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Arstid tunnistavad Jumala tegudest
12. WCDNi Ülemaailmse Kristlike Arstide Võrgu rahvusvaheline kristlik meditsiinikonverents Malaisias

WCDN (Ülemaailmne Kristlike 
Arstide Võrk) on organisatsioon, 
mis tõendab Jumala tervendustööd 
meditsiiniandmete baasil. Igal aastal 
peab WCDN rahvusvahelist kristlikku 
meditsiinikonverentsi. 

Sellel, 2015. aastal, peeti konverents 
Kuala Lumpuris, Malaisias, 16. ja 
17. mail. Konverentsil osales üle 350 
arsti ja meditsiinispetsialisti 31 maalt, 
kaasa arvatud USA, Hispaania, Norra, 
Bulgaaria ja Mehhiko. 

S e e  a l g a s  k o n v e r e n t s i 
organisatsioonidirektori Dr Daniel 
Thuraiappahi tervituskõnega. Siis 
edastati videoesituse kaudu WCDNi 
asutaja ja juhatuse esimehe Dr Jaerock 
Lee sõnum. Ta viitas konverentsile 
kui väärtuslikule võimalusele kogeda 
Jumala jumaliku loomuse suurust. 

Ü h e k s a  t e r v e n d u s j u h t u m i 
esitust kinnitati. Nende erinevate 
juhtumite hulgas olid: Bipolaarne 
II, Opositsioonilised väljakutsuvad 

ja fonoloogilised häired (USA); 
Nasolakrimaaljuha obstruktsioon 
(Korea); Mesenteertromboos (USA); 
Koroidaalne neovaskularisatsioon 
(Korea); 95% ajukahjustus (Malaisia); 
Mittekirurgiline topelt silmalaugude 
moodustumine (Korea) ja Neonataalne 
ajuinfarkt (Fääri saared). 

WCDNi president Dr Gilbert Chae 
esitas Ebola viiruse lõpujuhtumi Kongo 
Rahvavabariigi piirkonnas. Ebola 
viirus hävis pärast seda kui Kongo 
Rahvavabariigi Ekvatoriaalosariigi 
kuberner võttis vastu Dr Jaerock 
Lee palve. Osalejad kuulasid seda 
juh tumi t  j a  o l id  hämmas tunud 
ning tõid Jumalale suurt  au (3. 
leheküljel). Kopsutursega akuutse 
vasaku ventrikulaarse südamerikke 
tervenemisjuhtum palverätiku abil 
tehtud aega ja ruumi läbiva palve 
kaudu (esitajaks Dr Brian S. Yeo) sai 
suurepärase arvustuse (4. leheküljel). 

Lisaks, mitu kõnet lisasid huvi. Dr 

Chew Weng Chee (Malaisia) rääkis 
mõnest kogemusest, mida ta koges 
enne kui ta Jumala tervendust uskuma 
hakkas. Dr Alvin J. Hwang (Korea) 
pidas erikõne, mille pealkiri oli „Looja 
Jumala vägi“ ja Dr Frans J. Cronje 
(Lõuna-Aafrika) rääkis „Haiguse 
vaimsetest juurtest.“ Samuti tunnistas 
Malaisia naine Lim Siow Lim Shery 
oma jumaliku tervenemise kogemusest, 
kuidas ta rinnavähist tervenes. 

(Manmini Keskkoguduse Kujutavate 
Kunstide Komitee) väekoor esines 
nii kohalikus keeles kui ka inglise 
keeles. Etteasted puudutasid osalejate 
südant ja tõid neile täiuse. Paljud 
inimesed kiitsid nende esinemist ja 
ütlesid, et nad ei olnud mujal kristlikel 
sündmustel midagi nii liigutavat 
näinud. 

