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Iga  Manmin i  Ki i tuse  sõna  j a 
meloodia sisaldab Jumala hingust ja 
kaunistab koguduseliikmete südant 
Jumala armastuse ja taevalootusega.

Vanempas to r  d r  J ae rock  Lee 
k u r v a s t a s  p r a e g u s e  s u g u p õ l v e 
päras t ,  kus  i seg i  k i i tus  on  üha 
rohkem maailmalikuks muutunud. 
Ta organiseeris Kujutavate kunstide 
komitee, mis koosneb kujutavate 
k u n s t i d e  t a n t s u g r u p p i d e s t  j a 
ansamblitest, mis toovad Jumalale 
meelepärast kiitust.

Nii nagu Jumal andis iisraellastele 
laulud, et nad ei unustaks Jumala 
käsuseadust ja Ta armastuse lugu (5. 
Moosese raamat 31:19, 22), andis 
Jumal ise ka Manmini Keskkoguduse 
k i i t u s e  k õ i g i l e  M a n m i n i 
koguduseliikmetele maailmas. Seda 
kutsutakse „Manmini kiituseks“.

K o g u d u s e l i i k m e t e l e ,  k a a s a 
a r v a t u d  u m b e s  1 0 0 0 0  h a r u -
j a  l i i t k o g u d u s e  o m a d e l e , 
meeldib oma ülistusteenistustel, 
osaduskoosolekutel, palvekoosolekutel 
ja  i seg i  igapäevae lus  Manmini 
kiitust laulda. Kiituslaulude kaudu 
puhastub inimeste süda ja nad saavad 
ilusad head südamed, mis meeldivad 
Jumalale. Kiituse kaudu on ilmsiks 
saanud põhjalik meeleparandus ja 
inimesed on saanud Vaimu täiuse ja 
sisenduse.

Manmini kiitus on populaare isegi 
teistes maades,  seega on paljud 

Ilus pühadusest, armastusest ja lootusest tulvil kiitus

Risti Sõnumi ja Taevas I hiinakeelsed 
e-raamatud on saadaval amazon.com saidil

Fotouudised

kiituslaulud tõlgitud inglise, jaapani, 
hiina ja vene keelde ja neid laulavad 
neid keeli kasutavad inimesed. Lisaks 
on mõned laulud tõlgitud ka hispaania 
keelde, (filipiinlaste) tagalogi ja 
(indialaste) tamili keelde.

Pastor Persiyal Rajadurai India 
Madurai Manmini Pühaduskogudusest 
ütles: „Me tõlkisime Manmini kiituse 
tamili keelde ja laulsime kiituslaule. 
Mu koguduseliikmed ütlesid, et nad 
said armu ja tundsid kogu südamest 
meeleliigutust ning olid kiitust lauldes 
pisarais.“

Õde Smika Kumagai, Jaapani Ida 
Manmini Koguduse ülistusjuht, nentis: 
„Erinevalt teistest evangeelsetest 
lauludest, paneb üksnes Manmini 
kiituslaulude sõnade lugemine meid 
Isa Jumala, Isanda ja karjase südant 
tundma.  Ka meloodiad on väga 
ilusad ja vajuvad me südamepõhja. 
K i i t u s l a u l u d  ü h e n d a v a d  m e i e 
koguduseliikmeid ja nad saavad 
Vaimu täis kiitust tuues ühtseks.“ 

P a s t o r  D m i t r i  P e t r o v s k i  o n 
M a n m i n i  k i i t u s l a u l e  j a g a n u d 
Iisraeli harukogudustes. Ta ütles, et 
Manmini Jumalalt saadud kiituslaulud 
õnnistasid teda väga. Ta ütles: „Ma 
imetlen ilusat viisi, mida ma ei suuda 
isegi ette kujutada, kuigi ma õppisin 
muusikat. Ka sõnad on kirjeldamatult 
armulised.“ Manmini kiituslaule 
on paljudel Iisraeli sündmustel ja 
koosolekusarjadel lauldud ja nad 

on osalejatele suurt armu ja sügavat 
innustust toonud.

