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37 maa arstid arutasid vaimsuse 37 maa arstid arutasid vaimsuse 
ja meditsiiniküsimusi WCDNi 9. ja meditsiiniküsimusi WCDNi 9. 

rahvusvahelisel kristlikul meditsiinikonverentsil Keeniasrahvusvahelisel kristlikul meditsiinikonverentsil Keenias

25. ja 26. mail 2012 peeti Safari 
Park hotellis Nairobis, Keenias 9. 
rahvusvaheline kristlike meedikute 
konverents, mille korraldajaks oli 
WCDN (Ülemaailmne kristlike arstide 
võrk).  

Konverentsi teemaks oli „Vaimsus 
ja meditsiin“ ja seal osales umbes 
400 arsti ja elukutselist meedikut 37 
maalt. 25. mail esitas WCDNi asutaja 
ja juhatuse esimees Rev. dr Jaerock 
Lee ekraanikaudse sõnumi ja ütles 
kuulajatele: „Ma loodan, et te viite 
Jumala armastuse Jumala tervendustöö 
läbi võimalikult paljude hingedeni.“ 

WCDNi president dr Gilbert Chae 
pidas avakõne ja selgitas WCDNi 
tausta ja eesmärki ühes kristl ike 
arst ide nägemusega.  Pärast  seda 
rõhutas kristlike arstide osatähtsust 
konverentsi organiseerimiskomitee 
esinaine dr Zipporah Ngumi, öeldes: 
„Kohalikel inimestel on raske isegi arsti 
ettekirjutuse olemasolu korral ravimeid 
osta. Aga kui kristlik arst palvetab 
patsientide eest usus, võib patsientidel 
olla usk ja nad saavad sageli terveks.“

Dr Esther Kooyoung Chung, Jeesuse 
Kristuse Ühendatud Pühaduskoguduse 
United Holiness Church of Jesus Christ 
juhataja asetäitja, pidas peakõne. Ta 
äratas osalenud arstides vaimsuse, 
öeldes: „Jumala armastamine on Ta 
käsuseaduste pidamine. Püha elu 
elades võite te nii maa peal kui Taevas 
õnnistatud olla.“  

K o n v e r e n t s i l  e s i t a t i  k a h e k s a 
jumalikku tervendusjuhtumit koos 
medi t s i in iandmetega ,  ne l i  ne is t 
sündisid Rev. dr Jaerock Lee palvete 
kaudu või pärast seda kui patsientidele 

pandi peale mujalt maadest saadetud 
palverätikud, mille eest ta palvetas.

Dr Joon-sung Kim Ulsani Ülikooli 
haigla pediaatriaosakonnast esitas 
mõned juhtumid nägemisteravuse 
p a r a n e m i s e  k o h t a  j u m a l i k e 
t e r v e n d u s p a l v e t e  t u l e m u s e l  j a 
d r  C h a n g - k y u  Ya n g ,  B a n s u k i 
Sisemeditsiini radioloogiaosakonna 
juhataja, esitas juhtumi, kus inimene 
tervenes palve teel rinna invasiivsest 
duktaalsest kartsinoomist. 

Keenia arst  Edith Opala esi tas 
Sudaani endise politseiametniku Kenyi 
Michaeli tervendusjuhtumi. Ta oli 
allapoole vöökohta halvatud, aga ta 
tervenes ja tõusis ratastoolist ja käis 
pärast seda kui piiskop dr Myong-ho 
Cheong, Jeesuse Kristuse Ühendatud 
Pühaduskogudusest Aafrikas tema 
eest palvetas. Dr Brian S. Yeo esitas 
tailasest õe Rossarini juhtumi. Tal oli 
süsteemne Lupus erythematosus ja 
tugev tsiprofl oksatsiini kõrvalmõju, aga 
ta tervenes dr Jaerock Lee palve peale 
GCN TV vahendusel. 

Nende meditsiinil ist  ravi mitte 
vajavate jumalike tervendusjuhtude 
a ja l  muutus id  osa leva te  a r s t ide 
m e d i t s i i n i t e a d m i s t e  p õ h i s e d 
mõttemallid ja Jumala kõigeväeline 
vägi hämmastas neid. 

