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GCNi uus programm „Meenutus“
välismaistest koosolekusarjadest, mis olid tulvil imesid, tunnustähti ja väetegusid

Uganda 2000. aasta Püha evangeeliumi koosolekusarja käigus tervenesid inimesed AIDSist ja paljudest endeemilistest haigustest. Jalust vigased hakkasid käima ja hüppama, kurdid said kuuljaks ja 
tummad hakkasid rääkima. Ameerika uudistekanal CNN näitas oma reportaažis, kuidas hämmastav Jumala vägi ilmnes. Dr Jaerock Lee kinnitas oma sõnumi ja väega, et Jeesus oli kogu inimkonna päästja 
väliskoosolekusarjadel Pakistanis, Keenias, Filipiinidel, Venemaal, Saksamaal, Peruus, Kongo Demokraatlikus Vabariigis, USA-s, Iisraelis ja Eestis. (Paremal all: Vanem Johnny J. Kim, „Meenutuse“ saatejuht)
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GCN (www.gcntv.org)  edas tab 
saateid, kus kuulutatakse pühaduse 
evangeeliumi ja edastatakse väetegusid! 
Selle uus programm „Välismaiste 
koosolekusarjade meenutus“ on leidnud 
lugejate positiivset vastukaja. Programm 
äratab nende päevade tunded ja laseb 
vaatajatel meenutada dr Jaerock Lee 
välismaiseid koosolekusarju, kus Jumala 
väeteod ilmnesid väga suurel määral. 

Manmini Keskkogudus avati 1982. 
aastal  ja pärast  kolme katsumuse 
läbimist rajas kogudus maailmamisjoni 
teostamiseks oma aluse ja  l i ikus 
2000. aastal järgmisesse staadiumisse. 
Esimeses episoodis kujutati elavalt 
d r  J a e r o c k  L e e g a  k a a s a s  o l n u d 
koostööpartnerite kaudu 2000. aastal 
Ugandas toimunud Püha evangeeliumi 
koosolekusarja. 

Dr Lee ütles koosolekusarja eel 
toimunud pressikonverentsil: „Te näete, 
kui kõikvõimas ja suur on Jumal. Te 
näete oma silmaga Jumala suuri ja 

hämmastavaid tegusid ja need liigutavad 
teid.“ 

Öeldu kohaselt ,  paljud pastorid 
muutusid ja tervenesid kogudusejuhtide 
seminaril ,  mis toimus „Koguduse 
äratuse põhimõtete“ nime all 5.-6. 
juulil, 2000. aastal. Alates 7. juulist 
to imus kolme jär jes t ikuse  päeva 
jooksul Kampala pargis Uganda Püha 
evangeeliumi koosolekusari. Koguduse 
esinemismeeskondade inglisekeelseid 
ja kohalikes keeltes lauldud laule ja 
Korea rahvatantse esitati vaimutäiuses ja 
osalevad kohalikud inimesed reageerisid 
neile innukalt. 

Kõige enam tekitasid plahvatuslike 
tervendustegude esinemist dr Lee 
sõnumid „Looja Jumal“, „Miks Jeesus 
on meie ainus Päästja?“ ja „Tervendaja 
Jumal“ ning ta palved haigete eest. 
N a i n e ,  k e s  e i  s a a n u d  2 3  a a s t a t 
käia, hakkas kõndima ja hüppama. 
Mehe lühem jalg kasvas teise jalaga 
samapikkuseks!  Pal jud inimesed 

tervenesid tõsistest põletushaavadest, 
lastehalvatusest ja rabandustest. Sellele 
lisaks said paljud kurdid kuuljateks, 
tummad hakkasid kõnelema ja pimedad 
said nägijaks. Inimesed tervenesid 
AIDSis t  ja  pal judes t  er inevates t 
endeemilistest haigustest. 

Need, kes püüdsid koosolekusarju 
segada, parandasid pisarais meelt, kui 
nad nägid kujuteldamatuid Jumala 
väetegusid. See Uganda koosolekusari 
pani inimesed mõistma, et Jumala 
ettehoole Manmini jaoks oli hoolimata 
igasugustest  häir ivatest  tegudest 
eksimatult teostunud. Koosolekusarja 
koha s tseenid edasta t i  es imesest 
päevast alates riiklike avalike U-TV 
ja  C-TV jaamade kaudu.  Samut i 
t e h t i  k o o s o l e k u s a r j a l  e r i n e v a t e 
uudisteprogrammide reportaaže.

