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1 4 . - 1 5 .  j u u n i l ,  2 0 1 3 .  a a s t a l 
toimus Tolucas, Mexicos WCDNi 
(Ülemaailmse Kristlike Arstide Võrgu) 
10. rahvusvaheline kristlike meedikute 
konverents.

Konverentsil osales umbes 350 arsti 
ja professionaali 24 maalt ja see algas 
peateemaga „Vaimsus ja meditsiin.“ 
WCDNi juhataja dr Gilbert Chae 
pöördus oma tervitussõnumis kristlike 
arstide poole, et nad oleksid usus 
ühtsed ja õhutas neid konverentsi 
käigus meditsiiniprofessionaale ja 
intellektuaalseid inimesi äratama. 
WCDNi asutaja ja juhatuse esimees dr 
Jaerock Lee ütles oma videosõnumis: 
„WCDNi teenistus on praegusel 
lõpuajal arvukate hingede pääsemise 
teele juhatamiseks absoluutselt vajalik. 
Seega, ma palun teil pühenduda sellele 
eesmärgile kogu südamest, meelest ja 
jõust.“

D r  D a n i e l  F u e n t e s ,  M e x i c o 
organiseer imiskomitee  es imees 
ütles oma tänuavalduses WCDNi 
peakorterile: „Meil on suur au olla 
Ladina-Ameerika esimene maa, 

kus toimub WCDNi rahvusvaheline 
kristlike meedikute konverents.“ 

K o n v e r e n t s  k ä s i t l e s  t ä p s e i d 
meditsiiniandmeid kasutades seitset 
juhtumit, mida oli meditsiiniliselt 
võimatu ravida, aga mille puhul 
kasuta t i  pa lve t .  d r  Chae  es i tas 
kahe inimese juhtumid. Nad olid 
a juve re jooksu  tõ t t u  k r i i t i l i s e s 
tervislikus seisundis ja mõlemad 
tervenesid dr Jaerock Lee usupalve 
peale. 

Mehhiko  p las t i l ine  k i ru rg  d r 
P a s t r a n a  F i g u e r o a  e s i t a s  o m a 
tütre juhtumi. Ta tütar läks pärast 
tema tehtud plastilist operatsiooni 
Ta k o t s u b o  k a r d i o m ü o p a a t i a g a 
koomasse. Aga ta taastus pärast dr 
Jaerock Lee ruumi ja aega läbivat 
palvet. Singapuri perearst dr David Eu 
esitas oma poja juhtumi. Ta pojal oli 
sepsis, mille põhjustas paralüütilise 
iileuse ja kollatõve komplikatsiooniga 
urinaartrakti infektsioon, aga ta tervis 
taastus pärast dr Lee palvet. 

Pärast iga presentatsiooni järgnesid 
erinevad küsimused ja vastused. 

Presentatsioonide vahel ilmusid iga 
juhtumi aluseks olevad jumalikku 
t e rvenemis t  kogenud  in imesed 
isiklikult kohale, mis pälvis osalejate 
suurt  tähelepanu! Abistava Käe 
Koal i t s iooni  juhata ja  dr  Andre 
Gasiorowski  ( I israel)  tu tvustas 
Hodgkinsi lümfoomi põdenud ja 
jumaliku väe läbi taastunud tervisega 
naissoost viiuldajat. Ta jagas esituse 
järgselt oma tunnistust ja austas 
Jumalat oma esinemisega. 

L i s a k s  e s i t a t i 
meditsiiniprofessionaalidest osalejate 
vaimsust ärgitavaid eriloenguid. 
Algselt Puerto Ricost pärit dr Luis Paz 
ja dr Apolos Landa Peruust pidasid 
loengu kristlike arstide kutsest ja 
respekteerimisest ja rõhutasid, et 
arstid peaksid suutma patsientidel nii 
vaimselt kui füüsiliselt taastuda aidata. 

