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GCN osales 2016. aasta NRB rahvusvahelisel
kristliku meedia kokkutulekul
Maailma juhtivad edastajad teevad evangeeliumi jagamiseks koostööd
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2 2 .-2 6 . ve e b r u a r i l p e e t i USA N a s h v i l l e’i G a yl o r d
Oprylandi kuurordis ja koosolekukeskuses 2016. aasta NRB
rahvusvaheline kristliku meedia kokkutulek ja GCN osales
sel kokkutulekul.
NR B (Riiklik religioosne edast uskanal) organiseer iti
k ristlike edastuskanalite õiguste ja kasu kaitseks. NR B
keskpunktis on USA ja sinna kuuluvad 1400 organisatsiooni
kogu maailmas. Nad kohtuvad regulaarselt ja vahetavad
edastustehnikaid ja programme. 2016. aastal liitus üle 4700
inimese 44 maalt. Nad ehitasid partnersuhted kaaskristlastest
edastajatega ja vahetasid edastustehnikaid. Vahepeal jagasid
nad edastusteenistuse nägemust.
Sellel a a st al ha k k a s G C N (w w w.gcnt v.org) osalema
r a hv u sva hel isel va st uvõt u l ja jät k a s os a lu st pa ljudel
sünd mustel, kaasa ar vat ud f ilmide esmalinast us ja TV
nõuandev kogu ning alalise komitee koosolek, et paljude teiste
kristlike ringhäälinguorganisatsioonidega partnersuhteid
luua. Meediajuhtide õhtusöögil jagati palju arvamusi, mis
puudutasid hetkeolukorda Lähis-Idas, IS (Islamiriigi) mõju
ja kristliku meedia ja usu tagakiusu vähemusgruppide nagu
näiteks homoseksualistide poolt. Lisaks, GCN sai paljusid
sem i na re k uulates ja koosolek utel professiona alide ja
intellektuaalidega vesteldes rohkem teada paljudest tõhusatest
digitaalmeedia tehnoloogia abil evangeeliumi kuulutamise
viisidest.
GCN’i kabiin oli kaunistatud sinise ja valge värviga, mis
sümboliseerib vastavalt Taevast ja pühadust. Kabiinis näitas
GCN Dr Jaerock Lee kõrgk valiteetseid jutlustesaateid,
kog uduse 33. aastapäeva pidust usetendust, välismaiste
koosolek usarjade saateid nag u „Mälest us“ ja „Usutee.“
Veel näidati mitut muud saadet, kaasa arvatud „Loomine ja
teadus“ ja „WCDN.“ Lisaks paelusid inimeste tähelepanu Dr
Lee raamatud ja Muani väega täidetud joogivesi (2. Moosese
15:25).
◆◆◆
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1. foto: NRB president Jerry Johnson (keskel), 2. foto: esimene aseesimees John Carley (paremal), 3. foto:
GCN’i kabiin, 4. foto: Dr Frank Wright (keskel) – endine NRB president, 5. foto: Dr Warren Trumbly – New
Yorki Kanal 17 president, 6. foto: Dr Jaerock Lee – juhatuse esimehe raamatud

NR B President Dr Jer r y Johnson ja teised NR B juhid
külastasid GCN’i kabiini ja osadus kasvas üha enam. Dr
Fran k Wr ight, NR B endine President k ülastas ja ütles:
„GCN’i erinevad lähenemisviisid saadetele ja eriti Iisraelis
edastatud saadetele olid väga huvitavad. Ma tänan juhatuse
esimeest Dr Jaerock Leed.“
Juhatuse aseesimees John Carley teatas: „GCN täitis NRB
kolme lubadust – piibelliku tõe kultuuriline edendamine,
suurepärane meedia ja meediavabadus. Mul on väga hea
meel GCN’iga koht uda.“ Hr Andre Bidnjuk – Venemaa
Ringhäälinguvõrgu (VRV) tegevjuht, ütles: „Paljud inimesed
on Dr Lee jutlustesaadete kaudu terveks saanud ja Jumala
tööd tunnistanud. Mul on väga hea meel!“
GCN kohtus ka paljude kristlike edastajatega, kaasa arvatud
NRB endine juhatuse direktor Dr John Ankerberg, kes on ka
edastaja, Dr Warren Trumbly – LPTV tegevuse asejuhataja;
OTA ringhääling LLC (NYC Kanal 17, WEBR), CNL TV
president Maksim Maksimov, Dr Randy Wise – IBN’i ja
EICB president ja NRB rahvusvahelise komitee juhataja Stan
Jeter. Nad tundsid rõõmu ühisest osadusest Pühas Vaimus.
Nad leppisid ka kokku koostöö edendamise vallas ja jagasid
ringhäälinguteenistuse suurt nägemust, mis juhatab arvukad
hinged käesoleval lõpuajal pääsemisele.
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Elusõna - Püha Vaimu üheksa vilja (6)
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Headuse vili

