
 

„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.) 
 

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

 

4 Kraujo Mėnuliai 
John Fenn, 2014 m. vasario mėn. 15 d., www.SupernaturalHouseChurch.org 
 
Sveiki, 
Daugelis žmonių klausinėjo dėl mokymo „4 Kraujo mėnuliai“, paremto 2008 metais paskelbta Marko Bilzt 
teorija. Tai tapo pavadinimu bestselerio, parašyto kartu su John Hagee, kurią aš taip pat perskaičiau. Kai 
kurie man rašė, nes manė, kad aš atskleisiu tiesą apie tai, būtent ką sako Raštas šia tema. Taigi, aš 
rimtai priėmiau tokį jų pasitikėjimą. 

 
Kur yra ta sala? 
1879 metais italų laivo Barone Podesta kapitonas atrado mažą salą beveik 1400 km (870mylių) į vakarus 
nuo Čilės. Jis pavadino tą salą „Podesta“, ir jį pradėjo vadinti naujos žemės atradėju, bet nuo pat pradžių 
jis sutiko pasipriešinimą, nes kiti negalėjo rasti tos salos. 

 

56 metus iki 1935m. sala buvo visuose Ramiojo vandenyno žemėlapiuose, kol ji buvo iš ten išimta. 
Daugelis tikėjosi, kad jis norėjo išgarsėti kaip naujos žemės atradėjas tame tyrinėjimų amžiuje. Nors 
kapitonas vis teigdavo, kad ji egzistuoja, ji taip ir nėra surasta iki šios dienos.  
 
Italų kapitono vardas buvo Pinokis (Pinocchio), ir 2 metai po jo neįrodomo atradimo italų autorius Carlo 
Collodi parašė seriją vaikiškų apsakymų apie berniuką vardu Pinokis, kurio nosis tapdavo vis ilgesnė, kai 
jis sakydavo melą. 

 
Dabar aš nesakau, kad Pinocchio nosis augo kiekvieną kartą, kai jis patvirtindavo tos salos egzistavimą, 
bet tai rodo – jei teiginys dažnai kartojamas, jis daugeliui žmonių tampa tiesa, kol tai nepaneigiama. Kai 
kurie mąsto taip: „Nereikia man tavo faktų, nes aš jau turiu savo nuomonę“, bet kiti nori tiesos. 
 
Tik po, kai buvo kruopščiai ištyrinėta vietovė, kur pasak Pinocchio turėjo būti sala, buvo įrodyta, kad tai 
netiesa. Galbūt jis taip norėjo, kad jo raportas būtų tiesa, jog pasakė tik pusę tiesos, ir todėl nepaminėjo 

kai kurių faktų, arba jis pats suklydo ir netyčia padarė neteisingas išvadas. 
 
Ir tai aš teigiu, nors nekritikuoju „Keturių kraujo mėnulių“ mokymo, nes mes turime tikėti, kad autorius 
norėjo gero. 
 
Klausimai susiję su knyga 

Pagrindinis klausimas, kurį aš gavau buvo dėl „paėmimo“, kuris turi įvykti šį rugsėjo mėnesį arba sekantį, 
arba Ezekielio 38 karas tarp Izraelio ir jo sąjungininkių prieš Rusiją ir jos sąjungininkes, kuris vyks ši 
rudenį, arba tragiškos pasekmės JAV dėl to kad ji nustojo padedėti Izraeliui. 
 
Knygos subtitras: „Kažkas turi keistis“, ir kadangi daugelis mūsų tikrai turi nuolatinį pojūtį savo dvasioje, 
kad dalykai keičiasi, mums įdomu, ar detalės suminėtos knygoje atitinka tai, ką mes jaučiame. 
 

Ar ateityje bus svarbių įvykių Izraeliui ir pasauliui? Be abejo. Taigi viskas, ką rašiau anksčiau nereiškia, 
kad nebus dramatiškų dalykų šiais ir sekančias metais – Tėvas pasakė man daugelį kitų dalykų, ir 

Viešpats pasakė kai kuriuos dalykus taip pat, ką Jis daro Kristaus Kūne. Taigi aš žinau, kad kai kurie 
dideli dalykai vyks šiais metais iki 2017 metų (toliau Jis man neparodė). 
 
Klausimai, kurie man buvo užduoti, kad atsakyčiau, buvo susieti su knygos teiginiais, taigi aš vis dar esu 
susitelkęs į tai. 

