„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.
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Sveiki,
Aš suvokiu, kad dabar, kai šitai rašau, esu nusiteikęs juokauti, taigi dėl to jus perspėju.
Įsivaizduokite, ten kur mes gyvename, šiaurės rytų Oklahomoje, lijo be perstojo 20 dienų. Po to viena
diena pertraukos, tada praeitą naktį stiprus uraganas su serija griausmų ir žaibais 11 vakaro, 2 ir 4
valdandą ryto. (Tulsa tai ne Sietlas, bet aš turiu nuojautą, kad jeigu tai nesiliaus, ant kiekvieno kampo
greitai ims dygti kavinės).
Čia gali būti kaltas taip pat mano rodomasis pirštas, kurio galiuką sužeidžiau plaktuku, taigi spausdinu
subintuotu pirštu ir kiekvieną kartą, kai aš spusteliu juo - (ach, och, arba auč auč auč) skauda!
Šitame kampe: Populiari bažnyčios kultūra
Visgi aš manau, kad mano nusiteikimas juokauti kyla iš to, kad jaučiuosi nepritampantis prie
krikščioniškuose e-laiškuose ir kitose krikščioniškose publikacijose, kurias gaunu paštu, skelbiamos
informacijos.
Kas vyksta mano viduje labai skiriasi nuo to, ką jie skelbia ir reklamuoja.
Galbūt tas e-laiškų antplūdis, kurį aš gaunu apie tai, kad esame naujame sezone, arba kaip atverti upes
pinigų, arba kelią savo ateičiai, arba, kurie sako man, kad laikas pasikeisti (pamąstykite patys?!), arba,
kad Dievas (dabar) kalba kitaip (ne, Jis taip nekalba), arba žmogaus samprotavimai apie dalykus, kurie
vyksta, vietoj tikrų pranašiškų žodžių apie ateities įvykius, tačiau jie taip pateikiami lyg būtų tiesiai iš
Dievo.
Gal būt aš kenčiu nuo kažkokio naujo viruso, kurį mes vadiname Krikščioniškas Nepritapimo Sindromas
(KNS), aš negaliu sutikti, ką daugelis žmonių mano darant Dievą, kai aš suprantu, kad Jis daro visai kitus
dalykus.
Galbūt KNS yra gerai!
O šitame kampe: Jėzaus kultūra
Kai Jėzus sugrįš, Mato 25 skyriuje parašyta, kad Jis atskirs savo žmones nuo netikinčių pagal šį kriterijų:
aš buvau alkanas ir jūs pamaitinote mane, ištroškęs ir jūs davėte man atsigerti, pakeleivis ir jūs priėmėte
mane, man reikėjo rūbų, ir jūs mane aprengėte, ligonis ir mane aplankėte, kalinys ir atėjote pas mane.
Apaštalų darbų 2-6 skyriuose tai buvo pademonstruota, kai jie dalinosi namų bažnyčiose rūbais,
resursais, kai iškildavo poreikis. Tai nebuvo komuna, daugiau namų ir šeimų bendruomenė, sujungta
tarpusavyje Kristaus meile.
Jokūbas tai pasakė tokiu būdu; Jei brolis ar sesuo neturi drabužių ir stokoja kasdienio maisto, ir kas nors
iš jūsų jiems tartų: „Eikite ramybėje, sušilkite ir pasisotinkite“, o neduotų, ko reikia jų kūnui, – kokia iš to
nauda? (Jok 2:15-16)
Tai kur gi čia populiari krikščioniška kultūra sutinka su Jėzaus kultūra?
Aš galvoju, kad viena priežastis, kodėl žmonės palieka tradicinę bažnyčią ieškodami tikro tikėjimo – tai
praktinis tikėjimas ir santykiai, ir tikri krikščionys draugai – jie ieško Jėzaus kultūros.