Dr Alvin Hwang esitas dr Jaerock 
Lee jutlustele toetudes spetsiaalse 
loengu teemal: „Põhimõtted, mida meil 
tuleb jumaliku tervenemise saamiseks 
teada.“ Lisaks selgitas ta pühitsuse ja 
Jumala väe läbi tervenemise seoseid, 

esitades oma tütre Lucia Hwangi 
randme kaltsifitseerunud tendiniidi 
tervendusjuhtumi.

Manmini Keskkoguduse Kujutavate 
Kunstide Komitee Heli  Valguse 
koor andis osalejatele eriti tugeva 
ühtsustunde ja vastastikuse tunnetuse 
ja nende imeline kii tus ja  tants 
tõi  suurt  armu ja emotsionaalse 
teostumise.

Dr Daniel Fuentes ütles konverentsi 
j ä rg s e l t :  „ J e e s u s  K r i s t u s  t e e b 
eilse taoliselt  ka täna imesid ja 
näitab maailmale oma armastust. 
Konverents tõi Jumalale suurt au 
jumalike tervenemiste meditsiiniliste 
tunnis tus tega ,  vaimu taas tanud 
eriloengute ja Vaimu täis esinemistega, 
mis olid hämmastavad!“

Va h e p e a l  a n d i s  G u a t e m a l a 
Costa Rica suursaadik Fernando 
B o r b o n  t u n n i s t u s e ,  k u i d a s  t a 
tervenes dr Jaerock Lee palve peale 
kopsukasvajast ja tegi konverentsi 
e s i m e s e  p ä e v a  l õ p u p a l v e .  11 . 
konverents peetakse 2014. aastal 
Bulgaarias.

Enam kui 350 arsti 24 maalt 
tunnistasid Jumala väge!

WCDNi 10. rahvusvaheline kristlike meedikute konverents Mexicos

Ülemaailmne Kristlike Arstide Võrk (WCDN) on uskkondlikke piire ületav kristlike arstide organisatsioon, mille peakorter on Lõuna-Koreas. Liikmed edendavad osadust ja tunnistavad 
elavast Jumalast jumalike tervendusjuhtumite esituse ja kristlike arstide kohustustest rääkivate selgitavate loengutega. Fotod 1: 10. rahvusvaheline kristlike meedikute konverents, 2: 
Organiseerimiskomitee esimehe dr Daniel Fuentese tervituskõne, 3: Heli valguse koori esinemine, 4: dr Francisco Carlos Gomes Barbosa juhtumi esitus

1

2 3 4



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  

# 235-3, Guro-Dong3, 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@gmail.com
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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) 

Armastus ei taotle omakasu
„Armastus on pika meelega, armastus hellitab, ta ei ole kade, armastus ei kelgi ega hoople, ta ei käitu näotult, 

ta ei otsi omakasu, ta ei ärritu. Ta ei jäta meelde paha.“ (1. Korintlastele 13:4-5)

Aja jooksul armastus jahtub ja inimesed taotlevad 
üha enam teiste kasu asemel omakasu. Esines 
juhtum, kus imiku toitesegu pulbrisse lisati mürgist 
ainet ja kuigi see tähendas oma maale suurt kaotust, 
müüsid inimesed vaid kodumaisel toorainel põhineva 
tehnoloogia oma huvides välisostjatele. Tänapäeval 
teevad paljud kõhklemata niisuguseid jälke tegusid. 
Praegusel ajal vohab egoism ja me vajame vaimset 
armastust varasemast veelgi meeleheitlikumalt.  

1. Vaimne armastus taotleb teiste kasu
Kui me vaatame oma igapäevast elu tagasivaates, 

võib näha, kas me taotleme kõigepealt omakasu või 
teiste kasu. Lubage mul tuua tõsielunäide. Ütleme, et 
mitu inimest lähevad koos välja sööma. Nad peavad 
ühiselt otsustama, mida süüa. Üks neist rõhutab 
seda, mida ta tahab süüa. Teine järgib selle isiku 
soovi, aga ei tunne sisimas, et see talle meeldiks. On 
veel üks inimene, kes küsib alati esiteks teiste soovi. 
Siis järgib ta teisi, kuna ta ei taha neile piinlikkust 
valmistada, hoolimata sellest, kas talle meeldib teiste 
valitud toit või mitte ja sööb alati rõõmuga.

