
„Matykite tai ką Aš matau: žmonės bėgioja iš vieno susirinkimo į kitą, ieškodami  
įspūdingų  reginių  ir  manydami,  kad  tai  yra  antgamtiška.  Tačiau  jie  nepastebi  
antgamtinio darbo savo viduje, netgi savo širdyse. Pats mokinystės procesas yra  
antgamtinis“.

Jėzaus žodžiai pasakyti John 2001 metų vasarį, aplankymo metu.

Pagarba kūnui. 1 dalis
John Fenn, 2011 m. balandžio mėn. 30 d., www.supernaturalhousechurch.org

Mano  dvi  naujos  CD  serijos  labai  aktualios  šiandienai.  „Disasters  of  the  Revelation“ apžvelgia 
gamtines nelaimes, kurios turi didžiausią įtaką žemei šiomis dienomis. Ar žinote, kad Apreiškimo knygoje  
pasakyta, jog į žemę atsitrenks 2 kometos/meteoritai ir sukels didžiulį audros debesį, kuris paveiks visus  
augalus, gyvūnus ir žmones? Ši serija išleista su priedu -lentele, kurioje chronologiškai aiškiai ir paprastai  
išdėstyti Apreiškimo knygos įvykiai.

Antra serija – „Kalno pamokslas 2 dalis: sunkiai suprantami Jėzaus pasakymai“. Esu ne iš vieno 
žmogaus  girdėjęs,  kad  „Kalno  pamokslas.  1  dalis“  pakeitė  jį  visam laikui.  2  dalis  paaiškina  tokius  
pasakymus kaip:  „akis  už  akį”,  „ne  kiekvienas  kuris  sako man: Viešpatie,  Viešpatie,  įeis  į  Dangaus  
karalystę” ir dar daugiau. Jūsų supratimas bus pakeistas!

Tikra istorija
Europoje buvo namų bažnyčia sudaryta iš aukštesnio ir žemesnio luomo žmonių ir jie patyrė tarpusavyje 
priešiškumą. Iš tikrųjų jų problema buvo didesnė nei priešiškumas. Labiau pasiturintys žmonės nenorėjo 
bendrauti su mažesnes pajamas turinčiais žmonėmis jų namuose.

Ši namų bažnyčia paprastai kiekvieno susirinkimo metu ruošdavo vaišes ir jų metu švęsdavo Viešpaties 
Vakarienę, kuri buvo didesnio valgymo dalimi taip, kaip Viešpats darė originalios „Paskutinės vakarienės“ 
metu.

Problema  buvo  ta,  kad  turtingi  žmonės  atsisakydavo  valgyti  su  kitais,  nors  jie  dalyvaudavo  dalyje 
susirinkimo. Jie pavalgydavo savo namuose prieš ateidami į susirinkimą. Europoje tuo metu buvo įprasta 
gerti vyną - tai kai kurie net pasigerdavo prieš bažnyčios susirinkimą.

Kaip tai išspręsti?
Kokios buvo problemos? Aukštesnės klasės žmonės buvo arogantiški.  Tie,  kuriuos atstumdavo turėjo 
kovoti su nemaloniais jausmais‚ stengtis atleisti ir priimti į susirinkimą tuos, kurie jau buvo pavalgę ir 
elgėsi taip, lyg nieko blogo nebūtų nutikę. Jų problemos buvo: priešiškumas, išdidumas, susiskaldymai ir 
palankumo trūkumas.

Gera man ir jums, nes ši istorija įvyko Korinte maždaug 59 metais. 1 Kor 11:17-31 aprašyta kaip Paulius 
išsprendė tada susidariusią problemą. Apd 18:7-8 skaitome, kad jie pradžioje susirinkdavo Romėno Tito 
(Gajaus) Justo ir kaimynystėje gyvenusio sinagogos lyderio Krispo namuose. Ten lankydavosi ir daugelis  
Korinto graikų. Jie augo ir plėtėsi į kitus namus bei priemiesčius.

22 eilutėje Paulius atskleidžia tikrąją problemą: „Argi neturite savo namų valgyti ir gerti? O gal  norite 
paniekinti  Dievo  bažnyčią ir  sugėdinti  stokojančius?  Kas  man  belieka  sakyti?  Pagirti?  Ne!  Už  tai 
nepagirsiu“.

