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Pranašystės 2012-siems
Jeigu  jūs  esate  tokie  kaip  aš,  tai  šiuo  metu  gaunate  elektroninių  laiškų  iš  įvairių  tarnavimų  su 
„pranašiškais“ žodžiais 2012 metams. Štai čia yra keli pavyzdžiai apie 2012 metus, kuriuos aš gavau 
elektroniniu paštu:

Bus  pasikeitimai...  karalystės  lyderių  tarpe,  evangelizmo  garsas  turi  sustiprėti,  ateis  antgamtinis 
aprūpinimas,  JAV  išaugs  persekiojimai,  toliau  augs  lenktyniavimas  atominių  ginklų  srityje,  išaugs 
savižudžių  skaičius,  šalys  toliau  purtysis  emigrantų  norėdamos  išlaikyti  savo  suverenumą,  krikštas 
Šventąją Dvasia pasitrauks į antrą planą.

Tai gali būti arba gali nebūti pranašiška, nes nėra nieko, ko negalima būtų žinoti natūraliu protu. Tai 
panašu  į  išvadas  padarytas  skaitant  straipsnių  pavadinimus,  statistiką  arba  vadovaujantis  bendru 
suvokimu ir jiems pritaikyta etiketė: „Pranašiškas žodis 2012 metams“.

Dėl to man tai skamba lėkštai,  keistai ir neįtikėtinai.  Ar kuris nors skaitantis ir taip nežino, kad šiais  
metais  bus  pasikeitimų lyderių  tarpe?  Ar  kas  nors  supranta,  kas  turima galvoje  kai  skelbiama,  kad 
„evangelizmo garsas šiais metais turi būti padidintas“? (Padidinti garsą konferencijose ir mitinguose?)

Ar kas nors galvoja, kad naujienos apie derybas dėl atominio ginklo yra tiesiai iš dangaus žiniasklaidos? 
Ar  yra  čia  kas  nors,  kas  ir  taip  nežino,  kad  musulmonų  skaičius  auga  palyginus  su  kitų  žmonių 
gimstamumu pasaulyje arba, kad didėja mirtininkų skaičius? Aš nežinau, kokioje pasaulio dalyje krikštas 
Šventąja Dvasia yra nustumtas į antrą planą, bet tik ne toje, kur aš gyvenu.

Prašyčiau žodį mano pasauliui!
Aš  turiu  pasakyti,  kad  rašau  apie  tai,  kas  yra  neteisinga  todėl,  kad  grąžinčiau  balansą  ir  padėčiau 
apibūdinti tai, kas yra numatanti pranašystė ir kur mes turėtume žiūrėti.

Petras pasakė: „Todėl aš niekad nesiliausiu jums priminęs šiuos dalykus, nors jūs ir žinote juos ir esate 
sutvirtinti turimoje tiesoje“ (2 Pt 2:12). Turima tiesa yra tai, ką Dievas daro šiandien.

Tada jis kalbėjo apie savo patyrimą ant Atsimainymo kalno, kai jis matė pašlovintą Jėzų, matė ir girdėjo  
Mozę ir Eliją, atstovaujančius Įstatymą ir Pranašus, ir kalbančius apie greitą Jėzaus mirtį. Mozė kalbėjo 
apie tabernakulio pavyzdžius ir šešėlius, kaip Jis turi atlikti aukojimą. Elijas kalbėjo Jam apie pranašystes, 
kurias Jis turi išpildyti. Petras taip pat matė šlovės debesį ir iš dangaus girdėjo kalbant Tėvą (Luko 9:31).

„Tą balsą mes girdėjome aidint iš dangaus, kai buvome su Juo ant šventojo kalno. Taip pat mes turime 
dar tvirtesnį pranašų žodį. Jūs gerai darote, laikydamiesi jo tarsi žiburio... Pirmiausia žinokite, kad jokia 
Rašto pranašystė negali būti savavališkai aiškinama...“ (2 Pt 1:19-20)

Darome sumuštinį
Prieš tai, kai Petras rašė apie įsitvirtinimą „turimoje tiesoje“, jis rašė apie charakterio ugdymą – pridėkite  
prie  savo tikėjimo dorybę, pažinimą, savitvardą, pastovumą, maldingumą, brolišką meilę, besąlygišką 
meilę ir uoliai tai ugdykite, kad nieko nestokotumėte Kristuje.

TADA jis kalbėjo apie įsitvirtinimą turimoje tiesoje, ir vykdymą nurodymų daugiau žiūrėti į Raštą nei į 
dvasinius  patyrimus ir  žodžius.  Taigi  jis padarė sumuštinį.  Būti  įsitvirtinusiam turimoje tiesoje reiškia 
mėsą. Duona iš vienos pusės yra Dievo prigimties ugdymas mumyse, o kitas sluoksnis yra balansas tarp 
Žodžio ir Dvasios Rašte. Visi kartu jie mums sudaro „sumuštinį“.

Ką šiandien daro Dievas?
Leiskite man šiek tiek pajuokauti, nors tikras pranašiškas žodis pagrįstas tuo, ką pasakė Petras: Nesvarbu 
per ką jūs eisite 2012 metais, bet Viešpats prašo, kad tuo metu jūs uoliai ugdytumėte dorybę, pažinimą, 
savitvardą, ištvermę, maldingumą ir meilę, kad jūs būtumėte išbaigti ir nieko netruktų jūsų dieviškam 
charakteriui.

