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Manmini 2013. aasta neljas 
nägemuses on tunda Jumala põlevat 

armastust hingede vastu
Manmini Keskkogudus rajati Jumala lõpuaja 

ettehoolde raames. Kogudus on vaid usu kaudu 
evangeeliumi viinud isegi maailma äärtesse ja 
viimase 30 aasta jooksul Jumalat austanud. 

Manmin on umbes 10 000 haru-ja liitkogudusega 
teinud lakkamatut tööd riigisiseselt evangeeliumi 
kuulutades ja  maailmas misjonitööd tehes. 
Kogudus on kogu maailmas raamatute, ajalehe ja 
edastusmeedia kaudu kuulutanud Looja Jumala, 
Jeesuse Kristuse ja Püha Vaimu tööd. Samuti on 
paljud inimesed tulnud pääsemisele keset kiiret 
vaimset voolu ja läbinud „usukalju peal seismise“ 
taseme ja tulnud esile vaimsete, terve vaimuga 
inimestena.

Tulevase 2013. aasta suurenenud ootuse ajal 
esitas vanempastor dr Jaerock Lee 23. detsembrist 
a l a t e s  Jumala l t  2013 .  aas t a  j aoks  saadud 
palveteemalistes jutlustes koguduse neli nägemust 
2013. aastaks pühapäevahommikuste teenistuste, 
reedeöise palvekoosoleku ja uueaasta teenistuse 
ajal. 

1. Lõpuaja ettehoole (1.Timoteosele 2:4)

Esimene nägemus näitab kõigi inimeste pääsemist 
sooviva Jumala armastust. Ta tahab, et iga riigi 
kõik inimesed kuuleksid pühaduse evangeeliumi 
ja tuleksid pääsemisele. Niisuguse ettehoolde 
jaoks on vaja nii Looja Jumala suurt väge kui ka 
seda toetavaid vaimseid sõdalasi. Seega me peame 
2013. aastal jõudma veel enam karjasekesksele 
pühitsusele, et me võiksime lõpuaja ettehoolet 
laitmatult teoks teha. 

2. Terve vaim (Heebrealastele 10:22)
Selleks, et koguduse nime ja Jumala väge 

kõigi maailma inimeste ees täielikult ilmsiks 
teha, töötab Jumal edasi, viies uuel aastal palju 
koguduseliikmeid vaimutasemele ja terve vaimu 
saamise tasemele. Seega me ei tohi jääda „usukalju“ 
ega vaimutasemele. Me peame püüdlema tõelise 
südame ja täieliku usu saamise poole, igatsedes 
südamest tervet vaimu. 

3. Valgust paistev pühamu (Laul 37:6)
Valgust paistev pühamu tähistab pühakoja tõelist 

tähendust näitavat pühamut: see on koht, kus 

Jumala õiglus valgustab pimeda maailma ja kogub 
ning muudab arvukaid hingi. See on suurejooneline 
ja ilus, aga me peaksime meeles pidama, et see 
võib etendada oma osa püha templina ainult 
siis, kui selle liikmetest paistab valgus. Jumal 
andis karjasele üha suurema väe ja suurendas 
koguduseliikmete usumõõtu, et ilmutada oma au 
kogu maailmale oma pühitsetud laste ehitatud 
pühamu kaudu. 

4. Vägi (Johannese 11:41-44)
Johannese 11. peatükis kirjutatakse, kuidas 

Jeesus äratas neli päeva surnud olnud Laatsaruse 
ellu. Kui keegi suudab surnuid väega elustada, 
tähendab see, et ta suudab elusate inimeste vaba 
tahet pöörduma ja muutuma panna ja seega paljusid 
hingi pääsemisele tuua. Nii nagu Jeesus elustas 
oma algse häälega rääkides surnud mehe, juhatas ka 
Jumal Manmini Keskkogudust karjase kaudu algse 
häälega rääkides. Uuel aastal kõlab taas algne hääl 
ja taasloomise töö saab tõsimeelselt ilmsiks. See 
juhatab rohkem maailma inimesi pääsemise teele ja 
rohkem koguduseliikmeid Uude Jeruusalemma. 