Auga skaičius bažnyčių ir susirinkimų, kurie sutelkti į save - padaryk mane turtingu, išlaisvink mane,
duok man dvasinės jėgos - štai prie šito aš nepritampu. Žmonės nori to, ko Jėzus nori.
Neteisingai panaudota Amerikos dovana
Amerika turi didelę dovaną pasauliui - žinias, kaip „daryti“ pinigus. Aš kalbu rimtai; kai vokiečiai ir olandai
turi inžineriją, centrinė Afrikos dalis - šlovinimo dovaną, lotynai – dovanas šeimai, prancūzai... gerai, jie
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prancūzai, taigi mums dar toli iki jų to (čia juokas: atsidarykite www.google.com ir parašykite „French
military victories“ ir paspauskite „I‘m feeling lucky“ ir pažiūrėkite, ką rasite).
Amerika gali mokyti pasaulį, kaip „daryti“ pinigus . Bet Tėvas leidžia žmonėms ir tautoms pjauti tai, ką jie
pasėjo, taigi jeigu žmogus ar tauta neteisingai naudoja Dievo dovaną, ji atsisuka prieš juos pačius.
1989 metais aplankymo metu ir po to vėl 2004 metais, Viešpats pasakė man, kad Jis liepia savo
žmonėms susimokėti skolas ir kad nuo 1980 metų su Jim Baker skandalas ir kiti panašūs į jį buvo
Kristaus kūną perspėjantys signalai. Šalies ekonomika vystėsi skolų pagrindu, bet visada yra atpildo
diena, kai namai arba tauta išleidžia daugiau negu turi.
Esmė tokia, kad kai Jėzus sugrįš, arba mes sutiksime Jį, po paskutinio širdies dūžio, Jis nepaklaus apie
mūsų banko sąskaitos balansą, norėdamas įvertinti, kiek mes esame dvasiniu požiūriu subrendę. Tai bus
įvertinta pagal Mato 25 skyrių ir asmeninį augimą Jame. Ar mes esame žodžio vykdytojai, ar tik
klausytojai?
Visame pasaulyje žmonės susirenka namų susirinkimuose, meldžiasi vienas už kitą, kartu valgo, padeda
vienas kitam ir staiga suvokia, kad jiems nereikia multi-milijonų vertės auditorijos su marmuro grindimis
ir dviejų milijonų vertės garso sistemos, kad surastų tikėjimo turtus.
Žmonės ima suvokti, kad tikėjimo turtai tai nėra mega bažnyčios tikėjimas su baziniu mokymu, kuris
skamba nuo 1980 metų ir jūs tai girdėjote mažiausiai jau 25 kartus, su profesionaliu šlovinimu daugiau
paklūstančiu pamaldų tvarkaraščiui negu Dievo Dvasiai, ir kai vaikai pasiunčiami svetimiems, kad jie
papasakotų apie Jėzų, kol mama ir tėtis pailsės nuo jų suaugusių tarnavime.
Ne, tikėjimas yra labai paprastas – jis nežadina jausmų, o reikalauja, kad kiekvienas žmogus iš tiesų
savarankiškai vaikščiotų su Dievu per savaitę ir, kad namų susirinkimas su kitais yra daugiau putos ant
gėrimo, o ne visas turinys. Čia mes sužinome apie poreikius žmonių gyvenimuose ir galime jiems padėti.
Čia mes sužinome, kas yra alkanas, ištroškęs, kam reikia drabužių ar aplankyti - jei, būtent šito Jėzus
sakė, kad ieško, ar galite įsivaizduoti?
Plyšys tarp to, kas iš tiesų vyksta namų lygyje, kas sutinka su Mato 25 ir Jokūbo 2 skyriais, ir to kas
skelbiama konferencijų reklamose ir e-laiškuose yra Didžiojo Kanjono dydžio.
Taip, aš tikrai turiu krikščionišką nepritapimo sindromą.
