
„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.

Žmonių tradicijos. 1 dalis
John Fenn, 2012 m. birželio mėn. 2 d., www.supernaturalhousechurch.org

Mano ketvirtos klasės mokytoja ponia Rigel pašnibždėjo ilgą sakinį į ausį mokinei, kuri sėdėjo priekyje iš 
kairės, poros dešimčių ketvirtokų klasėje. Ta mokinukė pašnibždėjo tai, ką girdėjo sėdinčiam už jos, ir 
tada eilė po eilės, kol sakinys buvo ištartas paskutiniam asmeniui.

Tas paskutinis mokinys atsistojo ir pakartojo tai, ką girdėjo ir mes visi pratrūkome juoku, nes tai, ką jis 
pasakė, buvo toli nuo to, ką mes visi paeiliui girdėjome. Tada ponia Rigel pasakė mums, ką ji iš tiesų 
pašnibždėjo pirmai mokinei ir tai labai skyrėsi!

Žmonių tradicijos
Jūs tikriausiai patyrėte panašų dalyką mokykloje. Bet tai yra pamoka, iš kurios galima pasimokyti dar ir 
dabar, ir apie tai aš šiandien rašysiu.

Visi vaikai mūsų klasėje girdėjo kažką, kas buvo tikslu, nes tai išėjo iš prieš jį sėdėjusio mokinio. Netgi jei 
14-asis klasėje išgirdo kažką kitaip negu 23-asis, visi mokiniai galėjo prisiekti padėję ranką ant Biblijos, 
kad tai, ką jie girdėjo buvo teisinga ir tikslu, ir kad jie 100% teisingai pakartojo tai, ką girdėjo.

Bet faktas toks, kad tik ponia Rigel ir tas pirmas mokinys turėjo sakinį, tik vieną teisingą sakinį. Taip ir 
visas Jėšua (Jėzaus) gyvenimo užrašymas yra toks kaip šitas pavyzdys - Jėšua buvo mokytojas, ir tie, 
kurie Jį girdėjo iš pirmų lūpų, kruopščiai viską surašė mūsų Naujojo Testamento suformavimui.

Dievo problema
Taigi mes per amžius skaitome tų pirmųjų klausytojų užrašus, ir taip kaip tie ketvirtokai sėdintys toli nuo 
mokytojos ir pirmo mokinio, kuris išgirdo tikslų sakinį, daugelis išgirdome klaidingai, nors galėtume 
padėję ranką ant Biblijos prisiekti, kad girdėjome ir žinome teisingai. Šalia sėdintis mokinys gali prisiekti: 
„aš žinau tiesą“, ir kaip vaikai, kai kurie pradeda kovoti ir įrodinėti, kad yra teisūs :) Taip dažnai nutinka 
ir tarp krikščionių.

Jau tada, kai Viešpats per Jėšua paskelbė tiesą, Jis žinojo, kad mes gyvensime praėjus 20 amžių. Nejaugi 
jūs manote, Jis nenumatė būdo kaip išlaikyti tikslumą? Jis numatė.

Kaip Jis tai išsprendė?
Mano mokytoja pasiliko stovėti prie pirmos mokinės, ji pasakė jai sakinį, ir nesiklausė, ką kiekvienas 
mokinys šnibždėjo kaimynui. Bet Tėvas nedavė mums Savo Žodžio ir tada pasitraukęs šalin stebėjo, kaip 
tai darė mano mokytoja.

Jis numatė būdą sekančioms kartoms, kad jos išgirstų originalius Žodžius, taip kaipJis numatė, tokius pat 
tikslius, tiesiai iš Šaltinio, taip lyg kiekvienas asmuo būtų tas pirmas mokinys, nors nutolęs laike per 20 
amžių. Kaip?

Apd 5:23 Petras kalbėjo apie Jėšua gyvenimą ir kančią: „Mes esame Jo ir tų įvykių liudytojai, taip pat ir 
Šventoji Dvasia, kurią Dievas suteikė tiems, kurie Jam paklūsta“.

Tėvo sprendimas buvo toks - padaryti Šventąją Dvasią Jo gyvenimo, mirties, palaidojimo, prisikėlimo ir 
paėmimo į dangų liudininke. Ir ne tik tai, bet būdama Dievu, Ji – Dievo Žodžio ir tikslo liudininkė, ne tik 
rašytinio Žodžio tiesos, bet tikslo, dėl kurio šitas Žodis buvo pasakytas, liudininkė.

Tokiu būdu, turėdamas tiesioginį liudininkės patvirtinimą, netgi praėjus 20 amžių po visų įvykių, ir 
priimdamas liudijimą ne tik apie įvykius, bet ir mokymą apie pasakyto Žodžio tikslą, kad tie, kurie dabar 
tiki, galėtų tikėti taip, kaip tie, kurie kažkada buvo tų įvykių liudininkais – nuosekliai per amžius!

Tiesos Dvasia
Žinoma, jūs norite, kad tas betarpiškas liudininkas būtų teisingas ir nepakeistų net mažiausios detalės ir 
nepridėtų savo nuomonės prie to, ką jis matė. Taigi Jėšua pasakė savo mokiniams, kad Šventoji Dvasia 
yra Tiesos Dvasia, ir kad ji nekalbės iš savęs, bet tik tai, ką išgirdo - ir Ji ves, mokys ir įves į visą Tiesą. 
Jos tarnavimas tikintiesiems yra parodyti, ką Tėvas paruošė mums – iš betarpiško liudininko 
perspektyvos, tiesiai iš Tėvo širdies (Jn 14:17, 26; 15:26; 16:13-14; 1 Kor 2:9-12).

„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.

Pastaba: Būtent taip jūs gimėme iš naujo. Kažkas papasakojo jums apie Jėšua, ir Tėvas per Šventąją 
Dvasią pradėjo dirbti su jūsų širdimi aiškindamas apie Jėšua. Giliai viduje jūs suvokėte, kad Jis yra Tiesa, 
dėl betarpiško liudininko Šventosios Dvasios, kuri liudijo jūsų širdžiai, kad tai, ką jūs girdėjote apie Jėšua 
yra Tiesa ir Teisinga, ir jūs turėjote apsispręsti. Jūsų atgimimas įvyko dėl šito liudininko parodymų.

Mes, būdami žmonės, neapkaltiname asmens teisme be tiesioginio liudytojo parodymų: argi mes 
manome, kad Dievas tikisi, jog kas nors apsispręs dėl savo amžinojo likimo be akivaizdžių liudininko 
parodymų apie Jėšua asmenį?

Nepriklausomas nuo laiko
Vieną dieną aš galvojau apie Šventąją Dvasią, kaip betarpišką liudininkę. Aš galvojau pradėti nuo 
Pradžios knygos, kuri teigia, kad Šventoji Dvasia judėjo, „sklandė“ virš vandens planetoje, vadinamoje 
Žeme. Aš paklausiau Tėvo, kodėl Jis tai darė?

Tėvas atsakė: „Ji buvo ten kaip liudytoja“. Aš paklausiau: „Kodėl reikėjo liudytojo?“ Jis atsakė: „Ji buvo 
liudytoja kūrinijai, kad Mozė galėtų užrašyti, kas atsitiko“. Netgi tada, nuo pat pradžių, Tėvas mūsų 
naudai parūpino liudininko parodymą kūrinijai.

Apd 2:25-32 Sekminių dieną, Petras sako, kad Dovydas pranašavo apie Kristų ir Jo prisikėlimą „Jis 
(Dovydas) tai numatė ir kalbėjo apie Kristaus prisikėlimą...“

Taigi čia mums pasakyta, kad Dovydas 1000 metų prieš Kristų, matė Jėšua prisikėlimą ir pranašavo apie 
tai. Kaip? Per Šventąją Dvasią, netgi po 1000 metų ateityje įvyksiančio prisikėlimo liudininkę.

Tarp kitko ...
Lygiai tokiu pat būdu Šventoji Dvasia parodė daugeliui jūsų ateitį – į ką jūs esate pašaukti, ką jūs 
darysite šiame ar ateinančiame amžiuje - per liudininkę Šventąją Dvasią, kuri yra Dievas, Ji yra AŠ ESU 
viešpatystėje, visada esanti. Todėl Ji gali tiksliai parodyti jums jūsų ateitį taip, kaip Ji parodė Dovydui 
Kristaus prisikėlimą įvyksiantį po 1000 metų - AŠ ESU! 

Kai kurie gali sakyti „Aš tai praradau, jau per vėlu! Dievas parodė man didelių dalykų kam esu pašauktas, 
bet aš jau esu per senas!“

Aplankymo metu, kai Viešpats mokė mane apie Dvasios kelius ir pranašystę, aš paklausiau Jo apie vieną 
porą mūsų surinkime, kuriems buvo pranašaujama dideli ir galingi dalykai. Ir ne vieną kartą, bet per du 
metus keleto svečių pamokslininkų, kurie iškvietė juos prieš visą kongregaciją. Visi tie kalbėtojai 
pranašavo tai porai tuos pačius dalykus.

Bet kaip dažnai nutinka, nuodėmė, neištikimybė santuokoje, skyrybos, ir jie išvyko iš valstijos. Taigi aš 
paklausiau Viešpaties apie tas pranašystes nes: „Tavo Žodis negrįžta tuščias neatlikęs to, kam yra 
skirtas, kam buvo siųstas“ (Iz 55).

Jis atsakė: „Kai kurie žodžiai neišsipildys šiame gyvenime, bet išsipildys sekančiame amžiuje, 
tūkstantmetės karalystės metu”. Aš paprašiau skyriaus ir eilutės, nes niekada nebuvau to girdėjęs. Jis 
tučtuojau atsakė: „Yra daug pranašysčių Senajame Testamente, kurios peržengia šio amžiaus ribas ir 
kalba apie ateinantį tūkstantmetį. Taigi kodėl tau sunku tikėti, kad kažkam pasakyta pranašystė išsipildys 
kitame amžiuje?” 

Staiga aš pamačiau malonę – tiek daug žmonių iškrypo iš kelio dėl nuodėmės, pasaulio ar aplinkybių, 
kurių jie negalėjo sukontroliuoti, nors turėjo didžius likimus ir jautė, kad visiškai nuvylė Viešpatį bei 
sugriovė visas galimybes matyti šituos pažadus išsipildant- netgi jei taip! Jums tik reikia palaukti kokius 
100, 200, 400, 600, 800 metų! Ir jūs įvykdysite savo pašaukimą.

Atgal prie temos 
Visa tai žinodami, dabar jūs matote, kad vienintelis būdas nenukrypti nuo Žodžio ir Žodžio tikslo, yra per 
Tiesos Dvasios pažinimą.