Ameerika kaabeluudistekanal CNN 
tegi samuti koosolekusarjast reportaaži. 
See hetk teadvustas teabeedastuse suurt 
tähendust. See rajas ka aluse Manmini 

poolt GCNi rajamiseks, mida edastatakse 
nüüd umbes 170 maa eetrisse. 

 „Välismaiste koosolekusarjade 
meenutust“ edastati  esmakordselt 
1 7 .  d e t s e m b r i l ,  2 0 1 3 .  a a s t a l  j a 
esimeses kahes episoodis räägiti 2000. 
aasta Uganda Püha evangeeliumi 
k o o s o l e k u s a r j a s t ,  m i s  a v a s  t e e 
t e e n i m i s e k s  5 4  A a f r i k a  m a a l . 
Järgmises  episoodis  käsi t le takse 
Pak i s t an i  ühendkooso lekusa r j a , 
mis raputas pealtnäha vallutamatut 
is lamiusu maad Vaimu tegudega. 
Pärast seda järgnevad ülekaalukad 
hetked India ühendkoosolekusarjast, 
mis tõi kohale kokku üle 3 miljoni 
inimese valdavalt hinduistlikul maal, 
Saksamaa ühendkoosolekusarjast, mis 
äratas Euroopa inimesed, New Yorki 
ühendkoosolekusarjast, mis toimus 
Madison Square Gardenis USA-s ja 
Iisraeli ühendkoosolekusarjast, kus 
kuulutati, et Jeesus on päästja riigis, kus 
on valdavalt juudid. 



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 
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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 ei hääbu kunagi. Olgu ennustused – need kõrvaldatakse, olgu keeled – need vaibuvad, olgu tunnetus – see lõpeb ära…
Ent nüüd jääb usk, lootus, armastus, need kolm, aga suurim neist on armastus“ (1. Korintlastele 13:8-13).

Täiuslik armastus

Kui te lähete Taevasse ja võite ühe 
asja kaasa võtta, mida te võtaksite? Mida 
me omame, mis on väärt kaasavõtmist?

Teed, mida mööda Taevas käiakse, 
on puhtast kullast. Samuti, Jumal saab 
oma armsate laste südametest aru ja 
valmistab neile taevased kojad, mis on 
tehtud kullast ja ilusatest juveelidest 
ja vääriskividest, mida ei saa mitte 
millegi maapealsega võrrelda. Seega, 
te ei pea Taevasse minnes kulda ega 
juveele kaasa võtma. Aga meil tuleb 
maa pealt Jumala armastamiseks ja 
Ta vastuarmastuseks üks asi kaasa 
võtta. See on vaimne armastus, mida 
arendatakse meie maapealse eluaja 
jooksul meie südames.

1. Armastus, mis on väärtuslik 
igavesti – isegi Taevas

1. Korintlastele 13:8-10 öeldakse: 
„Armastus ei hääbu kunagi. Olgu 
ennustused – need kõrvaldatakse, olgu 
keeled – need vaibuvad, olgu tunnetus 
– see lõpeb ära. Sest poolikult me 
tunnetame ja poolikult me ennustame, 
aga kui tuleb täielik, siis kõrvaldatakse 
poolik.“ Prohvetikuulutused, keeltes 
rääkimine ja Jumala tunnetus on 
va imsed  as j ad ,  ku id  miks  need 
kõrvaldatakse Taevas?

Taevas on vaimusfäär ja see on 
täiuslik koht. Isegi kui me kuulutame 
selles maailmas prohvetlikult, erineb 
see täielikult tulevases taevariigis kõige 
mõistmisest. Me mõistame Taevas 
selgelt Jumala ja Isanda südant, seega 
me ei vaja seal enam prohvetlikke 
ettekuulutusi.

