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2016. aasta piirkondlik, alapiirkondlik ja
grupijuhtide pühendumisteenistus
Pealkiri: Usumõõt (Roomlastele 12:3) Kõneleja: Vanempastor Dr Jaerock Lee

2 2 . m a i l , 2 016 v i i d i
pühapäevaõhtuse teenistuse
ajal läbi piirkondlik,
alapiirkondlik ja grupijuhtide
pühendumisteenistus.
P ü h e n d u n u i d o l i 16 9 0 ,
k u hu k uuluvad kolme
ülisuure kihelkonna juhid
(1- 9 k i h e l k o n n a d , 10 21 k i h e l k o n n a d j a 2 2 32 k i h e l k o n n a d ); H i i n a

kihelkond (Korea hiinlased
ja hiinlased); ja välismaalaste
kihelkond (Koreas elavad
välismaalased). Seal
osalesid ka 43 harukoguduse
juhid, kaasa arvatud
Masan i, Daejeon i, Id aGwangju, Gumi, Miryangi,
Cha ng won i, Cheona n i,
Muani, Yeosu, Iksani, Jeonju
ja Uus-Gwang ju Manmini
koguduste juhid.
G C N (w w w.g c n t v.o r g)
e d a st a s ü l ist u st e e n ist u st
otseülekandena ja Interneti
kaudu. Kog udusevanem
Hongki Park, Meeste
piirkondlike juhtide
liidu president, ju hatas
teenistust. Vanemdiakoniss
Ky u n g a e J e o n , N a i s t e
grupijuhtide liidu juhataja,

tegi esinduspalve ja
vanemdiakoniss Misu n
Kil Daejeoni Manmini
kogudusest luges kirjakohti.
Siis tõid pühendunud
Ju m a la le kog u s üd a me st
erilist kiitust.
Vanempastor Dr Jaerock
Lee edastas sõnumi
p e a l k i r j a g a „Us u m õ õ t “,
mille aluseks oli Roomlastele
12:3 ja t a rääk is kol mest
põhipun ktist niisug use
juhtidele kohase usu
saavutamiseks.
Ta julgustas neid, et nad
püüaksid endist parimat anda
ja Isanda südant saada nende
kolme pu n k ti täit misega:
südame sügavusega ehk kui
palju te olete saav utanud
vaimset armastust ja

tasadust; südame laiusega
ehk nimelt, kui palju hingi
te suudate aktsepteerida ja
teenida; ja südame mahuga
eh k t eist e sõn a dega , k u i
palju te tegudes oma usku
näidanud olete.

Teenistuse läbiviimise ajal
otsustasid pühendunud usus
roh kem kasvada, hingede
eest Isanda südamega
hoolitseda ja Kristuse täiuse
täisea juurde kuuluvat
usumõõtu saada.

Iisraeli Kristallfoorumil peetud Kristallmuusika festival

2016. aasta Kristallmuusika festivalil austasid paljudest riikidest tulnud inimesed Jumalat. Diakoness Seongkyeol Ju ja Manmini Keskkoguduse Au ülistustantsu meeskond (keskel) kutsuti
osalema ja nad puudutasid paljude osalejate südameid.

Laupäeval, 14. mail toimus kell
18.00 Iisraeli Kibbutzi hotelli Kibbutzi
Shefayimi saalis K ristallmuusika
festival, kus osales umbes 900 inimest,
kaasa arvatud riigi messiaanlikud
juudid koos inimestega Lõuna-Koreast,
Venemaalt, Ukrainast, Filipiinidelt,
Aafrikast ja Lätist.
Kristallmuusika festival sai alguse
2010. aasta Kristallfoorumist (Iisraeli
pastorite liit). Alates 2012. aastat on
sinna kutsutud Manmini Keskkoguduse

esinemismeeskondi, mis on Jumalat
a u s t a n u d . 2 016. a a s t a l e si n e sid
diakoness Seongkyeol Ju ja Kujutavate
Kunstide Komitee Au ülistustantsu
meeskond sündmuse esimeses osas
ja kõrghetkel. Nad tantsisid Iisraeli
t raditsiooniliste laulude saatel ja
demonst reer isid lehvi k ut antsu ja
vägevat ülistustantsu. Diakoness Ju
kiitis Jumalat ja juhtis ka ülistust ja
kogudused said ühiselt Jumalat kiita.
CGN, TBN Venemaa, CNL, Impact