Kiitus on kogutud ja viide albumisse 
koondatud: esimese nimi on „Karjase 
süda“, teise nimi on „Pühendumus“, 
kolmas on „Taevas“, neljas „Lootus“ 
ja vi ies „Ruum“. Jaapanikeelne 
väljaanne tehti samuti viies albumis 
sisalduvate laulude seast välja valitud 
26 laulust.

GCN (www.gcntv.org) näitab samuti 

GCN vaatajatele ülistusjuht Rose Hani 
juhitud saadet „Me toome kiitust“. 
Seal esitatakse Manmini kiituslaulude 
laulmise viise nagu õige meelestatus, 
hääleseade meetod ja hingamiskunst. 
Teise „Hõrk lõhn“ saate juhiks on 
diakoness Jin Lee, kes organiseerib 
Manmini ülistust. Saates õpetatakse 
vaatajatele kiituse vaimset tähendust, 
muusikateooria aluseid ja muusikalist 
saadet.

Dr Jaerock Lee lihtsas hiina 
keeles raamatud Risti Sõnum ja 
Taevas I on elektronformaadis 
olnud www.amazon.com saidil 
saadaval alates 27. novembrist 
2013. Praegu on umbes 90 dr 
Lee kirjutatud raamatut tehtud 
e-raamatu kujul 9 keeles – hiina 
keeles, inglise keeles, hispaania 
k e e l e s ,  p r a n t s u s e  k e e l e s , 
portugali keeles, jaapani keeles, 
soome keeles, saksa keeles ja itaalia keeles ja on nüüd ülemaailmses levis. 

Samuti on välis-Hiina raamatuteenistus pälvinud inimeste tähelepanu. 
Grace Publishing House, Taiwani kuulus kristlik kirjastaja, lasi dr Lee 
raamatud müüki Taiwani 53 raamatupoes ja 31 raamatupoes USA-s, 
Kanadas, Austraalias, Malaisias, Hong Kongis ja Singapuris ja Manmini 
Kirjastus on trükkinud ja jaotanud tema 10 lihtsas hiina keeles kirjutatud 
raamatut kogu Malaisias.

uuendab kõigi Manmini koguduseliikmete südant ja kasvatab nende usku



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 

Usutunnistus

Kirjastaja: Dr. Jaerock Lee 
Peatoimetaja: Vanemdiakoniss Geumsun Vin  

29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 152-848 
Telefon: 82-2-818-7047   Faks: 82-2-818-7048 
Veebileht: www.manmin.org/english
                 www.manminnews.com  
E-post: manminministry@manmin.org 

Estonian

Väljaandja: Manmini Keskkogudus
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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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„Armastus on pika meelega…ta lepib kõigega, ta usub kõike, ta loodab kõike, ta talub kõike.“ (1. Korintlastele 13:4-7)

Armastus lepib kõigega

1. Korintlastele 13. peatükk räägib 
vaimse armastuse omadustest. Seal 
kirjutatakse: „[Armastus] lepib kõigega, 
usub kõike, loodab kõike, talub kõike.“ 

Eelmises väljaandes seletasin ma, 
et „kõigega leppimine“ tähendab 
leppimist kõigega, mis ei ole õige 
armastuse sarnane. Kõige uskumine 
tähendab kellegi usaldamist, sest me 
usume teda. Kõige lootmine tähendab 
ootamist ja pikisilmi usutu täidemineku 
ootust. 

Kui me loodame kõike uskudes, siis 
saame me ka kõigega leppida. Peale 
selle saame me kõigega leppides ka 
kõike taluda. Sel juhul, mis on „kõige 
talumise“ vaimne tähendus? Kuidas 
me saame vaimset armastust täielikult 
saavutada?

1 .  M ida  tähendab  kõ igega 
leppimine?

Kui me lepime kõigega, mis ei 
ole kooskõlas vaimse armastusega, 
tulevad sellega kaasa tagajärjed. 
Pärast merelainete voogamist jäävad 
järele rannale jõudvad säbarlained. 
Kõigega leppimise tulemus sarnaneb 
veidi neile säbarlainetele. Kui me 
lepime kõigega, ei lõpe see vaid nende 
asjade talumisega. Sellele järgnevad 
järelmõjud nagu katsumused või 
südamevalu.

