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Sveiki,
Paruošiau 3 naujas CD serijas aktualiomis šiai dienai temomis: „Jo belaukiant - Paėmimas”, „Artėjantis
karas tarp Izraelio ir Rusijos”, „Armagedonas, scenos pastatymas”. Apie tai yra tiek daug mokymų, kad
jie net sukelia sumaištį. Aš buvau vedamas tiesiog prisėsti ir mokyti pradėdamas nuo skyriaus ir eilutės
istoriniame ir kultūriniame kontekste, ir aš tikiuosi, kad jūs suprasite, jog tai turi prasmę ir suteikia
ramybę.
Iš anksto perspėti ir apginkluoti
Prieš metus, kai Viešpats pasirodė man aplankyme ir mokė apie situaciją Kristaus Kūne, Jis paminėjo,
kad pasaulį greitai užplūs nauja baimės banga ir netgi sieks daugelį pavergti, ir aš mačiau tuos jos
pasireiškimus daugeliu būdų.
Kai kurie ieško pranašiškos reikšmės bet kokiame politiniame ir gamtiniame įvykyje, kai kurie labai
atidžiai seka politinius įvykius, kai kurie pasineria į keistus mokymus, kai kurie ruošiasi slėptis urvuose.
Kita vertus, kai kurie palieka paviršutiniškas bažnyčias, paviršutiniškus dvasinius santykius ir ieško
gilesnių žmonių, kurie jaučia laiko pulsą ir suvokia, ką šiandien Jėzus daro Savo Kūne. Šios dvi stovyklos
labai kontrastingos. Viena iš jų su baime nori suprasti pastarųjų dienų įvykius, o kita - atranda Dievą
tikruose ir subalansuotuose dievotuose santykiuose bei bendravime ir yra įsitraukusi į tai, ką šiandien
Jėzus daro žemėje.
Tačiau pastarųjų įvykių akivaizdoje, kas gi nenorėtų suprasti, kas dabar vyksta pasaulyje?
Pradėkime nuo pradžių, tai labai gera vieta pradėti...
Ozėjas teigia, kad Adomo nuodėmė Dievui buvo išdavystė (Oz 6:7). Paulius tai pasako kitu būdu Rom
5:12, kad per vieno žmogaus Adomo nuodėmę į pasaulį įėjo mirtis. Žmonių populiacijai plintant žemėje
mirtis ir nuodėmė pasklido visoje planetoje, atnešdama jai prakeikimą.
Neužmirškime, kad tuo metu žemėje vyravo Dievo gyvenimas. Prireikė net 930 metų, kad pamažu iš
kartos į kartą nykstant gyvybės ištekliams, mirtų Adomas. Abraomas gyveno 175 metus , Mozė – 120
metų. Mūsų dienomis, išsivysčiusiose tautose, žmonės gyvena apie 70 metų. Labai paplito abortai, nes
šėtonui patinka žudyti dar net negimusius žmones įsčiose.
Žemė buvo sukurta taip, kad savaime augintų vaisius ir daržoves, bet nuo Adomo nuodėmės iki mūsų
dienų mes turime sunkiai kovoti su piktžolėmis, ligomis, nepalankiomis gamtinėmis sąlygomis, kad
išaugintume derlių. Psalmėje 82:5, kur kalbama apie galutinį teismą visoms tautoms parašyta, kad „visi
žemės pamatai svyruoja“.
Paulius paaiškina tai Rom 8:19-23
„Kūrinija su ilgesiu laukia, kada bus apreikšti Dievo sūnūs. Mat kūrinija buvo pajungta tuštybei,- ne savo
noru, bet pavergėjo valia,- su viltimi, kad ir pati kūrinija bus išlaisvinta iš suirimo vergijos ir įgis šlovingą
Dievo vaikų laisvę. Juk mes žinome, kad visa kūrinija iki šiol dejuoja ir tebėra gimdymo skausmuose, ir
ne tik ji, bet ir mes patys, turintys pirmuosius Dvasios vaisius,- ir mes dejuojame, kantriai laukdami
įsūnijimo, mūsų kūno atpirkimo“.
Jis sako, kad kūrinija patiria gimdymo sąrėmius, laukdama, kada bus apreikšti Dievo sūnūs, kada įvyks
gimimas, kai mes - aš ir tu valdysime ir karaliausime kartu su Jėzumi Jo Karalystėje. Tada prakeikimas
pasitrauks ir žemė vėl galės patirti tą laisvę, kurią turėjo, kai buvo valdoma Adomo, iki jo išdavystės.