N a i s s o o s t  I n d i a  a r s t  B r i n d a 
Venktraman esitas juhtumi naisest, 
kellel oli 18 aastat olnud lumbaarne 
diski hernia ja ta sai operatsioonita, 
palve teel terveks. Dr Zipporah Ngumi 
tutvustas aafriklanna juhtumit. Ta ei 
saanud liikuda ega süüa, kuna teda 
ründas pühvel ja pühvli sarv tungis 
ta reide, aga ta tervenes pastori palve 

peale. Dr Elio A. Coradin Dominikaani 
Vabariigist esitas üsa madalama astme 
stromaalse sarkoomi tervendusjuhtumi. 
Dr Armando Pineda-Velez USAst 
esitas pseudomembraanse koliidi 
tervendusjuhtumi. 

Haigusjuhtumite esitlusele järgnes 
küsimuste ja vastuste sessioon. Mõned 
isikud, kelle juhtumeid esitleti, osalesid 
konverentsil ja pälvisid kuulajaskonna 
tähelepanu. Lisaks toimusid eriloengud, 
k u s  s a i  m e d i t s i i n i  v a i m s u s e g a 
ühendada. 

Piiskop dr Myongho Cheong Nairobi 
Manmini Pühaduse kogudusest ütles: 
„Nüüd on arstide jaoks kõige vajalikum 
Jumala Sõna,  kuna Jumala Sõna 
tundes saavad nad oma patsientidele 
evangeeliumi kuulutada ja nende eest 
usus palvetada.“

Pastor Vassili Votovitš, kes juhatab 
USA telefirmat, ütles: „Me edastame 
WCDNi konverentsi igal aastal ja 
vaatajad on seda hästi retsenseerinud. 
M a  u s u n ,  e t  a r v u k a d  i n i m e s e d 
saavad päästetud kui osalevad arstid 
kuulutavad evangeeliumi ja palvetavad 
patsientide läbivaatuse ajal nende eest.“

WCDN, mis antud konverentsi 
kor ra ldas ,  on  uskkondade  p i i re 
ületavatest kristlike arstide rühm, mille 
peakorter asub Lõuna-Koreas. WCDN 
aitab kogu maailma kristlikel arstidel 
üksteisega osaduses ja sõprussuhetes 
olla ja on igal aastal kirjeldamatut 
edu kogenud, korraldades iga-aastast 
krist l ike meedikute konverentsi , 
esitledes jumalikke tervendusjuhtumeid 
ja kristlike arstide kohustest põhikõne 
pidades. WCDN plaanib järgmisel 
aastal Mexicos konverentsi pidada. 

WCDNi 9. Rahvusvaheline kristlike meedikute konverents toimus Keenias, Aafrikas ja seal osales umbes 400 arsti ja meditsiinispetsialisti 37 maalt. Kaheksa elava Jumala tegusid 
näitava juhtumi esitlemine ja paljud eriloengud lõhkusid osalejate meditsiiniteadmistel põhinevate arusaamade mõttemallid ja istutasid neisse usku.

1) WCDNi asutaja ja juhataja dr Jaerock
    Lee videosõnum
2) Osalejad kiidavad rõõmsalt
3) Konverentsi organiseerimiskomitee 
    juhatajanna dr Zipporah Ngumi
4) WCDN President dr Gilbert Chae
5) Kristall-lauljate esinemine
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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 Kris tuse üles tõusmis t 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) 

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 
E-post: manminministry@gmail.com

Estonian
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Kui me ütleme: „Meil on osadus Temaga“, kuid käime pimeduses, siis me valetame ega tee tõtt. 
Aga kui me käime valguses, nõnda nagu Tema on valguses, 

siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, Tema Poja veri puhastab meid kogu patust. (1. Johannese 1:6-7)

Käige valguses

Kas te võite kindlalt öelda, et teil on osadus 
Jumalaga? „Osadust“ ei saa iseenesest stimuleerida. 
Kellegi tundmine ei tähenda temaga osaduses olekut. 
Näiteks, mingi maa kodanikud tunnevad oma maa 
juhti või Presidenti hästi. Kas see tähendab, et neil 
on tegelik osadus Presidendiga? Hoolimata sellest 
kui hästi tema kohta ka ei teataks, kui President neid 
sama hästi ei tunne, ei saa nad öelda, et nad oleksid 
temaga osaduses. 

Sama põhimõte kehtib meie osaduse kohta 
Jumalaga. Kuna Jumal suudab vastata kõigele, 
mida me Temalt palume, kui meil on Kõigeväelise 
Jumalaga osadus, läheb meiega kõik hästi ja me 
võime õnnistatud elu elada.  