Ir štai ČIA mes pratęsime kitą savaitę, nes jeigu mes nepažinsime Betarpiškos Liudininkės nuo pat 
pradžių, gali pasikartoti mano patyrimas ketvirtoje klasėje, kai žmonės visa širdimi tiki, kad jų tikėjimas 
kyla iš Žodžio, bet iš tiesų tiki klaida, ir vysto savo tradicijas manydami, kad tai Dievo Žodis ir tikslas... 
aš apibūdinsiu tą procesą. Iki.

„Mes juk neviešpataujame jūsų tikėjimui, bet esame jūsų džiaugsmo talkininkai, nes (savo) tikėjimu jūs stovite...“ (2 Kor 1:24)  
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Žmonių tradicijos. 2 dalis
John Fenn, 2012 m. birželio mėn. 9 d., www.supernaturalhousechurch.org

Praeitą savaitę aš dalinausi, kokiu būdu Šventoji Dvasia yra Jėšua (Jėzaus) gyvenimo ir Naujojo 
Testamento žodžių liudytoja. Ši gyvoji liudytoja patvirtina Žodį ir suteikia tokį Dievo Žodžio supratimą, 
kokį gali suteikti tiktai tiesioginis liudininkas bei perteikia tą tikslą, dėl kurio buvo pasakytas Žodis. Ji yra 
ištikima ir tikra liudininkė.

Žodžio vientisumas ir balansas su Dvasia
Nors praeityje Tikėjimo Žodžio judėjime buvo daug perlenkimų, jo esminė tiesa buvo Dievo Žodžio 
vientisumas. Ta tiesa buvo beveik prarasta visos tikinčiųjų kartos nuo 1980 metų.

Aš paprašiau populiarios Biblijos mokyklos lyderio pridėti į mokymo kursą Senojo ir Naujojo Testamentų 
apžvalgą ir Jėšua gyvenimo nagrinėjimą, bet jis pasakė – ne, žmonės norėjo mokymo apie išlaisvinimą ir 
„dangaus nuleidimą“, kad įvyktų prabudimas, mokymo, kaip patirti asmeninį prasiveržimą ir t.t. - 
paliekant žmones tikėti visokių rūšių paikais mokymais, bet neturint pamato kaip atskirti Žodį nuo 
klaidos.

Maždaug prieš 13 metų aš mokiau Pasauliniame Maldos Centre ir paminėjau faktą apie maldą, kuris mano 
nuomone yra bendras pažinimas: jog mes galime drąsiai ateiti prie sosto, kad priimtume malonę ir 
gailestingumą reikiamu laiku. Aš tęsiau ir citavau ne tik šitą pastraipą iš Heb 5:1-2, bet iš įpročio 
paminėjau Rom 5 :1-2, kuri sako: „Taigi, išteisinti tikėjimu, turime ramybę su Dievu per mūsų Viešpatį 
Jėzų Kristų, per kurį tikėjimu pasiekiame tą malonę, kurioje stovime...“

Matyt, kad aš užmyniau ant nuospaudos.
Viena ponia mostelėjo ranka į orą, ir aistringai įsiterpė: „Bet________________ sako, kad mes turime 
šauktis Dievo, pasninkauti, raudoti ir rėkti, kad pritrauktume Jo dėmesį ir kad Jis siųstų prabudimą!”

Aš tada pacitavau 1 Timotiejui 2:4, kur sakoma, kad Dievas nori, jog visi būtų išgelbėti – ir visai nereikia 
Jo įtikinėti; Jis nėra mūsų priešininkas. Ir Efeziečiams 2:6 sako, kad mes esame pasodinti danguje kartu 
su Kristumi bei pakartojau, kad mes ateiname drąsiai prie sosto. Aš paminėjau, jog Kristus gyvena 
mumyse pagal Kol 1:27, ir kad pati Šventoji Dvasia yra mumyse, o mūsų kūnai yra Dievo šventykla, iš 1 
Kor 3:16 ir 6:19. Tik jūs nepamanykite, kad aš buvau supykęs dėl jos reakcijos!

Ji pasakė, kad buvo viename susirinkime ir tokioje konferencijoje, kur susirinko 3000 žmonių. Jie ten 
raudojo prieš Dievą, kiek tik galėjo, kad Jis išgirstų ir siųstų prabudimą, ir atvertų dangų tai tautai, ir ji 
žino, kad taip reikia, nes ________________ ir _____________ pasakė, jog būtent taip reikia daryti, 
kad Dievas išgirstų.

Aš paklausiau jos: „Kada jūs tapote fariziejumi?“ Ji nesmagiai pasijuto, todėl pratrūko tirada, bet sulaukė 
daug „taip“ ir „amen“ bei galvos linktelėjimų iš tų žmonių klasėje, kurie taip pat dalyvavo tuose jos 
minėtuose susirinkimuose, arba net buvo toje pačioje tikėjimo srovėje.

Aš pasakiau: „Aš ką tik pacitavau daugiau kaip 6 eilutes, kurios sako, kad Dievas nori, kad visi būtų 
išgelbėti; Jis yra taip arti, kaip mūsų dvasinis žmogus; mes esame teisūs Jame; ir kai tik mes Jam 
pasakome: „Tėve“, mes jau esame prie sosto. Nors jūs citavote lyderius, kurie kalba visiškai priešingai, 
kad mes turime maldauti atviro dangaus, raudoti, kad pritrauktum Jo dėmesį, galinėtis su Juo, kad Jis 
pajudėtų planetoje ir galvoti, kad vien malda gali pakeisti tautą, užuot galvojus, kaip iš tiesų vesti 
žmones pas Jėzų taip, kaip nurodo Biblija, kad turi būti daroma. Kuo jūs patikėsite, savo mokytoju, ar 
rašytiniu Žodžiu? Jūsų mokytoju ar Jėšua?“

Šventumo judėjimas
Tuomet aš turėjau mokyti apie fariziejus. Po to kai graikai užkariavo Izraelį, jie paskleidė savo helenistinę 
politiką, graikų kultūra paplito po pasaulį. Jie turėjo kelius, bendrą valiutą, sportines žaidynes, teatrą, 
viešas pirtis ir gimnazijas, meną ir įvairius rūbų stilius. 100 metų buvo sunku atskirti žydą nuo graiko.

Šventumo judėjimas atskyrė žydus nuo graikų, juos vadino „atsiskyrusiais“ ir tai vyko 150 metų prieš 
Kristų. Jiems reikėjo organizacijos, tai jie pradėjo namų susirinkimus „asamblėjas“, graikiškai 
„sinagogas“, 10-iai suaugusių vyrų ir/arba šeimų. (Hebrajiškai jos buvo vadinamos „beyt knesset“ arba 
„namų asamblėjos“).

„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.

Jie suprato, kad buvo tik viena diena tinkama jiems susirinkti; šeštadienis, taigi pradėjo rinktis garbinti 
šeštadienį namuose. Vėliau, kai žmonių padaugėjo, kai kurie persikėlė į pastatytus namus, ir tai būtent 
mes dabar turime tarp tikinčių žydų. Naujajame Testamente tikintieji susitikdavo namuose, ir plito iš ten į 
kitus namus taip, kaip šiandien daro mūsų tinklas.

Istorijos pamoka
Žodis fariziejus reiškia „atsiskyręs“. Fariziejų judėjimas atskiria tikinčiuosius į namus, kad jie būtų 
mokomi užrašyto Mozės Žodžio ir Senojo Testamento. Taigi, Įstatymo pritaikymo komentatoriai pirmieji 
įkūrė žodinę tradiciją ir paskleidė ją tarp gyventojų.

Greitai šitie mokymai, žodinė tradicija, tapo svarbesnė už rašytinį Žodį. Mišna (hebr. „kartojimas“) yra 
pirmas ir svarbiausia žodiniame Įstatyme ir teigia, kad sakytinio Įstatymo turi būti laikomasi dar labiau 
nei rašytinio Dievo Žodžio. (M. Sanhedrin 10.3)

Pavyzdžiui, Žodis sako, kad jūs negalite daryti jokio darbo per šabatą. Taigi, kiek tu gali nueiti tą dieną, 
kad tai nebūtų darbas? Komentatorius sako (mūsų mylių amžiuje) apie ¼ mylios arba ½ km, ir kas 
viršaus – tai jau darbas. Taip tas mokymas tapo sakytiniu įstatymu aukščiau rašytinio Įstatymo.

Į tokį pasaulį įžengė Jėšua – ir čia nukreipti Jo argumentai religiniams lyderiams. Pavyzdžiui, Morkaus 
3:1-6 sinagogoje Jėšua paklausė lyderių, ar per šabatą tinka daryti gera, ar bloga? Gelbėti gyvybę ar 
žudyti – ar tai bus darbas, kuris yra uždraustas? Jie tylėjo, nes jie visi tikėjo Sakytiniu Žodžiu daugiau nei 
Rašytiniu Žodžiu – ir Jėšua „rūsčiai juos apžvelgęs, buvo nuliūdęs dėl jų širdžių kietumo“ (ir Jis išgydė 
žmogų su padžiuvusia ranka).

Žodis „kietumas“ Jėšua laikais buvo statybinis terminas naudojamas apibūdinti tinkavimo procesui... kai 
cementas/ kalkės mišinys buvo klojamas ant sienos, leidžiama nudžiūti, tada kitas sluoksnis dedamas, ir 
tęsiama tol, kol darbas pabaigiamas.

Modernūs fariziejai
Tai sluoksniavimosi procesas, šiandien mes galėtume pagalvoti apie du arba tris tinko sluoksnius, tai 
apibūdina procesą, kai asmuo lėtai atsitraukia nuo rašytinio Žodžio kaip galutinio autoriteto dėl visuotinai 
tampančios priimtinos žodinės tradicijos.

Ir būtent taip elgiasi daugelis krikščionių šiandien. Jie tiki, kad žodinė tradicija yra daugiau nei Dievo 
Žodis, taip lygiai taip, kaip darė jų dvasiniai protėviai fariziejai. Daugelis daro tai su teisinga širdimi, ir 
Dievas veda juos atgal prie Žodžio, kai jie suvokia, kad pasitikėjo labiau žmonių tradicijomis, o ne Dievu.

Pagerinti kryžiaus auką?
Kaip mes galime pagerinti kryžių ir Žodį? Gal savaitę pasninkausime, kad pagerintume kryžių? Šauksime 
Dievui? Jėšua mirė už mus, ką mes dar norime, kad Jis mums padarytų? Realybėje viskas ką gauname 
savo gyvenime plaukia iš kryžiaus ir Jo prisikėlimo jėgos, todėl net nesistenkite to pagerinti!

Aš nesiekiu įžeisti, aš bandau paskatinti pamąstyti, kuo jūs tikite ir kodėl. Ar jūs tikite savo modernia 
„Mišna“, savo žodine tradicija, ar Dievo Žodis jums galutinis autoritetas?

