




�ripravi se, �evesta!
NJEGOVO POVABILO

Božje povabilo celemu svetu je, da bi skupaj postali Dom 

za Očeta, Sina in Svetega Duh. Da bi postali Nevesta, 

ki se je pripravila za vrnitev svojega ljubega Ženina, Jezusa 

(Janez 13-15, Ef. 2-5, Raz. 19:7). Ko bereš sveto pismo, vidiš, 

da se življenje z Jezusom in za Jezusa, vzpenja proti nekem 

vrhu. Lahko se vprašaš – kaj je to? To je intimno prijateljstvo, 

ki se bliža poročni večerji! Bog nas pozivlja in nam pravi: 

“Jaz imam zaupanje v Sebe. Če boš prišel k meni in boš z 

menoj, ter boš pogledal kdo jaz zares sem, boš videl, da tam 

ni nobenih drugih snubcev, ki se lahko primerjajo z Menoj. 

Nič na celem vesolju ne bo prevzelo tvojega srca, kot ti ga 

jaz lahko prevzamem. Saj sem te ustvaril Zase. Ostale stvari 

so pritegnile tvojo pozornost, a če si vzameš čas in začneš 

hoditi z menoj, boš spoznal za kaj je bilo življenje mišljeno. 

In bomo imeli poroko!
Zato se pripravi, Nevesta!”



32

To povabilo je bilo vse od začetka časa razlog, zakaj so ljudje iskali 
Boga. To je Njegovo povabilo tudi nam sedaj. To povabilo je smisel 
vsega. To ni neka površinka, navidezna doktrina. Njegovo povabilo 
zbuja in kliče to kar je v naši notranjosti. Gre za to, da mi gledamo v 
vse, kar On je, in rečemo: “Jaz ne morem živeti brez Njega ali brez 
tega, kar je Njemu dragoceno! Nočem živeti brez tega! Nikoli si ne 
bi želel živeti izven Njegove volje za moje življenje ali brez Njegovih 
namenov za moje življenje. Želim slediti Jagnju, kamor koli gre. 
Karkoli želi za moje življenje – to ima! On je Kruh Življenja, od kjer 
prihaja vse moje negovanje in izpolnitve. On je ta podoba vodstva, 
prijaznosti, odpuščenja in milosti, brez katere ne morem živeti. 
In brez katere nikoli nočem živeti! Hočem videti Njegovo moč. 
Hočem videti Njegovo ostrost. Hočem videti Njegovo prijaznost, 
Njegovo ljubezen in sočutje. Hočem videti Njegovo modrost, ki gre 
preko besed. IN HOČEM BITI Z NJIM! Želim slišati vsako besedo, 
ki prihaja iz Njegovih ust. Do konca svojega življenja, nočem biti 
dalj kot korak preč od Njega. Ne morem se obrniti proč od vsega, 
kar On je, zaradi moje lastne sebičnosti ali lenobe ali pa prizadetih 
občutkov. Ne morem se obrniti proč od Njega. Imam skušnjavo, a 
izguba bi bila prevelika.”

Jezus ima vse te lasnosti. On ima perspektivo na 1000 različnih načinov 
in je modrejši kot se da z besedami opisati. To je naš Gospodar. To 
je Jezus. To ni neka pravljica. To ni neka zgodba o nekem bogu, ki je 
ustvaril svet in sedaj sedi na velikem belem prestolu.

Gre se za osebo Jezus in Njegovem Očetu, ki vladata nad nami. 
Če bomo le pogledali, če si bomo le vzeli čas, da se srečamo 
Znjim, bomo videli, da absolutno ni mogoče, da bi se mu še dlje 
upirali. Problem je v tem, da nimamo volje, se izgubiti v Njegov 
zelo ljubeč in zmožen objem. Njegova zaupnost presega vse meje. 
A pogostokrat si ne vzamemo čas, da lahko to vidimo. Svoja 
življenja si naredimo preveč zaposlena, ali preveč sebična, preveč 
brezbrižna in si preposto ne bomo vzeli časa, da nas On lahko 
začara s svojo osebnostjo.

Oče ve, da če si bomo vzeli čas z Njim, v Njegovem Sinu, potem 
nam bo On pokazal svoj karakter v taki meri, da se nam ga ne bo 

možno upreti. Lasnosti Njegove osebnosti so osupne. Ko smo z 
Njim, izkusimo nekaj zelo dragocenega. Vse te stvari, ki nas tišijo k 
tlem in nas bremenijo, na enkrat postanejo neprivlačne in izgubijo 
moč, v primerjavi z Njim. Na enkrat te začara nekaj, kar ni v tvoji 
vsakodnevni izkušnji. To je JEZUS! In On nas vabi, da pridemo in 
hodimo z Njim. On te bo začaral s svojo prijaznostjo, milostjo in 
neskončnim odpuščenjem.

Videl boš Njegov nasmeh in sijaj v očeh. Videl boš kako veter piha 
preko Njegovih las. Videl, slišal in doživel boš stvari, ki te vodijo 
v drugo sfero, in tam čas ne bo obstajal (Raz. 1:12-18). Videl boš 
njegovo vodstvo in moč. Videl boš kakšno rešitev ima glede greha. 
Videl boš Njegovo osredotočenost in jasno vizijo, o tem kako bi 
življenje moralo biti. Videl boš globino Njegovega smeha, in čutil 
boš toplino Njegovega objema.

Pridi in mu sledi. Pokazal ti bo vodstvo. Pokazal ti bo moč. Pokazal 
ti bo Njegov nespremenljiv karakter in Njegovo kvaliteto življenja, 
ki te bo tako omamila, da boš hotel priti nazaj k Njemu. Priti 
nazaj tam kjer je neškodljivo in varno. Pokazal ti bo prijaznost in 
občutljivost, ki se bo dotaknila globine tvojega srca in življenja. Če 
boš prišel k Njim, in boš položil svoje obupno življenje polno sebe 
dol, potem te bo On opral in te očistil, in ti dal Svojega Duha. Tako 
bo On povlekel ven iz tebe diamante in rubine in bisere, ki so tam. 
Naredil te bo v kraljico. Naredil te bo v kralja.

Hoče zgraditi vojsko privržencov, ki mu bodo sledili. A to ni le 
neka teoretična, logična ideja. “Sledi mi, ali pa boš šel v pekel.” Ja, 
to je res, a to nima nič s tem, kar je Jezus prišel pokazati dvanajstim 
učencem. Ali misliš, da so sledili Jezusu po vseh tistih pokrajinah, 
zato ker jim je očital, da bodo šli v pekel, če mu ne bodo sledili? 
Ali veš za en citat, ki to pravi? Ko je šel k Očetu in je molil celo 
noč, ali je prišel nazaj in to naredil? Ali je rekel: “Oče, pokaži mi 
kaj želiš, da rečem,” in potem je vstal in rekel: “Vi tukaj, dvanajst 
ljudi, sledite mi, ali pa boste šli v pekel?” Ne! Oni so hoteli biti z 
Njim, zato ker so videli nekaj v Njem, kar jih je presunilo. Videli 
so Njegovo modrost, prijaznost in potrpežljivost. Videli so močno 
vodstvo in neomajen karakter. Videli so nekoga, ki stoji pokonci, ko 
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je soočen z neskončnim udarci življenja; in to z malim nasmehom 
na ustnicah in z pogumom v očeh. Po vsem tem, so hoteli biti z 
Njim in so mu hoteli biti podobni! Niso šli proč od Njega, zato ker 
niso hoteli biti nekjer drugje kot pa z Njim (Matej 4:19-22, Janez 
6:68, Apd. 5:20, Apd 3:19-20).

Ni mu jih bilo potrebno groziti, in prav tako nam ne grozi danes. 
Povablja nas, da ga vidimo kot je, da vidimo Njegove osuple 
značilnosti in osuplo osebnost, tako da bomo hoteli biti z Njim, 
sedaj in po tem življenju. Ko odrastem, hočem biti kot On. Zares!

Pred dolgim bo Jezus prišel po svojo Nevesto, ki se je pripravila 
za Njegov prihod. Očetova volja za naša življenja je, da mi smo 
Nevesta in ne, da le obiskujemo Nevesto. Da smo Hiša in ne, da le 
obiskujemo Hišo. Če greš nazaj v Staro Zavezo, vidiš, da je Božja 
želja vedno bila, da bi On imel Hišo in ne le rešene ljudi, za svojo 
last. Njegova želja je za bivališče, prostor, kjer bi lahko živel na 
tem planetu, ki ga je ustvaril. V Luku 17 nam je Jezus povedal, 
da Njegovo kraljestvo ni ne tu ne tam, a je vznotraj ljudi, ki so 
se pripravili Zanj. To so ljudje, ki so razširili svoja srca, s tem da 
so zavrgli stvari tega sveta, mesene želje in ambicije. Mi moramo 
biti ti ljudje, ki naredijo prostor za Jezusa v svojih življenjih, tako 
kot je On učil v Janezu 8. To je lasnost Ekklesije, Njegovega Telesa 
in Cerkve.

Čudovito je vedeti, da je Jezus prišel nam odpustiti naše grehe, a 
to ni edini razlog zakaj je prišel. In prav tako ni prišel samo zato, 
da bi mi razmišljali o Njegovih naukih. Jezus je prišel, da bi tudi mi 
izkusili življenje z Njegovim Očetom, kot ga je tudi On sam izkusil. 
Ne le zato, da bi mi živeli tu na zemlji, bi umrli in potem šli v nebesa. 
Prišel je zato, da bi mi živeli po “moči neuničljivega življenja.” Zato, 
da bi mi izkusili enako druženje, življenje in ljubezen z Očetom in 
Njegovimi brati kot jih je izkusil Jezus.

Biti odrešen je DALEČ od konca Zgodbe. Prav tako kot je bilo z 
Jezusovim rojstvom, naše Rojstvo, je le Začetek mogočne Zgodbe, 
ki jo Oče želi povedati v nas (Kol. 1:26-29, Gal. 4:19, Janez 7:38). 
Njegova želja je, da bi bil Kristus oblikovan v nas, in da bi bili mi 

(Njegovi Ljudje, Njegova Nevesta, Njegova Hiša, Njegova Ekklesia), 
popoln izraz slave Jezusa Kristusa na planetu Zemlja v sedanjem 
času. Božja želja ni le za posameznike, ki odsevajo Jezusa, ampak 
da bi mi postali, SKUPAJ kot korporacija, točen prikaz Jezusa.

Praktično razumevanje teh “nedoumljivih bogastev” je zelo 
povezano s tem, kako skupaj živimo življenje, vsak dan. Veliko 
tega, kar nam je religija in krščanstvo dalo preko stolet, je učenje 
mogočnih naukov o Jezusu in Njegovi Cerkvi. Sedaj je čas, da 
gremo naprej, preko učenja naukov o cerkvi, na to, da postanemo 
cerkev (Ef. 3:10, Matej 16:18). 

Njegova Cerkev smo lahko le, če živimo Njegovo življenje s tem, 
da ljubimo drug drugega in si delimo življenje drug z drugim. 
Pomagamo si bolje spoznati Jezusa, ko si pomagamo znebiti 
greha, ko se globje ljubimo in ko skrbimo za potrebe drugih bolj 
kot skrbimo za svoje lastne potrebe. To je Jezusovo učenje. On 
je za nas živel tako življenje in nas sedaj kliče, da mi živimo tako 
življenje drug za drugega. Tako se Nevesta “pripravi” za prihod 
svojega Ženina. Bolj se učimo medseboj resnično ljubiti, lepši 
postajamo. Ko se odrečemo sebičnosti in ponosa, ki nas ločujeta 
od drugih, in ko voljno odpremo svoja srca, s tem da postanemo 
ranljivi in iskreni drug z drugim, potem se Duh Boga, Milost Boga 
in Ljubezen Boga izlijejo na nas. In tako postanemo ta čudovita 
Nevesta, ki je PRIPRAVLJENA za svojega Ženina - Jezusa.

To je Cerkev – da živimo tako vsak dan, ne da le obiskujemo hišo 
Boga, a da postanemo prostor kjer Bog živi. Potem naši domovi, 
naša delovna mesta in naša Cerkev, vse postane eno. Ni več ovir 
iz mojega srca v tvoje srce in ni več ovir od moje hiše do tvoje. 
Jaz zavržem sebičnost, ponos in nevero in začnem ljubiti druge 
kot je Jezus mene ljubil. Ko vsak izmed nas to dela, potem smo 
mi Cerkev, lepa Nevesta, od najmanjšega do največjega, in Jezus 
izlije svoje olje ozdravljenja na nas. Jezus ni prišel, da bi nas naredil 
pametnejše. Prišel je, da bi nam dal življenje do vrha – da bi izkusili 
Njegovo življenje, dnevno, drug z drugim, in ne da bi le govorili 
izposojene besede, peli pesmi ter molili neosebne religijozne 
besede. ŽIVLJENJE!
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Jezus: 

Graditelj in oblikovalec
Gradba z kvalitetnim materialom
Kaj je Cerkev in Kristjan?
Sveto Pismo nas uči, da Bog ne živi v hišah narejenih z človeško 
roko. V Efežanih in v veliko drugih citatov Svetaga Pisma, piše, 
da smo sedaj mi, bivališče in dom Boga po Duhu – Cerkev. Ko 
hodiš ali se voziš po ulicah, pogostokrat lahko hitro identificiraš, 
religijozno stavbo, in to zato, ker zgleda kot religijozna stavba. 
A ker je resnična Cerkev sestavljena iz ljudi, in ni stavba, kako 
potem zgleda?