1. Need, kellel on osadus Jumalaga, kes on 
Valgus  

Osaduse sügavus on eri inimeste korral erinev. 
Mõnes osaduses võidakse teineteist vaid nägupidi 
tunda ja mõned võivad teist inimest tervitada. Teisalt, 
teised aga on piisavalt lähedased, et oma saladusi 
jagada. Jumalaga osaduse puhul on samamoodi. Kui 
Jumal tunneb, usaldab ja tunnistab teid, siis te võite 
öelda, et teil on Temaga tõeline osadus.

Piiblis räägitakse Taavetist. Taavetil oli Jumalaga 
väga kindel ja lähedane osadus. Jumal tunnistas, 
et Taavet oli mees Tema südame järele. Taavet 
armastas Jumalat ja tal oli austav jumalakartus ning 
ta toetus igas olukorras täielikult Jumalale. 

Nii nagu kirjutatakse 2. Saamueli raamatus 5:19, 
Taavet küsis siis Isandalt, öeldes: „Kas pean minema 
vilistide vastu? Kas Sa annad nad minu kätte?“ Ja 
Isand ütles Taavetile: „Mine, sest ma annan tõesti 
vilistid su kätte!“

2. Saamueli raamatus 5:23-24 kirjutatakse samuti: 
„Ja Taavet küsis Isandalt, ja Tema vastas: Ära 
mine! Piira nad tagant ümber ja tule neile kallale 
baakapõõsaste poolt! Kui sa kuuled baakapõõsaste 
ladvus otsekui astumise kahinat, siis kiirusta, sest 
siis on Isand su ees välja läinud vilistide leeri 
lööma!“

Jumal rääkis Taavetile täpselt, mida ta tegema 
pidi, et olla võidukas kõikjal, kuhu ta läks. Kui 
meie osadus Jumalaga on niisugune nagu Ta osadus 
Taavetiga oli, võime me saada ka vastused kõigele, 
mida me palume. Aga kui te ei saa vastuseid ja 
õnnistusi, kuigi te olete jumalalapsed, peaksite te 
oma elu peale tagasi vaatama ja mõtlema: „Kas ma 
tõesti olen Jumalaga osaduses?“ 

Paljud inimesed ei tee Jumala Sõna kohaselt, vaid 
talletavad seda teadmistena. Sellegipoolest nad 
mõtlevad: „Ma tunnen Jumalat ja mul on Temaga 
osadus.“ Kas see on õige mõtlemine? Muidugi on 
Jumala Sõna tundmine tähtis, aga veelgi tähtsam on 
selle kohaselt tegutsemine. Ainult siis kui me selle 
ellu rakendame, annab Jumal meile jõu ja me saame 
Tema käest kiiresti oma palvevastused.

Selleks, et meie osadus Jumalaga oleks sügavam, 
tuleb meil oma süda ümber lõigata. Oletame, et on 

kaks koguduseliiget. Üks näeb usinalt vaeva, aga ei 
lõika oma südant ümber, teine töötab ustavalt, samal 
ajal oma südant ümber lõigates. Need kaks juhtumit 
on täiesti erinevad. Esimene ei muuda oma südant, 
aga tegutseb vaid oma tulisuse ja innuga. Seega ta 
tunneb ikkagi vimma kui teised teda ei tunnusta. 
Ta mõtleb rasketel aegadel isegi oma kohusest 
loobumise peale.

Teisalt, teine teeb ustavalt tööd, oma südant 
ümber lõigates. Ta püüab anda parimat, et teistega 
rahu pidada isegi siis kui nad teevad midagi, mis ei 
ühti täielikult tema mõtteviisiga. Isegi kui ta sattub 
raskustesse, teeb ta lihtsalt Jumala tegusid, sõltudes 
Jumalast ja palvetest.

2. Me peame oma südame ümber lõikama
Kui te olete osaduses Jumalaga, kes on Valgus, 

tuleb teil oma südamesse saada õiglus, halastus ja 
ustavus (Matteuse 23:23). Nii nagu kirjutatakse 
Matteuse 23. peatükis, noomis Jeesus kirjatundjaid 
ja varisere, sest nad ei lõiganud oma südant ümber, 
kuigi nad tõid kogu kümniseks isegi taimelehti. 
Missuguseid asju seostatakse siis õigluse, halastuse 
ja ustavusega?