L u b a g e  m u l  t u u a  t e i n e  n ä i d e .  M õ n e d 
töötajad valmistuvad sündmuseks.  Nei l  on 
mitu valikuvarianti.  Üks nende seast püüab 
järeleandmatult teisi veenda, kuni temaga lõpuks 
nõustutakse. Teine isik ei rõhuta oma arvamust 
nii palju, aga talle ei meeldi tegelikult ka teiste 
arvamused. Aga on ka isik, kes kuulab teisi, kui nad 
oma arvamusi esitavad. Isegi kui tal on hea mõte, 
püüab ta teiste arvamuste kohaselt tegutseda.

Niimoodi määrab meie armastus me teod. Kui te 
teistega vaidlete ja rahu kaob, tuleb teil kontrollida, 
kas te toonitasite oma arvamust ja taotlesite omakasu 
või mitte. Kui te alistute teistele ja mõtlete nende 
seisukohast, võite te rahu hoida. Rahu kaob, kui te 
omakasu taotlete. Kui me armastame kedagi, järgime 
me loomupäraselt kõiges tema mõtteid ja taotleme 
omakasu asemel seda, mis tuleb talle kasuks.

Vanemad tunnevad end rõõmsamalt, kui nende 
lapsed söövad hästi ja riietuvad hästi, isegi kui nad 
ise nii ei tee. Kui me taotleme niisuguse armastusega 
teiste kasu, valmistab see Isa Jumalale suurt 
heameelt!

2. Aabraham taotles teiste kasu
Omakasu taotlemise asemel teiste kasu taotlev 

süda tuleb ennastohverdavast armastusest. Te võite 
tunda, et te tunnete otsekui hetkelist kaotust ajal, kui 
te ei taotle omakasu. Aga kui teil on ususilmad, pole 
see niimoodi, kuna teiste kasu taotledes ja Jumala 
tahet järgides saate te palvevastused ning olete 
õnnistatud. 

Aabraham on piibellik esindusisik. 1. Moosese 
raamatu 13. peatükis räägitakse Aabrahamist ja ta 
vennapojast Lotist. Loti isa suri, kui ta oli alles väike 
laps ja ta usaldas Aabrahami ja järgis teda, otsekui 
oma isa. Teda õnnistati Aabrahami tõttu, keda Jumal 
armastas. Nad olid väga rikkad kariloomade, hõbeda 

ja kulla poolest. Ja Aabrahami (tol ajal kutsuti teda 
Aabramiks) karjased isegi tülitsesid Loti karjastega 
karjale joodetava vee pärast, sest mõlematel oli väga 
palju kariloomi.

Aabraham otsustas end Lotist eraldada, et edasisi 
perekondlikke lahkhelisid vältida. Ta lasi Lotil 
esiteks parema maa valida. 1. Moosese raamatus 
13:9 öeldakse: „Eks ole kogu maa su ees lahti? Mine 
nüüd minu juurest ära, lähed sina vasakut kätt, lähen 
mina paremat kätt; lähed sina paremat kätt, lähen 
mina vasakut kätt.“ Lott otsustas veerikka Jordani 
jõe oru kasuks.

Aabraham oleks võinud oma maa esimesena 
valida, kuna Lott sai oma õnnistused tänu temale ja 
ta oli Loti onu ehk vanem inimene, aga ta ei teinud 
seda. Kui ta oleks Lotil formaalselt esimesena maa 
valida lasknud, oleks ta kõhklemata omakasu peale 
välja läinud Loti pärast end halvasti tundnud. Aga 
ta tahtis kogu südamest, et Lott saaks omale parema 
maa, et ta Lotiga rahus olla võiks. Lõpuks õnnistas 
Jumal teda palju rohkem. 