Turtingieji  turbūt  nenorėjo  valgyti  su  vargingesniais  mokiniais,  nes  jie  nepriklausė  tiems  patiems 
klubams, nedalyvavo tų pačių visuomenės sluoksnių rateliuose, nevažinėjo to paties modelio karietomis, 
neturėjo darbininkų ir t.t. Bet tikroji jų širdžių problema buvo ta, kad jie niekino bažnyčią, Kristaus kūną 
ir rodė tai savo veiksmais.

Jie gal būt tai neigė, bet tikroji jų problema buvo arogancija, iš kurios kilo Kristaus kūno paniekinimas. Jie 
taip nemąstė: „Jėzus mirė už mus visus, taigi mes visi esame lygūs, todėl mes gerbsime kūną ir gerbsime 
mūsų susirinkimą“.

Greitai persikelkime į mūsų dienas: Koloradas, 1990 metai
Aš buvau pastoriumi tradicinėje bažnyčioje Kolorade, kai man paskambino kitas pastorius siūlydamas 
pardavinėti  tinklinio  marketingo  produktą,  pagamintą  iš  Australijoje  augančio  medžio  aliejaus,  kuris 
tuomet buvo labai populiarus. Jis papasakojo man, kad beveik visi žmonės jo organizacijoje užsiima šia 
prekyba. Pajamas jie ketina skirti patalpų nuomai iki galo metų ir pagerinti narių finansinei būklei.

Aš labai jį nuvyliau ir paskiau, kad jis negerbia Kristaus kūno, už kurį numirė Viešpats Jėzus, bet juo 
manipuliuoja savo naudai, todėl aš nenorėjau turėti nieko bendro su tuo. Jis neturėjo pagarbos Jėzaus 

„Mes juk neviešpataujame jūsų tikėjimui, bet esame jūsų džiaugsmo talkininkai, nes (savo) tikėjimu jūs stovite...“    (2 Kor 1:24).  
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„Matykite tai ką Aš matau: žmonės bėgioja iš vieno susirinkimo į kitą, ieškodami  
įspūdingų  reginių  ir  manydami,  kad  tai  yra  antgamtiška.  Tačiau  jie  nepastebi  
antgamtinio darbo savo viduje, netgi savo širdyse. Pats mokinystės procesas yra  
antgamtinis“.

Jėzaus žodžiai pasakyti John 2001 metų vasarį, aplankymo metu.

Kristaus kūnui, nors tai ir neigė. Jis sakė, kad darė kūnui gera, nors iš tiesų, iš Viešpaties perspektyvos, o 
tai teisinga perspektyva, jis rodė Jam panieką.

Mega bažnyčioje: 1990-2000 metais
Tuo metu daugelis  pastorių ir  kongregacijos narių buvo įsitraukę prekybą tinklinio marketingo (MLM) 
produktais  - odos priežiūros priemonėmis, telefonais, kosmetika,  sveiku maistu ir gėrimais - visi  geri 
produktai, aš manau.

Susidarė tokia situacija:  jeigu tu nueidavai į bažnyčią - tapdavai taikiniu, kadangi kas nors buvo 
pasiruošęs tau paliudyti apie MLM produktą. Pastorius arba lapai su registracijos lentelėmis keliaudavo 
tarp kongregacijos narių visą savaitę ir visa tai paveikė bažnyčios kultūrą. Žmonės neidavo į bažnyčios 
susirinkimą susitelkę tik pagarbinti Viešpatį, bet galvodami apie tai, su kuo jie dar gali šią savaitę susitikti  
ir kokius naujus žmones dar gali įtraukti į savo struktūrą.

Išsivystė  bažnyčios  kultūra,  kuri  klausdavo:  „Kodėl  dar  nesi  įsijungęs?“.  Ir  žmonės bijodavo prarasti 
progą išsigydyti odos problemą, pagerinti sveikatos arba finansinę būklę, ar išsivalyti iki sniego baltumo 
savo rūbus!  MLM mokiniai užgriūdavo juos liudijimais apie tai, kaip jų produktas kažkam padėjo išgyti 
nuo odos problemos, ar kaip gerdami du šaukštus vaistų kasdien jie gavo vidinį  išgydymą ir numetė 
svorį!

