„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.

Pranašiškas žodis
John Fenn, 2011 m. liepos mėn. 23 d., www.supernaturalhousechurch.org
Sveiki, turiu dvi naujas cd/mp3 serijas:
Vaisiai, riešutai ir dribsniai: Kaip žinoti, kad mokymas yra Dievo Žodis, o ne „pusryčių košė“.
Kaip gali atskirti ar mokymas, kažkieno dvasinis patyrimas bei pranašystė yra nuo Dievo lūpų, ar
kažkieno asmeninė Rašto vietos ar eilutės interpretacija? Kaip tu gali padėti tam, kuris tiki „pusryčių
koše“, susigrąžinti balansą? Mokymas tiems, kurie nori išvengti šitų duobių ir visiems, kurie nori suprasti,
ar kažkoks patyrimas, mokymas ir žodis tikrai yra nuo Dievo, ar ne, ir kaip atskirti „pusryčių košę“ nuo
Dievo Žodžio?
Dievo laikų suvokimas. Audio knyga. Ši knyga yra apie Jėzaus ir angelų aplankymus, kurie prasidėjo
1986 balandžio mėnesį. Čia aprašomas dangaus požiūris į mūsų gyvenimą ir, kaip judėti Dievo mums
nustatytame laike, užuot judėjus mūsų pačių pasirinktame laike. Tai žvilgsnis už uždangos į tai kaip
Tėvas ir Viešpats Jėzus dirba, į angelų tarnavimą, ir dar daug daugiau. Aš pridėjau papildomos
informacijos ir detalių, viso 4,5 val. (kitą mėnesį pasiūlysime knygos „Dievo laikų suvokimas“ tęsinį).
Pranašiški žodžiai
Naujiems skaitytojams turiu apibendrinti tai, ką aš gavau per paskutinius porą metų. Kuomet Viešpats
pradėjo man pasirodyti 1986 balandžio mėnesį, daugelis tų aplankymų buvo mokymo aplankymai – apie
tai mano knygos „Dievo laikų suvokimas“ ir jos tęsinys („Dievo kelių pažinimas“).
Bet tarp tų mokymo aplankymų buvo aplankymai, kai Jis pasakė man, ką Jis daro Kristaus kūne. Dabar,
kai Jis man pasirodo, tai dažniausiai būna susieta su tuo, ką Jis daro kūne.
Bet kai Tėvas kalba man, tai visada būna apie pasaulio įvykius – didelis paveikslas ir dažnai palydimas
regėjimo. Dažnai Jis pradeda sakydamas: „Tau reikia dėl to melstis...“. Tai gali atrodyti kažkam keista,
bet prisiminkime, jog maldos esmė yra tai, kad Jo valia išsipildytų žemėje ir Jis įspėja užtarėjus ir tuos,
kurie „stovi ant sienos“ dėl ko reikia melstis.
Šiek tiek apžvalgos
Tai nėra aplankymų ir žodžių sąrašas, bet tai leidžia man apibendrinti kai kuriuos iš jų, nes vienas iš
būdų, kaip Tėvas ir Viešpats visada man kalbėdavo buvo toks - nauja žinia buvo tęsinys anksčiau
buvusios - linija ant linijos, pamokymas ant pamokymo, todėl yra svarbu viską sudėlioti į eilę. Taigi, čia
keli apibendrinimai.
1990-1992 metais, kelių aplankymų metu, Viešpats liepė man stebėti Kiniją ir, kad ji taps ekonomiškai
stipri bei bandys daryti įtaką Azijai ir Afrikai bei dominuoti pasaulyje. Jis taip pat pasakė stebėti Turkiją ir
jos aljansą su Rusija, nes Europa tai atmes ir pasisuks į Rusiją ir musulmonų pasaulį. (Apie Turkiją
pranašaujama Ezekielio 38, kaip apie vieną iš tautų aljanse, kurios puls Izraelį ir bus nugalėtos, taigi tai
raktinė tauta).