Samamoodi on keeltega. Kui me 
suhtleme teistega, kes räägivad eri 

keeltes, esineb meil suhtlemisraskusi. 
Aga Taevas on ainult üks keel. Seega, 
seal ei ole vaja teistest arusaamise 
pärast muret tunda. Kuna head südant 
edastatakse sellisena, nagu see on, 
ei saa seal esineda mingisuguseid 
valearusaamu ega eelarvamusi.

Teadmistega on samamoodi. Kui 
me maa peal elame, õpime me usinalt 
Jumala Sõna tundma.  Me õpime 
tundma seda, kuidas me pääseme ja 
mis on Jumala tahe, aga need on vaid 
teadmised, mis lasevad meil Taevasse 
minna ja moodustavad väga väikese osa 
teadmistest. 

N i i  n a g u  e e l n e v a l t  ö e l d u d , 
prohvetikuulutusi, keeltes rääkimist ja 
tunnetust on maa peal ajutiselt vaja, et 
Taevasse minna, kuigi tegu on vaimsete 
asjadega. Seega on tähtis teada tõesõna 
ja Taeva kohta teadmisi omada, aga 
veelgi olulisem on kasvatada armastust. 
Üksnes siis, kui me lõikame oma südant 
usinalt ümber ja saavutame armastust, 
võime me minna taevariiki ja seal 
õnnelikult igavesti elada. 

2. Armastus, mida on Taevas 
täielikult tunda

1. Korintlastele 13:11 öeldakse: „Kui 
ma olin väeti laps, siis ma rääkisin nagu 
väeti laps, mõtlesin nagu väeti laps, 
arutlesin nagu väeti laps. Aga kui ma 
sain meheks, jätsin ma kõrvale väeti 
lapse kombed.“

Taevas ei ole pimedust, muret ega 
ärevust. Seal on vaid headus ja armastus. 
Seega, Taevas me võime oma armastust 
täiuslikult väljendada. Füüsiline ja 
vaimne maailm on täiesti erinevad. Isegi 
maa peal iga inimene räägib, mõistab 
ja mõtleb erinevalt, oma usumõõdu 
kohaselt. 

1. Johannese 2. peatükis võrreldakse 
iga usutaset „väikelaste usuga“, „laste 
usuga“, „noormeeste usuga“ ja „isade 
usuga“. Lapse usutasemel olijad on 
vaimus nagu „lapsed“. Ka nende 
arusaamine sarnaneb laste omale, 
seega nad ei suuda tegelikult aru saada 
sügavalt vaimsetest asjadest ja neil on 
Sõna järgi elamiseks vähe jõudu. Aga 
kui neist saavad noormehed ja isad, on 
neil erinev Jumala armastuse tundmise 
tase. Nad suudavad Jumala Sõna järgi 
paremini elada ja pimedusejõudude 
vastaseid võitlusi võita. 

Aga isegi kui me saame maa peal 
isade usu, võime me öelda, et me oleme 
ikka nagu lapsed, võrreldes taevariiki 

mineku ajaga, sest me oleme maa 
peal füüsiliselt piiratud. Me teame, 
kui ilus on Taevas võrdeliselt sellega, 
mil määral me usume Taevasse ja 
omame taevalootust oma maapealse 
eluaja jooksul. Aga ei ole lihtne mõista 
kui ilus ja auline Taevas on. Kui 
me jõuame Taevasse, saame me aru 
vaimumaailmast, mis on piiramatult 
ruumikas ja saladuslik ja me mõistame 
vaimumaailma kõigi asjade põhimõtteid. 

Meie maapealne elu on ettevalmistus 
igaveseks taevaseks eluks. See maailm 
möödub kiiresti, sest see on igavese 
taevariigiga võrreldes otsekui vari. See 
elu on täpselt varju sarnane ja see on 
lihtsalt midagi, mis annab meile esialgse 
ettekujutuse igavesest maailmast, aga 
ei ole kunagi igavene. Pärast maapealse 
varjulaadse elu otsa saamist, ilmneb 
selgelt tegeliku varju olemus.

