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7. oktoobril, 2012. aastal, 
pidas Manmini Keskkogudus 
k o o s  u m b e s  1 0 0 0 0  h a r u - 
ja l i i tkogudusega oma 30-
ndat aastapäeva. Nad tänasid 
ja austasid Jumalat peetud 
a a s t a p ä e v a t e e n i s t u s e  j a 
pidustuste etendusega.

P ü h a p ä e v a h o m m i k u s e l 
t e e n i s t u s e l  j u t l u s t a s 
vanempastor dr Jaerock Lee 
Jesaja 60:1.-3. salmil põhineva 
sõnumi „Kogudus, mida Jumal 
armastab: Taevas“. Ta ütles, et 
Jumal oli kogudusele Taevast 
näidanud. See tähendas, et 
Jumal näitas viimase 30 aasta 
jooksul oma suurt armastust 
e l u s õ n a ,  J u m a l a  v ä e  j a 
vaimumaailma taevalikku ilu 
väljendavate kõrgkvaliteetsete 
kultuurietendustega.

S i i s  j a g a s  t a  3 0 - n d a 
aastapäeva pärast lõunasel 
teenistusel  Jesaja 60:1.-3. 
salmi alusel sõnumi pealkirjaga 

„ K o g u d u s ,  m i d a  J u m a l 
armastab: Maa“. Ta ütles, et 
Jumal on meile maapealse elu 
ajal näidanud Taevas sündivaid 
asju, et muuta meid katsumuste 
ja pühitsusprotsessi kaudu 
Tema sarnaseks.

K o o s o l e k u  a j a l  e s i t a s 
Riiklike religioossete edastajate 
juha ta ja  d r  F rank  Wr igh t 
õnni t lussõnumi .  Ta  ü t les : 
„Tänapäeval kardavad paljud 
k o g u d u s e d  j a  k õ h k l e v a d 
Jeesuse Kristuse evangeeliumi 
k u u l u t a d a .  A g a  M a n m i n i 
Keskkogudus on hämmastavalt 
eril ine ja kuulutab Jumala 
väega julgelt Tema Nime kogu 
maailmale.“

K r i s t l i k u  M a a i l m a 
äratusmisjoni liidu juhataja 
pastor Jongman Lee rääkis 
teenistuse lõpus õnnistussõnad. 
Siis järgnes „Taeva ja maa“ 
teemaline 30-nda aastapäeva 
pidustuste etendus. Koguduse 

kujutavate kunstide komitee 
väljendas 30-nda aastapäevani 
kogudust  juht inud Jumala 
armastust. Jumalalt saadud 
lauludega kujutati etenduses 
taevavägesid ja  ingleid ja 
kasvatamise pühitsusprotsessi 
läbinud maapealsete inimeste 
head südamelõhna. Peaaegu 
60-minutit kestnud etenduse 
es i tamise l  osa les  ü le  500 
inimese, kaasa arvatud juhtkond 
(Sellekohased pildid on 4. 
leheküljel).

Dr. Kiril Svilenov Bulgaariast 
ütles: „See erakordne etendus 
liigutas mind väga. Ma olen 
kindel, et see teostus Jumala 
ligiolus.“ Pastor Tsia Fang 
Liu ütles: „Ma tundsin end 
valdavat taevast ilu ja tugevat 
t a e v a l o o t u s t .  N i i s u g u s t 
inimestesse taevalootust rajavat 
uhket etendust tuleks kõikjal 
maailmas etendada.“

Manmini li ikmed tajusid 

puhast ilusat taevalootust ja 
otsustasid kiiresti pühitsetud 
saada, et Kolmainu Jumalaga 
igavesti Uues Jeruusalemmas 
elada.

