„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
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Sveiki,
Daug balsų
Jaunas žmogus susižavėjo demonų išvarymu. Greitai priežastis viskam, kas vyko ne taip kaip reikėjo,
arba bent jam taip atrodė, kad turi būti kitaip, jam buvo demonas ir tai jį „išlaisvino“ nuo asmeninės
atsakomybės, nes demonas privertė jį taip elgtis.
Jauna moteris buvo užtarėja ir jautri Šventajai Dvasiai. Greitai ji ėmė jausti tokią naštą melstis, kad
nustojo reguliariai maitintis, iš jos liko tik oda ir kaulai, nes visas gyvenimas buvo užpildytas malda ir
pasninku bei įsitikinimu, kad jeigu ji to nedarys žmonės patirs tragedijas ir tai bus jos kaltė.
Pora sužinojo, ką Biblija moko apie mūsų žodžių jėgą ir ėmė labai rūpintis tuo, ką jie sako. Greitai jie
nesugebėjo tinkamai susitvarkyti su realiomis aplinkybėmis, bet ėmė joms kalbėti, kad jos būtų pakeistos
ir taisydavo kitus, kurie neteisingai kalbėjo.
Kodėl taip atsitiko?
Šitie dalykai nutiko, nes žmonės neturėjo absoliutaus standarto, pagal kurį galima įvertinti ir sužinoti,
kaip pritaikyti mokymus, kuriuos jie girdėjo.
Kai Jėzus sako, kad Jo avys girdi Jo balsą ir kitų jos neseks, tuomet, kai gyvenime reikia daryti
sprendimus Jis nesitiki, kad mes apsispręsime pagal vieną žodį. Netgi apsisprendimas, kuris vedė mus į
išgelbėjimą, buvo kulminacija savaičių ir mėnesių, o gal būt net metų vykusio apšvietimo, kuomet Jis
dirbo su mūsų širdimis, nuolatos traukdamas mus prie Savęs.
Jono 6:63 Jėzus pasakė „Dvasia teikia gyvybę… Žodžiai, kuriuos Aš kalbu, yra dvasia ir gyvenimas“.
Dvasia ir Žodis sutinka. Vienas patvirtina kitą ir niekas neina atskirai.
Absoliutas ir ne absoliutas
Žydams 1:1-3 yra viena mano mėgstamiausių Rašto vietų, kalbanti apie tai, kad „Daugel kartų ir įvairiais
būdais praeityje Dievas (Tėvas) yra kalbėjęs tėvams per pranašus, o šiomis paskutinėmis dienomis
prakalbo mums per Sūnų, kurį paskyrė visa ko paveldėtoju ir per kurį sutvėrė pasaulius. Kuris (Kristus)
yra skaisčiausias Dievo (Tėvo) šlovės spindesys ir Jo (Tėvo) esybės tikslus atvaizdas, viską laikantis Jo
(Tėvo) jėgos žodžiu...“
Tai NE Žodžio jėga, lyg Žodis būtų vienas, bet tai Jėzus yra Tėvo jėgos Žodis (Dvasia). Žodis ir Dvasia
nėra nepriklausomi vienas nuo kito, jie yra Viena. Jėzus yra Žodis kylantis iš Tėvo jėgos ir štai kaip visi
dalykai yra palaikomi. Žodis ir Dvasia yra absoliutus standartas kuriuo visi mokymai ir veiksmai yra
matuojami.
Jei jie pagal tai negyvena...
Žmonės tampa dvasiškai nesubalansuoti, nes nepaiso Žodžio ir Dvasios susitarimo savo gyvenimuose. Jie
girdi mokymą, kuris atrodo dvasinis, bet nežino kaip jį palyginti su Dievo Žodžiu. Nors kai kurie mato
klaidą, bet tai atrodo taip dvasinga, ir mokytojai tokie žymūs, kad jie palieka Žodį ir bendrą supratimą,
kad bėgtų paskui to mėnesio dvasinį kvapą.
Jie palieka bendrą supratimą tikėjimo vardan.
Jaunam žmogui, kuris galvojo, kad už visko stovi demonai, reikėtų skaityti Evangelijas, Apaštalų darbus,
arba bet kurį laišką ir jei jis būtų tai daręs, jis būtų pamatęs, kad demonai nėra visokio blogio priežastimi
ir iš žmonių tikimasi, kad jie prisiims atsakomybę už savo gyvenimą.
