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Pole liialdus öelda, et  praeguses 
Euroopa kristlikus elus puudub pulss ja 
see seisak on äärmiselt tõsine. Paljud 
eurooplased ei tunnusta Looja Jumala 
olemasolu ja  on olemas jõud, mis 
sisenevad Jumala vastu seisvatesse 
inimolenditesse.  

3 0 .  j a  31 .  o k t o o b r i l  2 010  v i i s 
maailmakuulus äratusjutlusta ja  dr 
Jaerock Lee läbi ühendkoosolekusarja 
Saku Suurhalli hoones Tallinnas, Eesti 
pealinnas. Dr Lee on juhatanud äärmiselt 
suuri ühendkoosolekusarju kümnetel 
maadel, kaasa arvatud Uganda, Pakistan, 
India ja USA. Vahel on kogunenud 
kümneid tuhandeid ja teistel kordadel 
sadu tuhandeid ja isegi miljoneid inimesi.             

30. oktoobril,  Eesti  kahepäevase 
koosolekusarja esimesel õhtul, oli hoone 
juba viis minutit enne ürituse algust nii 
palju rahvast täis, et ürituse korraldajad 
pidid paljudele inimestele hoonesse 
pääsu keelama ja saatma nad koju, üritust 
televiisori vahendusel jälgima.  

E n n e  d r  L e e  j u t l u s t a m i s t 
e s i t a s  M a n m i n i  K e s k k o g u d u s e 
esinemismeeskond maailmaklassist 
kristliku etenduse ja austas Jumalat. 

Sellele järgnes dr Lee jutlus ja palve 
haigete eest. Ta esitas sõnumi pealkirjaga 
„Looja Jumal“ ja palvetas kogu südamest 
lavalt haigete eest. Paljud inimesed 
said terveks ja tunnistasid lavalt oma 
tervenemisest.  

54-aastane naine Jaroslava tõusis 
ratastoolist ja hakkas käima, öeldes: 
„Mul oli hulgikoldekõvastumus, aga 
täna õhtul sain ma kõneleja dr Lee 
palve peale vabaks.“ Pr Marta (77) sai 
terveks rinnavähist ja tunnistas oma 
tervenemisest. Lisaks said inimesed Püha 
Vaimu plahvatusliku väe kaudu terveks 
paljudest haigustest, kaasa arvatud 
vähivormid ja südamehaigus ja nende 
nägemine taastus.  

Dr Lee teisel õhtul, 31. oktoobril, 
esitatud sõnumi pealkiri oli „Miks on 
Jeesus meie ainus Päästja?“ Ta rõhutas 
oma sõnumis, et Jeesusest sai üks kord 
ja alatiseks lepitusohver meie pattude 
eest. Ta selgitas, et kui me võtame 
Jeesuse Kristuse Päästjaks, võime me 
saada andestuse kõigile oma pattudele 
ja pääseda. Kui ta haigete eest palvetas, 
tervenesid paljud inimesed erinevatest 
haigustest, kaasa arvatud epilepsia ja 

vähivormid. Nad tulid lavale ja andsid 
oma tervenemise kohta tunnistuse. 
Väikese poisi vasakus silmas taastus 
nägemine. Ta oli sünnist saadik pime 
olnud.  

Andmetest on näha, et Saku Suurhalli 
hoone, mis on Eesti kuulsaim ja suurim 
hoone, oli enne seda Eesti koosolekusarja 
täielikult täis olnud vaid kahel korral. 
Neil kahel korral oli tegu väga kuulsa 
Eesti laulja kontserdiga ja kolmandal 
korral oli hoone rahvast täis dr Lee 
koosolekusarja ajal. Seda koosolekusarja 
n i m e t a t i  „ s u u r i m a  r a h v a a r v u g a 
kristlikuks ürituseks.“  

Eest i  kr is t l ik  te le jaam Life  TV, 
edastas seda sündmust ja koosolekusari 
edastati otsesaatena teleedastusena, 
kaabeltelevisiooni ja satelliittelevisiooni, 
kaasa arvatud GCN ülemaailmse kristliku 
võrgu vahendusel, ka 220 riiki. Ja paljud 
inimesed osalesid koosolekusar jal 
satelliitide ja Interneti vahendusel ja 
„ekraanikoosolekusari“ peeti paljudes 
maades.  