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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„Kui ma räägiksin inimeste ja inglite keeli, aga mul ei oleks armastust, siis ma oleksin kumisev vasknõu või kõlisev kuljus. 
Ja kui mul oleks prohvetianne ja ma teaksin kõiki saladusi ja ma tunnetaksin kõike ja kui mul oleks kogu usk, nii et ma võiksin 

mägesid teisale tõsta, aga mul ei oleks armastust, siis poleks minust ühtigi. Ja kui ma kõik oma vara ära jagaksin ja kui ma oma 
ihu annaksin põletada, aga mul ei oleks armastust, siis ma ei saavutaks midagi.“ (1. Korintlastele 13:1-3)

Vaimse armastuse tähendus

1. Korintlastele 13. peatükki kutsutakse „armastuse 
peatükiks“. Seal rõhutatakse armastuse tähtsust enne 
vaimse armastuse üksikasjalikku selgitust. Isegi 
kui meil on piisavalt palju toitu, riideid, peavarju 
ja meil ei ole mitte millestki puudust; kui meil pole 
armastust, pole meil lootust ega elupõhjust. Teiste 
sõnadega, armastus on meie elu kõige tähtsam tegur.

1. Korintlastele 13:13 öeldakse: „Ent nüüd jääb 
usk, lootus, armastus, need kolm, aga suurim neist 
on armastus.“ Isegi kui me räägime sama kaunilt kui 
inglid ja meil on prohvetianne ning usk, mis paneb 
mäed liikuma ja me anname kogu oma vara, et toita 
vaeseid ning loovutame oma ihu ärapõletamiseks, on 
meil kõigi oma tegude täiuslikuks tegemise jaoks vaja 
armastust. 

1. Isegi kui ma räägiksin inimeste ja inglite 
keeltes 

Siin ei tähenda „inimeste keeled“ keeli, mis on üks 
Püha Vaimu andidest, vaid kõiki maa peal kasutusel 
olevaid keeli nagu inglise keelt, hiina keelt ja vene 
keelt. Kui me näeme, kuidas inimtsivilisatsioon 
on keele kaudu täiustunud ja järglastele edasi 
pärandunud, võime me aru saada sõnade tohutult 
suurest väest.

Keeltel on vägi liigutada inimsüdameid, mistõttu 
me võime palju asju saavutada. Oleks hämmastav, kui 
me räägiksime üksnes inglite kombel ilusa häälega 
häid sõnu.

Kui me räägime inimeste ja inglite keeltes, aga 
meil pole vaimset armastust, oleme me muutunud 
kumiseva vasknõu või kõliseva kuljuse sarnaseks. 
Vasknõu kumiseb tühja või kergena. Samamoodi 
oleme meie sõkalde moodi, kui me oleme tühjad 
ja meil pole vaimset armastust. Ainult siis, kui me 
oleme Jumala sarnaste jumalalastena täis armastust, 
võime me olla otsekui väärtuslik vili inimkonna 
loonud Jumala ees. Kui me ütleme midagi, peaksime 
me kuulajatele elu andma ja mõtlema: „Missuguste 
sõnadega ma teda julgustada saan?“ ja „Kuidas ma 
saan tal aidata tõe sisse tulla?“

Johannese 8.  peatükis  tõid kir jatundjad ja 
variserid abielurikkumiselt tabatud naise Jeesuse 
ette ja ütlesid Talle: „Mooses on Seaduses käskinud 
niisugused kividega surnuks visata. Mida nüüd sina 
ütled?“ Kui Ta oleks öelnud, et nad naise kividega 
surnuks viskaksid, oleksid nad öelnud, et Tal polnud 
armastust. Kui Ta oleks neile öelnud, et nad naisele 
andeks annaksid, oleksid nad öelnud, et Ta ignoreerib 
käsuseadust. Jeesus hakkas nende patte ühekaupa 
maa peale kirjutama. Oma pattude nimekirja maa peal 
nähes tundsid nad südametunnistuspiina ja lahkusid 
kohapealt. Ainult Jeesus ja naine jäid järele. Jeesus 
ütles naisele: „Ega minagi mõista sind surma. Mine, 
ja nüüdsest peale ära enam tee pattu!“ 

