
„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.

Jėzaus judėjimas. 1 dalis
John Fenn, 2010 m. sausio mėn. 9 d., www.supernaturalhousechurch.org

Sveiki,

Ar jums kada teko būti tarnavime, kai patyrėte jausmą, kad Jėzus yra patalpoje? Ar teko kada pajausti, 
kad Jis  tarnauja žmonėms, vaikščioja  tarp  jų,  ir  Jo buvimas tiesiog apčiuopiamas.  Daug kas yra tai 
patyrę.

Gal būt tu buvai  susirinkimuose, kur Dievo buvimas (artumas) buvo toks akivaizdžiai  juntamas, kad 
atrodė, jog net šnabždesys gali suardyti to momento šventumą? Bet staiga tarnavime pagal tvarkaraštį 
prasidėdavo kita veikla ir viskas būdavo sugadinama, nors Jėzus tuo metu buvo tarp žmonių ir tarnavo jų 
poreikiams.

Ar tu esi taip pat tai patyręs?
Ar pastebėjai, kad tuo metu Jis nenutraukdavo tarnavimo ir nenukreipdavo dėmesio į Save? Jis tiesiog 
darė Savo darbą, tarnavo žmonių širdims ir protams, leisdamas tęstis šlovinimui ar maldai.

Kartais Jis būdavo tokia subtili asmenybė, kad vos tik galėdavote nujausti, jog Jėzus yra jūsų tarpe, bet 
Jis ten būdavo.

Priimk nuolankumo (romumo) jungą
Jis  tarnauja  tokiu  būdu,  nes  yra  romus,  kaip  pats  sakė  „...mokykitės  iš  manęs,  nes  Aš  romus  ir 
nuolankios  širdies...“  (Mt  11:29).  Mano  patyrimas  yra  toks,  kad  Jėzus  ir  Tėvas  yra  patys  romiausi  
asmenys iš visų, kokius aš tik pažįstu.

Prisiminkite,  kad  „Dievas  yra  meilė“.  Pažiūrėkime,  kaip  apibūdintas  meilės  nuolankumas  laiške 
Korintiečiams:  „Meilė  kantri  ir  maloni,  meilė  nepavydi;  meilė  nesigiria  ir  neišpuiksta.  Ji  nesielgia 
nepadoriai, neieško sau naudos, nepasiduoda piktumui, nemąsto piktai, nesidžiaugia neteisybe, džiaugiasi 
tiesa; visa pakenčia, visa tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria“ (1 Kor 13:4-8).

Dabar suprasime, kad Dievo Dvasia visada tekės sutinkamai su romia, nuolankia, nusižeminusia Jėzaus 
širdimi, kuris yra Tėvo atvaizdas, kuris YRA meilė. Matyti Jėzų, tai reiškia - matyti Tėvą (Jn 14:9).

Iš tiesų visiškai paprastas
Sugrįžęs Jėzus ieškos tų, kurie siekė pagerinti gyvenimus žmonių, kurie buvo jų įtakos sferoje, darė tai,  
kas parašyta: aš buvau nuogas ir jūs aprengėte mane, alkanas ir jūs pamaitinote mane, ligonis ir jūs 
aplankėte.

Pasižiūrėkime taip pat dar kelias eilutes iš laiško Efeziečiams 4 skyriaus: ...raginu jus elgtis, kaip dera 
jūsų  pašaukimui  (Kristuje)  su  visu  nuolankumu  ir  romumu,  su  ištverme  nusileisdami  vienas  kitam 
meilėje; siekdami išsaugoti Dvasios vienybę taikos ryšiais. Nemeluokite, kalbėkite tiesą, neleiskite kad 
saulė nusileistų ant jūsų pykčio, jei vogdavote, tai nevokite bet dirbkite, kad turėtumėte pinigų padėti  
stokojantiems, tegu jokia netinkama sugedusi kalba neišeina iš jūsų lūpų, bet kalbėkite tai, kas statydina.  
Te  kartėlis,  pyktis,  ir  panašūs  dalykai  būna  toli  nuo  jūsų,  būkit  geri  vienas  kitam,  švelnios  širdies,  
atleidžiantys vienas kitam.

Visiškai paprastas, visiškai romus, visiškai nusižeminęs, ar ne?

