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Evangeeliumituli lõõmab 
t änu  t unnus t äh t ede l e  j a 
v ä e t e g u d e l e ,  m i s  t u l i d 
e s i l e  P a k i s t a n i s ,  k u s 
9 7 %  r a h v a s t i k u s t  o n 
m u h a m e e d l a s e d  j a  S r i 
Lankas, kus 69% rahvastikust 
on budistid. Pastor Taesik 
G i l  ( D a e j e o n i  M a n m i n i 
kogudusest)  vi ibis  16.  – 
26. oktoobrini, 2012. aastal 
misjonireisil Pakistani ja Sri 
Lankasse.

17. oktoobril, 2012. aastal 
peet i  Pakis tani  Lahore’ i 
Ambassador hotellis pastor 
Taesik Gili doktorikraadi 
omistamise tseremoonia. 
Piiskoppide ja riigisiseste 
kogudusejuhtide nõukogu 
o m i s t a s  p a s t o r  G i l i l e 
tema Pakistani teenistuse 
panuse eest pedagoogika ja 
teenistusalase doktorikraadi. 
Pas to r  G i l  on  Pak i s t an i 
v i i m a s e  k ü m n e  a a s t a 
jooksul 14 korda külastanud 
j a  p i d a n u d  1 2  l i n n a s 

semina re  j a  pa lve rä t iku 
teel tervenduskoosolekuid. 
S a m u t i  e s i t a s  ü k s 
mittetulundusühendus (MTÜ) 
Helge tuleviku selts Bright 
Future Society dr Jaerock Lee 
le tänutäheks tema andumisele 
h ingede  pääs tmise l  Hea 
samaaarlase autasu. 

Järgneval seminaril jutlustas 
pastor Gil dr Jaerock Lee 
raamatu Ärka, Iisrael alusel 
sõnumi inimese kasvatamise 
ettehooldest. Õhtul korraldati 
Isaac TV juhataja pastor 
A n w a r  F a z a l i  p a l v e l 
Täisevangeelses koguduses 
Palverätiku teel tervenemise 
koosolekusari. Pastor Gil 
jutlustas koosolekusarjal ja 
selgitas nelja põhjust, miks 
Jeesus on meie ainus Päästja 
ja palvetas haigete eest väge 
täis palverätikuga (Apostlite 
teod 19:11-12).

18. oktoobril peeti Eluvee 
koguduses pastorite seminar, 
kus teenis pastor Anwar Fazal.

Seminari kõneleja pastor Gil 
rääkis „Usumõõdust“. Vaimne 
sõnum avaldas osalejatele 
muljet ja nad palusid, et nad 
võiksid veel enam dr Jaerock 
Lee sõnumeid kuulata saada.

20. oktoobril korraldati 
Colombo Kirolnaponas, Sri 
Lankas Palverätikute teel 
tervenemise koosolekusari. 
Pastor Gil jutlustas teemadel 
„Põhjus, miks Jumal kasvatab 
inimesi“ ja „Põhjus, miks 
J u m a l  p a n i  a e d a  h e a  j a 
kurja tundmise puu“. 21. 
oktoobril jutlustas ta Wattala 
Palverätiku teel tervenemise 
koosolekusarja ajal Jeesusest 
Kristusest. 

Kahepäevase Palverätiku 
t e e l  t e r v e n e m i s e 
k o o s o l e k u s a r j a  a j a l 
austasid paljud väga elavat 
Jumalat, kui nad tervenesid 
e r i n e v a t e s t  t õ b e d e s t  j a 
valudest. Gayan Dayasinghe 
(meesterahvas, 6-aastane) 
pidi hingamisraskuste tõttu 

inhalaatorit kasutama, aga 
ta tundis rinnas ja kaelas 
koosolekusarja ajal soojust 
j a  s a i  t e rveks .  S .  N iha l 
Fernando (meesterahvas, 
54-aastane) ütles, et õnnetuse 
järelmõju kadus. Bridgette’i 
(naisterahvas, 60-aastane) 
s i l m a n ä g e m i n e  t a a s t u s . 
Maradayi  (na is te rahvas , 
6 5 - a a s t a n e )  t e r v e n e s 
seljavalust. Neile lisaks anti 
palju muid tunnistusi. 