Nii nagu Jeesus ütles Matteuse 5:39: 
„Aga mina ütlen teile: Ärge pange 
vastu inimesele, kes teile kurja teeb, 
vaid kui keegi lööb sulle vastu paremat 
põske, keera talle ka teine ette!“ – 
isegi kui keegi lööb vastu teie paremat 
põske, te ei võitle talle vastu, vaid 
lihtsalt lepite sellega. Aga pärast võivad 
tekkida tagajärjed. Te tunnete valu.

M u i d u g i ,  i n i m e s e d  k o g e v a d 
südamevalu eri põhjustel. Mõned 
inimesed tunnevad valu, sest nad 
arvavad, et neid löödi põhjuseta ja 
nad on vihased. Aga mõne inimese 
süda võib valutada, sest neil on kahju, 
et nad teise inimese vihale ajasid. 
Mõned võivad tunda kahjutunnet, 
kui nad näevad venda, kes ei suuda 
oma emotsioone vaos hoida, vaid 
väljendavad neid otsekohe füüsiliselt. 

Kellegi talumise järelmõju võib 
esineda ka väliste olude kaudu. Näiteks, 
ütleme, et keegi lõi teid paremale 
põsele ja teie pöörasite Sõna alusel teise 
põse ette. Siis ta lööb teid ka vasakule 
põsele. Te talute seda Sõna alusel, kuid 
tegelikkuses muutub olukord veelgi 
hullemaks. Te võite tunda, et probleem 
peaks lahenema, sest te talusite seda, 
kuid miks sellele järgnes katsumus? 
See juhtus, kuna armastuse Jumal tahab 
meid täielikuks teha ja annab meile 
hämmastavaid õnnistusi. 

Me saame usklikena leppimise 
ja talumise aegade kaudu Jumala 
tõelisteks „nisutaolisteks“ lasteks. 
Jumala inimese kasvatamise ettehoole 
on selline, et me tuleme niisuguste 
katsumuste kaudu Jumala tõeliste 
lastena esile. Selle näiteks on juhtum, 
kui keegi teeb teie vastu kurja ja te 
lepite sellega väliselt, kuid tunnete 
enese sisimas ikkagi vimma ja mõtlete: 
„Ma ei taha teda näha. Ma ei saa sellest 
aru.“ Vaenlane kurat ja saatan teavad 
seda ja süüdistavad teid niisuguste 
tunnete tõttu. Siis võivad süüdistuse 
alusel katsumused tulla. 

Selle ajani, mil me saame tunnistuse, 
et meie südames ei ole enam kurja, 
on meie elus suuremad ja väiksemad 
katsumused. Muidugi, isegi kui me 
vabaneme kõigist pattudest ja jõuame 
täielikule pühitsusele, võivad meie 
elus esineda katsumused. Niisuguseid 
katsumusi lubatakse meie õnnistuseks. 
Selle kaudu ei jää me vaid kurjuseta 
oleku tasemele, vaid saame suurema 
armastuse ja täiuslikuma headuse. 

Tegu ei ole vaid isiklike õnnistustega. 
Sama põhimõte kehtib, kui Jumal 
teostab oma riiki suuremal määral. Et 
Jumal saaks võimsaid tegusid näidata, 
peab õiglus olema jalule seatud. 
Näidates suurt usku ja armastuse 
tegusid, peame me tõestama, et meil 
on anum, et vastu võtta vastus. See 
on õigusepõhiselt õige, nii et kurat ei 
saa sellele vastu vaielda. Seega Jumal 
laseb nendel lihtsalt vahel ilmneda. 

Kui me peame vastu ainult headuse 
ja armastusega, siis Jumal laseb meil 
Talle võidu eest palju rohkem au anda. 

2. Leppida, uskuda, loota ja 
taluda kõike

Kui me lepime kõigega, loodame ja 
usume kõike tões, sest me armastame 
Jumalat, siis me saame igasuguseid 
katsumusi taluda. Seega, kuidas 
me peame kõike uskuma, lootma ja 
taluma?

