„Matykite tai ką Aš matau: žmonės bėgioja iš vieno susirinkimo į kitą, ieškodami
įspūdingų reginių ir manydami, kad tai yra antgamtiška. Tačiau jie nepastebi
antgamtinio darbo savo viduje, netgi savo širdyse. Pats mokinystės procesas yra
antgamtinis“.
Jėzaus žodžiai pasakyti John 2001 metų vasarį, aplankymo metu.
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Sveiki,
Aš keičiu šią savaitę temą, bet leiskite man šiek tiek priminti. Keletą praeitų savaičių aš rašiau apie tai,
kodėl taip daug kas praranda balansą savo ėjime su Viešpačiu, ir pasiūliau paaiškinimą, kad mes
nukrypome nuo Misijos Pareiškimo: „Padarykite mokiniais... mokydami juos laikytis ir daryti viską, ką esu
jums įsakęs“.
Šiame Misijos Pareiškime mes galime matyti Viziją, ir kaip ji turi būti įvykdoma – tai yra per santykius,
kurie turi būti pakankamai artimi, kad kiti galėtų stebėti ir daryti viską, „ką aš jums įsakiau“. Jei žmogus
leidžia, tuomet šitie artimi santykiai atstato balansą ir išstumia nesubalansuotus ar nuodėmingus
mokymus bei įpročius.
Šiandien aš siūlau kitą paaiškinimą: Mes mokėmės apie Kristų ne pagal kontekstą.
Ar tau patinka, kai tave cituoja neatsižvelgiant į kontekstą?
Mes visi žinome, kaip būna, kai kas nors paima žodžius iš to, ką mes pasakėme ir pateikia juos kitame
kontekste, tokiu būdu suteikdamas žodžiams visiškai kitą reikšmę, nei ta, kuri buvo pradžioje, ir tada
paskelbia: „Jie sakė...“ Mes galime tik paaiškint: „Taip, aš tai pasakiau, bet kitame kontekste ir turėjau
galvoje visai kitus dalykus“.
Bet žala jau padaryta, ar ne?
O kas, jei viskas, ką Dievas sakė, buvo mokoma neatitinkančiame originalo kontekste? Jei mes
mokysimės apie Dievą kitame nei originalas kontekste, neišvengsime sunkumų, ir bandydami gyventi
pagal tuos išimtus iš originalaus konteksto supratimus, patirsime dvasinę ir emocinę žalą?
Truman Burbank
1998 metais apdovanojimą laimėjo filmas „The Truman Show”. Pagrindinį herojų vaidino Jim Carrey,
kuris nežinojo, kad visas jo gyvenimas nuo pat gimimo buvo 24 valandas per parą transliuojamas
realybės šou.
Jis gyveno gigantiškoje garso scenoje, kuri buvo matoma ir girdima per vaizdo/garso kameras ir
mikrofonus, ir valdoma už scenos žmogaus, kurio vardas „Christof“. Viskas, kas vyko Truman gyvenime
buvo filmuojama pasaulinio masto auditorijai serijose „The Truman Show“.
Dabar, būdamas jau suaugęs, jis neturėjo jokio supratimo, kad jo šeima, draugai, bendradarbiai ir
žmones mieste, buvo aktoriai. Visi be išimties. Jis neturėjo supratimo, kad juo manipuliavo ir kad jis buvo
išnaudojamas. Jis galvojo, kad jo pasaulis yra Pasaulis, nes tai viskas, ką jis pažinojo. Jis niekada
nesusimąstė, kad yra dar kažkas, iki vienos dienos...
Populiarus tapo „The Truman Show“ herojaus Christof, režisieriaus ir prodiuserio pasakymas:
„Mes priimame pasaulio realybę tokią, kokią mes pristatome“
Truman suprato pasaulį kitame kontekste, nes taip jam buvo pristatoma realybė.
Tu gali būti Truman ir pats to nežinoti
O kas, jei viskas, ką jūs išmokote savo gyvenime apie Viešpatį, Jo apaštalus, surinkimo (bažnyčios)
gyvenimą, ir kiekvienas žodis, kurį jūs skaitėte Naujajame Testamente, buvo pristatoma visiškai kitame
kontekste?