P ü h a p ä e v a s t e l 
aastapäevateenistustel osalesid 
paljud külalised, kelle seas 
o l i  k r i s t l ikke  repor te re id 
nii Koreast kui väljastpoolt 
seda, aukülalisi erinevatelt 
pol i i t i l is te l t  ja  vaimsetel t 
tegevusaladelt ja Ülemaailmse 
k r i s t l i k e  a r s t i d e  v õ r g u 
liikmeid, kes osalesid eelmistel 
k o n v e r e n t s i d e l .  M õ n e d 
neist tulid USA-st, Hiinast, 
Keeniast, Indiast, Saksamaalt 
ja Peruust. Koguduse eesõuel 
pakuti palju erinevaid toite 
j a  koguduse l i i kme te l e  j a 
kü la l i s t e l e  eh i t a t i  rõõmu 
lisamiseks välifotostuudio.

5. oktoobril, 2012. aastal 
p e e t u d  i g a ö i s e  r e e d e s e 
t e e n i s t u s e  a j a l  n ä i d a t i 

Usutee pealkirjaga Manmini 
ajakirja koguduse iganädalast 
videouudiste esitust. Selles 
näidati Manmini 30-aastast 
ajalugu, mis kasvas kiiresti 
v a i d  J u m a l a  j u h a t u s e l . 
Teenistuse teise poole ajal 
esitas Kujutavate kunstide 
komitee erietenduse pealkirjaga 
„Au Jumalale“. Enne teenistust 
esitas ka laste marsigrupp 
erietenduse, mida peeti taevase 
lillepeenra sarnaselt ehitud 
välilaval.

Vanempastor dr Jaerock Lee 
ütles: „Alates 30-nda avamise 
aastapäevast 2012. aasta juulis, 
on meil olnud aega valmistada 
oma astjad õnnistuste jaoks ja 
sellest 30-ndast aastapäevast 
alates tulevad meie koguduse 
j a  k o g u d u s e l i i k m e t e  ü l e 
täismõõdus õnnistused.“ Suure 
õnnistuse osaliseks saanud 
kogudusel i ikme tunnis tus 
kinnitas tema sõnumi reaalsust.

Jumala armastus ja õnnistused on siin!
30-nda aastapäeva teenistus ja pidustuste etendus

Manmini Keskkogudus asutati 30 aastat tagasi kõigi rahvaste kõigi inimeste pääsemiseks. Sellest on saanud hiiglasuur kogudus, mis juhatab arvukad hinged pääsemise teele 
tunnustähtede, imede ja Jumala väega. 7. oktoobril, 2012, tegi me kogudus 30-nendat aastapäeva pühitsedes uue alguse. Pidustuste etenduse keskmes oli muinasjutuline suur 
lava, tundeid lisasid lendlevad juhtmed ja laserkiired. See edastati otseülekandena GCN TV ja Interneti vahendusel. ■1. foto: Vanempastor dr Jaerock Lee ■2. foto: Dr Frank 
Wright, Riiklike religioossete edastajate juhataja ■3. foto: Pidustuste etendus „Taevas ja maa“ ■4. foto: Välifotostuudio ■5.-7. foto: Pidustusteõhtu etendus „Au Jumalale“
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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 
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# 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

nr 6  4. november, 20122 Elusõna: Kogudus, mida Jumal armastab anmini   u  iseM U  

anmini   u  iseM U  

„Tõuse, paista, sest sinu valgus tuleb ja Isanda auhiilgus koidab su kohal. Sest vaata, 
pimedus katab maad ja pilkane pimedus rahvaid, aga sinu kohal koidab Isand ja sinu kohal nähakse Tema auhiilgust. 

Ja rahvad tulevad su valguse juurde ning kuningad paistuse juurde, mis sinust kumab“ (Jesaja 60:1-3).

Maa peal avanev Jumala au

Jumal on selle koguduse ajalugu lõpuaja ettehoolde 
raames  juha tanud .  Po le  möödunud  a insa tk i 
tähenduseta hetke. Vahel näis, et meil polnud 
olukorrast väljapääsuteed ja teistel kordadel paistis, 
et me liigume ringiratast meie jaoks vähetuntavas 
suunas. Aga me usaldasime igal ajahetkel Jumalat ja 
tundsime Tema ligiolu endi seas. Me järgisime samm-
sammu haaval Jumala juhatust.