Šventoji Dvasia seka tik Žodžiu, o ne mūsų žodine tradicija, kurią mes pagerbiame labiau nei Žodį. Kai 
žmonės palieka Žodžio ir Šventosios Dvasios balansą, jie atsiveria nešventoms dvasioms, nors jie ir yra 
krikščionys. Keista, bet tai tiesa. Daugelis gyvena su formulėmis ir stebisi, kur gi Dievas? Šiandien mes 
ieškome formulių; Biblijoje jie ieškojo Dievo. Aš noriu jus mokyti, kaip ieškoti Jo ir vaikščioti su Juo.

Sekančią savaitę – kaip atskirti žodinę tradiciją nuo Dievo,  kaip priimti Šventosios Dvasios liudijimą apie  
Žodį, ir tradicijai pasakyti: ne, ne!

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)  
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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.

Žmonių tradicijos. 3 dalis
John Fenn, 2012 m. birželio mėn. 16 d., www.supernaturalhousechurch.org

Vidinis išgydymas 1: Pasisukimas į praeitį
Šitame pirmajame 2 dalių serijos mokyme pažiūrėsime į žmones Biblijoje, kurie praeityje iškentė baisias 
traumas savo gyvenime ir buvo išgydyti nuo tų prisiminimų, traumų ir bedieviško gyvenimo būdo. Yra 
daugybė knygų, seminarų ir mokymų apie vidinį išgydymą, bet tik nedaugelis remiasi Biblijos pavyzdžiais 
kaip žmonės gavo savo išgydymą nuo praeities prisiminimų ir traumų. Šitoje studijoje jūs tai rasite! Ši 
studija moko jus to, ką sako Biblija, pagal skyrių ir eilutę apie „vidinį išgydymą“, ir kaip jį priimti.

Subalansuotas Biblinis klestėjimas 3: Biblinis pavyzdys apie daugelį pajamų srovių
Standartinis surinkimo mokymas sako duok, duok ir Dievas palaimins tave gausesnėmis pajamomis. Nors 
Biblija moko, kad tavo darbas uždeda stogą virš tavo galvos, ir nieko daugiau, nesvarbu, kiek tu duodi. 
Įvairios pajamų srovės plaukiančios į tavo gyvenimą yra teisingo biblinio klestėjimo pavyzdys. 
Paskutiniame šios 3 dalių serijos mokyme John rodo jums pavyzdžius pagal skyrių ir eilutę apie tai, kaip 
Dievas palaimino žmones įvairialypėmis pajamų srovėmis tuomet, kai jie padarė išmintingus sprendimus, 
moko, kaip Šventoji Dvasia gali vesti jus į šituos dalykus, ir visa tai daroma su nuolankia širdimi. 
Balansas!

Žmonių tradicijos. 3 dalis
Praeitą savaitę aš dalinausi istorija apie fariziejus, kaip jų Žodinis Įstatymas tapo svarbesniu nei Dievo 
Įstatymas. Būtent čia Jėšua turėjo su jais problemų – ne dėl Žodžio, bet dėl to, kad jie savo Žodinį 
Įstatymą iškėlė virš Dievo Žodžio.

Kaip žodinis įstatymas tampa religija
Fariziejų mokymas, kuris tapo jų Žodiniu Įstatymu, pradžioje buvo inicijuotas noro neįžeisti Dievą. Kai 
Dievas sako nedirbti šeštadienį, Išėjimo 20:8-11, Jis nori pasakyti: „pasiimk išeiginę”, bet fariziejai 
nusprendė, jog jie nedirbs jokio darbo, kad neįžeistų, taigi nusprendė nustatyti limitą, kiek žmogus gali 
nueiti, kad tai nebūtų darbas.

Fariziejai nusprendė, kad „Šabato dienos kelias“ buvo maždaug 25 mylios / 5 km, o kas viršaus – tai jau 
darbas. Taip Žodinis Įstatymas tapo svarbesnis už Mozės įstatymą, kuris tiesiog sako: „nedirbsi“. Dievo 
tikslas buvo, kad kiekvienas asmuo pažintų Jį, pažintų savo širdį ir suprastų, kada jie dirba, o kada ne.

Dabar įsivaizduokite šimtus papildomų ir Mozės Įstatymą viršijančių taisyklių, tokių kaip Šabato dienos 
kelias, su kaupu leidžiančių žmonėms iš tiesų pažinti Dievą ir aiškinančių, kaip vaikščioti su Juo, 
reguliuojančių kiekvieną žydų asmeninio gyvenimo momentą, laikantis visos įstatymiškos kultūros, kuri 
tvirtai buvo nustatyta tuo metu, kuomet Jėšua pradėjo savo tarnavimą.

Žodinis Įstatymas atmeta asmeninį individo apsisprendimą ir pakeičia jį ekstremaliai sudėtingu Žodiniu 
Įstatymu, kuris iš sakyklos diktuoja, ką žmonės turi daryti kiekvienoje situacijoje, ligos atveju, ištikus 
kokiai problemai ar krizei. Dėl to Jėšua laikais tarnautojai tapo žmonių kontroliuotojais, visada stebinčiais 
per petį ir pasiruošusiais parodyti pirštu į kiekvieną nukrypimą nuo jų Žodinio Įstatymo.

Ar esi atsakingas? Žodinis Įstatymas tai panaikina
Žmonėms jų ėjimas su Viešpačiu tampa vienu iš darbų ir pasirodymu. Jų ėjimas su Dievu tampa 
persunktas baime, kad nepadarytų kažko blogo, nesupykdytų Jo, ar kokiu nors būdu neįžeistų vienos iš 
Žodinių Tradicijų. Jie pradeda matuoti savo teisumą tuo, kaip jie tai vykdo. Jeigu nuėjo ½ mylios arba 
visą kilometrą pažeisdami Šabato dienos vaikščiojimo taisyklę, jie jaučiasi taip, lyg Dievas būtų toks 
nepatenkintas, kad gali neatsakyti jų maldų - taigi jie tęsia toliau - aukoja Dievui aukas, kad įtiktų Jam. 
Jie pameta iš akių Dievo Žodį, nes viskas, ką jie težino, tai Žodinis Įstatymas. Dvasine prasme jie buvo 
beraščiai.

Žodinis Įstatymas pašalino bet kokius santykius su Dievu ir pakeitė juos santykiais su Žodiniu Įstatymu ir 
religija, padarė žmones visiškai priklausomus nuo to, ką sako jų mokytojai – jie iš tiesų nepažino Dievo.

Mūsų pirma užuomina
Štai - mūsų pirma užuomina, kaip atskirti Žodį ir Šventąją Dvasią nuo mokymo, kuris yra priešingas 
Žodžiui ir Dvasiai: ar tas mokymas veda jus prie Dievo pažinimo, reikalauja asmeninės atsakomybės, ir 
nukreipia žmogų į eilutę ir skyrių; o gal jis paremtas formule ir vykdymu? Ar jis gimdo nesėkmės baimę? 

„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.

Ar jis paremtas žinojimu, kad Dievas veda jus nes jūs žinote savo dvasioje, kad tai tiesa, o gal kas nors 
kitas sako jums, kad taip reikia daryti?

Modernus Žodinio Įstatymo pavyzdys: nurodo būdą klestėjimui
Klestėjimo doktrina daugiausiai paremta davimu, davimu ir davimu, dėl ko Dievas atsakydamas 
palaimins, išgydys, padaugins, viską pakeis jūsų gyvenime. Visa tai sutelkta į šitą vieną dalyką, kurį jūs 
darote, ir tuomet Dievas daro savo dalį, panašiai kaip lošimo mašina Las Vegase. Faktiškai Biblija yra 
pilna instrukcijų apie pinigus ir visa tai susieta su asmenine atsakomybe: nelaiduok, impulsyviai 
neišlaidauk, sunkiai dirbk, taupyk, biudžetas, dieviškas apreiškimas ir sekimas Dievo vedimu, keisk 
sugebėjimus tvarkyti pinigus ir t.t.

Davimas yra tik viena didesnio veiksmo dalis, nors Žodinis Įstatymas, kalbėdamas apie pinigus, ignoruoja 
svarbesnius dalykus ir iškelia mažiau svarbius. Jis neragina gyventi pagal biudžetą, mokėti skolas, kaip 
būdą jomis atsikratyti, o davimą padaro svarbiausiu dalyku tvarkant pinigus. Gerai dirbti ir gerai tvarkyti 
viską ką tau Dievas duoda. NE! Tik duok ir tau nereikia būti atsakingu už tavo asmeninį gyvenimą. Tik 
duok, o Dievas padarys visa kita. Tai ne Žodis ir Dvasia!

Kitas pavyzdys: malonė be apribojimų
Malonės mokymas sako, kad mes neturime prašyti atleidimo, nes „malonė“ tai padengia. Šis mokymas 
nereikalauja atsakomybės, nusižeminimo, atsakomybės už savo veiksmus. Tai būtent Žodinis Įstatymas, 
kuris išaukštinamas virš Dievo Žodžio. Kaip Judo 4 sako: „nebūkite kaip tie, kurie pakeičia Dievo malonę 
leidimu nusidėti“ (vertimas iš anglų k.)

Biblija moko, kad malonė turi atsakomybę. Nojus priėmė malonę statyti laivą, bet jis tučtuojau buvo 
atsakingas gyventi toje malonėje ir pradėjo statyti. Jeigu jis nebūtų vaikščiojęs toje malonėje – būtų 
paskendęs. Mozė gavo malonę prie degančio krūmo, bet jis buvo atsakingas tučtuojau grįžti atgal į Egiptą 
ir įgyvendinti tai, dėl ko buvo suteikta ta malonė. Jūs esate išgelbėti malone, dabar jūs esate atsakingi 
gyventi dėl Dievo toje malonėje. Biblija sako, kad malonė be atsakomybės nėra malonė. Žodinė Tradicija 
sako, kad malonė yra be atsakomybės. Kuo jūs tikėsite?

Čia dar vienas: velnias privertė mane taip pasielgti
Yra išlaisvinimas, kaip mes matome Evangelijose ir Apaštalų darbuose - ir nėra dėl to abejonės. Bet mano 
38+ metų vaikščiojimo su Dievu patyrimas sako, kad 99% išlaisvinimų ar daugiau ateina, kai paklūsti 
Žodžiui – iš tiesų tampi Žodžio vykdytoju.

Yra tikėjimo srovė, kuri mato demoną už kiekvieno charakterio vingio, ir dažnai jie gali tai susieti su 
mamos, tėtės ar senelių nuodėmėmis. Jie susitelkę žiūrėti į atbulinį veidrodėlį savo gyvenime, kas nutiko, 
kad juos prakeikė ar apsėdo, kad jie net pamiršta DABAR vykdyti Žodį savo gyvenime.