Dvasios keliai
Turime suprasti, kad kai Adomas įleido šėtoną į žemę, šėtonas buvo vienintelė pikta dvasia žemėje.
Prisiminkite, kad puolę angelai, kurie jį lydėjo buvo išmesti į žemę, amžiams surišti tamsybėse dvasios
sferoje. Nuo tada jie nori pasireikšti žemėje, atnešdami tamsybes ir gyvąjį pragarą iš savo pasaulio į
mūsų pasaulį, ir tokiu būdu bando įtakoti žmones.
Kai žmonės ėmė daugintis žemėje, ir Kaino palikuonys pasidavė šėtono pusėn, vis daugiau ir daugiau
demonų gavo galimybę pasireikšti per žmones. Prisiminkime, ką Jėzus pasakė Mato 12:43-45: kai vienas
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demonas palieka asmenį, jis sugrįžta ir atsiveda kelis kitus, kad sutvirtintų savo poziciją. Tokiu būdu
išaugus žmonijos populiacijai, tolygiai pasidaugino ir demonų skaičius žemėje.
Nėra sunku suprasti. Jei turėjai reikalų su demonais, gali suprasti, kaip jie pasireiškia natūraliame
pasaulyje. Kai tu atėjai pas Viešpatį, tie demonai daugiau nebeturėjo tavyje vietos ir turėjo sugrįžti į
tamsybes, nebegalėdami pasireikšti šiame pasaulyje, kol jie neras kažko kito, kurį galėtų surišti.
Šiandien yra apie 7 milijardai gyventojų. Ištisos tautos yra pavergiamos demonų įkvėptų religijų ir
politinių sistemų, kai nedori žmonės, paklusdami demonų impulsams ir keliams, demonui po demono
suteikė laisvę būti mūsų planetoje.
Kita vertus Pasaulinis JAV Misijų centras praneša, kad krikščionybė yra greičiausiai auganti religija
pasaulyje, apie 8% per metus. Islamas auga mažiausiai 2% per metus. Visas krikščionybės augimas yra
dėl namų bažnyčių augimo - denominacijos ir tradicinės bažnyčios praranda avis.
Ir viskas vyksta žemės planetoje, kuri sukurta, kad aprūpintų žmoniją, bet patekusi po prakeikimu,
dejuoja ir kenčia gimdymo sąrėmius, laukdama grįžtančio Jėzaus ir apsireiškiančių Dievo sūnų, kurie
nuims prakeikimą. Blogis sklinda ir yra per blogų žmonių veiksmus paleidžiama vis daugiau ir daugiau
demonų. Tačiau tuo pačiu metu tikrame prabudime veikia Dievas. Kaip yra pasakęs vienas kinų namų
bažnyčios lyderis, kad kiekvienais metais pas Viešpatį ateina vienas milijonas kinų (ir tai tik vienas
pavyzdys).
Prabudimas, kurio laukia tradicinė bažnyčia jau vyksta, tik yra jos neatpažintas todėl, kad prabudimas
jiems reiškia daugiau tarnavimų, kai iš tikrųjų visoje planetoje žmonės jungiasi į mažas grupes namuose
ieškoti Viešpaties ir augti Jame. Rekomenduoju paskaityti Jim Rutz knygą „Megashift“, kaip nuostabų šių
faktų dokumentą.
Daugiau apie Dvasios kelius
1990 pradžioje mane aplankė Viešpats ir kalbėjo apie paskutinių laikų įvykius. Jis priminė man Rašto
vietas, kurias anksčiau jums komentavau, ir po to pridėjo: „Iki dabar daugelis natūralių įvykių, tokių kaip
orų permainos, vulkanai, žemės drebėjimai gali būti paaiškinti prakeiktos žemės natūralia dalykų
padėtimi. Bet nuo dabar daugelis šitų reiškinių turės specifinį dvasinį komponentą, taigi stebėk tai.
Ateinančiais metais Žemės gimdymo sąrėmiai taps vis intensyvesni, kaip natūrali dalykų seka, bet stebėk
tuos reiškinius, kurie turi specifinę dvasinę priežasties šaknį“.
Nuo tada, kai tik gamtoje įvykdavo stichinė nelaimė, aš klausdavau Tėvo, ar tai buvo dalis žemės
gimdymo sąrėmių, ar tame įvykyje buvo kas nors ypatingo. Ar jūs prisimenate, kai 2010 pradžioje
išsiveržė Islandijos vulkanas? Jis paveikė ne tik Islandiją, bet plunksninis debesis pasiekė Jungtinę
Karalystę ir šiaurės Europą, žemyn net iki Graikijos.