Dr Lee ütles 28. oktoobril peetud 
pressikonverentsil: „Mind on kutsutud 
koosolekusarju pidama rohkem kui sajal 

maal, aga ma võin minna vaid Jumala 
lubatud riiki. Jumal ütles mulle, et 
eurooplased on Temast liiga kaugel ja ma 
peaksin nad äratama.“ 

Euroopa on reformatsiooni kaudu 
protestantluse sünnikoht, aga praegu 
on  hakanud vohama an t ikr i s t l ike 
meeleolude suund ja Euroopas on üha 
enam islamiusku ja budismi. Jumala 
ettehooldusel peeti Eesti koosolekusari, 
et peatada antikristlikku suunda ja 
äratada eurooplasi. Eesti 2010. aasta 
koosolekusarjaga levisid pühaduse 
evangeelium ja Jumala vägevad teod 
Euroopasse ja Euroopas oodatakse suurt 
kristlikku äratust.  

Eesti imede ja tervenduse koosolekusari, mis toimus 30. ja 31. oktoobril 2010 Eesti pealinna Tallinna Saku Suurhalli hoones ja mida peeti Eesti ajaloo kõige rahvarohkemaks 
kristlikuks sündmuseks. See edastati otsesaatena 220 riiki satelliitide, kaabeltelevisiooni, teleedastusena ja Interneti kaudu. Seda iseloomustasid paljude uskmatute Jumala 
kasuks tehtud otsused ja arvukad tervendusteod. Tulevikus on Euroopas oodata palju rohkem hämmastavaid tegusid. 

Jumala lõpmatust armastusest Eesti vastu 
sündis 2010. aasta Eesti imede ja 

tervenduskoosolekute sarja otseedastus 220 riiki 



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) 
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„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)

Miks Jeesus on ainus Päästja?
Nr 1  3. juuni, 20122 Elusõna

1. Inimesed, keda tabas patu palk surm
Pärast seda kui Jumal lõi esimesed inimesed 

Aadama ja Eeva, ütles Ta 1. Moosese raamatus 
2:17: „Aga hea ja kurja tundmise puust sa ei tohi 
süüa, sest päeval, mil sa sellest sööd, pead sa surma 
surema.“ Aga madu ahvatles Aadamat ja Eevat ja 
nad sõid hea ja kurja tundmise puust. Selletõttu 
tabas inimkonda patt ja Aadam suri kindlalt patu 
tõttu. „Patu palk on surm“ Seaduse needus tõi selle 
nende üle.

S i i n  e i  t ä h e n d a  „ s u r e m i n e “  v a i d  m e i e 
füüsilise ihu surma, vaid ka vaimset surma, 
nimelt „põrgusseminekut.“ Needus ei lõppenud 
vaid Aadamaga, vaid pärandus ta järglastele. 
Roomlastele 5:12 öeldakse: „Sellepärast, nii nagu 
üheainsa inimese kaudu on patt tulnud maailma 
ja patu kaudu surm, nõnda on ka surm tunginud 
kõikidesse inimestesse, kuna kõik on pattu teinud.“ 
Kõigist pattu teinud Aadama järeltulijatest said 
patused ja nad lõpetasid surmaga. 

Missugusel moel siis inimkond pääseb? See on 
võimalik kui keegi maksab patuste patu palga. Aga 
see ei tähenda, et keegi võiks olla päästja, isegi kui 
teda karistatakse patuste eest surmaga.  Apostlite 
tegudes 4:12 kirjutatakse: „Ja kellegi muu läbi ei 
ole päästet, sest taeva all ei ole antud inimestele 
ühtegi teist nime, kelle läbi meid päästetaks.“ Nii 
nagu selles salmis kirjutatakse, võib vaid Jeesus, 
kes vastab Päästjaks olemise tingimustele, olla 
kogu inimsoo Päästja. Miks siis Jeesus on meie 
ainus Päästja?  