O kas, jei visi pastoriai ir mokytojai, kurių jūs klausėtės, patys išmoko apie Dievą originalo
neatitinkančiame kontekste ir jus mokė dalykus suprasti tame kontekste?
Ar jūs galvojate, kad Viešpats norėjo, kad Jo Žodis būtų mokomas ir suprantamas kitame nei originalo
kontekste? Ar jūs norite, kad jūsų žodžiai būtų ištraukti iš konteksto, persakyti kam nors kitam, ir
suprasti visiškai kitame kontekste? Žinoma, kad ne.
„Mes juk neviešpataujame jūsų tikėjimui, bet esame jūsų džiaugsmo talkininkai, nes (savo) tikėjimu jūs stovite...“
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Šventoji Dvasia yra Tiesos Dvasia ir veda tik sutinkamai su kontekstu, bet jei mes išmokome apie Dievą
neteisingame kontekste, ar tai neturėtų sukelti konflikto tarp to, kaip Dievas mus veda ir to, kaip mes
buvome išmokyti apie Jį?
Mes būtume kaip tas dvasinis Truman, gyvendami visą gyvenimą žmogaus sukurtose struktūrose,
bandydami suprasti Dievą per tas struktūras, ir negalėdami suprasti, kodėl kai kurie dalykai tiesiog
netinka, ir dar blogiau, manydami, kad Viešpats veda mus vienu keliu, kai iš tiesų suvokiame, kad Jis
veda visai kitu keliu.
Apsižvalgykime garso scenos kampe
Visi Naujojo Testamento rašytojai buvo nariai mažų surinkimų namuose. Jie rašė žmonėms, kurie taip pat
rinkdavosi namuose, todėl namai ir artimi ryšiai yra kontekstas žodžiams, kuriuos jie parašė ir buvo
tikimasi, kad bus taikomi tame kontekste. Netgi po to, kai šitie rašytojai mirė, pirmus 300 metų
surinkimas (bažnyčia) toliau susirinkdavo namuose.
300 metų po Kristaus mirties legalizavus krikščionybę, krikščionys buvo sukviesti iš namų į buvusias
pagonių šventyklas, auditorijas, kurioms būtinai reikėjo, kad vienas žmogus būtų atsakingas, taigi buvo
sukurtas vieno pastoriaus postas. Nuo 300 metų Dievo Žodis buvo mokomas kitame nei originalas
kontekste, originalus namų surinkimų kontekstas dabar buvo pateikiamas taip, lyg būtų pasenęs ir
netinkamas.
Tu gali būti tas Truman jei...
... tu galvoji, kad Dievo Žodis moko, jog tik vienas pastorius yra kongregacijos susirinkimo, kuris vyksta
auditorijoje lyderis.
... tu galvoji, kad apaštalas, pranašas ar bet kuri kita iš penkių tarnavimo dovanų, buvo skirta kažkokiam
kitam tikslui, bet ne namų surinkimų steigimui ir tarnavimui tuose surinkimuose.
... tu galvoji, kad charizmatinės dovanos veikia tik auditorijose, kai leidžia pastorius.
... tu galvoji, kad namų ląstelė yra namų surinkimas (namų bažnyčia).
... tu galvoji, kad vieno pastoriaus pamokslas yra būdas, kaip Biblija sako, kad turi būti mokomas ir
pamokslaujamas Dievo Žodis.
Truman mokymasis apie pasaulį teisingame kontekste prasidėjo tada, kai jis pastebėjo mažus dalykus,
kurie anksčiau atrodė nereikšmingi. Čia šiek tiek ir ten šiek tiek, ir jis tai ėmė įsidėmėti, kai pradėjo
pastebėti tikrąjį pasaulio kontekstą. Pradėjęs savo tiesos tyrinėjimus, jis negalėjo sustoti, kol nepažino
tiesos.