Seega ,  1 .  Kor in t l as te le  13 :12 
kir jutatakse:  „Praegu me näeme 
aimamisi nagu peeglist, siis aga palgest 
palgesse. Praegu ma tunnetan poolikult, 
siis aga tunnetan täiesti, nagu minagi 
olen täiesti tunnetatud.“

Apostel Paulus kirjutas seda vaimse 
armastuse peatükki umbes 2000 aasta 
eest. Sel ajal ei olnud peegel nii selge 
kui tänapäeva peeglid, sest hõbedast, 
pronksist või muust metallist ihuti ja 
poleeriti peeglid ja poleeritud metall 
peegeldas ebatäielikult valgust ja 
kujutist. Kui igavene kuningriik, mis on 
täiuslik maailm, saabub hiljem, tunneme 
me taevariiki otseselt taevariigi sees 
olles. Me näeme selgelt taevariigi iga 
üksikasja ja tunneme seda otseselt, seega 
elavus on täiesti erinev. Me tunneme 
elavalt Jumala suurust ja võimsust. Ta 
on kirjeldamatu ilu iseenesest. 

3. Usu, lootuse ja armastuse seast 
on suurim armastus

U s k  j a  l o o t u s  o n  m e i e  u s u 
kasvatamisel väga väärtuslikud. Me 
võime päästetud saada ja Taevasse 
minna ainult siis, kui meil on usku. Me 
võime jumalalapseks saada vaid usu 
kaudu. Ja kui meil on usk, on loomulik 
lootust omada. Sellega võime me võtta 
oma valdusse paremad eluasemed 
Taevas, püüda pühitsusele jõuda ja 
jumalariigis ustavalt tööd teha. 

Nii nagu selgitatud, usk ja lootus 
on kohustuslikud, kuni me jõuame 
taevariiki.  Aga miks öeldakse 1. 
Korintlastele 13:13: „Ent nüüd jääb usk, 
lootus, armastus, need kolm, aga suurim 

neist on armastus“?
Esiteks, usku ja lootust on vaja ainult 

siis, kui meid maa peal „inimesena 
kasvatatakse.“ Taevas on neist kolmest 
vaid vaimne armastus.

Kui teil on tõeline usk ja armastus 
Jumala vastu, muutub teie taevalootus 
aja jooksul üha suuremaks, võrdväärselt 
teie usu kasvumääraga. Te igatsete aja 
jooksul Isandat üha enam. 

Taevalootusega inimesed ei ütle: „See 
on liig, mis liig. Ma kannatan“ isegi 
siis, kui nad maa peal kitsast ja järsku 
teed mööda lähevad. Nad ei vangu 
mingisugustes kiusatustes olles. Aga 
viimasesse sihtkohta, Taevasse, jõudes 
ei ole enam vaja usku, mis tähendab 
nähtamatu uskumist  ega lootust . 
Taevas on üksnes armastus. Sellepärast 
öeldakse, et armastus on suurim.

Teiseks, te võite Taevasse usu läbi 
minna, aga te ei saa minna Taeva 
kõige ilusamasse eluasemesse, Uude 
Jeruusalemma, kui teil ei ole armastust.

M e  v õ i m e  Ta e v a s  p a r e m a s s e 
eluasemesse minna oma usu ja lootuse 
tegudele vastavalt.  Vaimset usku 
saadakse niipalju, kui inimene elab 
Jumala Sõna alusel, vabaneb patust 
ja saab omale ilusa südame. Ja selle 
usumõõdu kohaselt  otsustatakse, 
kas meie taevane eluase hakkab 
olema paradiisis, esimeses, teises 
või kolmandas taevariigis või Uues 
Jeruusalemmas. 

Aga Uude Jeruusalemma saavad 
m i n n a  n e e d  j u m a l a l a p s e d ,  k e s 
saavutavad usu läbi täiusliku armastuse. 
See on armastusekristall. Isandale 
sarnanemiseks ja Uues Jeruusalemmas 
elamiseks peame me Isanda jalajälgedes 
käima. Tema tee on armastuse tee. 
Ainult siis, kui meil on see armastus, 
võime me Isandale sarnaneda Vaimu 
üheksa vil ja kasvatamise ja oma 
südames õndsakskiitmiste teel. 