 
Visų pirma – kas yra tas „kruvinas mėnulis“? 
Knygos pagrindu paimtas toks reiškinys: mėnulis užtemimo metu, patekęs į žemės šešėlį, tampa 
raudonu. Kai tai nutinka, mėnulis vadinamas „kruvinu mėnuliu“, taigi toks knygos pavadinimas. 
 
Kruvinas mėnulis yra taip pat derliaus mėnulis, pilnas ir aiškus, dėl dulkių, kurios pakyla nuo laukų 

derliaus metu, tampa raudonu, kuomet jis yra arti horizonto. Mėnulis gali pavirsti raudonu arba oranžiniu 
bet kada dėl dulkių atmosferoje, karščio bangų, ir kitų atmosferos faktorių. Tai pasikartojantis normalus 
reiškinys, kiekvieną kartą, kai mėnulis arti horizonto. Saulė taip pat pavirsta krauju tam tikra prasme; 
kiekvienas skaitantis šitai yra matęs, kaip kyla saulė ar mėnulis, ir kaip jie parausta panašėdami į kraują. 

 
Ką sako knyga? 
Knyga yra paremta Joelio 2:31: „Saulė pavirs tamsybe ir mėnulis krauju, prieš ateinant didžiai ir baisiai 

Viešpaties dienai.“ 
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Mąstymo logika tokia: kas paverčia saulę tamsia ir mėnulį raudonu, ir atsakymas-mėnulio užtemimas. 
Tada jie apžvelgia šituos atvejus hebrajų švenčių metu ir randa užtemimų ketvertus, kuriuos sudaro 4 
mėnulio užtemimai, pasirodantys kas 2 metai. (2 vienais metais, 2 kitais – viso keturi) 
 
Su 2 užtemimais/kruvinais mėnuliais nieko žymaus nenutiko, taigi jie tai paliko, bet su kitais jie 

pastebėjo tuo pat metu vykusius pasaulio įvykius. Užtemimai, kuriuos jie pamini ir pasaulio įvykiai, su 
kuriais jie juos susieja yra tokie: 
 
1493-1494 – Ispanų inkvizicija, kuri išvijo hebrajus iš Ispanijos 
1949-1950 – Izraelio valstybės atkūrimas 
1967-1968 – Šešių dienų karas (liepos 5-11, 1967) 

 
Tada jie pastebėjo, kad 2014-2015 turi dar vieną rinkinį užtemimų, ir padarė išvadą, kad dalykai turi 

pasikeisti Izraelyje ir hebrajų žmonėms šiais ir sekančias metais. Tai knygos esmė. 
 
Nelaimė tokia kad... 
Iškeldinimo Ediktas buvo išleistas 1492, bet pirmas užtemimas pasirodė tik po metų, ir paskutinis 
užtemimas iš keturių – po 2 metų. (Be to – inkvizicija vyko nuo 1478-1834) 

 
Izraelio valstybingumas buvo atkurtas 1948 metų gegužės mėnesį, bet užtemimas įvyko tik po metų – 
1949 m., o paskutinis užtemimas – 1950 metais. 
 
1967 metų užtemimai pasirodė tik po daugelio mėnesių, kai karas jau buvo baigęsis ir metai po to. 
 
Bet kai kurie noriai priima, ką rašo „žymus vardas“ nepatikrindami pagrindinių faktų, kai kurie Kristaus 

kūne yra arti panikos dėl keturių užtemimų 2014-2015 metais. Ar „paėmimas“ įvyks šį rudenį, ar kitą? Ar 
Ezekielio 38 karas įvyks šį rudenį ar sekantį. Tik aišku, kad tie užtemimai nepranašavo įvykių, jie įvyko 
PO tų įvykių susietų su Izraeliu ir hebrajais. 

 
Visi šitie įvykiai ir daugiau GALĖTŲ įvykti, bet „kruvino mėnulio“ užtemimai nepranašauja apie tai. 
 

Kiti faktai, kurių nepamini knygoje  
Izraelis naudoja mėnulio kalendorių savo šventėms, taigi bus užtemimai. Faktiškai 20-ame amžiuje 
mėnulio užtemimai pasirodė 37 kartus per 230 švenčių, tokia bendra statistika. 
www.answersingenesis.org) 
 
Autoriai nepastebėjo visų užtemimų, kurie vyko 20 amžiuje, ir dar daugiau 19-ame amžiuje bei kituose, 
rado 3, kurie sutampa su 3 įvykiais susietais su žydais ir Izraeliu. 