Atgal į 1 Kor 11: Pauliaus sprendimas
Paulius parodė korintiečiams jų nuodėmę, klausdamas: ar jie neapkenčia Kristaus kūno? Ar jie rodo jam 
panieką?

Iš karto po šito klausimo 22 eilutėje Paulius sako: „Aš tai gavau iš Viešpaties ir perdaviau jums, kad 
Viešpats  Jėzus  tą  naktį,  kurią  buvo išduotas,  paėmė duoną ir  padėkojęs  sulaužė  ir  tarė:  „Imkite  ir  
valgykite; tai yra mano kūnas, kuris už jus sulaužomas. Tai darykite mano atminimui“.

Taip pat po vakarienės Jis paėmė taurę ir tarė: „Ši taurė yra Naujoji Sandora mano kraujyje. Kiek kartų 
gersite, darykite tai mano atminimui“. Taigi, kada tik valgote šitą duoną ir geriate šitą taurę, jūs skelbiate 
Viešpaties mirtį, kol Jis ateis.

Todėl kas nevertai valgo tos duonos ir geria iš Viešpaties taurės, tas bus kaltas prieš Viešpaties kūną ir  
kraują. Teištiria žmogus pats save ir tada tevalgo tos duonos ir tegeria iš tos taurės (1 Kor 11:23-28)

Tame kontekste...
Valgymas ir gėrimas Viešpaties Vakarienėje, nesvarbu kokia forma tai atliekama reikalauja, kad žmogus 
ištirtų save, bet šiame kontekste ištyrimas ne dėl slaptos nuodėmės, neatleidimo, ar net ne dėl dvasinės 
būklės prieš valgymą.

Ištirti  save reikia  dėl  pagarbos  Kristaus  kūnui:  pagarba  kūnui,  aukai  ir  todėl  pagarba  Dievo žmonių 
susirinkimui. Paulius čia mokė, kad tie, kurie atsisako valgyti su žemesnės klasės ar mažiau pasiturinčiais 
žmonėmis  turi  ištirti  save.  Paulius  tikėjosi,  kad  Viešpaties  mokiniai  gerbs  susirinkimą  su  kitais 
šventaisiais,  norės  ginti  juos  ir  susirinkimą,  laikyti  jį  šventu  ir  pašvęstu.  Jiems  trūko  supratimo  ir 
užuojautos kitiems.

„Nes kas valgo ir geria nevertai, Viešpaties kūno neišskirdamas, tas valgo ir geria sau pasmerkimą. Todėl  
tarp jūsų daug silpnų bei ligotų ir daug užmigusių. Jei mes patys save teistume, nebūtume teisiami“ (Kor 
11:29-31).

Šitai buvo mokoma ir aš mokiau, kad mes turime išskirti Viešpaties kūno auką dėl mūsų išgydymo. Mes 
galime būti išgydyti Viešpaties vakarienės metu (ir tai tiesa), bet kontekstas yra daug platesnis.

Pagarba,  o  ne  paniekinimas  Kristaus  kūno  susirinkimui,  štai  apie  ką  čia  kalbama.  Kūnas  yra  Dievo 
žmonės... Paulius prašo, kad kiekvienas žmogus ištirtų save dėl meilės Kristaus kūnui, ar jų širdys yra 
laisvos nuo arogancijos ir susiskaldymo ir atsiskyrimo. Taip pat – gerbti susirinkimą - saugoti jį, laikyti 
šventu, daryti viską kas nuo jūsų priklauso, kad išlaikytumėte vienybę ir taiką. Jie to nedarė.

„Mes juk neviešpataujame jūsų tikėjimui, bet esame jūsų džiaugsmo talkininkai, nes (savo) tikėjimu jūs stovite...“    (2 Kor 1:24).  
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„Matykite tai ką Aš matau: žmonės bėgioja iš vieno susirinkimo į kitą, ieškodami  
įspūdingų  reginių  ir  manydami,  kad  tai  yra  antgamtiška.  Tačiau  jie  nepastebi  
antgamtinio darbo savo viduje, netgi savo širdyse. Pats mokinystės procesas yra  
antgamtinis“.