T V ja I n Victor y ed ast asid sed a
sündmust otse satelliitide ja Interneti
kaudu, seega Venemaa, U k raina,
Ameerika Ühendriikide ja Kasahstani
ning Iisraeli inimesed said ülekande
vahendusel liituda.
Kristallfoorumi organiseerijateks olid
Iisraeli pastorid, keda Dr Jaerock Lee
Iisraeli teenistus vaimselt julgustas.
Dr Lee kuulutas evangeeliumi ja tema
kaudu ilmnesid alates 2007. aasta juulist
kolme aasta jooksul tehtud 12 külastuse

jooksul kogu Iisraeli paljudes kohtades
väeteod.
20 09. a ast a septembr is ju hat as
t a I i s r a el i ü he nd ko o s olek u s a r ja
Jer uusalem ma rahv usvahelises
koosolekukeskuses. Sellest ajast saadik
on Kristallfoorumi pastorid korraldanud
mitmeid erinevaid teenistussündmusi
nag u K r ist all muusi ka fest ival,
Pa l ve r ä t i k u k a u d u t e r ve n e m i s e
koosolekusarjad, pastorite seminarid,
noortelaager ja abielupaaride seminarid.
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Elusõna - Püha Vaimu üheksa vilja (8)
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Tasaduse vili

Vanempastor Dr Jaerock Lee

„Aga Vaimu vili on armastus, rõõm,
ra hu, pi k k meel, la h k us, headus,
ust av us, t asadus, enesevalitsus –
millegi niisuguse vastu ei ole Seadus“
(Galaatlastele 5:22-23).

●●●
Üldiselt peavad inimesed kedagi
tasaseks, kui tal on leebe ja
mõõdukas iseloom. Aga vaimne
tasadus, mida Jumal tunnustab, ei
seisne vaid tasaduses ja leebuses.
Aga kuidas siis saada üheksa Vaimu
vilja seast seda „tasaduse“ vilja?
1. See tähendab südant, mis saab
kõigist aru ja võtab nad omaks
Vaimne tasadus tähendab tarkust ja
võimet eristada õiget ja vale, samal
ajal igaüht mõistes ja aktsepteerides,
sest niisugustes inimestes pole
kurjust. Nimelt, see tähendab
vooruslikku suuremeelsust leebe ja
mõõduka iseloomuga. Kui teil on
see vooruslik suuremeelsus, ei ole te
lihtsalt kogu aeg leebe, vaid te olete
ka vajaduse korral väärikad.
Tasase inimese süda on pehme nagu
puuvill. Kui puuvilla kiviga visata
või nõelaga torgata, puuvill katab ja
võtab objekti enesesse. Samamoodi,
hoolimata sellest, kuidas teised tasast
inimest ka ei kohtleks, ta ei tunne
oma südames nende vastu vimma.
Nimelt, ta ei vihastu ega tunne
ebamugavust. Samuti, ta ei põhjusta
ka teistele ebamugavustunnet. Ta ei
mõista kohut ega tauni, vaid mõistab
ja aktsepteerib teisi.
Inimesed tunnevad, et selline
inimene trööstib neid, seega paljud
tulevad ja leiavad temas hingamise.
See on nagu suur paljude okstega
puu, kuhu linnud saavad tulla, pesa