„Mes juk neviešpataujame jūsų tikėjimui, bet esame jūsų džiaugsmo talkininkai, nes (savo) tikėjimu jūs stovite...“    (2 Kor 1:24).  
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Aš  negaliu  prisiminti,  kad  elektroniniuose  laiškuose,  kuriuos  aš  gavau  apie  tai,  kas  laukia  mūsų 
ateinančius 12 mėnesių, kur nors būtų tai  paminėta, nors žmogus stato arba griauna savo gyvenimą 
siekdamas šitų dalykų arba jų nepaisydamas.

Tuo metu, kai vieni gyvenimo laukuose vaikosi dvasinių drugelių, tikėdamiesi gauti sau pranašišką žodį 
susirinkime arba ieškodami ten pat šlovės patyrimų, kiti laikosi dar tikresnio pranašystės žodžio, kuris 
liepia mums pasišvęsti augimui Kristuje, nepaisant to, kad jis vyksta per gimdymo skausmų sąrėmius 
(Gal 4:19).

Pasaulio įvykiai žiūrint iš praeities perspektyvos?
Dabar apie pasaulio įvykius. Dvasia ir Žodis sutinka, taigi mes galime žiūrėti į dalykus, kurie atrodo kalba 
mums apie tai, ką Dievas daro pasaulyje ir tada patikrinti tuos įvykius pagal Raštą. Kas sutinka su tuo, ką 
sako Žodis, mes pasilaikome, o kas ne – atmetame arba padedame į šoną.

Žiūrint  iš  Rašto perspektyvos,  leiskite man pradėti  nuo to, kad Jėšua vieną dieną grįš  įtvirtinti  savo 
žemiškąją karalystę. Tai įvyks tik po Megiddo mūšio Izraelyje, hebrajiškai Armageddon. Ta armija kuri 
kovos prieš Izraelį, „karaliai iš Rytų“, turės milijonus karių (Apr 9:16; 16:12, 16).

Dėl tos kariuomenės masiškumo, galima numanyti, kad vienas iš tų kariaujančių karalių bus Kinija. Taigi 
mums reikia pasižiūrėti, ar Kinija veržiasi tapti pasaulio kariniu gigantu.

Antraštės rodo, kad šitos pranašystės pildosi  tiesiog mums prieš akis,  taigi,  stebėkime Kiniją,  kaip ji  
tampa militaristine ir bando dominuoti ir bauginti pasaulį.

Prisimenu 1990-92 metais aš patyriau keletą Viešpaties aplankymų, kuriuose Jis kalbėjo apie artėjančius 
politinius įvykius ir stichines nelaimes gamtoje. Vienas iš dalykų ką Jis pasakė, kad „pasaulis stebi, kada 
grius Sovietų Sąjungos siena, bet jie turėtų stebėti Kiniją, nes ateinančias metais ji augs ekonomiškai ir 
taps pasauline jėga, netgi bandys ekonomiškai užvaldyti kiek tik įmanoma daugiau Azijos, Afrikos ir kitų 
kraštų. Ir tai ji turės padaryti, kad atliktų savo vaidmenį paskutiniais laikais“.

Bet prieš Armagedoną
Ar jūs žinote, jog Apreiškimo knyga mums sako, kad į žemę atsitrenks 2 asteroidai? Tai tiesa. Vienas 
pasirodys sausumoje, kitas vandenyne, ir tai sukels dulkių ir garų  debesis, kurie uždengs 1/3 saulės,  
mėnulio,  žvaigždžių,  apnuodys druską ir  vandenį.  Prasidės ligos ir  badas, taip  pat odos ligos.  Ar jūs 
žinote,  kad prieš Armagedoną saulė tarytum iššaudys galingus šviesos pliūpsnius,  kurie pažeis žemę 
(greičiausiai po to bus meteorų/kometų liūtis)? (Apr 8:6-13; 16:8).

(Jei domitės gamtinėmis ir ekonominėmis nelaimėmis paminėtomis Apreiškimo knygoje, jus sudomins 
mano audio serija „Nelaimės Apreiškimo knygoje“)

Gerai, taupyk laiką – tu mus gąsdini
Aš jau išeikvojau teksto limitą šiai savaitei,  taigi pratęsiu čia kitą savaitę. Bet dabar štai kas: ką tik  
bedarytų Dievas jūsų gyvenime šiais metais, Jis visada kreips jus taip, kad taptumėte daugiau panašūs į 
Kristų, ir tai yra tikrasis pranašystės žodis. Daugiau apie tai, ką Šventoji Dvasia sako bažnyčiai ir apie 
pasaulio įvykius - kitą savaitę.

Gausių palaiminimų!

John Fenn
www.supernaturalhousechurch.org
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com
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Sveiki visi,
Aš palikau jus nepabaigęs temos praeitą savaitę. Tikrai, nes išeikvojau straipsnio limitą, taigi leiskite man 
pratęsti  ten,  kur  pabaigėme.  Aš  žiūrėjau  iš  praeities  perspektyvos,  rašiau  apie  Jėšua  sugrįžimą,  ir 
žiūrėjau, kas turi įvykti prieš tai, nagrinėjau kas Apreiškimo Jonui knygoje parašyta apie tai, kas laukia 
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žemės.  Tai  apima  Armagedono  mūšį,  kuriame  dalyvaus  rytų  karaliai,  prieš  tai,  kuomet  nukris  du 
meteoritai/ kometos ir sukels dulkių/ garų debesį, kuris uždengs 1/3 saulės/ mėnulio šviesos ir užnuodys 
1/3 vandens, 1/3 augalų žus ir tai sukels pasaulio mastu ligas ir badą (Apr 8:6-13; 9:1-11).