Tuo metu Tėvas man pasakė: „Per pastaruosius porą metų Islandija patyrė finansinę krizę, taip pat
finansinės problemos lyg pelenų debesimi užklojo Europos Sąjungą ir Jungtinę Karalystę. Stebėk šituos
dalykus ir melskis, nes milijonai bus paliesti ir tai sukels daug neramumų (ir su tuo susijusių kitų dalykų).
Apie Japonijos žemės drebėjimą? Iš Jo negavau jokio žodžio. Aš darau išvadas, kad tai dalis natūralių
žemės gimdymo sąrėmių, kurie darosi vis intensyvesni, kaip ir natūralūs sąrėmiai, iki gimdymo, kuris yra
Viešpaties sugrįžimas.
Šitie dalykai nėra Dievo teismai žemėje, bet natūralūs gimdymo sąrėmiai, kaip aiškinau anksčiau
paminėtose eilutėse, arba gimdymo sąrėmiai, turintys specifinę dvasinę reikšmę. Mums nereikia bijoti,
bet verčiau būti dalimi to, ką Jėzus daro šiandien mūsų planetoje.
Sekančią savaitę, daugiau apie ženklus ir Šventosios Dvasios kelius žemėje. Gausių palaiminimų!
John Fenn
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Praeitą savaitę...
Aš rašiau, kad žemė patiria gimdymo sąrėmius, laukdama kada bus apreikšti Dievo sūnūs.
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Jėzus pasakė
Jėzus sakė Mt 24:7-8, kad: „Tauta sukils prieš tautą ir karalystė prieš karalystę. Įvairiose vietose bus
badmečių, marų ir žemės drebėjimų. Tačiau visa tai – gimdymo skausmų pradžia“. Tai sujungia sąmyšį
gamtoje su gimdymo sąrėmiais natūralioje ir politinėje srityse.
Prieš porą savaičių aš išleidau CD seriją „Nelaimės Apreiškimo knygoje“, kur detaliai nagrinėjamos
ekonominės ir gamtos nelaimės, kurias patirs žmonija paskutinėmis šio amžiaus dienomis, taigi sekite.
Bet svarbiausia, kad net jau dabar mes gyvename planetoje, kuri patiria gimdymo sąrėmius, kentėdama
po prakeikimo našta. Atrėjant prie pabaigos, nelaimių skaičius išaugs ir suintensyvės – taigi su tuo teks
apsiprasti!
Ar tai jus gąsdina?
Vienas iš šitų dalykų, ką man pasakė Viešpats prieš metus, buvo tai, ką mano žmona girdėjo iš Jo prieš
porą metų. Būtent, kad ateina laikai, kuriais daugelis tikinčiųjų, kurie galvoja, kad turi tikėjimą, suvoks,
kad jo neturi, bet tikėjo žmonių doktrinomis ir sudėjo savo tikėjimą į jas labiau negu į Jį.
Štai kas vyksta tiesiog dabar daugelio širdyse. Aš prisimenu, kai Jim Baker ir Jimmy Swaggart patyrė
savo nuopuolius 1980 pabaigoje, ir daugelis atkrito nuo Viešpaties, parodydami, kad jų tikėjimas visą
laiką buvo žmogumi. Jie sakė teisingus dalykus, darė teisingus dalykus, tačiau Jėzus ir Tėvas nebuvo jų
širdies soste, bet vienas ar kitas žmogus. Taigi, kai tie žmonės krito, krito ir jų pasekėjai.
Taip lygiai dabar šitai atsitinka žmonėms visame pasaulyje, kurie praktikuodami įvairias pamėgtų
tarnavimų doktrinas atkrinta nuo malonės, tačiau daugelis ima suprasti, kokios jos paviršutiniškos ir
seklios.
Jėzus pasakė Savo Tėvui: „Tai yra amžinasis gyvenimas: kad jie pažintų Tave, vienintelį tikrąjį Dievą ir
Tavo siųstąjį Jėzų Kristų“ (Jn 17:3). Ar tu pažįsti Tėvą? Jonas rašė: „...O mūsų bendravimas yra su Tėvu
ir su Jo Sūnumi Jėzumi Kristumi“ (Jn 1:3).