Loti kasu taotlenud Aabraham võis väga rikkalt 
ja suure meelevallaga elada, nii et naabruses elavad 
kuningadki austasid teda. Kuna tal oli niisugune 
hea süda, kutsuti teda Jumala sõbraks. Inimene, kes 
taotleb Aabrahami moodi kõiges teiste kasu, mõistab 
teiste südant ja järgib seda, mis on neile kasulik. 
Taoline inimene ei taotle vaid enese jaoks heana 
näivaid asju. 

Suurim rõõm on anda meile kuuluvat oma 
lähedastele.  Raske on anda meile kuuluvat 
inimestele, keda me vihkame, aga armastatud 
inimestele pole üldsegi raske anda. Ainult need, kes 
on oma lähedastele andnud kõige väärtuslikuma 
oma omandist, suudavad niisugust rõõmu mõista. 
Andmine on nende jaoks rõõmuallikas. Seega ma 
loodan, et te kogete Isandalt saadud rõõmu ja teil on 
vaimne armastus, mis seab Jumala ja teie koguduse 
kasu ja samuti teie ligimeste, vanemate, vendade, 
abikaasade, naiste ja laste kasu teie kasupürgimustest 
ettepoole. 

3. Selleks, et omakasu mitte taotleda
Vahel ,  kui  me oleme kris t l iku elu suhtes 

erapoolikud, võib see pereliikmetele ja teistele 
raskusi tekitada. Näiteks, kui te paastute, võib see 
põhjustada töötegemisel raskusi, kui te ütlete, et teil 
ei ole jõudu. Kui kogu aeg vaid kogudusega seotud 
tööd teha ja oma pereliikmete eest piisavalt hoolt 
mitte kanda või kui koduperenaine jätab kodutöö 
unarusse ja keskendub liigselt koguduse asjadele 
või õpilane on õpingutes laisk ja usin vaid koguduse 
koosolekutel, tekivad probleemid. 

Nad võivad öelda, et nad ei taotle omakasu, 
sest nad ei raiska tühjalt aega ega puhka, aga nad 
taotlevad ikkagi otsest omakasu. Isegi kui nad on 
ustavad Isanda töös, ei saa neid kõiki oma kohustusi 
täitnuteks pidada. Nad tegid lihtsalt seda, mis neile 
meeldis, aga jätsid tegemata selle, mida nad tegema 
oleksid pidanud. 

Meil tuleb Pühale Vaimule toetuda, et kõiges 
omakasu mitte taotleda. Tema viib meid tõe sisse. 
Kui me järgime igas olukorras Tema juhatust, 
suudame me kõiges Jumala auks elada.

Vaimu hääle kuulamiseks ja Temalt juhatuse 
saamiseks tuleb meil eelkõige oma südames olevast 
kurjusest vabaneda. Pealegi, kui me saavutame oma 
südames vaimse armastuse, saame me igas olukorras 
targalt ja hästi tegutseda. Siis suudame me Jumala 
tahet paremini eristada. Samamoodi, kui meie hinge 
lugu on hea, läheb kõik meiega hästi ja me oleme 
terved, seega me saame nii palju kui me tahame 
ustavalt tööd teha.

Me peame omakasu asemel teiste kasu taotlema, 
et meid tunnistataks jumalalasteks ja et isegi meie 
uskmatud ligimesed ja perekonnaliikmed meid 
armastaksid. Kui vastabiellunud paar tuleb minu 
jutule, et ma neid palves õnnistaksin, palvetan ma 
umbes niimoodi: „Lase neil luua ilus vastastikust 
kasu taotlev perekond.“ Ma palvetan nii, sest nad ei 
saa omakasu taotledes rahulikku perekonda luua. 