Ar  tai  neįdomu,  mergaitės  ir  berniukai?  Aš  plačiau  nagrinėjau  šituos  dalykus  serijoje  „Nelaimės 
Apreiškimo knygoje”,  taigi  tęskime toliau,  nes periodas,  apie  kurį  kalba  Apreiškimo Jonui  knyga yra 
ateityje.

Faktiškai mažiausiai 7 metai. Kadangi mažiausiai 7 metai prieš Apreiškimo knygoje įvardintus įvykius bus 
trumpas karas, į kurį bus įtrauktas Izraelis, ir kuriame Izraelis ir sąjungininkai laimės. Faktiškai, Raštas 
sako, kad jie 7 metus bus aprūpinti degalais, nafta ir kitais resursais, kuriuos gaus kaip kompensaciją dėl 
karo baigties – tai bus karas, po kurio reikės 7 mėnesių palaidoti  žuvusiems.

Netgi pasakyta, kad Izraelis samdys darbininkus, kurie vaikščios mūšio lauke ir pastatys vėliavas ten, kur 
jie ras kūno dalis; Ezekielis matė tai maždaug 586 metais prieš Kristų - mūsų dienų teismo metodus! (Ez 
39:14-15).

Pamąstykite kartu su manimi apie trečiąjį pasaulinį karą
Ez 38 ir 39 apibūdina ekonominį ir karinį aljansą tarp kelių tautų, kurios vieną dieną užpuls Izraelį. Trys iš 
šitų tautų yra dabartinė Rusija,  Turkija ir  Iranas. Taigi  leiskite paanalizuoti,  kad mes galėtume gauti 
pranašišką supratimą apie šių dienų įvykius.

Jei domina, aš smulkiai nagrinėjau šitą karą cd/mp3 serijoje „Būsimas karas tarp Rusijos ir Izraelio“. Ez 
38:11-12 pasakyta, kad šis ekonominis ir karinis aljansas užpuls Izraelį tikėdamiesi pasiimti grobį.

Klausimas – kokios sąlygos yra dabar, kurios tai atitinka?
Turkija bus ES atmesta ims bendradarbiauti su Rusija. Iranas, gerai skaitykime antraštes. Aljansas , kurį 
minėjo Ezekielis dabar egzistuoja ekonomine bei karine prasme, ir ateinančiais metais dar sustiprės.

Aš  pasidalinau  šiuose  straipsniuose  ir  kai  kuriose  „Paskutinių  laikų  serijose“  apie  tai,  kad  Viešpats 
aplankymų metu pasakė man „stebėti Turkiją“, kaip tų įvykių, kurie artėja indikatorių. Prieš kelis metus 
aš taip pat pasidalinau su jumis tuo, kad Jis man pasakė, jog Putinas sieks perrinkimo, ir tai įvyko.

Bet Ezekielis taip pat paminėjo ir kitas tautas – Libiją, Sudaną (Ezekielio dienomis pavadintą Etiopija) ir  
kai kurias buvusias Sovietų Sąjungos tautas aplink Turkiją ir Rytų Europoje. Žiūrėkite, kaip Rusija taps 
drąsesnė kurdama aljansą su Rytų Europa ir kitomis buvusiomis TSRS tautomis, statydama ten Rusijai 
draugiškus  lyderius  ir  kitą  politiką,  kuri  leis  Maskvai  daryti  įtaką.  Šita  dalis  dar  turi  pakankamai 
išsivystyti, kad pamatytume aljansą, kurį apibūdintas Ez 38, taigi – stebėkime.

Kokiomis sąlygomis, jie galvoja, bus saugu užpulti Izraelį?
Ezekielis sako, kad jie užpuls Izraelį, bet šiuolaikiniame pasaulyje, jei tai įvyktų dabar, juos konfrontuos 
JAV, Anglija ir tarptautinės pajėgos.

Taigi, kokios yra sąlygos, kurioms esant, JIE MANO, kad niekas neateis padėti Izraeliui? Kas turi įvykti 
jiems, kad užpuldami jie jaustųsi pakankamai saugiai? Aš galiu įžvelgti tris elementus:

1) JAV neturės jokių, arba turės labai nedideles karines pajėgas Vidurio Rytuose. 2) JAV neturės politinės 
valios būti įtraukta dar į vieną Vidurio Rytų karą. 3) JAV vyriausybė ir žmonės bus susitelkę į savo pačių 
ekonomines problemas, taigi neturės noro būti įtraukti.

Ezekielio 38:9 parašyta: „Tu ateisi kaip audra, kaip debesis uždengsi šį kraštą“, o tai duoda suprasti apie 
įtrauktą  didelį  oro  pajėgų dalyvavimą tam, kad puolimą galima būtų pradėti  greitai.  Ezekielis  aiškiai 
atskleidžia, kad šios didžiulės daugelio tautų karinės pajėgos yra milžiniška jėga ir jie galvoja, kad gali 
pulti be didelio pasipriešinimo.