Vanempastor Dr Jaerock Lee

„Aga Vaimu vili on armastus, rõõm,
rahu, pikk meel, lahkus, headus,
ustav us, tasadus, enesevalitsus
– millegi niisuguse vastu ei ole
Seadus.“ (Galaatlastele 5:22-23)

tõenäoliselt kurjaks.
Näiteks, lapsed, kellele õpetati
ausust, tunnevad valetades
süümepiinu. Aga valelike inimeste
poolt kasvatatud lapsed tunnevad,
et valetamine on loomulik. Nii nagu
varem mainitud, südametunnistused
muutuvad erinevaks vastavalt isikule,
kohale ja ajale. Need, kes arvavad, et
nad järgivad oma südametunnistust,
järgivad pelgalt seda, mida nad heaks
peavad. Aga nad ei järgi absoluutset
headust.
Aga meil – Jumala uskujatel, on
sama standard, millega me eristame
head ja kurja. Meie standardiks
on Jumala Sõna. Vaimne headus
tähendab, et see tõde on meie
südametunnistuseks ja me järgime
seda.
2. Süda, mis ei suuda taluda
tõelise headuseta tegutsemist

P ü h a Va i m u i l u s a i d v i l j u e i
kanta lihtsalt südames, kuid nad
väljenduvad kindlasti heade tegude
läbi. Kui südames täit headuse vilja
kanda, lähtub inimesest Kristuse hea
lõhn. Seega, paljud hinged saavad
teie kaudu Jeesust Kristust tunda ja
siis nad austavad Jumalat. Vaatleme
seda „headuse“ vilja.
1. Tõeselt tegutsev süda on
standardiks
Maailmalikud inimesed eristavad
ja otsustavad oma südametunnistuse
kaudu, kas miski on hea või kuri.
Maailmalikud inimesed arvavad
süümepiinade puudumise korral,
et nad on head ja õiglased. Aga see
„südametunnistus“ erineb isikuti,
kuna üksikisiku südametunnistus
moodustub eri isikute puhul
erinevalt.
K u i d h e a j a k u r j a
eristamisstandardiks oleva
südametunnistuse aluseks on
inimloomus ja see loomus sõltub
eluenergiast, millega inimene sündis
ja keskkonnast, kus ta kasvas.
Hea eluenergia saanud lapsed
on suhteliselt hea iseloomuga.
Samuti, heas keskkonnas kasvanud
ja palju head näinud ja kuulnud
inimestel moodustub tõenäoliselt hea
südametunnistus. Teisalt, vanematelt
saadud rohke kurja loomusega
sündinud ja paljude kurjade asjadega
kokku puutunud inimese loomus
ja südametunnistus muutuvad