 
Jie sukūrė visą knygą iš tų 3, kurie įvyko 1-2 metai po įvykių susietų su Izraeliu, ir tada pavirto 2014-
2015 užtemimais, kurie pranašauja jums ir man šitiems ir kitiems metams. 
 
Pasiliekant su jų logika, kadangi užtemimai pasirodys 2014 ir 2015, mums reikia pažiūrėti atgal į 2012 ir 
2013 ir paieškoti svarbių įvykių hebrajų žmonėms tokių kaip inkvizicija, Izraelio valstybės atkūrimas, arba 

Šešių dienų karas. Hmmm... nieko tokio panašaus nėra. Taigi nepaisykite knygos teiginių. 

 
Ji gerai pardavinėjama, ir jie gavo mano $7.74 už Kindle e-knygos versiją, bet jų mokymas ir logika yra 
totaliai neteisinga. Liūdna. Aš lieku prie Žodžio, Dvasios ir tiesos, o kai taip apgailėtinai padarytas darbas 
įstūmė didelę dalį Kristaus kūno į sumaištį ir baimę, aš negaliu to ignoruoti. (Ir negalima paneigti, kad jie 
ištraukė Joelio 2:31 iš konteksto, kad atitiktų jų teoriją). 
 

Žinoma jei kažkas atsitiks šiais metais arba kitais Izraeliui, autorius sušuks „Aš sakiau jums“, bet kaip jūs 
skaitėte anksčiau, tai būtų akivaizdu, jei sakyčiau, kad mano komanda laimėjo svarbias varžybas dėl to, 
kad dėvėjau laimingas kelnaites. Tikėkime, kad Pinokis norėjo gero, bet jo salos iš viso nėra. 
 
Laiminu visus! 
 
John Fenn 

www.SupernaturalHouseChurch.org  

Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com 
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Kraujo Mėnulis pagal Bibliją. 1 dalis 
John Fenn, 2014 m. vasario mėn. 22 d., www.SupernaturalHouseChurch.org 
 
Sveikinu visus, 
Barbara dirstelėjo pro pravertas duris, pasilenkė ir sušuko: „John, kur yra augalų vazonai? Aš sėdėjau 
svetainėje, rašiau, bendravau per Skype, o gal kažkam atsakinėjau elektroninį laišką, taigi, kaip tipiškas 
vyras, aš paklausiau puse ausies ir atsakiau: „Kuri dėžė su apatiniu trikotažu?“ (žodžių žaismas: angliškai 
„pants“ – apatinis trikotažas, o „plants“ – augalai). 

 
Ji sušuko šiek tiek garsiau (tai visada veikia): „Ne, vazonai augalams!“ Žinoma aš atsakiau šiek tiek 
garsiau: „Kokia dėžė apatiniam trikotažui?“ 
 
Mes turime daržą ir turime molinius bei plastikinius puodus (vazonus), išmėtytus aplink lysves, ir daržo 

tvorą, ir ji bandė laimėti laiko, klausdama manęs, kur aš sudėjau didžiuosius puodus, užuot pati pradėjus 

paieškas kieme. 
 
Savo mintyse, aš galvojau, kad ji dabar atlieka sezoninį tvarkymąsi, nešiodama daiktus iš vonios į 
sandėliuką ir atgal, taigi klausimas apie dėžę su kelnėmis atrodė logiškas. 
 
Aš pakilau nuo kėdės ir pasisukau į ją, ji stabtelėjo name ir pasisuko eiti link manęs, ir mes prapliupome 
juoku – na, aš juokiausi, ji sumurmėjo kažką apie tai, kad man reikia pasitikrinti klausą, ir vis dar 

besijuokdama pasuko link durų. 
 
Biblinis kruvinas mėnulis 
Mes krikščionys turime savo kalbą. 2 krikščionys gali kalbėti apie tą pačią frazę, bet girdėti 2 absoliučiai 
skirtingus dalykus, pagal tai ką mokė x mokytojas, pagal knygą, kuri yra parašyta, arba pagal video, kurį 
matė. Labai gretai įsitraukia emocijos, susiformuoja nuostatos, todėl vienas sako: „vazonai ir augalai“, o 
kitas girdi „dėžės ir skalbiniai“. 