22. oktoobril peeti Colombo 
pastorite seminar ja pastor Gil 
pidas loengu „Usumõõdu“ 
teemal. Osalevad pastorid 
õtlesid: „See loeng oli tõesti 
Piiblil põhinev, vaimne ja 
sügav.“ 23. Oktoobril peeti 
Kandy’s  „Ris t i  sõnumi“ 
teemaline pastorite seminar. 
S e m i n a r i g a  l õ p p e s  k a 
kogu  mis jon i re i s i  kava . 
Pühaduse evangeeliumi sisu 
kogenud pastorid ootavad 
juba pikisilmil eesseisvaid 
seminare.

Paljude hingedeni jõuavad 
Dr Jaerock Lee sõnumid 

Isaac TV vahendusel

P a k i s t a n i 
Isaac TV kaudu 
kuulevad paljud 
sõnumeid, mis 
on täis elu. 

Nüüd edastab 
I s a a c  T V  d r 
J a e r o c k  L e e 
sõnumeid inglise 
ja urdu keelde kuus tundi päevas ja 
Jumalalt saadud Manmini kiituse 
ja esinemissaateid edastatakse kaks 
tundi päevas kogu Pakistanis ja Lähis-
Idas.

Isaac TV juhataja pastor Anwar 
Fazal ütles: „Isaac TV allkirjastas 
hiljuti lepingu satelliitjaamaga, mis 
katab Ühendkuningriigi, Euroopa 
ja Aafrika terri tooriumit,  seega 
saateid edastatakse neis piirkondades 
hilisemal kuupäeval. Selle abil tulevad 
arvukad inimesed tõetundmisele ja 
pääsemisele.“

①

Elusõna ja Jumala vägi, mis sai avalikuks Pakistanis ja Sri Lankas. ■1. foto: Koosolekusarja peeti Täisevangeelses koguduses ja seal osales umbes 10 000 inimest ■2. foto: 
Palverätiku teel tervenemise koosolekusari Kirulnaponas ■3. foto: Pastor Taesik Gil palvetas haigete eest väge täis palverätiku abil ■4.-5. foto: Tunnistajad austavad oma 
tervendustunnistustega Jumalat ■6. foto: Pastor Taesik Gil sai doktorikraadi tunnustuseks oma panuse eest Pakistani teenistusse (keskel)

② ③ ④ ⑤ ⑥

Püha Vaimu tuul uuendas 
Pakistani ja Sri Lanka
Pastor Taesik Gil pastorite seminarid 

ja palverätiku teel tervenemise koosolekusarjad



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
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„Armsad, armastagem üksteist, sest armastus on Jumalast ja igaüks, kes armastab, on sündinud Jumalast ja tunneb Jumalat. 
Kes ei armasta, see ei ole tundnud Jumalat, sest Jumal on armastus.“ (1. Johannese 4:7-8)

Lihalik armastus ja vaimne armastus

Sõna „armastus“ teeb meid õnnelikuks ja meie 
süda puperdab juba vaid seda kuuldes. Ei ole 
suuremat õnne kui jagada muutumatut armastust 
kellegagi oma elus. Me kuulsime, et mõned inimesed 
võitsid armastuse väega surma, muutsid oma olusid 
ja nende elu muutus ilusaks. Armastus on oluline 
nõue õnne jaoks ja sellel on suur elumuutev vägi. 

1. Mis on „lihalik armastus“?  
Isegi uskmatud ja kurjad inimesed armastavad 

neid, kes on nende vastu kenad ja on neile kasulikud. 
Nende armastus tundub väliselt tõene olevat, aga 
lõpuks pole see „ehtne asi“ ega tõeline armastus, 
kuna nende armastus on lihalik ja muutub aja jooksul 
ning kaob isegi vähimate probleeemide tekkides.