teha ja puhata okstel.
Näiteks, Jumal tunnistas, et Mooses
oli tasane inimene. 4. Moosese
raamatus 12:3 öeldakse: „Aga
mees, Mooses, oli väga alandlik,
alandlikum kõigist inimestest maa
peal.“ Iisraeli lapsi oli kokku üle
600 000 täiskasvanud mehe. Naiste
ja lastega oli neid palju rohkem
kui 2 miljonit. Nii paljude inimeste
juhtimine oleks juba iseenesest
tavalise inimese jaoks väga raske
ülesanne. Iisraellased kaebasid ja
läksid Moosesele vastu, isegi kui
Mooses demonstreeris neile väga
suurt väge. Me võime aru saada, kui
tasane Mooses oli, pelgalt tõdedes
tõsiasja, et ta juhatas neid inimesi
kõrbes 40 aastat.
Matteuse 5:5 öeldakse: „Õndsad
on tasased, sest nemad pärivad maa.“
Siin ei tähenda maa pärimine maa
peal maatüki saamist. See tähendab,
et te saate tasaduse omandamise
määraga võrdeliselt suure taevase
maa-ala.
Isegi kui teil on maa peal väga suur
maavaldus, ei saa te seda Taevasse
kaasa viia. Aga kui te tasaduse
saavutamisega saate Taevas maad, on
see teie igavene pärand. Selles kohas
saate te Isandaga ja teile armsate
inimeste seltsis igavesti õnnehetki
veeta.
2. Vaimne tasadus on nagu hea
maapind
Va i m s e l t o n t a s a n e s ü d a h e a
maapinna sarnane. Kui inimeses on
palju kurjust, on ta süda teekõrval
oleva mulla moodi paakunud ja ta ei
suuda tõde vastu võtta. Isegi kui ta
tõde kuuleb ja Jumalalt armu saab,
hakkab ta peagi kahtlema ja arm
voolab temast välja, kui ta hülgab
selle maailmalike asjade saamiseks.
Aga isegi niisugust südamepinda
saab muuta heaks pinnaks, kui see
inimene näeb selle muutmiseks
usinalt vaeva.
Isegi kõige viljatumat maad saab
heaks pinnaks muuta, kui põllumees
seda usinalt harib. Täpselt nii nagu
põllu iseloomu saab muuta, saab ka
inimeste südameid Jumala väega
muuta.
Isegi põlluäärse maa moodi
paakunud südameid saab Püha Vaimu

abil künda. Isegi palju kurjust täis
südameid saab muuta tasasteks,
kui kurjus sealt välja ajada. Isegi
südamed, mis on täis kadedust,
armukadedust, tüli ja muud liiki
kurjust, võivad muutuda leebeks ja
tasaseks. Mida rohkem te oma südant
niimoodi harite, seda rohkem te
kannate tasaduse vilja.
Aga teie süda ei saa automaatselt
muutuda, lihtsalt seetõttu, et te
võtsite Püha Vaimu vastu. Ka teie ise
peate selle kallal vaeva nägema. Te
peate pidevalt ja innukalt palvetama
ja püüdma mõtelda, rääkida ja
tegutseda kõiges tõeselt. Te ei või
pärast mitut nädalat või kuud alla
anda, vaid te peate lõpuni jätkuvalt
vaeva nägema. Kui Jumal näeb
niisugust vaevanägemist, võtab Ta
seda arvesse ja annab teile oma armu
ja väe ja Püha Vaim aitab teid.
Kui te harite oma südamemaa
heaks maapinnaseks, kannate te
automaatselt ka muid Püha Vaimu
vilju. Aga tasadus on südamemaa
künniga kõige lähemalt seotud. Te
ei saa tasaseks muutuda, kui te ei
vabane keevalisusest, vihkamisest,
kadedusest, ahnusest, tülitsemisest,
hooplemisest, eneseõigusest jms.
Niisuguste omadustega südame
korral leiavad teised teis hingamise.
Sellepärast on tasadusel muude
Püha Vaimu viljadega võrreldes
pühitsusega lähem side. Kui teil on
vaimne tasadus, saate te kõigele,
mida te palute, vastused, täpselt nii
nagu heasse põllumaasse külvates
saab head vilja. Te kuulete ka Püha
Vaimu häält selgelt, seega teil on
kõiges hea käekäik.
3. Vaimne tasadus voorusliku
suuremeelsusega
Esiteks, vooruslik suuremeelsus
näib tegudes väärikas ja mõõdukas.
Need, kes on kogu aeg lihtsalt leebed
ja kellel puudub õige eristusvõime,
ei suuda teisi aktsepteerida.
Teised vaatavad neile ülalt alla ja
kasutavad neid ära. Samamoodi,
need, kellel on nii tasadus kui
vooruslik suuremeelsus, on õige
otsustusstandardiga. Nad teevad
õigust, õiget ja vale õieti eristades.
Kui Jeesus puhastas Templi ja
noomis variseride ja kirjatundjate