Klausykite visi, klausykite! Ateikite pasižiūrėti „šou“(reginio)!
Paulius  laiške  Korintiečiams  įspėja  dėl  tarnautojų,  kurie  nukreips  tikinčiųjų  protus  nuo  romaus 
paprastumo Kristuje (2 Kor 11:3-4). Jie pateiks „kitą Kristų, kitą Dvasią, ir kitą evangeliją“ metamorfozės 
procese (eil.  11-13).  Mes žinome, kad vikšrai  pavirsta  peteliškėmis,  nors  iš  pradžių  sunku pastebėti 
pasikeitimą, bet kai pamatai tos metamorfozės pabaigą, būna aišku, kad jie tikrai nepanašūs į originalą.

Panašiai, jei tu pažįsti originalų, tikrą nuolankumą ir Jėzaus charakterį, tu gali lengvai atpažinti, kai būna 
pristatomas kitas Jėzus, evangelija ar dvasia, nes ji neatitinka originalo - Jėzaus, Dvasios ir Evangelijos.

Jėzus, kuris puoselėja žmogaus savanaudiškumą, ragina susitelkti į tai, ką Dievas gali padaryti dėl manęs 
- yra kitas Jėzus. Išdidus - yra kitas Jėzus. Jėzus, kuris manipuliuoja dėl pinigų - yra kitas Jėzus. Jėzus, 
kuris bažnyčios politiką ir tradiciją iškelia aukščiau žmonių - yra kitas Jėzus.

„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.

Šiame paragrafe Paulius kalba apie tai, kad jo gyvenimas ir širdis buvo jiems atvira. Taip gyveno ir Jėzus. 
Paulius visokiais būdais jiems tarnavo, net dirbdamas 18 mėnesių palapinių versle, tam, kad nei vieno 
neapsunkintų. Paminėta, kad jis tai darė vienintelį  kartą per daugiau nei 30 tarnavimo metų. Paulius 
tikrai juos mylėjo.

Reginys: Kita evangelija
Kaip kontrastą, Paulius aprašo kitus žmones, kurie vadina save apaštalais ir tarnautojais, bet iš tiesų yra 
melagingi darbininkai, besididžiuojantys kūno dalykais, gabūs mokėjimu pritraukti dėmesį ir vaidinti.

Evangelija, kuri patenkina žmogaus išdidumą, yra kitokia evangelija. Evangelija, kuri naudoja formules, 
kad manipuliuotų Dievu ar žmogumi, yra kita evangelija. Evangelija, kuri mano, kad Dievui daro įspūdį  
dideli  pastatai  pastatyti  dėl  Jo  ir  Jo  naudojimui,  yra  kita  evangelija.  Evangelija,  kuri  paverčia  Dievą 
žmogaus ir jo kūniškų troškimų tarnu, yra kita evangelija.

Kita dvasia
Paulius rašo laiške Korintiečiams (2 Kor 11:20), kad netikras, klaidinančios dvasios tarnautojas užvaldo 
jūsų sielas ir pavergia jus, nualina jus, išeikvoja jūsų pinigus ir gyvena jūsų sąskaita, yra arogantiškas 
ir ... netgi trenkia jums per veidą! (išplėstinė Biblija)

Paulius  čia  naudoja  šiek  tiek  sarkazmo:  „trenkia  jums  per  veidą“  tai  yra  tai  kultūrai  priimtinas 
išsireiškimas, kuris reiškia įžeidimą; jie yra įžeisti tų tarnautojų, jų intelektas yra įžeistas, ir jie to net 
nesupranta.

Paulius sako, kad tie tarnautojai pavergia žmones kitai dvasiai, nors tai daro Jėzaus vardu, ir įžeidžia 
žmonių sveiką protą ir intelektą. Žmonės tampa jų auka ir pilnai pavergiami tos neteisingos dvasios, kad 
net nesuvokia, jog manipuliuoja. Dažnai jie ima suvokti tai, tik po to, kai išsiveržia iš tos dvasios įtakos, 
arba  pradeda žiūrėti  į  viską  „iš  šono“;  tik  tada  suvokia  kaip  jais  buvo manipuliuojama ir  kaip  juos 
kontroliavo.

Įvairūs tarnautojai kviečia į konferencijas labai iškiliais pavadinimais, skelbdami, ką sako Dvasia, iš tiesų 
Šventoji Dvasia visad sako tai, kas sutinka su Jėzaus ir Tėvo romia prigimtimi.

Manau, kad šie metai  yra  grįžimo prie pagrindų,  tikrosios  Evangelijos metai.  Ne Holivudo Jėzus,  bet 
Jeruzalės Jėzus. Jėzus, kuris susitikdavo namuose, valgydavo kartu su draugais, gydydavo, maitindavo 
žmones, tiek daug dalindavo vargšams, kad kai Judas išėjo, jiems valgant vakarienę 9 valandą vakaro, 
visi pagalvojo, kad jis išėjo nunešti pinigų stokojančiam (Jn 13:29).