Jauna mergina baigė savo pasninkavimus tuo, kad patyrė išsekimą ir kurį laiką turėjo gydytis
psichiatrinėje ligoninėje. Jeigu ji būtų skaičius Žodį, ji būtų pamačiusi vienos dienos pasninko pavyzdžių ir
dalinius pasninkus ilgesnį laiką (tokius kaip Danieliaus 3 savaičių pasninkas, kai jis atsisakė skanaus
maisto, vyno ir mėsos; Dan 10:3), bet visada tik kuriam laikui.
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Pora, kuri labai rūpinosi tuo, ką jie sako, greitai buvo pagauta teologijos, kuri moko: jei aš padarysiu tai,
tuomet Dievas padarys man šitai, lyg būtų prie Las Vegas lošimo automato ir lauktų, kol išloš aukso
puodą. Jie buvo taip sužeisti, kad nustojo lankyti bet kokią bažnyčią - bet kokios formos, pavidalo ar
tradicijos.
Jei jie būtų skaitę Žodį, jie būtų pamatę tai, kodėl mes turime žiūrėti ką sakome, kad Viešpats yra gyvas
asmuo ir mums reikia gyventi ir bendrauti su Juo ne kaip su kompiuteriu, ir kad Žodis niekada neliepia
žmonėms neigti jokių egzistuojančių gyvenimo aplinkybių.
Myli žmonių tradicijas daugiau nei Žodį?
Prieš kelis metus aš mokiau grupę, kaip įvertinti dvasinius patyrimus ir mokymus, sakydamas, kad jeigu
jie nesutinka su Dievo Žodžiu ir Dvasia, jie turi būti atmesti.
Aš pateikiau jiems, kaip man atrodė nekaltą pavyzdį kuomet žmonės nukrypsta nelygindami mokymo su
Žodžiu. Mano pavyzdys buvo iš Luko 11:1-13, kuris prasideda nuo Viešpaties maldos, atskleidžiančios tai,
kad Tėvas rūpinasi mumis, atleidžia mums, neveda mus į pagundą.
Jėzus tęsia šią temą palyginime apie draugą vidurnaktyje - žmogus nenorėjo pasikelti iš lovos dėl savo
draugo.
Aš sakiau, kad Jėzus NESAKĖ, jog Tėvas buvo tas, kuris miegojo ir atsisakė atidaryti duris. Jėzus
NESAKĖ, kad mes turime belstis tol, kol atsidarys dangus. Aš paaiškinau, kad Jėzus palygino
priešingybes, kad parodytų, jog Tėvas danguje nėra toks kaip tas žmogus, kuris miegojo ir, kad mums
nereikia be paliovos belstis.
Aš paskaičiau pabaigą apie tai, ką Jėzus pasakė po palyginimo apie žmogų vidurnaktį:
„Tad ir Aš jums sakau: prašykite, ir jums bus duota; ieškokite, ir rasite; belskite, ir bus jums atidaryta.
Nes kiekvienas, kas prašo, gauna, kas ieško, randa, ir beldžiančiam atidaroma. Kuris iš jūsų, būdamas
tėvas, duonos prašančiam vaikui duotų akmenį?! Ar prašančiam žuvies – duotų gyvatę? Arba prašančiam
kiaušinio – duotų skorpioną? Jei tad jūs, būdami blogi, mokate savo vaikams duoti gerų daiktų, juo labiau
jūsų Tėvas iš dangaus duos Šventąją Dvasią tiems, kurie Jį prašo“ (Lk 11:10-13).
Bet vis tiek kai kas toliau tvirtina, kad Tėvas buvo tas žmogus, kuris miegojo vidurnaktį ir todėl mes
turime išleisti tūkstančius dolerių išvykoms į konferencijas, kur pagrindinė mokymo tema: kaip priversti
Dievą atverti dangų, visą savaitgalį naudojant šį palyginimą, kaip pagrindinį pavyzdį.