2. Päästja jaoks vajalikud tingimused 
1) Päästja peab olema inimene
1. Korintlastele 15:21 kirjutatakse: „Et surm 

on tulnud inimese kaudu, siis tuleb ka surnute 
ülestõusmine inimese kaudu.“ Esimese inimese 
Aadama kaudu sisenes patt inimesse ja patu 
palgaks olev surm sai alguse. Seega, surmahinda 
saab maksta samuti inimene. Inglid ega loomad ei 
saa inimesi nende pattudest lunastada.  

Jeesus lunastas meid ristisurmaga ühekorraga 
kõigist me pattudest. See tähendab, et Jeesus tuli 
kogu inimkonna korraga pattudest lunastamiseks 
inimkujul maa peale. Johannese 1:14 kirjeldatakse 
Jeesust kui Sõna, mis sai lihaks ja elas meie keskel. 

Ka ajalugu tõendab Jeesuse inimkujul maa peale 
tulekut. Tänapäeva kalendris kasutatakse Jeesuse 
sündi kuupäeva etalonina. Inimkonna ajalugu on 
jaotatud ajaks eKr, mis tähendab enne Kristust ja 
A.D. ehk Anno Domini, mis tähendab „meie Isanda 
aastal.“ Jumala Poeg Jeesus sündis inimkujul selle 
Päästjale vajaliku tingimuse täitmiseks. 

2) Päästja ei või olla Aadama järeltulija
Kõik Aadama järeltulijad pärivad oma vanemate 

või esivanemate patuloomuse, seega nad kõik 
sünnivad patustena. Kuna nad on patused, ei saa 
nad teisi pattudest lunastada. Kujundlikult rääkides 
ei saa tohutu võlaga inimene teiste võlga tasuda.  

Aga üksnes Jeesus pole Aadama järeltulija. 

J e e s u s  o l i  k i n d l a s t i  i n i m e n e ,  a g a  Ta  e i 
sündinud inimese sperma ja naise munaraku 
kombinatsioonist. Matteuse 1:18 kirjutatakse: 
„Jeesuse Kristuse sündimisega oli aga nõnda. Tema 
ema Maarja, kes oli Joosepiga kihlatud, leidis enne 
enda kojuviimist, et ta ootab Pühast Vaimust last.“ 
Püha Vaim eostas Jeesuse ja laenas lihtsalt Maarja 
üska. Vaid Jeesus on samaaegselt inimene, ent 
mitte Aadama järeltulija. 

3) Päästja vajab inimkonna päästmiseks jõudu
Päästjal peab esimese inimese Aadama patu 

tõttu vaenlase kuradi ja saatana meelevalla alla 
pandud inimkonna päästmiseks jõudu olema. 
Teiste sõnadega, sõjaväel on vaja vaenlase vägede 
võitmiseks piisavat jõudu, et päästa sõja käigus 
nende vangivõetud väed. Vaimust Jumala maailmas 
tähendab patuta olek jõudu.  

Patt jaotub pärispatuks ja ise tehtud patuks. 
Pärispatt päritakse vanematelt või esivanematelt. 
Ise tehtud patte teevad inimesed ise, sünnist saadik. 
Jeesusel polnud mingit pattu. Tal polnud pärispattu, 
sest Ta polnud Aadama järeltulija. Ja Tal polnud ka 
ise tehtud patte, kuna Ta tegutses maa peal elades 
vaid Jumala Sõna järgi. 

Heebrealastele 7:26 öeldakse, et Jeesus oli „püha, 
veatu ja laitmatu.“ 1. Peetruse 2:22 öeldakse, et 
Tema „ei teinud pattu ega leitud pettust Tema 
suust.“ Nii nagu nendes lõikudes kirjutatud, võis 
Ta hävitada vaenlase kuradi ja saatana surma 
meelevalla ja pärast ristisurma ellu ärgata. 