Jo gyvenime buvo žmonių, kurie sakė Truman, kad jis klysta, kad jis paklius į nelaimę, nes eina ne ta
kryptimi, bet jis negalėjo sustoti. O kaip tavo kelionė pažinti Viešpatį teisingame kontekste?
Jei tu esi Truman
Mūsų Viešpats pakankamai maloningas panaudoti bet kokią struktūrą, kurią žmogus Jam pasiūlo, taip
pat ir modernų, neatitinkantį originalaus konteksto surinkimą. Aš buvau toje struktūroje 25 metus ir
dėkoju Viešpačiui už tai, ką Jis ten darė, bet aš norėjau pažinti Viešpatį taip, kaip Jis pats buvo numatęs,
kad turi būti pažintas.
Jei tu praleidai visą savo krikščionišką gyvenimą priimdamas pasaulio realybę taip, kaip ji tau buvo
pristatoma surinkimo, vykstančio originalą neatitinkančiame kontekste, kokia gi dabar didelė atsakomybė
tau išmokti iš naujo visko apie Viešpatį teisingame kontekste?
Čia aš pratęsiu kitą savaitę ir pabaigsiu taip, kaip Truman palinkėjo draugams geros nakties:
„Oi, jeigu aš kartais jūsų nepamatyčiau tai: geros popietės, gero vakaro ir geros nakties“.
Gausių palaiminimų!
John Fenn
www.supernaturalhousechurch.org
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com
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Ar tu esi Truman?
Praeitą savaitę aš dalinausi mintimis apie tai, kad mes išmokome apie Viešpatį kitame kontekste, nei tas,
kuriame gyveno jį užrašę žmonės ir tas, kuriame vyko tie užrašyti įvykiai. Aš prilyginau mus Truman
Burbank, filmo „The Truman Show“ herojui, kurį vaidino Jim Carrey.
Truman užaugo mieste, kuris buvo sukurtas ant gigantiškos garso scenos ir visi žmonės jo gyvenime
buvo tik aktoriai, jo visas gyvenimas 7/24 buvo transliuojamas visame pasaulyje „The Truman Show“
fanams. Truman neturėjo supratimo, kad visa realybė, kurioje jis gyveno buvo sukurta žmogaus.
Jis priėmė realybę taip, kaip ji buvo jam pristatoma.
Aš klausiu, ar mes esame tokie kaip jis, surinkimo (bažnyčios) kontekste: ar mes patikėjome žmonių
tradicijomis, pritaikę jas Dievo Žodžiui visus šituos metus todėl, kad tokia realybė buvo mums
pristatoma?
Ar jūs kada nors susimąstėte...?
Kodėl surinkimo (bažnyčios) doktrina ir dvasinis vadovavimas taip dažnai prieštarauja sveikam protui, bet
pristatoma taip, kad „šito nori Dievas“. Taigi jūs jaučiatės taip, lyg būtumėte sukilęs prieš lyderius ir, kad
elgtis pagal savo sveiką protą ir supratimą reikštų elgtis prieš Dievo valią?
Kodėl Dievas dažnai veda jus kryptimi, kuri yra priešinga tam, ką sako surinkimo vadovai bei palieka jus
sumaištyje ir su daugybė klausimų dėl jūsų sugebėjimo girdėti Dievo balsą, nes jis „yra Dievo vyras“‚ ir
jūs nebaigėte Biblijos mokyklos?
Kodėl Viešpats paliečia jūsų širdį per mokymą surinkime, bet jūs esate sužeidžiami ir sužlugdomi
manipuliacijos ir godumo?
Kodėl bažnyčia yra taip politiškai orientuota struktūra ir pilna žmonių, kurie siekia pozicijos ir saugo savo
teritoriją, stebitės, kur Dievas veikia visame tame ir jaučiatės ne savo vietoje.
Kodėl pastoriaus gyvenimo lygis prašoka eilinio kongregacijos nario gyvenimo lygį?
Kai mes sakome ____, mes turime galvoje ___. Bet kai Paulius sako____, jis turi galvoje ____
Bažnyčia: Mes turime galvoje pastatas arba auditorija.