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)

s i l m a k i r j a l i k k u s t , o l i Ta v ä g a
mõjuv ja range. Tal on tasane süda,
mis ei „murra rudjutud pilliroogu
ega kustuta hõõguvat tahti“, aga
sellegipoolest Ta noomis inimesi
vajaduse korral rangelt. Kui teie
südames on niisugune väärikus
ja õigsus, ei saa inimesed teid
põlgusega näha, isegi kui te ei tõsta
kunagi häält ega ürita karm olla.
Välimus on samuti seotud Isanda
maneeride omandamise ja täiuslike
füüsiliste tegudega. Vooruslikul
inimesel on väärikus, meelevald
ja ta sõnad on tähtsad; ta ei kõnele
hoolimatult tähendusetuid sõnu.
Ta riietub igas olukorras kohaselt.
Ta näoilmed on leebed, viisakusetu
või külma ilme asemel. Vooruslik
ja suuremeelne inimene teeb kõige
ausalt ja ta on ka arvestav ning paneb
inimesed end mugavalt tundma.
Järgmiseks, vooruslikku
suuremeelsust on näha halastuse ja
kaastunde tegudes. Need teod ei aita
üksnes rahahädas olijad, vaid ka
vaimselt väsinuid ja nõrku, trööstides
neid ja olles nende vastu armuline.
Oletame näiteks, et keegi usklik
kannatab usu tõttu tagakiusu. Siin
tunnevad mõned juhid ainult oma
südames talle kaasa. Teised juhid
aga julgustavad ja trööstivad teda ja
samuti aitavad teda olukorras, kus ta
on. Kui tasadust demonstreeritakse
väliselt vooruslike tegude näol, saab
see teistele armu ja elu anda.
Kallid õed-vennad Kristuses,
kui asjad ei lähe soovikohaselt,
ütlevad mõned: „Pole parata, sest
ma sündisin selliseks.“ Aga need,
kes usuvad Jumalat, ei või niimoodi
rääkida. Me võime iseloomu ja isegi
südamepõhjas olevat Püha Vaimu töö
abil muuta.
Isegi keevalisus, hooplemine,
enesekeskne meelelaad ja tugev
eneseõigus võivad oma loomu
poolest muutuda tasaseks ja
vooruslikuks südameks, kui
südamest kurjus välja ajada ja südant
kasvatada. Isegi väga introvertsed ja
arglikud iseloomud võivad muutuda
julgeks ja suuremeelseks, et paljusid
muid inimesi aidata.
Ma loodan, et te kasvatate usinalt
oma südant ja kannate kaunist
tasaduse vilja, et teist saaks Moosese
taoline suur astjas.
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Et rakendada ellu vaimset armastust,
mis usub, loodab ja talub kõike
Mõned inimesed teevad kogu aeg vigu ja põhjustavad kahju ning teevad teiste elu
raskeks. Mõned kurdavad palju ja isegi tusatsevad pisiasjade üle. Kui te olete
rühmatöösse kaasatud või teete midagi teistega, võite te arvata, et oleks parem,
kui teisi ei oleks teiega. Aga meie – jumalalapsed – peaksime kasutama oma elus
vaimset armastust, mis „usub, loodab ja talub kõike“ ka nende eest. Aga vaatame
nüüd selle ellurakendamise üksikasjalikke meetodeid.

◆ 1. samm ◆
Me peame Jumala
armastust lõpuni
uskuma

◆ 2. samm ◆
Me peame uskuma,
et katsumused
on meie lootuste
täidemineku otsetee

◆ 3. samm ◆
Meil on vaja ainult
head teha

1. Peetruse 1:7 kirjutatakse: „Et
teie usk läbikatsutuna leitaks palju
hinnalisem olevat kullast, mis on kaduv,
ent mida siiski tules läbi proovitakse, ja
oleks teile kiituseks, kirkuseks ja auks
Jeesuse Kristuse ilmumisel.“
Jumal tahab, et Ta lapsed kasvaksid
usus kiiresti üles ja võidaksid iga
usukatsumuse, hoolimata sellest, kui
karm see ka poleks. Ta tahab seda, sest
Ta lapsed saavad ainult siis kogeda
igavesti kestvat kiitust, austust ja au
taevariigis.
Jumala Sõna alusel elades võivad
meie ees seista ebaõiglased kannatused.

