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Kogu tänu ja au kuulub me 
ülestõusnud Isandale

Mida sügavamalt koguduseliikmed Isandat 
armastavad, seda suuremat rõõmu ja tänu nad tunnevad. 
31. märtsil, 2013. aastal oldi ülestõusmispühade 
pühapäevahommikusel teenistusel leivamurdmise 
osaduses. Teenistusel osalesid GCN TV (www.gcntv.
org) kaudu umbes 10000 haru- ja liitkoguduse liikmed, 
mis muutis ülestõusmispühad veelgi tähenduslikumaks.

Vanempastor dr Jaerock Lee jutlustas sõnumi 
pealkirjaga „Meile antud arm.“ Enne leivamurdmise 
osadust tegi ta väelise eestpalve Jumala algse hääle 
esilekutsumiseks ja igasuguse pimeduseväe eemale 
ajamiseks. Palve kaudu said kõik koguduseliikmed 
ja neile lisaks ka pastorid, misjonärid ja leviitidest 
töötegijad kiiremas vaimuvoos liikuda.

Teenistusel osalesid erikülalised Saksamaalt, 
Ühendkuningriigist, Venemaalt, Peruust, Jaapanist 
ja Hiinast. Saksamaa pastorid Rapael Lonji Yanga ja 
Mudidi Mungudia Kabangu ütlesid et nad külastasid 
kogudust, et näha dr Lee kaudu ilmnevaid väetegusid ja 
levitada Euroopas ja Saksamaal pühaduse evangeeliumi. 
Nad lisasid, et dr Lee teenistus oli neile selle sugupõlve 
kristlike koguduste seast parimaks eeskujuks.
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ühendkoosolekute sarjas osalenud pastor Yanga rääkis 
veel, et paljud kirjeldasid koosolekusarja Jumala 
õnnistusena sakslastele ja koosolekusarja kaudu kasvas 

usklike usk ja kogudused tugevnesid.
Pastor Kabangu vaatas Ülestõusmispühade etendust 

ja ka kommenteeris seda. Ta ütles: „See oli imetore. See 
näitas realistlikult inimkonna patud enese peale võtnud 
Jeesuse kannatamist. Mu süda valutas väga, kui ma 
nägin Jeesuse piitsutamist.“ 31. märtsil, 2013. aastal 
palvetas dr Lee nende teenistuse eest.

Ühendkuningriigi misjonär Jane Mpologoma 
Nabanakulya ütles, et ta koguduseliikmed kogesid 
Jumala väge ja püüdsid väga palve ja paastu abil 
muutuda. Ta ütles, et teda liigutas ülestõusmispühade 
etendus, kus esitati elavalt piibellike stseene, kus 
sõjamehed jagasid Jeesuse pealisriided neljaks ja naised 

järgnesid nuttes Jeesusele. Ta lisas, et ta võis näha, 
kuidas Jeesus risti löödi. 

Maurine Lasfolk Rootsist külastas Manmini 
Keskkogudust lastega ja Julia Gorelova, kes on 
Ühendkuningriigis Londoni Manmini Koguduse 
liige, tuli samuti. Ka nemad kogesid Manminile 
ülestõusmispühade pühapäeval osaks saanud vaimset 
õnnistust ja austasid Jumalat. Neile lisaks oli ka dr 
Lee ruumi ja aega läbiva palve kaudu masendusest 
tervenenud endisel Kaug-Ida raadio ringhäälingu 
produtsendist ja konferansjeest misjonäril Wong Ping 
Pingil ja diakoness Wei Iranil Manmini Keskkogudust 
külastades rõõmus ülestõusmisepühade pühapäev. 