Jėzaus žodžiai pasakyti John 2001 metų vasarį, aplankymo metu.

Mūsų dienomis, ar jie pakankamai gerbia kūną, kad nepardavinės čia savo produktų nevystys verslo ir 
nesiūlys savo paslaugų tiems, kurie susirenka garbinti Kristaus? O gal jie darys šventvagystę įslinkdami 
tarp tų gerų žmonių ir jų Viešpaties, išvesdami juos iš kelio ir patraukdami juos paskui save?

Štai čia mes pratęsime kitą savaitę. Iki.

Gausių palaiminimų!

John Fenn
www.supernaturalhousechurch.org 
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com

Pagarba kūnui. 2 dalis
John Fenn, 2011 m. gegužės mėn. 7 d., www.supernaturalhousechurch.org

Sveiki visi,

Praeitą savaitę
Aš rašiau, kad kai kurie Korinte pavalgydavo prieš bažnyčios susirinkimą kieno nors kito namuose, užuot 
pavalgę drauge su visais.

1 Kor 11:22 Paulius paklausė, ar jie niekina Dievo bažnyčią, nes jų atsisakymas valgyti kartu rodė, kad 
jie vengia tų, su kuriais jie bendravo.

Tada jis iš karto primena, ką Jėzus sakė per paskutinę vakarienę ir liepia korintiečiams prieš dalyvavimą 
Viešpaties Vakarienėje ištirti save. Jis netgi pasako, kad: „Todėl tarp jūsų daug silpnų bei ligotų ir daug 
užmigusių“ (1 Kor 11:30).

Silpni ir ligoti, nes ...?
1980 metais aš pirmą kartą išgirdau mokymą apie tai, kaip priimti išgydymą Viešpaties Vakarienės metu. 
Tuomet mes buvome mokomi, kad turime „išskirti Viešpaties kūną“, tai reiškė, jog turime prisiminti, kad 
Jo žaizdomis esame išgydyti ir turime priimti tą išgydymą Viešpaties Vakarienės metu - štai ką reiškė 
teisingai išskirti Viešpaties kūną. Aš taip pat to mokiau ir mačiau daugelį tokiu būdu išgydytų.

Bet ne toks tikrasis Pauliaus laiško kontekstas. Kodėl kai kurie mokiniai Korinte buvo „silpni ir ligoti ir 
daugelis anksti mirė“? Tai buvo todėl, kad jų išdidumas sukėlė pasidalijimą ir skilimus. Ar tai gali būti 
ligos priežastimi?

Problemos šaknys
Atsakymą rasime, kai žiūrėsime atidžiau, kaip Paulius naudoja žodį „niekinti“. Graikų kalboje tai žodis: 
„kata-phroneo“. Žodis „kata“ reiškia „žemyn“ arba „blogas“ ir tai gali asocijuotis su tuo, kas pikta. Antroji 
žodžio  „niekinti“  dalis  -  „phren“  reiškia  „protas“,  „mintis“,  „nuomonė“.  Taigi,  tai  reiškia  „turėti  blogą 
protą“,  „blogą nuomonę“ arba „piktų  minčių“ kitų  mokinių  atžvilgiu,  tad štai  kodėl Paulius sako,  kad 
daugelis yra silpni ir ligoti ir kai kurie mirė pirma laiko.

Žmonių  eilėje,  kurie  išsirikiavo  po tarnavimo laukdami,  kad  už juos  pasimelstų  buvo moteris,  kuriai 
skaudėjo rankas ir sąnarius, o taip pat ir nugarą. Aš jau norėjau dėti ant jos rankas, bet išgirdau Tėvą 
sakant: „Pasakyk, kad ji atleistų savo sesei“.

Aš paklusau ir meldžiausi, kad kai ji atleis, ji būtų išgydyta. Aš tarnaudavau toje bažnyčioje tuomet kas 
pusę metų ir sužinojau, kad ji buvo išgydyta, kai tik atleido savo seseriai ir dar turėjo nusižeminti ir pati 
nueiti pas ją.