 „Õiglus“ esindab pattudest loobumist, Jumala 
Sõna pidamist ja Jumalale usu läbi kuuletumist. 
„Halastus“ on kohuste täitmine ja „ustavus“ 
jumalikust loomusest osa saamine. Selletõttu peame 
me Valguses käimiseks ja Jumalaga osaduses 
olekuks oma südame ümberlõikuse teel ja püha 
südame saamiseks pühitsetud saama.

Jumal vastab meie palvetele sel määral, mil määral 
me oma südant ümber lõikame ja õnnistab meid 
kiiremini. See tõendab meie osadust Jumalaga. Kui 
me ebatõest vabaneme ja Sõna alusel tehes Valguses 
käime, puhastub me süda. Kui me ei tee seda, 
mida Jumal meil teha keelab ja vabaneme sellest, 
millest me vabanema peame ja teeme tõe kohaselt, 
nii nagu Ta käsib meil tões viibida ja teeme selle 
teoks, vabaneme me ebatõest. Südame mustusest 
vabanemine ja südame tõega täitmine ongi südame 
ümberlõikamise protsess. 

Näiteks, Jumal ütles, et me ei vihkaks üksteist. 
Kui te vabanete oma südames vihkamisest ja 
täidate oma südame armastusega, on see südame 
ümberlõikus. Isegi kui te olete juba Püha Vaimu 
saanud, ei saa te südame ümberlõikus üleöö ega 
teistest isoleeritult teoks. Te peate oma südant ümber 
lõikama, kuni te vabanete oma südames täielikult 
liha tegudest ja asjadest (patuloomusest). Esiteks 
peate te lõpetama liha tegude (tegudesse rüütatud 
patt) tegemise. Ütleme, et te joote ja suitsetate. Te 
peate lõpetama joomise ja suitsetamise. Või kui te 
olete kergestiärrituv ja vaidlete teistega, peate te 
selle tegemise lõpetama.

Pärast liha tegudest vabanemist tuleb teil vabaneda 
lihalikest asjadest oma südames ja mõtetes. Need 
ei ilmne väliselt, aga kui te südames on ikka veel 
vihkamist, armukadedust, kadedust, ahnust, isekaid 
motiive ja abielurikkujat meelt, peate te neist 
vabanema. Seda on võimalik teha Püha Vaimu 
abi vastu võttes ja Jumala aru ja jõuga innukalt 
palvetades ja paastudes. Alles pärast taolistest 
lihalikest asjadest vabanemist oma südames, võite te 
Jumalaga veelgi lähedasemas osaduses olla.

3. Me võime puhtaks saada Valguses käies
1. Johannese 1:7 öeldakse: „Aga kui me käime 

valguses, nõnda nagu Tema on valguses, siis on 
meil osadus omavahel ning Jeesuse, Tema Poja veri 
puhastab meid kogu patust.“ Kui me tegutseme 
Jumala Sõnas, mis on tõde, võime me öelda, et meil 
on Jumalaga osadus ja saada Ta tõelisteks lasteks. 
Kuidas siis võib Tema Poja Jeesuse veri meid igast 
patust puhastada?

Vaatame Johannese 6:53-54, kus öeldakse: Jeesus 
ütles neile: „Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui te ei 
söö Inimese Poja liha ega joo Tema verd, ei ole teie 
sees elu. Kes minu liha sööb ning minu verd joob, 
sellel on igavene elu ja mina äratan ta üles viimsel 
päeval.“

Siin tähistab „Inimese Poeg“ Jeesust. Tema liha 
tähendab Jumala Sõna, kuna Sõna sai lihaks ja 
Jeesus tuli maa peale lihas, vastavalt Johannese 1:14. 
Seega tähendab Inimese Poja liha söömine, et Piibli 
66 raamatut saavad meie vaimseks roaks. Tema vere 
joomine tähendab Jumala Sõna järgi tegemist. 

Ainult siis kui me teeme Jumala Sõnast oma leiva, 
saab Piibli tõde meie sees toitainena toimida ja 
patuloomus libiseb meie südamest. Seega, me saame 
tõeinimesteks. Niisugused inimesed võivad öelda, et 
neil on Jumalaga osadus. Selle osaduse läbi võime 
me saada vaiminimesteks, kes käivad Valguses.