Jis taip pat man pasakė apie artėjantį masišką išėjimą iš tradicinių bažnyčių, tikėjimo atskiedimą dėl
susimaišymo su Rytų religijomis ir kūniškumu, ir apie namų bažnyčių pakilimą. Šitos dalies aš tada
nesupratau, ją supratau praėjus dešimčiai metų. Ir dabar, žinoma, mes matome Naujojo Amžiaus
mokymų susimaišymą su charizmatiniu tikėjimu, kaip įrodymas šito yra mokymas, kad galima keliauti į
dangų savo noru.
2000-2005
2001 lapkričio mėnesį man pasirodė Viešpats ir pasakė pradėti namų bažnyčią ir namų bažnyčių tinklą bei
struktūrą, kuri aprūpintų namų bažnyčių vystymąsi visame pasaulyje. „Kai aš paklausiau Jo kodėl, Jis
pasakė: „Tai dėl tų laikų, kurie ateina. Būk resursais joms ir aprūpinimu dėl tų laikų, kurie ateina“.
Štai tai mes ir darome nuo tada iki dabar – vystome namų bažnyčių santykius, kurie natūraliai veda į
bendrą tinklą – į aprūpinimą visiems - dvasinį, emocinį, socialinį ir natūraliais būdais.
Bush/Kerry rinkimų metu turėjau keistą jausmą dėl Demokratų sparno ir paklausiau Tėvo, kokia tai
dvasia. Jis pasakė, kad tai socializmo dvasia. Ji gali būti sulėtinta, bet negali būti visiškai sustabdyta.
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Tėvas pasakė man apie kitus sunkius JAV laikus. Jis pasakė, kad JAV turės eilę visokių rūšių gamtinių
nelaimių per kelis ateinančius metus (sausra, potvyniai, audros, sniegas), tada du uraganai, ir tai įvyks,
kai situacija dėl nacionalinė ekonomikos jau ir be to bus įtempta.
Šių įvykių ir po jų metu bus trys žemės drebėjimai. Vienas Kalifornijoje, vienas St. Louis, ir nežinau kur
kitas, bet gali būti didelis drebėjimas Kalifornijoje. Regėjime aš mačiau St. Louis drebėjimo pasekmių
žemėlapį - jis siekė šiaurės rytus, buvo jaučiamas Čikagoje ir Indianapolyje.
2003 pavasarį Tėvas liepė man melstis dėl plano įvežti į šalį shaoulder fired missiles ginklus, kuriais
galima šaudyti į oro pajėgų objektus. 2003 metais šis planas buvo paskelbtas viešai, kai buvo įvykdyti
areštai, ir aš paklausiau Tėvo, kas bus su šalimi. Jis pasakė: „Stebėk… kai Hillary užims pareigas, ji bus
JAV senatore, taigi aš žinojau tik valstijos sekretorių, VP ar Prezidentas pasiliko? Mes dabar esame šitame
„stebėjimo“ laike.
2005 metais aš mąsčiau apie pasikeitimus krašte per paskutinius dešimt metų. Didžiausias susirūpinimas
buvo dėl Monikos Lewinsky. Po to, 2009 lapkričio mėnesį įvyko karas, ir t.t. Tėvas pasakė man: „ Jei tu
manai, kad neatpažįsti krašto dėl to, kas atsitiko per paskutinius 10 metų, aš sakau tau tiesą: tu ir vėl jo
neatpažinsi po 10 metų“ (tai bus 2015 m.)
Per pastaruosius porą metų
2009 metų pavasarį, aplankymo metu Viešpats man pasakė: „Tu matysi pogrindinio tinklo susikūrimą
mano kūne. Tu išgirsi apie pirkimą ir pardavimą, davimą ir priėmimą, prekiavimą ir prekių mainus“. Jis
mokė mane apie pogrindinę ekonomiką iš Apd 2-6, kaip jie rūpinosi vieni kitais šalia romėnų, žydų
ekonomikos ir niekas nestokojo.
Jis mokė kaip našlės ir kiti Jo kūne buvo aprūpinti namuose ir šeimose, užuot palikti elgetauti gatvėse.