Jėzus pasakė Efezo bažnyčiai, kad jie paliko savo pirmąją meilę, akivaizdu, kad paliko Jį. Šiandien tiek
daug doktrinų, studijų ir baime pagrįstų mokymų apie paskutinius laikus, kad visai lengva prarasti
tikėjimo paprastumą malonėje ir pakeisti jį sudėtingais dalykais.
Kai kuriems Dievas tapo formule – aš padarysiu tai, tuomet Dievas padarys štai tai. Kai kurie įgijo
daugiau supratimo apie tai, ką daro priešas, ar ką kiti sako, kad daro priešas, negu apie tai, ką daro
Jėzus. Tai vyksta todėl, kad žmonės iš tiesų nepažįsta Tėvo ir galbūt iš tiesų nepažįsta Jėzaus.
Kodėl aš pasilieku ramybėje, kai mano protas linkęs pasiduoti baimei?
Ar jūs žinote, kodėl jūs tiesiog dabar turite ramybę savo dvasioje? Ar jūs žinote, kokia yra ramybė? Jn
16:13 Jėzus pasakė, kad Šventoji Dvasia nekalba iš savęs, bet tai, ką Ji išgirsta. Tai reiškia, jeigu Ji girdi
„melskis“, tuomet tau jau geriau yra paklusti ir melstis. Jei Ji girdi „bėk“ - tai tau jau geriau bėgti.
Paulius pasakė Kor 2:10, kad Šventoji Dvasia ištiria net gilius Dievo Tėvo dalykus, kad suprastų ką Jis
paruošė tiems, kurie Jį myli.
Mes patiriame ramybę savo dvasioje dėl pasaulio situacijos ir mūsų ateities todėl, kad Šventoji Dvasia
ištyrė Tėvo širdį, ir atrado ten mums skirtą ramybę. Ta ramybė yra liudijimas mūsų dvasiai to, ką Ji Tėvo
širdyje surado ir išgirdo apie mums skirtą ramybę ir aprūpinimą.
Taigi, ką mes bedarytumėte, mus turi vesti ir tikėjimas ramybėje. Pasitraukite nuo tų tinklalapių, kurie
sukelia baimę ir prieštaravimus. Išjunkite TV laidas, kurios jus gąsdina. Saugokite ramybę, kuri ateina iš
dangaus!
Kai mes vaikščiojame ramybėje, net kai mūsų protai linkę pasiduoti panikai, mes leidžiame sau augti
tikėjime , ir pažinti Jį geriau, mokomės pasitikėti ta ramybe, o tai yra svarbiausia.
Ir ji nepriklauso nuo to, kiek žinių tu išklausei, kiek TV programų tu peržiūrėjai, kiek tarnavimų tu
kruopščiai ištyrei, kad nors šiek tiek suprastum, kas vyksta ir ką tu turi daryti.
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Mes turime atmesti baimę, jai aktyviai pasipriešinti, susitelkti į Tėvo ir Sūnaus pažinimą, ir gyventi toje
ramybėje, kurią tik dangus gali suteikti . Gimdymo sąrėmiai tęsis, bet mes turime gyventi toje dangiškoje
ramybėje.
Bet... baimė verčia kai kuriuos tikinčiuosius pasiduoti ženklų ieškojimui, tikrinti, ar kiekvienas politinis
sąmyšis ar gamtinė nelaimė turi pranašišką reikšmę. Apie tai rašysiu sekančią savaitę.
Gausių palaiminimų!
John Fenn
www.supernaturalhousechurch.org
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com
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Ženklų ieškojimas
Daugelis krikščionių, norėdami suprasti, ar pasaulio įvykiai yra pranašiški indikatoriai, rodantys artėjantį
Jėzaus sugrįžimą, paėmimą ar Antikristo atėjimą, ieško ženklų. Mes turime tai žinoti, tačiau, supraskite
mane teisingai, žvalgymasis į juos neturėtų užgožti mūsų dėmesio, nei tapti mūsų hobiu.
Galbūt ir jūs retkarčiais gaunate elektroninius laiškus su nuotraukomis, kuriose užfiksuoti neryškūs
šviesos blyksniai, tvirtinant, jog kažkam pavyko nufotografuoti angelus, ar į vaiduoklius panašių siluetų
šalia pamokslininko arba lauke vykusiame evangelizaciniame susirinkime, ar net standartinių „pasaldintų
Jėzaus portretų“ kategorijos atvaizdų.
Neseniai virš šventyklos kalno filmų kompanijos nufilmuotas NSO vaizdas visame pasaulyje paskatino
krikščionis svarstyti apie jį kaip apie paskutiniųjų laikų ženklą, kol paaiškėjo, jog tai buvo kino triukas.