Konkreetsemalt öeldes, Manmini 
Ülemaailmse töö nõustamispastor 
Rev Heesun Lee kutsuti konverentsi 
spetsiaalseks külaliskõnelejaks. Ta 

juhatas esimesel päeval palverätiku 
kaudu  te rvenemise  kooso leku t 
ja pidas teisel päeval spetsiaalse 
loengu „Usumõõdu“ kohta. Osalejad 
parandasid ta palverätiku abil tehtud 
palve kaudu meelt. Isegi need, kes 
tundsid valu, vabanesid valust ja 
käimisraskustega mees hakkas hästi 
käima. Nad nägid selles kohas elava 
Jumala tööd. Dr Timothy Sng võttis 
konkreetselt vastu palve oma patsiendi 
eest, kes oli entsefalomeningiidi 
tõttu hospitaliseeritud ja koomasse 
langenud. Pärast palvet taastus patsient 
väga kiiresti. 

WCDN kinnistas selle konverentsiga 
oma administratiivvõimu ja sai juurde 
vaimset tugevust. See kinnitas ka elava 
Jumala demonstreerimise võimalust 
pa l jude l e  u skma tu t e l e  ha r i t ud 
inimestele ja paljudele kristlastele, 
kellel puudub vaimne usk pääsemiseks. 
13. konverents toimub 2016. aastal 
Hispaanias.

WCDNi rahvusvaheline konverents Malaisias (1. ja 9. foto); Dr Frans J. Cronje ja Dr Chew Weng Chee erikõned (2. ja 3. foto); tervendusjuhtumite esitused, teenistus, kiitus ja palverätiku 
kaudu tervendamise koosolek (6. foto); Dr Ong Hock Siew esitab sõnumi hommikuteenistusel (7. foto); president Gilbert Chae, kes võtab Dr Jaerock Lee eest vastu organiseerimiskomitee 
tunnustustahvli (4. foto); väekoor ja osalejad (5. ja 8. foto). 
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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 Kristuse ülestõusmist ja taevasseminekut, 
 Tema teist tulekut, tuhandeaastast rahuriiki ja igavest Taevast.  
5. Manmini Keskkoguduse liikmed tunnistavad oma usku igal kogunemisel 

Usutunnistus

Kirjastaja: Dr Jaerock Lee 
Peatoimetaja: Vanemdiakoniss Geumsun Vin  

29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 152-848 
Telefon: 82-2-818-7047   Faks: 82-2-818-7048 
Veebileht: www.manmin.org/english
                 www.manminnews.com  
E-post: manminminen@manmin.kr 

Estonian

Väljaandja: Manmini Keskkogudus
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„apostelliku usutunnistusega“ ja usuvad selle sisu sõna-sõnalt.  „Tema ise annab kõikidele elu ja õhu ja kõik.“ (Apostlite teod 17:25) 
„Ja kellegi muu läbi ei ole päästet, sest taeva all ei ole antud inimestele ühtegi teist nime, kelle läbi meid päästetaks.“ (Apostlite teod 4:12) 
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„Sa ei tohi abielu rikkuda!“ (2. Moosese raamat 20:14)

„Sa ei tohi abielu rikkuda!“

Abielurikkumist määratletakse kui 
vabatahtlikku seksuaalsuhet abielus 
inimese ja kellegi teise vahel, kes ei ole ta 
seaduslik abikaasa. Minevikus peeti seda 
tõsiseks patuks, aga tänapäeval on inimeste 
südametunnistus väga tuimaks läinud ja neil 
on vähene patutunnetus. Selle tulemusel 
teevad nad niisugust pattu lihtsalt. 

Aga hoolimata sellest, kuivõrd pattu täis 
maailm on, peaksime meie – jumalalapsed, 
olema ärkvel ja kogu aeg valguses käima 
(Roomlastele 13:12). See seitsmes käsk, mis 
käsib meil abielu mitte rikkuda, sisaldab 
muid vaimseid tähendusi, mis ei keela 
üksnes meil abielu rikkuda. Vaatleme neid. 

Esiteks, me ei või abielurikkumise 
tegu sooritada

Abielurikkumise tegu on üks liha tüüpilisi 
tegusid ja Piiblis öeldakse meile selgelt, 
et need, kes seda tegu teevad, ei pääse 
(Galaatlastele 5:19-21). 