Vaimse armastusega sõnadel on vägi, et elusid 
elavaks teha. Aga kui proovida oma ideid teistele 
peale suruda ja teiste vigu sõnadega toonitada, ei saa 

te neid tegelikult muuta ega neile tõelist armastust 
anda, isegi kui teie sõnad on täiesti õiged. 

2. Ja kui mul oleks prohvetianne ja ma teaksin 
kõiki saladusi ja ma tunnetaksin kõike ja kui 
mul oleks kogu usk, nii et ma võiksin mägesid 
teisale tõsta

Üldiselt tähendab prohvetlik sõna mingi tulevase 
asja rääkimist. Piiblis kuulutasid inimesed Püha 
Vaimu sisendusel Jumala südamega prohvetlikult 
sündmuste juhtumist ette mingiks teatud otstarbeks. 
Seda ei saanud teha inimtahtel, vaid inimesed said 
Püha Vaimu sisendusel Jumalalt prohvetliku sõna (2 
Peetruse 1:21).

Aga  s i in ,  a rmas tuse  pea tük i s ,  e i  t ähenda 
„prohvetliku kõne and“ niisugustele inimestele 
spe ts iaa lse l t  an tud  andi .  S i in  tähendab see 
etteteadmist ja kuulutust, et päästetud hinged võetakse 
Isanda õhus tulekul üles õhku ja siis toimub neil 
seitsmeaastane pulmasöömaaeg, kuna aga päästmata 
hinged kannatavad seitsmeaastast suurt viletsuseaega 
ja lähevad pärast suure valge trooni kohut põrgusse. 

Siin tähistavad ka „saladused“ algusest varjulolnud 
saladusi, see tähendab, risti sõnumit. Risti sõnum 
on Jumala enne aja algust valmistatud ettehoole 
inimkonna päästmiseks. Jumal teadis ette,  et 
inimesed teevad pattu ja lähevad surma teed, seega Ta 
valmistas enne aegade algust ette meie ainsa Päästja, 
Jeesuse. Jumal lasi sellel saladusel varjatud olla, sest 
kui saatan oleks sellest teadnud, poleks see saladus 
saatana vahelesekkumise tõttu täitunud. 

Vaenlane kurat ja saatan arvasid, et nad oleksid 
saanud Jeesust tappes endile antud meelevalda 
Aadama patu tõttu hoida. Seega nad ässitasid kurje 
inimesi ja panid nad Ta risti lööma. Nende ootustele 
vastupidiselt avanes aga patuta Jeesuse tapmise kaudu 
pääsemise tee. Kuigi me teame seda hämmastavat 
saladust, on see vaimset armastust omamata ja sellest 
kuulutamata, kasutu. 

Sama kehtib teadmiste kohta. „Kõik teadmised“ 

ei tähista vaid akadeemilisi teadmisi, vaid ka kõiki 
Piiblisse kirjapandud tõeteadmisi. Kui me tunneme 
Jumalat, peaksime me Teda kogu südamest uskuma, 
Temaga kohtudes ja Teda kogedes. Vastasel juhul 
on meie teadmised lihtsalt teadmised ja see etendab 
isegi oma osa meie kohtumõistmise ja teiste 
hukkamõistmise standardis. Seega on ka teadmised 
vaimse armastuseta kasutud. 