Seega, kui meil on usku, saame 
me Taevasse minna ja kui meil on 
lootust, saame me pattudest vabaneda. 
Usk ja lootus on kindlasti vajalikud, 
aga me võime Uude Jeruusalemma 
minna ainult siis, kui meil on täiuslik 
armastus. Sellepärast peetakse armastust 
suurimaks. 

Kallid vennad ja õed. Ma palun 
Isanda nimel, et teist saaksid õnnistatud 
usklikud, kes on Jumalale meelepärased 
ja kes saavutavad 1. Korintlastele 13. 
peatükis kirjeldatud vaimse armastuse. 

Ülempastor dr Jaerock Lee
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Missugune on 
kristluse usk?

{      }
K: Sellest ei ole väga kaua aega möödas, kui ma hakkasin 
koguduses käima. Ma sain teada, et usk on „aarete aare.“ 
Ma tahaksin kristlikku usku täpsemalt tunda.

V: On palju „koguduseskäijaid“, kes käivad koguduses ainult pühapäeviti. 
Nad elavad kuus päeva nii, nagu neile meeldib ja lähevad pühapäeval 
veidikeseks kogudusse. Nad elavad formaalset kristlase elu. On teisi, kes 
käivad paljudes kogudustes ja kuulavad ainult sõnumeid.
Isegi kui taolised inimesed käivad igal pühapäeval koguduses, on neil 
ikkagi probleeme haiguste, rahaasjade ja pereasjadega. Miks see niimoodi 
on? See on nii, kuna neil ei ole tõelist usku, mis vääriks Jumala tunnustust. 
Vaatame, milline on kristluse „tõeline usk“?

Usk: Looja Jumala ja meie 
Päästja Jeesuse Kristuse 
uskumine

Heebrealastele 11:3 kirjutatakse: „Usus me 
mõistame, et maailmad on valmistatud Jumala sõna 
läbi, nii et nägematust on sündinud nähtav.“ See 
tähendab, et tegu on usuga sellesse, et Jumal lõi 
taevad ja maa ja kõik seal sisalduva oma Sõnaga.

Jumal lõik kõik universumis sisalduva ja meid, 
inimolendeid. Ta ilmutas end, näidates tõendeid oma 
loodu kohta kogu tehtu kaudu Roomlastele 1:20 
kirjapandu kohaselt. Kui me avame oma südame 
ja näeme loomulikku maailma, võime me tunda 
Looja Jumala puudutust. Me võime ka Piibli ehk 
Tema Sõna kaudu tunda, et Jumal elab. Me saame 
mitte vaid usku omada, vaid tõeliselt elavat Jumalat 
uskuda jumalameeste kaudu eile ja tänapäeval 
ilmsiks saanud väetegude kaudu.

Kristlased peavad uskuma, et Jeesus Kristus on 
nende Päästja ja saama Püha Vaimu anni. Kui me 
usume kogu südamest, et Jeesus avas päästetee ja 

lunastas inimkonna pattudest, andes meile igavese 
elu ja taevalootuse, saame me Püha Vaimu, meist 
saavad jumalalapsed ja me läheme Taevasse. 

Eelnevalt selgitatu kohaselt tähendab kristlik 
„usk“ Jeesuse Kristuse Päästjaks vastuvõtmist 
ja Looja Jumala lapseks saamist. Kui me elame 
Piibli Sõna alusel, võime me igale oma palvele 
vastuse saada. Lisaks, me püüame siis väga Isanda 
südamega tõeliseks jumalalapseks saada. Selle 
tulemuseks on hinge pääsemine 1. Peetruse 1:9 
kirjapandu kohaselt, mille tulemusena me kogeme 
igavest elu ja taevaseid õnnistusi ja rõõmu.

Usk: Jumalalapseks saamise 
õiguse saavutamine ja 
muutumine tõe läbi

Paljud inimesed käivad koguduses ja tulevad oma 
kristlase eluga toime, aga kõigil ei ole algusest peale 

tõelist usku. Muidugi, kui me parandame pattudest 
meelt, võtame Jeesuse Kristuse vastu ja saame Vaimu, 
antakse meile jumalalapseks saamise õigus. Kui me 
saame aru sellest, kes on Jumal ja miks Jeesus Kristus 
on meie Päästja ja usume Taeva ja põrgu olemasolu, 
oleme me usu alguses. Siis tuleb meil Jumala Sõna 
alusel elada ja teha asju, mida Jumal meil teha käsib 
ning mitte teha asju, mida Ta meil teha keelab, pidada 
teatud asjadest kinni ja teatud asjadest, mis Piiblisse 
kirja pandud, vabaneda. Kui me suudame niimoodi 

teha, on meil tõeline usk, mida Jumal tunnustab. 
Oletame, et keegi on olnud kaua aega kristlane. 