Maailm on patu ja kurja poolt määrdunud. Väga 
raske on maailmas headust ja armastust leida, kuna 
maailm muutub vaimses mõttes pilkaselt pimedaks. 
Ma loodan, et te teete praegusel lõpuajal usinalt 
Jumala Sõna oma hinge vaimseks leivaks ja elate 
selle kohaselt. Ma palun Isanda nimel, et te seda 
tehes võiksite olla Jumalaga lähedasemas osaduses 
ja Ta õnnistaks teid rikkalikult. 

Vanempastor dr Jaerock Lee
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25. ja 26. mail, 2012. aastal toimus Keenias 9. rahvusvaheline kristlike meedikute konverents, mille korraldajaks oli WCDN (Ülemaailmne kristlike 
arstide võrk). Konverentsi teemaks oli „Vaimsus ja meditsiin.“ Osales umbes 400 arsti 37 maalt. Esitleti jumalikke tervendusjuhtumeid ja peeti 
eriloenguid mitmesugustel teemadel nagu näiteks „Usk ja meditsiiniline ravi.“ Allpool tutvustatakse nende esitluste seast kahte.

Ma esitasin juhtumite esitlused lumbaaldiski, tendiniidi ja lubjastuva põletiku ja tooraksilise 
mädaniku kohta 1., 2. ja 6. rahvusvahelisel kristlikul meditsiinikonverentsil. Juhtumites on 
üks ühine külg. Patsiendid ei toetunud ravimile, vaid võtsid usu läbi Jumalasse ja vägeva 
palve teel vastu tervenemise. Juhtumis, mis ma esitlesin käesoleval konverentsil, tervenes 
patsient vähist ilma meditsiinilise ravita.

Diakoness Inok Hanil oli 2006. aasta talvel paremas rinnas käegakatsutav tükk. 2007. 
aasta aprillis diagnoositi tal biopsia abil rinnavähk ja tulemus näitas, et tal oli 2,17 cm 
suurune invasiivne duktaalne kartsinoom. Arstid soovitasid operatsiooni, aga ta tahtis üksnes 
usu läbi terveneda. Seega ta ei saanud mingit meditsiinilist ravi ja teda ei opereeritud. Aja 
jooksul koges ta tugevat valu paremas rinnas ja torkavat valu paremas käsivarres. Ta kuulas 
igal nädalal Jumala Sõna ja sai aru, et ta patud olid tõsised ning parandas põhjalikult meelt 
kõrkusest, vihkamisest, halvakspanust ja kalkusest ja ebajumalakummardamisest. Ta püüdis 
väga saada head südant, mida Jumal Piibli alusel näha tahtis ja palvetas veelgi suurema usuga 
pärast seda kui ta kuulis unes dr Jaerock Leed ütlemas, et temasse tuli valguse vägi.

10. juunil 2011. aastal palvetas Rev. dr Jaerock Lee tema eest erakorralisel jumaliku 
tervenemise koosolekul. Käegakatsutav kogum paremas rinnas kahanes vähehaaval. Ta ei 
tundnud enam oma paremas rinnas ja paremas käsivarres valu. 29. juunil 2011 tehti talle 
samas haiglas korduvülevaatus. Ta rinnavähk kadus täiesti. Aga diagnoosimisel avastati väike 
homogeenne sõlm.

Ma palusin, et ta laseks end korralikult diagnoosida, et konverentsil käesolevat ettekannet 
teha. Seetõttu ta lasi biopsia teha ja tulemus näitas kasvajaraku üleüldist puudumist ja seda, 
et tal oli fi broos, mis on tavalistel tervetel naistel. Ma nägin, et ta oli täielikult rinnavähist 
tervenenud.

Pärast juhtumiesitlust ütles organiseerimiskomitee juhataja dr Zipporah Ngumi: „Asja tegi 
veelgi imepärasemaks see, et me võisime näha radioloogi esitatud korrektset radioloogilist 
materjali ja biopsiat enne ja pärast tervenemist.“ Paljud arstid kommenteerisid esitlust hästi, 
kuna nad ei olnud kunagi näinud kedagi meditsiinilise ravita rinnavähist tervenevat ja polnud 
isegi kunagi sellekohast kirjatööd lugenud.