V cerkvi stare zaveze, si postal član, zaradi svojih staršev (Judje). 
Če si več ali manj veroval prave stvari in tvoji starši so bili del te 
cerkve, si jo zvesto obiskoval in dajal desetino, potem si bil tudi 
ti član cerkve. V novi zavezni Cerkvi Jezusa to ni res – v novi 
zavezni Cerkvi moraš predati svoje srce Bogu. Prerokba o 
novi zavezi, govori o Cerkvi, ki bo zgrajena od Boga (Jeremija 
31, Hib. 8, Hib. 10) in bo Resnična Cerkev, in vsi člani, od 
najmanjšega do največjega, bodo poznali Živega Boga. To je 
EDINI način kako lahko razumemo kaj je Cerkev. Karkoli manj, 
je lahko dobronamerno, dobrodušno in religijozno, a NI Cerkev 
Jezus Kristusa, krajevna Svetilka (čeprav “to nekaj drugega” ima 
nekaj odrešenih ljudi). Ni Cerkev Jezusa Kristusa, če so le ljudje, 
ki obiskujejo neki program po kolendarju brez vsakodnevnega 
medsebojnega življenja (1 Kor. 12).

Resnična Cerkev, zgrajena iz živih kamnov, ki je ljubljena in 
preskrbljena od Jezusa, mora biti narejena iz kvalitetnega materiala. 
Veš, da če je stavba zgrajena iz pokvarjenega materiala, da se bo 
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sesula. Če je les, ki drži streho gnil, potem se bo streha vdrla v hišo. 
Opeka, ki je mehka ali pa je narejena iz napačnega materiala, ne bo 
mogla držati potebne teže in se bo sesula. Prav tako je z nami; če 
poskušamo graditi Božjo hišo z pokvarjenim materialom, potem 
se bo tudi ta hiša sesula. Če oseba resnično ne pozna Boga, potem 
ne more biti del Jezusove Cerkve. Če bo Hiša, ki jo Bog zida iz mož 
in žena stala, potem ne sme vsebovati slabih kamnov (1 Kor. 3.5).

Ali mora biti potem Cerkev, ali pa njeni posamezniki, popolna? 
Seveda to ni mogoče (1 Janez 1). A po mnenju Svetega Pisma, kar 
JE obvezno je, da vsi člani (sto procentov) “ljubijo luč” in “ljubijo 
resnico,” in da so vsi člani sami resnično izkusili Boga na način, ki 
jim “meso in kri nista razudela.” Ja, to je obvezno (Matej 16:16-18, 
Janez 3:19-21, 1 Janez 1-3, Eze. 11:19, Eze. 36:26, Jer. 31:34). Jezus 
je rekel, da če bo Njegova Nevesta, potem mora biti zgrajena na 
tem. Karkoli drugega bi bilo enako mehkim opekam in gnilemu 
lesu. Hišo, ki jo Jezus gradi, je najboljša hiša na svetu. Uporabil bo 
le pravi in kvaliteten material.

Ponovono, to NE pomeni, da je vsaka oseba popolna. A pomeni, 
da vsaka oseba hoče ljubiti in ubogati Jezusa, in ne zaničuje pomoč 
drugih, ki mu želijo pomagati ljubiti in upogati Jezusa. Nasprotno, 
hoče to pomoč. Glede na mnenje Jezusa, kvaliteten material za 
Njegovo Hišo je, ko oseba “ljubi Luč.” Kot je gnil les slab material, 
tako je tudi nekdo, ki noče take pomoči, slab material za graditev 
Božje hiše. Ta oseba reče: “Ne sodi me. Zase se brigaj.” Branijo se: 
“Odstrani bruno iz svojega očesa.” To je slab material, za katerega 
Bog pravi, da ni primeren za Njegovo Hišo. Jezus ne bo zgradil 
svoje Hiše na tak način. To je gnil les in bo popolnoma izločen 
izmed ljudstva (Apd. 3:23, Matej 18, 1 Kor. 5). V resnični Cerkvi, 
oseba, ki se tako obnaša, ni dobrodošla. Ni pomebno koliko denarja 
ima ali kako dobro pozna svoje Sveto Pismo. Mogoče je ta oseba 
celo “voditelj”, a če se ne mehko odzove na učenje Jezusa, potem ne 
more biti del Jezusove resične Cerkve, ki je zgrajena v Duhu. Če se 
upira ljubezni, prošenj, modrosti, pomoči in potrpežljivosti, in če 
bi mi tej osebi še naprej pustili biti del Cerkve, potem bi to za nas 
pomenilo, da mi kljubujemo in ignoriramo Jezusove zapovedi.

Kdor je odrešen, bo imel Svetega Duha (Rim. 8:9, Gal. 3, Ef. 1). 
DOKAZ, da imajo Svetega Duha (ne glede na to kako glasno 
razglašajo svoje “pričevanje”, in kličejo, “Gospod, Gospod”- Matej 
7) je, da radi ubogajo. So novo rojstvo in tako sedaj ljubijo Luč 
in ljubijo Resnico (2 Tesel. 2:10). “Kot novorojeni otroci” hrepenijo 
po “mleku,” oni hrepenijo, da bi Božja Beseda, bila resnično 
uporabljena v njihovih življenjih (1 Peter 2). Če ima oseba Svetega 
Duha, in tako ljubi Luč in ljubi Resnico, … potem se bo njihovo 
življenje začelo spreminjati. Pokesajo se, kako ravnajo s svojo ženo 
ali možom, in se spremenijo. Pokesajo se, kako ravnajo s svojimi 
sodelovci ali svojimi otroci ali sosedi in se spremenijo. Pokesajo se 
svojih grehov preteklosti in pokvarjenih navad in se spremenijo in 
postanejo bolj zreli.

Sveti Duh je depozit, ki nam zagotavlja našo dediščino. “Sodba pa 
je v tem,” pravi Jezus v Janezovem evengeliju 3. To je to, kar ločuje 
nedolžne od krivih. Ne gre se za odločitev ali smo vsi popolni, 
ampak gre se za to, da VSI ti, ki imajo svoje grehe odpuščene, 
“ljubijo Luč.” Sedaj imajo dar Duha, ki ga prej niso imeli. Globoko 
v njih, je sedaj srce, ki je nekoč bilo trdo kot kamen, postalo mehko 
srce mesa. Iz njihove globine jim sedaj Bog povzroči, da ubogajo 
njegove zapovedi in odločbe. Iz svoje globine sedaj skrbijo za to, 
kar Jezus pravi o njivovem obnašanju. Ovce poznajo glas Pastirja, 
zato ker imajo Duh Jezusa. Ovce pravijo: “Hočem slediti Jezusu! 
Pelji me proti Njemu.” Koze pravijo: “Pusti me pri miru! Jaz lahko 
delam znamenja! Jaz dajem denar revnim! Jaz imam veliko znanja. 
Boljši sem od tebe in vseeno mi je, kaj ti praviš.”

Kristjan, udeleženec Nove Zaveze, ljubi Resnico (2 Tese. 2:10) in 
ljubi Luč (Janez 3:19-21) in je “deležen BOŽANSKE narave” (2 
Peter 1:4, Rim. 6:1-14). To je dokazilo, da Duh živi v njih in v nas. 
Ni nam treba verjeti samo zato, ker nekdo reče: “Gospod, Gospod.” 
SAMO oseba, ki je zapustila sebe in svoje življenje v Jezusove 
roke, in so se jo Nebesa Dotaknila ter sedaj Stvarnik galaksij 
živi v njej, je resnično odrešena in je “del” Njegove lokalne 
Cerkve (Rim. 8:9-11, Luka 9:57-62, Janez 1:12-13, 3:16-21, 1Janez 
3:8-10, 5:18-20).
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Resnična Svetilka, avtentična Cerkev, je OMEJENA NA TO, da vsi 
ti v Cerkvi (v vseh 100% članov!) imajo razodetje Sina “ki jim ga 
meso in kri ni razodela, a je prišlo od Očeta iz Nebes.” Ne gre za 
bližino ali znanje, za naše odraščanje ali zavezo. Gre se za osebno 
soočenje z Bogom, Očetom, v osebi Njegovega Sina. To je prostor 
kjer umiranje povzroči Božje življenje, Zoe življenje, ki se rodi 
od tam, kjer nič ni (Janez 3:5-8, Janez 12:24, Rim. 6:14-17, Gal. 
6:14-17). Seveda medseboj bomo imeli tudi te, ki rabijo “posebno 
pozornost” in ti, ki so v času “še enega leta” (Janez 13:8-9, Janez 15, 
1 Janez 2:19, Jud 11-25).

Ali imamo NADNARAVNO življenje v Bogu in drug z drugim, 
ali pa NI Biblično Krščanstvo in NI veljavna, zakonita Cerkev. 
Seveda, da je tam nekaj Odrešenih ljudi v organiziranih cerkvah (a 
niso resnične cerkve, če prav se sami kličejo cerkev), ki jih večina 
ljudi danes “obiskuje.” To je druga tema. Mi tu preprosto pravimo, 
da se ne bomo dotaknili Njegovega Prestola, če ne bomo živeli 
vsakodnevnega življenja drug z drugim v Zoe življenju, iz trenutka 
v trenutek, povezani z Glavo in drug z drugim. Vse kar se bomo 
dataknili so le naše “psuche” tople emocije. Glede na zgodovinska 
dejstva, “bogoslužja”, ki so narejena za “Njegovo slavo” ali za učenje 
dejstev o Njem ali z namenom, da z našo glasbo kličejo emocije iz 
Nebes, je spremenilo zelo malo število ljudi v Podobo Sina. Ali si 
skupaj, vsakodnevno delimo življenje v Obstoju Glave, Boga, ali 
pa to ni Večno Življenje, Svetilka in Cerkev, ki Bog hoče, da smo. 
“Peščica kvasa skvasi VSE testo.”

Ne smemo biti kot otroci, ki rečejo prave stvari, a ne živijo kot 
Jezus. In tudi Cerkev ni skupnost ponarejenih kristjanov, ki pravijo 
prave stvari, a nimajo Duha Jezusa- resnična Oseba, ki živi v njih. 
Jezus je veliki Graditelj. Ne bo gradil z mahkimi kamni ali gnilim 
lesom. Hoče graditi Mogočno hišo v kateri bo lahko živel in bo 
primerna za Kralja kot Sam je. Tako, da material za gradnjo te 
Hiše (Božje Hiše) mora biti najboljše kvalitete. Resnična Cerkev, 
ki je zgrajena od Boga, ne z rokami človeka, je zgrajena iz živih 
kamnov – resnični Kristjani – in ne iz mrtvih kamnov, zidakov ali 
slame. Jezsus bo le gradil iz dobrega, kvalitetnega materiala. Če 
smo se zares z Njim poročili, v zavezi in prisegi, se obrnili proč od 

vseh drugih ljubeznih, bili dvakrat Rojeni, in sedaj imamo mehka 
srca, ljubimo Njegova učenja, resnično želimo spremeniti stvari v 
naših življenjih, ki morajo biti spremenjena, in v času težkosti in 
nasprotovanj obrnemo svoje obraze k Njim, sprašujemo Njega in 
svoje brate in sestre za pomoč, potem smo mi ta čudovita kamenja 
za Božjo Hišo v kateri On živi. Mi smo lahko, in bomo, veličastna 
Nevesta za Jezus. To je Dobra Novica Božjega Kraljestva.

Gradba po Njegovem načinu in  
Njegovem načrtu
Dnevno medsebojno življenje
Sedaj, ko smo pojasnili, kaj je kvaliteten material za Božjo Hišo, 
razmisli o tem: predvidevaj, da vzamemo vse dobre kamenje, 
ves dober les, in vse ostale dobre materiale, ki jih Jezus izbere 
za gradnjo Svoje Hiše, in vse to nakupimo na velik kup. Veš kaj? 
Še vedno nimamo zgrajene hiše. Božja hiša zahteva veliko več 
kot le kvaliteten material (pravi Kristjani). Samo zato, ker imaš 
ves material na kupu, še ne pomeni, da imaš hišo v kateri lahko 
spiš. Neglede na to, kako dober je material, kup te ne bo zaščitil 
pred nevihto. 

Če želimo imeti dobro Hišo za Jezusa, potem mora biti zgrajena na 
Njegov način in po Njegovem načrtu. Njegova Hiša je zgrajena 
iz ljudi, živih kamenjev, in On ima način, kako moramo graditi 
svoja življenja skupaj. Sveto Pismo kliče Jezusa Glavni Arhitekt. 
In mi moramo globoko skrbeti za Njegov načrt, Njegov plan.

Bog ima po vsej zemlji veliko čudovtih ljudi. Kaj se je teh zadnjih 
2000 let pogostokrat zgodilo, in se danes še vedno dogaja, je, 
da si ti čudoviti ljudje želijo spremeniti svoja življenja v prijeten 
vonj Bogu, a so zelo nezadovoljni. Ne morejo najti svoj popoln 
potencial, in mu tako popolnoma služiti. To je njihovo srce, a kar 
naprej padajo. Razlog zakaj padajo, je zato ker smo pogostokrat 
gradili na napačen način. Nismo gradili na način in po načrtu, ki 
ga nam je dal Bog. Če se oseba odloči narediti nekaj, a to naredi na 
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čisto napačen način, neglede na to, kako iskrena je ta oseba, to kar 
dela, bo le redko kdaj uspešna.