Kur mano širdis, ir ką aš girdžiu
Tai, ką aš girdžiu iš žmonių visame pasaulyje – tai alkis tikrų žodžių iš Dievo apie laiką, kuriame mes
esame, alkis tinkamo tikėjimo, ir yra labai daug žmonių, kurie žino, kad kažkas svarbaus vyksta, ir kad
mes jau niekada nesugrįšime atgal į tas „geras senas dienas“. Aš manau, kad daug kas iš mūsų turi tą
KNS virusą.
Tai panašu, kaip mokinys gatvėje žino savo dvasioje, kad dalykai pasikeitė, bet nedaugelis konferencijų,
„pranašiškų žodžių“ ar e-laiškų tai atspindi. Pagrindinei srovei atrodo, kad reikalai vyksta kaip paprastai,
tik keičiasi konferencijų pavadinimai, kurie atspindi dabartinę situaciją ekonomikoje.
Nei vienas iš tų žmonių nematė ekonomikos krizės jai artėjant, bet jie turi daugybę žodžių iš Dievo PO
TO, kai tai įvyko. Mažai kas iš mūsų tikrai turėjo žodžius iš anksto, rašė apie tai ir kalbėjo, aš kai ką iš tų
žodžių publikavau anksčiau šiais metais.
Kai kuriuos asmeninius žodžius Tėvas pasakė mums: Po rinkimų Viešpats pasakė, kad prezidento politika
bus „išparduoti Ameriką“, ir jo politika smukdys mus žemyn ir atidengs ateities atakoms (bet mes šiek
tiek nukrypome).
Neseniai Jis pasakė man apie ekonomiką, kad: „kurį laiką bus stabilumas, bet pagrindinė tendencija smukimas“. Na ir žinoma, kad nuolatiniai skaitytojai prisimena, jog prieš 8 metus, Jis pasakė man, kad į
kraštą ateina socializmo dvasia (Ji jau čia).
Žmonės, doleris toliau silpnės, mūsų tauta silpnės - nors tie, kurie vaikščios Dvasioje, tiems gerai seksis.
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Aš atsiprašau, kad nepritampu prie pagrindinės srovės, bet aš turiu kalbėti pagal tą malonę, kuri man
duota. Struktūra ir programa paremtas tikėjimas žlunga ir žmonės pasitraukia.
Santykiais ir šeima pagrįstas tikėjimas, paprasta bažnyčia, paprasti namų susirinkimai su žmonėmis su
kuriais einame kartu per gyvenimą – tai vieta, kur juda Dievas nuo pat Adomo ir Ievos laikų, kai Viešpats
buvo su jais sode.
Žmonės visoje šalyje ir pasaulyje, krikščionys ir kiti, užsiima daržininkyste, konservavimu, kaupia
pagrindinius produktus, išsimoka skolas, pertvarko savo gyvenimus atsiskirdami nuo nesvarbių žmonių ir
dalykų savo gyvenime ir susijungdami su tais, kurie jiems svarbūs - gyvenimas jau nebus toks pats!
Žmonės suderina savo prioritetus su Jėzumi.
Jėzus ieško žmonių, kurie turi tokius pačius prioritetus kaip ir Jis. Taigi aš ištiriu savo gyvenimą, kad
įsitikinčiau ar Jo prioritetai taip pat yra ir mano prioritetai. Jei Jis sako Mato 25 ir Jokūbo 2 skyriai, kad čia
yra Jo širdis, čia bus ir mano poreikiai, ir tada man reikia ryžto jais sekti ir įvykdyti pakeitimus, kurie
atspindi šituos prioritetus.
Štai tai sukūrė manyje Krikščionišką Nepritapimo Sindromą ir aš turiu Jėzaus virusą!
OK... perspėjau jus, kad esu nusiteikęs juokauti!