1. Korintlastele 6:9-10 öeldakse: „Või te ei 
tea, et ülekohtused ei päri Jumala riiki? Ärge 
eksige: ei kõlvatud ega ebajumalateenijad, 
ei abielurikkujad ega lõbupoisid ega 
meestepilastajad, ei vargad ega ahned, ei 
joodikud ega pilkajad ega riisujad päri 
Jumala riiki!“

Muidug i ,  vähese  tõe t eadmisega 
vastpöördunu puhul võib Jumal talle 
meeleparanduse võimaluse anda. Aga pärast 
mingil määral tõe teadasaamist, kui keegi 
teeb niisuguse ilmselge liha teo, on tal väga 
raske meeleparanduse vaimu vastu võtta. 
3. Moosese raamatus 20:10 hoiatatakse 
meid sõnadega: „Meest, kes abielu rikub 

abielunaisega, meest, kes abielu rikub oma 
ligimese naisega, abielurikkujat meest ja 
abielurikkujat naist karistatagu surmaga!“ 

Lisaks keelatakse Pi ibl is  se lgel t 
vastas t ikusel  nõusolekul  sündinud 
seksuaalsuhe kahe inimese vahel, kes ei 
ole teineteisega abielus ja suhted looma 
või samast soost partneriga. Jumal keelab 
rangelt meil niisuguseid patte teha, et me ei 
läheks surma, sest Ta armastab meid. Seega 
te ei tohiks niisuguses selle maailma suunas 
minna ja end ebapuhtaks teha. 

Teiseks, me peame oma südames 
olevast abielurikkumisest vabanema

Matteuse 5:27-29 ütles Jeesus, et igaüks, 
kes vaatab naist, teda oma südames 
himustades, on temaga juba oma südames 
abielu rikkunud. 

Enne kui inimesed teevad tegudes pattu, 
patustavad nad eelnevalt oma südames. Kuna 
nad vihkavad oma südames teisi, tekitavad 
nad teistele kahju ja kuna nende südames 
on viha, nad vihastuvad. Samamoodi, kui 
inimese südames on abielurikkuja meel, 
võivad sellest areneda abielurikkumise teod. 

Seega, isegi kui see ei ole teona veel 
väljendunud, kui see on inimsüdames, on 
tegu juba abielurikkumise volitusega. See 
lähtub samast juurest, mis abielurikkumine. 
Mõned inimesed õpetavad, et inimesed ei 
suuda südames olevast abielurikkumisest 
vabaneda ja nad võivad üritada seda 
ainult alla suruda. Muidugi ei saa me seda 
inimvõimetega teha. Aga kui me saame 
Jumalalt palve ja paastu kaudu jõu, suudame 
me oma südames olevast patuloomusest 
vabaneda. 

Jeesus kandis okaskrooni ja valas oma 
kalli vere, et meile andestada mõttes tehtud 
patud. Jumal saatis meile ka Püha Vaimu, kes 
aitab meil südames olevast patuloomusest 
vabaneda. Kui me juurime patuloomuse 
korraga välja, me isegi ei mõtle vääruse 
peale. Muidugi võime me sellest vabanemise 
käigus tunda, et see tuleb pidevalt uuesti 
esile. Aga kui me tõesti püüame pattudest 
ja kurjusest Jumala Sõna uskudes ja sellele 
kuuletudes vabaneda, ei jää me kunagi 
samasse seisundisse. 

Kui sibulakihid ära koorida, saame me 
isegi paari kihi koorimise järel ikkagi sama 
väljanägemisega kihid, aga kui ärakoorimist 
jätkata, ei jää lõpuks enam midagi, mida 
eemaldada. Meie patuloomusega on 
samamoodi. Seega, kui meil on usk, ei 
kaota me julgust. Me peaksime uskuma, et 

me uueneme võrdväärselt oma püüdluse 
määraga ja jõuame peagi pühitsusele. 

Patuloomusest vabanemise käigus ei 
mõista Jumal teid abielurikkumise tõttu 
hukka ka siis, kui teie mõtetesse tuli hetkeks 
abielurikkumise mõte. Probleemiks on see, 
kui te oma ettekujutusvõime abil seda mõtet 
edasi arendate. Aga kui sellest aru saamisel 
otsekohe meelt parandada ja lihtsalt jätkata 
pühitsusele jõudmise püüdlust, annab Jumal 
teile rohkem armu ja jõudu.