Diakoniss Inok Han, kes 
tervenes rinnavähist

2 cm suurune kühm kadus

Ultrasonograafia – 2,17 cm 
suurune homogeenne sõlm kadus

Juhtumi esitleja dr 
Chang Kyu Yang
Arst, radioloog

„Rinnavähist tervenemine meditsiinilise ravita, „Rinnavähist tervenemine meditsiinilise ravita, 
mis on hämmastav“mis on hämmastav“

Nägemise halvenemisega kaasneb meditsiiniline pimedus ja tugev nägemisteravuse 
kadu, nt palja silmaga 0,3 kraadine nägemine. Seetõttu kannatavad loendamatud inimesed 
majanduslikku ja mentaalset raskust ja valu. WHO (Maailma tervishoiuorganisatsiooni) 2012. 
aasta raportis öeldi, et nägemise halvenemise käes kannatab 281 inimest ja selle peamised 
põhjused on lühinägelikkus, kaugnägelikkus, astigmatism või refraktiivse jõu probleemid. 

Statistilise analüüsi jaoks valiti 38 meditsiiniaruannet või tõendit ja inimeste 
nägemisteravust kontrolliti enne ja pärast palvet. Andmed näitasid, et üksnes Jumala väe abil 
on võimalik oluline silmanägemise paranemine või taastumine. 

Diakon Jongwook Hamil (32-aastane, meessoost) oli lühinägelikkus ja ta oli prille kandnud 
viimase 16 aasta jooksul. Enne erakorralist jumaliku tervenemise koosolekut parandas ta oma 
eelnevast patust põhjalikult meelt. Rev. Jaerock Lee tegi tema eest eestpalve 10. juunil 2011. 
Siis ta kontrollis haiglas taas oma nägemist. Ta paremas silmas taastus hea nägemine, mis oli 
0,3-0,5 ja vasakus silmas 0,9-1,0. 

Diakoness Bokhee Kimil (46-aastane, naissoost) oli lühinägelikkus ja ta kandis prille üle 
15 aasta. Tal oli sageli raskusi kauguses olevate objektide nägemisega. Aga dr Lee palvetas ta 
eest 17. juunil 2011. Ta tundis palve ajal silmades erakorralist soojust ja siis suutis ta objekte 
selgelt näha. Ta nägemisteravust kontrolliti uuesti ja tulemus näitas, et ta silmanägemine 
paranes 0,4/0,2 pealt 0,8/0,8 peale. 

Isegi kui meditsiinitehnoloogia on viimasel ajal arenenud, on nägemise halvenemist isegi 
operatsiooni või ravimite abil raske ravida. Sellepärast oli tõesti hämmastav näha jumalikke 
tervenemisjuhtumeid, kus inimeste silmanägemine taastus Jumala väe abil. Mul oli väga hea 
meel niisuguseid juhtumeid koguda ja arstina neid esitleda. Ma tänan ja austan kõige eest 
Jumalat. 

Diakon Jongwook Ham (ülal)
Diakoniss Bokhee Kim (all)

Juhtumi esitleja dr 
Joon Sung Kim

Korea Ulsani Ülikooli 
Meditsiinikolledž

„Mulle tegi heameelt esitleda silma nägemisteravuse „Mulle tegi heameelt esitleda silma nägemisteravuse 
paranemisjuhtu jumaliku tervenemise kaudu“paranemisjuhtu jumaliku tervenemise kaudu“
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M u  k o g u d u s  a s u b  A l m a - A t a s , 
K a s a h s t a n i s  j a  s e l l e l  o n  k a k s 
harukogudust: Baikonuris ja Karagandas. 
Mu teenistuses esines palju raskusi, 
seetõttu ma palvetasin alati, et ma võiksin 
kohtuda vaimse mentoriga. 2008. aastal 
külastas Iisraeli pastor Daniel Rozen 
Kasahstani ja andis mulle DVD „Jumala 
vägi“, kus räägitakse dr Jaerock Lee 
vägevast teenistusest. Kui ma nägin dr 
Jaerock Lee kaudu ilmnevaid Jumala 
hämmastavaid väeilminguid,  kaasa 
arvatud tunnustähti ja imetegusid, olin ma 
peaaegu šokeeritud ja jahmunud ja see 
liigutas mind väga. Ma kopeerisin tolle 
DVD ja jagasin seda paljude sõprade ja 
usklikega.

Ma sain aru, et dr Jaerock Lee ongi see 
vaimne mentor, keda ma oodanud olin. 
Tema väeline teenistus oli väga imeline ja 
mu südant täitsid kirjeldamatud tunded. 
Pastor Daniel Rozen rääkis mulle, et 
kümned Iisraeli pastorid olid dr Jaerock 
Lee kutsunud Iisraelis koosolekusarja 
pidama. Mul oli väga hea meel seda 
kuulda ja ma ootasin seda päeva suurte 
ootuste ja rõõmuga.