Ühe kolmest tähtsaimast kristliku pühast – ülestõusmispühade pühapäeva – tähistamine. Manmini Keskkoguduses oli ülestõusmispühade pühapäeva teenistus ja leivamurdmise osadus (fotod 1). 
Koguduseliikmed tänasid ja austasid Isandat koos välismaa pastorite ja usklikega, kes tulid ja jagasid igavese elu ja ülestõusmise lootuse rõõmu (fotod 2, 3).
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Iisraeli Kristallfoorumi 
korraldatud abielupaaride ja noorte 

täiskasvanute puhkekoosolekud
Kristallfoorum (Iisreli pastorite liit) korraldas 

abielupaaride ja noorte täiskasvanute puhkekoosolekud 
Nahariyas, Põhja-Iisraelis 17.-19. märtsil, 2013. aastal. 
Seal osales umbes 300 inimest. Osalejad kiitsid Jeesust 
Kristust, palvetasid Iisraelis evangeeliumi kuulutamise 
eest ja said armastuse osaduses vaimutäiuse.
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Armastus ei ole armukade ja ei kiitle
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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 on pika meelega, armastus hellitab, ta ei ole kade, armastus ei kelgi ega hoople.“ (1. Korintlastele 13:4)

Kadedus ja armukadedus avaldavad kristlase elule 
väga kurja mõju. Enamasti me ei tunne võõraste 
vastu armukadedust. Tavaliselt tunneme me kadedust 
lähedaste sõprade või inimeste vastu, kes on meie 
rivaalid. Näiteks, kui keegi peab restorani, ei pruugi 
ta tunda kadedust kontoritöötaja vastu, keda tööl 
tunnustatakse. Aga ta tunneb end närviliselt ja 
kadedalt, kui teises sama rahvusköögi restoranis on 
palju kliente.

Samuti viib äärmuslik armukadedus kadestamisele, 
millega kaasnevad kurjad teod. Sama kehtib 
kiitlemise kohta. Kui te tahate kiidelda ja tunnustust 
saada,  tekitab see tül isid,  armukadedust  ja 
kadestamist.

Kuidas saada siis vaimne armastus, mis ei kadesta 
ega kiitle?

1. Armastus ei ole kade
„Äärmuslik kadedus viib teiste kadestamisele 

ja võib lõppeda isegi neile kurja tegemisega. Kui 
te tunnete ebamugavust siis, kui teistel hästi läheb 
ja neid armastatakse, tähendab see, et teis on 
armukadedust ja kadedust.

Kui te südames on armukadedust ja kadedust, 
ei haava teist rikkamate ja andekamate inimeste 
nägemine teie uhkust. Kui kaastöötajat edutatakse 
kiiresti, aga teie jääte madalale ametikohale, 
võite te tunda kibedust ja kaotada jõu ja töösoovi. 
Armukadedus ja kadedus tekitavad julgusekaotust. 
Kui end armukadeduse või kadeduse tõttu teistega 
võrrelda, suurendab see inimese alaväärsustunnet.

Aga vaimse armastusega saate  te  tõe üle 
rõõmustada. Te rõõmustate teistele osaks saanud 
heast, otsekui juhtuks see teile. Aga kui te kaotate 
julguse ja jõu, näitab see armastuse puudumist, mis 
viitab ikkagi „ego“ olemasolule. Kui teie „ego“ tahab 
armastust ja tunnustust, saab te eneseuhkus haavata 
ja te südamesse kerkib armukadedus.

Kui armukadedus muutub äärmuslikuks, tekitab 
see loomuomaselt kurje sõnu ja tegusid, mis 
tekitavad teistele kahju. Niisugune on kadedus 
tegudes. Sellega kaasnevad ilmsed liha teod, millest 
kirjutatakse Galaatlastele 5:19-21. Seega, kadedus 
võib siis pääsemise raskemaks muuta.

Näiteks, esimene Iisraeli kuningas Saul suri 
armetult, Taaveti vastu kadedust tundes. Taavet oli 
kangelane, kes päästis oma maa vilistide peamehe 
Koljati käest. Ta oli peaaegu 9 jala ja 11 tolli pikk ja 
kandis vaskrüüd. Ta oli vilistide parim sõdalane. Ta 
mõnitas Jumalat ja Iisraeli sõjaväge 40 päeva. Aga 
kuningas Saul ja Iisraeli sõjaväed ei värisenud vaid 
hirmust. Siis ilmus äkitselt välja Taavet ja tappis 
lingukivi abil Jumalat solvanud Koljati. Lõpuks sai 
Iisrael mäekõrguse võidu ja iisraellased armastasid 
Taavetit ja pidasid teda rahvuskangelaseks.

Hiljem pani kuningas Saul Taaveti sõjaväe juhiks. 
Aga see õhutas Saulis armukadedust ja kadedust. 