Selleks, et neid võita, tuleb uskuda,
et me oleme Jumala erilise armastuse
osalised. Me peaksime teadma, et
see tuleb meid paremasse taevasesse
elukohta juhatava Jumala armastusest
ja Teda kogu südamest tänama.
Lisaks, me peaksime Tema armastust
lõpu n i usk u ma. Ku i me sat t u me
usukatsumustesse, võib see valus olla.
Kui valu on tugev ja kestab kaua,
võivad mõned mõtelda: „Miks Jumal
ei aita mind? Kas Ta tõesti ei armasta
mind?“
K u i m e i l o n Te m a a r m a s t u s t
puudutavaid kahtlusi, võime me tahta

loobuda. Me võime isegi kurta ja Tema
vastu halvakspanu tunda. Me peame
Jumala armastust oma südames hoidma
ja katsumused välja kannatama. Me
peame uskuma, et Jumal tahab meid viia
parematesse taevastesse eluasemetesse,
sest Ta armastab meid.
Kui me usume Jumala armastust
ja kannatame lõpuni välja, saame
me viimaks täiuslikuks inimeseks
(Jakoobuse 1:4). Katsumus on Jumala
armastus, mis hoolib meist väga palju.
Ma loodan, et te usute muutumatult
seda armastust, et te võiksite kõiki
katsumusi taluda ja võita.

Roomlastele 5:3-4 öeldakse: „Aga
mitte ainult sellest, vaid me kiitleme
ka viletsusest, teades, et viletsus
toob kannatlik kuse, kannatlik kus
läbikatsutuse, läbikatsutus lootuse.“
Öeldu kohaselt, katsumuste
väljakannatamine on meie lootuste
täidemineku otsetee.
Mõned võivad mõtelda: „Millal ma
uuenen?“ Aga kui me talume katsumusi
ja jätkame uuenemist, saame me lõpuks
Jumala tõelisteks ja täiuslikeks lasteks,
kes sarnanevad Temale. Lõpuks vastame
me Uu d e Je r u u s a le m m a m i ne k u

tingimustele.
Seega, kui katsumus tuleb, ei tohiks
me seda vältida, vaid peaksime selle
läbimiseks parimat andma. Muidugi,
inimesel on loomulik soov lihtsat
teed valid a. Aga k ui me püü ame
katsumustest pääseda, jõuame me
soovitud sihtkohta palju hiljem.
Oletame, et on keegi, kes teeb kõiges
teie elu raskeks. Te ei näita seda avalikult
välispidiselt välja, aga te tunnete selle
inimese suhtes ebamugavust. Te tahate
teda lihtsalt vältida. Sellisel juhul ei
tohiks te olukorda lihtsalt ignoreerida,

vaid te peaksite selle aktiivselt võitma.
Te peate taluma asju, mis panevad teid
temaga viibides kannatama ja saama
omale südame, mis mõistab teda täiesti
ja andestab talle. Kui te püüate niimoodi
ja näete selle kallal vaeva, annab Jumal
teile tema armastamiseks vajaliku armu
ja jõu.
Seega, katsumused on otsetee teie
lootuse teekonnal. Kui te tõesti tahate
vaimset armastust omada, tuleks teil
katsumustesse sattudes alati rõõmu
tunda, mõteldes, et te lähete siis tõesti
otseteed.

Taaniel elas ainult Jumala Sõna järgi
ja ei läinud maailmaga kompromissile,
aga kurjade inimeste sepitsuste tõttu
visati ta lõukoerte auku (Taanieli 6.
peatükk). Aga ta ei kurtnud kunagi
Jumala üle. Ta ei kur tnud kunagi
teda auku visata lasknud kuninga
üle. Kuigi ta teadis, et tegu oli kurja
sepitsusega, ta ei reageerinud kurjalt
t e m a va st u salapla a n i haudu nud
inimeste vastu. Kuna ta teadis Jumala
tahet, reageeris ta ainult headusega.
Siis saatis Jumal oma inglid, kes
sulgesid lõukoerte suud ja kaitsesid
Taanieli igasuguse kahju eest. Taanieli
asemel said lõukoerte saagiks hoopis
k u r jad i n i mesed, kes tema vast u
salaplaani sepitsesid.
Meie vast u k u r jalt käit uvate
inimeste vastu headusega
reageerimine võib rumal näida. Aga
kui me teame vaimumaailma seadust,
on tark ainult headusega tegutseda.