Jezusova Hiša je zgrajena po Njegovem Načrtu, ne našem. In 
Njegov Načrt je, “sto očetov, mater, bratov in sester.” Njegov Načrt 
je, da bi mi “spovedali svoje grehe drug drugemu” in bi tako bili 
ozdravljeni. Njegov Načrt je, da bi “nosili bremena drug drugega, in 
tako izpolnili Kristusov zakon.” Njegov Načrt je, da bi bili “eno, vsi 
skupaj, tako, kot sta On in Oče eno.” Božja volja ni, za posamezne 
kamenje, ki vsako Nedeljo pridejo skupaj in “obiskujejo” govor ali 
obred. Njegova volja in želja je za družino, ki je zgrajena skupaj, 
vsak dan, povezana v vseh deli dnevnega življenja kot Družina.

Jezus si je za svojo Hišo izbral načrt, ki je enak povsod, neglede na 
to, kje na svetu si, neglede na kulturo ali jezik. Načrt je, da vsi Božji 
ljudje kot Družina, skupaj, položijo svoja življenja za to, da bodo 
lahko ljubili in služili drug drugemo, vsak dan svojega življenja. 
Resnična Cerkev Jezusa, ki je načrtovana, da je močna, mora biti 
Družina vsak dan. Vsak dan jejo skupaj, iz hiše v hišo, na mnoge 
različne načine služijo in pomagajo drug drugemu – vsak dan. 
Dnevno si drug drugemu govorijo Božjo Besedo, z namenom, da 
postajajo bolj podobni Jezusu. Ko vidijo greh, grejo na sprehod in 
se skupaj pogovorijo o tem. Ne čakajo do “nedelje”, kjer bodo slišali 
govor o tem grehu. Božji namen (Ef. 3:10, 1Peter 2) je, da smo 
mi vsi dnevni “duhovniki” in ambasadorji Boga drug drugemu in 
ostalemu svetu. In Njegov namen je, da živimo tako življenje, “ko 
vstanemo, ko se vsedemo, in ko hodimo po opravkih”.

Vsi smo bili poklicani za duhovnike za Jezusa. Vsi smo bili poklicani, 
da nosimo Božjo Besedo in si medseboj pomagamo. To pomeni, da 
če ti vidiš svojega soseda jeznega, ali sebičnega ali pa, če vidiš pitje, 
ali sebičnost, ki zlomi srce Jezusa, potem moraš ti vzeti odgovornost 
in pomagati temu sosedu se spremeniti. To velja za vsak dan. To 
nima nič vzvezi z nedeljo. Jezusova resnična Cerkev je narejena 
iz živih kamejov in Hiša je zgrajena za vsakodnevno Družino. Ni 
nekaj, kar obiskujemo, ampak je nekaj, kar smo vsak dan.

Ali vidiš, kako je vse to povezano? EDINO Z VSAKODNEVNIMI 
MEDSEBOJNIMI ODNOSI lahko vidiš, če nekdo ljubi Luč in ljubi 
Resnico, in je tako Božji otrok. S par srečanj na teden preprosto ne 
boš sposoben videti, ali nekdo, ljubi Luč in je le šibek ali ta oseba 
v resnici sovraži Luč, in tako še ni odrešena. Božji Načrt je zaklad 
v zemeljskih posodah. Božji Načrt je duhovništvo vseh vernikov. 
Njegov Načrt je, da bi se Njegovi ljudje “vsak dan spodbujali.” Ena 
izmed koristi takega praktičnega življenja je, da vsi resnični otroci 
Boga, postajajo bolj in bolj zreli. Druga dobra stvar je, da če nekdo 
ne ljubi Luči, potem je ta oseba hitro razkrita za pretvarjenca. Če 
jih ne moreš popraviti, če jim je vseeno, kaj pravi Jezus, če so jezni 
in domišljavi, potem so hitro razkriti za ponarejene kristjane. Hitro 
postane jasno, da niso nikoli zares dali svojega življenja Jezusu, 
kajti resnica je, da nekdo ne more imeti Svetega Duha in ne ljubiti 
Luči (Janez 3, 1 Janez 1, 3).

Če bomo gradili na tak način – spreminjali svoja sebična in lena 
življenja, se zares učili, kako se vsak dan medseboj ljubiti kot Njegova 
Družina, biti odgovorni za pomoč in služenje Božje Besede v naših 
medsebojnih odnosih – potem bomo mi ta Hiša, katero Jezus ljubil 
in v kateri bo On lahko živel. To bo Hiša narejena po dobrem načrtu 
in ne bo težko za Jezusa, in tudi ne za nas, živeti v njej.

Jezus je rekel, da ko damo Njegovo Besedo v navado, ko pride 
nevihta (in nevihta bo prišla), potem bo hiša stala. Stala bo 
zato, ker je zgrajena na kamenju “poslušanja Njegove besede in 
uresničevanja Besede.” Ni zgrajena na le poslušanju besede, ali 
petju o besedi. Če le pojemo o besedi, molimo in se pogovarjamo o 
njej, in ne spremenimo način našega življenja glede na poslušnost 
Njegove Besede, potem, ko pridejo nevihte, neglede na to, kako 
lepo hiša izgleda, bo sploščena in uničena. To je to, kar je Jezus 
obljubil v Mateju 7. Tako, vzami si k srcu, gradi na Njegov način, 
da ko slišiš Njegovo Besedo, NAREDI nekaj o Njej. Bodi poslušen 
in ti nevihta ne bo škodila.

Prav tako kot se pred nevihto mala ptica ali mali zajček skrijeta 
pod skalo, se lahko tudi ti, če gradiš po Njegovem načinu, skriješ v 
zavetje Jezusovih kril. Nevihte bodo stresle drevesa in premaknile 



1514

težke stvari. Trčile bodo, in strela bo udarila. A če boš gradil po 
Njegovem načrtu, in se boš obrnil proti Njim, ko bo prišla nevihta, 
potem boš varen v zavetju Njegovih kril. Divje nevihte bodo odšle 
in sonce bo zasijalo. Ptice bodo ponovno zapele in življenje bo 
novo in sveže. Hiša bo zelo, zelo močna z zelo trdno zgradbo. Ko 
nevihte pridejo in se zaletijo v hišo, bo ta stala, zato ker je zgrajena 
samo iz kvalitetnega materiala in je zgrajena po dobrem Načrtu. 
Imela bo minimalno škodo, in mi vsi bomo varni. Prav tako kot je 
bil Oče zelo natančen v navodilih Noeju glede materiala in načina 
zgradbe ladje, ima Jezus načrt in navodilo za material Njegove 
Hiše. V Novi Zavezi vidimo, da njegov Načrt ni za nekega svetega 
moža, ki daje govore ne-povezani publiki, ki obiskuje organizacijo. 
Njegov Plan je, za “sto mater, bratov, sester,” - ki imajo globoke, 
dnevne, povezane in intimne odnose. To so ljubitelji Luči, in to vsi, 
“od najmanjšega do največjega.”

To je dobra novica Jezusovega Kraljestva. On pravi: “Moj Oče ima 
gorečo strast, za graditev Njegove Hiše.” Oče si močno želi, da bi 
gradili Hišo po Njegovem načrtu. V mnogih državah in mestih se 
poredko Njegova Hiša gradi po Njegovem Načinu. V skoraj vsaki 
“cerkvi,” v katerikoli državi, ljudje pridejo skupaj v nedeljo in sledijo 
nekim ritualom in tradicijam, in se potem vrnejo v svoje domove in 
živijo svoja življenja kakorkoli sami hočejo. Mogoče razbremenjeno 
grešijo, in mogoče poskušajo ne grešiti. A to ni hiša, zato ker niso 
Družina, vsak dan, skupaj.

Samo, ko so vsi kamnji zbrani skupaj in povezani s praktično 
medsebojno ljubeznijo in odkritostjo, zgrajeni po Božjem načrtu, 
da postanejo prostor, ki ga On kliče dom. Tudi, če si kar dober 
kamen in poskušaš živeti sveto življenje, si še vedno le en kamen. 
Če bi jaz postavil ta kamen na tla, ti še vedno ne bi bil dom za 
Jezusa. On noče, da bi imeli le posamezne kamne tam na tleh 
polja. Moramo dati sebe, celo prisiliti sebe, v zgradbo z drugimi 
kamni. Vsak dan moramo zahtevati od sebe, da se pridružimo 
drugim kamnom, po Njegovem načrtu za Njegovo Hišo, …. “ko 
se zbudimo, ko se vsedemo in ko hodimo po ulicah.” Ko peremo 
cunje in ko gremo v trgovino. Ko delamo na polju, delamo zidake, 
sekamo les, pripravljamo jedi, vse to lahko delamo skupaj. V 

vseh teh “nepomembnih” stvareh našega življenja, lahko skupaj 
zvežemo našo vero, upanje in ljubezen. Ko skupaj kot Družina, 
izpolnjujemo te dnevne naloge, vidimo, da so to “okna v našo dušo,” 
ki nam zares umogočijo, da operemo drug drugega z Božjo Besedo. 
Kakšno nasprotje z pretvarjeno religijo, ki prisega pri obiskovanju 
religijoznih obredov, govorov svetega moža in glasnega (ali tihega) 
petja. Jezus ne gredi nič drugega kot pa Družino.

Jezus je rekel, da če boš resnično ubogal mojo voljo, potem boš 
imel sto očetov, mater, bratov in sester – ne sto sosedov, ampak 
sto zelo bližnjih članov družine. To je volja Boga. To so učenja 
Jezusa Kristusa – da gradi Svojo Hišo z dobrim materialom. Slabi 
materiali, če se ne bodo spremenili, ko slišijo Jezusove besede, 
niso dobrodošli.

Zgradba, da postanemo močni
Pogum za spremembo
V organizaciji z obiskajočimi člani, kjer “kler” kontrolira dogajanje, 
je pogostokrat kristjan po desetih letih enako zrel kot je bil po 
enem letu. To ni dobro. Če naši otroci po desetih letih življenja, ne 
bi bili močnejši in modrejši kot so bili po enem letu, bi to za nas 
odrasle bilo zelo žalostno. Če bi imel v svoji družini deset letnega 
otroka, ki bi bil šibek kot eno letni otrok, in še ne bi znal hoditi ali 
govoriti, prav tako kot eno letni otroci ne znajo govoriti, potem bi 
to tebi, kot materi ali očetu, zlomilo srce, ali ne?

Kako misliš si naš Oče v nebesih počuti, ko vidi, da toliko veliko 
izmed Njegovih ljudi, niso nič bolj močnejši kot eno letni otroci. 
Večina bi morala biti močni in modri, “polni Svetega Duha in 
modrosti,” in bi “po tem času morali biti že učitelji,” “in nič več 
novorojenčki” in bi tako v moči morali delati delo Boga. To velja po 
celem svetu, in zlomi Njegovo srce, ko vidi, da se ne dogaja. Zato, 
ker nismo gradili Njegovo Hišo po Njegovem Načrtu, mi lahko 
pojemo kolikor hočemo in pridigamo kolikor hočemo, a nas to ne 
bo spremenilo na tak način.
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Bog je namenil za svojo Hišo, da bi bil v njej greh odkupljen in 
zdrobljen. Božji način cerkve dovoli, da so odnosi ozdravljeni, 
in da so grehi in šibkosti izločene. To je Božje srce za Njegove 
ljudi po celem svetu. Hočemo ti povedati, kako lahko dobri 
ljudje dosežejo svoj potencial sedaj. Mi lahko odpremo vrata 
za priložnosti darov v Kristusovem telesu, kjer se ti darovi 
zgradijo skupaj v dom Boga, ki je napolnjen z Njegovo slavo. 
Bog ima način po katerem hoče, da gradimo, kjer vidimo moč 
greha zlomljeno v naših resničnih življenjih, in kjer nismo več 
sužnji našim šibkostim. Božji načrt je, da imamo odnose in ne, 
da imamo neprestane probleme. Bog ima čudoviti način za 
gradbo Njegove Hiše z čudovitimi ljudmi. Do sedaj je religija v 
svetu gradila Božjo Hišo na napačen način, s “sveti možmi” kot 
voditeji in z obiskovanjem srečanj kot definicija “cerkve.” Nismo 
vedeli kako graditi, a sedaj se moramo naučiti kako. Bog je rekel, 
da moramo biti “zelo previdni, kako gradimo.” Tam so izjemne 
resnice, ki so bile vedno v Svetem Pismu, ki bodo spremenile 
tvoje življenje in spremenile, kako je Cerkev izražena, zato da bo 
kralj Jezus višje povišan, in da bodo Njegove sanje izpolnjene.

Bog hoče zgraditi Svojo Hišo, zato da smo mi lahko močnejši 
skupaj. Hoče zgraditi Svojo Hišo, zato da vrata pekla, ne bodo 
več prevladovala. Hoče zgraditi Svojo Hišo, zato da so odnosi 
ozdravljeni. Hoče zgraditi Svojo Hišo, zato da bo On svoboden pri 
ozdravljenju naših teles, naših umov in naše duše. Hoče zgraditi 
Svojo Hišo, zato da smo lahko močni in modri, in da gre dobra 
novica o Jezus naprej, močneje kot kadarkoli prej.

Ali imaš pogum, da slišiš vse te stvari? In ko jih slišiš, ali imaš 
pogum, da jih upogaš? Ali boš spremenil svoje življenje, neglede 
na to, kaj te stane? Če imaš pogum, da ubogaš in tvegaš, potem, 
prosim, beri naprej.

Jezus: 

Glava in voditelj
Jezusovo vodstvo
V vseh Njegovih ljudeh
Lažno krščanstvo je dolga leta zatirjalo ljudi. Medtem, ko je zatirjalo 
večino, je povišalo malo število ljudi, in jih je naredilo bogate, znane 
in močne. Kjer koli na svetu, v Braziliji, Polski, Romuniji, Indiji, 
ZDA, ali kjer koli drugje, so “visoki” krščani in “nizki” krščani. To 
je zelo narobe. Jezus je v Mateju 23, rekel dvanajtim učencem: “Ne 
kliči nobenega človeka učitelj, voditelj, gospod, rabboni, pastor, saj 
ste vsi medseboj bratje z enim Očetom!” Ni “junakov” v Pravem 
Krščanstvu, seveda razen Jezusa. Ne smemo imeti uradne šefe, 
ki kontrolirajo odločitve, denar in ljudi – razen Jezusa v, in skozi 
Njegovih ljudi, skupaj, po Njegovem Duhu.