Lihalik armastus muutub aja jooksul vastavalt 
oludele ja tingimustele. See muutub seoses eelise ja 
omakasuga. See annab ainult vastu saades ja asjade 
soodsa seisu korral. Kui te tahate saada sama palju 
kui te teistele annate ja tunnete halvasti kui nad teile 
midagi vastu ei anna, on tegu lihaliku armastusega.

Suurem osa vanematest kasvatavad oma lapsi 
andumuse  ja  vaevanägemisega ,  aga  pa l jud 
kasvatavad oma lapsi omakasu või au saamiseks. Nad 
ütlevad: „Ma teen seda, et mu lapsed võiksid hästi 
üles kasvada“, aga paljud nende seast tahavad laste 
kaudu rahulolu pälvida või kiidelda. Nad seisavad 
lastele vastu või tunnevad ebamugavust kui laste 
elukutse-või abikaasavalik erineb nende omast. See 
tõendab, et nende armastus on tingimuslik armastus, 
kus nende andumus ja ohverdused on hinnasildiga.

Kuidas on aga laste armastusega oma vanemate 
vastu? Nii nagu öeldakse „Pikk haigus kurnab 
lapsearmastuse“,  mõned lapsed peavad oma 
vanemaid koormaks ja ignoreerivad neid kui 
nad vananevad ja haigestuvad. Nad helistavad 
vanematele harva, tuues ettekäändeks selle, et neil on 
kiire. Nende elu keskpunktis on oma lapsed ja nende 
elud. Nad on vanemate suhtes ükskõiksed. Pealegi on 
ebamoraalseid lapsi, kes vihkavad vanemaid lihtsalt 
seeõttu, et vanemad ei vasta nende rahaküsimisele 
positiivselt. Mõned on oma vanemad isegi tapnud.

Aga kuidas on lood sõbraarmastusega? Mõned 
inimesed tunnevad ahastust usaldusaluste sõprade 
reeturlikkuse pärast. Teised paluvad, et sõbrad 
laenaksid neile suure rahasumma või paluvad neil 
laenukäendajaks olla. Kui sõbrad nende palve tagasi 
lükkavad, tunnevad nad end reedetuna ja nende suhe 
hakkab vinduma. Kui te tõeliselt kedagi armastate, ei 
tekitaks te sellele inimesele mingisuguseid raskusi. 
Aga lihalik armastus taotleb omakasu ja eemaldub 
selle puudumise korral.

2. Mis on „vaimne armastus“?
Sõnaraamatu alusel on armastus kellegi või 

millegi väärtustamine ja talle kõige andmine või 
niimoodi tundev südamehoiak. Aga armastus, 
millest Jumal räägib, on sõnaraamatu omast kõrgem 

armastusetasand. See on vaimne armastus. Vaimne 
armastus taotleb teiste kasu, andes neile rõõmu, 
lootust ja elu ning kunagi mitte muutudes. 

Piiblis oli Taaveti ja Joonatani vahel niisugune 
vaimne armastus. Joonatan oli esimese Iisraeli 
kuninga Sauli poeg. Kui Joonatan nägi, kuidas Taavet 
võitis vilistide esivõitleja Koljati lingu ja kiviga, 
sai ta aru, et Taavet oli sõdalane, kellega oli Jumala 
Vaim. Joonatan oli ka väe ülemjuhataja, aga ta 
imetles Taaveti vaprust ja see pani ta südame põlema. 
Sellest ajast peale armastas Joonatan Taavetit otsekui 
iseennast. Ta ei hoidnud Taaveti eest midagi.

1. Saamueli raamatus 18:1-4 kirjutatakse: „Ja 
kui Taavet oli kõneluse Sauliga lõpetanud, siis oli 
Joonatani hing nagu ühte köidetud Taaveti hingega 
ja Joonatan armastas teda nagu oma hinge. Ja 
Saul võttis tema selsamal päeval enese juurde ega 
lasknud teda minna tagasi isakodusse. Ja Joonatan 
tegi Taavetiga liidu, sest ta armastas teda nagu oma 
hinge. Ja Joonatan võttis ära oma ülakuue, mis tal 
seljas oli, ja andis Taavetile, nõndasamuti oma muud 
riided koos oma mõõga, ammu ja vööga.“

Joonatan oli Kuningas Sauli esimene poeg, seega 
ta oleks võinud troonipärija olla. Aga tal puudusid 
isekad motiivid või ahnus, seega ta ei klammerdunud 
kuningaseisuse külge. Ta püüdis pigem päästa 
Taavetit oma elu hinnaga, kui Saul püüdis Taavetit 
troonilpüsimiseks tappa. Joonatani armastus Taaveti 
vastu püsis surmani muutumatu.