Tuo metu kiti panašūs į juos, kaip matome Evangelijose, buvo gatvėse. Tik būdamas Kristaus kūne, tu
galėjai patirti tokį aprūpinimą, rūpestį ir meilę, nes tai buvo dalimi to, ką jie darė, ir kuo jie buvo, ir kaip
jie bendradarbiavo viename tinkle.
Kitame aplankyme tą pavasarį aš paklausiau apie ekonomiką, ir Jis pasakė, kad bus įvairių signalų, bet
pagrindinė tendencija JAV ir dėl JAV pozicijos pasaulyje bus slinkimas žemyn.
Po kelių mėnesių, kai aš klausiau Tėvo, jeigu respublikonai ženkliai laimės 2010 lapkričio mėnesį
vykstančiuose rinkimuose, kas ir įvyko prieš metus, aš iš karto mačiau regėjimą. Tai buvo vaikų žaidimų
aikštelėje. Vyras su kostiumu, kurį atpažinau buvus kongresmenu, klūpėjo ant kelių ir stengėsi užtraukti
save čiuožyne aukštyn, kuri turėjo viduryje iškilimą. Jis pasislinkdavo šiek tiek aukštyn, bet po to
slysdavo atgal ten, kur pradėjo, ar šiek tiek žemiau ir niekada negalėjo prasiveržti pro tą guzą. Aš
prisiminiau Viešpaties žodžius aplankymo metu prieš tris mėnesius apie ekonomiką ir poziciją pasaulyje,
kas atitiko tą slydimą žemyn čiuožyne.
Regėjimas reiškė, kad respublikonams iki 2010 gerai seksis, bet kai tik jie sutiks tą kliūtį, jie niekada
negalės jos nugalėti ir iš esmės, nedaug galės padaryti nuo 2010 iki 2012 rinkimų.
Kitame aplankyme Viešpats pasakė man, kad Jis prašo Savo kūną teisti save dėl finansų ir santykių sutvarkyti savo finansinius ir santykių namus. Jis kalbėjo apie tai, kad vertintume tuos su kurias
bendraujame, gyventume pagal biudžeto galimybes ir išeitume iš skolų. Jis pasakė, kad ateina laikai, kai
daugelis, kurie atitolo nuo mūsų dėl namų bažnyčių veiklos, ateis pas mus pagalbos ir tik tada norės būti
dalimi to, ką mes darome, būk atidus savo požiūriui į juos, mylėk ir priimk juos vis tiek.
Šiais metais
Dažnai mano žmona turi „nuojautą“ apie tai, kokie bus metai, o tada Jis man apreiškia specifinius
dalykus. Šiais metais mes gavome (ir publikavome tai) - sąmyšis pavasarį, tada poilsis birželio mėnesį ir
dalį liepos, liepos/rugpjūčio mėnesį bus perėjimas. Tėvas man liepė rugpjūčio mėnesį melstis už Izraelį
dėl galimo karo ir melstis dėl jų sienų.
Jis pasakė, kad rugpjūtis bus perėjimas, ir tada 2011 rugsėjo mėnesį ir sekančiais metais bus didelės
tamsybės JAV ir pasaulio ekonomikai. Aš tikiuosi, kad tai gali būti pakeista, nes Tėvas liepė melstis, bet
vyks didelis nuosmukis – tai ves į depresiją, paveiks visą pasaulį, sukels visuotinius ekonomikos
pasikeitimus, kai kuriuos tai sustiprins, kai kuriuos, tokius kaip JAV - susilpnins.
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Šią savaitę
Aš klausiau Tėvo apie visus minėtus ir kitus dalykus, apie kuriuos čia nerašiau, ir apie derybas dėl skolų,
ir Jis man pradėjo kalbėti:
„Visi šitie dalykai užtruks 4-5 metus. Prisimink, Aš sakiau tau 2005 metais, kad tu neatpažinsi tada savo
šalies, tos kuri bus 2015. Prisimink regėjimą apie čiuožynę – pasaulio ekonomika pasitrauks nuo JAV į
Europą ir Azijos tautas netgi sunkiais laikais ir tai turi įvykti, kad jos atliktų savo vaidmenį. Žinok tai,
sūnau, nesvarbu, kokius sprendimus priims kongresas, nesvarbu, kas bus išrinktas, ekonomika vis tiek
per kelis metus pasikeis, vieni dalykai vyks greitai, kiti lėčiau. Dabar pasaulio lyderiai labai sunerimę dėl
JAV, taigi net jei ekonomika stipriai pasikeis, jie vis tiek kurs savo planus. Bet kas tau dėl viso šito?