John Fenn
www.supernaturalhousechurch.org
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com
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Sveiki,
Mane apstulbino skaitytojų atsakymai, kuriuos aš gavau po praeitų „Savaitės minčių“ – aš gavau daug
laiškų iš viso pasaulio. Daugelis žmonių, kurie patyrė panašius dalykus kaip ir aš. Ačiū, kad parašėte (o
man jau mažiau skauda pirštą). Aš pasidalinsiu dar kai kuo apie šio nepritapimo jausmo šaknis.
Svarbus dalykas
Kai kurios iš jų turi ryšį su mūsų labai užimtu gyvenimo stiliumi; sekmadienio rytai ir trečiadienio vakarai
daugiau užimti, nei ankstesnės kartos. Kai kurios yra apie tai, kad žmonės dabar mąsto laisviau nei
anksčiau, jie supranta, kai jais manipuliuojama, kai jie spaudžiami ir kai dalykai jiems primetami iš
sakyklos – tai įvaro pleištą tarp susirinkimo, pastoriaus/ bažnyčios.
Tačiau, pastaraisiais metais, aš mačiau didelę daugybę žmonių, kurie tik norėjo daugiau Dievo, būti
tikėjime, turėti sveikus santykius Kristuje toje vietoje, kur Dievas gali veikti ir kontroliuoti susirinkimą per
įvairias ten susirinkusių žmonių dovanas.
Įdomi studija; taškai sujungiami
Pastaroji studija skirta dvasiniai brandai, kuri parodo, jog 4 iš 5 (80%) tikinčiųjų galvoja, kad dvasinė
branda - tai „stengtis įvykdyti taisykles“.
Ar tikrai? Jeigu 80% tikinčiųjų bažnyčia tapo vieta, kur stengiamasi „įvykdyti taisykles“ – tai ne keista,
kad daugelis jaučiasi nepritapę?
Iš tikrųjų pastoriai apibūdina savo susirinkimui, kas tai yra dvasinė branda, taigi kiekvienas žino tikslą,
kurio siekia, taip? Bet jie klysta. Cituoju tiesiai iš studijos.
„Neįtikėtina, bet pastoriai mažai randa Rašto vietų mokydami žmones apie dvasinę brandą. Tai
atsispindi tame, kad didelė dauguma pastorių paprašyti apibūdinti pagrindines Rašto vietas šia tema,
pateikia tik apibendrintus atsakymus. Faktiškai viena trečioji pastorių tiesiog pasako: „visa Biblija“. Kiti
sako: „Evangelijos“ (17%), Naujasis Testamentas (15%), Pauliaus laiškai (10%). Apklausos rezultatai
parodė, kad trys ketvirtadaliai pastorių pateikė vieną iš šitų apibendrintų atsakymų“.
„Mes juk neviešpataujame jūsų tikėjimui, bet esame jūsų džiaugsmo talkininkai, nes (savo) tikėjimu jūs stovite...“
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Taigi 75% pastorių į klausimą, kas yra dvasinė branda, pateikė tik apibendrintus atsakymus, o 80%visų
bažnyčių mano, kad tai: „stengimasis įvykdyti taisykles“ - tai reiškia, kad pastoriai klysta versdami
žmones paklusti taisyklėms, užuot iš tikrųjų parodę, kaip Biblija apibūdina dvasinę brandą. Iš patirties, aš
pastebėjau, kad šitos taisyklės gali apimti viską nuo pagrindinių moralinių taisyklių vietinėje bažnyčioje iki
tikėjimosi įvykdyti šiandien taip populiarias formules.
Studija prašė pastorius apibūdinti dvasinę brandą, ir štai kokios išvados:
„Apibūdindami dvasinę brandą pastoriai dažnai teikia pirmenybę veikloms prieš perspektyvas. Jie žmonių
dvasingumą matuoja dvasinių disciplinų praktikavimu (19%), įsitraukimu į bažnyčios veiklą (15%),
liudijimu kitiems (15%), bendravimu su Jėzumi (14%), rūpinimusi kitais (14%), Biblijos taikymu savo
gyvenime (12%), noru augti dvasioje (12%), Rašto pažinimu (9%)“ (www.barna.org).