Paulius turėjo galvoje tikintįjį ir/arba grupę tikinčiųjų.
Pastorius: mes turime galvoje vieną asmenį, kuris yra surinkimo galva (žiūrėk - pastatas aukščiau).
Paulius vartojo žodžius kaip veiksmažodžius, ir taikė juos grupei ar žmonėms/poroms, kurie prižiūrėjo
(ganė) avis – Apd 20:28 ir vyresniuosius namų surinkimų Efeze - „ganė“ avis.
Tarnyba, pareigos: Mes turime galvoje paskirtą asmenį, vieną iš penkių tarnavimo dovanų, religinės
valdžios ir dovanų atžvilgiu pozicija (vertimas iš anglų k. Office - pareigos, kabinetas, tarnyba).
Paulius nenaudojo šito termino. Jis 4 kartus vartojo terminą tarnavimas, kuris buvo išverstas kiekvieną
kartą gerai įsitvirtinusios surinkimo hierarchijos Institucinės bažnyčios (surinkimo) – tarnyba, pareigos,
nes jie norėjo, kad skaitytojai matytų juos aukštesnėje pozicijoje.
Pavyzdys, Rom 11:13 Karaliaus Jokūbo vertimas „Jums, pagonims, sakau: būdamas pagonių apaštalas
(pasiųstas pas pagonis), aš aukštinu savo pareigas“. Anglų k. žodis Office (pareigos, raštinė, kabinetas).
NT vartojamas žodis ne pareigos, bet tarnavimas (kitiems) – kitus tris kartus kai jis pavartotas – tai tas
pats žodis tarnas.
Viešpaties Vakarienė: mes suprantame tai, kaip siuntimą per rankas duonos ir sulčių susirinkimo
auditorijoje metu. Paulius praktikavo tai kaip dalį didesnio valgymo kieno nors namuose, toks buvo
pirmosios Viešpaties vakarienės kontekstas.
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Garbinimas: mes turime galvoje muzikantų grupę ir dainininkus, kurie groja ir dainuoja prieš
kongregaciją, o ji pritaria jiems. Paulius kalbėjo apie garbinimą namų svetainės aplinkoje NT, sakydamas
1 Kor 14:26, kad kiekvienas gali turėti psalmę garbinimo metu ir Ef 5:18-20 „...kalbėdami vieni kitiems
psalmėmis, himnais bei dvasinėmis giesmėmis, giedodami ir šlovindami savo širdyse Viešpatį ...“
(Idėja, kad grupė žmonių turi vesti kongregaciją garbinime prieštarauja NT: Dievo garbinimas plaukia iš
garbintojų širdžių, muzika, dainininkai turi sekti garbinimu, kuris plaukia iš kongregacijos. Muzika yra
gerai, bet ji turi atspindėti garbinimą, kuris jau plaukia iš žmonių širdžių. Jei norite sužinoti apie tai
daugiau siūlau paklausyti cd/mp3 („Ką Viešpats išmokė mane apie garbinimą”)
Ar tu žinai?..
Kai tu skaitai laišką Romiečiams, tas laiškas buvo pasiųstas Priskilei ir Akvilui Romoje, vieniems iš tų,
kurie priimdavo surinkimą (Rom 16:3-5).
Kai jūs skaitote laišką Filipiečiams, jie susirinkdavo Lidijos namuose (Apd 16:15.40).
Kai jūs skaitote Pauliaus pirmą laišką Korintiečiams, jis rašė jį iš Efezo ir teigė, kad Priskila ir Akvilas
atvyko į Efezą, ten jie vėl priima surinkimą savo namuose. Mes taip pat žinome iš Apd 18:7-8, kad Gajus
Justas priimdavo surinkimą Korinte (Jis rašė 2 Kor iš Filipų) (1 Kor 16:8,19)
Kai mes skaitome 1 ir 2 laiškus Tesalonikiečiams, sutinkame Jasoną, kuris priimdavo surinkimą savo
namuose (Apd 17:5).