Kui Joonatan suri Gilboa mäe lahingus, paastus 
Taavet ja leinas ta surma tõttu. Pärast kuningaks 
saamist leidis Taavet Joonatani poja Mefiboseti ja 
andis talle tagasi kõik ta vanaisa Sauli maad ja võttis 
ta oma kuningakotta, et tema eest hoolt kanda.

Nende armastuse taoliselt  r iskivad vaimse 
muutumatu armastusega inimesed oma eluga teiste 
eest ka siis kui sellest ei tõuse neile mingit tulu ja 
võib neile kahju teha. Nad ei armasta, et nad teistele 
meeldiksid ega vastuarmastuse ega kasu saamiseks. 
Vaimne armastus ohverdab end tingimusteta ja annab 

teiste eest kõik. 

3. Jumala ja Isanda muutumatu armastus 
meie vastu

Kas te olete kunagi kannatanud raskust vaimse 
armastuse vastase lihaliku armastuse tõttu? Kui me 
tunneme ahastust ja üksindust muutuva armastuse 
tõttu, on Keegi, kes suudab me südant Sõbrana 
trööstida. See on meie Isand.

Isand tunneb me südant paremini kui keegi teine, 
sest inimesed eirasid Teda ja pidasid Teda halvaks, 
kuigi Tal polnud mingit pattu ega viga. Ta jättis 
taevase au, tuli maa peale ja läks kannatuste teed. 
Seda tehes sai Ta meile tõeliseks Trööstijaks ja andis 
meile ristisurmaga tõelise armastuse.

Ma elasin enne Jumala vastuvõtmist vaesuses 
ja ma olin väga haige. Kuna ma olin seitse aastat 
haigevoodis, jäi mulle vaid mu haige keha ja suur 
hulk kuhjunud võlgu. Inimesed, keda ma varem 
usaldasin ja armastasin, jätsid mind ühekaupa. Ma 
olin täesti hüljatud, mind eirati ja halvustati. Kui ma 
lootusetult surma lävele jõudsin, tuli Jumal mulle 
vastu.

Pärast Jumalaga kohtumist tervenesin ma igast 
oma haigusest ja sain uue elu. Ma hakkasin uut elu 
elama. Jumala armastus oli hindamatu. Mina polnud 
see, kes Teda esimesena armastas. Jumal armastas 
mind ja tuli minu juurde esimesena, sirutades mulle 
oma käe.

Jesaja 49:15-16 näidatakse selgelt  Jumala 
armastust meie vastu. „Kas naine unustab oma 
lapsukese ega halasta oma ihuvilja peale? Ja kui nad 
ka unustaksid, ei unusta mina sind mitte. Vaata, ma 
olen sind märkinud oma peopesadesse, su müürid on 
alati mu silme ees.“

Sel hetkel, kui mulle tegi haiget mälestus sellest, 
et kõik olid mind jätnud, hoidis Jumal mind oma 
lähedal. Kui ma mõistsin Tema armastust, voolasid 
mu silmist pisarad ja ma ei suutnud nutmast lakata. 
Valu kogemise ajal võisin ma tunda veelgi selgemalt 
Tema armastust ja nüüd töötan ma ustavalt pastorina, 
et tasuda Tema armu eest, trööstides arvukate 
inimeste südameid ja emmates neid.

Jumal on armastus ise. Kõik me olime patused, 
aga Ta saatis ikkagi meie tõttu maa peale oma 
ainusündinud Poja. Ta valmistas meie jaoks taevased 
eluasemed ühes kaunite asjadega ja on meid 
oodanud, tundes nagu päev oleks tuhat aastat. Kui 
me avame oma südame kasvõi veidigi, võime me 
tunda Tema õrna ja rohket armastust.