Kallid vennad ja õed, ma rääkisin teile, et suurim 
rõõm on anda oma lähedastele meile kuuluvat ja 
taotleda omakasu asemel nende oma. Aga Jumal 
ei taha, et me saavutaksime vaid seda. Ta tahab, 
et me taotleksime mitte vaid nende kasu, keda me 
armastame ja kes on meile kasulikud, vaid ka nende 
kasu, kes teevad me elu raskeks ja võib-olla isegi 
teevad meile kahju. 

Kui te ikkagi tahate vältida ja vihata neid, kes 
teevad teie elu raskeks, peaksite te aru saama, et te 
taotlete ikkagi südames omakasu. 

Isegi kui te seisate silmitsi ebasoodsate oludega 
või töötate teist täiesti erinevate inimestega, saate te 
vaimset armastust saavutada vaid siis, kui te taotlete 
alati teiste kasu ja ohverdate end. Ma palun Isanda 
nimel, et teist saaksid vaimsed mehed ja naised, kes 
taotlevad kogu südamest teiste kasu armastuse ja 
ohvrimeelsusega ka siis, kui nende mõtted ei ühti 
teie omadega.

Vanempastor dr Jaerock Lee
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Kontroll!
„Kui palju vaimset südant ma 
olen omale saanud?“
Siin on määratletud neli Jumala soovitud vaimse südame ja lihaliku 
südame vahelist erinevust. Kontrollige, kui palju vaimset südant te olete 
omale saanud. 

Alistuv süda on kaugel eemaletõmbuvast, vastutust vältivast ja raskete 
ülesannetega mitte tegelemiseks otsustusvõimetult taanduvast ebatõesest 
südamest. Aga alandlikkuse tõttu selline süda ei suurustle, ei rõhuta oma 
tõenägemust ega soovi oma panuse eest tunnustust. See arvestab vääritu orja 
südame taoliselt alati teistega ja püüab nendega tões rahu pidada. Sellise 
südamega inimene soovib teenida, seega niisugustes inimestes on alaline 
rahu ja rõõm.

Kuid lihalikus südames on teiste ületrumpamise soov, oma nime ja panuse 
väljanäitamise soov ja teistest suurema tunnustuse saamise lootus. Te soovite 
tavaliselt kiitust ja tunnustust, sest te tunnete, et te olete selleks pingutanud 
ja saavutanud midagi, mida te uhkusega ette näidata saate. Aga kui te olete 
alandlik, tunnete te, et te tegite vaid seda, mida te tegema pidite, kuigi te 
nägite selle asja kallal palju vaeva – see tuleb vaimusüdamest. Siis tunnete 
te tegelikult piinlikkust, kui teid teistest enam tunnustatakse.

Erinevalt ülal selgitatust, mõned inimesed ei võta juhirolli ja on lihtsalt 
häbelikud, sest neil pole enesekindlust ja nad arvavad, et neil pole võimu. 
Nad võivad eksikombel arvata, et neis puudub teistest üleoleku või enese 
näitamise soov, aga kui nad võtavad juhirolli milleski, mida nad hästi teha 
oskavad või saavad midagi, millega nad suurustleda võivad, võivad nende 
lihalikud omadused esile tulla. Kui asjad ei laabu soovitu kohaselt, tulevad 
esile põhiomadused nagu ebamugavus, ebameeldivus ja konfliktid. Seega 
meil peab olema igasugustes oludes eristusvõime, mis aitab meil aru saada, 
kas me peaksime oma häält kuuldavaks tegema ka siis, kui me arvame, et 
meil on õigus või mitte.

Alistuv süda  
vs Üleolev süda

Vaimne inimene möönab oma puudujääke ja vigu, kui ta kuuleb 
nõuannet või etteheidet. Tema tunded ei saa haavata ja ta on selle asemel 
tänulik, kuigi väikemees või ta kolleeg osutab temale samamoodi nagu 
ülemus. Ta arvab, et tema puudusi kommenteeriti tema heaks, seega ta 
võib neile tänulik olla. Isegi kui kommentaar on ebaõige, aktsepteerib ta 
selle alandlikult ja vaatab end taas läbi. Ta peab alati meeles, et ta teod ei 
pruugi teistele õiged ega auväärsed tunduda.