Sveto Pismo, v Efežanih 4, pravi, da ko je Jezus šel v Nebesa, in 
je poslal Svojega Duha, je vzel del sebe in se razdelil preko telesa 
Kristusa; Svoje Cerkve. Vzel je vse darove, ki jih je imel (in Jezus 
je imel mnogo darov, ali ne?), in jih je dal Njegovim ljudem kot 
celoti. Ni vzel vse darove in jih položil na pastorja ali na enega 
“svetega moža.” Sveto Pismo pravi, da je vzel svoje darove in jih je 
dal celemu telesu. Sveto Pismo pravi, da je Sveti Duh dan kot dar in 
kot deposit za celo Cerkev, po vodstvu Duha. Če si pravi kristjan, 
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in si resnično zapustil svoje celo življenje za Jezusa, potem ti Sveti 
Duh daje zelo poseben dar.

In tvoj dar je del Jezusa. Sveto Pismo opisuje veliko različnih darov. 
Npr. Sveti Duh daje milost kot en izmed darov. Dar milosti je del 
Jezusa, ki ga je dal nekaterim ljudem. To je nadnaraven dar. Mi vsi 
bi morali imeti milost, ali ne? A tam je nadnaravna milost, ki je dar 
Svetega Duha. In zato, ker vsa avtoriteta pripada Jezusu, in vsak 
dar, ki ga kdor koli izmed nas ima, je del Jezusa, se mi podrejamo 
darovom, ki so v nas, saj je Jezus ta, ki nam jih je podaril.

Po takem načinu, je vodstvo v vseh Božjih ljudeh. Sveto Pismo 
nas kliče kraljevsko duhovništvo. V stari zavezi, so bili Leviti ti, 
ki so bili izbrana skupina, a sedaj je drugače. V novi zavezi so vsi 
Božji ljudje izbrani za duhovnike drug drugemu. Božji namen ni 
samo za enega svetega moža, ki izvrši pridige. Sveto Pismo pravi, 
da je bil Jezus povišan na najvišje mesto, in da je dal darove vsem 
Svojim ljudem. Naredil je Kraljestvo duhovnikov. Dal je del Sebe v 
vsakega izmed Njegovih ljudi, ki so zares spreobrnjeni, tako stari 
kot mladi. Zato rabimo darove drug drugega. Rabimo vse Jezusove 
darove! Tam je na stotine darov, saj je bilo VSE od Jezusa izlito na 
Njegovo Družino. Zato je Jezus rekel, da moramo vsi mi biti bratje 
med brati. Nič več ne rabimo, da samo en mož, en dar, stoji pred 
nami. Ne smemo več dovoliti tega. VSI, ki so resnično Njegovi, 
spreobrnjeni, in napoljnjeni z Njim in živijo v posvečenih, dnevnih 
življenjih drug z drugim (Heb. 3:12-14), SO duhovniki.

Tam ni nobene posebne avtoritete, ki je na enem “možu Boga,” 
medtem ko vsi ostali samo sedijo in gledajo. Glede na način, kako so 
ljudje gradili cerkev zadnjij 1800+ let, smo se mi obnašali, kot da je 
tam le en dar – dar “pastorja” (a mogoče imajo vsi ostali dovoljenje, 
da imajo dar “dajenja denarja!”). A dar pastorja/pastirja je le en izmed 
darov! Če gradimo napačno, potem vsi izgubimo. Če je ves čas, le 
en mož potisnjen na oder, in vsi ostali le sedijo in poslušajo, potem 
nihče ne more imeti del tvojega daru. Vse, kar dobijo, je “pastorjev” 
dar. Darovi, ki jih vsak izmed bratov in sester ima, so del Jezusa. 
Celo otroci imajo darove, ki so del Jezusa. Mi rabimo vse te darove 
v naših življenjih. Vsi smo bratje. Božje srce je, da dar, ki ga imaš ti, 

bi bil dan meni, in dar, ki ga imam jaz, bi bil dan tebi. Ne smemo biti 
zadovoljni samo z enim delom Jezusa. Amen?

Ali vidiš zakaj smo rekli, da moraš imeti pogum? Stvari se morajo 
spremeniti! Ne moreš, kar naprej delati, kar si delal do sedaj. Moral 
se boš odločiti in začeti bolj in bolj uporabljati svoje darove, in 
pustiti druge, da delajo enako. Moral se boš odločiti in začel biti 
poslušenj in začeti imeti pogum. Če boš še naprej samo sedel na 
stolu, ali pa na tleh, in ne boš uporabil svoje darove, bodo le ti, 
še naprej izhlapevali. “Seveda se od oskrbnikov zahteva, da so 
zanesljivi.” Ali se spomniš, kaj se je zgodilo z možom, ki je zakopal 
svoj talent? Jezus je rekel: “Ti hudobni, leni služabnik.” To reče Jezus 
nam, ko ne delamo, kar bi morali delati. Če jaz ali ti, ne uporabiva 
svoje darove, potem sva “hudobna in lena.”

Ali si lahko predstavljaš, da si tekač na olimpijadi, in spiš na postelji, 
ko nekdo pride v sobo in te priveže na posteljo? Neglede na to, da 
si mogoče prvak olimpijade, če bi bil privezan na posteljo, potem 
bi se tvoje mišice tako skrčile, da bi nazadnje umrl. Zato ker si bil 
privezan na poteljo, za nekaj mesecov ali let, je ves tvoj potencijal 
izgubljen. Ali vidiš kako tradicije ljudi (človeška izročila) kradejo 
Božjo Besedo? Način kako smo gradili Božjo Hišo, zadnjih 1800 
let, je privezal večino ljudi na poteljo! Zato ker so ljudje narobe 
gradili, in niso sledili Božji Besedi, jih je to onesposobilo, da bi vstali 
in tekli in izpolnili svojo usodo. Če gradimo cerkev okoli enega 
človeka, ali okoli ene “skupine ljudi – vodstva,” in tako zatiramo 
darove ostalih, potem smo kriminalci pred Nebeškimi prostori. 
Zaradi tega, mnogi trpijo pomankanje in izgubo in ne uporabljajo 
svojih darov, ter so pod uplivom “kvasa, ki prekvasi celotno testo!”

Za slabo zgradbo, večinoma ni razlog, zato ker so ljude “slabi.” 
Večinoma je zato, ker preposto nismo vedeli, kako lahko gradimo 
Božjo Hišo po Božjem Načrtu. Za 1800 let, je Krščanstvo zbegalo 
preproste zadeve kot kaj je kristjan, … kaj je voditelj,…. kako naj bi 
dnevno življenje izgledalo,… in kako naj bi srečanja izgledala. Naš 
Oče hoče prinesti te stvari v tvoje življenje, sedaj. Prav tako kot je 
bila Božja Beseda zanemarjena v času kralja Jošija, in je bila resnica 
najdena in izkopana iz ruševin človeškega kraljestva in človeških 
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izročil, ima danes Božja Resnica, ki je bila tako dolgo ignorirana 
(a vedno v Svetem Pismu), moč, da osvobodi ljudi. Kot rezultat, 
da ubogaš Njegovo Besedo, bo Bog nadnaravno spremenil tvoje 
življenje in življenje teh okoli tebe. To so zelo mogočne in dragocene 
resnice. Neglede na to ali jih je veliko ali malo v tvoji vasi ali mestu, 
kot je Davidov prijatelj Jonatan nekoč rekel: “Za Gospoda ni ovira, 
da bi pomagal z mnogo ali z malo.”

“Seveda se od oskrbnikov zahteva, da so zanesljivi.” Moramo 
si izbrati pogum, da naredimo nekaj glede Resnice, ki je bila 
ignorirana ali neupogana v preteklosti. In ko tako pogumno živiš 
zanj, bo On sam tvoj Pastir, tvoja Trdnjava in Tvoj čuvaj.

Jezusovo vodstvo
Samuel v primerjavi s Savlom
Seveda so v Kristusovem Telesu različni darovi in različna vodstva 
(Ef. 4, Rim. 12, 1Kor. 12, 1Tim. 3, Tit. 1). Ne samo, da Efežani 4, 
govorijo o zrelosti in globini odnosov, ki so možni v Kristusovem 
Telesu, ampak tudi govorijo o orodjih, ki so potrebni, da lahko to 
dosežemo:

In on je dal, da so nekateri apostoli, drugi preroki, spet drugi 
evangelisti, spet drugi pastirji in učitelji, da se sveti usposobijo 
za delo služenja, za izgrajevanje Kristusovega telesa, dokler vsi 
ne pridemo do edinosti vere in do spoznanja Božjega Sina, do 
popolnega človeka, do mere doraslosti Kristusove polnosti. Tako ne 
bomo več nedorasli otroci, ki jih premetava in kot valove razburka 
vsak veter nauka v človeški zvijačnosti in pretkanosti, v blodnem 
zavajanju. Pač pa živimo iz resnice v ljubezni, da bomo v vsem 
rastli vanj, ki je glava, Kristus. Iz njega dobiva rast celotno telo, 
združeno in spojeno z njim, ob sodelovanju celotnega veziva, po 
delovanju, v skladu z mero slehernega dela, tako da omogoča rast 
telesa in gradi samo sebe v ljubezn (Efežani 4:11-16).

Brez tega Obdarjenega vodstva (aposoli, preroki, evangelisti, 
pastirji in učitelji) bomo še naprej “prematovani kot valovi,” in ne 

bomo nikoli doživeli resnično “združeno in spojeno skupnost (z 
Njim in s sodelovanjem celotnega veziva).” To je zelo drugače kot 
pa kar se dogaja v “normalni današnji cerkvi.” “Uradni ta in drugi” 
NI Božji Način. In JA, POMEMBNO JE! Jezus sam je prepovedal 
nazive. To, samo po sebi, je preizkus “pristnosti” Božjega vodstva v 
nasprotju z človeškim vodstvom.

Mi vsi, neglede na to v kateri državi smo, smo naredili zelo veliko 
napako glede vodstva v Cerkvi. V mnogih krajih, oseba, ki študira 
Biblijo v šoli, ali pa je dober poslovni mož ali govornik, je oseba, ki 
je lahko voditelj ali pa “pastor.” Velikokrat smo videli v Indiji, in tudi 
v drugih krajih, da oseba, ki ima kolo, in ki zna brati, je oseba, ki je 
izbrana za vodja. To ni Božji Način! Božje vodstvo ni temeljeno na 
to, kdo zna brati ali kdo ima boljše poslovne izkušnje ali kdo ima 
bogastvo ali izobrazbo ali privlačnost ali pa kolo.

Naj ti opišem dva zelo različna načina vodstva. En je vodja po 
srcu, iz trenutnega odnosa z Bogom. Drugi je vodja, zato ker ima 
pozicijo in naziv, in je uradna “glavna oseba,” uradni šef. Jezus 
je rekel, da oseba po nazivu, ni dovoljena. Vodje Cerkve so ti, ki 
hodijo najbližje Bogu DANES. Če brat ali sestra, danes ne hodi 
blizu z Bogom, potem ne sme biti vzet/a za veliko vodjo. Če na 
primer, oseba prejšni teden ni bila blizu Boga, a se je ta teden 
spokorila greha v svojem življenju in je tako sedaj na mestu, kjer 
bolje sliši Boga, potem je ta teden boljši vodja kot pa prejšni teden. 
“Biti vodja” pride izven odnosa z Bogom in odnosa z Božjimi 
ljudmi. Ne izven položaja ali naziva. V mestu, kjer jaz živim, 
imamo veliko vodij, a nimamo nobenega položaja. Vodja ta teden, 
ni nujno vodja naslednji teden. Jezus je rekel, da vsa avtoriteta na 
zemlji in v nebesih, pripada NJEMU. To je še vedno res. Toliko 
kot lahko oseba sliši Jezusa, ki ima vso avtoriteto, toliko avtoritete 
ima ta oseba – samo toliko kolikor lahko sliši Jezusa. Samo toliko. 
“VSA avtoriteta, v nebesih in na zemlji,” pripada Jezusu. Vse, kar 
je lahko oseba, ki ne pozna ali uboga Jezusa, je simbol. Če ima taka 
oseba pozicijo v vodstvu, bi mogoče morala biti ubogana, dokler 
nam zavest dovoli, a je le vodja toliko kolikor pozna, ljubi, in uboga 
Glavo, Jezusa.
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Sveto Pismo nam celo da primer teh dveh različnih vodij. Samuel 
in Savel, sta bila oba vodja Božjega ljudstva, Izraela. Samuel je 
imel vpliv na ljudstvo zato, ker je poznal Boga. Samuel je imel 
veliko lasnosti kralja, a sam ni bil kralj! Kakor koli, Savel je bil 
mož katerega so klicali kralj. Izrael je hotel imeti kralja, hoteli so 
imeti enega človeka, ki bi bil šef. Hoteli so nekoga, ki bi zamenjal 
Samuela za novega “kralja”, kot ga imajo druga ljudstva okoli njih. 
Vodstva sta, na velikih točkah, zgledala podobno, a Samuel ni 
imel “pozicije” avtoritete. Samuel je deloval izven svojega odnosa 
z Bogom, in Savel je deloval izven svoje pozicije. Samuel ni imel 
pozicije, sekretarke ali plače. Ni imel “službe” biti kralj. Vse, kar 
je Samuel bil, je, da je bil Božji mož, ki so ga ljudje spoštovali kot 
kralja, a je bil brez pozicije. Ni bil kralj. Ni bil “pastor.” Samo Boga 
je ljubil z vsem svojim srcem. In zato ker je slišal Boga, je imel 
vpliv. Ni imel pozicije,…imel je vpliv. Če mož zares pozna Boga, 
potem bo pomagal Božjim ljudem. Če je poklican od Boga, potem 
bo pomagal ljudem. Še enkrat bom rekel: resnični Božji mož 
nima pozicije,…ima vpliv. V Jobu, poglavje 29, opisuje osebo, ki 
je spoštovana od ljudi, in je sovražena in strašna za hudiča. Taka 
oseba, ne rabi pozicije, naziva ali plače. Če si kot Jezus, potem ne 
rabiš zunanje “moči.”