Ma sooviksin kõneleda sellest, kuidas Jumal on 
meiega olnud viimase 30 aasta jooksul ja mida Ta 
meie läbi korda saadab. Ma loodan, et see sõnum 
aitab teid kõiki Jumalalt saadud nägemust veelgi 
tulihingelisemalt teostada.

1.  E t  saada  in imes teks ,  kes  kuu luvad 
Taevasse, mitte maa peale  

Apostel Paulus nägi taevast paradiisi ja vermis 
oma südamesse vaimusfääri. Ta mõistis juba taevast 
au ja ilu nähes, kui tähendusetu oli liha ja pühendas 
oma ülejäänud eluaja igavesse Taevasse kuuluva 
saavutamisele. Jumal tahab, et igaüks – ja mitte 
vaid Paulus – otsiks taevaseid asju, nimelt vaimseid 
asju. Ta ootab innukalt oma lapsi, kes on vabanenud 
kõigest tähendusetust ja lihalikust ja kes tulevad esile 
Taevasse kuuluvate inimestena.

Viimase 30 aasta jooksul on Jumal kogudusele 
arvukaid taevaseid asju näidanud. Ta lasi meil 
vaimsete sõnumite kaudu teada saada vaimusfääri 
kohta asju, mida pole inimlikult võimalik teada. 
Kõikide siin jutlustatud sõnumite kinnituseks tegi Ta 
Jeesuse Kristuse nimes väetegusid, mille tegemine on 
võimalik vaid Jumalale. Ta lasi meil ka Jumala käest 
saadud kiituslaulude kaudu Isa Jumala südant veelgi 
realistlikumalt tunda.

Kõigis sõnumites, kõigis väetegudes ja kõigis 
kiitusslaulude sõnades ja meloodiates sisaldub Isa 
armastus. See on kõikide usklike südamega nägemist, 
kuulmist ja mõistmist sooviva Jumala tõsimeelne 
armastus, et nad võiksid tõesti saada Taevasse 
kuuluvateks inimesteks.

Isegi kui Jumal on selles koguduses taevased asjad 
avanud, ei muuda see usklikke iseenesest automaatselt 
ega tee neist Taevasse kuuluvaid inimesi. Õigluse 
kohaselt vajab igaüks aega puhastumiseks ja nad 
peavad taevariigi vägivallaga endile kiskuma. Jeesus 
tegi väga palju imesid, aga igaüks, kes neid nägi, ei 
pääsenud. Isegi kui nad nägid suure ja hämmastava 
väe ilmnemist, tõrjusid mõned inimesed Jeesust, sest 
nad ei mõistnud Teda või seetõttu, et nad ei pidanud 
Teda endi jaoks kasulikuks. 

Mõned inimesed järgisid Teda, nähes esiteks imesid 
ja tunnustähti, aga kui nad kuulsid sügavaid vaimseid 
sõnumeid, nad komistasid ja jätsid Ta. Ka Jeesusega 
olnud jüngrid jooksid minema ja peitsid end kui Jeesus 
kinni võeti ja viidi ristilöömiseks minema, sest nad 
tundsid, et nendegi elu oli ohus. Üks neist isegi salgas 
Jeesuse. Aga kui nad läbisid puhastavad katsumused, 
tunnistasid nad oma silmaga Isanda ülestõusmist 

ja Püha Vaimu töö muutis nad väga kiiresti. Neist 
said Taevast igatsevad inimesed, kes võisid vapralt 
igasuguses hädas või ohus tõde kuulutada. 

Jumal ei muutnud jüngreid, Ta ei andnud neile väge 
ega teinud neist apostleid korraga, lihtsalt seetõttu, 
et Ta on Kõigeväeline. Jüngrid nägid Jeesuse väge ja 
usaldasid Teda, aga kõik nad pidid läbima katsumuste 
kaudu puhastusprotsessi, kuniks nad said puhta kulla 
taolise usu.