See on ka õnnistuse tee. Me peaksime
kurja headusega võitma.
Li hali k ust va atenu rgast näivad
l ä bi k a t s u m i s e d või k a t s u m u s e d
teistelt inimestelt või mingisugusest
olu kor r a st t u levat. Aga ne e d on
vaimses mõttes vaenlase kuradi ja
saatana toodud ja katsumuse võitmine
on vai m ne la h i ng. Selle la h i ng u
võitmiseks tuleb meil vaimumaailma
reeglite järgi võidelda.
Roomlastele 12:21 öeldakse: „Ära
lase kurjal võitu saada enese üle, vaid
võida sina kuri heaga!“ Kui me teeme
niimoodi head, võib näida, et me
kanname kahju ja kaotame hetkeks,
aga tegelikult on lugu vastupidine,
sest õiglane ja hea Jumal valitseb
vaimumaailma seaduse alusel kogu
õn ne, ebaõn ne, elu ja inim kon na
surma.
Nä it e k s , ke eg i t e ie s e a s t või b
kannatada uskmatute pereliikmete

tagakiusu. Tagakius kaob kiiresti ja
teie pere võtab evangeeliumi vastu
ainult siis, kui te headusega tegutsete.
Aga mõned võivad arvata: „Miks ta on
nii kuri?“ ja püüda teda vaidlemisega
veend a. Siis muut ub kat su mus
tõsisemaks ja võtab kauem aega.
Siis tuleb teil esiteks püüda nende
südant armastusega puudutada. Te
peate palvetama armastusega ja neid
Isandas teenima. Te peate saama
valguseks, mis teie perekonna peale
eredalt särab. Igasuguses olukorras
tuleb teil mõtelda headusega ja usus
tunnistada.
Te peaksite igas olukor ras head
tegema, jät tes apostel Pauluse
usutunnistusega „Ma suren
ig a p ä e v a s elt! “ jä r el e jä lje. Si i s
tegutseb Jumal parimal ajal. Vaimse
lahingu võimsaim relv ei ole inimlik
väevõim ega tark us, vaid Ju mala
headus.
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Kui ma olin
„Mu elav Jumal! Sinu tõttu
Ma olin 49 aastat
südameataki tõttu
olen
ma
rõõmus!“
vasakust kõrvast kurt,
surmasuus,
aga ma hakkasin kuulma!
tehti mind taas elavaks!
Diakoness Sungsil Kim, 62-aastane

Õde Yeonok Kim, 57-aastane

2009. aatal oli ma Tianjini haiglas südameinfarkti tõttu
surmasuus. Arst ütles, et mul polnud elulootust ja
kirjutas krematooriumi jaoks dokumendid valmis.
Mu tütar diakoness Songyeon Han helistas mu
õele diakoness Seongok Kimile Yanjisse ja ütles
talle, et ta tahtis, et ma võtaksin Dr Jaerock Lee
palve vastu. Ma võtsin pühapäevahommikusel
teenistusel mobiiltelefoni kaudu vastu tema
palve haigete eest.
Siis nägin ma nägemust, kus mu rinnast tuli
suur kivi välja. Ma vaatasin ringi, et seda leida.
Tütar küsis, mida ma otsin ja ma ütlesin talle,
mida ma nägin. Ta ütles rõõmuga: „Mu ema on
päästetud!“
Ma palusin, et arst tuleks, et mind haiglast välja
kirjutataks. Aga ta tõi matusebüroo juhataja kaasa. Kui
ta mind nägi, oli ta üllatunud, sest ma seisin normaalselt.
Ma olen Jumala hämmastava väe läbi ikka elus. Halleluuja!
Ma ei ole väga haritud ja mul ei ole midagi. Ma saan vaid
kuulutada elavast Jumalast, kellega ma kohtusin, inimestele,
kes surevad ja ei tea midagi Taevast ega põrgust. See
on põhjus, miks ma elan. Ma tänan ja austan kõige eest
Jumalat!