Aš paklausiau, kuo jie tikės - Jėzumi, ar mokytoju? Argi jie nemato tiesos prieš akis? Kaip mes sakome
Oklahomoje; „jie žiūrėjo į mane kaip elniai į prožektoriaus lempas“. Jie niekad nemanė, kad užuot tikėję
Žodžiu, jie patikėjo klaida, kuri tapo keistu populiariu mokymu. Jie niekada negalvojo, kad jiems reikia
patiems gilintis į Žodį užuot prarijus kiekvieną naują mokymą.
Numylėtos doktrinos
Kita grupė, klausydama populiarių mokymų, kurie yra madingi tą mėnesį, ir nelygindama jų su Žodžiu,
turi numylėtas doktrinas. Jie taip pat kalti, kad prarado Žodžio ir Dvasios balansą.
Kai mes tyrinėjame Dievo Žodį, matome daugybę temų - rašytojai nebuvo lyg vienos kurios srities
specialistai, taigi jie rašė apie daug ką. Laiškai keliavo per namus po visą Romos imperiją, žmonės
gaudavo subalansuotą Žodžio maistą apie įvairius dalykus.
Bet šiandien pagauti įspūdžio, ar informuoti, ar tik susižavėję, ar išsigandę, o kartais įsižeidę ir neturintys
su kuo pasitarti Kristaus kūne, žmonės susitelkia į tas numylėtas doktrinas. „Numylėta“ doktrina yra ta,
su kuria elgiamasi kaip su mylimu naminiu gyvūnėliu - ją maitinam, ginam, priglaudžiam, ja rūpinamės ir
bet kas, kas atrodo grasina tai prijaukintai naminei doktrinai yra nedelsiant konfrontuojamas ir netgi
atstumiamas.
Aš pratęsiu čia kitą savaitę. Iki. Gausių palaiminimų!
John Fenn
www.supernaturalhousechurch.org
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com
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Kaip išlaikyti balansą
Aš rašiau, kad akivaizdu, jog dabar daugeliui žmonių trūksta supratimo, kad Žodis ir Dvasia sutinka.
Taigi, jei mokymas arba patyrimas neatitinka nors vieno iš jų, jį reikia padėti šalin, „laukti ir stebėti“, o
daugeliu atvejų jis turi būti visai atmestas.
Kaip mums išvengti mokymų ir patyrimų, kurie nėra iš Dievo? Kaip galima išvengti nukrypimų į tas
„numylėtas doktrinas“, kuriomis manipuliuojama dėl pinigų bei emocijų ir kitų klaidų?
Atsakymas į tai...
Misijos Pareiškimas. Siurprizas! Prieš eilę metų aš mokiau studentus ir konsultavau bažnyčias bei Biblijos
mokyklas apie misijos pareiškimus, viziją, tikslus ir siekius (tai 4 skirtingi dalykai).
Nenagrinėju dabar visko smulkiai, bet leiskite pasidalinti, kad Misijų Pareiškimo apibūdinimas – tai
trumpas paragrafas apie verslą, kuris skirtas 25 ar net 50 metų į priekį.
Nesvarbu kaip plečiasi verslas, tas Misijos Pareiškimas išlieka visko, ką jie daro centre ir visi veiksmai,
elgimosi kursas ir kryptis, kuria jis (verslas) vystosi tiesiogiai kyla iš Misijos Pareiškimo.
Misijos Pareiškimas nuolatos primena darbdaviams, kodėl kompanija egzistuoja, ką turėjo omenyje
įkūrėjai ją pradėdami ir kokios rizikos jie tikėjosi.
Jei kompanija nukrypsta nuo Misijos Pareiškimo jiems nepasiseks, nes jie bus nuvesti šalin kitų dalykų jie pames savo kelią. Tai tolygu kojų plovimui nenusiavus puskojinių, darbdaviai ims jausti, kad kažkas
vyksta negerai. Jei kompanija nori išsilaikyti, jie turės parduoti arba uždaryti viską, kas neatitinka jų
Misijų Pareiškimo ir vėl visą veiklą suderinti su Pareiškimu.
Pavyzdžiai
Tai yra Google Misijos Pareiškimas: „Google organizuoja pasaulio informaciją ir daro ją visuotinai
prieinama ir naudinga“.