Aga lihalikud inimesed toovad ettekäändeid ja leiavad oma vigadele 
noomimise või manitsuse korral põhjendusi. Nad tunnevad isegi pahameelt 
või neis on vimmatunne neile nõu andnud inimese vastu ja nad arvavad, et 
nende vastu eksiti.

Vaimsed inimesed tunnistavad teiste häid ja tugevaid külgi, aga lihalikud 
inimesed ei tunnusta seda, mida vähese usuga inimene on oma parima 
pühendumise juures saavutanud, sest nad arvavad, et tal on millestki 
vajaka. See juhtub, kuna lihalik inimene näeb igaühte oma standardi alusel. 
Samuti meenuvad neile armukadeduse ja kadeduse tõttu teiste nõrkused, 
seega nad ei suuda teiste tugevaid külgi kiita.

Aga vaimsed inimesed tahavad, et teistel läheks paremini ja nad tajuvad 
teiste tugevusi ka siis, kui neid külgi väga palju pole. Ja nad aitavad teistel 
oma tugevaid külgi veelgi paremaks muuta ja parandada oma nõrku külgi.

Tunnustav süda  
vs. Ettekäändeid toov süda

Vaimse südamega inimesed tänavad saadud armu eest muutumatult. Nad 
hoiavad saadud armu alati oma südames ja igatsevad tasuda selle eest enam, 
kui nad on saanud. Nad ei arva: „Ma olen Ta armu eest tasunud. Sellest 
piisab.“ Nad tänavad selle eest ja ei muutu rõõmu tundes ja Vaimu täis 
olles ega raskustes olles. Ja nad ei lakka Isanda eest tegudes oma armastust 
näitamast.

Vastupidi, lihaliku südamega inimestel on muutlik süda või muutlikud 
teod, kui neid ümbritsevad asjaolud ei ühti nende kasuga, pärast mingi aja 
jooksul armu eest tasumist. Nad täidavad esialgu rõõmuga ja tänumeelega 
Jumalale tõotatu, aga hiljem tunnevad nad sundust. Lisaks, mõned neist 
ei tee lubatut teoks ja murravad oma sõna. Selle tulemusel tabavad neid 
katsumused, läbikatsumised ja kannatused.

Vaimsed inimesed ei muutu ka teisi järgides, sest nad loodavad saada 
omale suuremat vaimset südant, õppides neilt, keda nad järgivad. Nende 
ülim eesmärk on täieliku vaimuga südame saamine, et nad võiksid ilusalt 
ja hästi tegutseda. Kas te pole alistumise asemel tahtnud teistest üle olla ja 
au kogeda? Kas te pole teisi vaevanud oma seisukohast mõtlemisega, kus 
on puudunud igasugune mõistmine? Kas te pole tundnud end aralt ja oma 
vigu välja vabandanud, kui teie peale osutati? Kas te pole muutnud saadud 
armu eest tasumist, kuna ta taotlesite südames omakasu? Me loodame, et see 
annab teile võimaluse oma süda läbi katsuda.

Muutlik süda 
vs. Muutumatu süda

„Arusaamist“ võib kutsuda omaduseks, mis näeb teiste tugevust ja 
headust. See aitab nende puudujääkidest mööda vaadata ja mõtelda nende 
südamest lähtuvalt ja mõista, miks nad midagi oma seisundis või olukorras 
tegid. Te arvate, et nad muutuvad kui nad saavad Jumala käest armu, isegi 
siis kui neil on hetkel millestki puudus. Te julgustate ja aitate neil usinalt 
headust saavutada. Sellise arusaamise ja headuse puhul avavad teised teile 
oma südame ja suhtlevad teiega kogu südamest.