2. Jumal andis meie koguduseli ikmetele 
õppeaja, et nad saaksid kindla usu

Tänapäeval on maailmas väga palju kogudusi, aga 
raske on leida usklikke, kes taotlevad oma eesmärgina 
pühadust. Piiblis öeldakse meile väga palju kordi, et 
me oleksime pühad (viide: 3. Moosese raamat 20:26, 
1. Peetruse 1:15-16, Matteuse 5:48), aga enamik 
kristlastest arvab lihtsalt, et inimesed ei või pühaks 
saada ja nad püüavad lihtsalt mitte pattu teha. Nad ei 
mõista isegi vaimu ja terve vaimu mõistet, seega nad 
peavad lihtsalt uskmatuid lihalikeks inimesteks ja 
Isanda vastuvõtnud usklikke vaimseteks. 

Seega, Jumal valis oma armsa koguduse, püüdes 
maailma inimestele pühaduse eeskuju näidata. 
Tegelikult ei ole tavatingimustes usukaljul lihtne 
seista ka siis, kui usuelus väga suuri pingutusi teha. 
Ka Piiblis ei ole täisvaimuga inimesel lihtne kogu 
sugupõlve seast esile tulla. Peamiselt, inimene peab 
oma südamepõhjas hea olema ja Jumala erilise 
vahelesekkumisega peab ta end täielikult mõistma ja 
puhastumiskatsumustes oma egost vabanema.

A g a  J u m a l  a n d i s  o m a  a r m a s t a t u d 
koguduseliikmetele erilist armu. See tähendab, et Ta 
andis meile südamepõhjas muutumiseks ja kiireks 
vaimsekssaamiseks õppeaega. Koguduse avamisest 
alates on koguduseliikmed pidevalt väetegusid näinud 
ja elava Jumala olemasolus veendunud. Nad täitusid 
iganädalasi Jumala väetegusid nähes vaimuga ja näis, 
et ka nende usk kasvas kiiresti. 

Aga Jumalal oli vahel meie usu läbikatsumise 
jaoks pöördepunkte. Kogu olemasolev näib rahu 
ja rahulikkuse ajal tõene olevat, aga tõde ja vale 
muutusid eristatavaks läbikatsumise ajal. 

Üks parimaid näiteid on läbikatsumised, mida 
kogudus läbis 1998. ja 1999. aastal .  Väliselt 
ustavana näivad koguduseliikmed eraldusid suurte 
läbikatsumiste tugevas tuules, nii nagu täis viljapea 
ja sõklad eralduvad rehepeksu ajal. Eraldusid need, 
kes olid vaid väliselt ustavana välja näinud inimesed, 
aga ei lõiganud oma südant ümber ja tugeva usuga 
inimesed, kes püsisid Jumala ees õigetena. Selle 
läbikatsumise käigus oli igal koguduseliikmel 
võimalik oma usku kontrollida ja mõista.

Pärast seda, kui läbikatsumine lõppes 2000. aastal, 
lasi Jumal sellel kogudusel täiel määral maailma 
minna. Jumal lasi koguduseliikmete usul välismaiste 
koosolekusarjade käigus veelgi enam kasvada. Aga 
teatud ajahetkel hakkas midagi imelikku sündima. 
Jumala vägi ilmnes üha suuremal määral, aga üksikute 
koguduseliikmete usu kasv aeglustus mingist küljest. 

Paljud koguduseliikmed ütlesid, et nad püüdsid 
tõesti väga ja igatsesid oma vaimus, aga nad tundsid, 
et miski oli valesti. Teistel kordadel arvati, et meelt 
oli parandatud, aga kuna minevikus loodud patumüür 
polnud täielikult hävinud, oli nende usu kasv 
aeglustunud. Teisel juhul olid koguduseliikmed usus 
usinad, aga hakkasid teatud ajahetkel taas maailma 
nägema ja surmapatte tegema. Teised ei saanud ülevalt 
armu ja jõudu, seega nende usk aeglustas pattudest 
vabanemise kiirust ja neil ei olnud kerge vabaneda 
eneseõigusest ja mõttemallidest.