Amerikos Vėžio Draugijos Misijos Pareiškimas: „Amerikos Vėžio Draugija yra pasaulinė bendruomenė
sudaryta iš savanoriškų sveikatos organizacijų, kurių tikslas kovoti su vėžiu, kaip didžiausia sveikatos
problema, vykdyti vėžio prevenciją, gelbėti gyvybes ir tarnauti kenčiantiems nuo vėžio tyrinėjimais,
lavinimu, juridine gynyba ir patarnavimais“.
McDonald‘o Misijos Pareiškimas: „McDonald vizija – būti geriausia pasaulyje greito aptarnavimo restoranų
sistema. Būti geriausia reiškia - teikti pavyzdingą kokybę, aptarnavimą, švarą, ir vertę taip, kad
kiekvienas klientas kiekviename restorane šypsotųsi.
Tai Bažnyčios Misijos Pareiškimas
„...Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios
Dvasios vardu, mokydami juos laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs...“ (Mt 28:19-20).
Verslininkai galbūt nesupranta, kad kurdami Misijos Pareiškimą, jie nesąmoningai nukopijavo dvasinius
principus, bet taip jau įvyko. Jėzus yra mūsų tikėjimo autorius ir užbaigėjas, sukūręs patį didingiausią
Misijos Pareiškimą, koks tik buvo per visus amžius ir jis yra skirtas bažnyčiai - tai jos didysis įgaliojimas.
Ir kaip visi dalykai versle turi susiderinti su Misijos Pareiškimu, taip lygiai ir viskas, ką daro bažnyčia
(namų bažnyčia taip pat) turi būti suderinti su Misijos Pareiškimu, kurį davė Jėzus (ir mes, kaip
„bažnyčia“, individualiai).
Mes žmonės linkę nukrypti į dalykus, kurie patinka akims ir pojūčiams. Pradedant nuo Adomo ir Ievos, kai
jiems buvo duotas visas sodas pilnas puikių vaisių ir daržovių, jie vis tiek susitelkė į tą vieną vaisių, kuris
buvo nuodingas, taip ir tikintieji panašiai linkę nukrypti į šoną nuo mūsų Misijos Pareiškimo.
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Pavyzdys
Konferencijos metu prie manęs priėjo moteris ir paprašė maldos už savo vyrą ir paauglius vaikus, kurie
nuoširdžiai nesekė Viešpačiu. Ji staiga suvokė, kad išleido tūkstančius dolerių važinėdama iš konferencijos
į konferenciją, ieškodama to vienintelio „rakto“, kuris galėtų pakeisti jos šeimą.
Šitai skaitydami, jūs ir aš galite sukritikuoti jos veiksmus ir pastebėti, kad jos „bėgiojimas“ po
konferencijas buvo labai toli nuo Jėzaus Misijos Pareiškimo jos šeimai. Aš iš karto supratau, ką ji turi
daryti, ir pasakiau jai: „Nustok važinėti į visas konferencijas ir vietoj to skirk laiką šeimai, leisk Jėzui
pamokyti tave, kaip tapti geresne žmona ir motina, tuo metu, kai būsi su jais“.
Jūs matote, veiksmas sutinka su Misijos Pareiškimu, kuris yra daryti mokiniais žmones tų
santykių, kuriuos turi, ribose. Leiskite jiems stebėti, kaip jūs laikotės visko, kas jums įsakyta!
Ši istorija baigėsi sėkmingai. Ji man parašė po kelių mėnesių, kad jos šeima tarnauja Dievui, ir kad tai, ką
aš jai patariau, buvo labai sunku jos kūnui, nes leisti pinigus ir laiką savo labui buvo malonumas. Ji
sutiko, kad niekada nemanė, jog Viešpats paprašys ją padaryti kažką tokio, kas bus taip sunku kūnui,
būtent nustoti vaikščioti į visus tuos dvasingais ir teisingais atrodančius renginius ir daryti visus tuos
nuobodžius ir varginančius dalykus šeimoje.
Jei aš suderinsiu savo gyvenimą su Jėzaus Misijos Pareiškimu, tada turiu paklausti, kas aš esu
tiems žmonėms, su kuriais turiu santykius ir ar jie gali matyti, kad darau viską, ką man prisakė
Jėzus?