Jumala hämmastava väe kogemine 
2 0 0 9 .  a a s t a  r a h v u s v a h e l i s e l 
Jeruusalemma multi-kultuurifestivalil 

2009. aasta septembrikuus toimus dr 
Lee koosolekusari Iisraelis. Selle nimeks 
oli „2009. aasta rahvusvaheline multi-
kultuurifestival.“ Ma viisin festivalile 
9 koguduseliiget. Me tundsime rõõmu 
ja meid valdasid tugevad tunded kui 
me nägime festivali alguses taevalikult 
ilusaid esinemisi ja võimsaid laule. 
Meid puudutasid ka dr Jaerock Lee 
sõnumid, pealkirjadega „Looja Jumal“ 
ja „Miks on Jeesus meie ainus Päästja?“ 
Arvukad inimesed tervenesid dr Lee 
palve peale haigustest ja tunnistasid oma 
tervenemisest. Need Jumala väeteod 
šokeerisid meid taas. Festivalist  ei 

saanud osa mitte ainult kohalviibinud 9 
koguduseliiget, vaid TBN-Venemaa kaudu 
osalesid ka paljud koguduseliikmed, kes 
tervenesid ja austasid Jumalat.  

20-aastane vend Marat sai terveks 
seljavalust ja lülisamba valust, mis tal 
oli lapsepõlvest saadik. 63-aastane mees 
Kunsulu lasi palvetada oma kolmeaastase 
pojapoja eest, kes ei saanud Downi 
sündroomi tõttu käia. Pärast palvet 
hakkas laps korralikult käima. 56-aastane 
naine Bikamal tervenes kroonilisest 
vaagnaluu valust ja tantsis rõõmust ja 
austas Jumalat. 

47-aastaset Karaganda harukogudust 
teenival pastor Bibigulil oli rinnakasvaja. 
Arst ei lasknud tal Iisraeli minna ja 
soovitas operatiivset ravi. Aga ta sai 
dr Lee palve läbi Jeruusalemma multi-
kultuurifestivalil Iisraelis kasvajast 
terveks. Ta läks pärast kojutulekut taas 
oma seisundi uuesti hindamiseks haiglasse 
ja tulemus näitas, et ta rinnas polnud 
enam kasvajat. Tema vanem, 61-aastane 
õde Clara, sai ohatisest terveks. 

40-aastane vend Nurbanu tervenes 
Iisraeli festivali televisiooni kaudu 
jälgides sinakatest kasvajatest,  mis 
olid radiaalselt tema jalga levinud. Ta 
helistas õde Shirelile, kes osales festivalil 
kohapeal ja tunnistas oma tervenemisest. 
Siis edastati ta tunnistus mobiiltelefoni 
kaudu otse-eetris kogu maailmale.

22-aastane Zhaipakis elav õde Maržan 

sai festivalil televisiooni vahendusel 
osaledes terveks teda juba lapsepõlvest 
kimbutanud nefriidist (neerupõletikust) 
ja ta abikaasa vend Aidos tervenes 
pikaajalisest seljavalust. Nende 4-aastase 
tütre Aigerimi peas oli dermatiit. Sealt 
tuli eritist  ja pal ju juukseid langes 
välja. Aga ta tervenes palve peale, ilma 
igasuguse meditsiinilise ravita ja tal on 
vohav juuksekasv. Palju teisi tunnistusi 
tervenemiste kohta tuli laviinina sisse ja 
me andsime Jumalale suurt au.

Elumuudatused ja  ü l ikü l lased 
vastused raamatute, saadete ja 
Interneti kaudu 

Mulle meeldib harva raamatuid lugeda, 
aga mulle meeldis väga lugeda dr Jaerock 
Lee raamatuid. Kui ma ta raamatuid 
loen, saan ma raamatutest oma Jumala 
Sõna leiva. Ma sain palju julgustust 
n e n d e  h e a d e  u u d i s t e  j a g a m i s e k s 
paljude teistega. Meil olid vaid mõned 
raamatueksemplarid, seega ma tegin 
palju koopiaid juurde ja levitasin neid 
paljudele inimestele. Pastor Daniel 
Rozen kuulis meie olukorrast ja palus, 
et Manmini Keskkogudus saadaks meile 
dr Lee raamatuid. Pärast raamatute 
saamist lugesime me neid korduvalt 
üle ja püüdsime anda endist parimat, 
et neis sisalduvat oma elus rakendada. 
Pärast kogesid paljud koguduseliikmed 
muudatust  vaimus ja tervenemiste, 

vastuste ja õnnistuste tulva. 
L i s a k s  l a a d i s i m e  m e  M a n m i n i 

Keskkoguduse veebilehelt dr Jaerock Lee 
jutluste audofailid alla ja ostsime mp3 
mängijad ning kuulasime siis paljusid ta 
jutlusi.      