Kar se gre za starešine in dekone, v Svetem Pismu lahko vidiš 
naslednje: 1.) Kvalifikacije za starešine in dekone so v današnjih 
dneh, le poredko srečane (vidi 1Tim. 3 in Tit.1). Seveda nikoli mož 
ne bi smel biti smatran za pastirja/starašino/dekona ali služabnika 
brez izpolnitve biblične kvalifikacije. 2.) Nikoli v Svetem Pismu, so 
starešine postale starešine preko glasovanja skupnosti. 3.) Nikoli 
v Svetem Pismu, starešine niso bile postavljene v začetnih fazah 
skupnega življenja kot cerkev. Postavljene so bile kasneje, ko so se 
možje izkazali v tem, da so že naravno delovali kot pastirji, učitelji in 
kot očetje (1Janez 2:13) med Božjo Družino. Pavel bi zapustil novo 
skupnost vernikov brez starešin, in se kasneje vrnil in imenoval tiste, 
ki so že bili starešine med ljudmi, izven ljubezni, daru in zrelosti. 
Po tem, ko je cerkev začela svoje življenje v Jeruzalemu, po vsej 
verjetnosti, ni bilo starešin okoli enega desetletja. V Svetem Pismu 
starešine/pastirji/dekani niso cerkvene organizirane pozicije, kot 
jih vidimo danes.

Na primer, če sem tesar, potem delam z lesom. Naredim stol, mizo, 
ali vrata iz lesa. Če sem zidar, potem delam z zidaki. Nekaj, kar sem 
naredil iz zidakov, je dokaz, da sem zidar. Nekaj, kar sem naredil 
iz lesa, je dokaz, da sem tesar. Prav tako se v Svetem Pismu beseda 
“pastor,” nanaša na dar pastirja, ki deluje dnevno med Božjimi 
ljudmi, in je del ostalih darov in ni nikoli glavni del srečanja ali 
pa “govoreča glava.” Kje je dokaz, da sem pastor/pastir? Dokaz je, 
da ljubim Božje ljudi! Pomagam jim noč in dan. Ne rabim pisarne 
za to. Ne rabim naziva. Ne rabim biti šef. Jaz samo ljubim ljudi, z 
darom, ki ga imam, in jim pomagam. Dokaz, da sem tesar je stol, ki 
sem ga naredil. Dokaz, da sem pastir je, da hranim Božje ljudi, vsak 
dan, in da so ti ljudje bliže Bogu zaradi mene. Če vidim, da je en od 
teh Božjih ljudi lačen, potem to zlomi moje srce. Če vidim, da je en 
od Božjih ljudi v nevarnosti, potem moj pastirski srce, znotraj mene 
teče k njim, da bi jih lahko varoval. To je dokaz, da sem maziljen 
od Boga, da sem pastir. In zato ne rabim značko z mojim imenom. 
Zato ne rabim potrdilo ali diplomo na steni iz neke Biblične šole. 
Rabim srce, ki ljubi in dela Božjo voljo in če živim tako življenje, 
potem bom obrodil nadnaravni sad v katerem koli področju me je 
On obdaril.

OK, tako si tesar? Potem delaj stole. Imaš dar pastirja? Potem ljubi 
ljudi – hrani jih, varuj jih in pomagaj jim. To je res za kateri koli 
dar! Dokaz katerega koli darova je sad, ki ga obdarimo.

Nasprotno od tega, je seveda tudi res. Zelo zanimivo dejstvo je, 
da pogani v znanosti in medicini in industriji, zahtevajo od teh, ki 
imajo mnenja, kritike, in ki sami sebe povišujejo za stokovnjake, da 
imajo nekaj za pokazati; morajo pokazati sad v svojih življenjih, zato 
da lahko tako dokažejo, da imajo pravico razlagati ali učiti ali soditi 
druge. Čudno je, da je v religijoznem svetu, veliko manj iskrenosti, 
kot pa jo kažejo pogani. V religiji so ljudje velikokrat bolj zaslepeni 
in imajo večje predsodke. Kritike, strokovna znanja, obsodbe 
prihajajo od tistih, ki imajo grozn sad v svojih življenjih, družinah 
in skupnostih. Celo odnosi so lahko z lahkoto sabotažirani. Zelo 
čudno, a res, če previdno in iskreno opazuješ človeško religijo. 
Oseba, ki dela take stvari kot so laži, opravljanje ali pa se obnaša kot 
strokovnjak, bi v področju inžinirstva ali medicine ali poslovnega 
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sveta bila lahko dana v zapor. A v religiji, si lahko hitro najdejo 
občinstvo izmed tistih, ki so strahopetni, naivni ali pa izmed tistih, 
ki so prisiljeni, podkupljeni ali pa so bili laskani v podrejenost 
nerodovitnemu sistemu in “strokovnjakom.” Čudno, a resnično. 
Dogaja se vse povsod, saj na tak način ponarejeni imperiji ohranjajo 
svoje množice. Strah, laskanje, obrekovanje, aluzija, ali pa čustveno 
izsiljevanje. Ni čudno, da Jezus ni dobro deloval v religijoznem 
svetu svojega časa. Mi se lahko naučimo od Njega in sodimo po 
rodovitnosti in ne po govoricah z neznanimi nameni, kjer stvari 
temeljijo na neranljivosti, proračunu in zaščitenim egoizmom. No, 
pa saj sedaj razumeš. :)

Jezusovo vodstvo
V srečanjih
Druga stvar, ki jo moramo spremeniti, je, da imamo srečanja kot 
jih opisujejo v Svetem Pismu. Prvo pismo Korinčanom 14 pravi: 
“Kaj torej, bratje? Kadar se zberete, ima vsakdo od vas nekaj: ta 
pesem, oni nauk, eden razodetje, drugi dar jezika, tretji razlago.” 
In ko živimo na tak način, tudi nevernik pade na kolena in prizna: 
“Bog je med vami!”

Ni nobenega drugega šefa kot pa Jezus! “Nikomur ne pravite 
voditelj, gospod, učitelj ali pastor. Vsi ste bratje medseboj.” Vsi imate 
Jezusa in On je enak v vseh izmed vas. Seveda bodo razlike zrelosti 
ter nekateri darovi so bolj “javni” in drugi so bolj tihi in ne zelo 
vidni v javnem okolju. A vsi so na voljo in imajo priložnost. Včasih 
rabimo milost od Jezusa in drugič rabimo učenje od Jezusa. Včasih 
rabimo pesem od Jezusa in spet drugič rabimo pomoč od Jezusa, 
da razrešimo probleme. A je vse enakovredno Jezus. Prosim pojdi 
in preberi 1 Korinčanom 14:26-40. Nihče drug ni glavni vodja kot 
pa sam Jezus. 

Zberemo se skupaj, da “mislimo drug na drugega, takó da se 
spodbujajmo k ljubezni in dobrim delom” (Heb. 10:24-26). 
Moramo si vzeti čas, in premisliti kako lahko najbolje pomagamo 
drug drugemu. Ko pridemo skupaj, mora vsak izmed nas vzeti 

odgovornost in biti nosilec Božje Besede in ljubezni Boga. Nobena 
“posebno izbrana oseba” ne sme biti “avtomatično” pričakovana, 
da dela kar koli – seveda, razen, da posluša in se odzove Bogu, 
tako kot vsi ostali. Če ima nekdo učenje od Jezusa, in drugi prinese 
besedo navodil ali pesem ali pa razodetje; če ta brat ali sestra 
prispeva nekaj, kar jim je Jezus pokazal in razodetje pride k drugi 
osebi, potem se mora “prva oseba vsesti”. To se mora zgoditi, če 
se hočemo odzvati na Božjo zapoved in ne živeti po človeškem 
izročilu. Sveto Pismo je vedno reklo: “Če pa je razodetje podarjeno 
komu drugemu od navzočih, naj prejšnji UMOLKNE.” To pravi 1 
Korinčanom 14. To ni popularno pri teh, ki ljubijo biti prvi, ki ljubijo 
biti glavni in ljubijo izgledati “najbolj duhovni” in ljubijo jemati 
denar od Svetih. Podedovali smo težko breme tradicij od rimsko 
katoliških, “protestantskih,” “verskih” in poganskih prednikov. 
“Duhovnik” ali “pastor,” ali kdor koli z nazivom, stoji vspredaj in 
govori občinstvu, ubogim ljudem, ki le sedijo in poslušajo. Zelo je 
verjetno, da je bila to navada “nikolajevcev” (prevedeno kot tisti, ki 
“premagajo Njegovo Ljudstvo”). A Bog je rekel, da se mora vse to 
spremeniti, zaradi Njega in zaradi nas.

Če pogledamo vse to iz praktičnega vidika, bi vam jaz želel 
predlagati, da če želimo spoštovati darove, ki so v vseh nas, in 
jih tako pritegniti ven iz vseh Božjih Ljudi, potem bomo morali 
spremeniti veliko stvari. Čeprav se sliši zelo smešno, a ena od 
teh stvareh, ki jih bomo morali spremeniti, je kako sedimo, ko se 
zberemo vsi skupaj. Ko je bil Jezus tu na zemlji, je imel krog ljudi 
okoli sebe. “In ozrl se je po tistih, ki so sedeli okrog Njega, in rekel: 
“Glejte, to so moja mati in moji bratje” (Marko 3). Sedeli so okrog 
Njega! Ali ni to najbolj naravna stvar, ko se zberemo, da slišimo 
Njega in ne le človeka z omejenimi darovi? Mogoče se to sliši zelo 
preprosto in mogoče se ne zdi zelo pomembno, a vam zagotavljam, 
da je pomembno. Slišal sem, da se v francoščini, besedi prežnica in 
meso izgovorjata na isti način.

Ko sedimo tako, da so vsi soočeni proti enem človeku, ki stoji 
pred nami, je pozornost vseh obrnjena le proti temu človeku. 
Nismo več vsi enaki med enakimi. Podreden sem temu, ki sedi na 
prestolu pred mano, kot mojemu gospodarju ali pa kot dirigentu 
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ali povezovalcu, kot cestnemu policaju, ali pa kot “strokovnjaku” 
razreda. Ko postavimo stole v vrsti, namesto v krogu okoli Jezusa, 
je enako kot pa, da bi prižgali reflektor na enega človeka. En človek 
je sredi pozornosti in vsi ostali so le občinstvo. To je zelo narobe, 
saj je veliko darov med nami in vsi darovi so del Jezusa. Če moramo 
vsi gledati vspredaj, potem mi le povišujemo en dar. Kako ponosen 
bi moral biti človek, da bi dovoli, da je vedno glavni in v središču 
pozornosti.

Kot vidite na tem tipičnem religioznem modelu zgoraj, vse odločitve 
morajo iti preko enega človeka, ki je uradno glavni v veliki instituciji 
ali pa v hišni skupini. On uradno začne, uradno konča, uradno uči 
ali določi kdo bo učil ali “slavil.” On naredi odločitve, odgovori na 
vprašanja in kontrolira tok dogajanja. To ni biblično (1Kor. 14:26), 
in je več kot nerodovitno. Stvari kot so “kvas v testu,” zatrti darovi, 
in izguba Jezusovega vodstva, so zagotavljene v takem modelu. 
Prav tako ne moreš najti take metode nikjer v Svetem Pismu. Že 
to samo po sebi bi moralo biti zadosti, da prepriča nekoga, da tako 
vodenje ni pravo.

Skoraj svetovni sistem kast (v vseh “svetovnih” religijah, vključno 
z “kulturnim krščanstvom”) pridigarja/občinstva in vnaprej 
pripravljena interaktivna “predstava” ni v Svetem Pismu in ni v 
Božjem srcu ali umu. Jezus je govoril z jasnostjo in na silo, nasproti 

Izbrana ali pa samo-določena, uradna 
oseba, ki je zadolžena za glasbo ali oseba, 
ki je avtomatično zadolžena za govorenje.

sistemu, ki je bil napolnjen z tradicijam in “nepomembnimi delavci,” 
in nasproti tem, ki so se poviševali nad ostalimi Božjimi ljudmi. 
Jezus je rekel, da morajo celo dvanajst učencev Jagnja, biti le “bratje 
med brati” v sredini Svetnikov in ne smejo biti “nad” ostalimi ljudi. 
Bog želi vodstvo Samuela, v sredi življenja z ljubeznijo in darom, 
a brez naziva ali pozicije. Glede na to, kar je Bog rekel Samuelu in 
Njegovemu Ljudstvu, “zavračamo Boga” s tem, da želimo vodstvo 
Savla. Seveda je vse to radikalen klic, v nasprotju z človeškimi 
izročili, s katerimi je bila večina zapeljana za cele dobe življenja. 
A dokler ne spremenimo naša življenja glede na resnice Svetega 
Pisma, bomo še naprej imeli mlačna življenja, polna kvasa, kot jih 
kulturna religija prideluje.