Jėzus sakė:
„Pikta ir svetimaujanti karta ieško ženklo, tačiau jai nebus duota kito ženklo, kaip tik pranašo
Jonos ženklas“. Ir, palikęs juos, nuėjo šalin“ (Mt 16, 4).
Supratau, jog tai stulbinantis pareiškimas, nes Jėzus darė daug ženklų: mirusieji buvo prikeliami, ligoniai
išgydomi, aklieji praregėdavo, luošieji vaikščiodavo ir, nepaisant to, Jis sakė, jog pikta karta ieško ženklų.
Kodėl Jis iš vienos pusės darė ženklus, tačiau iš kitos pusės kaltino fariziejus ženklų ieškojimu? Kur čia
įslinko pikta?
Todėl, kad fariziejai nepriėmė išgydymų ir stebuklų, kuriuos Jis darė kaip ženklus. Jie norėjo ignoruoti tai,
ką Jėzus darė jų akivaizdoje, ieškodami „didelio“ ženklo, kuris neginčijamai patvirtintų Jo dieviškumą ar
laikus, kuriais jie gyveno, o tai kilo iš piktos širdies.
Aplankymas
Prieš kelis metus man pasirodė Viešpats ir pasakė, kad nori paaiškinti apie savo mokymo metodus,
kuriais Jis mokė žmones. Pirmas Jo pavartotas pavyzdys buvo iš Evangelijos pagal Joną 3 skyriaus. Jonui
krikštijant žmones, kažkas atėjo ir pranešė, kad Jėzus taip pat krikštija žmones, tik kitoje vietoje.
Tuo metu Jonas pasakė savo žymųjį teiginį: „Jis turi augti, o aš – mažėti“ (Jn 3:30). Ketvirtasis skyrius
prasideda taip: „Viešpats, sužinojęs, kad fariziejai išgirdo, jog Jo mokinių skaičius labiau auga negu Jono
ir Jis gausiau krikštija (nors pats Jėzus nekrikštydavo, tik Jo mokiniai), paliko Judėją ir vėl išėjo į Galilėją.
Jam reikėjo eiti per Samariją“ (Jn4:1-4).
Šio aplankymo metu Viešpats man pasakė, kad Jis taip pasielgė žinodamas, jog fariziejai neseks paskui Jį
į Samariją. Jis norėjo, kad jie sugrįžtų atgal ir priimtų Jono atgailos tarnavimą. Jie turėjo priimti atgailos
tarnavimą prieš tai, kai Jis leis priimti Jį patį. Einat į Samariją jie buvo priversti grįžti atgal ir klausyti Jono
(viliantis, kad jie atgailaus).
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www.namu-baznycia.lt, namu.baznycia@gmail.com
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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.

Tas pats dalykas
Tas pats įvyko, kai fariziejai nelaikė Jėzaus stebuklų tuo, kuo jie iš tiesų buvo – ženklais, –jie norėjo
„didelių ženklų“ pagal savo supratimą. Jis stengėsi atkreipti jų dėmesį į ženklus, kuriuos Jis darė jų
akivaizdoje, tačiau jie į juos nekreipė dėmesio, ieškodami „didelių“ stebuklų.
Man tai primena aplankymą, kuris įvyko 2001 metų vasario mėnesį, kuomet Viešpats pasakė: „Matyk
tai, ką Aš matau: žmonės bėgioja iš vienos vietos į kitą, iš vieno tarnavimo į kitą ieškodami
reginio, manydami, jog tai antgamtiška! Tačiau jie nepastebi antgamtinio darbo, vykstančio jų
tarpe, netgi jų širdyse. Pats mokinystės procesas yra antgamtinis“.
Kokiam balsui paklūsti tu?
Nesvarbu,kad ir kas vyktų aplink mus, nesvarbu, kur link kryptų pasaulio įvykiai, Viešpats vis tiek
darbuojasi mūsų širdyse ir mes turime tuo gyventi. Labai lengva pasiklysti tarp daugybės balsų, todėl
mes iš tiesų turime klausytis tik Jo vieno balso. Tik taip mes sėkmingai pereisime mirties šešėlio slėnį.