Ieškok Manęs ir Mano karalystės ir visi dalykai tau bus pridėti, ir visiems, kurie gyvena pagal mano
ekonomiką ir kelius, nes Aš įvykdysiu Savo valią jų gyvenimuose, kai jie ieškos Manęs ir vaikščios su
Manimi“.
Žiūrėk į perėjimą nuo dolerio, kaip pasaulio standarto į užstatą. Žinok tai, jei biudžetas yra praskolintas –
tai pakerta valstybės gerovę, daugelis, kurie pripratę gauti pašalpą bus nusiminę. Aš prisimenu
paskutinius David Wilkerson žodžius (kažkuria prasme) apie riaušes miestuose.
Prisiminkit, ką aš kalbėjau apie ekonomikos sąlygas cd/mp3 serijose „Armagedonas“, kur Apreiškimo 6:6
sako, kad ateityje sunkiu ekonomiškai metu, kviečių ir miežių kainos labai išaugs.
Sunkvežimio padanga
Praeitą savaitę antradienį aš vežiau savo neįgalų sūnų į grupės namus ir vairavau mūsų 270.000 mylių
pravažiavusį sunkvežimį 115 mylių (185 km) į Tulsą ir CWOWI nuosavą sklypą Tulsos pietvakariuose.
Mes laistėme vaismedžius ir uogų krūmus (pasodintus, kad būtų aprūpinimas bažnyčiai ateityje), gavau
paštą, susitikau su jaunesniu sūnumi Brian ir jo žmona ir savo asistente Amy dėl verslo reikalų, ir po to
važinėjau su dar kitais pavedimais mieste.
Iki to laiko buvau nuvažiavęs apie 150 mylių (245 km.), kai kuriuos iš jų 78 mph (128 km/h) greičiu, kai
kuriuos iš jų purvinu duobėtu keliu, kai kuriuos aplinkinėmis gatvėmis, bet kai aš įvažiavau į banko
automobilių stovėjimo aikštelę, žiūrėdamas pro langą, sunkvežimis šiek tiek šoktelėjo. Aš pažiūrėjau į
atbulinio vaizdo veidrodėlį ir pamačiau, kad atsarginė padanga nuriedėjo ir nukrito ant betono.
Kuomet ji nukrito, aš važiavau lėtai. Aš sustojau, sugrįžau, pritvirtinau padangą, ir surinkau
išsivarsčiusius varžtelius. Jei ta padanga būtų nukritusi važiuojant 78 mph (128 km/h) greičiu, ji
greičiausiai būtų atsimušusi į kitą automobilį. Jei tai būtų nutikę miesto gatvėje, ji galėjo trenktis į kitą
automobilį, pėstyjį, vaiką, ar padaryti kitokią žalą.
Bet Tėvas paruošė mūsų gyvenimus taip, kad ji nukrito tiksliai būtent tokiu momentu, kai važiavau lėtai, į
parko aikštelę, ir kai nebuvo kitų mašinų už manęs. Štai todėl aš nieko nebijau, nieko kas be nutiktų
ateityje. Aš nesu pagonis, kuris ieško maisto ir drabužių. Aš turiu Tėvą, kuris nukreipia mano žingsnius ir
todėl, kai dabar matau mažus sutapimus savo gyvenime ir per pastaruosius 37 metus, kai vaikščioju su
Juo, žinau, kad Jo aprūpinimas visada bus su manimi.
Pasilikite ramybėje, darykite tai, kas teisu, protinga (apdairu), tai, ką jūs galite padaryti, o visa kita Jis
padengs. O aš noriu informuoti ir pasidalinti, ir viliuosi tai bus jums palaiminimu. Klausykite, ką Dvasia
kalba bažnyčiai.