4) Päästjal peab olema armastus
Päästja peab saama kogu surmamõistetud 

inimsoo eest karistuse. Pealegi tuleb Ta armetult 
ristile panna, kus Temast voolab välja kogu Ta vesi 
ja veri. Kui Tal pole tõelist armastust, kuidas Ta 
võiks Jumalat tänades ja kannatusi rõõmuga taludes 
ristil Jumala vaenlaste patuste eest kannatada ja 
surra? 

Galaatlastele 3:13 öeldakse: „…Neetud on igaüks, 
kes puu küljes ripub.“ Jeesust tuli Vaimust Jumala 
Seaduse alusel inimeste needuse alt vabastamiseks 
nende eest needa ja ristile panna. Sellepärast neeti 

Jeesust kõigi inimeste eest ja Ta pandi puust ristile. 
Miks  Ta pidi  s i i s  oma vere  valama? See 

pidi sündima, kuna patud andestatakse ainult 
verevalamise kaudu. 3. Moosese raamatus 17:14 
öeldakse: „Sest iga liha hingeks on ta veri.“ 
Heebrealastele 9:22 kirjutatakse: „Ja ilma vere 
valamiseta ei ole andeksandmist.“ Aga see ei 
tähenda, et igaühe veri viiks andeksandmisele. 
Andeksandmine on vaid veres, kus pole pärispattu 
ega ise tehtud pattu. Ainult Jeesuse veri on puhas ja 
patuta.  

Jeesus on Kõige alguse Jumalaga sama. Tema, 
kes on kõigi loodute Looja ja Isand, kandis patuste 
eest armetut surmanuhtlust. Ta talus põlgust, 
halvakspanu ja kannatusi, mida patused oleksid 
pidanud kannatama. Jeesus armastas meid isegi 
siis kui Ta ohverdas täielikult kogu oma elu ja suri 
ristil.  

3. Pääste antakse siis kui me usume, et 
Jeesus on meie Päästja

Roomlastele 6:23 öeldakse: „Patu palk on surm.“ 
Aga vaenlane kurat ja saatan ässitasid kurje inimesi 
tapma Jeesust, kelles polnud üldsegi mingit pattu. 
Seega võis patuta Jeesus võita surma meelevalla 
ja ellu ärgata. Vastupidi, kurat ja saatan pidid patu 
eest maksma, sest nad tapsid süütu Jeesuse. Hind 
seati igaühele, kes võtab surma meelevalla alt vaba 
Jeesuse oma Päästjaks vastu.

Se l l epä ras t  öe ldakse  Roomlas te l e  5 :18 : 
„Nõnda siis,  nagu ühe üleastumise läbi tuli 
kõigile inimestele surmamõistmine, nii on ka 
selle ühe õigusteo läbi kõigile inimestele saanud 
õigekssaamine eluks.“ Need, kes usuvad surma 
meelevalla võitnud ja nende Päästjana surnuist 
ellu ärganud Jeesust, saavad kõigile oma pattudele 
andestuse ja jumalalapseks olemise õiguse. Ja 
nende nimed pannakse taevasesse eluraamatusse 
kirja. See on ristis sisalduv ettehoole.  

1. Korintlastele 2:7 räägitakse ettehooldest, 
öeldes: „Vaid me kõneleme Jumala saladusse 
peidetud tarkusest, mille Jumal on ette määranud 
meie kirkuseks enne ajastuid.“ Vaenlane kurat ja 
saatan arvasid, et kui nad Jeesuse tapavad, kestab 
nende meelevald igavesti. Aga tulemus oli nende 
mõtetele risti vastupidine. Jeesuse surmamine viis 
hoopis nemad hävingusse. Sellega täitus pääsemise 
ettehoole.  

Jumal varjas oma saladust,  kuniks saabus 
Ta määratud aeg. Kui aeg saabus, tegi Jeesuse 
ristilöömine inimkonna ees pääsemise ukse valla. 
Kui vaenlane kurat ja saatan oleksid seda saladust 
teadnud, poleks nad Jeesust tapnud. Jumal plaanis 
selle ettehoolde ja tegi selle teoks, kas Ta tarkus 
pole hämmastav?  