Arusaava südameta esinevad tavaliselt ebakõlad või lahkhelid. Te ei saa 
teistest aru, kui te mõtlete vaid oma vaatekohast ja seisundist lähtuvalt 
ja taotlete omakasu. Te peate olema teadlikud, et eri inimestel on erinev 
usk, kasvutaust, haridus, võimekus ja isiksus ja et teised ei ole täiuslikud, 
samamoodi nagu teiegi ei ole alati täiuslik.

Vaimse südamega inimene varjab teiste vigu ja mõtleb hästi, nende 
olukordi mõistes. Enne teiste üle oma tõe mõõdupuuga kohtumõistmist 
suudab ta esiteks nende valu tunda, seega ta ahastab lihtsalt nende pärast ja 
nendega.

Kui te arvate, et teie probleemid esinevad teiste tõttu, näitab see, et te 
pole end nende olukorda seadnud. Kui te mõtlete niimoodi ja mõtlete oma 
seisukohast lähtudes, olete te paratamatult mures. Aga kui te mõistate nende 
olukorda, ei pea te raskusi kogema ega rahu kaotama. Kui te püüate teisi 
alati heaga mõista ja isegi vaevalises olukorras vaimusüdant saavutada, 
tunnete te Jumala südant ja Tema armastust ja olete õnnistatud.

Arusaaja süda  
vs. Vooruslik üleolek
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Ülemaailmne kristlike 
arstide võrk tõendas meditsiiniliselt 

Jumala väetegusid

WCDN (Ü lemaa i lmne K r i s t l i ke 
Arstide Võrk) tõendab jumalikke 
tervendusjuhtumeid meditsiiniandmete 
alusel ja tunnistab Jumala tegudest. 
Nad tõendavad elavat Jumalat ja 
Piibli vaieldamatut ehtsust kahtlejatele 
ja Jumala olemasolu salgajatele 
meditsiiniliste tõendite esitamisega.
14.-15. juunil 2013. aastal toimus 
To luc a s ,  M ex i c o s  WC D N i  10 . 
rahvusvaheline kristlike meedikute 
konverents. Seal osales enam kui 350 
arsti 24 maalt ja esitati eriloenguid ja 
tervendusjuhtumite esitlusi. Me jagame 
neist juhtumitest mõned, mis sündisid 
dr Jaerock Lee palve kaudu. Au 
Jumalale!

Lõuna-Korea juhtum
Juhtum: Ajuverejooks
Esitaja: dr Gilbert Chae (Kirurg)

Juhtumis on 
tegu 49-aastase 
meesterahvaga. 
T a  s a i  1 3 . 
d e t s e m b r i l , 
2 0 1 2 .  a a s t a l 
j ä i s e l  t e e l 
k u k k u d e s 
peavigastuse. 
Ta toodi kiirabisse. Tal oli pärast 1991. aasta 
liiklusavariid aju parema poole hematoomi 
operatsiooni haiguslugu. 

Tol päeval tehtud aju kompuutertomograafia 
s k a n e e r i m i n e  n ä i t a s  p a r e m p o o l s e t 
poolkuukujulist subarahnoidaalset hemorraagiat. 
Jätku-uuring näitas olukorra halvenemist, aga 
patsient keeldus operatsioonist. Tema naine 
ja tütar lasid Rev. dr Jaerock Leel tema eest 
palvetada.

Aga hospitaliseerimise 7. päeval tekkis tal 
kopsupõletik, mis ei paranenud. Siis parandasid 
ta pereliikmed meelt, et nad ei olnud Jumalale 
vaimselt ustavad, kuigi nad ise arvasid, et 
nad olid. 1. jaanuaril, 2013. aastal palvetas dr 
Jaerock Lee taas nende isa eest. Kaks päeva 
pärast palvet tehtud aju kompuutertomograafia 
skaneerimise alusel ei leitud subarahnoidaalset 
hemorraagiat. Piibli juhtumite laadselt sündis 
Jumala aega ja ruumi läbiv tervendustöö, 
kuigi patsient ei olnud palvetamise hetkel ise 
kohapeal. 