Kui ta ei pea ikka veel kogu hingamispäeva, ei too 
kogu kümnist ja vihkab teisi ning vaidleb nendega, 
ei saa öelda, et tal oleks veel tõeline usk. Ta peab 
enese patud ja kurjuse leidma ja kogu südamest 
palvetama, et igasugusest kurjusest vabaneda (1. 
Tessalooniklastele 5:22). Piibli tõe kaudu muutumine 
on otsetee tõelise usu juurde, mis on kõige 
väärtuslikum aare.

Usk: Loodetava tõelisus, 
nähtamatute asjade 
tõendus

Hoolimata sellest, kui palju tänapäeva teadus 
ja meditsiin ka arenenud pole, teevad arvukad 
probleemid, mis on inimvõimete ja piiridega 

lahendamatud, paljud alles nüüd avastatud haigused 
ja tohutud õnnetused inimkonnale suurt vaeva. 
Kõiki neid probleeme saab lahendada Jumala väe 
abil ehk tõelise usu kaudu. Piiblis selgitatakse, mis 
on usk Heebrealastele 11:1-2: „Usk on loodetava 
tõelisus, nähtamatute asjade tõendus. Selle 
kohta on ju esivanemad saanud tunnistuse.“ See 
tähendab, et asjad, mida inimesed ei suuda isegi 
loota, realiseeruvad usu läbi Loojasse Jumalasse. 
Inimestele nähtamatud asjad muutuvad usu läbi 
nägemise kaudu nähtavaks. Niisuguseid asju on 

väga põnev kogeda! Kõigeväelise Jumala väe kaudu 
võime me reaalses elus võimatuna tunduvaid asju 
teoks teha. 

Jumala poolt tunnustatud tõelise usuga inimesed ei 
kaota julgust ega lähe araks mingis olukorras reaalse 
tulemusega kokku puutudes. Nad mõtisklevad selle 
asemel Jumala armastusest, mida nad seekaudu 
tunda saavad ja tänavad Teda, mõistes neile vastuseid 
ja õnnistusi anda sooviva Jumala sügavat armastust. 
Järelikult võivad nad saada vastuseid kõigele, mida 
nad paluvad, sest nad tunnistavad usus. 

Usk: Jumala vastu tuntava 
armastuse ja südamliku 
usalduse mõõt

Matteuse 7:21 kirjutatakse: „Mitte igaüks, kes 
mulle ütleb: „Isand, Isand!“, ei saa taevariiki; saab 
vaid see, kes teeb mu Isa tahtmist, kes on taevas.“ 

Inimesed ütlevad: „Isand, ma usun Sind,“ aga paljud 
nende seast elavad oma kristlase elu ühekülgselt, 
omaenese mugavuse ja kasu pärast. Nad ei mõtle 
sellele, kui palju Jumal neid tunnustab ja usaldab. 
Aga tõeline usk on Jumala vastu tuntava armastuse 
ja usalduse mõõdupuu.

Tõeline usaldus on usaldussuhe, mis ei rikne 
kunagi, mitte mingisugustes oludes. Me ei tohi 
seada usaldusele piire, öeldes: „Ma aktsepteerin seda 
teatud hetkeni, aga kui asjad lähevad kaugemale, ei 
saa ma seda enam teha.“ Üksnes siis, kui me läheme 

neist piiridest kaugemale, saame me demonstreerida 
täielikke kuulekuse tegusid. Üksnes siis, kui me 
armastame Jumalat oma südames ja kogume 
arvukaid kuulekuse tegusid, mõistes Tema südant, 
võib meil olla Temale meelepärane usk. Seega, 
„usk“ on kristliku elu alus, otsetee pääsemisele ja 
vajalik palvevastuste saamiseks ja õnnistusteks. 