 Tu je nekaj, kar je zelo pomembno, in si moramo vzeti čas za 
premislek: Ali je naš čas skupaj “o” Jezusu ali je “OD” Jezusa? 
Poslušnost, ponižnost in svoboda za VSE Svete, naredi ogromno 
razliko! “Kajti iz njega, po njem in zanj je VSE!” Človeško narejen 
model krščanstva z obiskojočimi “bogoslužji” in s centrom 
pozornosti na enem človeku zagotavlja OGROMNO izgubo. Ko 
je človek v kontroli, z vsem svojimi “kreativnimi” idejami in igrami 
moči, Jezus ne dobi SVOJE volje, v tebi, po tebi in za tebe. Pot, ki 
temelji na strahu ali samo-povišanosti, dobi dobiček v denarju in 
poviša ego v kasti z pridigarjem. Ni čudno, da ko taki ljudje pridejo 
v stik z resnico Svetega Pisma, velikokrat odreagirajo z veliko 
energije in obtožbami. “Kamen, ki so ga ZIDARJI zavrgli, je postal 
vogalni kamen.” “Zidarji” so ti, ki imajo nekaj za izgubiti. Ali ker 
niso zadosti zaupali Jezusu ali Njegovim Ljudem, vsaj MISLIJO, 
da imajo nekaj za izgubit. Kakor koli, popolnoma je resnično, da 
je Jezus prepovedal tako človeško narejeno piramidično strukturo 
in VSE ostale religijozne nazive, ki so tako zelo popularni danes. 
Sramotno je, in v veliko izgubo, da so Njegovi dari zapravljeni in 
Njegov glas ni slišan. Vse to je res, če tudi je pridiga biblična in 
“dobra” ali “glasba” je “navdušejoča.” Vam bomo prihranili in vam ne 
bomo dali statistike, ki poleg “dobrega pridiganja” in “navdušejoče 
glasbe,” govori o slabem sadu modernega krščanstva. Religija, ki 
temelji na obiskovanju in je vodena od “določenega duhovnika/
pastorja,… , ni od Njega, čeprav je “Zanj.” Naredi vso razliko, če 
“vrata pekla premagajo” ali če SO PREMAGANA od Njegovega 
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dnevnega življenja (1Kor. 12, Acts 2:42-47, Heb. 3:12-14). On hoče 
biti Glava Cerkve, ne tema teh, ki se zberejo v Njegovem imenu.

No, kaj pa, če namesto tega, imajo vsi darovi enak prostor? Mogoče 
je nekdo z darom pastirja, ki sedi v krogu. Mogoče nekdo z darom 
učitelja sedi tu, in nekdo z darom milosti sedi tam. Lahko, da je 
nekdo z darom pomoči tu, in nekdo z darom prerokovanja sedi 
tam. Vsi darovi imajo enak prostor, saj so vsi Jezus!

Kot smo že omenili, Pavel v 1. Korinčanih jasno razloži, kako 
izgleda, ko “se vsa cerkev zbere skupaj.” Razloži sodelovanje vseh 
svetih, ki imajo v sebi Jezusa. Vsi Kristjani, ki živijo vsakodnevna 
življenja skupaj, pod Jezusovim vodstvom, bi morali še naprej 
živeti kot duhovniki tudi, ko se vsa cerkev zbere skupaj, kot je 
razloženo v vsebini 1. Korinčanih (poglavje 12). Kadar koli se vsa 
cerkev zbere skupaj, imajo vsi priložnost, da se odzovejo Jezusu 
in Njegovemu trenutnemu vodstvu kot resniči duhovniki. Tam ni 
nobene prevladojoče glave, ki je zadolžena, da vsak teden da govor 
ali pa glasbeno predstavo. Model, ki govori o “če pa je razodetje 
podarjeno komu drugemu od navzočih, naj prejšnji UMOLKNE,” 
je EDINA slika, ki je v Svetem Pismu, ki opisuje Jezusovo vodstvo v 
srečanjih Njegovih kraljevih duhovnikov. Vsi darovi, ki so izliti na 
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Kristusovo telo, Cerkev, morajo DELOVATI ob KATEREM KOLI 
času On želi. Gospod pravi: “Če pa je razodetje podarjeno komu 
drugemu od navzočih, naj prejšnji UMOLKNE!” Tu ni prostora za 
kontroliranje s kom ali kaj se bo zgodilo, kerografiranja govorov, 
glasbe, zabave ali kar koli drugega, ki bi nas pustilo v kontroli.

V cerkvi, v kateri je Jezus delujoč, vpleten in živ, in ne le historični 
simbol, ki je spoštovan in častljiv in je tema učenja, tam je 
svoboda. Vsak, ki ima Jezusa v sebi in operira v vsakodnevnem 
življenju med verniki, ima odgovornost, da ponudi svoje Darove 
za “izgrajevanje Telesa.” VES Jezus je izlit na Telo, in VSI Jezusovi 
darovi so na razpolago – saj kateri koli dar izmed VSEH darov, je 
lahko potreben v določenem trenutku. Če je mladi mož, iskren 
glede težav, ki jih ima v službi, ali pa je sestra iskrena glede težav, ki 
jih ima doma z otroci, potem lahko darovi učitelja ali spodbude ali 
pastirja ali pa pomoči pridejo na pomoč. Prav tako kot je opisano 
v “če pa je razodetje podarjeno komu drugemu,…” To je edina 
“slika,” ki je opisana v Svetem Pismu, o tem kako mora izgedati, ko 
se cerkev zbere skupaj. In v tej “sliki,” je Jezus dovoljen biti ŽIVA 
Glava svoje lastne cerkve, v premerjavi s človeško institucijo, ki je 
kontrolirana od človeka.

Vsaka oseba, ki ima živega Kristusa v sebi, mora biti na razpolago, 
da jo Jezus lahko uporabi in mora biti svobodna, da se lahko odzove 
na to kar se trenutno dogaja. TO samo po sebi, je Telo Jezusa. Tako, 
da morajo biti “srečanja,” le izliv tega kar se že tako dogaja vsak dan, 
“iz hiše v hiši” v medsebojnem skupnem življenju. Tam mora biti 
prostor za JEZUSA, da KADAR KOLI vlada in vodi, preko svojih 
LJUDI in svojih Darov, tako v naših domovih kot v srečanjih. Ljudje 
poskušajo to ponarediti, s tem da imajo “čas služenja,” medtem 
ko še vedno sami kontrolirajo dogajanje. Ne sprejemi nobene 
ponarejenosti, saj namesto tega lahko Jezus živi preko svojih Darov 
in preko svojih Ljudi.
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Naša tema tu je NJEGOVO srce glede “kraljevega duhovništva,” 
z poudarkom na tem, da je Jezus resnično in praktično Glava 
svojega telesa. In seveda naš pogovor tu ni o otročjih in nebibličnih 
verzijah, kot so “ura amaterjev,” “vsak pride na vrsto, da govori,” 
“vsi govorijo, čeprav še sami nevejo kaj govorijo,” in “če si govoril 
več kot pet minut prejšni teden, potem moraš ta teden molčati,” 
in ostale norije. Zagotovo Njegova cerkev ni “demokracija.” 
Njegova cerkev je Bogokracija, kjer MAZILJENJE, DAROVI in 
NJEGOVA TRENUTNA MISEL vladajo nad našimi interakcijami 
na presenetljiv, vedno spremejoč in nenačrtovan način. Včasih se 
lahko neka oseba (neplanirano) odziva Bogu na glas za dolgo časa. 
A ta oseba ni “pričakovana,” da to naredi vsakič, ko se zberejo.

A kakor koli, ne gre se za “obvezno spontanost” (toda Jezus je 
v Mateju 10:20 učil, da je pomembno zaupati Očetu za prave 
besede, in to izven naravnega izliva in ne iz premišljevanja IN “iz 
navade” (ko rečem iz navade, mislim, iz prostora kjer se ne odzoveš 
ŽIVEMU Bogu v določenem trenutku)). A vseeno, v vsebini Heb. 
10:25 je Heb. 10:24, ki pravi: “MISLIMO drug na drugega, takó da 
se spodbujajmo k ljubezni in dobrim delom.” V 1. Korinčanih 14 je 
jasno, da “vsak” ima pesem, ali besedo navodil, ki je na voljo izven 
izliva njihovih src in življenj. Ko se sveti zberejo skupaj, je vsak izmed 
njih svoboden, da se lahko “prilagodi” temu, kar se TRENUTNO 
dogaja, prav tako časovno kot “kdaj” mora biti rečeno in kot “kaj” 
mora biti rečeno. Tako, da je priprava (“mišljenje”) DOBRA stvar, a 
ne smemo pozabiti, da če je Jezus Glava, potem je obvezno, da smo 
svobodni glede na to kaj, kdaj, kdo ali če bomo kaj rekli. Ko se sveti 
zberejo, gre za to, da so SVOBODNI in ne gre preveč za to, da so 
“spontani.” Naša glavna priprava je, da smo pripravljeni v življenju; 
in tako če se zberemo v torek, petek ali kadar koli že, v dnevni sobi, 
ali v koloseju, na teniškem igrišču ali pa na polju za nogomet :), če 
je bil čas določen pet dni v naprej, ali pa 20 min pred srečanjem, 
resničnost tega, kar Jezus želi narediti, JE naša prva in najbolj 
pomembna priprava. In to je prav tako res, ko imajo sveti malo 
več “obvestila” v naprej, da se bodo zbrali. Tako! Ne gre se za to, da 
smo spontani, kot pa zato, da živimo iz IZLIVA tega, kar Bog dela 
v nas. V nasprotju tega bi bilo, da bi pripravljali lekcije samo zato, 
da imamo “nekaj za povedat.” A ko smo v trenutku izliva, bomo 
seveda zapisali misli, ki jih imamo in citate, ki jih imamo na srcu, če 
nam to pomaga “jasno oznanjati, kot bi morali,” (kot je rekel Pavel). 
Pripravljati pridigo (še posebno, če smo mi ti, ki jo pripravljamo, in 
tako ropamo duhovništvo njihovih odgovornosti in priložnosti) je 
zelo drugače, tako temeljno kot v motivu, od pripravljenih življenj 
in govorov, ki pridejo izven REALNOSTI, ki jo Bog dela v nas. In 
to iz resničnih trenutkov in situacij, ki se zgodijo pred nami, ko se 
zberemo skupaj v dnevni sobi ali ko smo skupaj v vrtu ali pa skupaj 
nakopujemo. Ali je to jasno? Ni problem, če se zberemo skupaj, 
zato ker ima neka oseba nekaj določenega o čem se želi pogovarjati 
z vsemi prisotnimi, a le dokler vsi ostanejo svobodni, glede teme, 
časa, in kakršnih koli sprememb, s katerimi bi nas Jezus lahko 
presenetil, med tem ko smo skupaj. :)
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Korinčani so izraz svobode in poslušnosti Njegovih poti. A ne 
pozabite, da Pavel v tem poglavju, nagovori možne zlorabe tistih, 
ki ignorirajo vodstvo, in ki zaradi ambicij, čustev ali pomankanja 
modrosti zlorabljajo svojo “svobodo.” Ponovno, ne pozabite, da je 
poglavje 14 v vsebini z poglavjem 10-13. Ta opisujejo Božje srce; 
da bi Njegovi ljudje živeli kot “ena štruca,” in bi prepoznavali Telo, 
in kot je roka povezana z zapestjem in prsti, bi bili tudi oni sami 
povezani med sabo, VSAK DAN njihovega življenja. Če imamo 
to vsebino bibličnega ŽIVLJENJA v cerkvi, potem je možno biti 
poslušen 1 Kor. 14. “Če pa je razodetje podarjeno komu drugemu 
od navzočih, naj prejšnji UMOLKNE.” Nič predstav, in nič “svetih 
mož,” ki “vodijo predstave.” “Jezus Kristus je isti, včeraj in danes in 
na veke.” Strah, pohlepnost, moč in ambicije nekaterih ne smejo 
oropati to kar pripada Njegovemu ljudstvu. Ko smo resnično 
Njegovo telo, potem je Jezus ŽIV in GOVORI preko Svojih darov, 
po Njegovi volji. Ni potrebno, da pripravljam obred na sveti dan.

Ja, možno je imeti tiste, ki so nad nami, ki služijo in pomagajo 
voditi. In ja, tam je čas za oznanjanje nevernikom v javnosti, kot 
je v določenih dogodkih Pavel delal, in je to zabeleženo v Apd. A 
prav tako, v nasprotju tega, kar se dogaja danes, so imeli v času 
oznanjana “dialog” (grška beseda, ki opisuje kaj se je zgodilo v 
Troadu), in ne neprekinjen “monolog.” Te časi oznanjaja, kot so 
bili v Efezu ali        Antenah, ne smejo biti zmešani z časom, ko “se 
cela cerkev zbere.” (Seveda bodo neverniki pogosto pristotni, ko se 
cela Družina zbere – 1 Kor. 14). Časi, ko se celotna cerkev zbere in 
vsi uživajo   čas skupaj, je zagotovo drugačen v naravi kot pa čas, 
ko nekdo oznanja evengelij množici nevernikov na ulici. Kot npr. 
Pavel je uporabil pogansko “šolo,” z namenom, da bi se pogovarjal 
z neverniki o Jezusu (Apf 19:8-10), “tako da so vsi, ki so prebivali v 
Aziji, Judje in Grki, lahko slišali Gospodovo besedo.” 