1) Me peame Jumala armastust isegi 
katsumuse ajal uskuma

Jumal lubab meie ellu katsumusi, 
et me nende tulemusena oleksime 
vastuvõetavad ja suutlikud oma elu 
lõpus kiitust, kuulsust ja au saama 
(1. Peetrusele 1:7). Lisaks seisate te 
vahel täielikult Jumala Sõna kohaselt 
e l a m i s e k s  j a  m a a i l m a g a  m i t t e 
kompromissile minekuks silmitsi 
ebaõiglaste kannatustega. Siis peate 
te iga kord uskuma, et te saate Jumala 
erilise armastuse osaliseks. Siis olete 
te tänulikud, sest Jumal juhatab teid 
paremasse elukohta Taevas. 

Aga kui meie katsumus on tõsine ja 
kestab kaua, võime me arvata: „Kas 
Jumal tõesti armastab mind?“ Aga 
neil aegadel tuleb meil meeles pidada 
Jumala armastust ja katsumusi taluda. 
Me peame uskuma, et Isa Jumal tahab 
meid paremasse elukohta viia, sest Ta 
armastab meid. Kui me usume Jumala 
armastust ja peame lõpuni vastu, 
õnnistatakse meid lõpuks ja me saame 
täiuslikuks inimeseks (Jakoobuse 1:4). 

2) Me peame uskuma, et katsumused 
on otsetee meie lootuste täitumisele

Roomlastele 5:3-4 öeldakse: „Aga 
mitte ainult sellest, vaid me kiitleme 
ka viletsusest, teades, et viletsus 
toob kannatlikkuse, kannatlikkus 
läbikatsutuse, läbikatsutus lootuse.“ Nii 
nagu öeldud, katsumuste kitsikus on 
nagu meie lootuse teostumise otsetee. 
Te võite mõtelda: „Oh, millal ma saan 
muutuda!“ Aga kui te talute katsumusi 
ja muutute pidevalt, saab teist lõpuks 
Jumala tõene ja täiuslik laps, kes 
sarnaneb Temale. See sarnaneb kivide 
korduva peenestamise ja poleerimise 
kaudu säravateks kall iskivideks 
muutumisele. 

Seega, kui katsumus tuleb, ei peaks 
te seda vältima, vaid te peaksite 
se l les t  oma par imat  andes  läb i 
minema. Muidugi, inimene tahaks 

loomuomaselt lihtsat teed mööda 
minna. Aga kui me püüame katsumusi 
vältida, jõuame me soovitud sihtkohta 
palju hiljem. Näiteks, on keegi, 
kes tekitab teile pidevalt ja kõiges 
probleeme. Te ei näita seda avalikult 
välja, aga te tunnete selle inimesega 
kohtudes ebamugavust. Seega te tahate 
teda lihtsalt vältida. Selles olukorras ei 
tohiks te lihtsalt olukorda ignoreerida, 
vaid te peaksite selle aktiivselt võitma. 
Samamoodi  saab  iga  ka t sumus 
trepiastmeks ja otseteeks teie lootuste 
täitumise teel. 

3) Meil tuleb vaid head teha
Lihalikust perspektiivist näivad 

läbikatsumised või katsumused teistelt 
inimestelt või mõnedest olukordadest 
tulevat.  Aga vaimselt  toob kõik 
usukatsumused vaenlane kurat ja 
saatan. Nimelt, läbikatsumised ja 
katsumused on lahing, mis toimub hea 
ja kurja vahel. Seega me peame selles 
vaimses lahingus võidu saamiseks 
vaimumaailma reeglite kohaselt 
võitlema: heaga kurja võites. Kui me 
tegutseme niimoodi headusega, võib 
näida, et me oleme kaotusega silmitsi 
ja me otsekui oleksime hetkeliselt 
kaotusseisus, aga tegelikult on olukord 
vastupidine. Nii nagu kirjutatakse 
Roomlastele 12:21: „Ära lase kurjal 
võitu saada enese üle, vaid võida sina 
kuri heaga!“ headus võidab kindlasti, 
kui me tegutseme headusega, sest 
Jumal on headus.