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...“
www.namu-baznycia.lt, namu.baznycia@gmail.com

(2 Kor 1:24).

3

„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.

Atnaujintas pranašiškas žodis
John Fenn, 2011 m. rugpjūčio mėn. 13 d., www.supernaturalhousechurch.org
Sveiki visi,
Pranašiškas žodis
Yra keletas dalykų, kuriuos aš nutylėjau liepos 20 dienos straipsnyje „Pranašiškas žodis”, ir kas paaiškėjo
stebint pastarųjų dienų įvykius, taigi aš įsiterpiu į seriją „Viltis“, kad galėčiau pranešti šituos dalykus.
Pirmiausiai apie tai, kas paaiškėjo, po to kas nutylėta.
Jūs prisimenate mano liepos 20 dienos „Savaitės Mintis“, pavadintas „Pranašiškas žodis”. Čia aš
apibendrinau esminius žodžius, kuriuos esu gavęs per eilę metų, pabaigiau pasakodamas apie
pastaruosius Viešpaties aplankymus ir žodžius, kuriuos gavau iš Tėvo.
Prisimenu, kad 2009 metų pavasarį Jėzus pasirodė man ir atsakė į mano klausimą apie ekonomiką ir JAV
būklę, nuo tada iki 2012 rinkimų. Jis pasakė, kad pagrindinė tendencija bus JAV ekonomikos ir JAV
pozicijos pasaulyje smukimas.
Po trijų mėnesių, vėlyvą 2009 metų vasarą, jūs pamenate, aš paklausiau Tėvą dviejų klausimų: ar
respublikonams seksis ir ar jiems pavyks pakeisti ekonomiką 2010-2012 rinkimų cikle?
Kai aš paklausiau Jo šitų dalykų, aš tuoj pat patekau į Dvasią, stovėjau žaidimų aikštelėje prieš vaikų
čiuožynę. Ten buvo žmogus, jis klūpėjo ant kelių veidu į čiuožynę, bandydamas užtraukti save čiuožyne
aukštyn per iškilimą čiuožynės viduryje – koks dažnai būna čiuožynėse. Tas žmogus, aš žinojau buvo
respublikonų kongresmenas, jis negalėjo prasiveržti pro tą iškilimą, bet vis nuslysdavo žemyn ten kur
pradėdavo ir netgi žemiau.
Aiškumas
Vėlyvą 2009 metų vasarą, kai Tėvas parodė man regėjimą apie kongresmeną čiuožynėje, aš supratau iš
to regėjimo, kad respublikonams seksis 2010 rinkimuose, bet iškilimo reikšmė buvo iki šiol neaiški.
Dabar aišku, kad iškilimas buvo JAV skola/deficitas. Žodis Jėzaus aplankyme 2009 metų pavasarį apie
„smukimą čiuožyne žemyn“ ir po to sekęs regėjimas iš Tėvo, abu buvo apie 2010-2012 metų rinkimų
ciklo laikotarpį.
Tai reiškė, kad bus pasistūmėjimų į priekį ir sustojimų, bet mažai tikro progreso per sekančių metų
rinkimus. Mes gal matysime kažkokį progresą, bet pagrindinė kryptis bus smukimas, kaip rašiau liepos 20
dienos laiške (jei praleidote, galite jį rasti mūsų tinklalapyje archyvų skyriuje).
Ko aš nepasakiau liepos 20 dieną
Aš tuomet nutylėjau kažkuriuos dalykus ir net dabar turiu tai daryti, nes kai kurie skaitytojai gali išsigąsti,
o šito aš nesiekiu. Du dalykai, apie kuriuos aš čia rašysiu, neturi būti skaitomi su baime, nes kaip Tėvas
aprūpino praeityje, Jis aprūpins ir ateityje. Pasilikite ramybėje savo dvasioje net tada, kai protas spėlioja
kas vyksta, bet prisiminkite aplankymą, kurio metu Jėzus kalbėjo apie tinklą Savo kūne, kurį aš
apibūdinau liepos 20 dienos „Mintyse“.