Jis – džentelmenas, jei mes klausomės kitų balsų, Jis nekalbės. Vieną kartą prieš porą metų pastebėjau,
kad kurį laiką Tėvas man nieko nekalba – nei apie pasaulio įvykius, nei apie dalykus dėl kurių reikia
melstis ir aš paklausiau Jo, kodėl. Jis iš karto atsakė: „Tu gauni visą informaciją iš FOX NEWS, tai kodėl
Aš turiu tau ką nors kalbėti?“
Na taip! Aš atgailavau, išjungiau TV ir iš karto Jis vėl pradėjo man kalbėti apie tai, dėl ko reikia melstis ir
kokius įvykius reikia stebėti pasaulyje.
Kiek daug krikščionių naršo internetinius tinklalapius ieškodami šviežiausių pranašiškų žinių, paskutinių
ekonomikos naujienų, naujausios konspiracinės teorijos, viską sudvasindami ir laikydami tai pranašiškais
paskutinių laikų ženklais? Aš taip smarkiai įsitraukęs į tai, ką Viešpats daro dabar, kad neturiu laiko
gilintis į dalykus, keliančius baimę ir sumaištį.
Aš atrandu ramybę Jo balse, Jo Artume. Aš apsisprendžiau tikėti - jeigu ieškosiu Jo ir Jo teisumo, visa
kita man bus pridėta. Aš pasirenku apriboti visus girdimus balsus, kad aiškiau girdėčiau Jį.
Ženklai, kurių aš ieškau,yra mano širdyje ir prote, nes mokinystės procesas yra antgamtinis darbas. Ir aš
kupinas visko ir pertekęs gyvendamas vien tik tuo. O jūs?
Gausių palaiminimų!
John Fenn
www.supernaturalhousechurch.org
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com

Dienos, kuriomis gyvename. 4 dalis
John Fenn, 2011 m. balandžio mėn. 16 d., www.supernaturalhousechurch.org
Viešpats man pasakė…
Šiais metais Viešpats man pasirodė du kartus ir kalbėjo apie įvykius, kurie manęs laukia asmeniniame
gyvenime ir tarnavime. Kitą kartą Jis aplankė mane kovo 11 dieną, kelios dienos po žemės drebėjimo
Japonijoje, todėl aš galvojau, kad Viešpats pakomentuos įvykius musulmonų pasaulyje ir žemės
drebėjimą, bet Jis pasakė apie tai tik kelis žodžius (ir tik tuomet, kai aš pagaliau paklausiau), kurie
skambėjo taip:
„Ar tau tai rūpi? Nesvarstyk savo prote, ką reiškia visi šitie dalykai, nes tai turi įvykti, kaip parašyta: Jūs
išgirsite apie tai, bet tai dar ne pabaiga. O jums reikia būti Tėvo reikaluose, daryti tuos darbus ir viskas
jums seksis ir viskas su jumis bus gerai“.
Dauguma jaučia, kad mūsų planeta Žemė yra tokiame istorijos taške, kad mes jau galime matyti šviesą
tunelio gale ir turime viltį, kad gal būt ta šviesa nėra traukinys! Spėliojame: o gal ta šviesa – tai Viešpats,
o gal artėjanti nelaimė, bet dauguma jaučia, kad kažkas ateina į mūsų pasaulį (Ačiū Rob už dar vieną
vaizdingą paveikslą).
„Mes juk neviešpataujame jūsų tikėjimui, bet esame jūsų džiaugsmo talkininkai, nes (savo) tikėjimu jūs stovite...“
www.namu-baznycia.lt, namu.baznycia@gmail.com
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Pasilikti Tėvo reikaluose yra pati saugiausia vieta, kokia tik gali būti, nesvarbu kokie sūkuriai siaustų
aplink mus - mes turime siekti vaikščioti šviesoje, kurią turime, ir jei mes tai darysime, viskas su mumis
bus gerai.
Kaip veikia pranašystė
Kažkas turi „žodį iš Viešpaties“, kiti turi sapnus, kurie patvirtina tuos žodžius, ir padaro juos labiau
įtikinamais. Žmonės labai greitai priima šviežiausią pranašystę ir susitelkia į ją.
Savo gyvenime aš girdėjau daug žodžių ir čia yra kai kurie iš jų 1978 metais skirti Jungtinėms Amerikos
Valstijoms: JAV patirs TSRS ataką 1979 arba 80 metais, paėmimas įvyks 1988 metais, po to dar
patikslino paskaičiavimus – 1989 metais. Dievas nubaus naciją fiziškai padalindamas ją į dvi dalis, jei
Obama atsigręš prieš Izraelį, ir dar populiarūs bažnyčios paėmimo datos skelbimai - šiais metasi
paėmimas įvyks rugpjūčio 9-11 dienomis.