Pirmajame Persijos įlankos kare ir įsiveržime į Iraką, JAV prireikė daug mėnesių, kad sukurti  karines 
pajėgas Kuveite – kiekvienas gali iš anksto numatyti atakas ateinančias mėnesiais. Iš Ezekielio aišku, kad 
armijos atakuojančios Izraelį galvoja, jog suspės užpulti ir pasitraukti iki tol, kol Izraelio sąjungininkai 
sutelks armiją jiems sustabdyti.

Taigi  mūsų dienomis,  kaip  perteikia  kasdieninės  naujienos žiniasklaidoje,  mums reikia  laikyti  žvilgsnį 
nukreipus į Iraną, Turkiją ir Rusiją. Stebėk, kaip visos trys stiprės karine prasme. Stebėk naujienas ir 
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ieškok ekonominių ryšių tarp Rusijos su kiekviena minėta tauta. Ieškok Rusijos ir sąjungininkų, kurie 
užpildys vakuumą, kuris liks tuomet, kai JAV patrauks savo įtaką iš Vidurio Rytų.

Tai reiškia, jei JAV ar Izraelis atakuos Iraną tarp dabar ir tada – tai nebus didžiulis smūgis, bet maži  
susišaudymai ir įrangos bei resursų bombardavimas. Taigi, nebūkite šokiruoti antraščių.

Dar šiek tiek įžvalgos
Su JAV prezidento rinkimais, kurie įvyks šį rudenį, mums reikia pagalvoti, koks prezidentas sumažintų 
JAV karines pajėgas ir NENORĖTŲ įsitraukti (arba negalėtų) būti pastatęs savo kojų Vidurio Rytuose, kad 
tautų aljansas paminėtas Ezekielio 38 skyriuje jaustųsi pakankamai saugiai įsiveržti. Įsiveržimo mastas 
žemėje ir ore būtų pakankamai didelis sulaikyti bet kokius Izraelio sąjungininkus nuo įsitraukimo į karą. 
IR jie mano, kad suspės įvykdyti ataką ir susidoroti su Izraeliu iki  jam sutelkiant savo sąjungininkus 
kontratakai.

Visi galvotų, kad Romney turėtų būti plačių pažiūrų, ir ataką Izraeliui vertintų kaip ataką prieš JAV. Ron 
Paul turėtų leisti Izraeliui pačiam kovoti už save. Prezidento Obamos atstovai viešai pareiškė, kad įsiveržti 
į Izraelį – tai reiškia atakuoti JAV, bet jis mažina karines pajėgas ir ateityje susitelks į JAV ekonomiką.

Nesvarbu, kas laimės – JAV toliau trauksis  iš Vidurio Rytų, ir  tą vakuumą užpildys Rusija aljanse su 
Turkija  ir  būtent  Iranu,  o  taipogi  Libija  bei  Sudanas,  ir  visai  nesvarbu  kas  nutiks  per  rinkimus.  Ar 
pastebite, koks vykdomas žaidimas šachmatais? Jei Rusija susijungs su Turkija Šiaurėje, Iranu Rytuose, 
ir Libija bei Sudanu Pietuose ir Vakaruose – Izraelis gali būti tiesiogine to žodžio prasme nustumtas į jūrą 
ir apsuptas iš visų pusių.

Gerai, tai apima 1) karinių jėgų buvimą Vidurio Rytuose ir 2) JAV politinę valią...
Taigi, kas beatsitiktų JAV – tai įtakos Rusiją galvoti, kad jei jie įsiverš į Izraelį su milžiniška jėga, tuomet 
nei JAV, nei kas nors kitas negalės jų sustabdyti. Ekonomika. Istorija kartoja save, ir jei jūs pasižiūrėsite 
į abu – Pirmą ir Antrą Pasaulinius karus, abiem atvejais Vokietija galvojo, kad JAV bus silpna politinė 
jėga, su silpnos politinės valios žmonėmis, bus apimta didelės depresijos, kad galėtų įsitraukti.

Vienas faktorius Pirmame Pasauliniame kare buvo Lusitanijos nuskendimas, kuris padėjo pakeisti politikų 
ir žmonių valią. Antrame Pasauliniame kare tai neįvyko iki 1941 metų gruodžio 7 dienos. 1941 tai pakeitė 
Vašingtono ir žmonių valią, kad jie būtų įtraukti. Mes vargiai būtume pajudinę nors pirštą padėti Anglijai 
mūšyje  dėl  Britanijos  ir  būtume leidę  jiems  pralaimėti  tą  vasarą  ir  1940  rudenį,  jei  Hitleris  nebūtų 
pakeitęs savo planų.

Taigi žiūrėkime, kaip JAV susitelks į save, išves iš Vidurio Rytų karines pajėgas, ir JAV ekonomika taps 
tautai svarbiausia, į ką jie susitelks. Žiūrėkime kaip Rusija užpildys vakuumą paliktą po JAV atsitraukimo 
iš to rajono.

Bet įsiveržianti jėga yra neteisi – Izraelio sąjungininkai ATEIS jo ginti
Čia aš pratęsiu kitą savaitę.

Gausių palaiminimų!