Kui Taavet naasis pärast vilistide tapmist, tervitasid 
teda arvukad Iisraeli inimesed. Siis tulid 1. Saamueli 
raamatus 18:7 kirjapandu kohaselt välja naised, 
kes laulsid: „Saul lõi maha oma tuhat, aga Taavet 
oma kümme tuhat!“ Seda kuuldes muutus Saul 
maruvihaseks.

Ta ütles: „Taavetile annavad nad kümme tuhat, 
aga minule annavad tuhat! Nüüd puudub tal veel 
ainult kuningriik!“ Ja sellest päevast alates hakkas 
Saul Taavetile kõõrdi vaatama (1. Saamueli raamat 
18:8-9). Hiljem püüdis Saul Taavetit tappa. Kui 
Saul oli kurja vaimu küüsis, viskas ta Taavetit talle 
harfi  mängimise ajal odaga. Ta haudus plaani Taavet 
vilistide läbi tappa lasta ja käskis oma parimatel 
sõdalastel Taavet tappa. Ta kadestas pidevalt Taavetit 
ja ta kadedus lakkas alles siis, kui ta vilistide vastu 
peetud lahingus suri.

Iiobi 4:8 kirjutatakse: „Niipalju kui mina olen 
näinud: kes künnavad ülekohut ja külvavad õnnetust, 
need lõikavadki seda.“ Õpetussõnades 14:30 
öeldakse: „Südamerahu on ihule eluks, aga kadedus 
on otsekui mädanik luudes.“ Kui te kurja teete, 
naaseb see bumerangina. Haigused ja õnnetused 
kodus ja tööl võivad juhtuda kurja külvamise tõttu. 
Armukadedus ja kadedus ei kahjusta vaid meid ja 
on suureks takistuseks, mis takistavad meil vaimu 
minna. Seega me peaksime nad täielikult eemaldama.

2. Armastus ei hoople
Hooplemine tähendab enese näitamist ja enesest 

kiitlemist. Enamik inimestest tahab hoobelda, kui neil 
on midagi teistest paremini, sest nad tahavad teiste 
tunnustust ja kiitust. Nad tunnustavad ja kiidavad 
teisi nende panuse eest harva. Nad arvavad, et kui 
teiste saavutused on ilmsed ja neid tunnustatakse, 
jäävad nende saavutused varju ja seega nad tavaliselt 
kritiseerivad teisi. Niisugune hooplemine tekitab 
vahel isegi tülisid. Te võite arvata, et kui te hooplete, 
teid ülendatakse ja tunnustatakse, aga see annab 

vastupidise tulemuse.
1. Johannese 2:15-16 öeldakse: „Ärge armastage 

maailma ega seda, mis on maailmas! Kui keegi 
armastab maailma, siis ei ole temas Isa armastust. 
Sest kõik, mis on maailmas – lihahimu ja silmahimu 
ja elukõrkus -, ei ole Isast, vaid maailmast.“

Siin tähendab „elukõrkus“ inimlikku omadust, 
mis tahab maailma rõõmude kohaselt uhkeldada. 
Lihalikud inimesed suurustavad oma prestiižsse 
perekonna, kuulsuse, meelevalla, kallite sõidukite, 
majade ja juveelidega. On neid, kes hooplevad oma 
lähedaste sidemetega võimulolijate või kuulsustega, 
sest nad väärtustavad maapealset elu.

Aga mis kasu selliste asjade üle hooplemine 
toob? Inimesel ei ole mingit kasu kogu ta vaevast, 
millega ta ennast vaevab päikese all, nagu öeldakse 
Koguja 1:2-3. Laulus 103:15 kirjutatu kohaselt õitseb 
inimelu nagu õieke väljal, mis närbub. Me ei saavuta 
elukõrkusega tõelist väärtust ega elu, vaid muutume 
pigem Jumala vaenlaseks ja läheme surma teed.

3. Kiidelge Isandast
Pärast maailma armastama panevatest valedest 

vabanemist ei soovi me enam kiidelda ega rikkust, 
maailma au ega kuulsust omada. 1. Korintlastele 1:31 
öeldakse: „Kes tahab kiidelda, kiidelgu Isanda üle!“ 
Seal räägitakse, et me kiitleksime Isanda aust, mitte 
iseendist.