Va i m s e s m õ t t e s o n h e a d u s
südameseisund, mis taotleb headust
Püha Vaimu kaudu, mis on tõene
headus. Kuna hea inimene toob
oma heast varamust esile selle, mis
on hea, kalduvad tõelist headust
taotlevad inimesed loomupäraselt
hästi tegutsema ja seda saab väliselt
näha. Hoolimata sellest, kuhu nad
lähevad või kellega nad kohtuvad,
nad osutavad heade sõnade ja
tegudega suuremeelsust ja armastust.
Täpselt nii nagu inimesed, kes on
endile lõhnaõli peale piserdanud,
lõhnavad hästi, lähtub headest
inimestest Kristuse hea lõhn. Aga nad
ei saa vilja kanda lihtsalt seetõttu,
et neis on igatsus head taotleda. Kui
nad on kuulnud ja teada saanud, tuleb
neil headust oma südames kasvatada
ja tegelikult selle kohaselt tegutseda.
Luuka 10. peatükis on hea
samariitlase tähendamissõna. Ühte
meest peksti ja rööviti, kui ta oli reisil
ja ta oli poolsurnud. Preester läks
mööda ja nägi, et mees oli suremas,
kuid ta lihtsalt möödus temast. Ka
leviit nägi teda, aga temagi läks
mehest lihtsalt mööda. Preestrid ja
leviidid olid need, kes tundsid Jumala
Sõna ja teenisid Jumalat. Aga nad ei
teinud tegu, mida nad oleksid pidanud
Jumala tahet järgides tegema.
Hiljem möödus samariitlane ja
nägi läbipekstud ja röövitud meest.
Samariitlane kattis mehe haavad
ja viis ta võõrastemajja. Ta palus
võõrastemajapidajal mehe eest
hoolt kanda ja lubas, et ta maksab
ta kulud tagasiteel kinni. Kuna ta

oli hea, ei suutnud ta surevat meest
lihtsalt tähelepanuta jätta. Isegi kui
see tähendas aja- ja rahakaotust, ei
suutnud ta surijast lihtsalt mööda
vaadata. Kui ta oleks temast mööda
läinud, oleks see tõenäoliselt
samariitlase südant vaevanud. Ta
oleks murelikult mõtelnud, mis
sellest haavatud mehest sai. Vaimne
headus ei suuda seda välja kannatada,
kui me ei otsusta hästi teha.
3. Jeesuse hea süda
Matteuse 12:19 öeldakse: „Ta ei
riidle ega kisenda ega kuule tänavail
keegi Ta häält.“
Tavaliselt, kui me näeme inimesi,
keda teised heaks peavad, näeme
me kedagi, kellel ei ole tüli ega
probleeme mitte kellegi teisega.
Täpselt öeldu kohaselt „ta ei riidle
ega kisenda ega kuule tänavail
keegi ta häält“, nad on vaiksed ja ei
tülitse kellegagi. Nad ei räägi teiste
vigadest ega puudustest. Nad ei
püüa uhkeldada ega end teiste seas
ülendada. Isegi kui nad kannatavad
ebaõiglaselt, nad ei kurda.
Järgmiseks, 20. salm ütleb:
„Rudjutud roogu ei murra Ta katki ja
hõõguvat tahti ei kustuta Ta ära, kuni
Ta on õigusele võidu saatnud.“
Kui me kasvatame puud või taimi
ja neil on lömastunud lehed või
oksad, lõikame me need tavaliselt
ära. Samuti, kui taht suitseb, ei ole
valgus ere ja sellest lähtub vingu
ja suitsu. Seega, inimesed lihtsalt
kustutavad selle ära. Aga need, kelles
on vaimne headus, ei „murra rudjutud
pilliroogu ega kustuta suitsvat tahti.“
Kui esineb vähimgi taastumislootus,
ei saa nad seda elu ära lõigata ja
püüavad teistele eluteed avada.
Siin tähistab „rudjutud pilliroog“
neid, kes on selle maailma patte
ja kurjust täis. Suitsev taht
sümboliseerib neid, kelle süda on
nii kurjusest määrdunud, et nende
hingevalgus on kustumas. On
ebatõenäoline, et need inimesed, kes
on nagu rudjutud pilliroog ja kustuv
taht, võtaksid Isanda vastu. Isegi kui
nad usuvad Jumalat, ei erine nende
teod maailma inimeste omadest. Nad
isegi räägivad Püha Vaimu vastu või
lähevad Jumala vastu.
Jeesuse eluajal oli palju inimesi,
kes ei uskunud Teda ja isegi kui nad
nägid hämmastavaid väetegusid pealt,
läksid nad ikkagi Püha Vaimu tegude
vastu. Aga Jeesus nägi neid lõpuni
usu läbi ja võimaldas neile pääsemise