Ekklesia/Bažnyčia – tikslesnis Pareiškimas
Žodžio „bažnyčia“ (graikiškai: ekklesia) reikšmė tapo tokia neaiški, kad mes tik dalinai ją suprantame.
„Ekklesia“ iš tikrųjų reiškia „pašaukti“ ir tai jūs be abejonės girdėjote. Pamokslininkai mums daug aiškino,
kad mes esame pašaukti iš pasaulio, „pašaukti“ kaip ypatingi Dievui žmonės ir t.t. Bet tai tik dalis tiesos.
Reikšmė, kaip ji buvo suprantame Jėzaus dienomis kyla iš graikų miestų-valstybių gyvenimo. Kai buvo
kokios problemos, visi miesto gyventojai turėjo apie tai sužinoti ir aptarti, jie vadino „ekklesia“ karalystės
piliečių susirinkimą, kuris tvarko karalystės reikalus.
Ekklesia yra karalystės piliečių susirinkimas, kuris tvarko karalystės reikalus.
Karalystės tikslas – padaryti žmones mokiniais. Teisumas Kristuje įgyjamas per tikėjimą Juo,
teisumas yra širdyje, todėl turi būti įrodytas. Žmogus gali sakyti, kad myli Jėzų, bet ta meilė turi būti
įrodyta santykiuose, kitaip jo tvirtinimas yra tuščias.
Atgal prie balanso
Kai aš apsidairau konferencijose, skaitau jų pavadinimus ir informaciją internete apie Kristaus Kūną, aš
matau daug nukrypimų nuo Misijos Pareiškimo.
Ar tai būtų moteris, konferencijų lankytoja, kuri pertvarkė savo gyvenimą ir suderino jį su Jėzaus Misijos
Pareiškimu, ar kažkas, kas buvo susitelkęs tik į savo numylėtą doktriną, ar sekė klaidingu mokymu, ar
daugelis, kurie buvo patraukti į šalį kitų dalykų nuo Misijos Pareiškimo, visiems žmonėms mūsų gyvenime
būtina vykdyti šį Misijos Pareiškimą.
„Bet bijau, kad kaip gyvatė savo gudrumu suvedžiojo Ievą, taip ir jūsų mintys nesugestų be paprastumo
Kristuje. Mat jei kas užklydęs ima skelbti kitą Jėzų, kurio mes neskelbėme, arba jei jūs priimate kitą
dvasią, kurios nebuvote priėmę, ar kitą evangeliją, kurios nebuvote gavę, jūs ramiausiai tai pakenčiate“
(2 Kor 11:3-4)
Kai kurie buvo nuvesti į šalį nuo Misijos Pareiškimo, bet visame pasaulyje Dievas darbuojasi daugelio
žmonių tarpe, kad jie būtų vėl sugrąžinti prie Misijų Pareiškimo ir santykių.
Kitą savaitę pratęsiu šią temą. Gausių palaiminimų!
John Fenn
www.supernaturalhousechurch.org
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com
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(Nuo šiol vertimuose vartosime žodį „surinkimas”, o ne „bažnyčia”, nes jis geriau atitinka graikiško žodžio
„ekklesia” (karalystės piliečių surinkimas, kuris sprendžia karalystės reikalus) reikšmę).
Misija ir vizija
Aš kalbėjau apie tai, kaip individai ir surinkimai praranda balansą, ir uždaviau klausimą apie esminę
surinkimo kultūrą. Aš paaiškinau mūsų Misijos Pareiškimą, kurį paliko mums Įkūrėjas: „Eikite į visą
pasaulį... mokykite juos laikytis visko, ką jums esu įsakęs“.
Aš paaiškinau, kad Misijos Pareiškimas yra kompanijos, ar šiuo atveju, surinkimo esmė. Versle visi
dalykai, kuriuos kompanija vykdo turi būti suderinti su Misijos Pareiškimu.
Iš Misijos Pareiškimo kyla Vizijos Pareiškimas, - tai kaip įkūrėjas (Įkūrėjas) supranta turi būti
įgyvendinama misija. Vizija turi išplaukti iš Misijos Pareiškimo. Leiskite man paaiškinti...
McDonald‘s man patinka (klap, klap) – tai švari ir linksma vietelė...