Dabar tai prasminga
Mes lengvai galime pažvelgti, kaip šis principas yra taikomas bažnyčioje:
Dvasinės disciplinos – dienos skaitiniai, bažnyčios rėmėjų maldos susirinkimai, Biblijos studijos ir t.t.
Dalyvavimas bažnyčios veikloje – būk ten visuomet kai atidaromos durys, kad gautum maksimalų
palaiminimą.
Liudijimas kitiems – bažnyčios skrydžiai, misijų kelionės, pasiimk draugą į bažnyčią.
Bendravimas su Jėzumi – tai skiriama iš to, kaip žmogus yra dvasiškai subrendęs Kristuje.
Rūpinimasis kitais – savanorystė bažnyčioje, davimas tai ar kitai programai arba bažnyčios informavimui,
Biblijos taikymas savo gyvenime – kasdienis skaitymas, kasdienės maldos, liudijimas kitiems.
Nei pastoriai nei kongregacija negali apibūdinti, ką reiškia norėti augti dvasioje, bet svarbu norėti.
Pažinti Raštą - ateiti į bažnyčią, klausytis ypatingų pamokslininkų, perskaityti Bibliją per metus, visa tai
tampa programa arba dalimi programos.
Kai aš skaičiau šitą sąrašą, suvokiau, kad jis nutapo gerą karikatūrą tradicinės struktūros bažnyčiai, kokią
galima rasti kiekviename mieste, aš matau sąrašą veiklų prilyginamų dvasinei brandai - tai patvirtina
išvadą pateiktą trimis paragrafais aukščiau.
Ponia K-MEILĖ
Trečiadienį klausiau radiją per internetą, man patiko, nes jie grojo geras krikščioniškas giesmes, daugelis
jų buvo vertikalus garbinimas, bet ne horizontalus (susietas su žeme), vadinamas K- MEILE.
Ponia paskambino į studiją labai susijaudinusi, nes ką tik matė stebuklą ir norėjo papasakoti tai visiems,
taigi vedantysis leido jai kalbėti. „Stebuklas“ buvo tai, kad ji matė kelis šimtus veteranų, Harley
Davidson‘s vežamus pakeliui į Washington DC švęsti Atminimo Dieną. Jie turėjo policijos palydą per
miestą su uždegtom šviesom, ir tai buvo įspūdinga, ir tai buvo STEBUKLAS.
(Tarptautiniams skaitytojams turiu paaiškinti, kad paskutinis gegužės sekmadienis JAV yra vadinama
Atminimo Diena (Memorial Day) - tai diena prisiminti tuos, kurie žuvo tarnaudami tautai).
Tai nebuvo stebuklas toks, kaip Pet Robertson sudavė uolai Biblija ir iššoko būrys gvardiečių, Viešpats
surinko visus gvardiečius ir nešė juos arti žemės, kad žmonės galėtų juos paliesti ir pakviesti pietums,
bet jai tai buvo stebuklas, kad jie visi vyko į DC, o ji tai matė.
Įdomu ar ji liudijo bažnyčioje tą vakarą apie šitą stebuklą su Harley‘s?
Bet jūs neturėtumėte jos smerkti, jei pastorius netgi negali rasti pastraipos, kurioje apibūdinta dvasinė
branda, kaip gi jis gali nurodyti jai eilutę ir skyrių apie tai, kas yra tikras stebuklas?
Sekančią savaitę - siurprizas, aš pasidalinsiu, kaip Biblija iš tiesų apibūdina dvasinę brandą. BET DABAR,
Harley‘s eina per miestą ir tai stebuklas, kokį kada tik esu matęs
Gausių palaiminimų!
John Fenn
www.supernaturalhousechurch.org
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com
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