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

Pranašiškas žodis 2012. 3 dalis
John Fenn, 2012 m. sausio mėn. 28 d., www.supernaturalhousechurch.org

Izraelio sąjungininkai
Aš nagrinėju įvykius eidamas atgal pranašiškai ir pradedu nuo pabaigos – Jėšua sugrįžimo, tada atgal 
palaipsniui iki mūsų dienų. Praeitą savaitę susitelkiau į III Pasaulinį Karą ir į sąlygas, kurios paminėtos 
Ezekielio  38  skyriuje.  Ar  skaitėte  praeitos  savaitės  žinias?  Nuostabu,  kaip  labai  greitai  formuojasi 
Ezekielio 38 paminėti aljansai.

Aš pabaigiau sakydamas, kad Izraelis turi sąjungininkų, kurie ateis padėti.

„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.

Situacija yra tokia: Ez 38 apibūdina aljansą tarp Rusijos ir daugelio tautų supančių Izraelį – Rusijos ir  
Turkijos šiaurėje, Irano rytuose, Libijos ir Sudano pietuose. Jie surinks stulbinančias pajėgas tikėdamiesi, 
kad  nei  vienas  Izraelio  sąjungininkas  nesuspės  atsakyti  ir  įvesti  savo  kariuomenės  anksčiau  nei 
įsiveržimas bus įvykdytas. Pirmiausiai jie įsiverš per orą ir sausuma ateis į šiaurės Izraelio kalnus.

Izraelis ir jo sąjungininkai
Ez 38:16 sako: užpuolikų armija bus kaip debesis, kuris padengs žemę – oro ir žemės pajėgos. Bet 19 
eilutėje Viešpats sako, kad Izraelyje tuo metu įvyks didelis žemės drebėjimas ir 22 eilutėje Jis sukels 
„smarkų lietų, krušą ir sierą su ugnimi“, kurie kris ant tų įsiveržėlių. 21 eilutė kalba, kad Jis pašauks 
„kardą prieš (užpuolikus) visuose savo kalnuose, ir jų vyrai kariaus vienas prieš kitą“.

Ne tik Viešpats panaudos gamtą, kad sustabdytų armiją:  smarkus lietus sustabdys tankus ir transportą 
bei kariuomenės žygiavimą per purvą, bet didi kruša ir audra sukels chaosą įsiveržėlių oro pajėgose ir 
sutrikdys susisiekimą, ir dėl to: „ jo vyrai kariaus vienas su kitu“. Tai parodo, jog Viešpats naudoja šituos 
dalykus tam, kad suardytų ryšius tarp tos daugianacionalinės ir todėl daugiakalbės armijos ir kai sąmyšis 
išaugs, jie žudys vienas kitą.

Bet  ...Jis  taip  pat  pašauks  kalaviją  prieš  užpuolikus  iš  „savo  kalnų“.  Pranašystėje  kalnai  visada 
atstovauja  tautas  arba  karalystes.  Danielius  matė,  kaip  nuo  kalno  atskilo  akmuo  ir  besiridendamas 
pavirto kalnu, kuris valdė visą žemę, arba visas tautas susijungusias su anti-Kristu, kurias simbolizuoja 
kalnai (Dan 2:35; Apr 17:9-10)

Kas tie sąjungininkai?
Ez 38:13 sako „Šeba ir Dedanas, ir Taršišo prekybininkai, kartu su visais jaunais liūtais sakys: „Ar atėjai 
plėšti? Ar surinkai pulkus, kad išgabentum sidabrą, auksą, galvijus ir visus krašto turtus?“

Kitais žodžiais, tos paminėtos tautos atsakys užpuolikams mažų mažiausiai: „Ką jūs čia dabar darote?“

Ezekielio dienų Šeba ir Dedanas yra dabartinės Mažosios Azijos pusiasalio tautos, kurias mes politiškai 
apibūdiname kaip nuosaikaus islamo tautas. Jie susijungs su Taršišo prekybininkais ir taip pat jaunais 
liūtais.

Ezekielio dienomis Taršišas buvo tai, ką mes dabar vadiname Ispanija – būtent pietinė Ispanijos dalis, 
prekiaujanti  su Britanija.  Taigi  „jauni liūtai“  dažnai kalba apie Britaniją,  liūtas yra Britanijos simbolis; 
jauni liūtai – tai tautos, kurios atėjo iš Britanijos ir Ispanijos pirkliai.

Kokios tautos gali būti kildinamos iš Ispanijos pirklių ir Britanijos? Be abejo, tai Vakarų pusrutulio tautos,  
su JAV, kuri svarbiausia šioje diskusijoje.

Ugnis ir siera
Daug kas galvojo, kad tai nurodo į JAV, Britaniją, dabartines arabų tautas ir galbūt NATO arba Europos 
pajėgas, kurios sudaro „kalnus“, kuriuos Viešpats šaukia paimti kardą prieš užpuolikus. Mes nežinome. 
Bet mes žinome, kaip vyks mūšis, pagal Ez 38:19-22 ir 39:1-6.

Dalyvaus dvi jėgos. Pirmoji yra pats Izraelis, kaip tekstas sako: „Izraelio kalnas“. Toje teritorijoje bus 
žemės drebėjimas ir tai sukels didelį sugriovimą, ir labai smarkūs lietūs bei kruša – visa tai bus priežastis, 
kad armijos ims kovoti viena prieš kitą ir tai sustabdys judėjimą.