Kai mes skaitome laišką Kolosiečiams ir Filemonui, Filemonas yra paminėtas kaip priimantis surinkimą
savo namuose Kolosuose, moteris vardu Nymfa taip pat priimdavo surinkimą savo namuose (Filem 2, Kol
4:15)
Laiškai Korintiečiams, Efeziečiams, Filipiečiams, Kolosiečiams, Tesalonikiečiams, Filemonui, Timotiejui visi šitie laiškai, mes žinome, buvo parašyti namų šeimininkams ir surinkimams jų namuose. Mes taip pat
žinome iš istorijos, kad be išimties, visas Kristaus Kūnas rinkosi namuose – nuo Mato iki Apreiškimo - kur
visi laiškai skirti ir skaitomi žmonėms, kurie rinkdavosi jų namuose.
Todėl aš turiu užduoti tokį klausimą:
Ar jūs priėmėte pasaulio realybę tokią, kokia ji buvo jums pateikta?
Jei taip - nepergyvenkite, jūs esate nekalti. Jūs esate kaip tas Truman, kuris niekuo kitu netikėjo, nes
nieko kito ir nepažino. Bet vieną dieną Truman užkliuvo neatitikimai, kurie ir paskatino jį susimąstyti.
„The Truman Show“ režisierius stebėdamas Trumaną pasakė:
Mums atsibodo stebėti aktorius ir jų suvaidintas emocijas. Mes pavargome nuo pirotechnikos,
specialiųjų efektų. Nors pasaulis, kuriame jis gyvena kai kuriais požiūriais dirbtinis, bet pats
Truman - tikras“.
Jūs esate tikras. Jūs norite pažinti Dievą, ne bažnyčią, ir suvokiate, kad Dievas veikia tame kontekste,
kokį Jis yra numatęs – šeima, draugai, bendradarbiai, namų susirinkimai, būtent čia yra tai, kas Jo
numatyta ir geriausia.
Kitą savaitę –daugiau apie kontekstą, ir tęsiu toliau šią temą. Gausių palaiminimų!
John Fenn
www.supernaturalhousechurch.org
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com
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Truman. 3 dalis. Šventos karvės barbekiu
John Fenn, 2011 m. lapkričio mėn. 12 d., www.supernaturalhousechurch.org
Daug didesnė tiesa, nei būti Truman
Aš kalbėjau apie tą faktą, kad mes išmokome apie Viešpatį kitame nei originalas kontekste - visas
Naujasis Testamentas buvo parašytas žmonių, kurie lankėsi namų surinkimuose, ir parašytas žmonėms
kurie turėjo tuos surinkimus savo namuose, ir todėl gali būti geriau suprantamas praktikuojant surinkimą
taip, kaip jie tai darė, kaip mokė raštuose ir artimuose santykiuose, kurie yra namų surinkime.
Didesnė tiesa yra ta, kad Kristus yra tavyje. Matote, visi mūsų Naujojo Testamento rašytojai vienu
metu garbino Dievą šventykloje – pastate, skirtame Dievui ir Dievas gyveno tenai taip pat!
Tai buvo šventyklos laikas, bet visa tai pasikeitė, kai Dievas persikėlė iš pastato į žmogų, taigi yra
natūralu susirinkti kaip individualioms šventykloms namuose, nes Dievas sukūrė namus ir šeimą. Žmogus
sukūrė auditoriją (1 Kor 3:16, 6:19; Kol 1:27)
Aš galiu jus apsaugoti nuo daugelio klaidų, kuriomis jūs tikite...
Pagalvokite apie realybę, kad Kristus gyvena jumyse. Ką tai reiškia, kad tu esi Dievo šventykla? Iš
pradžių aš pasidalinsiu mintimis apie šventyklos mąstymą, tada kelios eilutės iš Naujojo Testamento
realybės apie Kristų mumyse.
Jei tu tikrai nori artimai vaikščioti su Dievu, žinok, kad Jis neplauks su klaida, Jis judės sutinkamai su
Naujojo Testamento tiesomis. Tu turėsi atidėti į šalį numylėtus įsitikinimus, jeigu jie nėra iš Jo.