Kui meil on „kogu usk“, mis suudab mägesid 
liigutada, pole meist armastuseta miskit. Peetrus 
käis usu läbi veidike vee peal, kui Jeesus kutsus teda 
vee peal käima. Aga tal polnud vaimset armastust ja 
lõpuks salgas ta Jeesust kui ta oma elu hädaohus oli, 
sest ta polnud saanud Püha Vaimu ega jõudnud veel 
pühitsusele. 

Kui me kogeme Jumalat, saab usk kasvada; aga 
vaimne armastus kasvab meis ainult siis, kui me 
püüame väga pattudest vabaneda. See ei tähenda, et 
usk ja armastus poleks omavahel seotud. Me tahame 
usu kaudu pattudest vabaneda ja Jumalat armastada. 

3. Ja kui ma kõik oma vara ära jagaksin ja kui 
ma oma ihu annaksin põletada

Need, kes aitavad vaeseid, et sellega uhkeldada, 
muutuvad kiitust kuuldes veelgi kõrgimaks. Nad 
arvavad eksikombel, et nad on õiglased, seega nad ei 
püüa oma südant ümber lõigata. See on neile kahjulik. 
Aga need, kes aitavad vaeseid armastusest, ei hooli, 
kas keegi tunnustab nende tegusid või mitte, kuna 
nad usuvad, et neid varjatult nägev Jumal tasub nende 
tegude eest õnnistustega ja annab neile tegudega 
võrdelise tasu (Matteuse 6:3-4).

Samamoodi on ohvritega. „Enese ihu põletamiseks 
andmine“ tähendab täielikku eneseohverdust. 
Muidugi võime me armastusest ennastohverdavad 
olla. Aga me võime ohvreid tuua ka siis, kui meil 
pole armastust. Teiste sõnadega, me kurdame pärast 
ustavat töötegemist või tunneme ebamugavust, kui 
keegi ei tunnusta meie pingutusi, pühendumist, ajalist 
ega rahalist panust. Me mõistame kohut teiste üle, kes 
ei tööta ustavalt ja mõtleme: „Kuidas nad suudavad 
väites, et nad Jumalat armastavad, mitte midagi teha?“ 
Niisuguste südametega tunneme me end murelikult 
ja ei ole teistega rahujalal. Seega on meie ohverdus 
kasutu. 

Miks me ohverdame armastuseta,  isegi kui 
meil on usk? Me teeme niimoodi, sest meil ei ole 
omanikutunnet, et „see, mis on Jumala oma, kuulub 
mulle ja minu oma Jumalale.“ Kui me süda on täis 
vaimset armastust, võime me end Isandale pühendada, 
hoolimata sellest kas keegi meid näeb ja tunnustab 
või mitte. 

Kallid vennad ja õed, ma palun Isanda nimel, et te 
saaksite vaimse armastuse, andes ennast säästmata 
iseend teiste eest, nagu küünal, mis põleb ära end 
ohverdades, et pimedust peletada ja kogu ümbrust 
valgustada.

Vanempastor dr Jaerock Lee
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Peaingel Gaabriel, kes kuulutas Jeesuse 
sündi ja teiste inglite rollid

◈ Arvukad inglid   
J u m a l a  l o o d u d  i n g l i t e  k o g u a r v  o n 

kokkulugemiseks liiga suur. Inglite maailm on 
igasugusest maapealsest valitsusest, sõjaväest või 
organisatsioonist paremini organiseeritud. Selle 
korrast peetakse täpselt kinni ja inglid tegutsevad 
ülemuste käskude kohaselt. 

Peaingel  on tea tud ingl i te  rühmajuht  ja 
võrdväärne maapealse riigivalitsuse osakonna 
ministriga. Peainglid etendavad Jumala käte, 
jalgade, silmade ja kõrvade osa ja uurivad ja 
jälgivad mitmesuguseid valdkondi. Nad saavad 
Jumalalt otsesed korraldused ja annavad Talle aru. 
Taolistele peainglitele alluvad arvukad inglid.