Meie Päästja ja Isanda ristist on väga soovitatav 
kiidelda ja rääkida Jumalalt saadud armust ning 
palvevastustest tunnistust anda. Niisugused asjad 
austavad Jumalat ja annavad inimestele usku ja 
lootust. Kui me Isandast niimoodi kiitleme, on 
Jumalal meie üle hea meel ja Ta tasub meile nii 
vaimsete kui füüsiliste õnnistustega.

Kuid mõned usklikud ütlevad, et nad austavad 
Jumalat, aga nad kiitlevad kaudselt iseendist. 
Nad räägivad, et nad tegid seda ja teist ja saavad 
tollepärast õnnistatud. Nad tunnustavad iseendid. 
Seega saatan süüdistab neid ja nad sattuvad vahel 
katsumustesse.

Maailma uhkuse allikas ei suuda meile igavest elu 
ja rahulolu tagada. See õhutab meis pigem kasutut 
ahnust ja viib meid hävingule. Aga kui me täidame 
oma südame taevalootusega, tuleb me üle selle 
maailma hooplevast uhkusest vabanemiseks jõud. 
Pärast oma südame tõega täitmist on maailmalike 
asjade üle l ihalik hooplemine tähendusetu. 
See sarnaneb täiskasvanuks saades lapsepõlve 
mänguasjade ja muude asjade tühiseks muutumisele.

Kallid vennad ja õed Kristuses, apostel Paulus ütles 
Galaatlastele 6:14: „Aga mulle olgu olemata, et ma 
kiitleksin muu kui meie Isanda Jeesuse Kristuse risti 
üle, mille läbi maailm on minule risti löödud ja mina 
maailmale.“ Ma palun nagu Paulus Isanda nimel, et 
te võiksite tõusta ja kiidelda Jeesusest Kristusest, kes 
päästis meid ja andis meile Taeva!

Vanempastor dr Jaerock Lee
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Kurja neli suurimat juurt meis

Õpetussõnades 17:3 öeldakse: „Sulatuspott on hõbeda ja ahi kulla jaoks, aga Isand katsub südamed läbi.“ Jumala 
kadumaläinud kuju taastamiseks ja kõige ilusamasse taevasesse Uude Jeruusalemma minekuks tuleb meil südames 
igasugusest kurjast vabaneda. Aga meisse sügavale juurdunud kurjust ei ole lihtne leida ja sellest vabaneda, seega Jumal lubab 
katsumustel meie ellu tulla. Missugused on siis kõige suuremad kurja juured, millest me peaksime vabanema?

Kui inimene pole aus, valetab ta sageli. Ta 
ei pea teistele ja isegi omale antud lubadustest 
kinni. Ta kas liialdab või vähendab fakte.

Mõned inimesed valetavad tahtlikult, et teisi 
petta ja teised valetavad harjumuse tõttu ja on 
tiivustatud valesid välja mõtlema. Sageli nad ei 
saa isegi aru, et nad valetavad.

Kui Jeesus ütles: „Jeesus lausus talle: „Tõesti, 
ma ütlen sulle, täna öösel, enne kui kukk laulab, 
salgad sina mu kolm korda ära.“ Peetrus ütles 
talle: „Kui ma ka peaksin koos sinuga surema, 
mina ei salga sind mitte!“ Samamoodi ütlesid 

ka kõik teised jüngrid“ (Matteuse 26:34-35). 
Aga Peetrus salgas Jeesust kolm korda, enne kui 
kukk selsamal öösel kires. 

Muidugi arvas Peetrus, et ta rääkis oma siirast 
südamest. Kuid ta ei suutnud oma sõnast kinni 
pidada, kui ta oma sõnades räägituga reaalselt 
kokku puutus. Kui inimestes on neisse jäävat 
valet, ei saa nad omaenda sõnade tõesust tagada 
ja nad ei suuda ka oma tunnistusest kinni 
pidada. Seega, teil tuleb tõemeelseks inimeseks 
saamiseks leida valetamise loomus ja sellest 
vabaneda.