Kas keegi käitub teie ümbruses 
halvasti ja te ei saa temast üldsegi 
aru? Miks mitte püüda oma südamest 
tema ellu veidi enam headust tuua? 
Kui te kasvatate oma südames tõelist 
armastust, ei ole kedagi, keda te 
ei suudaks taluda. Te suudate teisi 
armastada nii nagu iseennast ja kõike 
neisse puutuvat aktsepteerida, kui 
te teete nii nagu käsitakse Matteuse 
22:39, kus öeldakse: „Armasta oma 
ligimest nagu iseennast!“

Kallid vennad ja õed. Kui ihusse 
tuleb võõrkeha nagu liiv või adru, 
muudab pärliauster selle hinnaliseks 
pärliks. Ma loodan, et te talute usus 
ja lootuses vastupidamise valu ja 
moodustate ilusa pärli, mida kutsutakse 
„vaimseks armastuseks.“ Ma palun 
Isanda nimel, et kui te lähete läbi 
pärliväravate, siis võite te tunnistada 
Isa Jumalale: „Tänan, et Sa leppisid, 
uskusid, lootsid ja talusid kõike minu 
pärast.“

Vanempastor dr Jaerock Lee
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Jumal ütles: „Saagu valgus“Jumal ütles: „Saagu valgus“
1. Moosese raamatu 1. peatükis kirjeldatakse, kuidas Jumal lõi taevad ja maa. 1. 
Moosese 1:3-4 öeldakse: „Ja Jumal ütles: „Saagu valgus!“ Ja valgus sai. Ja Jumal nägi, 
et valgus oli hea, ja Jumal lahutas valguse pimedusest.“
Milline valgus see valgus siis oli? Kuna sellel ajal ei olnu veel päikest, siis ei olnud see 
päikesevalgus. Aga mis see valgus oli? Ja miks Jumal ütles esiteks: „Saagu valgus!“?

Nagu Johannese 1:1 kirjutatakse: „Alguses 
oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli 
Jumal,“ Jumal eksisteeris Sõna ja valguse kujul 
(1. Johannese 1:5). See Jumal, kes oli valgus, mis 
sisaldas häält, on kõige alguse Jumal. See valgus 
ja hääl, millel on Jumala vägi ja meelevald, on 
vastavalt „Algne valgus“ ja „Algne hääl.“

Kõige alguse Jumal plaanis inimese kasvatamise 
ja alustas olemasolu Isa Jumala, Jumala Poja 
ja Jumala Püha Vaimu näol. Siis Jumal lahutas 
algse ruumi, kus Ta eksisteeris valguses ja hääles, 
vaimseks maailmaks ja füüsiliseks maailmaks. 

Kolmainu Jumal lõi maa füüsilises sfääris ja 

alustas loomingut, kui selleks saabus aeg. Esimesel 
päeval ütles Ta: „Saagu valgus.“ Siis ümbritses 
algne valgus kindlat füüsilist kohta, kuhu maa 
kuulus „See kindel füüsiline koht“ tähistab siin 
maad, päikesesüsteemi ja galaktikat kuuepäevase 
loomisprotsessi toimumise ajal. 

Algse valguse põhiline töö, mis ümbritses seda 
füüsilist kohta, oli „loomine,“ mille tõttu kutsutakse 
seda ka „loomise algseks valguseks.“ Loomise 
alguses ümbritses Ta maa algse loomise valgusega 
ja tegi loomise algset valju häält iga päev ning lõi 
ükshaaval kõik asjad universumis. 

Esiteks – selleks, et ilmutada loomingu töid 
vaimses ajavoos, kattes füüsilist ruumi vaimse 
ruumiga. 

Füüsiline maailm liikus loomise esimesest 
päevast alates füüsilises ajavoos. 24-tunnise päeva 
mõiste algas sellel ajal. Et ilmutada loomise töid 
sellises füüsilises ruumis, pani Jumal algse valguse 
ümbritsema füüsilist ruumi nii, et see oleks kaetud 
vaimse ruumiga. Vaimne ajavoog on palju kiirem kui 
füüsiline ajavoog. Tegusid, mis võtaksid füüsilises 
ajas kümneid või sadu aastaid, võib vaimses ruumis 
vaid päevaga valmis teha.