Kai žmogus nusprendžia tapti Žodžio vykdytoju, iš tiesų kovodamas kovą prote ir darydamas kiekvieną 
mintį paklusnią Kristui bei nustoja nuodėmiauti, apsisprendžia iš tiesų atleisti ir įveikti visas su tuo 
susijusias emocijas; jis tiesiog daro ir galvoja taip, kaip sako Dievas; demonai daugiau neranda vietos ir 
palieka jį. Būtent taip įvyksta galbūt net 99% visų išlaisvinimų – žmogus pradeda gyventi Žodžiu, tampa 
labiau subrendęs ir panašesnis į Kristų, ir demonai jį palieka.

Mąstyk ir pažink Dievą
Žodinis Įstatymas negali mąstyti. Bet jūs esate sukurti taip, kad mąstytumėte, ir Dievo Žodis reikalauja, 
kad mes mąstytume patys už save ir vykdytume tai vaikščiodami su Dievu. Kūnui gali būti lengviau 
pasitikėti formulėmis, religija bei tradicija, ir tai vadinti Dievu, bet tokiu būdu jūs nepriimate iš Viešpaties. 
Dievo pažinimas reikalauja darbo, laiko ir pasišventimo. Čia nėra trumpiausių takelių. Žodinis Įstatymas 
išoriškai atrodo lengvesnis, bet kai bandai vykdyti būna sunku, jis pilnas pasmerkimo, baimės, 
neapykantos sau ir įtikinimo, kad tu iš tiesų nepažįsti Viešpaties. Štai kokia yra šių dienų fariziejų Žodinės 
Tradicijos realybė.

Dabar, ar jūs norite žinoti, kaip pažinti Jo balsą, kad galėtumėte išvengti šitų spąstų? Kitą savaitę!

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)  
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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.

Žmonių tradicijos. 4 dalis
John Fenn, 2012 m. birželio mėn. 23 d., www.supernaturalhousechurch.org 

Sveiki,

Praeitą savaitę aš pasidalinau tuo, kaip Žodinis Įstatymas – mokymas, kuris nėra Dievo Žodis yra 
pristatomas kaip Dievo Žodis ir neleidžia žmonėms mąstyti patiems, atmeta asmeninę atsakomybę ir 
poreikį iš tiesų pažinti Dievą ir vaikščioti drauge su Juo; pakeičia santykius formulėmis paremtu tikėjimu.

Kaip Dvasia perteikia
Kai mes girdime arba skaitome mokymą, kuris kilo iš Žodžio, mes turime žinoti, kaip atskirti ar tai Žodis, 
ar tai yra Žodinė Tradicija, kuri yra pakelta virš Žodžio. (Geri žmonės tikrai gali remtis doktrina net 
nenutuokdami, kad tai Žodinė Tradicija). Mokymas tampa Žodine Tradicija, kai jis pakyla virš apreikšto 
Dievo Žodžio ir tampa doktrina.

Jono16:13
„...bet kai ateis Tiesos Dvasia, jus Ji įves į visą tiesą. Ji nekalbės iš Savęs, bet kalbės, ką išgirs, ir parodys 
jums dalykus, kurie dar turi įvykti“ (vertimas iš anglų k.)

Įves, kalbės, parodys. Tik vienas iš šitų veiksmažodžių yra žodinis. Įvesti ir parodyti yra nežodinės 
komunikacijos priemonės. Kai žmonės manęs klausia: „Kaip aš žinau, kad mokymas yra iš Dievo, ar ne, 
jie galvoja, kad Dievas kalbės jiems „taip“ arba „ne“ kaip garsus balsas jų prote (Ar nebūtų tai puiku?)

Dievas yra tavo dvasioje, o ne prote. Jis yra Dvasia, tavo dvasia yra atgimusi ir gali judėti Dievo 
dalykuose. Todėl Jis perduoda tavo dvasiai.

Nežodinė komunikacija
„Jam buvo apreikšta Šventąja Dvasia, kad jis nemirsiąs, kol pamatysiąs Viešpaties Kristų“.
„Bet jei kitam šalia sėdinčiam kas nors apreiškiama, pirmasis tenutyla“.
„Jėzus, iš karto savo dvasia supratęs jų mintis, tarė: „Kam taip svarstote savo širdyse?““
„...Mane kažkas palietė, nes Aš pajutau, kad iš manęs išėjo jėga“.
„Iš tiesų dabar aš suprantu, kad Dievas neatsižvelgia į asmenis“.
„Vyrai, numatau, jog šis plaukimas bus grėsmingas ir pražūtingas ne tik kroviniams bei laivui, bet ir mūsų 
gyvybėms!“.
„Ir štai dabar aš, dvasios kalinys, keliauju į Jeruzalę, nežinodamas, kas man ten nutiks, tiktai Šventoji 
Dvasia kiekviename mieste man liudija, sakydama, kad manęs laukia pančiai ir suspaudimai“
„Pati Dvasia liudija mūsų dvasiai, kad esame Dievo vaikai“.
(Lk 2:26, 1 Kor 14:30, Mk 2:8; Lk 8:46; Apd 10:34, 27:18; 20:22-23, Rom 8:16)

Apreiškimas per Šventąją Dvasią, pajautimas (supratimas) mūsų dvasioje - taip Biblija apibūdina 
nežodiniams būdus, per kuriuos Šventoji Dvasia perduoda tai, ką ji išgirsta iš Tėvo ir Viešpaties.

Kai jūs girdite arba skaitote mokymą, jūs turite išlavinti savo protą nedelsiant nukreipti dėmesį į savo 
dvasinį žmogų, ieškoti pojūčio, taip, pojūčio savo dvasioje, kuris gali būti apibūdintas kaip paliudijimas, 
suvokimas, apreiškimas. Kai kurie man sakė: „Kai tu mokai, tai randa atgarsį (sukelia rezonansą) mano 
dvasioje, net jei kartais mano protas vis dar bando „pagauti mintį“.

Žodis „rezonuoja“ yra geras modernus sinonimas žodžiams liudyti, suvokti, apreikšti. Kai tai yra Dievo 
mokymas, visada bus susijaudinimas, džiaugsmas, laimės pojūtis mūsų dvasioje, ir tai visai nesusiję su 
mūsų emocijomis ir mintimis. Tai sukelia rezonansą mumyse. Tai prasiverš purslais, kaip gyvojo vandens 
upė iš mūsų dvasios, ir bus regimas poveikis mūsų emocijoms ir mintims... bet srovė teka iš jūsų dvasios 
į jūsų protą.

Štai kaip tai veikia
„Apie tai ir kalbame ne žodžiais, kurių moko žmogiškoji išmintis, bet tais žodžiais, kurių moko Šventoji 
Dvasia, – dvasinius dalykus gretindami su dvasiniais... tai tik dvasiškai vertinama. O dvasinis žmogus gali 
spręsti apie viską, bet niekas negali spręsti apie jį. Kas gi suvokė Viešpaties mintį, kad galėtų Jį 
pamokyti?“ O mes turime Kristaus protą“ (2 Kor 2:13-16).

„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.

Čia naudojame žodį atskirti (matyti skirtumą) – tai yra paskutinis mūsų paminėtas žodis 
naudojamas nežodinei komunikacijai iš Tėvo per Šventąją Dvasią tiesiai į mūsų dvasią. Suvokti, paliudyti, 
atskirti, apreikšti. Jie yra neaiškūs, ir mes turime būti atsargūs ir neskubėti daryti išvadų, nes jie 
neaiškūs. Jėšua nežinojo, kas Jį palietė, o tik tai, kad kažkas tai padarė. Simeonas tiesiog žinojo, kad jis 
nemirs, kol pamatys Mesiją, bet jis nežinojo, kiek metų bus Mesijui, kai Jį pamatys.

Taip pat jūs galite matyti iš Rašto, kokie glausti yra šitie perdavimo būdai. Asmeninė pranašystė, kuri 
užima 20 lapų, atrodo dvasiškai, nors nieko nepasako iš Dievo. Naujojo Testamento asmeninė pranašystė 
yra trumpa, glausta, sutinka su Žodžiu. Visa kita yra klaida; Naujajame Testamente mes nematome 
monotoniškai kalbančios Šventosios Dvasios.

Tai gali prieštarauti kieno nors Žodinei Tradicijai, nes yra daugybė mokymų apie asmeninę pranašystę, ko 
nėra Žodyje, nors tie mokymai yra daugelio vertinami labiau už Žodį – aš sutikau žmonių, kurie labai 
supyko ant manęs, kai aš pasakiau, kad jų 25 puslapių asmeninė pranašystė gauta iš to ir to nėra iš 
Dievo... išpučia ego? Taip. Dievas? Ne. Asmeninė pranašystė Žodyje yra tiksli, pataiko tiesiai į taikinį, ir 
tikrai kažką pasako tais kelias žodžiais.

Leiskimės trumpam triušio pėdsakais
Tikrai daug žmonių yra kažką suvokę, atskyrę, gavo apreiškimą savo dvasioje ir tada jie prideda „taip 
sako Viešpats“ - ir tai neteisinga. Yra klaidinga sakyti: „Dievas pasakė man“, kai tai, ką tu gavai, yra tik 
suvokimas, atskyrimas, paliudijimas ar apreiškimas. Jei tu tik pajutai kažką, taip ir sakyk. Daugelis 
žmonių nori, kad Dievas jiems kalbėtų, bet jie neturi nei kruopelytės principingumo (vert. integralumo, 
charakterio vientisumo, dorumo) – jei negirdite, kaip Jis jums kalba, bet tik jaučiate kažką, kas buvo 
paminėta, tai ir pasakykite apie tai būtent taip, kaip tai gavote.

Dažnai Dievas apreikš ir jūs suvoksite, kokie yra velnio planai, jei niekas nepasikeis, taip kaip buvo 
Pauliui Apd 27:10, kai jis suvokė, kad laivui sudužus jie gali prarasti savo gyvybes. Tėvas apreiškė 
Pauliaus dvasiai ir jis suvokė, kas nutiks, jei niekas nepasikeis – jie visi mirs.

Kartais žmonės gauna baisius dalykus savo dvasioje ir prideda: „taip sako Viešpats“, arba dar blogiau 
pasako: „Dievas man pasakė“, blogiausia – bando sudrausti Šventąją Dvasią, kai jiems parodytas velnio 
planas, kad jie galėtų melstis ir pakeisti tai, bet taip neįvyksta, nes Dievas išstumiamas dėl jų klaidos ir 
nesupratimo. Dievas yra maloningas! Reikia elgtis taip, kaip Paulius darė - užtarimo malda, ir Dievas 
pakeičia tai, ką velnias suplanavęs.