„Õigest teest kõrvalekaldumine“ tähendab, 
et te ei tegutse õieti. See juhtub, kui te süda, 
mõtted ja teod ei ole õiged. Kui kõik inimesed 
oleksid seaduskuulekad ja peaksid korrast kinni, 
poleks ühiskondlikke probleeme. Samamoodi 
peavad jumalalapsed elama Piibli 66 raamatusse 
kirja pandud Jumala Sõna kohaselt, sest nad on 
taevariigi kodanikud.

Asjad lähevad valesti, kui õigel teel ei käida ja 
inimene tunneb siis isiklike kirgede ja soovide 
tõttu kiusatust omakasu saamiseks ja ebaõiglaselt 
tegutsemiseks. Kuigi hetid püüdsid Aabrahamile 
Saara matusekohta tasuta anda, tasus ta põllu 
eest täishinna (1. Moosese raamat 23:13).

Taaniel ja ta kolm sõpra ei läinud samuti 
maailmaga kompromissile. Nad läksid vaid 
õiguse teed. Taaniel visati selle tegemise ajal 
lõukoerte koopasse ja ta kolm sõpra visati 
tulisesse ahju. Aga nad ei saanud üldsegi viga 
– ainus juuksekarvgi ei põlenud nende peas ja 
nad tõid Jumalale suurt au (Taaniel 6:16-23; 
3:19-27).

Te võite õiguse rajal käia, kui te ei taotle 
omakasu ega säästa Jumala tahet tehes oma 
elu. Apostel Paulus elas niimoodi ja käitus igas 
raskuses õieti, seega ta võis 1. Korintlastele 11:1 
öelda: „Võtke mind eeskujuks, nagu mina võtan 
Kristuse!“

Kui te ei tee teoks plaanitut ja muudate oma 
plaane omakasu või eelise saamiseks, tähendab 
see, et  te südames on ikkagi salalikkust. 
Hoolimata selle suurusest, kui te oma plaani 
muudate, seisab selle taga teis olev salalik 
süda.

Teie ebapüsiv loomus kuulub salaliku südame 
juurde. Taolised inimesed muudavad sageli 
oma plaane. Nad isegi reedavad teised, kuigi 
nad näisid esialgu ustavalt koostööd tegevat.

Kui teie süda on niisugune, on teil lihtne 
langeda maailma kiusatuste nagu kuulsuse, 

võimu ja rahalise kasu küüsi. Seega, meid saab 
jumalariigi heaks rohkem kasutada võrdeliselt 
meie südamest salalikkusest vabanemise ja 
aususe arendamise määraga.

Seega me peame muutumatult oma sõnast 
kinni pidama ja tegema, mida oleme otsustanud. 
Kui te niisuguseid asju tühisteks peate ja teete 
teisiti, ei saa te Jumalaga usaldusosadust luua. 
Niisugusest salalikkusest vabanetakse ja tõene 
süda saadakse võrdeliselt sellele, mil määral 
teistele ja endale antud lubadustest kinni 
peetakse ja nende kohaselt tehakse.

Kui te tunnete kellegi või millegi suhtes 
halvakspanu, ei austa te neid või te peate neid 
tähtsusetuteks. Kui te niisugune olete, vaatate 
te teistele oma võimupositsioonilt ülalt alla ja 
kuritarvitate neid. Igasugune uhkusest tulev 
tegevus liigitub halvakspanu valda.

Mil määral te teete midagi vähimale, teete te 
seda Isandale. Vennaarmastus tähendab Isanda 
armastamist. Seega, kui te tunnete teiste vastu 
halvakspanu, näitab see, et te tunnete Jumala 
vastu halvakspanu. Kui iisraellased palusid 
Saamuelil neile kuningas määrata, ütles Jumal 1. 
Saamueli raamatus 8:5-7 kirjutatu alusel, et nad 
põlgasid Teda kui oma kuningat. Ja kui Iisraeli 
lapsed nurisesid Moosese vasstu, ütles Jumal, 
et nad ei nurisenud mitte Moosese, vaid Jumala 
vastu (2. Moosese raamat 16:8).

Me peame meeles pidama, et 1. Korintlastele 
12:20 alusel on palju liikmeid, ent üks ihu 
Isandas. Igaüks meist on Kristuse ihu ehk 

koguduse liige. Kui koguduseliikmed tunnevad 
üksteise vastu halvakspanu, on ihus kogu aeg 
ebamugavust ja see ei saa hästi tegutseda.