Ji atėjo išgydymo, bet turėjo, kaip Paulius sako „blogą nuomonę“ Viešpaties kūno atžvilgiu, šiuo atveju - 
kitam  tikinčiajam.  Štai  kaip  ji  neišskyrė  Viešpaties  kūno  -  savo  kūno  ir  Kristaus  kūno  ir  dėl  šios 
priežasties buvo silpna ir ligota.

„Mes juk neviešpataujame jūsų tikėjimui, bet esame jūsų džiaugsmo talkininkai, nes (savo) tikėjimu jūs stovite...“    (2 Kor 1:24).  
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„Matykite tai ką Aš matau: žmonės bėgioja iš vieno susirinkimo į kitą, ieškodami  
įspūdingų  reginių  ir  manydami,  kad  tai  yra  antgamtiška.  Tačiau  jie  nepastebi  
antgamtinio darbo savo viduje, netgi savo širdyse. Pats mokinystės procesas yra  
antgamtinis“.

Jėzaus žodžiai pasakyti John 2001 metų vasarį, aplankymo metu.

Paulius  nedelsiant  po to  sako: „Jei  mes patys  save teistume, nebūtume teisiami“  (1 Kor  11:31).  Ši 
moteris nuteisė save ir susitaikė su savo sese, taigi ji šia prasme yra švari prieš Viešpatį.

Tai vienas iš pavyzdžių, kaip žmogus gali būti silpnas ir ligotas neišskirdamas Viešpaties kūno (kuris yra 
kiti tikintieji).

Ką Jėzus pasakė
Po to, kai Paulius paklausė, ar jie niekina arba „turi blogą nuomonę“ kitų krikščionių, su kuriais bendrauja 
atžvilgiu, jis pacitavo Jėzų Paskutinės vakarienės metu, kuris „<...> padėkojęs (už duoną) sulaužė ir 
tarė: „Imkite ir valgykite; tai yra mano kūnas, kuris už jus sulaužomas. Tai darykite mano atminimui“. 
Ir apie vyną panašiai „... mano atminimui“ (1 Kor 11:24-25).

Kai mes girdime šituos žodžius, valgydami ir gerdami iš taurės, mes prisimename Biblijos pasakojimus 
apie kryžių, prisimename Jėzaus kraują pralietą už mus ir prisimename Jo auką už mus visus.

Bet  graikų  kalboje  nepasakyta  prisiminti  Evangelijos  pasakojimus,  nei  kryžių,  nei  Jo  auką.  Vine‘s 
Expository Naujojo Testamento žodžių žodynas: „Ne prisiminti kažką, bet su meile galvoti apie Patį 
Asmenį“.

Jaudinantis momentas...
Tai, ką Paulius norėjo pasakyti buvo ne Jėzaus gyvenimo ir aukos prisiminimas, bet  Jėzaus Asmens 
prisiminimas ir ką tai reiškia šiandien mums asmeniškai. Taip pat, ką reiškia mums Jo kūnas - tie 
tikintieji, kurie sėdi kartu su tavimi šiuo metu kambaryje?

Jis liepė tiems arogantiškiems korintiečiams atgailauti  dėl savo „blogos nuomonės“, „piktų minčių“ tų 
žmonių,  su  kuriais  bendravo  atžvilgiu  ir  prisiminti  Patį  Jėzaus  Asmenį  tuo  metu,  kai  jie  žiūri  į  tuos 
žmones, su kuriais  susirenka kartu ir  suvokti,  kad jie visi  nepaisant rasės ir  kilmės skirtumų sudaro 
Jėzaus kūną. „Su meile prisimindami Patį Asmenį“ jie turėjo pabusti gyvai tiesai, kad čia kartu su jais 
sėdi Kristaus kūnas.

Dabar kaip kontrastas šitam
Supraskime,  ką  Paulius  čia  norėjo  pasakyti  -  ar  tu  suvoki,  kad  šventųjų  susirinkimo  šventumą 
(neliečiamumą)? Ar tu suvoki Jėzaus didybę, ir kaip Jis kiekvieną mūsų palietė, kad mes dabar kartu 
galėtume sudaryti Jo kūną? Ar suvoki, kaip mes turime gerbti bažnyčios susirinkimą kaip šventą ir daryti 
viską, kad apsaugotume to susirinkimo šventumą?