Šventoji Dvasia tikrai kalba – 1/3 Jono 16:13 pastraipos pradedama „kalba”. Kai Jis tai daro, tai kaip 
„garsus balsas prote“ nors iš tiesų Jis kalba į dvasią. Tai visada yra trumpai, glaustai, tiksliai. Taip pat 
kalba angelai – visada pasakoma tiksliai, trumpai ir glaustai.

„Viešpaties angelas prabilo į Pilypą, sakydamas: „Kelkis ir eik pietų link ant kelio, kuris eina iš Jeruzalės į 
Gazą. Jis visiškai tuščias““.
„Dvasia pasakė Pilypui: „Prieik ir laikykis greta šito vežimo““.
„... jis regėjime aiškiai išvydo pas jį ateinantį Dievo angelą, kuris jam tarė... siųsk vyrus į Jopę ir 
pasikviesk Simoną, vadinamą Petru. Jis svečiuojasi pas vieną odininką, Simoną, kurio namai stovi prie 
jūros...“
„Petrui, vis tebemąstančiam apie regėjimą, Dvasia tarė: „Štai trys vyrai ieško tavęs. Kelkis, lipk žemyn ir 
keliauk su jais nė kiek nedvejodamas, nes Aš juos atsiunčiau“.
„Taip sako Šventoji Dvasia: ‘Vyrą, kuriam priklauso ši juosta, taip Jeruzalėje supančios žydai ir atiduos į 
pagonių rankas.’“ (Apd 8:26, 29;10:1-5,19-20; 21:11)

Dažnai, kai žmogus iš tiesų niekada nebūna girdėjęs jam kalbančios Šventosios Dvasios, tai būna taip 
garsu ir tikslu jam, kad jis dažnai galvoja, jog tai yra girdima žmogaus ausims. Ji yra tik kartais girdima 
žmogaus dvasioje. Kai jūs priprantate prie Jos balso – tai neatrodo taip garsu, bet išlieka labai aiškiu.

Atgal nuo triušio pėdsakų
Dažniausiai, kai mokymas yra nesubalansuotas, pirmą kartą kai žmogus girdi tą mokymą bus labai 
dramatiškas ir aiškus Šventosios Dvasios įspėjimas - suvokimas, liudijimas, skyrimas, apreiškimas apie 
tai, kad būsi stipresnis, jeigu „nesėdėsi“ drauge su tuo žmogum. Tai jaučiame dvasioje kaip sunkumą, 
tamsą ir sielvartą. Tas liudijimas, atskyrimas, suvokimas, pojūtis bus „sunkus“ ir nebus ramybės. Ji yra 
Tiesa, Ji stipriai reaguoja į mokymus, kurie prisidengia Dievo vardu, bet iš tiesų yra fariziejiška Žodinė 
Tradicija.

„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.

Jei žmogus užsikietina klausyti, skaityti, ar lankyti tą Internetinį puslapį, kuris liūdina Šventąją Dvasią, 
tas žmogus atbunka – deda sluoksnį po sluoksnio ant savo širdies – jų dvasia ir Dvasios balsas tampa 
palaipsniui neaiškus ir sunkiai atpažįstamas. Tai tas pats procesas, kurį aš paminėjau anksčiau šioje 
serijoje iš Morkaus 3:1-6, kur Jėšua klausė fariziejų, ar Šabato dieną tinka daryti gera.

Jis buvo nuliūdintas širdies kietumo, to tinkavimo ir dažymo proceso, kai klojamas sluoksnis, leidžiama 
nudžiūti, sukietėja, tada klojamas kitas sluoksnis. Toks asmuo, kuris tučtuojau nenusigręžia nuo kažko, 
kai tik suvokia, atskiria, gauna liudijimą, arba apreiškimą, kad mokymas, asmuo, Internetinis tinklalapis 
yra ne iš Dievo, eis tiek toli toje klaidoje kiek norės, kol neatgailaus.

Kitą savaitę- daugiau apie Dvasią ir Žodį. (Mano CD/mp3 serija „Kaip būti vedamam Dvasios“ ir mano  
DVD apie tai, kaip Viešpats mokė mane girdėti Tėvo balsą, yra geros tolesnės studijos, taip pat ir mano  
knyga „Dievo laikų vykdymas” (spausdinta arba audio).

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

Tradicijos. 5 dalis / Tiesa viduje
John Fenn, 2012 m. birželio mėn. 30 d.

Tiesos Dvasia viduje

Sveiki,

Praeitą savaitę aš dalinausi daugiausiai apie nežodinius būdus, kaip Tėvas kalba mums per Šventąją 
Dvasią, susitelkdamas į tai, kaip atskirti žmonių tradicijas nuo tyro Dievo Žodžio. Kadangi mes nebuvome 
mokomi klausyti ir pasitikėti tuo vidiniu liudytoju, aš norėčiau dar dalintis apie tai, kaip Tiesos Dvasia 
„kalba“ mums visą laiką; kadangi Ji yra Tiesa, ir tuomet vėl sugrįžti prie to, kaip atskirti žodines tradicijas 
nuo Žodžio.

Myliu tuos vaisių pyragus
Barbara išbandė du naujus vaisių pyrago iš persikų receptus, pagamindama po pusę kiekio kiekvieno 
recepto. Kai jie kepė, ji pajuto perspėjimą savo dvasioje ir suprato prote, kad kažkas negerai su vienu iš 
tų receptų. Ji mąstė apie juos kuomet jie kepė, peržiūrėdama abiejų užrašytų receptų procesus.

Pirmas receptas, kurį ji peržiūrėjo, atrodė sukurtas teisingai, taip ji jautė savo dvasioje... ji turėjo ramybę 
dėl jo savo dvasioje, bet graužiantis jausmas, kad kažkas negerai vis dar vyravo jos viduje. Ji peržiūrėjo 
antrąjį receptą, kuris reikalavo šiek tiek citrinų sulčių. Kai ji skaitė tą dalį recepto, jos dvasia liudijo, netgi 
pašoko joje, kad čia kažkas negerai. Nedelsiant ji pagalvojo: „Abejoju, ar aš sumažinau per pusę citrinų 
sulčių, galvoju, kad įdėjau jų tokį kiekį, kaip visam receptui“.

Kai vaisių pyragai buvo pagaminti ir ji pradėjo ragauti, pasakė: „Taip, tai pasitvirtino, aš viską padalinau 
per pusę pagal receptą, bet užmiršau padalinti pusiau citrinų sultis – tai tikrai stipru.“ (Jūs galite mėgti 
citriną, bet aš mėgstu persikų ir citrinos derinį... bent jau man tai buvo valgoma, bet tada buvo retas 
atvejis, kuomet aš atsisakiau maisto 

Analizė
Tiesos Dvasia mūsų viduje yra Tiesa nesvarbu kokioje situacijoje. Ji nieko daugiau nedaro tik patvirtina 
tiesą ir reaguoja į tiesą. Jos atsakymas sąžiningas ir teisingas apie bet kokią situaciją. Kai ji padarė klaidą 
gamindama pagal receptą, Šventoji Dvasia nieko daugiau nedarė tik suteikė paliudijimą apie šią tiesą jos 
dvasiai. Jos protas tada turėjo suvokti, atskirti, pastebėti, kad kažkas jos dvasioje sakė, jog ne viskas 
gerai. Ji turėjo apie tai iš naujo pamąstyti ir patikrinti abu receptus. Kol jos akys užkliuvo už citrinų 
sulčių. Kai tai vyko, jos dvasia nedelsiant pašoko viduje, o protas atpažino tą šoktelėjimą. Štai kaip tai 
veikia.

Blondinas vaikinas
Krikščioniškose TV pasirodo toks blondinas vyrukas, jis kviečiamas surinkti paaukojimus. Nieko negaliu 
padaryti, bet jis man sukelia pasibjaurėjimą. Kai pirmą kartą jį pamačiau, mano dvasia susigūžė nuo šito 

„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.

jausmo. Taip nutinka, kai prie ko nors būna prilipusi neteisinga dvasia. Mano reakcija yra tokia, nes mano 
protas tikrina mano dvasią, kad suprastų, kaip ji reaguoja, ir Šventoji Tiesos Dvasia akivaizdžiai perduoda 
mano dvasiai, kad prie to vaikino prilipusi nešventa dvasia... ir mano prote atsiranda tas nejaukus 
pojūtis, kurį perduoda mano dvasia.

Prašymas priimti į darbą
Pamenu 1979 metais aš rašiau pareiškimą dėl priėmimo į tarnavimą, nes tada maniau, kad taip reikia. Aš 
nežinojau, kokia Viešpaties valia, bet tvirtai tikėjau, kad turiu padaryti tai, ką galiu padaryti natūraliai, ir 
leisti Jam toliau mane vesti, pradedant nuo ten. (Aš ir dabar taip tikiu; net Dievas negali vairuoti 
stovinčios mašinos.)

Bet kai aš pildžiau tą anketą dėl darbo, mano protas pastebėjo, kad mano dvasioje juntama tarsi sunki 
spaudžianti ranka, kuri visu svoriu sakė „ne“ tam darbui. Negalėjau užpildyti tolimesnių anketos puslapių, 
nes tas svoris darėsi vis sunkesnis ir ranka vis labiau spaudė... galiausiai aš negalėjau to daugiau pakęsti 
ir pasakiau sekretorei, kad negaliu pabaigti užpildyti pareiškimo. Ji liepė man pasirašyti tai, ką jau buvau 
parašęs ir pažadėjo tuos dokumentus įdėti į segtuvą. Mano protas pastebėjo Tiesą mano dvasioje - tai 
nebuvo man Dievo skirtas darbas - taigi, aš išėjau.

Tiesa ir nuodėmė
Mes keliese diskutavome apie įvairius dalykus vykstančius Kristaus kūne, ir vienas iš mūsų paklausė apie 
ypatingą pareiškimą, ar tai buvo iš Dievo ar ne. Aš pašokau ir gana tvirtai pasakiau, kad tai nebuvo pagal 
Raštą, tuo staigiai nutildydamas žmogų. Aš norėjau pasiūlyti Raštu paremtą nuomonę, bet nenorėjau taip 
ryžtingai išsireikšti, kad sužeisčiau jo jausmus.

Su juo atrodė viskas gerai, bet staiga mano protas pastebėjo sielvartą, kuris buvo giliai dvasioje - aš 
žinojau, kad nusidėjau, nors žmogus maloniai neparodė jokios blogos reakcijos. Bet aš žinojau, ir Tiesos 
Dvasia nuliūdindama mane atnešė mano dvasiai paliudijimą, kad aš nusidėjau. Nors aš paprašiau 
atleidimo, tas nuliūdimas mano dvasioje ir apgailestavimas pasiliko su manimi. Aš beveik iš karto 
paprašiau Viešpaties atleidimo - ir tiesiog priekaištavau sau, kad kalbėjau taip drąsiai, tvirtai ir tokiu 
būdu.