Kallid vennad ja õed Kristuses.
On kahte liiki armastust: lihalik armastus, mis 

taotleb omakasu ja muutub ajaga ja vaimne armastus, 
mis taotleb teiste kasu ja rõõmustab tõega. Ma palun 
teile Isanda nimel mõistmist, et Jumala armastus ei 
ole lihalik, vaid vaimne ja et te võiksite Teda igavesti 
muutumatult vastu armastada. 

Vanempastor dr Jaerock Lee
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Tuleristimine toob meile 
püha väelise elu

Pärast Jeesuse Kristuse vastuvõtmist tulekss meid Püha Vaimu ja tulega ristida. 
Alles siis võime me südames pühitsusele jõuda ja tõelise kristlase elu elada.

Kui te saate Püha Vaimu vastu võttes jumalalapseks saamise õiguse, on teil vaja pärast seda Püha Vaimu tuli vastu võtta. 
Sellega antakse teile Jumalast saadud jõud ja te võite elada õnnistatud elu. Te võite näha, et tuleristimine on vältimatu jumalalaste jaoks. 

Me loodame, et te saate seda mõistes pühitsetud ja elate väelist elu, mis viib paljud hinged pääsemise teele.

Nii nagu kirjutatakse Jesaja 6. peatükis, kui 
Jesaja nägi nägemuses Isandat, kes on püha, ütles ta 
hämmastusega: „Häda mulle, sest ma olen kadunud! 
Sellepärast, et ma olen roojane mees huultelt...“ 
Siis lendas ta juurde üks seeravitest ja tal oli käes 
elav süsi, mille ta oli pihtidega altarilt võtnud. Ja 
ta puudutas Jesaja suud ning ütles: „Vaata, see 
puudutas sinu huuli ja su süü on lahkunud ning su 
patt lepitatud.“

See on niimoodi, kuna meie südames olevad asjad 
lähtuvad meie suust ja kui me suu saab pühitsetud, 
tähendab see ka meie südame pühitsemist, nii 
nagu öeldakse Roomlastele 10:10: „Sest südamega 
usutakse õiguseks, suuga aga tunnistatakse 
päästeks.“

Vain inimliku jõuga on võimatu südame 
patuomadustest vabaneda. Ainult siis, kui inimesed 
võtavad jätkuvalt vastu tuleristimist, saavad nad 
pattude põhijuure välja juurida ja pühitsetud saada. 
Siis saavad nad elada kogu aeg valguses ja nende 
perekondi, töökohti ja ettevõtmisi kaitseb Püha 
Vaimu tulemüür ja piinad ja katsumused aetakse 
minema. Nad võivad kogeda Jumala õnnistusi ja 
rikkust.

Vaenlane kurat ja saatan kaotavad oma jõu ja 
muutuvad otsekui surnuks, kui Püha Vaimu tuli 
neid puudutab. Seega nad ei saa läheneda kohale, 
kuhu on rajatud Püha Vaimu tulemüür ja nad isegi 
pagevad sellisest kohast. Nii nagu ülalpool öeldud, 
kui me võtame vastu tuleristimise, vabaneme me 
patustest omadustest, võidame vaenlase kuradi ja 
saatana ja võidame maaima Jumala jõuga.

Apostlite tegude 2. peatükis ku jutatakse 
inimesi, kes said Püha Vaimu ja tulega ristitud, 
kuuletudes ülestõusnud Isandale Jeesusele. 
Nelipühipäeval kogunesid apostlid Markuse 
ülakambrisse palvetama. Just seal võtsid nad 
vastu Vaimu tule, mis oli nagu metsik kohisev 
tuul ja neile anti ka vägi. Selle abil muutusid nad 
inimesteks, kes levitasid julgelt evangeeliumi.