Tada  taip  pat  ant  armijos  kris  ugnis  ir  siera,  kuri  nušluos  ją  šalin.  Ezekielis  nieko  nežinojo  apie 
sprogstamuosius ginklus – tai modernios bombos ir branduoliniai ginklai. Taigi modernūs sprogimai, jam 
galėjo atrodyti kaip „ugnis ir siera“. Faktas, kad Izraelis surinks pakankamai grobio iš nugalėtų užpuolikų, 
išteklių 7 metams ir 7 mėnesius ieškos mūšio lauke žmonių kūnų liekanų, parodo mums, kad Izraelyje  
nebus panaudotas atominis ginklas (nebus radiacijos).

Kitas frontas bus Rusijos ir sąjungininkų žemėje. Ez 39:6 sako: „Aš pasiųsiu ugnį į Magogą (Rusiją) ir ant 
salose nerūpestingai gyvenančių. Tada jie žinos, kad Aš esu Viešpats...“  Magogas kalba apie sostinę, o 
tada taip pat paminėti kaip taikinys krantai/ sienos/ sala. Mes nežinome ar ta „ugnis“ yra paprasta ar 
atominė, bet mes žinome, kad Rusijos karinės pajėgos ir politinė galia bus sunaikintos tame mūšyje.

Arabų-Izraelio konflikto pabaiga
Pamąstykime šiek tiek apie mūšio pasekmes. Izraelis ir sąjungininkai nugali Rusiją, Iraną, Libiją, Sudaną 
ir kitas tautas. Izraelis dabar yra 600 svarų gorila, kuri blokuoja ir jėga Vidurio Rytuose.

„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.

Kinija nedalyvavo mūšyje, bet jai daugiau nereikia rūpintis dėl didžiojo kaimyno vakaruose – Rusijos. Štai 
kodėl po 7 metų, Kinija yra viena iš 5 Rytų karalių, kurie nesvyravo žygiuoti per pietų Rusiją, žemyn ir 
kirto Tigrą/ Eufratą, kad įsiveržtų į Izraelį Armagedono mūšyje. Rusija nėra daugiau pasaulinis žaidėjas 
po šio mūšio.

Izraelis gali turėti savo kelią Vidurio rytuose. Nei Iranas, nei Libija, nei Sudanas tame nedalyvaus. Egiptas 
nepaminėtas,  kaip  faktorius.  Izaijo  17:1  yra  pranašystė,  kuri  sako,  kad  Damaskas  daugiau  nebus 
miestas, bet tik griuvėsių krūva. Gal būt tai įvyks Ezekielio 38 skyriuje paminėtame mūšyje, nes Rusija ir 
Turkija žygiuos per Siriją savo keliu užpulti Izraelio – tai mano spėjimas, kaip išsipildys Iz 17:1.

Pasirodo vaikinas žinomas kaip anti-Kristas – turėkime galvoje štai ką 
Pergalingas Izraelis dabar dominuos visame rajone nuo Turkijos iki Persų įlankos ir nuo Ormuzo sąsiaurio 
iki Egipto sienos - atrodo, kad Europos Sąjunga įeis į 7 metų sutartį su Izraeliu.

Turint galvoje, kad ES gaudavo degalų ir naftos bei kitus išteklius iš Rusijos per Turkijos vamzdynus, 
pasaulis pasikeitė ir jie turės dabar skaitytis su nauja super jėga bloke – tai sąjunga. Septyni metai duos 
kiekvienam pakankamai laiko pertvarkyti savo infrastruktūrą dėl dabar silpnesnės Rusijos ir Turkijos, ir 
pan.

Šiuo  požiūriu  Izraelis  bus  laisvas  statyti  šventyklą  ant  šventyklos  kalno.  Izraelio  sąjungininkai  kare 
parems jį, nauja sąjunga patenkins kiekvieną jo poreikį. Kinijai tai nepatiks, bet tuo metu nepajudės.  
Rusija, Turkija, Iranas bus per daug užimti atstatinėdami savo tautas.

Kaip mes žinome iš tos sutarties paminėtos Dan 9:27; ir Jėšua pakartoja, ką Danielius sakė, po 3 ½ metų 
tos sutarties jos lyderis įžengs į šventyklą – galimas dalykas dedikacijai ir privers paliauti aukojimus. Tai 
apie tą laiką Jėšua sakė žmonėms, kurie bus Jeruzalėje, ir tai matys, išeiti iš miesto greitai net nesustoti  
pasiimti išteklių. Sekančią savaitę...

Gausių palaiminimų!

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

Pranašiškas žodis 2012. 4 dalis
John Fenn, 2012 m. vasario mėn. 4 d., www.supernaturalhousechurch.org

Tai mano pranašiškas žodis 2012 metams… taigi
Šioje  serijoje  aš  dalinausi  apie  galimą  amžiaus  pabaigos  scenarijų.  Nagrinėjimą  pradėjau  nuo  Jėšua 
grįžimo ir baigiau mūsų dienomis.

Apreiškimo knygoje  smulkiai  aprašomos detalės,  įvykiai  ir  aplinkybės,  kurie  supa dvigubo  asteroido/ 
kometos atsitrenkimą į mūsų planetą, po kurio 1/3 visų augalų ir  žmonių žus, daug kur žemėje bus 
badas, karas, persekiojimai ir išplis ligos. Po to aš pasidalinau, kad mažiausiai 7 metai prieš šiuos įvykius,  
bus karas tarp Izraelio ir jo sąjungininkų prieš Rusiją ir jos sąjungininkus.