Igal ihuliikmel on oma osa etendada ja ükski 
neist ei ole tähtsusetu. See räägib meile, et me ei 
tohiks teiste vastu halvakspanu tunda ka siis, kui 
nad on harimatud, korratud või vaesed. Muidu 
võiks seda võrrelda suuga, mis ütleb, et silmad on 
„ihu jaoks vajadusetud.“ Silmadeta on kogu ihu, 
kaasa arvatud suu, paratamatult eksinud ja kukub 
auku. See oleks rumalus.

Fi l ip las te le  2 :3  k i r ju ta takse:  „Ega tee 
midagi kiusu ega auahnuse pärast, vaid peate 
alandlikkuses üksteist ülemaks kui iseennast.“ 
Seega, kui te peate üksteist ülemaks kui iseennast 
ja teenite teisi, ei saa te neid kunagi ignoreerida. 
Te ei tohi unustada oma seisundit ja ülesannet ja 
isegi kui teised armastavad ja tunnustavad teid, 
peate te olema muutumatult alandliku suhtumise 
ja tegudega.
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Ebaausus, lihtsalt 
muutuv lihalik omadus

Omakasu taotlemise soovi 
tõttu Jumala tahet 
järgimata õigelt 
teelt kõrvalekaldumine 

Salalikkus, sõnadest 
ja südamest mitte kinni 
pidamine

Halvakspanu, 
suutmatus teisi endast 
tähtsamaks pidada
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GCN URIMBOOKS

Tel.: +82-70-8240-2075 
www.urimbooks.com
urimbook@hotmail.com

Tel.: +82-2-824-7107
www.gcntv.org
webmaster@gcntv.org

Ülemaailmne Kristlike Arstide Võrk Urimi Kirjastus

Tel.: +82-2-818-7039 
www.wcdn.org
wcdnkorea@gmail.com

MIS
Manmini Rahvusvaheline SeminarÜlemaailmne Kristlik Võrk 

Tel.: +82-2-818-7334 
www.manminseminary.org
manminseminary2004@gmail.com

4 Ülestõusmispühade etendus

29. märtsil, 2013. aastal esitati reedeöise teenistuse 
teise poole ajal 2013. aasta ülestõusmispühade 
etendus. Etenduses taasesitati Jeesuse Piiblisse 
kirja pandud teenistus, meelehärm, ristilöömine, 
ülestõusmine ja taevasseminek. Kuulajaskonna 

Isanda armastus ja ülestõusmislootus suurenes. 
Maarja Magdaleena sõnad meenutasid Peetrusele ja 
Johannesele Isandaga koosviibimise aega. See on eriti 
tähendusrikas, et esinejad, koorid ja Nissi orkester 
laulsid ja mängisid esituse ajal Jumalalt saadud 

kiituslaule, nii nagu Ta andis 5. Moosese raamatus 
31:19. ja 22. salmis kirjapandu kohaselt iisraellastele 
laulud. Need liigutasid väga kuulajate südant. Lisaks 
ehitati eraldi viiekraadise kaldega lava, et ka laval 
istujated võiksid kõike realistlikumalt näha. 

2013. aasta 
ülestõusmispühade etendus

„Isand on Kristus“

2. etteaste

Jeesuse kannatamine

Jeesus maksis meie pattudest 
lunastamiseks õiguse hinna, 
kandes okaskrooni, lastes end 
piitsutada ja olles kätest ja jalust 
naelutatud.

3. etteaste

Isanda ülestõusmine ja 
taevasseminek

Isand võitis surma ja ärkas pärast 
oma matust kolmandal päeval ellu. 
Hiljem näitas Ta end 40 päeva 
jooksul elavana ja läks siis Galilea 
meeste nähes taevasse. Ta andis 
neile niimoodi ülestõusmise lootust.

1. etteaste

Jeesuse teenistus

Jumala Poeg Jeesus tuli maa 
peale kogu inimkonda päästma, 
Ta kuulutas oma kolmeaastase 
avaliku teenistuse käigus 
jumalariigi evangeeliumi ja 
tegi inimesed igasugusest 
haigusest ja ihuveast terveks.