Nende üksikprobleemide lahenemiseta ei saanud 
vaimusfääri liikuda ka vaimusfääri kohta väga 
paljut nähes ja kuuldes. Probleemi läbimurdeks oli 
meeleparanduse võimalus 25. detsembril, 2010. 
Kuna vaimset vankumist tekitanud põhiprobleemid 
lahenesid ja patumüürid tõmmati maha, võis usus 
toimuda hüpe. Te mõistsite südamepõhjast Jumala 
armastust, seega te ei parandanud üksnes oma 
pattudest meelt, vaid tulite ka ette, et seista usukaljul 
ja liikuda vaimu ja saada täielik vaim. See on 
maailmas avanenud Jumala armastus.

Kallid vennad ja õed, varsti seisavad paljud teie 
seast usukalju peal ja sellele lisaks on teie usu 
keskmine „vaimu“ lähedane. Alles siis suudate te 
maailmale evangeeliumi kuulutamise suurt kohust 
täita ja Suurt Pühamut ehitada. Isa Jumal on selle 
päeva tuleku ootel meiega viimased 30 aastat 
kannatlik olnud, otsekui see oleks olnud üksainus 
päev.  

Ma loodan, et teie kõik mõistate sellist Jumala 
südant ja tulete kiiresti esile püha viljana, et teist 
saaksid väärtuslikud vahendid Jumala ettehoolde teoks 
tegemiseks lõpuajal. Täname ja austame taas kõige 
eest Isa Jumalat, kes täidab kõik sellele kogudusele 
antud lubadused.

Vanempastor dr Jaerock Lee
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„Dr Jaerock Lee on väga alandlik inimene ja tema sõnum oli vägev!“
| Bulgaria | Pastor Ivan Hazarbassanov 

Manmini Keskkogudus austab Jumalat oma 
i lusate a lgkoguduse laadsete tegudega ja 
koguduse äratus ja kasv on hämmastavad. 
Dr Jaerock Lee juhitud Manmini teenistusega 
is ik l ikuks tut vumiseks on pal jud in imesed 
vä l i smaa l t  kogudus t  kü las tanud.  Jagame 
30-nenda aastapäeva sündmustel osalenud ja 
Muani Manmini kogudust külastanud inimeste 
armu täis tunnistusi. 

„Manmini Keskkogudusse tulek tõi 
mu ellu suurimat rõõmu!“

Ma olen Bulgaaria pastor, kes on 
koostöös 15 harukogudusega. 2011. 
aastal osales üks mu koguduseliikmetest, 
kes on ülikooli farmaatsiaprofessor, 
Ülemaailmse kristlike arstide võrgu 
8 - n d a l  r a h v u s v a h e l i s e l  k r i s t l i k e 
meedikute konverentsil Austraalias. 
Ma sain selle koguduseliikme kaudu 
Manmini teenistusest teada.

Ma olin Jumala väge igatsenud ja 
külastasin lõpuks esimest korda Manmini 
Keskkogudust. Ma tundsin sügavat 
meeleliigutust ja olin õnnistatud, nähes 

koguduseliikmeid Jumalat kogu südamest 
teenimas ja igapäevaselt palvetamas.

Vanempastor dr Jaerock Lee on väga 
alandlik ja suure südamega inimene. Ta 
armastab ja teenib paljusid. Ta sõnum 
on väga võimas ja ta õpetab kristlikke 
põhitõdesid kristliku usu kohta. 

Ma õppisin ülikoolis oma naisega 
muusikat ja me saime 30-nda aastapäeva 
pidustuste etendusel kirjeldamatu armu 
osaliseks. See ilus etendus oli niivõrd 
vapustav,  et  Taevas näis  meie ees 
avanevat.