Pasilikite dabar su manimi – tai ne kritika. Tai krikščionybės istorija, todėl neįsižeiskite. Yra žodžių, kurie
sako, kad potvynio banga nušluos didžiąją dalį Nyderlandų, žodžiai, kad greitai užsidarys durys į Rusiją,
žodžiai, kad taip, kaip Dievas nuteisė Japoniją, taip greitai nuteis Kaliforniją. Oi, ir tai, kad Obama yra
Antikristas (pamenu, kad tokias pranašystes yra gavę visi prieš jį buvę prezidentai).
Atkreipkite dėmesį, kad aš sujungiau savo sąraše įtikėtinus ir neįtikėtinus dalykus - taigi kaip juos
atskirti?
Prisiminkite Joną
Jona pranašavo, kad Ninevė bus sugriauta per 40 dienų, bet tai neįvyko. Jei atkelsime tai į mūsų dienas,
galima būtų pasakyti, kad žodis buvo ne iš Dievo, nes tai neįvyko. Kiti gali pasakyti, kad pranašystę
sustabdė malda (teisingai - jie atgailavo), (Jonos 3:4,9-10).
Mozė pranašavo Egipte vergams žydams, kad Dievas nuves juos į Pažadėtą žemę, nors jie visi mirė
dykumoje išskyrus Jozuę ir Kalebą, ir mes visi žinome priežastį, kodėl TAS žodis neišsipildė (Iš 3:17,
4:29-31, 6:8).
Malachijo 4:5 parašyta, kad Elijas ateis prieš sugrįžtant Viešpačiui, nors Jėzus sakė, kad Jonas
Krikštytojas yra Elijas Mato 11:14. Tai ar Malachijo žodžiai buvo neteisingi, ar neišsipildė tiksliai taip, kaip
parašyta?
Tada - tai melagingi žodžiai, kuriuos žmonės kalba iš savo širdies, paskatinti savo emocijų, sumaišydami
dvasinius dalykus su emocijomis, tai panašu į Hananijo kūnišką pranašystę Jeremijo 28 skyriuje.
Žodžiai neišsipildė, užtruko, neišsipildė tiksliai taip kaip parašyta, ar visiškai neišsipildė? Kaip mums visa
tai nustatyti?
Diskusijų labui sakykime, kad visi modernūs „žodžiai“ nuo potvynių bangų iki kontinentų
padalijimo į dvi dalis yra iš Viešpaties. Neįmanoma nežinoti mažiausiai bent kažko iš to, kas yra
pranašaujama, taigi sakykime, kad tai yra iš Dievo.
Leiskite man papasakoti apie aplankymą. Prieš eilę metų, kai aš buvau tradicinės bažnyčios pastoriumi,
mes turėjome vieną porą tarp lyderių. Atrodo, kad vos ne kiekvienas atvykęs kalbėtojas pakeldavo juos iš
minios ir pranašaudavo, kad jie keliaus ir Jame darys didelius darbus.
Bet jų santuoka iširo, jie išsiskyrė ir išvyko. Aplankymo metu aš paklausiau Viešpaties apie juos, ir apie
tai ką sakė Izaijas: „Mano žodis, kuris išeina iš mano burnos, negrįš tuščias, bet įvykdys mano valią ir
atliks tai, kam yra siųstas“ (Iz 55:11). Taigi aš paklausiau apie tą porą, kaip tas žodis gali jiems kada
nors išsipildyti.
Viešpats pateikė šį elegantišką paaiškinimą: „Kai kurie žodžiai neišsipildys šiame amžiuje, bet
sekančiame“. Aš paprašiau nurodyti skyrių ir eilutę, nes niekada nebuvau anksčiau to girdėjęs.
„Senajame Testamente yra daug pranašysčių, kurios iššoka iš šito amžiaus ir kalba apie ateinantį amžių,
tai kodėl tau sunku tikėti, kad kai kurie žodžiai pasakyti šiame amžiuje išsipildys ateinančiame?“ (Taip,
kaip Iz 11:6-8, kur pasakyta, kad liūtas gyvens kartu su ėriuku, leopardas, jaunas liūtas ir ožys gulės
kartu).
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O kaip su Jona, Moze, Eliju?