Dabar  pagalvokime kaip  dalykai,  kuriuos  aš  paminėjau  praeitą  savaitę  visiškai  paniekina  (turi  blogą 
nuostatą  prote)  prieš  šitą  šventumą.  Ne  tik  padarydami  Kristaus  kūną  taikiniu  verslo  tikslams,  bet 
(pavyzdžiui) ar jūs kada nors susimąstėte, kodėl jūsų dvasia nuliūsta, kai pamokslininkas mėto CD ir 
knygas į minią, kuri elgiasi kvailai kaip pamergės per vestuves siekdamos pagauti metamą bukietą?

Šventoji Dvasia nuliūsta dėl to, kad mes negerbiame mūsų susirinkimo kaip švento ir neliečiamo, kurio  
šventumą reikia branginti ir saugoti.

Pauliaus dienomis tai buvo paprasta situacija su turtingais korintiečiais, kurie žiūrėjo iš aukšto į žemesnį 
visuomenės sluoksnį  (turėjo blogą proto nuostatą).  Todėl Paulius  liepė jiems teisti  save, kad nebūtų 
teisiami  Viešpaties.  33  eilutėje  skaitome  jo  paprastą  perspėjimą:  „Todėl,  mano  broliai,  kai 
susirenkate  valgyti,  palaukite  vieni  kitų“. Tik  lengvas  širdies  įvertinimas,  noras  būti  kantriu  ir 
problema išspręsta.

Jeigu jie turėjo teisti save, kad nebūtų Viešpaties už TAI teisiami, tai kaip yra mūsų atveju? Apie tai kitą  
savaitę...  o dabar: kada jūs paskutinį  kartą valgėte Viešpaties Vakarienę, su meile prisimindami Patį  
Asmenį ir apžvelgėte kitus, kurie sėdi kartu svetainėje (auditorijoje): REGĖKITE – Viešpaties kūną!

Gausių palaiminimų!
John Fenn
www.supernaturalhousechurch.org 
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com

„Mes juk neviešpataujame jūsų tikėjimui, bet esame jūsų džiaugsmo talkininkai, nes (savo) tikėjimu jūs stovite...“    (2 Kor 1:24).  
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„Matykite tai ką Aš matau: žmonės bėgioja iš vieno susirinkimo į kitą, ieškodami  
įspūdingų  reginių  ir  manydami,  kad  tai  yra  antgamtiška.  Tačiau  jie  nepastebi  
antgamtinio darbo savo viduje, netgi savo širdyse. Pats mokinystės procesas yra  
antgamtinis“.

Jėzaus žodžiai pasakyti John 2001 metų vasarį, aplankymo metu.

Pagarba kūnui. 3 dalis
John Fenn, 2011 m. gegužės mėn. 14 d., www.supernaturalhousechurch.org

Sveiki visi,

Aplankymas, kurio niekada nepamiršiu
Vieno Viešpaties aplankymo metu aš paklausiau apie Ananiją ir Safyrą sakydamas, kad toks nuosprendis 
jiems  atrodo  buvo  per  daug  griežtas.  Jis  atsakė:  „Prisimink,  kad  mano  visas  kūnas  tuomet  buvo 
Jeruzalėje. Negalima buvo leisti, kad tai, ko jie siekė, būtų įdiegta kūne“.

(Jūs prisimenate, kad jie pardavė nuosavybę ir pasiliko sau dalį gautų pajamų, bet pasakė taip, lyg jie 
būtų atidavę viską. Petras pasakė jiems, kad jie buvo laisvi atiduoti viską arba dalį gautų pajamų pasilikti 
sau, tai jų melas, įvyniotas į veidmainystę nuteisė juos. Apd 5:4).

Viešpats tęsė: „Yra daug tų, kurie šaukia prabudimo šiame krašte. Bet Aš sakau tau tiesą, jei Tėvas 
pasiųs prabudimą (kaip jie tai apibūdina) šitame krašte bus daug, daug tokių kaip Ananijas ir Safyra“.

Taigi...
Tai, ką jie norėjo tuo metu įdiegti tyrame Kristaus kūne, buvo veidmainystė - norėjimas pasirodyti esant 
kažkuo, bet viduje būnant kažkuo visai kitu.