Seda kujutavaks näiteks on peaingel Gaabriel, 
kes edastab Jumala sõnumeid, mis sisaldavad 
väga tähtsat sisu nagu olulisi palvevastuseid või 
tulevikku puudutavaid ilmutusi (Luuka 1:19, 26; 
Taanieli 9:21-23). Peaingel Miikael on taevaste 
vägede ülemjuhataja. Miikael on pidanud lahingut 
kurjade vaimude vastu ja vahel hävitab ta ise 
pimedusejõud (Johannese ilmutus 12:7-8; Taanieli 
10:13-14).

On olemas ka mitmeid teist liiki ingleid: inimesi 
ohu eest kaitsvad inglid (Taanieli 6:22; Apostlite 
tegude 12. peatükk); meie palvelõhna Jumala 
troonile viivad inglid (Johannese ilmutus 8:3-4); 
tugevad inglid (Johannese ilmutus 10:1, 18:21); 
Jumala kohut teoks tegevad inglid (2. Saamueli 
24:16); taevaväed (Laul 103:21; Luuka 2:13); 
jumalalapsi teenivad inglid (Heebrealastele 1:14); 
ja Taevas kõiki inimeste sõnu ja tegusid salvestavad 
inglid (Matteuse 18:10).

◈ Peaingel Gaabriel, kes kuulutas Jeesuse 
sündi 

Luuka 1:26-38 kirjeldatakse Jumala poolt neitsi 
Maarja juurde saadetud ja Jeesuse sündi kuulutanud 
peainglit Gaabrieli. 

Gaabriel ilmus Galileas Naatsareti nimelises 
linnas elava Maarja ette ja ütles: „Ja vaata, sa 
jääd, lapseootele ja tood ilmale poja ja paned 
talle nimeks Jeesus.“ Ta küsis: „Kuidas see võib 
juhtuda?“, sest ta oli neitsi ja oli alles Joosepiga 
kihlunud.

Siis ütles Gaabriel: „Püha Vaim tuleb sinu peale 
ja Kõigekõrgema vägi on varjuks sinu kohal, 
sellepärast hüütaksegi Püha, kes sinust sünnib; 
Jumala Pojaks.“ Ta pidas silmas, et Maarja eostab 
Jumala ja Püha Vaimu väega imiku. Ta kuuletus 
sõnale ja ütles: „Vaata, siin on Isanda teenija, 
sündigu mulle sinu sõna järgi.“ Niimoodi saab 
peaingel Gaabriel Jumalalt juhtnööre ja edastab 
inimestele nende ette ilmudes otse tähtsaid 
sõnumeid.

  

◈ Inglid, kes teenivad usklikke ja kaitsevad 
neid   

On olemas ingleid, kes teostavad oma ülesandeid 
vaimumaailmas ja on ka ingleid, kes teenivad 
jumalalapsi maa peal (Heebrealastele 1:14). Need 
inglid võivad oma peremehi kaitsta ainult siis, kui 

nad elavad Jumala Sõnas. Mida rohkem jumalalaste 
usk kasvab ja nad saavad vaimse südame, seda 
suuremad ja võimsamad inglid neid kaitsevad.

Need inglid võivad vastava meeleolu korral 
ilmutada samuti erinevaid näoilmeid ja suhtumist. 
Kui nende peremees laulab kiitust ja tantsib 
rõõmust, järgneb ka ingel rõõmust peremehele. Kui 
peremees naerab millegi naljaka peale, naerab ka 
ingel, peremehele järgnedes. Kui peremees muutub 
kurhaks, näeb ka ingel kurb välja ja istub abitult 
maha. Kui peremees laimab ja räägib teistest halba, 
jääb inglile üle vaid Jumala kohtu kohaselt temast 
eemalduda. Selle tulemusel ei saa nad peremeest 
kaitsta. 