Prašau, pasiruošk šventos karvės barbekiu (amer. šventė, kurios metu kepami gyvuliai)  Sekančios
Naujojo Testamento tiesos išplaukia iš supratimo, kad Kristus gyvena mumyse, kad mes esame Dievo
šventyklos. Tai supratimas, apie kurį nuolat rašė ir kartu su kitomis Dievo šventyklomis praktikavo namų
surinkimuose Naujojo Testamento rašytojai.
Šventyklos mąstymas: „Melskimės, kad Dievas atvertų portalą“. „Melskimės dėl atviro dangaus“.
Mokymas apie „trečią dangų“.
Šventyklos mąstymas teigia, kad Dievas - toli danguje. Šventyklos mąstymas sako - velnias stovi tarp
mūsų ir Dievo. Šventyklos mąstymas prideda formules ir kūno pastangas prie to, ką Kristus jau atliko.
Šventyklos mąstymas daro darbus su viltimi, kad tai motyvuos Dievą veikti mūsų naudai.
Naujojo Testamento tiesa: „Bet teisumas iš tikėjimo kalba taip: „Nesakyk savo širdyje: ‘Kas įžengs į
dangų?’ – tai yra Kristaus atsivesti; arba: ‘Kas (Kristus) nusileis į bedugnę?’ – tai yra vėl Kristaus iš
numirusių susigrąžinti“. Bet ką jis sako? – „Arti tavęs yra žodis – tavo burnoje ir tavo širdyje“, – tai yra
mūsų skelbiamas tikėjimo žodis (Rom 10:6-8)
Taigi, išteisinti tikėjimu, turime ramybę su Dievu per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, per kurį tikėjimu
pasiekiame tą malonę, kurioje stovime. Bet iš savo didžios meilės, Dievas (Tėvas), kuris yra apstus
gailestingumo... kartu prikėlė mus su Kristumi ir pasodino su Juo danguje Kristuje Jėzuje“(Rom 5:1-2; Ef
2:4-6).
Jis yra mumyse 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę (24/7) ir mes nuolatos pasiliekame viena su
Tėvu per Jo Šventąją Dvasią. Tai yra lygiai taip kaip mano žmona ir aš sėdėtume tame pačiame
kambaryje – mes esame vienas kito artume, kai mes pradedame pokalbį, tas pokalbis yra mūsų
bendravimo ir buvimo vienas kito artume pratęsimas. Mes jau esame Jame, o Jis mumyse. Tai visai NE
tai, kad aš esu viename kambaryje, o mano žmona kitame ir TUOMET pokalbis mus suartina – NE! Tėvas
24/7 yra mano dvasioje, ir malda yra pratęsimas buvimo vienas kito artume. Jums nereikia pakilti, arba
nuleisti Jį žemyn – per vėlu! Jis gyvena jumyse!
Štai čia, savo dvasioje, aš bendrauju su Tėvu, Viešpačiu ir Šventąja Dvasia,– aš jaučiu Dievo buvimą
24/7 ir vaikščioju su Juo tenai, tame bendravime. Kai aš meldžiuosi, žiūriu savo vidun norėdamas
suprasti, kaip Jis reaguoja, ką Jis galvoja – štai čia aš įjungiu savo „ausines“- ne savo išorėje, o viduje.
Tai yra Naujojo Testamento tiesa ir realybė.
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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.

Šventyklos mąstymas: Mokymas: „Mes turime imti dangų jėga“. Mes turime pasninkauti ir garsiai
raudoti, jeigu norime parodyti Dievui, kad esame nuoširdūs. Mokymas, kad mes „turime iššaukti žemyn
prabudimą iš dangaus“.