Lisaks saab mitte millestki loomise algses 
valguses midagi luua. Ruumis, mis on kaetud algse 
valgusega, teeb ettekirjutusi vaimne seadus. Mida 
iganes Jumal peidab oma südames, saab tehtud. 
Midagi saab luua mitte millestki ja teatud ainet 
saab muuta tahkeks, vedelaks, või gaasiks. Kui 
see füüsiline ruum on ümbritsetud algse valgusega 
ja kaetud vaimse ruumiga, peaksid asjad vaimse 
seaduse alusel tehtud saama. 

V õ t a m e  n ä i t e k s ,  e t  v ä h k k a s v a j a  k a d u s 
silmapilkselt pärast palvet. Või kui inimese 
pimesool lõhkes ja muutus kõhukelmepõletikuks, 
aga valu kadus vahetult pärast palvet ja inimene 
tundis end normaalselt. Füüsilise seaduse alusel 
peaks operatsioon vähkkasvaja eemaldama. Aga 
kui inimene, kellele Jumal on andnud Jumala 
väega garantii, palvetab õigluse kohaselt, katab 
Jumal selle inimese vaimse ruumiga. Sama kehtib 
kõikide tervenemistegude kohta. Murtud luud 
taasühenduvad, surnud närvid elustuvad, mandunud 
organite kude normaliseerub ja nimekiri jätkub. 
Igas juhtumis ümbritseb algne valgus antud osa ja 
moodustub vaimne ruum, kus toimub taasloomise 
tegu. 

Teine punkt, kui Jumal ümbritses füüsilise ruumi 
algse valgusega, kehtestati füüsilises ruumis kord ja 
reeglid.

Näiteks kehtestati niisugune reegel „Maa pöörleb 
üks kord päevas ja tiirleb ümber päikese üks kord 
aastas.“ Mitte ainult päikesesüsteemi planeedid, vaid 
ka lugematul hulgal tähti liiguvad teatud orbiidil 
oma kindlal kiirusel. Isegi kui taevas on lugematul 
hulgal tähti, ei tegutse nad korratult ja juhuslikult. 
Nad kõik tegutsevad oma kindla korra ja reeglite 
kohaselt. Vesi külmub 0° kraadi Celsiuse juures, 
voolab vedelikuna üle 0° ja aurustub 100° kraadi 
juures. 

Kõik need reeglid, mis on vajalikud füüsilises 
ruumis, kehtestati esimesel päeval. Sellisel viisil 
asutas Jumal korra ja reeglid nende olevuste jaoks, 
kelle Ta varsti loomise algse valgusega esimesel 
päeval lõi (Iiobi 38:5). 

 
Kolmandaks, Tema vägi ja jumalik loomus pandi 

kõikidesse olevustesse
Jumala  vägi  võib  e l lu  ä ra tada  surnud ja 

põhjustab elu hästi kasvamist. Kui sa külvad 
seemne pinnasesse, see idaneb ja kasvab suureks. 
Loodusseaduse alusel vajab seeme idanemiseks 
sobivat pinnast, vett ja päikesevalgust. Kuna Jumala 
vägi ja Tema jumalik loomus on pandud pinnasesse, 
vette, päikesevalgusesse ja kõikidesse olenditesse, 
saab eluvorm võrsuda. 

Loomise algne valgus, mis ümbritseb füüsilist 
ruumi, muutus hämaramaks ja hämaramaks, kuna 
see maailm määrdus üha rohkem patust. Lõpuks 
eemaldati see Noa veeuputuse ajal. Siiski, see 
valgus, mis pandi kõikidesse olenditesse, jäi püsima 
ja toimib kui algne energia, mis hoiab ja peab üleval 
kõiki elusaid asju. 

See valgus, mis loomise 
esimesel päeval loodi, on 
„loomise algne valgus.“

Muuseas, miks ümbritses 
Jumal Loomise esimesel 

päeval füüsilise ruumi algse 
loomise valgusega?
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„Õnnistatud saad sa olema sisse tulles ja välja minnes“
Jumal pani mind sellist õnnistust vastu võtma!