◈ Usklike palve suitsutusrohtude lõhna 
edastavad inglid   

On olemas inglid, kes võtavad vastu teie 
palvete suitsutusrohtude lõhna (Johannese 8:3-
4). Suitsutusrohtusid vastuvõtvate inglite auaste 
erineb vastavalt sellele, kui palju pakutakse 
Jumalale vastuvõetavat südame lõhnarohtu. Palve 
suitsutusrohtude lõhn kogutakse kuldastjasse. 
Kõrgemal seisev ingel võtab need kuldastjad 
ja tõstab nad õhku ning ulatab veelgi kõrgemal 
seisvale inglile. Siis toob see vastutav ingel 
palvelõhna tohutusuures astjas Jumala trooni ees 
olevvale kuldaltarile. 

◈ Inglid, kes salvestavad inimeste iga mõtte, 
südame, sõna ja teo

Taevas omistatakse igale maapealsele inimesele 
oma ingel. See ingel salvestab inimese iga sõna 
ja teo. Inglid salvestavad üksikasjalikult iga teie 
mõtte, teie südame ja iga sõna ja teo. Nad annavad 
kõrgemal olevale peainglile korralduse kohaselt 
üksikasjalikult aru. Siis annavad nad korralduse 
kohaselt  teistele peainglitele aru. Aruanne 
pannakse siis Jumala troonil olevasse kuldastjasse 
(Matteuse 18:10). Jumal võib kõik inimesed inglite 
osatähtsuse tõttu läbi uurida. 

◈ Inimese välimusele peaaegu sarnane ingli 
välimus

Ingel on peaaegu inimese sarnane, välja arvatud 
tiibade olemasolu (Markuse 16:5; Johannese 
20:12, Apostlite teod 1:10-11). Aga inglitel võib 
oma osatähtsuse tõttu olla mehe-või naisekuju 
ja iseloomulikud omadused. Näiteks, kui on 
tegu sõjapealiku osa etendava ingliga, on tal 
mehekuju. Naisekuju võib olla sobivam laulmisel 
ja tantsimisel. See ei tähenda, et mehevälimusega 
inglid ei tantsiks. 

Inglite iseloomulikud omadused erinevad samuti 
vastavalt neile omistatud ülesannetele. Näiteks 
laulvad või tantsivad inglid naeravad tavaliselt 
vabalt. Mõned inglid on mänglevad ja neil tuleb 
naljakate nägude tegemine hästi välja. Teisalt, 
turvavalve rollis olevad inglid ei naera. Samamoodi 
on olemas ingleid, kellele antakse vaimumaailmas 
mingi ainulaadne ülesanne, aga on ka teisi ingleid, 
kes teenivad maapealseid jumalalapsi. 

Armastuse Jumal plaanis „inimese kasvatamise“ 
t õ e l i s e  õ n n e  ko g e m i s e ks  j a  i l u s a s  Ta eva s 
omasarnaste lastega armastuse jagamiseks ning Ta 
lõi selle plaani teostamiseks kõik vajaliku. Ta plaanis 
raames loodu hulgas olid vaimolendid – inglid ja 
keerubid, kes aitavad Jumala töös kaasa. Vaadakem 
jõulude tähistamise ajal ,  mida ingl id inimese 
kasvatamise käigus teevad. Seda tehes laskem Looja 
Jumala armastusel meisse sööbida. 
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Ma sündisin Limas, Peruus ja ma olen 35 
aastat kristlane olnud. Ma õppisin Prantsusmaal 
teoloogiat ja sain Nogenti Piibliinstituudist 
teoloogiakraadi. Pärast õpinguid teenisin ma 
Pariisis ja 1990. aastal kolisin ma Ameerika 
Ühendriikidesse. Ma olin sõltumatus teenistuses 
ja jutlustasin paljudes Ameerika kogudustes ja 
juhtisin ülistust. 

Ma olin oma piibliteadmiste tõttu uhke, sest 
ma tõlkisin mitmel korral hispaania keelde 1. 
Moosese raamatut ja Taanieli raamatut. Aga 
kusagil südames tundsin ma, et midagi oli 
puudu. Ma otsisin vaimset kogudust, mis oleks 
mind hästi juhatanud. 