NT Tiesa: Nebijok, mažoji kaimene: jūsų Tėvas su malonumu panorėjo atiduoti jums karalystę! Ar
nežinote, kad jūs esate Dievo šventykla ir Dievo Dvasia gyvena jumyse? Taip pat, kas susijungia su
Viešpačiu, tampa viena dvasia su Juo. Ką? Ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventykla jumyse gyvenančios
Šventosios Dvasios, kurią gavote iš Dievo, ir kad jūs nebepriklausote patys sau? (Lk 12:32, 1 Kor 3:16,
6:17, 19)
Jėšua (Jėzus) pasakė tiems, kurie tuo metu Jo klausė Mt 11:12: „Nuo Jono Krikštytojo dienų iki dabar
dangaus karalystė grobiama, ir stiprieji ją jėga ima“. Tai nuoroda į tai, kad Jonas Krikštytojas pamokslavo
atgailą, bet negalėjo pasiūlyti išgelbėjimo malonės.
Jonas buvo 6 mėnesiais vyresnis nei Jėšua ir levitas, galėjo pradėti savo tarnavimą sulaukęs 30 metų
pagal žydų įstatymą. Jėšua pradėjo tarnavimą 6 mėnesiais vėliau, kai jam taip pat sukako 30 (Sk 4:3,
35; Lk 1:36, 3:23).
Per tuos 6 mėnesius prieš tai, kai Jėšua pradėjo savo tarnavimą, Jonas pamokslavo atgailą žmonėms,
kurie negalėjo tuo metu atgimti iš naujo – jie galėjo atgailauti, bet daugiau nieko. Įsivaizduokite, kad jūs
atgailaujate, bet negalite gimti iš naujo - liekate neatgimęs. Jono metu, jie verkė, dėvėjo šiurkščius
rūbus, valgė paprastą maistą, pasninkavo, ištaisydavo nuodėmes, kuomet nusidėdavo kitiems žmonėms,
taip norėdami parodyti Dievui, kad jie rimtai atgailauja.
Bet kai atėjo Jėšua, Jis pasiūlė malonę: „Dangaus Karalystė priartėjo“. Nuo Jono Krikštytojo dienų iki
tuomet, kai Jėšua pradėjo savo tarnavimą, karalystė buvo jėga grobiama ir buvo smurtinė atgailos
požiūriu, imama jėga. Naujojo Testamento realybė sako, kad Kristus gyvena mumyse, mes esame
pasodinti danguje su Kristumi ir mums yra duoti dvasiniai palaiminimai danguje. Kristus dabar jumyse –
jūs gavote karalystę.
Jūs neturite grobti jėga tai, kas jums jau priklauso. Štai tokia Naujojo Testamento realybė...
Kitą savaitę aš toliau tęsiu apie barbekiu, lyginsiu numylėtus populiarius mokymus su Naujojo
Testamento realybe. Jūs matote, kad tai nėra surinkimas namuose, bet Dievas TAVO namuose - tavo
dvasioje, sieloje ir tavo kūne, visa tai yra apie tai, koks aš esu, ir apie šį tarnavimą. Aš nesu labai didelis
barbekiu mėgėjas, bet esu labai rimtai nusiteikęs padaryti žmones mokiniais taip, kaip mokė Jėšua ir
Naujojo Testamento rašytojai...
Vienos moters istorija. Brangūs draugai, aš jai pasiūliau išeitį, kodėl jai taip sunkiai sekėsi turėti
surinkimą (bažnyčią) savo namuose (ir kaip pratęsimą Kristus jumyse). Viešpats pasakė jai „Tu palikai
stovėti vieną sieną“. Tai buvo nuoroda į jos mintis, kurios buvo tarsi bandymas perstatyti namą, bet
palikti stovėti stipriausią, krūvį nešančią sieną, o kitas nugriauti ir perstatyti.
Kai ji stengėsi suvokti Naujojo Testamento realybę, ji visada palikdavo savo prote stovėti vieną stiprią
sieną. Ir tai tęsėsi tol, kol ji visiškai iš naujo neišmoko visko apie Naujojo Testamento realybę, tik tada ji
„tai gavo“.
Kiek sienų jūs dar esate palikę?
John Fenn
www.supernaturalhousechurch.org
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com
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