Be kitų dalykų Tėvas man tada pasakė, kad ateina banga persekiojimų „...ir netgi dabar jau tai yra
(priešo) atpalaiduota žemėje“. Jis man dar tada pasakė:
„...Situacija bus tokia bloga, kad kai kurie valdžios atstovai nusimes atsakomybę dėl savo veiksmų ir
ieškos atpirkimo ožio. Visų pirma dėl sunkumų bus kaltinami konservatoriai, bet tai pavirs į krikščionių
kaltinimą dėl visuomeninių nelaimių. Krikščionys bus pristatomi kaip tie, kurie sukėlė ekonomikos
problemas, blokuoja jų sprendimus, ir trukdo progresui. Kaip istorija rodo – tai pirmiausia bus
fragmentiškai, bet vėliau išplis, kol taps kultūros dalimi, kurioje taip tiki kiekvienas eilinis žmogus“.
Prisiminkite, liepos 20 dieną aš pasidalinau tuo, ką Tėvas man pasakė, kad tai „...išsivystys per keturispenkis metus“. Taigi nebijokite, bet budėkite. Kai jūs matėte, kad New York Times pristatė norvegų
žudiką kaip „krikščionį“, tai viena to dalis. Kai girdite senatorių John Kerry ir kitus, kurie vadina JAV
smukimą pagal Standard & Poors „Arbatos vakarėlio smukimu“ - tai tos dvasios veikimo rezultatas.
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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.

Šėtonas naudojasi susidariusia situacija, ir kai pasaulis sutinka ekonominę krizę, ta dvasia turi galimybę
veikti įvairiose šalyse ir kultūrose ateinančiais metais, per 4-5 ekonominių problemų metus.
Antras dalykas
Tai gavau prieš kelis metus, dalinausi tik su Barbara ir su kai kurias individais. Kaip sakiau, paprastai
Viešpats aplankymų metu kalba apie tai, kas vyksta Kristaus kūne. Kai Tėvas man pasako ar parodo
dalykus - tai visų pirma ir visada būna dėl maldos.
Todėl aš suprantu, kad tuos dalykus, apie kuriuos Jis man pasako ar parodo galima pakeisti, susilpninti
arba išvengti. Mt 24:15-20 yra mano mėgstamas pavyzdys apie maldos jėgą. 15 eilutėje Jėzus kalba apie
Antikristą, kuris ateis į Jeruzalės šventyklą viduryje 7 metų taikos sutarties laikotarpio. 16-19 eilutėje
Jėzus kalba, kad tie, kurie tai matys tegul išeina iš miesto.
20 eilutėje Jis sako „Melskitės, kad jums netektų bėgti žiemą ar per sabatą“. Antikristo atėjimas į
Jeruzalę viduryje 7 metų taikos sutarties yra faktas, kuris iškaltas akmenyje. Tačiau galima melstis dėl
metų laiko ir savaitės dienos, kada tai įvyks.
Taigi priimkite tai, ką sakau su kruopelyte druskos, nes aš meldžiausi, kad tai JAV neįvyktų. Tai buvo
prieš kelis metus, ir Tėvas kalbėjo man apie kai kuriuos dalykus, kurie vyksta dabar ir aš paklausiau, jei
dalykai vyks taip, kaip dabar vyksta, kuo tai baigsis.
Aš buvau susirūpinęs ir pasakiau Jam, kad nedaug turiu santaupų banke ir jei ateis sunkūs laikai,
norėčiau, turėti jų daugiau. Jis pertraukė mane klausimu: „Kodėl tu nori ten padėti savo pinigus?“ Staiga
aš atsidūriau Dvasioje ir buvau perkeltas į banko automobilių stovėjimo aikštelę. Per dvi minutes prieš
akis praplaukė savaitgalis kaip pagreitintam filme.
Bankų apgulimas
Ketvirtadienį buvo bankų apgulimas, žmonės veržėsi atsiimti savo pinigus ir pamatė vyriausybės
skelbimą, kad penktadienį visi bankai šalyje nedirbs.