Kallid vennad ja õed, ma loodan, et te jõuate 
Jeesuse Kristuse õige tundmise kaudu usu läbi 
täiele pääsemisele. Ma õhutan teid samuti saama 
Jumala tõelisteks lasteks, kes saavad Jumala Sõna 
alusel toimides palvevastused igale oma palvele.

Vanempastor dr Jaerock Lee 
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Äratus ja 
misjonitöö

Manmini Keskkoguduses on olnud pidev ärkamine ja see on saanud ülisuureks koguduseks, kuhu on registreeritud 120000 inimest ja kus on 10000 haru- ja 
liitkogudust. Kogudus on kuulutanud evangeeliumi erinevate meedialiikide kaudu nagu Internet, raamatud ja ajalehed. Ülemaailmse kristliku võrgu GCN (Global 
Christian Network, Ülemaailmne Kristlik Võrk) saatekavas on palju vaimseid sõnumeid ja Jumala väge on selle kaudu edastatud 3300 edastaja kaudu umbes 170 
maale.

Imed ja 
tunnustähed

Manmini Keskkoguduses on asutamisest saadik leidnud aset hämmastavad tunnustähed, imed ja väeteod. Erinevat liiki vikerkaared on ilmunud kõikjal, kus Jumala 
tegusid tehakse Manminiga ühenduses ja meie koguduses ning selle harukogudustes, mis tõendab ilmselgelt, et Jumal tegutseb koguduses. Vanempastori dr 
Jaerock Lee kaudu on põuastel aladel hakanud vihma sadama, taifuunid ja orkaanid on vaibunud ja kadunud, pimedad on saanud nägijaks, tummad on hakanud 
rääkima, surnud on ellu ärganud ja inimesed ravimatutest haigustest terveks saanud. Kogudus on nende väetegudega Jumalat austanud.

Palve ja 
kiitus

Koguduseliikmed palvetavad tuliselt  igaõhtusel 
Taanieli  palvekoosolekul  jumalar iigi  ja  selle 
õiguse eest. Samuti austavad kujutavate kunstide 
komitee liikmed Jumalat oma eriesinemistega igal 
teenistusel ja välismaistel koosolekusar jadel. Nad 
näitavad kristliku kultuuri põhiväärtusi. 

Manmini 
Keskkogudus 

käib 
algkoguduse 

jälgedes
Manmini Keskkoguduse liikmed on pühendunud 
vabatahtliku töö tegemisele ja tähelepanuta jäetud 

või raskustes ligimestele evangeeliumi kuulutamisele. Kogudus on üksi 
elavatele vanuritele elamiseks vajalikke summasid ja rahalistes raskustes 
üliõpilastele stipendiume andnud. Koguduse Luuka meditsiinimis joni Luke 
Medicine Mission arstidest liikmed on samuti pühendunud tasuta arstlike 
kontrollide läbiviimisega inimeste heaolu parandamisele.  

Heategevus
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GCN URIMBOOKS

Tel.: +82-70-8240-2075 
www.urimbooks.com
E-post: urimbook@hotmail.com

Tel.: +82-2-824-7107
www.gcntv.org
E-post: webmaster@gcntv.org

Ülemaailmne Kristlike Arstide Võrk Urimi Kirjastus

Tel.: +82-2-818-7039 
www.wcdn.org
E-post: wcdnkorea@gmail.com

MIS
Manmini Rahvusvaheline SeminarÜlemaailmne Kristlik Võrk 

Tel.: +82-2-818-7334 
www.manminseminary.org
E-post: manminseminary2004@gmail.com

Mu naisel ja minul on nii Mehhiko 
kui ka Eesti kodakondsus. Me oleme 
Eestis elanud alates 2003. aastast. 
See on minu naise kodumaa. Me 
otsisime Püha Vaimu ja Ta tegusid 
täis kogudust, aga seda polnud lihtne 
leida. Me palvetasime, et Jumal aitaks 
ja õnnistaks meid üleloomulikult. Me 
hakkasime igatsema ja ootama kedagi, 
kes meid aitaks ja kes meisse Püha 
Vaimu täiust valaks. 