Usutunnistus
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

„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)

vastuvõtmise võimalusi.
Need, kellel on headuse vili,
aktsepteerivad inimesi, kes lasevad
oma kurjusel esile tulla. Nad ei püüa
eristada, kellel on õigus või kes eksib
või kes on hea või kuri ja siis nendega
suhted katkestada ja neist vabaneda.
Nad kohtlevad neid inimesi lihtsalt
hästi ja on tõese südamega ning
lõpuks nad puudutavad nende südant.
Muidugi, kui teised
demonstreerivad jätkuvalt üha
suuremat kurjust, lõpetavad nad
surma teed pidi minnes, isegi kui
neile headust osutada. Aga isegi neil
juhtudel ei sea me oma taluvuspiiri
ega hülga neid, kui nad selle piiri
ületavad. Vaimne headus püüab
lasta neil otsida vaimset elu ja ei
anna lõpuni nende suhtes alla. Me
püüame jätkuvalt neile pääsemise
vastuvõtuvõimalusi anda.
Aga kuidas see vaimne headus
erineb muudest vaimsetest
tunnusjoontest? Te võite arvata: „Kas
hea samariitlase tähendamissõnas
saab tema tegusid mõtte poolest
armastavateks ja halastavateks
pidada?“
Muidugi kuuluvad nii südames
olev armastus kui ka halastus
headuse juurde. Aga vaimset headust
eristab soov sellist headust järgida
ja jõud seda tegelikult teoks teha.
Tulipunkti keskmes ei ole mitte
halastus iseenesest, sest me võime
teisi kaastundest aidata. Tulipunktis
on headus, millega samariitlane ei
saanud lihtsalt mööda minna, kui ta
pidi halastust omama.
Kui te teete koguduses
vabatahtlikku tööd ja kui teis on
headuse vili, ei ole te ustavad vaid
ühes, vaid kõigis asjus. Kui te
mingi ülesande tähelepanuta jätate,
võib leiduda keegi, kes sellepärast
kannatab. Jumalariiki ei saa siis
teoks teha nii nagu see teostuma
peaks. Seega te peate püüdma kõiges
ustav olla. Ma usun, et te saate seda
põhimõtet ka iga muu vaimuomaduse
puhul rakendada.
Kallid õed-vennad, kui te kannate
vaimse headuse vilja, on teil Isanda
kuju. Te ei tee mitte midagi. mis isegi
väikest last komistama paneks. Teil
on ka väline headus ja alandlikkus.
Te olete austusväärne ja te olete
Isanda kujuga ning teie käitumine ja
keelekasutus on samuti täiuslikud.
Ma palun Isanda nimel, et te
kannaksite kiiresti vaimse headuse
vilja ja tooksite Jumalale palju au!
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Uuenemine ja tervenemine
Püha Vaimu töö läbi
Armastuse Jumalal on hea meel lastest, kes toetuvad Tema peale ja kellel on usk Temasse.
Ja Ta lahendab nende igasugused eluprobleemid ning juhatab nad rõõmsasse ellu, kus pole muresid ega ängi.
Nüüd me kuuleme Koreas ja väljaspool seda Püha Vaimu väe abil terveks saanud koguduseliikmete tunnistusi.

„Kui ma Dr Jaerock Lee kätt surusin,
sain ma astmast terveks“

Diakon Byunghyup Jeon, 47-aastane, Masani Manmini kogudus, Lõuna-Korea

Ma mõtlesin, et mul oli lihtsalt külmetus, aga
sümptomid muutusid ajaga hullemaks ja mul esinesid
isegi hingamisraskused. Me kuulsin hingates imelikke
helisid ja ärkasin öösel kaks-kolm korda üles. Kui ma
ärkasin, oli tõesti raske taas magama jääda. Ühel ööl
oli mul raske hingata ja ma püüdsin kogu jõust avatud
akendega toas hingata.
2014. aasta oktoobris näitas mu arstlik läbivaatus, et
mul oli astma. Selle põhjus oli teadmata. Ma hakkasin
paluma Jumalalt armu, et osaleda ülistusteenistustel ja
◀Pildiallkiri: Diakon Byunghyup Jeoni perekond
(vasakult: diakon Jeon, tema pojad Sehyun ja
Younghyun ja ta naine diakoness Hyojeong Yim)

„Mu katkised luud tervenesid kiiresti
aega ja ruumi läbiva palvega“
7. novembril 2015 libisesin ma
kiiresti käies ja kukkusin maha.
Ma ei suutnud püsti tõusta. Ma
sain teiste abiga püsti tõusta, aga
tundsin suurt valu. Mind viidi
kiirabiga haiglasse ja röntgenipilt
näitas mu reieluukaela (puusaluu
all oleva luu) murdu.
◆