Tu le r i s t i m ise  sa a m ise k s  t u l e b  m e i l 
hävitada Jumala ja meie vaheline patumüür. 
Meeleparanduspalve teel võib esiteks patumüüri 
lammutada. Ja me peaksime palvetama, et me 
saaksime täis Vaimu ja Tema sisendust. Alles siis 
tuleb meie peale Vaimu tuli ja põletab meie seest 
iga haiguse. Me võime vabaneda ka pattudest ja 
kurjusest ja saada palvevastused.

Samuti on tuleristimine iseenesest Jumala 
jõud, seega me võime selle vastu võtta siis 
kui me demonstreerime usutegusid, seega me 
peaksime tegutsema tõeselt ja kuhjama Jumalale 
meelepärast palvet ja kiitust. Kui me taevatrooni 
liikvele paneva tulise palve ja igapäevase usu 
kaudu kiituse lõhn koguneb, tuleb meie peale 
ülevalt tuleristimine ehk Jumala jõud. 

Kui te saate tuleristimise osaliseks, võite 
te täituda Püha Vaimuga ja kõik võib teie 
elus edeneda kui teie hinge lugu on hea. 
Seega peaksime meie, Püha Vaimuga ristitud 
jumalalapsed, saama tulega ristitud. Seda tehes 
võime me kogeda pühitsetud ja vägevat elu ja 
Jumalale au anda.

Tuleristimise saamine
tähendab Jumala jõu saamist

Ristija Johannes ristis inimesi veega, sest see 
kujutas sümboolselt meelt parandanud inimeste 
pattude ärapesemist, nii nagu vesi peseb mustuse 
ära. Ta tegi niimoodi, et aidata inimestel meelt 
parandada, võtta vastu Jumala Poeg, kes tuli nende 
Päästjana ja saada päästetud. Aga jumalalapsena 
pühitsusele jõudmiseks ja vägeva elu elamiseks 
tuleb muidugi vastu võtta Jeesus Kristus ja saada 
oma patud andeks ning te peate samuti saama 
ristitud Püha Vaimu ja tulega.

Kui me võtame Jeesuse Kristuse vastu ja 
saame Püha Vaimuga ristitud, pestakse meie 
minevikupatud ära ja meile andestatakse ning 
meist saavad jumalalapsed. Aga see ei tähenda, et 
me oleme vabanenud oma patustest omadustest, 
mis meid pattu tegema panevad. Kui meie sees on 
ikka veel pattude juur ja me ei ela Jumala Sõnas 
täiesti, seisame me vahel vaenlase kuradi ja saatana 
süüdistustega silmitsi ja siis võivad meid, meie pere 
või töökohta tabada haigused või tõved. 

Vastupidiselt, kui me võtame pärast Püha 
Vaimuga ristitud saamist ka edaspidi jätkuvalt 
vastu tuleristimist, põletab tuli meie südamest 
haigused ja patused omadused ja lahendab erinevad 
vaimsed ja füüsilised probleemid. Sellepärast me 
palume palves Püha Vaimu tule tööd. Seega peaksid 
Püha Vaimu vastu võtnud jumalalapsed igatsema 
tuleristimist, mis toob meile Jumala väe. Ainult 
siis kui me püsime Vaimu täiuses ja tuleristimine 
põletab meis olnud patused omadused ära, aetakse 
vaenlane kurat ja saatan meie juurest ära. Siis võib 
meil olla hea tervis ja rikkus. 

Tuleristimise vastuvõtmise teel võite 
te elada pühitsetud ja väelist elu

Tuleristimise saamiseks
tuleb meil olla täis Vaimu ja 
demonstreerida usutegusid

„Mina ristin teid veega, et te meelt parandaksite, aga see, kes tuleb pärast mind, on minust vägevam. 
Mina ei kõlba tooma talle jalatseidki. Tema ristib teid Püha Vaimu ja tulega.“ (Matteuse 3:11)
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„Ma ei unusta kunagi seda väge, 
Sõna ja kiitust! Ma tahaksin viia need 

paljudele Bulgaaria hingedele.“
Ma olen perearst ja töötan Sofias, Bulgaarias 

a s u v a  m e d i t s i i n i k e s k u s e  „ H E M A  1 8 “ 
rühmapraksises. Mu pere võttis Jeesuse Kristuse 
minu Bulgaaria Vaimsete preestrite kooli lõpetanud 
ja hiljem Saksamaal doktoriõppe ajal kristlaseks 
uuesti sündinud isa kaudu oma Päästjaks vastu. 
Niimoodi algas meie usuelu. Enne 1989. astat 
kiusati meid taga ja valitsus jälgis meid. 