Diakoness Sungsil
Kim (vasakul) ja õde Yeonok
Kim Hiina kihelkonnast

Kui ma olin üheksa-aastane, oli mul tugev kõrvavalu ja
lõpuks kaotasin ma vasakust kõrvast kuulmise. Ma käisin
kümme aastat koguduses, kuid ma ei kuulnud jutlusi
hästi. Ma tundsin end alati häiritult ja muutusin
paljus passiivseks.
12. mär tsil, 2016. aastal, kui ma jalutasin
naabruses, sattusin ma kokku diakoness Sungsil
K i m iga , kes jagas Manmini Uudiseid. Ma
kuulsin tema käest Dr Lee kaudu ilmnenud
väetegudest ja registreerusin järgmisel pühapäeval
koguduseliikmeks.
Pühamu oli nii ere, et ma tundsin, otsekui ma
oleksin Taevas. Ma olin kindel, et Jumal viis mu
sinna kogudusse, seega ma valasin palju tänupisaraid.
Märtsi lõpus käisin ma ka Manmini palvekeskuse
Jumaliku tervenemise koosolekul. Pärast keskuse juhataja
Boknim Lee jutluse kuulamist parandasin ma meelt, et
ma olin vihanud oma vanemaid, õdesid-vendi ja kolleege. Siis
võtsin ma vastu palve, mis tehti palverätikuga, mille eest Dr
Jaerock Lee oli eelnevalt palvetanud (Apostlite teod 19:11-12).
Ma tundsin hetkeks torget ja siis hakkasin ma kuulma vasakust
kõrvast, mis oli 49 aastat kurt olnud. Halleluuja!
Ma hakkasin hästi kuulma. Ma olen väga õnnelik!

„Mind õnnistatakse
pühaduse evangeeliumi
läbi uuenemise tõttu“

Ma olin varem katoliiklane ja mul
puudus päästekindlus. Mu südames
polnud rahu. Mulle meeldis sõprade
seltsis maailma meelelahutuste ja
alkoholijoomisega tegeleda. Ma
vihkasin teisi tühiasjade pärast ja
tundsin vimma. Ma isegi peksin
oma naist ja elasin end tema peal
välja, kui väljaspool perekonda
midagi halvasti läks. Mu peres
ei olnud rahu. Ma olin sõjaväes
leitnant, aga mul oli paljude põhjuste
tõttu raske ametikõrgendust saada.
2006. aastal kuulsin ma,
et Lõuna-Koreast tulnud
rahvusvahelise äratusjutlustaja
Dr Jaerock Lee kaudu leidsid aset
hä m ma st ava d ter vendu steod.
Ma lä k si n t e m a Kongo R DV
ühendkoosolekusarjale. Ma nägin,
k u id a s p a lju d i n i me s e d s a id
ravimatutest ja surmaga lõppevatest haigustest
terveks. Ka tema sõnum puudutas mind. Hiljem
kuulsin ma Kinshasa Manmini kogudusest ja läksin
sinna.
2007. aasta jaanuaris sai minust Manmini
koguduseliige ja ma hakkasin GCN’i kaudu Dr
Lee sõnumeid kuulama. Ma sain aru, milline on
tõeline kristlase elu ja täitusin tänu ja rõõmuga.

Diakon Symphorien Haizuri Malumba,
55-aastane, Kinshasa Manmini kogudus,
Kongo RDV (Perepildil neljas paremalt)
Kui ma sain „Risti Sõnumi“ raamatust teada, miks
Jeesus Kristus on meie ainus Päästja, tundsin ma
vaimustust.
Ma sain südame ümberlõikamise kohta teada. Ma
lõpetasin joomise ja suitsetamise ja ma muutusin
keevalise asemel tasaseks. Ma ei peksnud enam oma
naist. Mu pereliikmed hakkasid koguduse vastu
huvi üles näitama, sest nad nägid mu muutumist.
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Lõpuks nad registreer usid
koguduseliikmeteks. Lisaks, kui mu
perekond muutus rahulikumaks,
õnnistas Jumal meid ülevoolavalt.
Halleluuja!
2015. aasta märtsis ei saanud
ma vasaku jala valu tõttu hästi
k ä ia . Ku i K i n sh a sa Ma n m i n i
koguduse pastor Hosu Lee palvetas
minuga palverätikuga, mille eest
vanempastor oli varem palvetanud,
vabanesin ma valust (Apostlite teod
19:11-12).
Mu n a i n e s a i v a n e m p a s t o r i
tervenduspalve abil
reumatoidartriidist terveks ja mu
teine tütar taastus palverätikuga
tehtud palve abil toidumürgitusest.
Mu lapselaps kasvab hästi, kuigi
ta sündis nõrgana ja teda hoiti
i n k uba ator is. Ma olen Ju mala
armu eest väga tänulik, seega ma püüan pidevalt
palvetada ja Sõna järgi elada. Ma olen seda tehes
palju õnnistusi saanud.
Mi nd edut at i väga k ii rest i ja m i nust sai
kaptenmajor ja nüüd olen ma mereväe komandör.
Ma olen ka Kinshasa Manmini koguduse juhatuse
komitee esimees. Ma toon kogu tänu ja au armastuse
Jumalale, kes juhatas meid õnnistatud elu elama.
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