Kolmandaks, me ei või vaimselt 
abielu rikkuda

Nii füüsiline abielurikkumise tegu kui 
südames abielu rikkumine liigituvad lihaliku 
abielurikkumise kategooriasse. Aga vaimne 
abielurikkumine on neist hirmsam. Vaimset 
abielurikkumist sooritatakse siis, kui inimene 
armastab maailma Jumalast rohkem, kuigi ta 
tunnistab usku Jumalasse. 

Koloslastele 3:5-6 öeldakse: „Surmake 
nüüd need liikmed, mis on maa peal: hoorus, 
rüvedus, kirg, kuri himu ja ahnus, mis on 
ebajumalateenistus. Nende pärast tuleb 
Jumala viha [sõnakuulmatute laste peale].“

Isegi kui inimene on Püha Vaimu vastu 
võtnud, kogenud Jumala tööd ja tal on 
usk, kui ta ei vabane oma südames olevast 
ahnusest, armastab ta maailmalikke asju 
rohkem kui Jumalat. See tähendab, kui 
temas on ahnust, viib see vaimsesse 
ebajumalakummardamisse ja sellest saab 
laiemas mõttes vaimne abielurikkumine. 

Aga kuidas erinevad teise käsu vaimne 
ebajumalakummardamine ja seitsmenda 
käsu vaimne abielurikkumine? Vaimne 
ebajumalakummardamine sisaldab iga 
„asja“, mida me armastame Jumalast rohkem. 
Lihaliku ebajumalakummardamisega on 
tegu siis, kui inimene, kes Jumalat üldsegi ei 
tunne, valmistab kuju ja kummardab seda. 
Aga kui nõrga usuga inimene armastab 
maailma rohkem kui Jumalat, on tegu 
vaimse ebajumalakummardamisega. 

Kuna  t a l  on  vähe  usku  j a  t a  on 
vastpöördunud usklik, võib ta armastada 
raha, kuulsust või oma perekonnaliikmeid 
enam kui Jumalat, seega nad on ta jaoks 
vaimsed ebajumalad. Aga kui ta kuulab 
Jumala Sõna ja palvetab, hakkab ta oma 
südames uskuma, et Jumala Sõna Piiblis 
on tõene ja et Taevas ja põrgu on olemas. 
Ta saab teada, kuidas ta peaks Jumalat 
esiteks armastama. Siis saab ta niisuguse 
usu. Aga kui ta armastab maailma ikka 
rohkem kui Jumalat ja aktsepteerib jätkuvalt 

asju, mis kuuluvad pimedusse, hülgab ta 
Jumalalt saadud armastuse ja see on vaimne 
abielurikkumine. Piiblis samastatakse 
sageli Iisraeli ja Jumala suhe isa ja lapse 
suhtega, aga vahel samastatakse seda ka 
teineteist kogu südamest armastada lubanud 
abikaasade suhtega. 

Aga Iisraeli ajaloos hülgasid iisraellased 
sageli Jumala lepingu ja kummardasid 
võõramaa jumalaid. Nad tundsid väga hästi 
Jumalat, kes näitas neile palju imesid ja 
tunnustähti, aga nad sattusid oma soove 
järgides eksitusse. Nad võtsid vastu paganate 
ebajumalad ja kummardasid neid. Selline 
ebajumalakummardamine oli vaimne 
abielurikkumine (1. Ajaraamat 5:25). 

Iisraeli põhjapoolne kuningriik rikkus 
vaimselt abielu ebajumalaid kummardades 
ja Jumal hülgas selle ja see hävis. Aga 
lõunas asunud Juuda kuningriik nägi seda, 
kuid ei parandanud isegi siis meelt, vaid 
jätkas ebajumalate kummardamist. Lõpuks 
hävitasid paganad ka nemad (Jeremija 3:8). 