To, seveda, je drugače kot pa, ko je vsa cerkev zbrana; odkupjeni in 
napoljnjeni, kot je opisano v 1. Kor. ali pa v Apd. 20, kjer se je Pavel 
“pogovarjal” (gr. beseda) na neuraden način s svojo družino, vse do 
jutranje zore.

Jezus želi zgraditi svojo cerkev tako, da jo vrata pekla ne bodo več 
premagovala! “PO TEM bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če 
boste med seboj imeli ljubezen.” On želi, da bi skupaj postali prostor, 
kjer On živi in bi bili dnevno prepleteni, “združeni in spojeni” in “bi 
stali trdno v enem duhu in se enodušno bojevali za vero evangelija.” 
Da bi lahko v tej dnevni intimnosti “mater, bratov, sester,…” in v 
kvaliteti življenja, katere vodja in glava je Jezus, BILI LAHKO vsi 
Njegovi Ljudje, uporabljeni od Kristusovega Duha in to kadar koli 
On želi (izliv “dnevnega” prepletenega življenja, Apd. 2:42-47, 1 Kor. 
12-13). V resnici je vse to preprosto :). PRAV TAKO, kot ko je bil 
Jezus tu na zemlji, v fizičnem telesu, je On ta, ki dela odločitve. Ko 
mi, ne zatiramo ognja Njegovega Duha z našimi načrti, hirarhijami, 
nazivi, tradicijami, predstavami in samostojnimi posvetnimi 
življenji, potem je On lahko svoboden, da se izraža s Svojimi Darovi, 
prav tako kot se je izražal, ko je bil tu v svojem fizičnem telesu. 
Naša strast je Njegova trenutna misel in maziljenje, in če to traja le 
trenutek, ali pa če “traja vse do jutra.” “Če pa je razodetje podarjeno 
komu drugemu od navzočih, naj prejšnji UMOLKNE…!”

Jezusovo vodstvo
V življenju
In sedaj, ko smo rekli vse to, NIČ od tega ni pomembno, če ne 
živimo v kontekstu 1. Korinčanih 12-13, ki je napisano kot osnova 
za poglavje 14. Pravzaprav, brez vsakodnevnega medsebojnega 
življenja, je vse to lahko “nevarno.” Ne moremo preprosto govoriti 
o “srečanjih” in pozabiti nekaj, kar je zelo pomembno. Ta tema je 
precej večja kot se zdi. Gre se za dinamiko Jezusovega življenja 
v Njegovih ljudeh! V svobodi, ki nam jo ponuja 1 Kor. 14, bi 
ambicijozna oseba, ki je čudna, grešna, z divjim pogledom, in ki 
si želi pozornost, lahko izrabila to svobodo in preprosto le delala 
kar hoče. Brez skupnega dnevnega življenja vseh udeleženih, ljudje 
okoli te osebe ne bi vedeli, ali je ta oseba Prava za Jezusa ali ne. Ne 
bi vedeli, zato ker sami živijo sebična, posvetna in ne-povezana (z 
Jezususom in drug z drugim) življenja in zato ker ne poznajo sad 
življenja osebe, ki izrablja svobodo. Kvaliteta življenja opisana v 1. 
Kor. 12-13 je predpodstavka za svobodo, ki je razložena v 1. Kor. 14.
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Moramo združiti sliki (prikazani zgoraj), ki opisujeta čas, ko so sveti 
skupaj kot duhovniki (in ne kot “občinstvo”) skupaj z namenjenim 
(Ef. 3:10) dnevnim življenjem vseh svetih (Apd. 2:42-47, 1 Kor. 
12, Heb. 3:12-14), v Svetem Pismu opisano kot imeti “STO mater, 
bratov, sester.” Jezus je rekel, da JE to Njegov načrt. Svoje svete 
je poklical, da bi živeli kvalitetno življenje skupaj in ne, da bi 
imeli dober “format srečanj!” On želi dediščino, in ne “srečanje” 
ali pa “izmenjavanje znanja” ali pa “čustveno petje.” Njegovo srce je 
za skupnega človeka (Luka 9:23-27, 57-62), pravo Krščanstvo, kjer 
so vsi “od najmanjšega do največjega” ogrnjeni v Njegovem Duhu.

Ne gre se za to, da smo malo bolj sproščeni in gibljivi glede naših 
planiranih ali neplaniranih srečanj in sedaj to kličemo “vodstvo od 
Duha.” Samo zato, ker v naprej ne vemo, kaj bomo delali, to še 
ne pomeni, da bomo “vodeni po Svetem Duhu.” Sploh ne. To NI 
res. Prav tako kot sta “Janes in Jambres” bila ponaredek in sta, iz 
zemeljskega vidika, izgledala podobno kot Prava stvar, tudi naša 
srečanja lahko izgledajo kot Prava stvar, a niso.

Razlika med izbolšavanjem obstojoče denominacijske religije in 
življenjem v realnosti vstalega, živega Jezusa …je ogromna. V 
primerjavi z Priložnostjo, ki nam jo Bog ponuja danes, kreativno 
spreminjanje “srečanj” in “struktur” (v religijozni zgradbi ali pa 
v “hiši”) res ni tako zelo pomembno. On nas ne kliče k novi in 
izboljšani strukturi. On nas kliče k vsakodnevnimi odnosi, kjer 
lahko jemo iz Drevesa Življenja, skupaj z Maziljencem. In oo, JA, 
to bo spremenilo naša srečanja, a to bo Sad naših življenj in ne cilj. 
Samo zamenjati in izboljšati doktrino, metodo, dinamiko srečanj, 
kako blizu ljudje živijo drug od drugega, imeti nebiblično skupno 
blagajno in kar koli drugo je še danes popularno, je vse v resnici brez 
smisla. Kar zares hočemo (če si želimo to, kar si On želi), je Prostor, 
kjer JEZUS lahko živi in “kroži” (Raz. 1-2) brez ovir kot živi vladajoči 
KRALJ. To samo po sebi je ZOE ŽIVLJENJE (kot ga je Jezus klical). 
Nadnaravno nebeško življenje, ki ima neuničljivo, večno naravo, 
in obsega mogočno Realnost nevidnega področja moči, resnice, 
ljubezni in življenja. Jezus je prinesel “izmerno življenje” in “reke žive 
vode” Njegovim ljudem iz druge dimenzije, področja, ki ne more biti 
viden z človeškimi očmi in v svetlobi te zemlje.

V skupnem življenju v Kristusu, se ne gre za to, “kako moramo imeti 
srečanja.” Kar je Jezus prinesel na zemljo, z glasnikom angelov, ne 
bo nikoli tako plitvo in površinsko kot je to. Ali je Jezus umrl za 
“srečanja,” kjer vsi ljudje lahko sodeljujejo? Ali je Jezus umrl ZA 
TO? NE!! Jezus ni prišel na zemljo, da bi nam prinesel novi način, 
kako lahko imamo srečanja ali pa “imamo cerkev,” ali neko “gibanje.” 
To je tako zelo ničvredno v primerjavi z “tako naj bi se zdaj po 
Cerkvi oznanila,…!” (Ef 3:10). On želi javno uničiti in ponižati 
sovražnika - in spremeniti življenje za življenjem za življenjem, 
v kerakter, življenje, modrost in moč Sina. On “je pripeljal veliko 
sinov v slavo” - in ne le preprosto v odrešenje. On gradi svojo 
CERKEV, katere vrata pekla NE BODO premagala. Po milosti 
Jezusa Kristusa in preko Njegove avtoritete, mi vzemamo nazaj 
naše sinove in hčere, družine in sosede iz zapeljevanja in sužnosti 
hudiča. Življenja se spreminjajo. On nam je prinesel popolnoma 
novo področje, kjer mi sedaj lahko živimo ob Njegovi strani – kjer 
imamo nov zrak, nove oči za gledanje, nova ušesa za poslušanje, in 
novo srce za čutenje in ljubezen. Ta razlika vpliva na vse v našem 
življenju, vključno s “srečanji.”

Ali vidiš, kako rabiš pogum za vse to o čem se pogovarjamo. Ali 
vidiš, da za to rabiš vero in poslušnost? Ali vidiš, da če boš začel 
živeti v teh stvareh, bodo te stvari spremenile tvoje življenje. Ne boš 
več privezan na posteljo! Mi smo Kraljevo Duhovništvo, vsak dan. 
In srečanja, so v resnici le dodatek. Devetdeset odstotkov naše rasti 
pride izven skupnega življenja, in mogoče le deset odstotkov pride 
iz srečanj. To pomeni, da moreš iti ven iz tvoje hiše in v domove 
drugih. Ko prideš v njihovo hišo prinesi vodo ali hrano ali oblačila. 
Ko vidiš, da so jezni na otroka, jih boš mogoče moral vzeti na stran 
in se pogovoriti z njimi in hoditi z njimi. Ko vidiš ponos v njih, jih 
boš mogoče moral objeti in jih prositi, da se znebijo ponosa. Ko 
vidiš sebičnost v bratu, daj roko okoli njega in reci: “Prosim, nehaj 
biti sebičen.” Mi ne ignoriramo ljudi dokler jih ponovno ne vidimo 
naslednjo nedeljo. Mi živimo v sredini življenj drugih bratov in 
sester vsak dan, kot duhovniki, ki delajo delo Boga kot “sto mater, 
bratov in sester.” To tudi je brezpogojna zapoved Boga v Heb. 13 in 
v mnogih, mnogih drugih citatov.
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Heb 3:12-14: “Pazíte, bratje, da v katerem med vami ne bo 
hudobnega in nevernega srca in bi odstopil od živega Boga. 
Nasprotno, iz dneva v dan drug drugega spodbujajte, dokler še 
lahko rečemo »danes«, da ne bi kdo med vami zakrknil, ker bi 
ga prevaral greh. Kristusa smo namreč deležni, če bomo obstoj, ki 
smo ga prejeli na začetku, ohranili neomajen do konca.”

Opazi, kaj ta citat, ki je od Boga pravi. Vsemogočni Bog pravi, da 
se morava jaz in ti, vsak dan spodbujati. Morava si biti ob strani, 
vsak dan. Sveti Duh je izbral vsak dan. Ni rekel vsako nedeljo. 
Ni rekel vsako nedeljo in vsako sredo. Ni niti rekel na srečanju. 
Rekel je, da se moramo udeležiti na nivoju resnice, vsak dan. Če 
so drugi na razpolago, ali pa bi lahko bili na razpolago, in se ti 
ne udeležiš njihovih življenj zaradi tvojega življenskega načina, 
ponosa, sebičnosti ali izbira življenske situacije, je Bog rekel, da 
boš postal bolj in bolj trden v srcu in ne boš mogel čutiti kar On 
čuti. Boš prevaran in boš mislil, da veš kaj je prav, ko v resnici ne 
veš. To je kar Svete Pismo natančno uči! Ne pravi le, da moramo to 
narediti. Pravi, da če tega ne naredimo, nas bo zelo prizadelo. Če 
nimam bratov, ki mi govorijo v moje življenje vsak dan – vsak dan 
– potem bom postal “zakrknjenj.” Bom postal prevaran. Mogoče ti 
praviš: “Pa jaz vsak dan berem Sveto Pismo!” “Jaz molim vsak dan!” 
“Moja žena je kristjanka, in jaz jo vidim vsak dan!” To ni to, kar je 
Bog rekal. Lahko bereš Sveto Pismo in moliš vsak dan, a če se ne 
boš udeležil v življenja drugih, vsak dan, potem boš potal bolj in 
bolj zakrkljen, in bolj in bolj prevaran. To Bog pravi v Heb. 3:12-14. 
Ali verjameš Svetemu Pismu? Ali verjameš Bogu?

Kdo je napisal Sveto Pismo? Bog! Bog je rekel, da se moramo 
udeležiti življenja drug drugega vsak dan. Če vidiš, da sem sebičen, 
potem moraš priti k meni in reči: “Brat, ne bodi sebičen. To užalosti 
Jezusa.” Če vidiš, da sem ponosen mi prosim pomagaj in me spomni, 
da Bog nasprotuje ponosnim. Nočem, da mi Bog nasprotuje! Moraš 
mi pomagati, saj sam ne morem vedno viditi. “Nasprotno, iz dneva 
v dan drug drugega spodbujajte, dokler še lahko rečemo »danes«, 
da ne bi kdo med vami zakrknil, ker bi ga prevaral greh.” To je 
pomemben (in zapoved, ki je skoraj popolnoma ne ubogana) del 
našega dnevnega skupnega življenja. To je en glavnih načinov kako 

lahko ti kot duhovik uporabiš svoje darove. “V Kristusovem imenu 
smo torej poslani, kakor če bi Bog opominjal po nas.”

Če uporabiš te resnice, ki so bile vedno v Svetem Pismu, v svojem 
življenju, boš osupel, kako boš bil v dveh letih bliže Jezusu kot si 
sedaj. “Iz dneva v dan drug drugega spodbujajte.” Bodi vsak dan 
udeležen v življenja otrok drug drugega, zakonov drug drugega in 
delovnih mest drug drugega. Pojdi tja! Moraš iti ven iz območja, 
kjer se počutiš varno in iti tam kjer si nisi prej upal. Ja, jaz govorim 
TEBI! :) Prosim, za Jezusa! Govori besedo “kot od Boga” v življenja 
drugih, vsak dan, na praktičen, ljubeč, moder način. “Kadar 
se zberete, ima vsakdo od vas nekaj: ta pesem, oni nauk, eden 
razodetje, drugi dar jezika, tretji razlago.” “Če pa je razodetje 
podarjeno komu drugemu od navzočih, naj prejšnji umolkne.” Ko 
boš začel te besede živeti, boš spoznal, da nekateri, za katere si 
mislil, da so kristjani, ne ljubijo Jezusa toliko kot si ti misli, da ga. 
In prav tako boš spozanal, da nekateri, za katere si mislil, da so 
šibki, bodo postali bolj močnejši in modrejši kot bi si ti kadar koli 
lahko predstavljal. Božje poti razkrijejo sleparje in ponarejence in 
naredijo šibke zelo močne. Slava Bogu!