Jie nevertino nuostabaus tyrumo ir skaisčios karštos meilės, kuri tuo metu buvo persmelkus Kristaus 
kūną. Apsupti žmonių, kurie tada labai gausiai prisijungdavo, stebuklų, kad net Petro šešėlis išgydydavo 
žmones - Ananijas ir Safyra to nevertino, jie galvojo tik apie save pačius.

Į save susitelkę žmonės negali laikyti Kristaus kūno šventu (pašvęstu, atskirtu, neliečiamu) 
savo širdyse,  nes tik  jie  patys savo širdyse sau yra šventi.  Todėl  į  save susikoncentravusiam 
asmeniui svarbiausia, kuo JIS PATS tiki - numylėtos doktrinos, senos tradicijos, stipri nuomonė, kaip jų 
manymu turi viskas vykti ir t.t.

Naujas pastorius perkėlė mažą staliuką, kuris stovėdavo prie sakyklos ant grindų prieš auditoriją. Dėl to 
kai kurie įsižeidė, nes tas staliukas VISADA stovėjo šalia sakyklos. Vyresnieji atsirevanšavo. Jie sukėlė 
žmones, kad palaikytų jų pusę ir suskaldė bažnyčią.

JEIGU įsižeidę žmonės gerbtų tuos, kurie yra aplink juos ir su kurias jie bendrauja, už kuriuos mirė 
Jėzus ir kuriuos Jis įjungė į Savo kūną, jie nukreiptų akis nuo savęs ir suvoktų, savo vaikišką įsižeidimą.  
Jie paaukoja Dievo duotą misiją tai bažnyčiai dėl savo asmeninių tikslų.

Jei jūs mąstytumėte visų pirma kaip pagerbti Kristaus Asmenį ir Jo kūną žemėje, kiek daug problemų 
galėtų būti išspręsta, jei tik žmonės gerbtų Kristaus kūną.

Kongregacija balsavo dėl naujo kilimo spalvos bažnyčios susirinkimo salėje. Nedidele dauguma nugalėjo 
mėlynos spalvos šalininkai. Maždaug pusė bažnyčios liko įsižeidusi,  nes negavo spalvos, kurios norėjo 
(tamsiai raudonos) ir vėl vyresnieji suskaldė bažnyčią.

Mes galime paklausti: „Kur Dievo baimė?“, bet gal būt mes turėtume paklausti: kur pagarba Kristaus 
kūno šventumui? Nes jeigu jūs tikrai vertinate Kristų, tuomet jūs turite vertinti Jo kūną. Taip, jei jūs 
paklaustumėte vyresniųjų kiekvienoje iš tų bažnyčių, kurias jie suskaldė, ar jie myli Dievą, jie atsakytų: 
„Taip!“. Bet iš tiesų jų širdys daugiau linko į tokius dalykus kaip Ananijo ir Safyros, negu prie Jėzaus, nes 
jie manipuliavo žmonėmis dėl savo asmeninių tikslų.

Pagarba kūnui tai nereiškia, kad nereikia pataisymų. Kai kas nors moko klaidingos doktrinos, ar praranda 
balansą,  ar  yra  nuodėmėje  -  mums  reikia  subalansuotų  ir  įsitvirtinusių  balsų,  kurie  kalbėtų  tokias 
atvejais, kaip tai darė Jėzus, Paulius ir Petras. Minėtu atveju - tai buvo tik vaikiški įsižeidimai vyresniųjų,  
kurie iš tiesų telaukė progos įtvirtinti save ir savo planus.

Traukti kitus paskui save
Paulius  pasakė  Efezo  (namų  bažnyčių)  vyresniesiems:  „Net  iš  jūsų  atsiras  tokių,  kurie  kalbėdami 
iškreiptus dalykus stengsis patraukti paskui save mokinius. Todėl budėkite ir nepamirškite, kad aš per 
trejus metus dieną ir naktį nepaliaudamas, su ašaromis įspėjinėjau kiekvieną“ (Apd 20:30).