Hiljem ostis enamik koguduseliikmeid 
mp3 mängijad, et ta sõnumeid kuulata 
ja nad jagasid isegi sõnumeid paljude 
teiste vendade ja õdedega, kes käisid 
teises koguduses, aga igatsesid dr Lee 
sõnumeid kuulata.  Dr  Jaerock Lee 
failides sisalduva sõnumi ja palve läbi 
tervenes vanem Askar, kes on Alma-
A t a  a s t r o n o o m i a o b s e r v a t o o r i u m i 
kõ rgek la s s i l i ne  ame t n ik ,  t õ s i s e s t 
külmetushaigusest ja vend Galõmžanil, 
kes elab Tadžikistanis,  oli  akuutne 
pankreatiit, aga valu kadus kohe pärast 
palvetamist. 

TBN-Venemaa edastas dr Jaerock Lee 
jutluseprogrammi iga päev kell 3:30 
hommikul. Me äratasime üksteist enne 
jutluseprogrammi algust telefonitsi üles, 
et kuulda pühaduse evangeeliumi, sest me 
kohtusime pühaduse evangeeliumi kaudu 
ustava Jumalaga, kes teeb oma Sõna 
teoks.

Me täname ja austame kõiges Jumalat, 
kes õnnistas meid, lastes meil kohtuda 
dr Jaerock Leega, kes tõesti armastab 
Jumalat ja kes pühendab kõik täielikult 
Temale ning on meile nagu vaimne 
mentor.  

2009. aasta septembrikuus toimus dr Lee koosolekusari Iisraelis.

„Ma kohtusin Jumalaga ja pühaduse 
evangeelium juhatas mu õnnistuste teele!“

Pastor  Rozel Mahata jeva (Vaimu tee kogudus, Alma-Ata, Kasahstan)   

„Mu usk uuenes ja ma sain lülisamba herniast terveks“
Õde Shirel (Vaimu tee kogudus, Alma-Ata, Kasahstan)

M a  v i g a s t a s i n  2 0 0 3 .  a a s t a l 
mäesuusatamise ajal oma lülisammast ja 
mul oli edaspidi raske istuda ja voodis 
lamada. Röntgenipildid näitasid lülisamba 
murdu ja diski herniat. Ma proovisin 
terveneda erinevate ravimite abil, kuid 
see ei õnnestunud.

2008. aastal andis pastor Daniel Rozen 
mulle CD „Jumala vägi“, kus räägitakse 
paljudest Jumala väe ilmingutest dr 
Jaerock Lee teenistuses ja see liigutas 

mind  väga .  Ma  hakkas in  I i s rae l i s 
seminaris õppima. Ma osalesin 2009. 
aasta juunis Iisraeli pastorite seminaril, 
mida juhatas dr Jaerock Lee ja kuulasin 
sõnumit „Usu mõõdu“ kohta. Kui dr 
Lee mu eest palvetas, läbistas mu ihu 
midagi kuuma ja mu selg läks higiseks. 
Pärast seda kadus kogu valu ja ma sain 
oma silmanägemise tagasi. Ma hakkasin 
prillideta nägema.

Ma  lõpe tas in  üks  aas ta  kes tnud 

teoloogiaõpingud Iisraelis ja võtsin 
Kasahstani naastes kaasa mõned dr 
Jaerock Lee kirjutatud raamatud. Ma 
korraldasin koguduse töötegijatele „Usu 
mõõdu“ seminari ja see puudutas paljude 
südant. Paljud koguduseliikmed hakkasid 
dr Lee raamatuid lugema ja püüdsid elada 
raamatutes esitatud õpetuse kohaselt. 
Nad kogesid oma elus muudatust ja 
tervenemise ja õnnistuse tunnistuste 
tulva.

Õde Shirel ja Korea MMTC (Manmini 
misjonäride õpetuskeskuse) praktikandid 
Kasahstani külastamas