Ma tervenesin saastetõvest oma ülempastori dr 
Jaerock Lee palve teel

1991. aastal, kui ma olin oma kolmekümnendate 
e luaas ta te  a lguses ,  t abas  mind  saas te tõbi 
(tserebraalspinaalne neuriit, krooniline väsimuse 
sündroom). Ma üritasin sellest mitu aastat vabaneda, 
aga olukord läks ainult halvemaks. 1996. aastal 
võtsin ma puhkuse oma töökohalt Ausa Kaubanduse 
Komisjonis ja heitlesin haigusega. Ma veetsin oma 
päevad meeleheites. 

Ühel päeval sattusin ma lugema Manmini Uudiseid, 
koguduse sõnumilehte, mis jäeti uksele ja tundsin 
hämmastust ühe uskliku tunnistuse üle, kes oli 
parandamatust vähist terveks saanud. Natuke aega 
hiljem nägin ma Jorgo raamatupoes ka dr Jaerock Lee 
raamatut Enne Surma Igavese Elu Maitsmine. Ma 
ostsin selle ja lugesin seda pisarsilmil terve öö. Ma 
hakkasin lootma, et ma võin oma haigusest terveks 
saada. 22 juunil, 1997. aastal registreerisin ma end 
oma perekonnaga Manmini Keskkoguduse liikmeks. 

Ma tutvusin dr Lee sõnumiga, kus selgitati, et 
haiguste põhjuseks on patud ja sain teada, et me 
peame meelt parandama ja elama tervenemiseks 
Piiblisse kirja pandud Jumala Sõna alusel. Sellest ajast 
saadik hakkasin ma piiblisõnale ja dr Lee õpetusele 
kuuletuda püüdma ja siis ta palvetas mu eest. Selle 
tulemusel sain ma saastetõvest täiesti terveks ja olen 
nüüd 17 aastat tervelt elanud.

Ma sain Jumala Sõna järgi  elada püüdes 
vaimusüdame

Ma tundsin südamest tänu Jumala vastu, et ta oli 
mind haigusest terveks teinud ja rääkisin Tervendaja 
Jumalast oma perele, sugulastele ja sõpradele. Enam 
kui 70 perekonnaliiget ja sugulast registreerisid end 
Manmini koguduseliikmeks ja elavad tõsimeelse 
kristlase elu. See teeb mind väga tänulikuks!

Ülempastor dr Jaerock Lee õpetas oma sõnumites 
selgelt, mis on Isa Jumala tahe. Ta õpetas meile, 
et kristliku elu elamise ülim eesmärk ei ole vaid 
pääsemine, vaid Jumala tõeliseks lapseks saamine. 
See tähendab, et me peame jõudma pühitsusele ja 
olema pühad inimesed, kes on õigesti Jumala tahtes.

Ma sain aru, et Jumal tahtis tegelikult, et me 
oleksime Ta tõelised lapsed, kelles puudub 
patuloomus ja kes ei tee oma tegudes pattu. Seega 
ma püüdsin jõuda pühitsusele, et armu eest tasuda ja 
oma pere ja sugulased päästeteele viia. Ma püüdsin 
anda endast parimat, et kuuletuda sellele, mida Sõnas 
käsitakse teha, mitte teha, pidada ja midagi ette võtta. 

25. detsembril 2011 lõpetasin ma dr Lee usklike 
eest tehtud eestpalve väega Jumala tahte kohaselt 
vaimusüdant saades. Ma olen õnnelik ja mul on rahu 
ja rõõm ning ma tunnen oma südames Taevast.

Eeskujuliku kristlase elu demonstreerimine ja 
paljude ülesannete täitmine

Ma hakkasin organiseerima õpperühmi pühitsusele 
jõudmiseks, sest ma tahtsin, et Allosakonna juhtide 
liidu ja finantsosakonna liikmed tunneksid oma 
kristlikus elus juhtidena tõelist õnne.

2012. aasta novembrist 2013. aasta juunini 

kogunesin ma kaheksa kuu jooksul umbes 40 
allosakonna meessoost juhiga igal pühapäeval. Me 
õppisime kella 8.30-9.30 vahemikus Piiblit tundma. 
Varsti õppisid peaaegu 200 inimest, kaasa arvatud 
finantsosakonna liikmed ja teised koguduseliikmed, 
kes tahtsid samuti väga osaleda, Piiblit tundma 
ja palvetasid 2013. aasta aprillist novembrini 
pühapäeviti kella 19.20-20.20 vahemikus. Nende ind 
ja pühitsusele jõudmise püüd pani paljud usukalju 
peale seisma ja aitas mõnedel vaimseks saada. 