Kristlasena Isandale andumine  
Mu ema oli arst ja mu isa oli parasitoloogia 

professor. Sellepärast ma mõtlesin pärast keskkooli 
lõpetamist oma tuleviku peale. Ma seisin valiku 
ees – kas ma peaksin jätkama arstiteadusega või 
hakkama arvutiteadusega tegelema. Ma hakaksin 
tolle üle palvetama ja siis Isand ütles mu palve 
peale, et ma peaksin saama arstiks nagu mu 
vanemad olid.

Enne medits i inikool i  s isseastumiseksami 
tegemist õnnistas Jumal mind millegi erilise 
kogemisega. Ta juhatas mind unenäos ja andis 
mulle eksamiküsimused teada! Tänu Jumala abile 
sain ma Sofia Meditsiiniülikooli heade hinnetega 
sisse ja pärast ainult kuut aastat lõpetasin ma 1996. 
aasta novembris kooli ülikooli ajaloo noorima 
arstina.

Ma elasin oma elu tänaseni pühendudes rõõmuga 
tõsimeelsetele mõtetele sellest, mida ma võiksin 
kristlasest arstina tulevikus korda saata. Bulgaaria 
Kristlike Meedikute Liidu juhatajana olen ma 
juhatanud abordi,  tüvirakkude, kloonimise, 
eutanaasia ja kreatsionismi ja evolutsiooni 
teemalisi seminare. Ma olen oma naisega juhtinud 
ka piibliõpetuse rühma tööd ja perekondlikke 
küsimusi puudutavaid konsultatsioone jaganud. Ma 
olen toetanud Piiblite jagamist riiklikes haiglates ja 
valitsusasutustes nagu politseijaamades, koolides, 
tuletõrjeosakondades ja kohalikes valitsusasutustes.

Parim asi, mis me tegime, oli Piibliprojekt. Me 
jagasime üle 3 miljoni Piibli ja kristliku raamatu 
lastele. Praegu on Bulgaaria ainus EL-i maa, kus 
lubatakse kristlust koolis õpetada.

Ma kohtusin WCDN-i teenistusega.    
Väiksena oli mul raskekujuline B-hepatiit. 

S e l  a j a l  t e r v e n e s i n  m a ,  k u i  m u  v a n e m a d 
koguduseliikmetega minu eest palvetasid. Paljud 
inimesed väidavad tänapäeval, et imesid pole enam 
olemas. Kahjuks ei usu paljud arstid, kes tunnevad 

väga hästi inimkeha saladusi, Jumalat.
11. juunil, 2011. aastal kuulsin ma WCDN-i 

(Ülemaailmse kristlike arstide võrgu) teenistusest 
dr Lyubka Tanchevalt, kes osales selle kaheksandal 
rahvusvahelisel kristlike arstide konverentsil, mis 
toimus Austraalias ja mille teemaks oli „Vaimsus 
ja meditsiin“. WCDN-i teenistuses on arstid ja 
meditsiinitöötajad. Nad tõendavad, et Jumal on elav 
ja tunnistavad Jumala jumalikust tervendustööst, 
esitades meditsiiniandmed, mis annavad tunnistust, 
et tervenemise taga seisab Jumal. Ma olen täiesti 
kindel, et see teenistus austab Jumalat.

Ja 15. – 16. mail, 2012. aastal osalesin ma 9. 
Rahvusvahelisel kristlike arstide konverentsil, mida 
peeti Keenias ja ma olin väga elevil ja liigutatud. 
See oli mulle suureks õnnistuseks.