Tänapäeval oleme meie jumalalastena 
Isanda mõrsjad (2. Korintlastele 11:2). Kui 
keegi usub Jumalat, võtab Püha Vaimu 
vastu ja kutsub Isandat „oma peigmeheks“ 
ning armastab ikkagi veel maailma ja läheb 
väärusega kompromissile, on tegu vaimse 
abielurikkumisega (Jakoobuse 4:4). Tema, 
kes reedab Isanda ja rikub abielu, ei saa 
Tema mõrsja olla ega Ta pulmasöömaajal 
samuti osaleda. 

Sellepärast on vaimne abielurikkumine 
lihalikust abielurikkumisest palju hirmsam. 
Oletame, et noorem vend needis oma 
vanemat venda ja sülitas ta peale. See on 
suur solvang, aga on võimalik, et vanem 
vend annab nooremale vennale andeks. Aga 
kui poeg teeb seda isale, on tegu nii kõlvatu 
teoga, et poeg leiab harva andestust. 

Samamoodi, kui keegi ületab vaimselt 
abielu rikkudes teatud piiri, ei saa ta oma 
palvetele vastuseid ja Jumal laseb tal enesest 
kaugeneda. Siis ta määrdub maailmast veelgi 
enam, teeb pattu, et Jeesust Kristust uuesti 
risti lüüa ja läheb surma teele (Heebrealastele 
6, 10). 

Kallid vennad ja õed Kristuses, ma 
loodan, et teil ei ole midagi ühist lihaliku 
ega vaimse abielurikkumisega ja et te 
igatsete vaid tõe järele ning täidate oma 
südame sellega. Ma palun Isanda nimel, et 
te kaunistate seda tehes end ja olete plekitu 
ja laitmatu nagu Isanda mõrsja ning osalete 
Talle pulmasöömaajal rõõmuga. 

Vanempastor dr Jaerock Lee
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Esimene Ebola viirushaiguse puhang 
leidis aset Kongo Rahvavabariigi Ebola 
jõe lähedal 1976. aastal. Praegune Lääne-
Aafrika puhang (esimestest juhtumitest 
teavitati 2014. aasta märtsis) on suurim 
ja keerukaim Ebola puhang. 2015. aasta 
aprillist alates on selle puhangu tõttu 
teatatud umbes 25 556 juhtumist üle 10 
587 lõppenud surmaga. Haigusel on suur 
suremusoht ja see tapab nakatatutest 25-
90 protsenti ehk keskmiselt 50 protsenti. 
Kongo Rahvavabariik on koht, kus esines 
esimene haiguspuhang. Seal on esinenud 
seitse puhangut, mis on rahvast ärevusse 
ajanud.

Arvatakse, et puuvilja nahkhiired on 
loomulikud Ebola viirusekandjad. Ebola 
sattub inimpopulatsiooni lähikontaktiga 
v i h m a m e t s a s t  l e i t u d  h a i g e t e  v õ i 
su rnud  naka tunud  loomade nagu 
šimpansite, gorillade, puuvilja nahkhiirte, 
metsantiloopide vere, eritiste, organite või 
muude ihuvedelike kaudu. 

Ebola viirus läheb inimihusse ja hävitab 
loomulikud tapjarakud. See põhjustab 
immuunsuse halvenemist ja endoteeli 
lagunemist. See suurendab ka veresoonte 
läbilaskvust, mis tekitab turseid ja šokki. 
Lisaks hävitab see maksarakke. Selle 

tulemusel piiratakse vere hüübetegurid, 
mille tagajärjeks on verejooks, šokk ja isegi 
surm. 

Esmasteks sümptomiteks on äkiline 
palavikust tingitud kurnatuse, lihasvalu, 
peavalu ja kurguvalu algus, millele järgneb 
oksendamine, kõhulahtisus, lööve, neeru-
ja maksategevuse kahjustuse sümptomid 
ja mõnel juhul, sisemine ja väline verejooks. 
Kuid vaktsiini ei ole leiutatud. 

Keskendume nüüd tunnistusele, mis 
puudutab 2014. aasta ebola viiruspuhangu 
lõppu Boendes, Kongo Rahvavabariigis, 
mis sündis Kuberner Sebastien Impeto 
Pengo vahendusel. 