Ar mes galime tai šiek tiek susiaurinti?
Tokia jau ta žmogaus prigimtis, kad jis nori žinoti ateitį, ir tai nėra blogai – kas gi būtų su mumis, jei mes  
nebūtume ieškoję Viešpaties išminties padaryti sprendimams, kuriuos turėjome padaryti?

Ir  daugelis  „pranašiškų  žodžių“  patenkina  šitą  troškimą.  Šiais  metais  aš  mačiau  tokių  „žodžių“, 
pradedant: „Aš greitai pašauksiu Savo tarną Bilį Greimą (Billy Graham) namo“ (jam dabar 93 metai, taigi 
ar  jums tikrai  reikia  pridėti  prie  šitų  žodžių  „taip  sako Viešpats“)  ir  baigiant  tuo,  kad keičiasi  Dievo 
valdymas ir t.t.

Bet man iš tikrųjų įdomus MANO gyvenimas. Ką Dievas MAN sako šiais metais?

„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.

Prisimenu kai...
Maždaug prieš 30 metų mes buvome surinkime, kur pastorius metus laiko žadėjo, o paskui nusprendė 
nesamdyti manęs į darbą; verslas svyravo, nes kažkas, kam jis priklausė bankrutavo, mūsų buhalterio 
žmona susirgo vėžiu, taigi jis apleido mokesčių mokėjimus, ir tai kainavo mus tūkstančius dolerių, mes 
suvokėme, kad mūsų vyriausias sūnus buvo neįgalus ir  vienas valstybinės ligoninės gydytojas patarė 
mums atiduoti jį į valstybinius slaugos namus ir net užmiršti, kad mes jį iš viso turėjome, ir viskas įvyko 
per trumpą laiką, kuris baigėsi lentele ant mūsų namų su užrašu „uždaroma“.

Pasaulis aplink mus dužo, mes neturėjome pinigų, darbo, kreditų, ir mūsų šeima buvo už 1.200 mylių  
(apie 2.000 km) nuo mūsų. Mes maitinomės tik už tuos pinigus, kuriuos gavome, kai Viešpats pasakė 
Barbarai parduoti tai, be ko galima apsieiti ir pasiruošti gyventi taupiai. Mes gyvenome iš pajamų, kurias 
gavome išpardavę tai, ką galėjome parduoti ir be ko galėjome apsieiti, nors teko parduoti ir reikalingų 
daiktų.

Bet vieną dieną, kai mes sėdėjome svetainėje, į širdį atėjo apreiškimas. Telefonas buvo išjungtas, veikė 
tik  iš  malonės, bet aš staiga atgavau ramybę: ką man gali  padaryti  žmogus? Dievas yra vis  dar  su 
manimi ir UŽ mane, ką man gali padaryti žmogus?

Ir kaip filmo scenoje, kai filmavimo kamera staiga parodo platų vaizdą aplink pagrindinį veikėją, viskas 
tapo aišku, kai matai tą didelį paveikslą – blogiausias dalykas, kas gali nutikti – tai, kad mes būsime su 
Jėšua. Suvokimas, kad žmogus man nieko negali padaryti, nes mes jau esame amžinybėje ir būsime su 
Jėšua, tą dieną iš tiesų tapo realybe.

Savaitės laikotarpiu mes jau nuomavomės didelį namą, turėjome naują didelį automobilį, turėjome darbą, 
ir tarnavimą su pajamomis. Ir kuomet mūsų pačių ekonominė situacija griuvo, mūsų darbas žlugo, ir 
mūsų  bažnyčios  „draugų“  tinklas  byrėjo  į  šipulius,  tuomet  Dievas  dar  kartą  parodė  Savo  malonę  ir 
aprūpinimą.

Dievo ekonomika
Mes supratome,  kad  Dievo ekonomika  nepriklauso  nuo žmogaus ekonomikos,  nes  mes patyrėme Jo 
aprūpinimą - kai žmogaus ekonomika ir tą, kurią MES sukūrėme savo jėgomis žlugo, mes gyvenome 
antgamtiniame aprūpinime. Čia tik vienas pavyzdys: mums reikėjo automobilio.

Mes žinojome, kas Fil 4:19 pasakyta apie davėjus: „Ir mano Dievas patenkins visus jūsų poreikius iš savo 
turtų šlovėje per Kristų Jėzų“. Tai įvyks pagal Jo turtus šlovėje, o ne pagal pasaulio ekonomiką.

Mes  nusprendėme,  ko  mums  reikia –  tai  buvo  poreikis,  o  ne  troškimas,  ir  mes  buvome  davėjai, 
duodavome mažiausiai  10% nuo  pagrindinių  pajamų  ir  nuo  to,  ką  pardavėme  bei  laikinų  uždarbių, 
kuriuos aš įstengdavau gauti laikas nuo laiko. Taigi mes jautėmės tvirtai, galėdami ateiti pas Jį dėl to, ko 
mums  reikėjo.  Barbarai  reikėjo  automatinės  skalbimo  mašinos,  mums  reikėjo  keturių  „durų“,  nes 
turėjome  tris  sūnus  ir  šunį.  Ir  mums tai  reikėjo  nusipirkti,  nors  neturėjome pinigų,  sąskaitos  buvo 
nemokėtos  90  dienų  tuomet,  kai  mes  pradėjome naują  darbą  (nedidelio  surinkimo pastoriai  kitame 
mieste).