Jėzaus judėjimas
Dievas pažadina žmones, kurie turi  ausis klausyti,  susigrąžinti  savo tikėjimą, atsistoti  ant savo pačių 
dvasinių  kojų  bendravime  su  kitais  panašiais  į  juos  ir  gyventi  savo  gyvenimą  su  romia  (švelnia,  
nuolankia) ir nusižeminusia širdimi.

Realybė yra  tokia,  kad Jėzus veikia  romiai,  kaip  visada  tai  darė; tyliai  savo kūne,  tarp savųjų,  vos 
pastebimas netgi tų, kurie turi ausis klausyti, širdį suprasti ir kojas - veikti.

Tuo metu, kai energingai ir  triukšmingai yra pateikiamas Holivudo Jėzus panaudojant meną, garsą ir  
šviesų  efektus,  prabangiuose  pastatuose  ir  kavinių  fojė,  Jeruzalės  Jėzus  yra  mūsų  namuose  ir 
bendruomenėse.  Jis  maitina  sergantį  draugą,  kalbasi  su  pora,  kurių  santuoka  krizėje,  renka  pinigus 
apmokėti kieno nors sąskaitoms, ir t.t.

Mes turim sekti Jeruzalės Jėzumi, ne Holivudo Jėzumi. Palikime Holivudo Jėzų aktoriams scenoje, kurie  
pakeitė originalų Jėzų, Evangeliją ir Dvasią kažkuo kitu, mažai ką bendro turinčiu su tuo, ką pateikia 
Naujasis  Testamentas.  Yra  žmonių,  kurie  nori  būti  pakeisti  pagal  Jo  pavyzdį,  tradicinėse  ir  namų 
bažnyčiose, ar tu esi tarp jų?

Kitą savaitę toliau tęsiu šią temą. 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.

Jėzaus judėjimas. 2 dalis
John Fenn, 2010 m. sausio mėn. 16 d., www.supernaturalhousechurch.org

Sveiki,

Vienas Biblijos būdų  pristatyti tiesą ir paskatinti susimąstyti yra naudojimas kontrastų arba priešingybių, 
pavyzdžiui kaip skaitome Patarlių knygoje: „Teisieji kalba, kas naudinga, o nedorėlio burna - kas ydinga“ 
(Pat 10:32).

Saliamonas siekia,  kad skaitytojas palygintų  šitas  dvi  priešingybes,  pamąstytų,  kaip  pritaikyti  pirmos 
eilutės dalies tiesą, ir kaip pakeisti dalykus pagal antrą eilutės dalį, ir kontempliuotų abu teiginius.

Aš noriu jums pasiūlyti pamąstyti tokiu pat būdu.

Neišvengiamybė
Viešpats  yra  pakankamai  maloningas  pripildyti  bet  kokią  struktūrą,  kurią  žmogus,  Jam suteikia  „iki 
viršaus“. Ten, kur Jam leidžiama; ar tai būtų šeima, ar darbas, ar konferencija, ar bažnyčia. Morkaus 
evangelijoje pasakyta (Mk 16:20), kad Jis veikia ir patvirtina žodį lydinčiais ženklais. Taigi, jei Jis turi tik 
1%  tyro  Žodžio  susirinkime,  Jis  darys  stebuklus  ir  gydys,  net  jeigu  pamokslautojo  gyvenimas  yra 
pripildytas nuodėmės arba 99% doktrinos yra klaida.

Panaudodamas priešingybes tam, kad paskatinčiau pamąstyti, noriu pasidalinti savo mintimis apie tai, 
kas yra „vienoje eilutės pusėje“ ir palyginti, tai su Žodžiu. Taigi pradėkime.

Viena Patarlės dalis
Ar  teko  kada  girdėti  seną  himną  „Palaiminimų  lietus“?  Jame  yra  eilutės:  „Mums reikia  palaiminimų 
lietaus:  krinta  malonės  lašai,  bet  mes  maldaujame palaiminimų  lietaus“.  Panašiame himne  giedama 
„Viešpatie, aš girdėjau apie palaiminimų lietų, te keli lašai pasiekia ir mane...“

Kita dalis - Biblija sako: „drąsiai artinkimės prie malonės sosto, kad gautume gailestingumą ir rastume 
malonę pagalbai reikiamu metu“ (Žyd.4:16). „Mes esame pasodinti danguje Kristuje“ (Ef 2:6).