Žmonės lūkuriavo norėdami patekti į banką, bet negalėjo. Kai kurie pyko, visi buvo išsigandę. Aš
supratau, kad visur vyko riaušės, demonstracijos ir neramumai. Bet daugelis žmonių nesuprato, kas
vyksta.
Staiga prieš mane iškilo šeštadienio rytas. Bankas atsidarė ir dolerio vertė buvo kritusi, atrodo apie 50%,
nuo to, kokia ji buvo ketvirtadienį. Tada regėjimas baigėsi ir aš vėl buvau namuose ir nuo tada aš
daugiau nesiskundžiau.
Tai nėra kvietimas pasiimti pinigus iš banko, o tai, ką aš mačiau. Turiu viltį, kad pasikeitimus mes
žinosime iš anksto, kai/jei tai nutiks, taigi bus laiko veikti. Taip lygiai per pastarąsias savaites žmonės
kalba, kad JAV kreditų reitingas kris, ir kai kurie jau tam pasiruošę, kuomet kalba eina apie dolerio
devalvaciją reikia imtis rimtų sprendimų gerokai iš anksto prieš tai nutinkant.
Po to regėjimo aš supratau, kad vienas būdas kaip vyriausybė sumažina savo skolas – tai devalvuodama
(nuvertindama) valiutą. Pagal tą regėjimą, kurį aprašiau, JAV skola staiga stebuklingai sumažės per pusę,
palyginus kokia ji buvo praeitą savaitę. Jūs neturite reaguoti baimėje į tai, kas ateina iš Dvasios. Tik
stebėkite plačiai atmerkę akis.
Suvokite štai šitai
Jei konservatorių interesai laimės Baltuosiuose Rūmuose ir/arba Senate 2012 rinkimuose, supraskite, kad
nauja administracija dirba su praeitos administracijos biudžetu iki kitų metų liepos. Kitais žodžiais, naujas
prezidentas ir kongresas pradedantis dirbti 2013 sausį, negalės sureguliuoti savo biudžeto iki 2014 metų
rugpjūčio.
Tuo metu, jei bus įvykdytos griežtos ekonomikos priemonės tai reikš, kad vėl bus sumažintas valstybinis
finansavimas. Ar kils riaušės, kaip matėme Graikijoje, kai vyriausybė sumažino valstybinę paramą? Kas
bus kaltas? Tie konservatoriai, iš kurių daugelis yra krikščionys.
Jei dabartinis jėgų balansas pasiliks toks pat iki 2012 rinkimų ir JAV toliau smuks ekonomiškai, kas toliau
bus kaltinamas? Konservatoriai, daugelis iš jų yra krikščionys. Taigi aš galvoju, kas nutiks pasaulyje ir
apie Tėvo žodžius: „šitie dalykai įvyks per 4-5 metus“...
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Ne laikas bijoti, bet atsibusti. Kai Viešpats pasirodė man 2001 metų lapkričio mėnesį ir pasakė pradėti
„namų bažnyčią ir namų bažnyčių tinklą“, Jis pasakė: „tai resursai laikams, kurie ateina“ ir „būk resursais
jiems, dėl tų laikų, kurie ateina“. Jis matė, kas ateina į pasaulį. Tie, kurie susitinka namuose turi artimų
draugų tinklą ir tikinčiųjų bendruomenę, kurie bus jiems resursais ir tiems, kurie yra aplink juos,
išgelbėtiems ir neišgelbėtiems. Jūsų broliai ir sesės Viešpatyje yra jums didžiausi resursai, o tu esi jiems.
Kristaus kūnas turi pradėti rimtai vertinti tarpusavio santykius.
Aš nemanau, kad dauguma žmonių suvokia, kokie rimti dalykai vyksta Dvasioje, kai krikščionys elgiasi
kaip krikščionys, aš rašysiu apie tai „Savaitės mintyse“ rugsėjo mėnesį. Kitą savaitę tęsiu „Vilties“
seriją.... Jo Buvime (Artume) yra ramybė.
Gausių palaiminimų!
John Fenn
www.supernaturalhousechurch.org
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com
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