Me loodame, et te saate Jumalale meelepärase 
usu, kogete Looja Jumala laste meelevalda ja 
õnnistusi ja elate säravas päikeselaadses aus 
igaveses Taevas.

K    V
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Ma kannatasin 20 aastat selgroo operatsiooni järelmõjude 
tõttu. Ma ei mäleta, millal mu koduukse ette hakati tooma 
Bisayani Manmini Uudiseid. 

Aga ma lugesin neid ja sain armu. Siis ma registreerusin 
Davao Manmini Kogudusse, mida teenis pastor Kathryn 
E. Kim. 2013. aasta alguses muutusid mu jalad jäigaks ja 
kaotasid jõu, seega ma ei saanud ise käia. Lisaks kukkusin 
ma 2013. aasta juulis vannitoas ja ei saanud käia ning olin 

voodis. Vahepeal kuulsin ma häid sõnumeid palverätiku 
kaudu tervenemise koosolekutest, kus kõneles Manmini 
Maailmajuhtimise pastor Heesun Lee (Apostlite teod 19:11-
12).

6. detsembril, 2013. aastal algas lõpuks koosolek ja 
pastor Lee palvetas haigete eest palverätikuga, mille eest dr 
Jaerock Lee oli eelnevalt palvetanud. Pärast palvet hoidis üks 
misjonireisi meeskonnaliikmetest mu käsi, kui ma istusin ja 
käskis mul tõusta, kuid ma ei suutnud. Aga veidi aega hiljem 
seisin ma oma üllatuseks altari ees!

Ma ei mäleta enam, kuidas ma suutsin altari juurde minna 
ja mul oli tunne, otsekui hõljuksin ma õhus. Siis jagas pastor 
Lee sõnumi ja juhatas kiitust ja palvet. Ma kiitsin ja tantsisin 
kogu oma ihu kaasates koos koguduseliikmetega. Ma ei 
olnud seda kunagi varem teinud. 

Ma sain seal Vaimu tule, seega mu alakeha oli isegi 
koju naastes nii tuline, et ma ei saanud magada. Järgmisel 
hommikul juhtus midagi hämmastavat! Ma tõusin ja kõndisin 
ilma igasugust abi vajamata. Halleluuja!

Myrna Delmo 
(Davao Manmini Kogudus Filipiinides)

„Ma hakkasin pärast 
Vaimu tule saamist 
käima“

Mu ema vanemad, kaasa arvatud 
tema vanavanemad, uskusid Isandat. 
Pastor Kichul Joo viis läbi mu 
emapoolse vanaisa laulatust. Mu ema 
rääkis oma usust ja õhutas mind kogu 
aeg usus elama. Aga ma otsisin vaid 
rikkust, austust, au ja mugavust. Ma 
olin üksnes koguduses käija. 

1997. aastal, kui ma abiellusin, 
töötasin ma Samsung Semiconductor 
ettevõttes. Ettevõte seisis „IMF 
finantskriisi“ tõttu silmitsi oma 
suurima väljakutsega. Inspektsiooni 
j a  t ö ö t a j a t e  a r v u  k ä r p i m i s e 
brutaalses atmosfääris tegin ma 
ettevõtte ja iseenese elatamise nimel 
tööd varahommikust hil isööni. 
Mu kristlikus elus ei olnud isegi 
jumalikkuse kuju ja ma kaotasin oma 
meele ja südame maailmaliku edu ja 
mugavuse nimel.

Hiljem mu ettevõte stabiliseerus ja 
ka mina leidsin isiklikku tunnustust. 
Ma sain üsna rikkaks. Aga ma tundsin 
vaimset kitsikust ja ei teadnud selle 
põhjust. Ma tundsin, et ma ei saa 
niimoodi elada ja kõik on vaid tühine, 
kui ma hiljem selle peale tagasi 
vaatan. Ma tahtsin taotleda seda, 
mis oli väärtuslik, aga ma ei tulnud 
sellega toime.