Nėra jokių „gailestingumo lašų, krintančių iš dangaus“. Mes esame Tėvo vaikai. Kaip turėtų būti skaudu 
(Tėvui), kai mes laukiame vieno lašo, kai jau turime Jį visą savyje! Kai tik mes pasakome: „Tėve“, mes 
esame prie sosto ir mums skyrimas visas dėmesys!

Dabar mes žinome ketinimus autoriaus ir jo kartos, kuri  giedojo šituos himnus. Jie norėjo išaukštinti  
Dievą,  bet  mąstymas  buvo  visiškai  nebiblinis,  ir  tai  laikė  žmones  religiniame  nemokšiškume  ir 
bejėgiškume.  Visiškai  aišku,  kad  ir  metaforos  čia  netinkamai  panaudotos,  nes  juk  Jėzus  yra  mūsų 
išgelbėjimo Uola.

Štai taip sujungiamos nebiblinės metaforos su subtilia prekyba ir turime susirinkimus, kuriuose veikia 
neteisinga dvasia. Kodėl jie taip daro? Todėl, kad daugelis iš jų yra tarnavimai,  kurie iš dalies veikia 
Dvasioje ir iš dalies kūne bei neteisingoje dvasioje, jie prarado sugebėjimą ir tyrumą Dvasios ir Žodžio 
supratime.

Tas marketingas gali būti sumodernintas, pritaikytas mūsų kartai, bet dvasinis turinys toks pat - vis dar 
kviečiantis žmones priimti gailestingumo lašus, ir tikėti, kad jei „tas ir tas“ uždės rankas ant tavęs, vienas 
tų lašelių atiteks ir tau!

Pažiūrėkime  dabar  į  konferencijas  ir  daugybę  elektroninių  laiškų  su  maldos  poreikiais,  kurie  po  to 
užplūsta. Visų pirma – tai prekyba, po to – tai visai priešingi dalykai tam, ką sako Biblija.

Viena konferencija buvo  pavadinta: „Paslėptos šlovės atidengimas“.

Biblija sako: šlovė nėra paslėpta.

„Nes tai Dievas, kuris įsakė iš tamsos nušvisti šviesai, sušvito mūsų širdyse, kad suteiktų mums Dievo 
šlovės pažinimo šviesą Kristaus veide“ (2 Kor 4:6 išplėstinis vertimas). Yra ne viena Rašto eilutė apie tai, 
kad mes gavome Dievo šlovę, ir jo šlovė nėra paslėpta nuo mūsų.

„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.

Pasvarstykime pagal patarlių pavyzdį - koks turi būti žmogaus mąstymas, jei jis ateina tikėdamasis, kad 
bus atskleista paslėpta šlovė? Pirmiausia, jie nežino Žodžio. Taigi jiems gali padaryti įspūdį euforija ir jie 
yra atviri klaidai. Gal būt net atviri apreiškimams, kurių nėra Žodyje. Gal būt atviri keistai doktrinai, arba 
dalykų klaidingam sudvasinimui. Taip, tik Dievui yra šlovė, už tą nedidelį kiekį Jo teisingo Žodžio, kuris  
buvo skelbiamas ir už tuos išgydymus, kurie įvyko, o tu praleidi laiką masiniam stichiniam judėjime kaip 
per Padėkos dienos mugę, TV kameroms viską filmuojant ir skelbiant Dievo judėjimą.

Kitas  pavadinimas skelbia  „Portalas  (vartai)  – atviras“,  dar kitas  konferenciją  vadina „Dangaus vartų 
atidarymas“.

Biblija sako: Ateikite drąsiai prie mano sosto, jūs esate mano vaikai, jūs pasodinti danguje, tai reiškia,  
kad Jėzus atidarė „portalą“ (vartus), dangus yra atviras. Jo kūnas buvo šydas, kuris buvo perplėštas, 
todėl  galime  ateiti  tiesiai  į  Šventų  Švenčiausią.  Sakyti,  kad  konferencija  atvers  dangaus  vartus,  tai 
reiškia, kad jie daro kažką daugiau, kažką virš to, ką padarė Jėzus.

Kitas pavadinimas sako: „Veržimasis į Dievo Šlovę“.

Biblija sako: Tai yra tolygu, kaip suduoti Jėzui į veidą (žr. 2 Kor 4:6). Šlovė, kurią mes turime duodama 
mums veltui, nes ji buvo sunkiai iškovota Viešpaties gyvenimu. Kviesti lankytojus įeiti į naują šlovę, tai 
reiškia paversti tai, ką Kristus atliko ant kryžiaus kažkuo nepilnu, nepakankamu.