Singapuri juhtum
Juhtum:  Sepsis, Kollatõbi
Esitaja: dr David Eu (Perearst)

Davidi noorim poeg sündis 4. oktoobril, 2009. 
aastal. Juba seitsmepäevaselt haigestus ta kõrge 
temperatuuriga palavikku ja palavik püsis ka mitu 
päeva hiljem. Seega, tema ja ta naine tõid lapse 30. 
novembril, 2009. aastal lastearsti juurde. Lastearst 
diagnoosis, et ta pojal oli urinaartrakti infektsioon ja 
soovitas ta kohe intravenoossete antibiootikumide 
manustamiseks hospitaliseerida. Aga koju naastes 
tundsid vanemad, et laps oli antibiootikumide jaoks 
liiga noor ja see võis tekitada kõrvalmõjusid. Lisaks 
nad olid kristlased ja uskusid, et Jumal võib lapse 
palve teel tervendada.

Kahe järgmise päeva jooksul muutus David juunior 
kahvatumaks ja tal tekkis kollatõbi. Ta kõht paisus 
ja tekitas talle vaevusi. Ta naine, misjonär Wong 
P i n g  P i n g  v õ t t i s 
ühendust dr Jaerock 
L e e g a  M a n m i n i 
Keskkogudusest  ja 
palus tal nende poja 
eest palvetada. Pärast 
palvet hakkas poja 
palavik taanduma ja kõhu paistetus alanes ning poeg 
naeratas selle nädala ajal esmakordselt. Pärast teist 
palvet kadus ka kollatõbi.

18. detsembril, 2009. aastal tehtud vere- ja 
uriiniproovid ei näidanud mingit anomaaliat. 
See kinnitas, et laps oli paranenud urinaartrakti 
infektsioonist ja hepaatilisest sepsisest. Laps tervenes 
väelise palve kaudu täielikult igasuguse ravimita. 
Nüüd laps kasvab ja on terve.

Mexico juhtum
 Juhtum: Takotsubo Kardiomüopaatia
Esitaja: dr Jose Manuel Pastrana (Plastiline Kirurg)

19. aastasele naisele tehti 14. detsembril, 2011. 
aastal kosmeetiline operatsioon. Operatsioon 
kulges edukalt ja operatsioonijärgseid tüsistusi 
ei esinenud. Kuid kahe päeva pärast ilmnesid 
tal äkki madal vererõhk, hingamisraskused ja 
teadvusekaotus ja ta viidi kiiresti intensiivravi 
osakonda. Südame ultraheli näitas Takotsubo 
kardiomüopaatiat. Ta olukord ei paranenud 
intensiivravist hoolimata. Sel ajal kuulutasid 
kirurgid, et ta juhtum oli „tõsine ja suure 
suremusriskiga.“

Ajal, kui ta võitles intensiivraviosakonnas 
oma elu eest, palus ta perekond USA WCDNi 
juhataja dr Armando Pineda kaudu dr Jaerock 
Leel tema eest palvetada. Nende eest palvetati 
koguduse ülistusteenistusel aega ja ruumi läbiv 
palve ja ta raske seisund lõppes üllatuslikult 21. 
detsembril, 2011. aastal. Ta taastus täiesti, ta 
olukord normaliseerus ning ta kirjutati haiglast 
välja.

Enne palvet 
on näha 
subarahnoidaalne 
hemorraagia

Pärast palvet 
on see 
kadunud

A) Südame kaja kardiogramm näitab vasakpoolset 
ventrikulaarset dilatatsiooni akuutses faasis
B) Vasakpoolse ventrikulaarse funktsiooni paranemine 
pärast kuus päeva hiljem tehtud korduvuuringut.

A B