Ninevė buvo sugriauta taip, kaip pranašavo Jona, bet tai buvo daugiau kaip 120 metų po to, kai sekanti
karta užmiršo Dievą, kaip tai išpranašavo Nahumas. Mozės žodis išsipildė vaikams tų, kuriems jis
pranašavo. Be abejonių du liudininkai, kurie pasirodys prieš Viešpaties sugrįžimą (Apr 11) yra Mozė ir
Elijas atstovaujantys Įstatymą ir Pranašystę, kurios įrodo, kad Jėzus yra Kristus (čia naudojamas tas pats
metodas kaip Luko 9:31. Jėzus naudojo tą metodą aiškindamas, kas visuose Raštuose (Mozė ir pranašai)
apie Jį pasakyta (Lk 24:27). Paulius taip pat naudojo šį metodą. Tie du liudytojai turės valdžią sustabdyti
lietų ir iššaukti žemei nelaimes, net paversti vandenį krauju).
Taigi visi šitie žodžiai – išsipildė vienu ar kitu būdu, arba užtruko...
Sakykime, kad visi šitie žodžiai YRA iš Dievo. Padiskutuokime. Tuomet mes turime tikėti, kad jie visi
išsipildys, bet galbūt dar negreitai, arba pačioje amžiaus pabaigoje, ar netgi 1.000 metų Jėzaus valdymo
žemėje pabaigoje. Mes negalime žinoti.
Tačiau dabar mes ŽINOME tai, ką man pasakė Viešpats: „Bet tau reikia būti Tėvo reikaluose, daryti tai,
ką turi daryti, ir tau viskas seksis ir viskas su tavimi bus gerai“.
Jei aš valgysiu tik mėsą, nebūsiu sveikas. Jei maitinsiuosi tik šokoladu, nebūsiu laimingas (nors gal ne
visi su tuo sutiks ). Jei tu maitiniesi tik tomis pranašystėmis, kurios skraido aplink, tai tas pats, kaip
visada valgyti vieną ir tą patį maistą. Jei taip elgiesi, tu nebūsi sveikas...
Mes turime valgyti subalansuotą dvasinį maistą. Turime žinoti, kokios pranašystės skraido aplink šiuo
metu, bet valgyti ir kitas, dar svarbesnes dvasino maisto rūšis - tai Žodis, garbinimas, malda,
bendravimas, evangelizmas. Nesusitelkite tik į vieną temą. Pavyzdžiui, kaip sakoma apie išlaisvinimus,
jog gali atsitikti taip, kad jau už kiekvieno krūmo imsime matyti demonus. Tą patį galima pasakyti apie
užtarimo judėjimą, ar netgi namų bažnyčių judėjimą. kai kurie (ne aš) yra taip stipriai į tai susitelkę, kad
galvoja, jog visi kiti būdai yra blogi. Mums reikia išlaikyti balansą ir tuomet turėsime ramybę.
Štai čia keletas temų dėl ko melstis? Aš galiu jums pasakyti kai kuriuos dalykus, kuriuos Tėvas
parodė man ir mano žmonai, mes dirbame drauge. Štai tie dalykai, dėl kurių mums buvo liepta melstis,
kad būtų galima kai kokių įvykių išvengti, arba susilpninti jų poveikį.
Kai Tėvas kažką atskleidžia, nesvarbu kokia tai bloga žinia, ją visada lydi ramybė. Kai šėtonas pateikia
kažką, tai lydi baimė. Būtent apie tai mokė Jokūbas (Jok 3). Žemiška išmintis sukelia sumaištį ir baimę,
išmintis iš aukštybių yra tyra, taikinga, švelni.
Pavasaris ir dalis vasaros yra poilsio ir pasiruošimo laikas, bet tiems, kurie turi ausis, kad girdėtų,
rugpjūtyje buvo prašymas melstis už Izraelį, kad jis gindamasis nebūtų išprovokuotas atsakyti karo
veiksmais Hamas/Iranui. Rugsėjį iki galo metų – reikia melstis dėl ekonomikos ir dar kelių dalykų. Bet
neužmirškime, kad žinią visada lydi ramybė.
Malda yra galinga – Mato 24:20 Jėzus kalbėjo apie Antikristą Jeruzalėje, bet Jis sakė (24 eilutė) melstis,
kad tai neatsitiktų žiemą arba per Šabatą. Taigi nors kai kurie dalykai yra įrėžti akmenyje, metų laikas ir
savaitės diena gali būti pakeista. Malda daug gali, pasilikime Tėvo reikaluose ir būkime susitelkę tik į tai.
Gausių palaiminimų!
John Fenn
www.supernaturalhousechurch.org
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com
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