Gavau tokį elektroninį laišką: „2010 metais Dievas išlieja trigubą 10/10/10 patepimą. Tai reiškia: šeimos 
išgelbėjimą; finansų išaugimą, skolų grąžinimą, naujus ir reikšmingus ryšius; atvertas duris galimybėms 
ir derliaus nuėmimą“.

Biblija sako: „Bet patepimas, kurį iš Jo gavote, pasilieka jumyse..“.

Pamąstykime:  ar  yra  galimybė  būti  iš  naujo  pripildytu  Šventąja  Dvasia,  ar  nėra  daugiau  jokio  kito 
patepimo, tik tas, kurį Jėzus mums suteikė? Pasakyti, kad Dievas išlieja trigubą 10 patepimą 2010 metais 
- tai reiškia pasakyti, kad pirmojo patepimo nepakanka ir Dievas daro kažką virš to, daugiau negu tai, ką 
Jėzus padarė ant kryžiaus.

Šokas ir pagarbi baimė
Kai aš pradėjau lyginti  tuos būdus, kaip šiandien pasireiškia tikėjimas su tuo, ką sako Biblija,  buvau 
sukrėstas ir susigėdau, kad nuklydau taip toli nuo tyrumo Kristuje savo širdies troškimuose.

Aš visad galvojau, kodėl jaučiuosi bažnyčioje, kaip „kvadratas apvalioje skylėje“, ir  kodėl man sunku 
priimti tokius dalykus, kai reikia išeiti į priekį ir įmesti $100 čekį į krepšį kažkokios ponios tarnavimui, 
tam, kad būčiau palaimintas arba gaučiau finansinį stebuklą. Aš to niekad nesupratau, kol neatlikau šito 
nedidelio tyrimo kontrastų būdu.

Kaino dvasia
Nemaloni „žiauri“ realybė yra ta, kad Kainas bandė ateiti pas Dievą savo būdu, savo sunkiu darbu. Jis 
norėjo palenkti Dievą savo pusėn siūlydamas kaip auką, sunkiu darbu užaugintas daržoves, bet Dievas 
nepriėmė jų. Kainas yra religijos tėvas, tiems kurie bando ateiti pas Dievą savo būdu, su savo aukomis.

Nors Viešpats pripildo kiekvieną struktūrą „iki viršaus“, matydami šituos kelis kontrastus, ar jūs manote, 
kad  Viešpats  galės  judėti  laisviau  ir  galingiau  susirinkime  reklamuojančiame  trigubą  patepimą  2010 
metais, ar tame, kuriame moko, kaip gyventi tame patepime, kuris nuolatos pasilieka mumyse ir moko 
visų dalykų - Jn 2:27? Kur tekės Šventoji Dvasia - su Žodžiu, ar su užgaidomis?

Ar Jis daugiau galės judėti susirinkime, kuriame giedami himnai tokie, kaip „gailestingumo lašai krinta ant 
mūsų“, ar tokiame, kuriame garbinimas nukreiptas vertikaliai - tai yra aukština Viešpaties didybę?

Ir  dar  kartą  klausiu,  kaip  galvojate,  ar  Jis  daugiau  veiks  dideliuose  susirinkimuose,  kur  pagrindinis 
dalykas yra pinigai, ir kaip Dievas šiais metais ketina pripildyti jais „jūsų puskojines“; ar namuose pas 
sergantį draugą, ar pas kaimyną, kur jūs nunešėte maisto, ar tuo metu, kai lankote kalinius? Kur Dievo 
Dvasia daugiau pasireikš?

Pabaigai
Negi mes esame išmokyti priimti neteisingą dvasią susirinkimuose geriau nei Šventąją Dvasią? Kiek daug 
žmonių sprendžia, kad buvo geras ir pateptas susirinkimas, pagal tai, kaip pamokslininkas prajuokino 
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antgamtinio darbo savo viduje, netgi savo širdyse. Pats mokinystės procesas yra  
antgamtinis“.

Jėzaus žodžiai pasakyti John 2001 metų vasarį, aplankymo metu.

juos, pateikė geras Rašto vietas prieš paaukojimus, ar mėtė CD į publiką ir linksmino juos visą vakarą - 
nuo pradžios iki pabaigos?

Ir kaip kontrastas, kiek iš tų pačių žmonių buvo nuėję į namų susirinkimą, kur buvo meldžiamasi už kieno 
nors poreikius, dedamos rankos išgydymui, kur dalijosi maistu, buvo sprendžiamos iškilusios problemos, 
diskutuojama Rašto eilutė - ir tai buvo pagrindinis įvykis... ar jūs pasakytumėte, kad tai nuobodu, ir nieko 
neverta?