Arst ütles, et mind tuli luude
kordasaamiseks otsekohe
opereerida. Ta ütles, et mul
oli vaja enam kui kuu aega voodis viibida ja võimalikult
palju puhata. Sel ööl sain ma valu tõttu vaevu magada.
Ma ei suutnud oma ihu pöörata ega liigutada. Mul on vaja

◆

4 . j a a n u a r i l 2 016 . a a s t a l t e h t i m u l l e e m a k a
ultraheliuuring. Arst ütles, et mul oli kolm fibroidkasvajat.
Kaks emaka keskel asuvat kasvajat ei tekitanud spetsiifilisi
probleeme, aga kolmas, mis oli pähklisuurune ja asus
põhjas, surus mu emakat. Arst lisas, et see põhjustas
verejooksu. Ta hoiatas, et halvimal juhul tuli mu emakas
eemaldada. Ta kirjutas taotluskirja, et ma saaksin suuremas
haiglas ravi.
Ma hakkasin oma seni elatud kristlikku elu vaatama.

◆

2015. aasta veebruaris nägin ma und. Unenäos
nägim ma vanempastorit Dr Jaerock Leed ja rääkisin
tema ette põlvitudes talle oma haigusest. Siis ta palus
kogu südamest minu eest. Pärast unenägu läksin ma
vanempastori juurde. Mu haiguse nimetus oli mu
peopessa kirjutatud ja ma surusin ta kätt. Siis kadusid
kõik astma sümptomid.
Järgnev arstlik kontroll kinnitas, et ma olin astmast
terveks saanud. Halleluuja!

Vanemdiakoness Hyangwon Lee, 56-aastane, 15. kihelkond, Lõuna-Korea

perekonna abi, et tualetti minna.
◆

Järgmisel päeval – pühapäeval – saatsin ma palvesoovi
Dr Jaerock Leele, kes oli mägedes olevas palvemajas.
Mingil hetkel veidi hiljem tundsin ma, kuidas valu kadus
vähehaaval. Sel ööl sain ma hästi magada. Esmaspäeval ei
tundnud ma mingit valu ja võisin teiste abita, kepile toetudes
tualetti minna.
Järgmisel päeval sain ma iseseisvalt, ilma igasuguse abita
seista. Ma taastusin kiiresti ja hakkasin normaalselt liikuma.
Hiljem läksin ma haiglasse, kus mulle tehti röntgenipilt, mis
näitas, et varem katki olnud reieluukaela periost oli väga
hästi kokku liitunud.
Ma tänan ja austan kõige eest Jumalat, kes tegi mind oma
hämmastava väega terveks.

„Pähklisuurune moodustis (fibroid) oli kadunud“
2015. algusest esinesid mul
tugevad menstruatsioonivalud.
Ma tundsin otsekui mu
sisi kond olek s vä ä ndu nud.
Mul tekkis vaevahigi ja vahel
ma m i nest asi n. Mul esi nes
liigne menstruaalveritsus ja ma
veritsesin isegi siis, kui mul
menstruatsiooni ei olnud. Mu
nägu oli kahvatu ja mul oli raske
trepist üles minna, sest mul ei
olnud jõudu. Ma hingeldasin
tavaliselt ja mul oli aneemia ja kõhukinnisus. Ma kaotasin
ka palju juukseid.

Taanieli palvekoosolekul. Kui ma mõtisklesin enese
elu üle Jumala Sõna valgel, sain ma aru, et ma olin
olnud kuri ja hakkasin meelt parandama.
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Vanemdiakoness Misuk Kim, 44-aastane, 1. kihelkond, Lõuna-Korea

Ma töötasin kogudusejuhina, aga säilitasin oma südames
kurje omadusi nagu kõrkust ja uhkust. Ma parandasin
samuti meelt leigest usust. 15. jaanuaril võtsin ma vastu
naistemisjoni juhtivpastori Rev Heesun Lee palverätiku abil
tehtud palve (Apostlite teod 19:11-12). Pärast seda esines
mul ikka veritsus. Kaks päeva hiljem oli mul verejooks
ja mu ihust tuli välja must mügarik. Sellest hetkest alates
verejooks lakkas ja mu menstruatsioon muutus normaalseks.