Aš buvau nusižiūrėjęs mažą naudotą automobilį ir baltą keturių durų Chevrolet. Aš kalbėjausi su to mažo 
automobiliuko savininku ir paaiškinau, kam man jo reikia. Jis pasakė, kad mašiną aikštelėje parduoda 
savo draugei. Taigi, jis pasiūlė paskambinti jai ir susitarti. Taip ir padariau. Aš sužinojau, kad ji prisiminė 
mane, nes buvome susitikę kitame surinkime, ir buvo patenkinta, kad mes pradedame dirbti pastoriais ir 
noriai pardavė mums automobilį. Jokių pinigų iš anksto ir jokių mokėjimų 90 dienų. Štai kaip veikia Dievo 
ekonomika šalia mano apgailėtinos ekonomikos.

Žodis 2012
Štai kodėl, aš turiu tobulą ramybę dėl 2012 metų ir dėl ateities – ką gali man padaryti žmogus? Aš žinau, 
kaip gyventi Dievo ekonomikoje. Aš darysiu tai,  ką turiu natūraliai daryti,  bet aš matysiu aprūpinimą 
veikiant mano gyvenime nesvarbu, kas beatsitiktų pasaulyje. Iš tiesų – ką gali man padaryti žmogus?

Esu tikras, kad Tas, kuris jumyse pradėjo gerą darbą, jį ir pabaigs iki Jėzaus Kristaus dienos (Fil 1:6).

Aš gyvenu davėjo gyvenimą – laiko, pinigų, resursų, taigi žinau, kad Dievas aprūpins „O Dievas gali jus 
gausiai  apdovanoti  visokeriopomis  malonėmis,  kad  visada  ir  visais  atžvilgiais  būtumėme aprūpinti  ir 
turtingi kiekvienam geram darbui, kaip parašyta: „Jis pažėrė, Jis davė vargšams; Jo teisumas išlieka per 
amžius“. Tas,  kuris  parūpina  sėklos  sėjėjui  ir  duonos  valgytojui,  padaugins  jūsų  pasėtą  sėklą  ir 

„Mes juk neviešpataujame jūsų tikėjimui, bet esame jūsų džiaugsmo talkininkai, nes (savo) tikėjimu jūs stovite...“    (2 Kor 1:24).  
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„Matykite tai ką Aš matau: žmonės bėgioja iš vieno susirinkimo į kitą, ieškodami  
įspūdingų  reginių  ir  manydami,  kad  tai  yra  antgamtiška.  Tačiau  jie  nepastebi  
antgamtinio darbo savo viduje, netgi savo širdyse. Pats mokinystės procesas yra  
antgamtinis“.

Jėzaus žodžiai pasakyti John 2001 metų vasarį, aplankymo metu.

subrandins  jūsų  teisumo  vaisius.  O  jūs  ir  taip  esate  visokeriopai  turtingi  ir  dosnūs,  dėl  ko  mes  ir  
dėkojame Dievui (2 Kor 9:6-11).

Aš žinau, kad tie, kurie neturi sandoros su Dievu ieško rūbų, maisto ir pastogės, nes Jėšua sakė: kad  
pagonys siekia šitų dalykų. Bet Jis sakė Savo žmonėms: „... pažiūrėkite į Saliamoną; jis neturėjo tokių 
šlovingų rūbų kaip gėlės ir žolės, kurios šiandien žydi, o vėliau nuvysta ir yra sudeginamos. Ir pažiūrėkite 
į paukščius, kuriems Tėvas parūpina maisto, argi jūs nesate už juos daug kartų vertesni?“

„Todėl negalvokite, ką valgysite arba kuo būsite apsirengę, nes jūsų Tėvas danguje žino jūsų poreikius. 
Todėl pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir Jo teisumo, o VISI tie dalykai (maistas, drabužiai, pastogė) 
bus jums PRIDĖTI“ (Mato 6:21-34, pažodinis vertimas).

„Jo dieviška jėga padovanojo mums viską, ko reikia gyvenimui ir dievotumui, per pažinimą To, kuris 
pašaukė mus šlove ir  dorybe”  (2 Pt  1:3).  Viskas,  ko reikia  gyvenimui  bus parūpinta,  nes  niekas  Jo 
nestebina. Taigi, kai aš nustebęs sakau: „Tėve, prašau apreikšk man savo aprūpinimą, aš žinau, kad jis 
jau čia yra“. Ir Jis apreiškia.

Aš drąsinu jus, neleisti baimei ir neužtikrintumui dėl tų balsų pasaulyje pasiduoti baimei. Aš drąsinu jus 
mąstyti taip, kaip mąsto tikėjimas, kad TĖVAS ŽINO, Tėvas turi didelį aprūpinimą, Tėvo ekonomika veikia 
nepriklausomai nuo pasaulio ekonomikos. Gyvenk davėjo gyvenimą, vystyk glaudžius santykius su kitais, 
kurie panašiame dvasiniame lygmenyje, neprisileisk įsižeidimų, ir stenkis pagerinti vienas kito gyvenimą 
– ŠTAI iš kur ateina aprūpinimas. Iš Dievo žmonių meilėje. 

Sekančią savaitę – kita tema.

Gausių palaiminimų!

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

„Mes juk neviešpataujame jūsų tikėjimui, bet esame jūsų džiaugsmo talkininkai, nes (savo) tikėjimu jūs stovite...“    (2 Kor 1:24).  
www.namu-baznycia.lt, namu.baznycia@gmail.com
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