Tiesos Dvasia yra tiesa - kai mes nusidedame, Ji visada leidžia mums tai suprasti. Jei mes užsispyrę 
kartojame nuodėmę, kuri prieštarauja Dvasios balsui, mes atbunkame girdėti, nes daugiau nebeturime 
ausies girdėti, ką Dvasia mums sako... ir tik atgaila bei noras nedelsiant paklusti, kai kitą kartą mes 
pajusime tą sielvartą, gali atnaujinti mūsų jautrumą toje srityje.

Pasitikėti Tiesos Dvasia
Šios serijos tema – kaip atskirti teisingą nuo klaidingo Biblinio mokymo, bet pirmas žingsnis, kaip rašiau 
anksčiau - atpažinti Tiesos Dvasią mūsų viduje. Praeitą savaitę aš kalbėjau apie žodžius Naujajame 
Testamente, kurie apibūdina tai, kaip žmogaus protas atpažįsta kažką savo dvasioje ateinant iš 
Šventosios Dvasios: paliudijimas, atskyrimas, suvokimas, apreiškimas.

Žydams 5:14 sako „Stipri mėsa yra tiems, kurie pratybomis išlavino savo pojūčius, kad atskirtų gera nuo 
blogo“ (vertimas iš anglų k.)

Tai yra stipri mėsa (stiprus maistas) – Bet tai turi tapti gyvenimo keliu, jei norite vaikščioti balanse ir 
nebūti nuvestam į šoną, kaip vaikui blaškomam kiekvieno mokymo vėjo, kuris pasitaiko tavo kelyje. 
Atkreipkite dėmesį, kad šis subrendimas „pasiekiamas pratybomis“ - tai reiškia išbandymai, klaidos ir 
žūtbūtinis pasiryžimas iškęsti tuos išbandymus ir klaidas, nes tai pratybos, kurių metu mes augame. (Tai 
tinka beveik viskam, pradedant automobilio vairavimu iki vaikščiojimo su Dievu - tai darydami mes 
turime taikyti patyrimą, mokytis iš klaidų, ir vėl bandyti. Taip augame.

Antra, atkreipkite dėmesį, mes turime lavinti mūsų pojūčius, kad atskirtume. Pirmame mokymo 
aplankyme, kurį aš turėjau 1986 metų spalio 1 dieną, kuomet man pasirodė Viešpats, gavau tokius 
nurodymus:

„Naujajame Testamente žodžiai: suvokti, atskirti, liudyti ir apreikšti, apibūdina procesą, kurio metu 
protas pagauna tai, kas yra dvasioje (per Šventąją Dvasią). Jūs turite išlavinti save nuolatos perjunginėti 
savo dėmesį pirmyn ir atgal tarp natūralių pojūčių ir jūsų dvasinių pojūčių...“

Kai Luko 8:46 Jėšua paklausė: „Kas mane palietė?“ ir Petras pasakė Jam, kad visi Jį liečia, Jėšua iš tiesų 
žinojo, kad minia Jį liečia. Bet Jėšua išlavino savo pojūčius persijungti pirmyn ir atgal tarp natūralių 

„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.

pojūčių ir dvasinių pojūčių – ir kai Jis tai darė, Jis suvokė, kad jėga plaukia iš Jo Dvasios bei paklausė 
„Kas mane palietė, nes Aš pajutau, kad iš manęs išėjo jėga“.

Pamąstykite apie tai
Paulius išreiškė susirūpinimą ir mokė apie klaidingus mokytojus 2 Korintiečiams 11, sakydamas: „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“ (4 eil.)

Atkreipkite dėmesį - kitą Jėzų, kurio Paulius neskelbė, kitą dvasią, kurios anksčiau nebuvote priėmę, kitą 
evangeliją, kurios jie anksčiau nebuvo gavę. Todėl klaidingas Jėšua pristatymas, kurio nerandame 
Pauliaus laiškuose, kurie sudaro didžiąją dalį Naujojo Testamento, dvasią, kuri skiriasi nuo Tiesos 
Dvasios, ir kitokią evangeliją nei tikroji Evangelija, kurią anksčiau priėmėme.

Kadangi mes turime Tiesos Dvasią savo viduje, Ji duos liudijimą mūsų dvasiai ir mūsų protas galės 
atskirti, suvokti, paliudyti ar gauti apreiškimą apie klaidą vienoje ar daugiau iš šių trijų sričių.

Taigi blondinas televizijoje bando surinkti pinigus krikščioniškiems internetiniams tarnavimams ir 
kalba apie šimteriopą prieauglį, arba kas nors sako, kad mums reikia rėkti/ melsti/ šaukti/ pasninkauti, 
kad atsidarytų dangus, arba sako, kad Dievas nori, jog mes garbinimui pasirinktume šeštadienį, ar kas 
nors sako, kad nuodėmė gerti vyną, ar kas nors sako jei duodi X pinigų jų tarnavimui būsi išgydytas/ 
gausi atsakymą į maldą... o tavo dvasia turi perspėjimą, tavo protas priima sunkumo pojūtį iš dvasios, 
bet tavo protas ir emocijos taip pat domisi ir nori sužinoti daugiau... ką tu darai su tuo perspėjimu savo 
dvasioje, kai mūsų klausiantis protas nori sužinoti daugiau?

Ir štai čia mes pratęsime kitą savaitę, nes šiandien neleidžia straipsnio formatas... palaiminimai!

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

Tradicijos. 6 dalis / Žodžio ir Dvasios balansas
John Fenn, 2012 m. liepos mėn. 6 d., www.supernaturalhousechurch.org 

Sveiki,

Praeitą savaitę aš pabaigiau klausimu: kaip atskirti tiesą nuo klaidos, kai jūs galvodami apie mokytoją 
arba mokymą jaučiate savo dvasioje, kad kažkas negerai, o jūsų smalsus protas nori žinoti daugiau. Ką 
jūs darote?

Tie išprotėję pagonys
Pirmus 10 metų po Sekminių, surinkimas buvo žydiškas. Apaštalų darbų 10 skyriuje Petrą ištiko visiškas 
šokas, kuomet jis pasakojo romėnams Kornelijaus namuose apie Jėšua, ir jie pradėjo kalbėti kitomis 
kalbomis.

Kai tai įvyko, Jis ką tik buvo pasakęs, kad Jėšua buvo prikeltas iš numirusiųjų ir visiems, kurie įtikės Jį, 
bus atleistos nuodėmės. Apd 10:45 pasakyta, kad žydai kartu su juo buvo „nustebę”, nes tie pagonys 
gavo tą pačią Šventą Dvasią kaip ir jie!

Taigi dabar iškyla klausimas: ar turi šitie pagonys laikytis žydų įstatymo? Jie buvo neapipjaustyti, 
anksčiau buvę stabmeldžiai, pasileidėliai, kurie praktikavo seksą su šventyklos prostitutėmis ir/ arba su 
kuo tik patinka, galbūt kai kurie iš jų buvo pedofilai, nes tai buvo normalu to meto graikų kultūrai, be 
jokios abejonės kiaulienos valgytojai, o kai kurie galbūt turėjo daug žmonų. Ar Dievas nori, kad jie 
laikytųsi standartų, tokių, kaip Mozės įstatymas?

„Kai kurie, atvykę iš Judėjos, ėmė mokyti brolius: „Jei nesiduosite apipjaustomi pagal Mozės paprotį, 
negalėsite būti išgelbėti“ (Apd 15:1).

Šiuo klausimu jie turėjo svarų argumentą, nes Paulius ir Barnabas mokė, kad jiems reikia tik mylėti Dievą 
visa širdimi ir mylėti savo artimą kaip pačius save, gyventi dievotai bei moraliai ir nereikalavo sugrįžti 
prie žydiškų šaknų ir įstatymo. Bet jie nusprendė, kad Paulius ir Barnabas eis į Jeruzalę susitikti su kitais 

„Mes juk neviešpataujame jūsų tikėjimui, bet esame jūsų džiaugsmo talkininkai, nes (savo) tikėjimu jūs stovite...“ (2 Kor 1:24)  
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apaštalais ir vyresniaisiais ir kartu nutars. Jų pavyzdys, kaip atpažinti Viešpaties valią, tinka mums ir 
dabar!

Žodis ir Dvasia
Apaštalų darbų 15 skyriuje mums pasakyta kas nutiko: Ten buvo daug nuomonių už ir prieš, būtent tada 
Petras ir papasakojo apie savo patirtį Kornelijaus namuose (Apd 10), sakydamas.

„Ir Dievas, kuris pažįsta žmonių širdis, paliudijo jų naudai, duodamas jiems Šventąją Dvasią kaip ir 
mums. Jis nepadarė skirtumo tarp mūsų ir jų, tikėjimu nuskaistindamas jų širdis. Tad kodėl gundote 
Dievą ir kraunate ant mokinių sprando jungą, kurio nei mūsų tėvai, nei mes patys negalėjome panešti? 
Juk mes tikime, kad Viešpaties Jėzaus Kristaus malone būsime išgelbėti kaip ir jie“ (Apd 15: 8-11).

Petras suprato, kad Dievas veikia tarp pagonių Šventąją Dvasia, o Paulius ir Barnabas tada visiems 
papasakojo apie visus stebuklus ir išgelbėjimus pagonių tarpe, kad visi galėtų pamatyti, ką Šventoji 
Dvasia daro tarp ne žydų tautybės žmonių.

Tai yra raktas #1 – kai jūs išgirstate apie kažką naujo, mokymą arba liudijimą, kad kažkur veikia 
Šventoji Dvasia kažkokiu nauju būdu - tuomet pasidairykite po Kristaus kūną, ir pasižiūrėkite į istoriją, 
kad pamatytumėte, ką Šventoji Dvasia darė praeityje ir paklauskite: ar tai ką aš girdžiu sutinka su Jėzaus 
charakteriu ir tuo, ką Šventoji Dvasia padarė praeityje.

Pavyzdžiui: jeigu jūs tikite, kad moterys turi apsigaubti galvas vualiais, nes tai paminėta 1 Kor 11, tada 
jūs turite pasidomėti 2000 metų surinkimo istorija, visais prabudimais, visais Dievo judėjimais, ir žiūrėti, 
ar Šventoji Dvasia reguliariai ir nuosekliai per amžius reikalavo, kad moterys apsigaubtų vualiais. Ne. Tai 
kultūrinė problema, ne Dievo įsakymas. Ar jūs pakeisite tai kuo tikite, kad susiderintumėte su tuo, ką 
Šventoji Dvasia darė ir daro? Jeigu Ji neįsakė 200.000.000 Kinijos krikščionių moterų gaubtis vualiais ir Ji 
to nedarė nei Velso prabudime, nei Toronto Palaiminime - tuomet jūs renkatės arba pasilikti užsikietinę 
savo tikėjime, arba keistis ir sutikti su Dievu.