Ar  mes  esame  išlavinti  galvoti,  kad  emocijos  yra  patepimas  iš  Dievo?  Ar  mes  vadiname  kūniškus 
tarnavimus, kurie mus prajuokina pateptais, vietoj to, kad melstumės vienas už kitą, nuneštume maisto 
draugui, ar susitiktume su kitais kieno nors namų svetainėje, ar tai nuobodu?

Kai jūs pradedate derinti savo vertybes su tuo, ką iš tiesų sako Žodis, kas yra patepta, o kas yra kūnas, 
jūs  tampate  jautrūs  patepimui,  kuris  pakyla  jūsų  viduje.  Ir  tos  išpūstos  doktrinos  tuomet  atkrinta, 
praranda savo žavesį,  ir  jūs stebitės: „Ir kaip aš iš viso galėjau manyti,  kad tai  yra patys šauniausi 
(„hottest“) dalykai, kuriuos daro Dievas?

Paskaitę šitas mintis, lažinuosi, kad jūs vis tiek skubėsite pasižiūrėti kaip 10/10/10 bus pateikiamas, kaip 
Dievo  pilnatvės  pasireiškimas  šiais  metais,  ir  kaip  Dievas  tai  išpildys  jei  mes  dalyvausime  toje 
konferencijoje!

Ačiū! Aš tai pasiliksiu ten, kur Dievo Dvasia daugiau veikia, nes Biblija sako: „Jame kūniškai gyvena visa 
dievybės pilnatvė, ir jūs esate tobuli Jame, kuris yra kiekvienos kunigaikštystės ir valdžios galva“.

Dar keletas minčių, kaip taikyti Dievo Žodžio tiesą sekančią savaitę.

Gausių palaiminimų!

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

Jėzaus judėjimas. 3 dalis
John Fenn, 2010 m. sausio mėn. 23 d., www.supernaturalhousechurch.org

Sveiki,

Paskutinėse  dviejose  „Savaitės  Mintyse“  rašiau  apie  Jėzaus  judėjimą  mūsų  dienomis,  o  šiandien  aš 
pabaigsiu temą ir ją apibendrinsiu.

Tikroji problema?
Aš galėčiau  pasakyti:  „Jėzus  Kristus  yra  tas  pats  vakar,  šiandien,  ir  per  amžius“,  taigi,  ką Jis  darė 
Evangelijose,  Jis  daro ir  šiandien,  ir  žmonės turbūt  sutiktų  ir  po to -  nusižiovautų...  (Žyd 13:8).  Aš 
galėčiau pasakyti, kad Jėzus daro tai, kas aprašyta Pauliaus laiškuose – ir mes visi turbūt sutiktume ir po 
to nusižiovautume.

Todėl, aš toliau laikysiuosi visos savaitės stiliaus - lyginsiu priešingybes, ir nagrinėsiu, ką iš esmės daro 
Šventoji Dvasia ir ką Šėtonas bando daryti Kristaus Kūne.

„Anti“  žodyje „antikristas“ reiškia ne tik „prieš“,  bet  „pakaitalas“,  arba  „vietoje to“, ir  tai  yra šios 
temos esminis dalykas. Pirmame laiške Apaštalas Jonas sako, kad dvasia kuri pakeičia Kristų (kuri yra 
taip pat ir prieš Kristų arba antikristo dvasia) jau yra pasaulyje (Jn 4:3). Neužmirškime, kad jis rašo 
krikščionims.

Jis  nesako,  kad  Kristaus  išsižadanti  dvasia  yra  antikristo  dvasia,  bet  pakeitimas  Jėzaus  kitu,  yra 
išsigynimas tikrojo Jėzaus. Ši dvasia siekia, kad šventieji pakeistų Jėzų kitu Jėzumi.

Svetima ugnis ir Naujojo Testamento atitikmuo.
Žmonės užduoda tokį klausimą: „Ar gali krikščionis tarnautojas turėti abi: Šventąją Dvasią ir nešventą 
dvasią? Atsakymas: taip, skaitykite toliau.
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Jėzaus žodžiai pasakyti John 2001 metų vasarį, aplankymo metu.

Kun 10:1-2 sako: „Aarono sūnūs Nabadas ir Abijus ėmė smilkytuvus, įsidėjo ugnies bei smilkalų ir aukojo 
Viešpačiui svetimą ugnį...“

Ugnis  arba  anglys  buvo  naudojamos  deginti  smilkalus  tabernakulyje  ir  juos  reikėjo  paimti  nuo 
tabernakulio anglių. Reikėjo paimti ugnį, kurią įžiebė pats Dievas, kad auka būtų 100% iš Dievo. Bet šitie 
vyrai paėmė ugnį iš bendro šaltinio - gal būt nuo jų namų ugnies, kur jie tą rytą gamino šeimai pusryčius.