Varjatud aarde avastamise rõõm
2009.  aasta detsembris  instal leeri t i  mu 

koju hispaaniakeelsetele inimestele mõeldud 
kaabe l t e l ev i s ioon .  Se l l e s t  sa i  minu  e lu 
pöördepunkt.  See juhtus kui ma vaatasin 
M a n m i n i  K e s k k o g u d u s e  v a n e m p a s t o r i 
d r  J a e r o c k  L e e  j u t l u s e  „ Ta e v a “  s a a d e t 
Enlace’i kaudu. Sõnumi sisu oli minu jaoks 
ennekuulmatu. 

Ma olin äärmiselt rõõmus, otsekui oleksin 
ma inimene,  kes leidis  varjatud aarde ja 
jätkasin Manmini saadete vaatamist Interneti 
j a  t e lev i s ioon i  vahenduse l .  2010 .  aas ta 
aprillis paastusin ma kolm päeva ja kuulasin 
„Usumõõdu“ sõnumit. See puudutas mind 
väga ja ma tahtsin hinnalist sõnumit paljudega 
jagada. Seega ma tegin sõnumitest kokkuvõtte 
ja kasutasin selleks Power Pointi formaati 
ning pidasin videokonverentside vahendusel 
nendeteemal is i  loenguid.  Si is  ma läksin 
Washingtoni Manmini kogudusse, mis oli minu 
elukohast tunnise sõiduteekonna kaugusel. 

E s i m e n e  W a s h i n g t o n i  M a n m i n i 
kogudusekülastus ja tõotuse vikerkaar

9. mail, 2010 läksin ma Washingtoni Manmini 
kogudusse. Mind liigutas soojust ja rõõmu täis 
õhkkond. Ma hakkasin selles koguduses käima 
ja andsin sinna oma kümnise. Ma tõin ka endaga 
kaasa ladinaameeriklastest usklikud, keda ma 
olin teeninud. Ma tõlkisin ülistusteenistuste, 
kiituse ja koguduse iganädalase infolehe sõnumid 
hispaania keelde ja õppisin „Risti sõnumit“. Ma 
registreerusin ja MIS-i (Manmini rahvusvahelisse 
seminari).

Vahepeal teatati mulle 2012. aasta veebruaris 
toimuvast Manmini misjonäride õppekeskuse 
ülemaailmsest misjonäriõppe programmist, mis 
toimus Sõulis, Koreas ja ma valmistusin selleks 
igatsusega südames.  Manmini  mis jonär ide 
õppekeskus on Manmini Keskkoguduse osa. 2012. 
Aasta jaanuari lõpus läksin ma viimaks puperdava 
südamega Korea poole teele. Sõuli lennukisse 
minnes nägin ma ilusat vikerkaart. Kui ma vaatasin 
umbes kaks minutit, kuidas vikerkaar pilvedesse 
levis, ei suutnud ma nuttu tagasi hoida, kuna 
ma uskusin, et see oli märk, mis tähistas Jumala 
vastust. 

Manmini misjonäride õppekeskuse programm 

muutis mu elu
Manmini misjonäride õppekeskuse ülemaailmne 

misjonäriõppe programm oli  kõige tähtsam 
hüppelaud minu elus. Kuigi ma sain Prantsusmaa 
teoloogiaseminarist teoloogiakraadi, oli mul 
vaimsetest teadmistest palju puudu. Programmi 
ajal täitsin ma puuduoleva lünga. 

Ma sain aru, missugune on tuline palve ja 
kogesin Jumalale heameelt  tegevat vaimset 
armastust. Sellele lisaks võisin ma erinevate 
loengute kaudu süsteemselt  Jumala Sõnaga 
relvastuda. 