11. augustil, 2014. suri Ikanamongo külas 
naine ebola viirusesse. Nädal pärast tema 
surma teatati 13 inimese surmast ebola 
sarnaste sümptomite tõttu. 1. septembril 
ütles Ülemaailmne Tervishoiuorganisatsioon 
(WHO), et sel ajal oli 31 surmajuhtumit ja 
53 kinnitatud ebolajuhtumit. Tegu oli riikliku 
hädaolukorraga. Kongo Rahvavabariigi 
P r e s i d e n t  J o s e p h  K a b i l a  k ä s k i s 
Ekvatoriaalse osariigi Kuberneril Sebastien 
Impeto Pengol ebola viiruse epideemia 
lõpetada, aga ta ei saanud mitte midagi ette 
võtta. 

Kuberner Pengo oli kuus aastat käinud 

Kongo Rahvavabariigi Kinshasa Manmini 
koguduses. Ta nägi palju imesid ja 
tunnustähti ja väetegusid, mis sündisid Dr 
Jaerock Lee kaudu. Seega ta palus Dr Leel 
palvetada ebola viiruse lõppemise eest. 
Ta palvetas selle eest. Sellest ajast alates 
ei nakatunud enam inimesi ja ei esinenud 
enam surmajuhtumeid. 

Ülemaailmse Tervishoiuorganisatsiooni 
WHO soovitusel võib kuulutada, et ebola 
viirushaiguse epideemia on mingil maal 
lõppenud, kui 42 päeva on möödunud 
ilma uute haigusjuhtumite avastamiseta. 
42 päeva esindab topelt maksimaalset 
ebola inkubatsiooniperioodi (21 päeva). 
42 päeva jooksul ei esinenud ühtegi uut 
haigusjuhtumit ja Kongo Rahvademokraatlik 
Vabariik sai ebola nakkusest vabaks. 
Paljusid inimesi kaitsti viiruse eest, kuigi 
isegi ainsat juhtumit on raske ravida. Au 
Jumalale! Suur tänu, Dr Jaerock Lee!

Inimesed ütlevad, et silmad on hinge aken. Inimese silmade väljanägemine võib mõjutada selle inimese esialgset 
muljet. Konkreetsemalt öeldes, suured ja selged silmad loovad tõenäoliselt soodsa mulje. Topelt silmalaud 
(ülemise silmalau voldiga) moodustuvad siis, kui levator palbebrae superioris ülemine lautõsturlihas muutub levator 
aponeurosiseks ja lisandub silmalau nahale. Asiaatidel ei ole tavaliselt levator aponeurosis sidekude, seega paljudel 
neist ei ole topelt silmalauge. Aga paljud Manmini Keskkoguduse koguduseliikmed said omale topelt silmalaud ilma 
igasuguse operatsioonita WCDNi asutaja, vanempastor Dr Jaerock Lee palve kaudu. Need on mõned neist inimestest. 

Dr Gilbert Chae, WCDNi President, 
Yonsei Jaeili haigla peadirektor

Õ d e  H a e m i 
M a ,  2 4 . 
a a s t a n e , 
kuulub Manmini 
Keskkoguduse 
K u j u t a v a t e 

K u n s t i d e  K o m i t e e  Ta e v a s e s s e 
tantsumeeskonda. Ta pidi enne iga etendust 
oma silmalaugudesse voldid tegema, seega 
tal kulus selleks üsna kaua aega. Ta soovis, 
et tal oleksid topelt silmalaud. 

Ta hellitas oma soovi ja surus Dr Lee 
kätt. Siis tundis ta tugevat meeleliigutust ja 
tundis, et ta saab omale topelt silmalaud. 
Seega ta pani oma käe silmade peale 
ja  pa lvetas pärast  vanempastor  Dr 
Lee käe surumist lühikese palve. Siis 
moodustusid topelt silmalaud! Jumal täitis ta 
südamesoovi. 

Vanemdiakoness 
Mikyung Seo, 47. 
aastane, sai omale 
topelt silmalaud 
pärast seda kui 
ta  võt t is  vastu 

Dr Lee palve 2014. aasta Manmini 
suvekoosolekutel. 