Otsus Eestist vaimse kasvu nimel 
lahkuda 

Ma käisin paljudes kogudustes, et 
leida Püha Vaimuga täidetud kogudust, 
aga ükski kogudus ei vastanud minu 
vajadustele. Lõpuks otsustasin ma 
minna Ameerika Ühendriikidesse 
elama, sest ma tahtsin kogu südamest 
kohtuda headusest tulvil inimestega 
ja heade kristlike peredega. Veelgi 
enam, ma tahtsin paljude Ameerika 
Ühendriikide kristlaste toel tuua Eesti 
kogudustesse äratuse. 

Kuid möödunud suvel kohtusin ma 
Samuel S. Kimi ja tema kaastöötajatega 
Manmini Keskkogudusest. Ma olin 
põnevil ja embasin teda, kuna tal oli 
mu pojaga sama nimi ja mulle öeldi, 
et ta oli uuestisündinud kristlane. 
Ma kuulsin, et nad olid dr Jaerock 
Lee 2010. aasta 30. ja 31. oktoobril 
peetava Eesti imede ja tervenemiste 
k o o s o l e k u s a r j a  e t t e v a l m i s t a v a 
kor ra ldusmeeskonna  l i ikmed  ja 
meid valdas rõõm. Sel ajal küsisid 
nad, kus nad võiksid koosolekusarja 
ettevalmistamise ajal peatuda. Ma 
lasin neil viibida oma üüriturul olevas 
korteris.  

M e e l e l i i g u t u s  M a n m i n i 
Keskkoguduse misjonimeeskonna 
jagatud pühaduse evangeeliumist 

Ma hakkasin misjonimeeskonnaga 
o m a  m a j a s  i g a h o m m i k u s i 
palvekoosolekuid pidama. Isegi kui 
mul polnud lihtne iga päev kolme 
tunni jooksul külalisi vastu võtta ja 
võõrustada, tundsin ma end nende 
seltskonnas õnnistatult ja rõõmsalt. 
Ma tundsin end otsekui Taevas kui 
ma nägin nende püha ja armulikku 
käitumist. Nad olid Jumala annid, kes 
aitasid mu pereliikmetel pühitsusele 
jõuda.  

Me kuulasime paljude TBNi ja 
God TV saadetes esinevate kuulsate 
pastorite jutlusi, aga dr Jaerock Lee 
sõnumid olid hoopis teistsugused. 

Ta sõnumid 
o l id  t ä i e l ikud , 
s ü g a v a d  j a  p ü h a d . 
Pühaduse evangeelium oli väga 
väeline ja siiras. See lasi mul ka hästi 
mõista Looja Jumala ettehooldust.   

J u m a l a  h ä m m a s t a v a  v ä e 
kogemine Eesti 2010. aasta imede ja 
tervenemiste koosolekusarja ajal  

Me kogesime Jumala ligiolu kui mu 
perekond kohtus isiklikult dr Jaerock 
Leega mõni päev enne koosolekusarja. 
Mu ämm tundis kannas valu, aga valu 
kadus siis. Õde Milvi, kes palvetas 
meiega iga päev, koges, kuidas ta halb 
kuulmine muutus normaalseks. Ta 
oli eelnevalt vaimus nägemise anni 
saanud, seega ta nägi inimeste eest 
palvetades nägemustes eri asju. Ühel 
päeval sai ta palvekoosolekul Püha 
Vaimu täis ja ütles meile, et ta nägi 
„dr Jaerock Lee kujulist puud, mis oli 
nii suur, et see ulatus taevasse ja nii 
lai, et see kattis kõik rahvad ja seda 
ümbritsesid arvukad inglid ja Isand.“

L õ p u k s  t u l i  d r  J a e r o c k  L e e 
Ees t i sse  ja  juhatas  kahepäevas t 
Eesti koosolekusarja. Isegi kui ta 
palvetas haigete eest lavalt, nägin ma 
selgelt, kuidas jalust vigased tõusid 
ratastoolidest ja halva nägemisega 
inimeste silmanägemine taastus. Oli 
auline näha, kuidas inimesed said 
igasugustest haigustest terveks.  