Ta bogastva so zaupana tebi. Uporabi jih, zaradi Jezusa. Moraš 
identificirati kaj je kristjan glede na to kaj je Jezus rekel. Moraš 
razumeti vodstvo in kaj bi vodstvo moralo biti. Skupaj živi svoja 
življenja, spodbujaj drug drugega in izgrajuj drug drugega vsak 
dan. Pomagaj drug drugemu rasti in ljubiti Jezusa preko svojih 
popoldnevih in večerih. Pridi in zberi se skupaj okoli Kralja Jezusa.

Celotno Sveto Pismo je popolnoma resnično. Govori o Jezusu in 
Njegovih učencih. To so zgodbe o tem kako so trpeli in kako so se 
učili v njihovih izkušnjah z Bogom. Mi se definitivno lahko učimo 
preko njihovih zgodb, a prav tako se mi lahko učimo na isti način 
kot so se oni učili. S tem, da so se vsak dan, skupaj soočili z Bogom. 
V nekem smislu smo tudi mi “živa pisma.” Vse branje na svetu nas 
ne bo nikoli spremenilo tako kot nas skupno soočenje z življenjem 
lahko spremeni. Globoke stvari, ki jih hočemo vedeti, nikoli ne 
grejo globoko dol v naša srca, ko so le prebrane na papirju. Ko 
živimo življenje skupaj vsak dan, nas Jezus uči globoke lekcije 
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življenja, katere se mi ne bi mogli nikoli naučiti na stotih učnih 
urah Biblije. A vse te lekcije so bili vedno v Svetem Pismu. “Cerkev 
(ekklesia) živega Boga je steber in opora resnice.” “Življenje postane 
Luč ljudi.”

Življenje ni kot osnovna šola, kjer se naučiš osnovne ideje in potem 
veruješ v določeni izpisek stvari ali vrednot. Namesto tega, nas je 
Bog poklical, da bi postali isti možje in žene Boga kot so bili ti, ki 
so šli pred nami. Da bi bili povezani z istim Bogom, kot so bili oni 
povezani, in bi bili globoko zaljubljeni v istega Jezusa kot so bili 
oni. Če želimo biti ti ljudje, potem ne samo, da moramo vedeti to, 
kar so oni vedeli, ampak moramo tudi čutiti to, kar so oni čutili. 
Zato, da lahko čutimo to, kar so oni čutili, nas mora Bog peljati na 
isto potovanje kot je peljal njih. In tako mi vzamemo to potovanje 
in damo v naša življenja Božjo Besedo v prakso, skupaj z drugimi. 
Gremo na to potovanje s solzami v očeh, z našimi šibkostmi in 
močmi, z ljubeznijo drug do drugega in z pomočjo drug za drugega 
in to v dobrem in slabem času, vedno z našimi očmi na Upanju; 
naši Mesiji. Vedno se gibljemo naprej, skupaj, z upanjem, da bo 
Bog naš oskrbnik in pomagač.

Če ljubiš Jezusa, in gradiš na pravi način, potem vrata pekla ne 
bodo več premagovala. Greh bo zatrt. Šibkost in bolezen bosta 
ozdravljeni. Greh bo odpuščen. Prijaznost bo vodila mnoge do 
spokorenja. Odnosi bodo zgrajeni ali obnovljeni bolj kot bi si lahko 
predstavljal v najbolj čudovitih sanjah. Sijal boš kot zvezde na nebu 
in tako kazal dobroto Boga. In Nevesta, Cerkev, se “bo pripravila” 
za prihod Ženina!! Amen?

Božji Namen …. SEDAJ!
Nekega dne sem gledal dokumentarec o Alfert Einsteinu. V uvodu 
so rekli stavek podobnemu temu: “Po vsakem dolgem času, pride 
na dan mož, ki vidi vesolje skozi drugačne oči, in spremeni vesolje 
v katerem živi.” Mi želimo dati ta izziv pred tabo. Bodi taka oseba, 
ki vidi svet, ne skozi naravne oči, ampak skozi duhovne oči. Bodi 
izzivljen, da postaneš ena izmed teh oseb o katerih govori pismo 
Hebrejcev 11. Bodi izzivljen, da vidiš Božje videnje o prebivanju 

Boga po duhu, z slavo, ki vedno raste. V umu vidi to sliko, prav tako 
kot Heb. 11 opisuje, da so jo verniki v tistem času videli. Videli so 
mesto, katerega gradnik in ustvaritelj je bil Bog. To je bil razlog, 
zakaj niso bili zadovoljni z nič drugim. Niso se bili voljni vrniti v 
staro mesto. Od daleč so gledali Nebeški načrt, in če tudi se ga niso 
mogli dotakniti z lastnimi rokami in niso mogli živeti v tem mestu, 
ki ga je Bog pripravil za njih, niso bili voljni iti nazaj. “Zato se Bog 
ne sramuje, da se imenuje njihov Bog, saj jim je pripravil mesto.”

Isti izziv je pred mano in tabo. Poglej okoli v svetu v katerem živiš, 
in še posebno v “cerkvi” v kateri si in naj te gorečnost za Hišo Očeta 
použije. Naj te Njegova gorečnost použije tako, da boš voljen 
tvegati vse v tvojem življenju. Vse dokler ne boš videl izpolnitve 
Božjega načrta v tvojem okolju. Tvegaj svoje življenje. Tvegaj svojo 
družino (Psalm 69:8-9). Tvegal svojo službo. Tvegaj vse za Boga in 
Njegove namene. To more biti kjer mi stojimo. V jeziku Svetega 
Pisma, je to v resnici edino krščanstvo, ki obstaja. To ni popularna 
misel ali ideja, a v Rim. 4 pravi: “Ti, ki imajo Abrahamovo vero so 
Abrahamovi sinovi.” 

Tako, da v kateri koli situaciji si, v kateri koli cerkvi si in kjer koli že 
si (državi, ali prostoru, ki ga sedaj kličeš dom), moraš biti zelo, zelo 
previden, da ne sprejmeš ničesar česar Bog ne sprejme. Ne sprejmi 
drugega načrta zaradi lenobe ali nevednosti Božje Besede ali zaradi 
pomankanja vizije ali pa zaradi greha v tvojem osebnem življenju, 
ki te je tako oslepil in pohabil, da se sedaj ne vidiš sposobnega 
pomagati. Ne dovoli drugim, ki so zadovoljni v Laodikeji, da te 
izsilijo ali zasmehujejo nazaj v mlačnost.

Mogoče si bil prodan dejstvo, da si le “občinstvo,” in da nimaš nič za 
ponuditi. Mogoče misliš, da tvoje mnenje ni pomembno, saj je tam 
tako veliko modrih in naučenih možov. “Kaj bi pa ti lahko vedel?” 
Jaz te zares želim vzpodbuditi, da kdor koli že si, ti imaš nekaj za 
ponuditi. Če si zares klical Gospodovo ime, in si ga vprašal, da 
vzame popolno kontrolo nad tvojim življenjem, potem imaš nekaj 
za ponuditi. Če si ga vprašal, da opere vse tvoje grehe, potem imaš 
nekaj za ponuditi. Njegova želja je, da bi vsi, od najmanjšega do 
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največjega, poznali Njega, živeli v Njegovem svetovanju in bi bili v 
druženju z Njim, Glavo, vsak dan njihovega življenja.

Enkrat po dolgem, dolgem času, pride na dan mož ali pa pridejo 
na dan ljudje, ki so se voljni spraševati o vesolju v katerem živijo 
in tako naredijo razliko v svetu okoli njih. To je to o čem Heb. 11 
govorijo. To je klic Bog za nas vse. A samo, če smo dovolj pogumni 
in voljni, in smo v enotnosti z Glavo. Če ostanemo v Njem, potem 
bomo imeli veliko sadu. Ti si lahko oseba, ki narediš razliko v svetu 
okoli tebe.

Upam, da smo razjasnili vsaj eno nerazumevanje, ki obstaja v 
krščanski družbi. To je to, da postati kristjan je konec zgodbe. In 
“obiskovati cerkev po tvojem okusu” v nedejo je le vzdržovanje 
dokler se Jezus ne vrne in te popelje v tvoj grad preko hribov. Jaz 
želim popolnoma izbrisati to misel, saj to ni misel Boga. Bog kliče 
to misel napačna religija in Laodikeja, ki ga naredi bolanega.

“Tako naj bi se zdaj po Cerkvi oznanila vladarstvom in oblastem 
v nebeških področjih mnogovrstna Božja modrost…” (Efežani 3:10)

To je Božji Namen SEDAJ. Njegova volja je, da razodane svojo 
mnogovrstno modrost preko Cerkve. Ne le preko posameznikov, 
ki so odrešeni, in ne preko nesposobne družbe ljudi, ki poslušajo 
govore na določenem dnevu v tednu, ampak preko raznolikosti 
življenja, preko skupnosti ljudi, ki so “združeni in spojeni, ob 
sodelovanju celotnega veziva,” preko ljudi, katerih darovi so tako 
združeni, da so sami “člani drug drugega.” Združeni v “eno srce, en 
um, enih misli in enaga namena.” Bojuj se za vizijo, ki je opisana v 
Apostolskih delih, kjer verniki niso bili obsedeni z imetjem in so 
bili združeni skupaj kot je opisano tu - “bili so stanovitni v nauku 
apostolov in bratski skupnosti, v lomljenju kruha in molitvah,” 
in “dan za dnem so se enodušno in vztrajno zbirali v templju, 
lomili kruh po domovih.” Predstavljaj si Božje ljudi kot organizem, 
enotne, z dinamičnim življenjem skupaj, proti katerem vrata 
pekla ne morejo prevladovati. Religija, ki temelji na “obiskovanju 
stavbe” je vredu za hindujce ali muslimane, a to ni to, kar je Jezus 
začel in določil.

Njegov namen je “sedaj preko Ekklesije” preko organizma, ki je 
resničen in ne le en kup ljudi, ki nekaj obiskujejo. Namesto tega so 
ljudje, ki si delijo prepletena življenja drug z drugim. “Izpovedujte 
grehe drug drugemu,” “nosite bremena drug drugega,” in “ljubite 
drug drugega.” To je tako življenje, ki ga ljudje lahko vidijo. To je 
tako življenje, o katerem je Jezus rekel, da nas “bodo spoznali po 
naši ljubezni,” “da bodo vsi ljudje vedeli, da je to od nebes,” (Janez 
13). On je rekel, da bo to “ponižalo prestole in moči.” Božji namen, 
je sedaj prinesti “preko Cerkve,” javno ponižanje hudiča in vseh 
prestolov in moči. In Njegov namen, glede na to, kar Sveto Pismo 
pravi, je SEDAJ, preko Cerkve, poderediti Njegove sovražnike pod 
Njegove noge. Ne le ob Njegovem drugem prihodu in Njegovem 
večnem kraljestvu, končanemu delu Boga, ampak SEDAJ.

In seveda, mi ne govorimo o utopiji. Mi ne govorimo o družbenem 
aktivizmu, o po tisočletnem vladanju, ali pa o prevladojoči 
teologiji. Ne o napenjanju mišic, ampak o križu… Mi govorimo o 
ljudeh, ki izražajo življenje skupaj, tako kot ga je Jezus izražal kot 
Kralj vseh kraljev. Bil je rojen kot nezakonit otrok v štali, jezdil na 
posojenem oslu, in v resnici ni imel nobenega imetja. Brez moči, 
brez izobrazbe, brez politične moči. “Ni imel podobe ne lepote, da 
bi ga hoteli videti.” Mi govorimo o resničnih, svobodnih ljudeh, ki 
znajo pogledati v srce ljudi in jih prinesti do križa. Mi govorimo 
o kazanju škandala Njegovega obstoja in življenja, in klicu ljudi, 
da postanejo ribiči drugih ljudi. Da postanejo del Njegove Hiše, 
Njegovega “prebivališča.” Da postanemo živi kamni. “Nekdaj niste 
bili ljudstvo, zdaj pa ste Božje ljudstvo.” To je srce Boga.

Sprejmi Jezusa iz Nazareta z Njegovim Kraljestvom, ki ni “od tega 
sveta,” ne kot osvojevalec Rima, ali katere koli druge države, ali 
kot osvojevalec “cerkvenega” sistema. Preprosto ga sprejmi kot 
Tesarja Kralja, ki ljubi, odpušča, in je položil svoje življenje,…in 
je bil prav tako voljen preverniti mize v templju in narediti bič, če 
je le to potrebno, zaradi ljubezni do Njegovega Očeta in do Hiše 
Njegovega Očeta.

Jezus je bil voljen spraševati, dvomiti vesolje v katerem je živel, in 
ga je tako lahko tudi Spremenil. On nas kliče, da tudi mi postanemo 
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taki ljudje. To ni prenos informacij. To je klic k svetosti in 
posvečenosti Božjim namenom in klic, da dvigneš Njegovo vizijo v 
tvojem srcu in v tvojem življenju. To je klic, ne da samo spremeniš 
vidni svet, ampak da tudi spremeniš nevidni svet. “Tako naj bi 
se zdaj po Cerkvi oznanila vladarstvom in oblastem v nebeških 
področjih mnogovrstna Božja modrost” in vsem ljudem,…

In naj tako goreča žerjavica očisti tvoja usta in srce, poglej h Bogu, 
in kliči “Tukaj sem, pošlji mene!”