Ma sain dr Jaerock Lee vaimseid sõnumeid 
kuulata   

Pärast seda võisin ma kohtuda siiraste vendade 
ja õdedega, kes käivad Manmini Keskkoguduses, 

mille pastor on WCDN-i juhataja dr Jaerock Lee. 
Ma võisin tunda neis südamepuhtust ja –siirust, 
mis meil kristlastena olema peaks. Nad on ellu 
rakendanud dr Jaerock Lee ja paljude hingede 
pääsemise kohaks oleva Manmini Keskkoguduse 
nägemuse. 

Pärast seda, hoolimata niisugusest kiirest 
töögraafi kust, kuulasin ma dr Jaerock Lee sõnumeid 
teemal „Loomise õppetund“ ja „Usumõõt“. Ma 
hakkasin vaimumaailmast aru saama ja mõistsin 
samuti, et lihtsalt „uskumine“ ei tähenda pooltki 
pääsenud olekust! Me peame ka Isanda elu 
sarnaselt elama hakkama. Tema sõnumit on üsna 
lihtne mõista, aga see on ka väga sügav ja vaimne.

Üks raamat Risti sõnum pani meid eriti aru saama 
inimese kasvatamise ettehooldest ja põhjusest, miks 
Jeesus Kristus tuli maa peale. Ma võin ka öelda, et 
see on meie vaimses usus kasvamise jaoks oluline 
raamat. Lisaks olen ma vaadanud palju GCN TV 
saateid (www.gcntv.org) TBN Venemaa kanalist 
ja Manmini Keskkoguduse Kujutavate kunstide 
komitee Vaimu täis kiitus ja esinemised on minu 
jaoks paeluvad.

Ma sain nägemuse jumalariigi jaoks    
Ma tahtsin külastada Manmini Keskkogudust ja 

Jumal õnnistas mind, ma sain minna Koreasse ja 
külastada Manmini Keskkogudust nende 30-ndal 
aastapäeval 2012. aasta oktoobri alguses. 

Kui ma nägin dr Jaerock Leed ihusilmaga, võisin 
ma tunda, et ta on väga alandlik ja puhas ja tunda 
ka tema suurt vaimset väge ja meelevalda. Ma 
võisin näha, et ta oli palveinimene.

Mind puudutasid samuti kõik esinemised ja see, 
kuidas Jumal oli kiituse ja ülistuse ajal nendega. 
Tantsu- ja ülistusmeeskonnad olid fantastilised! 
Isegi minu naine, kes on kunstikooli loengupidaja, 
tunnis tas ,  e t  see  o l i  väga  profess ionaalne 
esinemine. Ma arvan, et see kogudus võib väga 
palju kasvada, kuna seal on Jeesusele Kristusele 
toetav suurepärane juht ja samuti väga andunud 
koguduseliikmed.

Ma palun, et Bulgaaria võiks Jumala tahte läbi 
saada Balkani poolsaare WCDN-i keskuseks. Ma 
tahaksin kuulutada Jumala väest ja Jeesuse Kristuse 
evangeeliumist paljudes Bulgaaria kogudustes ja 
rääkida ka Manmini jumalakiitusest. Ma austan 
Jumalat, kes kasutab mind ja juhatab mind oma 
ausse.

Dr Kiril Dechkov Svilenov ja 
tema naine Irina Svilenova 

Prof ii l 
●  Bulgaaria Kristlike meedikute liidu esimees
●  Sofia meditsiinidiagnostika keskuse perearst
●  Tervise telepäeviku meditsiinikonsultant ja esineja ühes
  Bulgaaria riiklikus televisioonikanalis „EUROOPA“
●  Bulgaaria 2007. aasta „Aasta perearsti“ auhinna võitja
●  Loengupidaja WCDN-i Bulgaaria konverentsil 2012.
  aasta aprillis

WCDN-i Korea peakorteri töötaja, dr Kiril Dechkov Svilenov ja ta abikaasa ning 
pastor Ivan Hazarbassanov ja tema abikaasa Gabriela Hazarbassanova

Tema külaskäik Muani magusa veevõtukohta, kus sai avalikuks 
Jumala vägi (Muan, Jeonnami provints Koreas)