Manmini Nissi orkester avaldas meile 
samuti muljet, sest koguduses pole lihtne 
orkestrit moodustada. Mu naine juhib 
koguduse muusikalist osa ja ta valas 
kogu etenduse ajal Jumala armastust ja 
ligiolu tundes rohkelt pisaraid.

Puhas kiitus ja tants õnnistasid meid 
ja me mõistsime teraselt, et niisugune 
esinemine oli Jumalale toodud ohvriks. 
Ma tahan seda etendust näidates õpetada 
oma koguduse noortele ja  lastele, 
missugune kiitus teeb Jumalale head 
meelt.

„Ma kogesin vaimumaailma Muani 
magusa vee saamiskohas“

| Jaapan | Õde Yamane Kiyoko

m i n u g a  j u h t u n u d .  K o g u d u s e s  o n 
koguduseliikmete armastus ja taevalootust 
andvad etendused. Ma ei suuda oma 
õnne piisavalt väljendada. Ma kogesin 
eriti hämmastavaid seiku oma külastusel 
Muani magusa vee saamiskohta, kus 
soolane merevesi muutus dr Jaerock Lee 

Ma usun, et Manmini Keskkoguduse 
a v a s t a m i n e  o n  p a r i m  a s i  m i s  o n 

palve tõttu magedaks joodavaks veeks (2. 
Moosese raamat 15:25). 

M a  l ä k s i n  M a n m i n i  k o g u d u s s e 
väliskülalistega kes tulid tähistama selle 
30-ndat aastapäeva. Jumal avas nende 
vaimusilmad ja lubas enamikul neist näha 
vaimumaailma. Ma nägin ka prohveteid 

puude vahel ,  vaimumõõku,  kuldse 
värvusega juveele ja redelit Taevast 
minuni. Minu tähelepanu pälvisid ka 
paljud Jumala Sõna mõõgad, mis olid 
päikese ümber. Ma nägin ka rohelist värvi 
ja mitmesugust värvi valguseid ja suurt 
puukujulist kuldset valgust. Ma hakkasin 
tundma vaimumaailma olemasolu, mis 
andis mulle suurema taevalootuse. Peale 
selle, ma tervenesin õlgade jäikusest, 
väsinud silmadest ja jala paistetusest 
pärast seda, kui ma olin end Muani 
magusa vee basseini seitse korda kastnud. 

„Jumala armastus ja Isanda arm olid kogu mu 
sealviibimise ajal ülevoolavad“

| USA | Dr Sergei Martinuk

Ma sain Manmini Keskkogudusest 
teada just enne Jaerock Lee New Yorki 
ühendkoosolekute sarja 2006. aastal. 
Vanem Johnny J. Kim tuli eelnevalt 
USA-sse, et krusaadiks valmistuda ja ta 
palvetas minu eest palverätikuga, mille 
eest Dr Jaerock Lee oli palvetanud. Ma 
sain terveks operatsiooni järelmõjudest 
oma paremas jalas. 

S i i s  o s a l e s i n  m a  N e w  Yo r k i 
Ühendkoosolekute sarjas ja nägin dr 
Lee kaudu aset leidnud Jumala vägevaid 
tegusid. Mu kristlik elu uuenes neid nähes. 
Kuulates tema jutlust „Risti Sõnum“, 

hakkasin ma elama õnnelikku kristlikku 
elu. 

Paljud inimesed ütlevad, et nad usuvad 
Isandasse. Aga paljud neist ei tea, kuidas 
nad võivad usus täiskasvanuks saada, 
kuidas saada parem taevane elukoht ja 
jõuda täieliku pääsemiseni. Paljud neist 
lähevad maailmaga kompromissile. Siiski, 
dr Lee õpetab meile õigeid kristliku elu 
põhitõdesid, nagu erinevad elukohad 
Taevas ja usumõõt, et me võiksime oma 
kristliku eluga lootuses toime tulla. 

