 
lakata. Sellest ajast saadik püüdsin 
ma teisi teenida ja neilt alandlikult 
õppida ja lõpuks sain ma omale vaimse 
südame. 

Ma olen neil päevil väga õnnelik, 
sest paljud koguduseliikmed uuenesid, 
kui ma edastasin neile Püha Vaimu 
juhatusel Jumala, Isanda ja karjase 
armastust. Tänan Sind, Jumal, et Sa 
õnnistasid mind ja tegid minust tõelise 
pastori. Ma tänan ja austan kõige eest 
Jumalat! 

Ta palvetas palverätikuga Tai koguduseliikme eest (Apostlite teod 19:11-12). Ta rõõmustas Penangi 
Manmini Kurtide Koguduse aastapäeva pidustustel Malaisias. 

2010. aastal vaatasin ma Eesti kristlikku telekanalit – 
Life TVd. Seal oli saade, kus Dr Jaerock Lee jutlustas 
altaril, mille taustapildiks oli Isanda teine tulek ja tema 
sõnumit kuulasid väga paljud inimesed, kes olid ilusas 
pühamus. See oli minu jaoks väga uudne ja puudutas mu 
südant. Ta sõnum oli vaimselt sügav ja ma kirjutasin selle 
üles ning kuulasin tähelepanelikult.

Sama aasta oktoobris nägin ma juhuslikult tänaval 
ühte plakatit. See oli Dr Lee Eesti koosolekusarja kohta. 
Ma olin ülirõõmus! Ma kuulsin selle kohta pastorite 
koosolekul ja osalesin kohtumisel Dr Leega. Ma kuulasin 
tema sõnumit ja surusin ta kätt. 

Eestlased osalevad vaevu kristlikel sündmustel ja need 
ei meeldi neile. Kuid ma nägin üllatusega, et Dr Lee Eesti 
koosolekusarjale kogunesid paljud inimesed. Ka mina 
osalesin oma koguduseliikmetega. Kõik oli imetore ja 
vaimne, kaasa arvatud sõnum ja esinemine. Eriti, kui ta 
palvetas laval haigete eest, said paljud inimesed terveks 
ja tunnistasid oma tervenemisest. See oli hämmastav. 

Minagi kogesin midagi hämmastavat. Jutlustajast lähtus 
kirjeldamatult ere valgus, mis tuli minusse. 

Pärast  koosolekusarja sain ma pastor  Grigori 
Kolessovilt (Tõeallika kogudus) Dr Lee raamatuid 
ja Manmini Uudised .  Neid lugedes sain ma Uue 
Jeruusalemma lootuse ja mõistsin, kes on Jumal. Ma olin 
ka pastor Christina Rohilt (Belgia Hainauti Manmini 
Kogudus) saanud teada Manmini teenistusest ja ma 
igatsesin veelgi rohkem selle järele. 

24. juunil, 2015. aastal, käisin ma lõpuks Lõuna-
Koreas Manmini Keskkoguduses külas. Päeval pärast 
Koreasse saabumist ei suutnud ma magama jääda, sest 
ma olin täis Püha Vaimu. Ootuste kohaselt olid kõik 
ülistusteenistused, Taanieli palvekoosolek ja juhtide 
konverents täis armu ja rõõmu. Ma külastasin ka Muani 
joogivee kohta ja rõkatasin rõõmust Jumala väetegude 
üle. Ma tänan ja kiidan kõige eest Jumalat, kes lasi mul 
kohtuda Dr Jaerock Leega – vägeva pastoriga, kellega on 
Jumal. Halleluuja!

Pastor Ljudmila, 
Armu kogudus Eestis

Pastor Sooyeol Cho, 51. aastane, Lõuna-Korea 2. suurkihelkonna pastor

„Ma sain ajukasvajast terveks 
ja olen nüüd rõõmus pastor!“

„Ma kohtusin vägeva pastoriga, kellega on Jumal!“