Apaštalų darbų 15 skyriuje lyderiai girdėjo, ką Šventoji Dvasia darė ir matė, kad tai sutiko su Jėzaus 
charakteriu; žmonės buvo daromi Viešpaties mokiniais.

Raktas #2- Galbūt kai kurie galvojo, kad Petro patyrimas su pagonimis buvo keistas. Kaip gi jie žinojo, 
kad Paulius ir Barnabas nemelavo apie tai, ką Šventoji Dvasia padarė ir daro? Žinodami, kad Žodis ir 
Dvasia yra Viena ir visada sutarime, Jokūbas, Jėšua brolis, pakilo su tokiu nusistatymu:

„Kai jie nutilo, atsiliepė Jokūbas ir tarė: „Vyrai broliai, paklausykite manęs! Simonas papasakojo, kaip 
Dievas pirmą kartą aplankė pagonis, kad išsirinktų iš jų savo vardui žmones. Čia dera pranašų žodžiai 
(Žodis), kaip parašyta...“ (Apd 15:14-15)

„Todėl aš manau, kad į Dievą atsivertusių pagonių nereikia apsunkinti, o tik jiems parašyti, jog susilaikytų 
nuo susiteršimo stabais, nuo ištvirkavimo, pasmaugtų gyvulių mėsos ir kraujo. Juk Mozė kiekviename 
mieste nuo senų laikų turi savo skelbėjų ir kas sabatą yra skaitomas sinagogose“ (Apd 15:19-21).

„Šventajai Dvasiai ir mums pasirodė teisinga neužkrauti jums daugiau naštų, išskyrus tai, kas būtina...“ 
(Apd 15:28)

Apaštalai, kurie užrašė Naująjį Testamentą, dalyvavo tame susirinkime. Jie žiūrėjo, ką Šventoji Dvasia 
darė ir jau padarė, ir taip pat į Žodį, kad patvirtintų, kas yra iš Dievo ir kas ne, ir kad pagal tai padarytų 
sprendimus. Jie suprato, kad Žodis ir Dvasia sutaria.

Grįžkime prie pavyzdžio: taigi Šventoji Dvasia 2000 metų surinkimo istorijoje nereikalavo, kad moterys 
gaubtųsi vualiais, nors jūsų Žodžio supratimu Dievas nori, kad moterys gaubtųsi vualiais – ar jūs 
pasirengęs pakeisti savo supratimą, kad Žodis ir Dvasia būtų sutarime jūsų širdyje? Vienintelis būdas tai 
padaryti yra sąžiningai pripažinti, kad 2000 metų Šventoji Dvasia nereikalavo moterims nešioti vualių, 
todėl jūs turite pakeisti savo Rašto supratimą - ar jūs pasiruošęs tai padaryti?

Jeigu taip, jūs augate balanse. Jeigu ne, tada jūs įstringate rutinoje ir Dievas toje srityje nedaug ką gali 
jums padėti, ir nors Žodis ir Dvasia sutinka, tai buvo kultūrinė problema, o jūs esate nemokytinas ir 
užkietėjęs.

„Mes juk neviešpataujame jūsų tikėjimui, bet esame jūsų džiaugsmo talkininkai, nes (savo) tikėjimu jūs stovite...“ (2 Kor 1:24)  
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Dabar, aš nežinau nei vieno, kuriam tai yra problema, štai todėl aš naudoju tai kaip pavyzdį. Bet noras 
pakeisti mūsų supratimą apie Dievą, jei Dvasia ir mūsų Žodžio supratimas nesutinka, yra raktas augimui.

Tiko Jokūbui, Pauliui, Petrui, Jonui, Judui - tinka ir mums!
Leiskite man panaudoti kai kuriuos tikrus modernius pavyzdžius. Paimkime tokį pavyzdį – Ganytojiškas 
judėjimas (Shepherding movement') - aš žinau, kviečiu jus sugrįžti į praeitį, tai įvyko 1970-1980, bet 
pasvarstykite kartu su manimi.

Ganytojiškas judėjimas prasidėjo, kaip 1 ant 1 mokinystės ir mentoriavimo (kuravimo) mokymas, ir tai 
labai greitai išpopuliarėjo. Kaip nutinka su daugeliu kitų naujų mokymų, greitai šio naujo judėjimo 
mokinai pakilo į naują lygį. Jei 1-1 mokinystė buvo gera, tai kodėl neišplėtus jos visam surinkimui? 
Greitai daugelis surinkimų mokė, kad žmonės negavę vyresniųjų pritarimo negali pakeisti darbo, 
parduoti, pirkti automobilių ar namų ir t.t. Surinkimo vadovai kontroliavo kiekvieną gyvenimo sritį.

Bėda ta, kad „Ganytojiškas judėjimas“ buvo laikomas „Dievo patvirtintu“, taigi juo pasekė tiek daug 
žymių žmonių, padėdami į šoną savo sveiką protą, ir Dievo vardu prarasdami savo įsitikinimus. (Klaidinga 
religija visada prašo žmonių atmesti bei nepaisyti sveiko proto, ir suteikia savo valdžią ir lyderystę).

Dabar... jūs išbandykite tai surinkime... jūs ateinate sekmadienio rytą ir jums kažkas atrodo 
netinkama, bet jūs negalite aiškiai parodyti pirštu į tai. Jūsų dvasioje įtampa. Pirma reakcija – eiti prie 
artimiausio išėjimo, bet jūs tyrinėjate; garbinimas atrodo geras, ir žmonės draugiški... bet ore tvyro 
įtampa ir kažkoks nerimas jūsų dvasioje. Taigi jūs turite Tiesos Dvasią, kuri sako jūsų dvasiai, kad kažkas 
yra ne taip... jums reikia patvirtinimo.

Tai ateina iš sakyklos... Žodis skamba gerai, bet persunktas atskaitomybe kiekvienu momentu. Faktiškai, 
tai per daug akcentuojama ir jūsų dvasioje auga sielvartas bei sunkumas. Kai jūs išeinate, jūsų emocijos 
sumišę, ir graužatis jūsų dvasioje sako, kad kažkas negerai. Ką jūs darote?

Jūs ištiriate dalykus.
Mentorystės (kuravimo) tema, kai viena karta moko kitą, vyresni vyrai ir moterys moko jaunesnius 
tikėjime yra Biblijoje... tai visada gerai. Bet jūsų dvasia per Šventąją Dvasią nesutinka su dvasia šiame 
surinkime... taigi jūs kasate giliau ir matote, kaip žmonės prašo leidimo keisti darbus ir pirkti mašinas... ir 
jūs negalite rasti tokio kontrolės pavyzdžio Žodyje, jūsų protas staiga suvokia kodėl jūs jaučiate tą 
sielvartą, ir jūs daugiau ten neinate. Tuomet jūs tiesiog praėjote tą patį procesą kaip Paulius ir Barnabas, 
Petras ir Jokūbas Apaštalų darbų 15 skyriuje. Jūs surandate balansą tarp Dvasios ir Žodžio.

Barbara ir aš aplankėme mažą charizmatinį surinkimą, kur eidavo mūsų keli brangūs draugai. Mes 
galvojome – gerai, puikus surinkimas, mes pažįstame kelis žmones, tarnavimas turėtų būti geras. 
Garbinimas buvo pakankamai geras, nors mums šiek tiek per daug „religingas“ – malonės lašai krinta ir 
vargas mums, nes esame kaip tie kirminėliai – bet tai pakrypo vertikaliai, kad tikrai išreikštų meilę 
Viešpačiui, ir tada vieną tylos prisodrintą momentą, buvo aišku, kad bus pranašystė.

Bet pranašystė per vieną garbinimo komandos narį prasidėjo taip: „Mano maži vaikeliai, jūsų lūpos sako, 
kad jūs mylite mane, bet jūsų širdys yra toli nuo manęs...“ ir tęsė toliau. Mano dvasia buvo nuliūdinta. 
Barbara ir aš pažiūrėjome vienas į kitą siaube. Tiesą sakant, mes jautėmės siaubingai dėl mūsų draugų, 
kurie manė, kad tai tikras žodis nuo Viešpaties.

Mūsų dvasios buvo nuliūdintos, ir be to mes žinojome Žodį. 1 Kor 14:3 pasakyta, kad pranašystė yra 
„statydinimui, padrąsinimui ir paguodai“. Tai nebuvo nei vienas iš dalykas iš išvardintų – tai atėjo iš 
paties asmens dvasios, jo paties religinio proto, ir tai visai nebuvo Dievas... tai buvo užmaskuotas 
pamokslavimas surinkimui norint pasakyti kokie jie yra netinkami Dievui... jie pasijautė žemiau nei 
gyvatės pilvas, kai mes išėjome. Taigi, mes turėjome Dvasios ir Žodžio paliudijimą, kad tai nebuvo žodis 
nuo Dievo, bet mūsų draugai buvo tam akli. Jie atmetė sveiką protą, Žodį ir tai, ką sakė Dvasia...

Pabaigsiu šią seriją kitą savaitę, nes tęsti neleidžia straipsnio formatas. Būkite palaiminti!

John Fenn
www.supernaturalhousechurch.org 
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu:  cwowi@aol.com
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Žmonių tradicijos. 7 dalis
John Fenn, 2012 m. liepos mėn. 13 d., www.supernaturalhousechurch.org

Dvasios ir Žodžio balansas 

Sveiki,
Aš dalinausi apie tai, kaip Raštas sako, kad mes turime nuspręsti, kas yra iš Dievo, ir kas  ne – žvelgdami 
į tai, kaip jie elgėsi Apaštalų darbų 15 skyriuje, tyrinėdami tai, kas buvo laikoma Šventosios Dvasios 
judėjimu IR surasdami patvirtinimą Žodyje. Tai kas sutinka – mes priimame, o tai kas nesutinka - mes 
atmetame.

Požymiai
Prieš pateikiant modernius pavyzdžius, leiskite man jums pasakyti, kad Žodis tikrai atskleis kai kurias 
netiesos charakteristikas. Jei mes sugrįšime pora savaičių atgal, kai aš paminėjau Pauliaus mokymą 2 Kor 
11 apie klaidingus mokymus ir mokytojus, mes pamatysime šitas charakteristikas.

Pirmas požymis
3 eilutėje jis sako, kad jis bijo, jog kaip šėtonas gudrumu apgavo Ievą, taip jų protai nesugestų be 
paprastumo Kristuje. Apgavo graikų kalboje –„suvedžiojo“.