Mu külaskäik Manmini Keskkogudusse 
oli täis Jumala armastust ja Isanda armu 
kogu mu külastusaja kestel. Ma nägin 
koguduseliikmete läbi õigeid kristlikke 
elusid. Kui ma võtsin vastu dr Lee palve, 
sain ma aru, et ta on õige karjane kes 
armastab hingi siiralt. 

Ma olin põnevil nähess „Taevast ja 
maad“, 30-nda aastapäeva tähistamise 
etendust, mis lavastati Jumalale toodud 
k i i t u se ,  t an t sude  j a  muus ika l i s t e 
seadetega. Sellega kasvas mu taevalootus. 

Ma olen oma abikaasa, pastor Luhuti 
teenitava Evangeeliumi kuulutamise 
koguduse pastor. Kahe aasta eest, 2010. 
aastal, tervenes ta tõsisest astmast pärast 
Manmini  Keskkoguduse peamises 
pühamus nähtud Koguduse ülesvõtmise 
pildi nägemist. Me võtsime vastu ka dr 
Jaerock Lee palverätikute eest tehtud palved 
(Apostlite teod 19:11-12) ja palvetasime 
nendega minu koguduseliikmete eest. Me 
nägime, kuidas nad tervenesid palverätiku 
palve teel erinevatest haigustest ja olime 
väga õnnelikud. Meie koguduseliikmed 
tervenesid haigustest ja nende probleemid 

lahenesid dr Lee „Jumala vägi VI“ DVD-l 
oleva palve kaudu. 

Seitse aastat tagasi, 2005. aastal, andis 
üks meie koguduseliige meile dr Lee 
raamatud Taevas I ja Põrgu. Me tundsime 
neid lugedes suuremat surmajärgse elu 
reaalsust. Sellest ajast saadik oleme me 
inimestele raamatuid jaganud ja jaotanud 
oma ligimestele indoneesiakeelseid 
Manmini uudised. Paljud neist rõõmustavad 
ja ütlevad, et on hämmastav, et on olemas 
kogudus, kus juhtuvad taolised imed. 

Ma valmistusin seitsme aasta jooksul 
palvetades Manmini külastamiseks. Ma 
tundsin külaskäigu ajal dr Lee sügavat 
armastust koguduseliikmete vastu ja sain 
pastorina suure armu osaliseks.

30-nda aastapäeva pidustuste etendust 
nähes tundsin ma täiel määral õnne ja 
rõõmu, otsekui ma oleksin olnud Taevas. 
Mind hämmastas, et kogudus võis niimoodi 
esineda. Kostüümid ja rekvisiidid tundusid 
kunstipärased ja fantastilised. Ma soovisin 
ka oma koguduseliikmetele teha taolist 
etendust, mis toob neile taevalootuse. 

„Ma tundsin niisugust õnne ja rõõmu, 
otsekui ma oleksin Taevas“

| Indonesia | Pastor Elly Tanuwijaya
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Esimene osa „Prelüüd“ algab 
instrumentaalmuusikaga, mis väljendab 

Jumala võrratut ettehoolet. Sellele järgneb 
ettekanne inglite tantsust imeliste ja 

salapäraste meloodiate saatel; võimas 
pidusaadikute marss ja tähistamise 

etenduse algust teatav pasunahüüd.

Teine osa „Taevas“ 
väljendab Isa Jumala armastust 

läbi taevaste peainglite ja 
inglite tantsu ja kiituse, 

et tähistada 
Manmini 30-dat aastapäeva.

Kolmas osa „Maa“ väljendab Jumala 
kiitusohvriga lapsi, kes on läbinud 

maapealse kasvatamise pühitsusprotsessi, 
millele järgneb kuninglik õukonna tants 

ja siis rõõmuküllane tants pidulikus
meeleolus. Selle lõpus toovad kõik 

liikmed üheskoos Jumalale rõõmukiitust. 

Taevas

Maa

Prelüüd

                   30-nda aastapäeva
                   tähistamise etendus 

„Taevas ja maa“