Kui ta võttis palve vastu, parandas ta 
põhjalikult meelt sellest, et ta oli oma 
ema vastu üles kasvades halvakspanu 
ja vihkamist tundnud. Sellel hetkel tuli 
Püha Vaimu tuli tema peale. Siis pani ta 
silmade peale käe, sest tal olid väikesed 
silmad ja ta soovis topelt silmalauge. 
Pärast leidis ta kodus näopesemise ajal 
peeglisse vaadates, et tal olid topelt 
silmalaud.

D i a k o n e s s 
E u n k y u n g 
P a r k ,  4 3 . 
a a s t a n e , 
palvetas 29. 
aastaselt usus, 

et tal oleksid topelt silmalaud ja piserdas 
silmalaugudele Muani joogivett. Siis sai ka 
tema topelt silmalaud. 

Muani joogivesi on mage joogivesi, mis 
muutus selliseks soolasest mereveest 
Muani mereäärsest piirkonnast Jeonnamis. 
Maara  mõru  ves i  muutus  täpse l t 
samamoodi joodavaks 2. Moosese raamatu 
15. peatükis. Kui inimesed joovad seda 
vett, panevad omale peale ja pihustavad 
seda,  võ ivad nad kogeda Jumala 
väetegusid. Vee abil moodustusid levator 
aponeurosis kude ja topelt silmalaud. 

Kongo Rahvademokraatlik 
Vabariik

Ekvatoriaalosariigi kuberner 
Sebastien Impeto Pengo

„Nad said operatsioonita ilusad topelt silmalaud“

„Ebola viirus lõppes Kongo Rahvavabariigis“

1. juhtum

2. juhtum
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◄Enne palvet: 
ebaselge liides, 
aktiivne

►Pärast palvet: 
selge liides, 
mitteaktiivne

„Ta oli vaba soonkesta 
neovaskularisatsiooni tekitatud 
nägemiskaotuse ohust“

„Ta elas surmasuus 
olles üle kopsutursega 
südamepuudulikkuse“

„Ta tervenes nasolakrimaaljuha 
tõkestusest“

Dr Joonsung Kim, 
Paju Mirae Lastehaigla peadirektor

Dr Brian S. Yeo, 
WCDNi peasekretär

Dr Changkyu Yang, Bansuki sisemeditsiini-
radioloogia osakonna juhataja

◀Dakrotsüstograafia: 
kontrastaine läheb 
läbi parempoolse 
nasolakrimaaljuha hästi 
ninaõõnsusse

17-aastasel õel Nayoung Choil oli 
liigne lühinägevus (lühinägelikkus). 
2013. aasta detsembris moondus 
äkki ta vasak silm ja nägemine 
hägustus.  Tal  e i  o lnud raske 
vaid õppida, aga ka kõike oma 
igapäevaelus teha. 

2014. aasta aprillis tehti talle oftalmoloogiline 
läbivaatus ja tal diagnoositi müoopiast tingitud 
soonkesta neovaskularisatsioon (CNV). Müoopiast 
tingitud soonkesta neovaskularisatsioon tähendab uute 
veresoonte loomist silma soonkesta kihis. Müoopiast 
tingitud soonkesta neovaskularisatsioon võib tekitada 
tsentraalse nägemise äkilist halvenemist, värvihäireid 
ja metamorfopsiat. Müoopiast tingitud soonkesta 
neovaskularisatsiooni ravitakse angiogeneesi 
inhibiitorite (anti-VEGF antivaskulaarsete endoteeli 
kasvufaktorite ravimite) viaalisisese süstega. Õige 
ravita lõpeb see nägemiskaotusega. 

2014 .  aas ta  augus t i s  võ t t i s  ta  Manmin i 
suvekoosolekusarja seminari ajal kogu südamest 
vastu Dr Jaerock Lee palve. Siis kadusid kõik 
sümptomid ja ta hakkas asju selgelt nägema. Tema 
optilise koherentstomograafia näidud olid palju 
paremad. Arst oli tulemust nähes üllatunud ja ütles, 
et tegu oli imega, et müoopiast tingitud soonkesta 
neovaskularisatsioonist terveneti antivaskulaarsete 
endoteeli kasvufaktorite ravimiteta. 