Mu armastus hingede vastu kasvas, kui ma 
külastasin töötegijate kodusid ja kohtusin nendega. 
Mind kutsuti ka leviittöötajatele (koguduse täisajaga 
töötajatele), meeste misjoni kodugrupi teenistusele 
ja paljudesse misjonitesse loengut pidama. Ma 
kuulutasin koosolekutel sõnumit. Jumal andis mulle 
armu ja tugevust ja ma sain usinalt palju ülesandeid 
täita. 

27. juunil 2013. aastal valiti mind ka Jeesuse 
Kristuse Ühendatud Pühaduskoguduse asejuhiks 
ja ma pühendusin jumalariigile. 29. detsembril 
sain ma ka koguduse üldkogu teenetetunnistuse. 
Jumal õnnistas mind väga nii vaimus ja füüsiliselt, 
kui Ta nägi mu püüdu jumalariigi heaks töötada ja 
pühitsusele tulekut.

Õnnistustetulv tabas mu peret, töökohta ja tervist
Pealegi kaitses Jumal mind ja hoidis mind tervena, 

nii et ma ei pidanud pärast Manmini Keskkogudusse 
registreerumist haiglasse enam tagasi minema. 2011. 
aastal oli mu silmanägemine 0,9/0,9, aga 2013. aastal 
mu silmanägemine paranes 1,2/1,2 peale. 

Pärast saastetõvest tervenemist läksin ma ka tööle 
tagasi. Ma püüdsin anda endast parimat, et kogu 
südamest tööd teha ja mind valiti Auditeerimise ja 
inspektsiooni nõukogu väljapaistvaks riigiteenistujaks. 
2010. aastast olen ma Jumala õnnistusega töötanud 
suures Lee & Ko nimelises advokaadifi rmas.

Lee & Ko Liitumiste ja Omandamiste (M&A) 
Prakt ikagruppi  tuntakse Aasia  ühe par ima 
kõige tuntumate tipptasemel M&A liitumiste ja 
omandamiste praktikaga tegelejana, kes on taganud 
oma positsiooni vaieldamatu turuliidrina Koreas ja 
kogu Aasias. Ja Jumal õnnistas mind. Ma kannan 
rikkalikku vilja ausa kaubanduse valdkonnas, mille 
juht ma olen. 

Mu perekond elab usinalt Uue Jeruusalemma poole 
suunduvat kristlikku elu. Mu naine, vanemdiakoness 
Mihyung Cho töötab 4. kihelkonna piirkondliku 
juhina ja koguduse äratuse heaks tegevate piirkonna 
naisjuhtide liidu sekretärina. Minu poeg vend 
Jongseok Park, kes on Korea Ülikooli viimase kursuse 
sotsioloogiaüliõpilane, püüab keskenduda oma 
õpingutele, et jumalariigi heaks kasutatud saada. Mu 
tütar õde Sunyoung Park lõpetas oma ülikooliõpingud 
2013. aasta augustis ja sai 2013. aastal avaliku 
värbamisprotsessi teel töö väljapaistvas ettevõttes. 
Nüüd püüab ta oskuslikumaks töötajaks saada.

Me täname ja austame kõige eest Jumalat. Kunagi 
olin ma valusate haiguste tõttu lootustu, aga Jumal lasi 
mul nii vaimsete kui füüsiliste ülevoolavate õnnistuste 
osaliseks saada. 

Kogudusevanem Hongki Park 
(1-4 Kihelkond, Lee & 

Ko Advokaadibüroo nõustaja)

„Ma kuulutasin Tervendaja 
Jumalast tänuliku südamega, 

sest Ta tervendas mu saastehaigusest
.... 

Ja selle kaudu kuulsid enam kui 
70 pereliiget evangeeliumi ja ma sain 

vaimusüdame ning tegin ustavalt 
tööd ja Jumal viis mind kogu 

aeg õnnistustesse.“