Ma otsustasin sellisest elust vabaks 
saamiseks Kanadasse kolida. 2002. 
aasta maikuus kolisin ma Calgary’sse 
ja läksin kogudusse. Ma käisin igasugustel 
teenistustel, kaasa arvatud varahommikusel 
palvekoosolekul ja tegin koguduses vabatahtlikku 
tööd. Ma elasin usinat kristlase elu. Sel ajal tundsin 
ma huvi motellipidamise vastu, seega ma töötasin 
motelli vastuvõtus. 

Vahepeal, 2004. aastal, andis diakon Chunho 
Kim (nüüd pastor Kim) mulle dr Jaerock Lee 
raamatud Põrgu ja Taevas I & II. Ta tutvustas 
mulle ka Manmini Keskkoguduse veebilehte. 
Ma kuulasin dr Lee hinnalisi elusõnumeid, mis 
valmistasid mulle sügavat meeleliigutust ja 

andsid mulle armu. Ma sain aru, et ma ei saanud 
pääseda usuga, mis mul oli ja sellest sai minu elu 
pöördepunkt. Ma soovisin kogu südamest isiklikult 
dr Leega kohtuda.

2006. aasta juulis külastasin ma diakon Chunho 
Kimi perega Manmini Keskkogudust Koreas. Ma 
viibisin Koreas kuu aega, sain koguduse kohta 
palju teada ja see esitas mu usule väljakutse. Ma 
nägin, kuidas kogudus armastas Jumalat ja see oli 
Talle meelepärane. Eriti, suvekoosolekute ajal sain 
ma terveks seljalihasevalust, kui dr Lee haigete 
eest palvetas. Üle kõige puudutas mind dr Lee, 

kes ohverdas end koguduseliikmete 
eest täpselt samamoodi, nagu hea 
karjane annab oma elu lammaste 
eest. Mu Korea külastuse ajal saadeti 
diakon Kim Kanadasse Manmini 
misjonäriks ja ta avas Calgary 
Manmini koguduse. 2006. aasta juuli 
lõpus palus dr Lee, kes oli USA-sse 
New Yorki ühendkoosolekusarjale 
minemas, minu eest õnnistuspalve 
nimega „kogudust rahalise abiga 
teeniva ettevõtte avamine“. 

Kanadasse naastes juhatas Jumal 
mind õnnistuste teele. 2009. aastal 
võtsin ma edukalt üle Beltline’i 
piirkonna „Great Clips“ Suured 
klambrid nimelise ettevõtte. „Great 
Clips“ on Ühendriikide ja Kanada 
juuksurisalongi frantsiisettevõte, 
mis on enam kui 3000 asukohas 
Ühendriikides ja Kanadas. 

Avamisel  es ines  mul  teatud 
raskusi, aga ma avastasin, et ma 
ei usaldanud Jumalat täielikult ja 
parandasin meelt. Siis tegi Jumal 
võimatu võimalikuks ja kinnitas dr 
Lee palvet. 

Mu naine, diakoness Ranah Kim, 
juhatab kohalikku personaliosakonda 
ja juuksuriosakonda ja mina juhin 
üldjuhina. 

L õ p u k s  s u u t s i n  m a  a v a d a 
hästituntud juuksurisalongi, mida 
isegi kohalikud kanadalased ei 

suutnud väga lihtsalt üle võtta. Ja ma andsin 
kogukümnise müügist, mitte oma sissetulekust. 
Isegi nüüd ma annan kümnist müügist ja ei unusta 
oma esialgset lubadust. Ma annan ka dr Lee heaks 
ohvriande ja mu ettevõte on olnud õnnistatud. 

Selle tulemusena autasustas USA peakorter mu 
salongi väljapaistva müügikasvu auhinnaga keti 
30. aastapäeval 2012. aastal, kuigi avamise ajal oli 
salong madalamal müügitasemel. Kanada statistika 
alusel on mu perekonna sissetulek top 10% seas. 
Ma tänan ja austan kõige eest Jumalat, kes lasi mul 
kohtuda karjase dr Jaerock Leega ja õnnistas mind.

Vanem Hyunkyu Lee (Calgary Manmini Kogudus Kanadas)

„Minu äri müügikasv on 
ülevoolavalt õnnistatud“