L isaks  õpetas  ta ,  ku idas  õ ie t i 
kasutada meie Isanda Jeesuse Kristuse 
nime. Ma polnud kunagi kuulnud, 

e t  n i m e d e 
„ J e e s u s “  j a 

„ J e e s u s  K r i s t u s e “ 
kasutamise vahel oleks mingit 

erinevust. See oli väga muljetavaldav 
ja eriline, kuna Ladina Ameerikas 
on nime „Jeesus“ kasutamine väga 
tavaline.

 „ J e e s u s e  K r i s t u s e “  n i m e l 
palvetamine tundus mõistuspärane, 
kuna  „Jeesus“  o l i  Ta  n imi  enne 
ristilöömist (Matteuse 1:21). Ma olen 
pisarais isegi hetkel, kirjutades seda 
Püha Vaimu täiuses. 

Raamatuteenistuse ja ringlevi 
teenistuse abil täitub Eesti Püha 
Vaimuga

M e  p ü ü a m e  v ä g a  I s a n d a l e 
sarnasemaks saada, lugedes dr Jaerock 
Lee kirjutatud raamatuid – Risti 
Sõnum, Minu Elu Minu Usk ja Taevas. 

Me oleme tarkust  tä is  sõnumeid 
kuuldes palves päeval ja ööl. On tunda, 
et need raamatud on kirjutatud Püha 
Vaimu sisendusel. Me osaleme igal 
pühapäeva hommikul kell 8 otsesaate 
vahendusel Manmini Keskkoguduse 
pühapäevaõhtusel ülistuskoosolekul.
Eesti koosolekusarjast saadik olen 
ma osalenud kuuel palvekoosolekul, 
kus on olnud umbes sada inimest 
eri kohtadest ja isegi saare pealt. 
K o o s o l e k u t e l  o n  a s e t  l e i d n u d 
tervendusteod ja imelised asjad, eriti 
kuuendal palvekoosolekul, mis peeti 
Eesti koosolekusarja toimumiskohas. 
Õde nägi märki, kus kuldne valgus tuli 
meie peale alla ja ta käed isegi paistsid 
otsekui kuldpaberist. Igaüks tundis 
suurt rõõmu. Palvekoosolekut juhatas 
norra pastor Thorbjom.  

Eesti on muutunud. Püha Vaimu 
tu l i  lõõmab .  Pa lvekooso leku te l 
osalejad organiseerisid seaduslikult 
registreeritud ametliku rühmituse 
„Ülemaailmne kristlik ühendus“, 
mis teeb maailmamisjoni tööd ning 
korraldab mõningaid kristlikke üritusi. 
Nad rajasid ka Põleva põõsa ühenduse. 
Nad õpetavad inimestele Jeesusest 
Kr i s tuses t .  Me  t eeme  koos tööd 
pastor Märt Vähiga, kes teenib Eesti 
rehabilitatsioonikeskustes ja selle 
teenistuse kaudu saavad paljud patu 
orjuses olijad, kes olid alkoholi-, 
na rko -  võ i  s eksuaa l sõ l t uvuses , 
pattudest vabaks ja naasevad Isanda 
juurde. Me organiseerime taolisi 
koosolekuid, rajades nende rühmituste 
jaoks kindlat alusplatvormi ja tuues 
Eesti kogudustesse äratust.

M e  t ä n a m e  j a  a u s t a m e  k õ i g e 
eest Jumalat, kes saatis Manmini 
Keskkoguduse misjonimeeskonna 
Eestisse ja lasi Eestil Püha Vaimu 
tulega põlema süttida. 

Jose Morales (paremal), kohalikud pastorid ja mõned usklikud koosolekusar ja 
ettevalmistaval palvekoosolekul 

„Eesti on täis Püha Vaimu tulist tööd“„Eesti on täis Püha Vaimu tulist tööd“
Jose Morales (ettevõt ja, Tallinn, Eesti)