❖Enne palvet

Mügarik
(fibroid), mis
põhjustas
verejooksu

◆

Pärast valmistusin ma täielikuks ter venemiseks
ja osalesi n Ma n m i n i palvekesk use Ju mali k ul
t e r v e n d u s k o o s o l e k u l . 7. v e e b r u a r i l 2 016 o l i
koguduseliikmetel võimalus tervitada vanempastor Dr
Jaerock Leed ja tema sõnumit kuulata. Kui ma võtsin
vastu ta tervenduspalve ja surusin usus ta kätt, tulvas mu
südamesse rõõm ja ma olin oma tervenemises veendunud.
Mu põsed õhetasid ja seisund normaliseerus. Mul ei olnud
enam hingamisraskusi ega kõhukinnisust. Halleluuja!

Kolm mügarikku: 1,2cm,
2-3cm ja 3,5cm suurune

❖Pärast palvet

◆

18. veebruaril läksin ma haiglasse korduvläbivaatusele.
Ultrahelipilt näitas, et varem verejooksu põhjustanud
fibroidkasvaja ja emakasisene kasvaja olid täiesti kadunud
ja järelejäänud kasvaja oli kahanenud 3cm pealt 2,2cm
suuruseks. Ma tänan ja austan kõige eest Jumalat.

Verejooksu põhjustanud mügarik ja
väiksem mügarik olid kadunud Ja teine
mügarik kahanes 2,2cm suuruseks
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„Ma lugesin raamatut Vaim, Hing ja Ihu ja mu elu uuenes!“
Vend Reward Sibanda

Kui ma lugesin Dr Jaerock Leee
das
raamatut Vaim, Hing ja Ihu, avaldas
see mulle sügavat muljet, sest see
da.
raamat suudab inimelusid uuendada.
Ma usun, et leidub väheseid, kes
het
suudavad mõista Jumala algset tahet
ja seda teistele selgitada.
D r L e e r a a m a t Va i m , H i n g
ja Ihu selgitab vaimu, hinge jaa
ihu põhimõisteid nii, et isegi eri
kultuuridesse kuuluvad inimesed
võivad neist hästi aru saada. Ma
suutsi n t äpselt mõist a , m illest
inimene on tehtud.

Vaim, Hing ja Ihu I ja II osa.
Autor: Dr Jaerock Lee

◆

panii töötaja. Ta sai Dr Lee
ühe GCN’i koostööliidu kom
Vend Reward Sibanda on
lekul. Ta ütles, et raamat
NRB 2015. aasta kokkutu
raamatu Vaim, Hing ja Ihu
ning jagas siis seda armu
ma
saa
aru
u
sellest põhjalik
avaldas talle muljet ja ta sai
N’i kabiini ja edastas oma
Sel aastal külastas ta GC
sadade kaaskristlastega.
direktori James Jaehwan
N’i
GC
nda
(vend Reward Siba
südamlikud tänuavaldused
biini juures).
Leega GCN’i väljapanekuka

„Ma vabanesin öistest valudest, mis panid mind
tundma, et mu hingamine lakkab ja ma suren“
Mul tekkisid hingamisraskused 1999. aastal. Ma läksin
haiglasse, kus mulle tehti läbivaatus, aga selle käigus ei
avastatud midagi ebatavalist. Kuid ma ärkasin sageli keset
ööd hingamisraskuste tõttu üles. Ma tundsin otsekui keegi
oleks mu suu käega sulgenud ja et ma hakkasin surema. Öösel
olid mu südamelöögid tavalisest mitu korda kiiremad ja ma
tundsin otsekui mu süda tuleks suu kaudu välja.
◆

Ma kartsin seda igaöist surmavalu. Ma läksin uuesti
haiglasse ja lasin teha südame ja kopsude läbivaatuse ning
isegi psühhiaatrilise kontrolli, ent mulle öeldi, et probleemi
polnud. Ma toetusin taaskord laama budismile ja šamanismile,
aga need ei toiminud. Kuna hingamisraskused olid mitu aastat
esinenud, oli mul raske kiiresti trepist üles-alla liikuda.
2015. aasta oktoobris tehti mulle meditsiiniline läbivaatus,
mis näitas, et mu süda ei töötanud normaalselt. See oli

Pärast selle raamatu lugemist juhtus minuga midagi hämmastavat.
Ma tundsin, kuidas Piibli Sõna puudutas esmakordselt mu südant. Ma
hakkasin erineval tasemel palvetama ja sain aru, kuidas ma palvetama
peaksin. Ma tundsin, kuidas Jumala Sõna tungis minust läbi nii kaugele,
et see lõhestas vaimu ja hinge, liikmed ja üdi. Ma suutsin seda oma ellu
rakendada. See raamat uuendas mu elu ja iga seda raamatut lugenud
inimese elu on uuenenud. Ma tänan Dr Leed kogu südamest!