Niekada nebuvo leidžiama sumaišyti  žemiškus ir  dangiškus dalykus,  nes išgelbėjimas ateina 100% iš 
Viešpaties.  Kai  buvo  statomas  altorius,  buvo  įsakyta  rinkti  akmenis  gamtoje,  ir  niekada  nenaudoti 
žmogaus tašytų akmenų, kad žmogaus pastangos nebūtų sumaišomos su Dievo malone. Kainas turėjo 
aukoti  nekalto  gyvulio  kraują,  bet  jis  aukojo  daržoves,  kurias  jis  pats  užaugino  savo sunkiu  darbu, 
sumaišydamas žmogaus pastangas su Dievo malone.

Apaštalų  darbuose  (Apd  8)  aprašytas  burtininkas  Simonas,  kuris  priėmė  Jėzų  ir  buvo  pakrikštytas 
vandenyje, bet norėjo Šventosios Dvasios krikšto, kad turėtų įtaką ir galėtų užsidirbti  daugiau pinigų 
gydydamas ir išvarinėdamas demonus. Jis troško daryti dangiškus stebuklus kartu su Šventąja Dvasia, 
taip išplėsti tarnavimą ir praturtėti (žemiškai), ir dėl to Petras jį griežtai sudraudė.

Ir dar kartą, koks gi buvo angelo vardas?
Pirmoje šios „Minčių“ serijos dalyje aš kalbėjau apie Pauliaus susirūpinimą (2 Kor 11:3), kad  „šėtonas 
neapgautų, nesuvedžiotų jūsų protų be paprastumo Jėzuje“, pateikdamas „kitą Jėzų, kitą evangeliją, kitą 
dvasią“. Tai tinka pasakyti - pakeistų anti-Jėzumi, anti-evangelija ir anti-dvasia.

Apsigavimas yra nukreiptas į tikinčiųjų protus. Priešas bando nukreipti juos į sudėtingesnį tikėjimą, kuris 
pateikia vietoj tikrojo Jėzaus, Evangelijos ir Dvasios, šėtoniškus pakaitalus, dėl to krikščionys pradeda 
abejoti Šventąja Dvasia ir Jėzaus Kristaus asmeniu.

Laiške  Kolosiečiams (Kol  2:18-23)  rašoma apie  pastangas  pasiūlyti  Viešpačiui  „svetimą”  ugnį:  „Tegu 
niekas neneigia jums vainiko, pamėgęs tariamą nusižeminimą ir angelų garbinimą, įsigilinęs į regėjimus ir 
be pagrindo pasipūtęs savo kūniškais samprotavimais,  nesilaikydamas vienybės su Galva,  iš kurios 
visas Kūnas, sąnariniais ir gyslomis aprūpinamas bei jungiamas vienybėn, auga Dievo teikiamu ūgiu... tie 
nuostatai  atrodo išmintingi  dėl  prasimanyto  pamaldumo, nusižeminimo ir  kūno varginimo, tačiau yra 
beverčiai ir tarnauja kūnui patenkinti“.

Mūsų  gyvenimo  tikslas  yra  tapti  panašiems  į  Kristų,  atmesti  bedieviškus  geismus,  ir  vaikščioti 
nuolankume prieš Dievą ir žmones. Paulius sako: „jie atrodo...“, bet tai neturi jokios vertės ir pasotina 
kūniškumą. Štai čia esmė - ar tai tik parodomasis dalykas, ar tikrai rimtas siekimas būti panašiu į Kristų.  
Parodomieji dalykai yra skirti pramogai, bet beverčiai tikram dvasiniam augimui.

Daugelis nesąmoningai tiki tuo „šou“ (reginiu), manydami, kad jie bus daugiau subrendę, jei daugiau 
mokysis arba jie taps dvasingesni lankydami daugiau konferencijų, arba daugiau susirinkimų.

Žodis  aiškiai  sako,  kad  Žodžio  vykdymas,  bet  ne  vien  klausymas,  subrandina  asmenybę.  „Todėl 
parodykite  visą  stropumą,  kad  savo  tikėjimu  ugdytumėte  dorybę,  dorybe  -  pažinimą,  pažinimu  - 
susivaldymą, susivaldymu - ištvermę, ištverme - maldingumą, maldingumu - brolybę, brolybe - meilę. 
Kai šitie dalykai jumyse gyvuoja ir tarpsta, jie neduoda jums apsileisti ir likti bevaisiams mūsų Viešpaties 
Jėzaus Kristaus pažinime“ (2 Pt 1:5).