Atsiprašau, paėmiau pavyzdį iš vaikų gyvenimo. Prisiminkime iš praeitos savaitės McDonald‘s Misijos
Pareiškimą.
„McDonald‘s vizija - būti geriausia pasaulyje greito aptarnavimo restoranų sistema. Būti geriausia reiškia
tiekti pavyzdingą kokybę, aptarnavimą, švarą ir vertę taip, kad visi klientai visuose restoranuose
šypsotųsi“.
Ray Kroc – tai vardas žmogaus, kurio dėka McDonald pasiekė šiandienos lygį. Jo ir jo komandos darbas
buvo pritaikyti Misijos Pareiškimą ir sukurti dabartinį McDonald‘s.
Jūs galite paklausti, kur randama ta vizija Misijos Pareiškime? Bet jei atidžiau pasižiūrėsite jūs
pamatysite, tai ką pamatė Ray Kroc. Misijos Apibrėžimas sako:... „mes dirbame, kad visi klientai visuose
restoranuose šypsotųsi“. Kaip Ray matė tai įvykstant? Na žinoma, su to didelio klouno Ronald McDonald
pagalba!
Taigi Vizija yra tai, kaip Įkūrėjas supranta, kad turi būti įgyvendinta Misija.
Jis pasodino tuos klounus...
Ronald McDonald‘s labai tinkamas simbolis vaikams, o kas tiktų tėčiams ir mamoms, kurie važiuoja keliu
ir ieško tinkamos vietos užkasti ir atsipūsti?
O kas, jei vietoje didelio apvalaus geltono „M“, Mr.Kroc ir jo vadovai nutaria padaryti 15 pėdų (5 metrų)
aukščio plastikinį Ronald McDonald klouną savo ženklu ir emblema? Ne, taip netinka. „M“ - būtent taip
suprato Ray.
Ir, žinoma, Ray Kroc užaugino McDonald frančizės metodu. Frančizė yra visiškai priklausantis vienetas,
kuris yra tikslus Įkūrėjo vizijos dublikatas, ir jis veikia pagal Įkūrėjo Misijos Pareiškimą. Tokiu būdu visi
tūkstančiai tų dublikatų pasaulyje siūlo klientams tą patį maistą ir vertybes. Nesvarbu į kurį McDonald‘s
jūs nueitumėte, iš anksto žinote, ką ten galite gauti.
Ar suprantate, kur mes linkstame?
Įkūrėjas mums yra Jėzus. Jis davė mums Misijos Pareiškimą, ir iki dabar prižiūri Savo vizijos Kristaus
Kūnui įgyvendinimą. Mes galime grįžti prie mūsų Misijos Pareiškimo ir pasižiūrėti kaip mūsų Įkūrėjas
norėjo, kad ji būtų įgyvendinta.
„Eikite į visą pasaulį, mokydami laikytis ir daryti viską, ką esu jums įsakęs“.
Taigi, kokia yra Jėzaus Vizija - kaip turi būti įgyvendinta mūsų Misija? Vizija buvo vykdyti Misiją per
santykius. Jis pasakė „mokydami juos laikytis ir daryti“, jūs šito negalite padaryti be santykių.
Mes buvome išmokyti galvoti, kad mokinystė vykdoma pateptų susirinkimų metu didelėse auditorijose,
bet Misijos Pareiškimas mums pateikia viziją dvasinių sūnų ir dukterų, kurie laikosi ir daro tai, ką jie matė
darant mus, kai mes ėjome per panašius dalykus su Kristumi.
„Mes juk neviešpataujame jūsų tikėjimui, bet esame jūsų džiaugsmo talkininkai, nes (savo) tikėjimu jūs stovite...“ (2 Kor 1:24).
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.

Prašau, jums pamąstymui...
Jėzus mus ves tik sutinkamai su Misijos Pareiškimu. Šventoji Dvasia vadovaus mums ir mokys mus
sutinkamai su Misijos Pareiškimu. Bet kas, ko mes norime iš Tėvo bus duota ir gali būti gauta tik
sutinkamai su Misijos Pareiškimu.
Kai mes spardomės, verkiame ir skundžiamės ir trepsime kojomis, nes Dievas nenori mus vesti taip, kas
prieštarauja Jo mokinystės vizijai per tarpusavio santykius, Jo tai nejaudina.