Vend Chendsuren, 35-aastane, Mongoolia Manmini kogudus

arütmiast tingitud paroksümaalne hingamisraskus.
Sel ajal olin ma Mongoolia Manmini koguduse liige,
kuid ma olin kaua kogudusest eemal olnud. 2015. aasta
novembris läksin ma kogudusse ja osalesin pühapäevastel
ülistuskoosolekutel. Koguduse pastor Botzorig palvetas minu
eest väega täidetud palverätiku abil (Apostlite teod 19:11-12).
Ta ütles, et Manmini Keskkoguduse vanempastor Dr Jaerock
Lee oli palverätiku eest varem palvetanud.
Kui mu eest palvetati, tundsin ma, et miski tuli mu ihust
välja ja mu süda muutus rahulikuks. Ma tundsin end hästi ja
puhtalt. Sellest ajast saadik olen ma olnud terve ja minus ei
ole midagi ebanormaalset olnud. Ma magan hästi ja ärkan
normaalselt. Ma tunnen end tänulikult ja olen hämmastunud,
et ma saan niisugust harilikku elu elada. Isegi kui ma trepist
üles-alla jooksen, ei esine mul mingit probleemi. See on
hämmastav! Halleluuja!

„Ma sain kroonilise malaaria mõjust terveks“

Vend Heritie Colongzi Kabasele, 32-aastane, Kinshasa Manmini kogudus, Kongo DV

2006. aastast alates oli mul tugev kõrge palavik ja mulle pandi
kroonilise malaaria diagnoos. Ma ei suutnud käia, sest mu külg
valutas. Ma ei saanud sirgelt lamada, seega ma pidin teise külje
peal lamama. Mul oli ka peavalu, seega ma ei saanud hästi süüa.
Sümptomite taga seisis põrna laienemine. Ma tarbisin ravimeid ja
olin haiglaravil, kuid mu seisund ei paranenud.
◆

2006. aastal toimus Kongo DV Kinshasa Triumph Boulevard
1997 aadressil Dr Jaerock Lee Kongo DV Ühendkoosolekute sari.
Mu isa tahtis, et ma saaksin Dr Lee palve kaudu terveks, seega ta
viis mind sinna ja aitas mul vastu võtta ta tervenemispalve. Pärast
seda sain ma põrna laienemisest terveks.
2010. aastal tekkis mul taas kõrge palavik ja selle tagajärjel ma
minestasin äkki juunis ja pärast seda uuesti juulis. Mind viidi sageli
kiirabiga haiglasse. 2011. aastal ei saanud ma enam tööle minna.
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◆

2015. aasta jaanuaris juhatas sõber mu Kinshasa Manmini
kogudusse ja ma registreerusin koguduseliikmeks. Kahe kuu
pärast hakkasin ma koguduse aastapäevapidustuste sündmusteks
ettevalmistusi tegema. Ma ei olnud oma tervisliku olukorra tõttu
väga enesekindel. Aga ma osalesin esinemise ettevalmistustel
pärast seda, kui kuulsin, et kui ma olen Jumalale meeltmööda,
vastab Ta mu palvele. Ma osalesin kõigil ülistusteenistustel ja
võtsin GCN’i saate vahendusel siira südamega vastu Dr Lee
tervenduspalve.
Sestsaadik ei ole mul ainsatki füüsilist probleemi esinenud ja
ma olen püsinud terve. Kogu minevikus elatud elu vältel olid mul
peavalud, kogu mu ihu oli higine ja ma pidin jõuetult pikali heitma.
Nüüd olen ma terveks saanud ja saan Jumalat kiita nii nagu ma
soovin. Ma olen õnnelik! Halleluuja!
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