Panagrinėkime tai atskirai-pavyzdys.
Grįžkime prie priešingybių. Biblijoje yra paminėti 3 angelų vardai: Liuciferis, Gabrielius, Michaelis, nors 
yra  paminėta  dešimtys  kitų  angelų  be  vardų,  kurie  bendravo  su  žmonėmis.  Jų  vardai  apibūdina  jų 
charakterį, bet niekada - misiją ar žinią.

Bet piktos dvasios turi vardus, kurie apibūdina jų misiją ir žinią. Jėzus išvarė „kurčias dvasias“, „kurčias ir 
nebyles dvasias“, moteris, kuri buvo sulenkta turėjo „negalios dvasią“ ir „Legionas“ vadovavo legionui 
dvasių.

Šiandien mes turime tarnautojų, kurie sako, kad juos lanko angelai, kurių vardai apibūdina jų misiją, 
panašiai  kaip  ir  demonų  minimų  Evangelijose.  Hmm...  angelai,  kurie  pavadina  save  vardu,  kuris 
apibūdina jų misiją - tai panašu į demonus, ir jei jūs vadovausitės Biblija, jūs suprasite, kad būtent taip ir  
yra.
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Paulius rašė, kad žmonės, kurie pakeičia Jėzų kitu, prarado ryšį su Jėzumi - jie gal būt pažįsta Jį, tarnauja 
Jo vardu, bet nesilaiko vienybės su Jėzumi - Žodžiu. Jie nukrypo nuo Žodžio į savo doktrinas, į netikrą  
nusižeminimą, ir labai greitai prasideda keisti (aiškiai demoniški) pasireiškimai ir demonų, kurie apsimeta 
šviesos angelais, mokymai (žr. 2 Kor 11).

Nuklydimas
Pauliaus ir mūsų laikais pavojingi yra tarnautojai, kurie žymūs, ir anksčiau tarnavo Šventojoje Dvasioje, 
bet palaipsniui parado paprastumą Kristuje. Štai kodėl praeitą savaitę aš paminėjau įvairius susirinkimus 
ir konferencijas, tokius kaip: „Dangaus vartų atidarymas“ ir palyginau juos su tuo, ką sako Žodis, kad 
dangus jau yra atviras, ir mes galime drąsiai ateiti prie sosto.

Jie nuklydo, sumaišydami žmogaus mokymus arba „keistas“ doktrinas su dieviškais dalykais dėl to, kad 
būtų populiarūs. Kai yra toks sumaišymas, vieni dalykai yra pakeičiami kitais.

Šitie tarnautojai yra dideliame apsigavime ir arti neteisingo garbinimo. Bet visa tai pateikia tokiu būdu, 
kad atrodo verta dėmesio. Žmonės, kurie išlaikė tyrumą dvasiniuose dalykuose, pastebi, kad kai kurie 
tarnautojai, kurie pradėjo tyrai, dabar jau priima kitas dvasias ir nukrypo nuo paprastumo Kristuje. Ir dar 
daugiau - būtent tas nukrypimas jau tapo jų tarnavimo akcentu, pagrindine jų tarnavimo dalimi, todėl 
žmonės stebisi tuo, ką mato ir jaučia, ir klausia - kas tai iš tiesų? Jėzus visada veikia tyroje Dvasioje,  
Evangelijoje ir Tėvo prigimtyje. Tiesos Dvasia mumyse pasakys mums, kai kita dvasia yra pateikiama, ir 
tol,  kol  mes nepasivesime tai  kitai  dvasiai,  mes išliksime jautrūs tam, kas yra tyra,  ir  kas nėra tyri 
dvasiniai dalykai.

Jei tu matai tikėjimo „žvaigždes“, kurios elgiasi panašiai kaip Holivudo „žvaigždės“, bet ne kaip švelnus ir 
romus Jėzus, arba kas nors pradeda pasakoti apie angelus, kurie prisistato su vardais, kurie nusako jų 
misiją, arba pradeda pamokslauti Evangeliją, kuri pavergia protus - tai yra pavyzdžiai kito Jėzaus, kitos  
evangelijos ir kitos dvasios. Jie siūlo „svetimą ugnį“ Viešpačiui.  Nesileiskite suvedžiojami jų žodžių ar 
patyrimų, nes yra tikri dalykai, ir tai turi būti subalansuota ir pateikiama aiškume ir Jėzui būdingame 
nuolankume (kuklume).

Sekančią savaitę- nauja tema.

Gausių palaiminimų!

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