48. aastasel Pavel Kalmõkovil 
oli südame isheemiatõbi ja 2012. 
aastal tehti talle südame pärgarteri 
šuntimisoperatsioon. 2013. aastal 
kurtis ta äkiliselt alanud pitsitavat 
rinnavalu, mis esines mõõduka 
füüsi l ise tegevuse aja l .  15. 

oktoobril saadeti ta haiglaravile. 
Sel ajal oli ta seisund mõõdukas. Aga ta seisund 

halvenes niivõrd märkimisväärselt, et ta vajas 
magamiseks morfiini ja tal oli akuutne vasaku 
vatsakese puudulikkus kopsutursega. Sel ajal ei oleks 
keegi öelnud, et ta võiks selle üle elada. Kümne päeva 
pärast viidi ta intensiivravi osakonda, kuid ta seisund 
muutus üha hullemaks. Naisel kästi ta halveneva 
seisundi tõttu ta surmaks ette valmistuda. 

Järgmisel õhtul palus ta naine, et tema vend, pastor 
Juri Kalmõkov Iisraelist, palvetaks telefoni teel tema 
eest. Rev Soojin Lee juhatas just õigeaegselt 4. Iisraeli 
koosolekusarja, mida peeti Dr Jaerock Lee Iisraeli 
2009. aasta koosolekusarja mälestuseks. Pastor Juri 
Kalmõkov võttis oma Zolskajas asuva venna jaoks 
vastu pastor Lee palve palverätikuga, mille eest Dr 
Lee oli palvetanud (Apostlite teod 19:11-12). 

Järgmisel hommikul ärkas Pavel ise, sõi mingit 
toitu ja magas morfiumi abita. Kui ta haiglast välja 
kirjutati, tehti talle läbivaatus ja röntgenipilt näitas, et 
kopsuturse oli täiesti kadunud. 

73. aastane vanemdiakoness 
Youngsun Cho tundis 2001. aastal 
nasolakrimaaljuha ummistust. 
Sellest ajast moodustus magades 
silmadesse lima ja pisaravool. 
Tal oli meiki väga raske peale 
panna ja see tekitas igapäevaelus 

ebamugavust. 
T a l l e  t e h t i  n i n a k a u d n e  h ü l s i 

intubatsioonioperatsioon, aga kui ta eemaldas selle, 
tulid pisarad uuesti. Pärast pisaravool jätkus, seega 
talle tehti kaks lisaintubatsiooni, aga ta seisund 
püsis muutumatu. Siis ta loobus ravist ja tal jäi 
üksnes üle selle seisundiga edasi elada. 

2014. aastal osales ta Manmini suvekoosolekutel 
j a  v õ t t i s  v a s t u  D r  J a e r o c k  L e e  p a l v e . 
Suvekoosolekute vi imasel päeval hakkas ta 
ninasõõrmest voolama välja kollakas eritis. See 
kestis kaks nädalat. Kaks nädalat hiljem aevastas ta 
pühapäeva hommikul. Siis tundis ta selsamal hetkel, 
et ninasõõre oli puhas silma alaosani välja. Sellest 
hetkest saadik oli nasolakrimaalse juha ummistus 
kadunud. Tal ei tekkinud magades enam silma 
limast eritist ja pisaravool lakkas. 

Ta nasolakrimaalse juha ummistust ei ravinud 
arstiteadus, vaid palve. See oli hämmastav. Pärast 
esitust rõõmustasid paljud kristlikud arstid ja tõid 
Jumalale suurt au. 

25. oktoober, 2013
Akuutse kopsuturse teke

30. oktoober, 2013
Kopsuturset ei ole

◄25. oktoober, 2013
Akuutne kopsuturse

Kristlikud arstid kogunesid 2015. aastal Malaisias. Nad pidasid WCDNi rahvusvahelist kristlikku meditsiinikonverentsi ja austasid 
Jumalat, tõendades Tema tegusid meditsiiniliste andmetega. Paljude esitatud juhtumite hulgast on siin toodud mitu tervendustöö 
juhtumit, mis sündisid Dr Jaerock Lee kaudu.