USAsse tagasi tulles 
hakkasin ma kõigepealt 
p a l v e e l u  e l a m a  j a 
püüdsin igasugusest 
p a t u l o o m u s e s t 
v a b a n e d a .  S i i s  t u l i 
m u  e l l u  h e a  t e r v i s 
ja rahaline õnnistus. 
Teised ütlesid mulle 
isegi, et mu nahk hiilgas 
ja see hämmastas. Ma 
tunnis tas in ,  e t  se l le 

saladuseks oli tuline palve ja kasutatud Muani 
magus vesi. Muani magus vesi on võetud 
soolakaevust, mis muutus dr Jaerock Lee palve 
kaudu magusaks ja joodavaks. Vee kaudu 
vallandub Jumala vägi. 

Viieastmeline pühaduse evangeelium levib 
Interneti kaudu kogu maailma

Ma o tsus tas in  j agada  õp i tud  e lusõna 
u s k l i k e g a ,  k e s  k u u l u s i d  Wa s h i n g t o n i 
Manmini koguduse võrku ja ma tahtsin saada 
jumalariigi jaoks suurepäraseks allikaks. Ma 
avasin isegi Facebookis Uue Jeruusalemma 
n ime l i s e  veeb i l ehe ,  e t  j agada  i n ims t e 
tunnistusi Internetis. Ma avasin selle Manmini 
Keskkoguduse kohta  teabe jagamiseks , 
dr Jaerock Leed puudugtavate küsimuste 
vastamiseks ja vastastikuste palvesoovide 
jagamiseks. 

Lisaks laadisin ma You Tube’i dr Lee kõige 
hilisemad sõnumid. Ma tõlgin jutlused ja 
salvestan oma häälega loetud tõlke. Siis saadan 
ma audiofaili, mis sisaldab hispaaniakeelset 
tõlget vend Jovan Kineasele e-postiga ja 
palun tal videot ja audiot toimetada. Tema 
laadib toimetatud faili You Tube’i üles. Tema 
jutluste seast on tuhanded inimesed vaadanud 
„Eluseemne“ esimest osa 2011. aasta maikuus 
üleslaadimisest saadik. Austria ja Kanada 
inimestele meeldivad ta jutlused samuti, 
olgugi, et tegu pole hispaaniakeelsete maadega. 

Ma tundsin suurt rõõmu ja õnne, kui ma 
kuulsin neist, keda dr Lee sõnumid muutsid. 
Kui ma nägin, kuidas pühaduse evangeelium 
Interneti teel maailma levis, võisin ma öelda, et 
paljudel inimestel oli vaimne janu. Nad ütlesid, 
et hea oleks, kui nende oma maal oleks olemas 
Manmini kogudus. 

Ma  t eg in  l i s aks  g raa f i l i s i  ma te r j a l e , 
mis aitavad dr Lee jutlustest  aru saada. 
„ E l u s e e m n e “ ,  „ J u m a l  m õ õ d a b  u s k u “ , 

„Põrgu“, „Usumõõdu“, „Risti sõnumi“ ja „Vaimse 
armastuse“ lisamaterjal on inimestele suurt armu 
andnud ja nad kasvavad usus. Ma tõlgin samuti 
Washingtoni Manmini koguduse ülistusteenistusi 
h i s p a a n i a  k e e l d e  j a  t o i m e t a n  M a n m i n i 
Keskkoguduse reedeöise teenistuse ajal esitatud 
Manmini ajakirja.

Ma tänan ja austan kõige eest Jumalat, kes 
kutsus mind lõikuseajal oma töötegijaks ja levitan 
Jumala tahet viieastmelise pühaduseevangeeliumi 
kaudu. 

Pastor Carlos Leon levitab viieastmelist pühaduseevangeeliumi, tehes dr Lee 
sõnumitele „Vaimne armastus“ ja „Risti sõnum“ Power Pointi materjale, kus sisaldub 
Jeesuse Kristuse pääste ja muu sarnane. 

Pastor  Carlos Leon
(Washington Manmin Church, USA)

„Ma hüüan risti 
sõnumit kogu 
maailmale“