Ieškok apgavystės – pasirodymas, lyderio iškėlimas, visai priešingas Jėšua pavyzdžiui. Ieškok 
sudėtingesnio tikėjimo - Ieva buvo suvedžiota nuo paprasto „nevalgysi“, einant į gilesnius ir 
sudėtingesnius - „tu nemirsi“. Tu tapsi kaip dievas. Dievas tai žino ir nori mus nuo to apsaugoti. Ji lėtai 
buvo įtraukta į iškreiptą ir sudėtingesnį Dievo nurodymų supratimą.

Tai reiškia formules – pasninkavimas x dienų, kad patirtum prabudimą mieste, melskis x dienų šiomis 
maldomis dėl savo gyvenimo būtent tokiu būdu, melskis šia malda ir aukok būtent tokią sumą – tai yra 
sudėtingas tikėjimas, ir tai apgavystė - čia niekada nėra jokios atsiskaitomybės. Lyderis, kuris liepia jums 
pasninkauti 30 dienų dėl prabudimo mieste niekada nepripažins, kad joks prabudimas neįvyko, jokio 
prasilaužimo nepatyrė taip, kaip jie pranašavo. Faktiškai, Paulius čia kalba apie tikėjimą formule, užuot 
turėjus paprastą tikėjimą Dievu.

Antras požymis 
4-12 eilutėse Paulius taip apibūdina dievotą tarnautoją: nusižeminęs, be jokios pretenzijos į godumą, bet 
iš tiesų mylintis ir pažįstantis žmones. Neteisingas - priešingai apibūdinamas taip: valdingas, siekiantis 
surinkti žmonių pinigus... jie kitokie nei Paulius buvo 6 eilutėje „gerai pažįstamas jums“.

Trečias požymis
Įdomu, kad 9 eilutėje sako: „Aš nebuvau našta jums” arba „nebuvau apsunkinimu/ jūsų išlaikomas“. 
Paulius tuo metu apsimokėdavo savo sąskaitas iš to, kaip paremdavo jį kiti surinkimai, nors pirmus 18 
mėnesių, kai gyveno Korinte, jis turėjo palapinių gaminimo verslą (Apd 18:1-3). Tik tuos 18 mėnesių per 
maždaug 33 tarnavimo metus jis turėjo reguliarų darbą.

Bet žodis „našta“ arba „apsunkinimas“ yra „katanarkao“ ir tiesiogine prasme reiškia „sekinti“. Kitais 
žodžiais, Paulius nebuvo našta kitiems žmonėms, jis nebuvo apsunkinimu, nes neteisingas tarnautojas 
yra absoliučiai nenaudingas tikroms žmonių problemoms spręsti, jie tarnauja tik išoriškai.

Ketvirtas požymis
15 eilutė sako, kad melagingi tarnautojai „transformuoja save“ („apsimeta“) teisumo tarnais. Graikiškas 
žodis yra ne metamorfozė, kaip galėtume pamanyti, bet „metaschematizo“, kuris reiškia „užsimaskuoti“ 
keičiant išvaizdą. Kitais žodžiais, jie gyveno vienu būdu sakykloje ir kitu būdu realiame gyvenime.

Kai jūs girdite apie tarnautoją, kuris skelbia didelius stebuklus ir patepimą, bet po to vartoja narkotikus, 
yra neištikimas savo žmonai... bėga, jis yra melagingas tarnautojas. Nesakau, kad jis ne krikščionis, bet 
melagingas/ netikras tarnautojas, turintis klaidinančias dvasias, kaip juvelyrinis dirbinys gali būti tikras, o 
kitas – padirbtas, kaip tas augalas ant stalo yra tikras, o kitas yra dirbtinis. Apgaulė.

5, 6, 7, 8, 9 požymiai
19-20 eilutės sako „Juk, būdami protingi, mokate mielai pakęsti kvailius. Nes jūs pakenčiate, kai jus 
pavergia, kai apryja, kai atima, kai didžiuojasi, kai smogia per veidą“.

„Mes juk neviešpataujame jūsų tikėjimui, bet esame jūsų džiaugsmo talkininkai, nes (savo) tikėjimu jūs stovite...“ (2 Kor 1:24)  
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Tai Pauliaus mintys, todėl aš pacituoju jas čia. 5 požymis - klaidingas mokytojas ar mokymas bus 
nukreiptas į ego – 25 lapų asmeninė pranašystė: „Būk pačiame smaigalyje to, ką daro Dievas, arba tu 
praleisi tai“ – dalykai, kurie jums leidžia jaustis ypatingu, dvasiniu, už kitus išmintingesniu Dievo 
reikaluose. Tai yra jausmus liečianti, nukreipta į ego evangelija, kuri yra sutelkta daugiau į tave, tavo 
pinigus ir palaiminimus, nei į kūno nukryžiavimą ir sunkių apsisprendimų darymą būti daugiau panašiu į 
Kristų.

Jei mokymas ar mokytojas neragina jūsų būti romesniu ir bijoti Dievo, bet akcentuoja ego ir parodomąjį 
dievotumą... sek Tiesos Dvasia savo viduje ir traukis nuo tokių dalykų. Nesiek pasirodymo, bet siek 
spindėjimo (tikro Dievo buvimo).

6 požymis - Pakenčiate, kai jus pavergia.
Žvilgtelėkime 1 Korintiečiams 3 skyrių, kur rašoma apie tai, kaip kai kurie sakėsi esą Pauliaus, kiti lojalūs 
Apolui. Bet mes turime aiškesnį supratimą, koks yra netikras lojalumas ir tai nusako 7 požymį – apiplėšia 
jus, apryja (naudoja jūsų resursus).

7 požymis – Duok, nes esi paliestas, tu mokaisi, tu augi. Ne dėl būtinybės, bet dėl to, kad myli Dievą, ir 
kiekvieną kas betarnautų tau, ir tu nieko nenori už tai – tik išreikšti meilę. Yra tokie klubai „mėnesio 
pranašystė“, kur jei tu esi partneris gauni kiekvieną mėnesį asmeninę pranašystę, ir yra žmonės, kurie 
noriai laukia sekančio laiško nuo x tarnautojo, kad sužinotų, ką jie turi toliau daryti, kad būtų atsakyta į 
maldą... žmonės yra manipuliuojami ir pavergiami... Tu nematai Evangelijose taip besielgiančio Jėšua, 
argi ne?

8-9 požymiai - Išaukština save ir įžeidžia tave. Kiek daug kartų tu buvai sužlugdytas pamokslu iš 
sakyklos, tavo intelektas buvo įžeistas, žinok, kad tavimi manipuliavo... patarimas aiškus.

Šioje serijoje
Ši serija buvo apie tai, kaip teisingai atskirti žmonių tradicijas nuo tiesos ir subalansuoto Dievo Žodžio. 
Šiandien aš pateikiau negatyvius požymius, kuriuos nurodo Paulius, ir kuriuos mes galime įvardinti kaip 
melo „vaisius“.

Bet didžiausias dalykas, ką tu gali padaryti - tai žengti tikėjimo žingsnį paklusdamas Tiesos Dvasiai 
viduje. Ir aš kalbu apie teisingą Šventąją Dvasią. Informacija, kurią gauname su mūsų natūraliais 
pojūčiais, gali padėti mums susitelkti į dvasinį žmogų taip, kaip Jėšua be abejonės matė kūno kalbą ir 
lyderių veidų išraiškas Mk 2:7, kai jie galvojo: „Kas tas žmogus manosi esąs? Tik Dievas gali atleisti 
nuodėmes!“

Po to, kai Jis pasakė pro stogą nuleistam vyrui: „tavo nuodėmės atleistos”, Jėšua pamatė jų išraiškas, ir 
„Jėšua suvokė Savo Dvasioje, ką jie svarstė savyje”. Natūralūs pojūčiai tik padėjo nukreipti jo dėmesį į 
tai, kas Jam buvo apreikšta dvasioje - ir tas pats tinka man ir jums šiandien.

Kartais žmonės sako emocionaliai: „Neturiu dėl to savyje paliudijimo” ir jie turi galvoje: „aš ne visai su 
tavimi sutinku”. Šventoji Dvasia yra ne mūsų emocijose ir ne mūsų galvoje, bet mūsų dvasioje.

Įgalinti mąstyti
Mes turime priešingus dalykus moderniame pasaulyje. Mes gyvename pasaulyje, kuriame dominuoja 
žiniasklaida, ir ji pateikia informaciją mažais kiekiais, ir tai priimti nereikia mąstymo. Mums pateikiama 
informacija yra paveikslas, vaizdas, trumpas sakinys arba du, rėkianti antraštė – ir milijonai žmonių yra 
išlavinti nedelsiant paklusti šiems mažiems informacijos gabaliukams, užuot būti išlavintiems mąstyti apie 
problemas.

Krikščionys yra panašiai išlavinti: 40 minučių garbinimo, kuris pradedamas 4 horizontaliomis giesmėmis, 
po to seka 3 vertikalios, pauzė tylos, kur galbūt Dvasia gali pasireikšti kokiu nors vienu vieninteliu būdu, 
20 minučių – skelbimai, 45 minutės – pamokslas.... ir nereikia mąstyti.

Nieko nuostabaus, kad daugelis niekada nedisciplinavo savęs tam, kad patys savarankiškai klausytų 
Tiesos Dvasios, kuri gyvena viduje - kam tai daryti, jei pastorius pasakys, ką kalba Dievas.

Bet Kristus tikrai gyvena mumyse, ir nesvarbu, ką paruošia mūsų lavinimo sistema, nesvarbu, ką sako 
mums žiniasklaida, Jis tikisi, kad mes mąstysime patys už save, mąstysime apie problemas, mąstysime 
apie mūsų nuodėmes ir dovanas, nesėkmes ir pergales, ir eisime KARTU SU Juo nepertraukiamuose 
santykiuose, o ne trumpuose susitikimuose.

„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.

Jūs esate įgalinti mąstyti. Jūs esate įgalinti patys daryti sprendimus. Jūs turite matyti skirtumą tarp jūsų 
prote suformuotos nuomonės ir skirtingos dvasios (apreikštos jūsų dvasioje).

Jūs esate įgalinti išlavinti pojūčius atskirti gera nuo blogo. Jūs esate įgalinti susidaryti nuomones ir daryti 
sprendimus paremtus tuo, ką jūs jaučiate savo dvasioje ir tai, ką randate Žodyje. Jūs esate įgalinti 
vaikščioti su Dievu laisvi nuo religijos praktikavimo. Tiesiog kalbėti Jam!

Kitą savaitę aš ketinu dalintis apie tai, ką mes galime inicijuoti dvasinių patyrimų srityje, ir ką dangus turi 
inicijuoti – pranašavimas savo noru? Ėjimas į trečią dangų savo noru? Matymas Jėšua savo noru? Kitą 
savaitę...

Gausių palaiminimų!

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