Kai mes tikslingai atsitraukiame nuo santykių, kuriuos randame vizijoje, - tai būti dvasiniais tėvais ar
motinomis, dvasiniais sūnumis ar dukterimis, Jis nedaug ką gali padaryti dėl mūsų ir kartu su mumis. Jis
toliau gyvena mumyse, bet Jis negali EITI ten, kur mes einame dvasioje. Ir kai tai įvyksta, jaučiamės
taip, lyg Dievas mus paliko. Viena prasme taip ir yra, ne, Jis negali remti to, kas veda tolyn nuo santykių,
kuriuos Jis numatė savo Misijos Pareiškime, taigi mes prarandame šitą Jo dalį.
Šėtono misija
Šėtonas žino Jėzaus Misiją ir Viziją – Misijos įvykdymas per santykius. Taigi, šėtono misija yra suskaldyti
mus, bandyti priversti mus nutraukti draugystę, nes jis žino, kad tik per šituos santykius mes galime tapti
labiau panašūs į Kristų.
Vizija, kaip tai padaryti – tai sukelti įsižeidimus, nuosavą teisumą, aroganciją, nukrypimus ir dar daug
kitų priemonių, kurios nukreipia nuo Jo Misijos ir padaryti kiekvieną asmenį vieniša sala pasaulyje. Tokiu
būdu, jei mes neturime santykių su kitais mes neaugame Kristuje.
(Žinios galvoje neaugina – tai tik buvimas klausytoju, bet ne vykdytoju, kaip pasakė Jokūbas, arba kaip
pasakė Paulius: „visada mokosi, bet niekada negali pasiekti tiesos pažinimo“)
Taigi, šėtonas daro viską, ką gali, kad sukeltų mumyse įsižeidimą ir atskirtų mus nuo kitų.
Jis pasakė, ji pasakė
Kai mes su Barbara pradėjome susitikinėti, mums buvo 17 metų, mes važinėdavome į užmiestį
šeštadienio vakarais į maldos ir šlovinimo susirinkimą kartu su kitais paaugliais ir jaunuoliais. Per tas 20
minučių, kol paimdavau ją ir nuveždavau į susirinkimą, mes spėdavome susikivirčyti.
Galiausiai mes suvokėme, kad elgėmės kaip vaikai, ir dar blogiau buvome naudojami velnio, kad būtų
sugadintas vakaras ir tai, ką Dievas mums buvo paruošęs susirinkime tų santykių ribose.
Taigi, mes sėdėdavome automobilyje tol, kol atleisdavome vienas kitam ir aptardavome tai. Dabar, po 35
metų, aš negaliu prisiminti nei vieno dalyko dėl ko mes būtume susiginčiję. Bet aš prisimenu dieną, kai
mes tapome protingi ir suvokėme, kad nesvarbu, kas buvo teisus ar neteisus, ar kaip mes esame įsižeidę,
tik svarbu, kad mes mylime vienas kitą ir esame apsisprendę neleisti velniui išskirti mūsų, ir tada mes
eidavome pas tuos, su kurias mes turėjome santykius ir turėdavome nuostabų susirinkimą.
Mes pasirinkome augti Kristuje sutinkamai su Misijos Pareiškimu, ir tai vienintelis būdas kaip veda
Šventoji Dvasia, nes Ji gali tai daryti tik sutinkamai su Misijos Pareiškimu...augimas yra sunkus. Augimas
yra serija mažų apsisprendimų daryti tai, ką sako Jėzus ir nesvarbu, ką sako jums jūsų emocijos.
Prisiminkime, anksčiau mes minėjome, kad McDonald‘s išaugo frančizės būdu, visi restoranai yra
dublikatai to, kas buvo įkūrėjo širdyje, taigi nesvarbu kuriame tu valgai, tu žinai, ką gausi. Įdomu, kodėl
surinkimai nėra tokie? Manau, kad to priežastis yra nesekimas MŪSŲ Įkūrėjo Misijos Pareiškimu ir Vizija.
Kitą savaitę nauja bet su šitomis mintimis susijusi tema.
Gausių palaiminimų!
John Fenn
www.supernaturalhousechurch.org
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com
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