„Mes juk neviešpataujame jūsų tikėjimui, bet esame jūsų džiaugsmo talkininkai, nes (savo) tikėjimu jūs stovite...“    (2 Kor 1:24).  
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„Matykite tai ką Aš matau: žmonės bėgioja iš vieno susirinkimo į kitą, ieškodami  
įspūdingų  reginių  ir  manydami,  kad  tai  yra  antgamtiška.  Tačiau  jie  nepastebi  
antgamtinio darbo savo viduje, netgi savo širdyse. Pats mokinystės procesas yra  
antgamtinis“.

Jėzaus žodžiai pasakyti John 2001 metų vasarį, aplankymo metu.

Traukti  kitus  paskui  save  -  tai  dar  vienas  Kristaus  kūno  negerbimo  ir  nevertinimo  pavyzdys.  Žodis 
„traukti“  yra  graikiškas  žodis  „diastrepho“,  kuris  reiškia  „iškreipti,  deformuoti“.  Paulius  sako,  kad jie 
iškreips ir deformuos žodžius – visų pirma Dievo Žodį, tai ką mokė protingi ir subalansuoti mokytojai.

Štai kodėl jis sako „stebėti ir prisiminti“ jo 3 metų tarnavimą jiems. Paulius žinojo, kad žmogaus prigimtis 
linkusi nevertinti tų turtų, kurie yra aplink mus šiuo momentu, ir pirmenybę suteikti naujų mokymų ir  
mokytojų paieškai, nes kas nauja daugiau jaudina nei tai, kokį gyvenimą mes šiandien turime Kristuje.

Paulius norėjo, kad jie tikslingai prisimintų tuos tris praėjusius metus- jų laiką praleistą kartu, draugystės 
ir bendravimo turtus ir pasvertų, palygintų tuos 3 metus su tuo, ką siūlo tie, kurie bando iškreipti ir  
deformuoti bei savo pastangomis suardyti vietinio Kristaus kūno dvasinių ryšių šventumą.

Jis norėjo, kad jie išaukštintų širdyse savo santykių vertę ir šventumą, virš kai kurių naujų doktrinų ir bet 
kokių iškylančių problemų (tokių, kaip nesutarimas dėl kilimo spalvos).

Kaip tu žinai?
Raktinis žodis čia yra „patraukti   mokinius paskui save  “. Tikras tikintysis, kuris laiko Kristaus kūną šventu 
ir atskirtu (pašvęstu), bijo Dievo ir žino, kad jis/ji yra atsakingas/-a už savo veiksmus. Jis/ji yra tas/ta, 
kuris/-i  visuose veiksmuose nukreipia  žmones nuo savęs prie  Viešpaties  ir  daro viską,  kad palaikytų 
vietinį kūną meilėje ir vienybėje.

Tie, kurie patraukia žmones paskui save, taikosi į silpnus, naujus žmones bažnyčioje, kūdikius Kristuje,  
pažeidžiamus. Graikiškas išsireiškimas „nuvesti šalin“ turi žodį „airo“, kuris reiškia „užgrobti, atimti“.

Jei tu esi situacijoje, kai kas nors renka mokinius sau užuot nukreipdamas žmones prie Viešpaties ir  
darydamas visa, kad palaikytų Kristaus kūno vienybę meilėje – verčiau bėk, o ne pėdink link artimiausio  
išėjimo.

Paulius apibūdino juos ankstesnėse eilutėse kaip „alkanus vilkus“, kurie nepagailės kaimenės - jie nelaiko 
Kristaus kūno šventu, tokiu kurį reikia ginti, gerbti, globoti ir saugoti.

Kaip kontrastą Paulius rašė tiems žmonėms Efezuose tokius žodžius: „Taigi būkite Dievo sekėjai, kaip 
mylimi vaikai, ir gyvenkite mylėdami, kaip ir Kristus pamilo mus ir atidavė už mus save kaip atnašą ir 
kvapią auką Dievui“ (Ef 5:1-2)

Kitą savaitę – nauja tema.

Gausių palaiminimų!

John Fenn
www.supernaturalhousechurch.org 
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com

„Mes juk neviešpataujame jūsų tikėjimui, bet esame jūsų džiaugsmo talkininkai, nes (savo) tikėjimu jūs stovite...“    (2 Kor 1:24).  
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