 
Visa pranašystė sukasi apie tai, ką sakė Jėšua (Jėzus). Jėšua davė pagrindą originaliam kontekstui. Ne 
mokytojas, ne video, ar konferencija, bet Jėšua. Taigi, aš pradėsiu nuo Jėšua, kad mes gautume bendrą 
supratimą apie tai, kur pranašaujama apie kruviną mėnulį ir aptemusią saulę. 
 
Jėšua yra atramos taškas 

Viskas laiškuose yra paremta tuo, ką Jėšua mokė, ir galima kildinti tiesiogiai iš Jo. Pavyzdžiui, kai Petras 
paminėjo 15 ar 16 kartų apie tai, jog kenčia nuo persekiojimų dėl to, kad daro teisingus dalykus, ir kad 
jis yra mokinys, jis nurodo į Jėzaus pavyzdį ir mokymą Evangelijose. 
 
Kai Paulius Romiečiams 14 skyriuje sako, kad nuo kiekvieno mūsų priklauso, kurią dieną mes 
pasirinksime garbinti ir kokį maistą valgysime, nes tai mes darome dėl Jo, mes galime prisiminti, kaip 
Jėšua kalbėjo, kad Sabatas buvo sukurtas žmogui, o ne Dievui, ir kad tai, kas įeina į žmogų nesuteršia jo. 

 
Ir taip toliau, visi laiškai yra kilę iš Jėzaus mokymo ir juose galima rasti tai, ką Jis kalbėjo. Tas pats yra 

teisinga ir mums šiandien. Viskas, ką Jis kalbėjo ar mums apreiškė gali būti rasta Žodyje ir Jo 
pasakymuose, ir tai sutinka su Evangelijomis ir laiškais. 
 
Tai tinka ir pranašystei. Buvo padaryta didelė klaida, nes kažkas pastatė savo mokymą ant vienos eilutės, 
gal iš Senojo Testamento ar Apreiškimo knygos, nepaisydamas ne tik to, ką apie tai kalbėjo Jėšua, bet 

ignoruodamas likusį raštą šiuo klausimu. 
 
Visi pranašai ir pranašystė iki Jėzaus – Senasis Testamentas – atsakymas Jam, ir visi pranašai ir 
pranašystės po, įskaitant ir mūsų dienas – tai yra atsakymas Jam. Jie prideda detales Jo pamatinėms 
tiesoms, bet jie visi veda į Jį. Jis įkuria kontekstą ir laiką. Ir taip pat mes privalome atsiversti Mato 24 
skyrių, kad suprastume originalią intenciją ir kontekstą nustatytą Jėzaus dėl saulės ir mėnulio temos šiai 

dienai. 
 
Kai mėnulis pavirs krauju 
Mato 24 skyriuje Jėzaus mokymas atsako klausimą, kurį uždavė mokinai 4 eilutėje: „Koks bus tavo 

sugrįžimo ir amžiaus pabaigos ženklas?“ 
 
15-16 eilutėse Jis sako: „Todėl, kai pamatysite per pranašą Danielių paskelbtą naikinimo bjaurastį, 

stovinčią šventoje vietoje (kas skaito, teišmano), tada, kas bus Judėjoje, tebėga į kalnus…“ Jo nuoroda į 
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Danieliaus knygą yra iš Danieliaus 9:27 apie lyderį, kuris įeis į šventyklą viduryje 7 metų taikos sutarties 
ir išduos Izraelį. Naujajame Testamente jis pavadintas anti-Kristu. 
 
21 eilutėje Jėšua pasakė, kad įvykis prasidės laiku, kuris pavadintas „Didieji suspaudimai”, kurio dienos 
turės būti sutrumpintos, nes nei vienas žemėje neišgyvens. 
 

Tada 29 eilutėje Jis uždaro tą laikotarpį savo sugrįžimu, sakydamas: „Tada nedelsiant PO tų dienų 
suspaudimų saulė aptems, mėnulis nebešvies, ir žvaigždės kris nuo dangaus, ir dangaus jėgos bus 
sudrebintos. Ir tada pasirodys Žmogaus Sūnaus ženklas danguje, ir tada visos žemės giminės gedės, nes 
jos matys Žmogaus Sūnų ateinantį debesyse iš dangaus su jėga ir didžia šlove ir Jis pasiųs angelus, kad 
jie surinktų Jo likutį nuo vieno dangaus krašto iki kito…“ (Gerai, kad Jis nepasakė, kad likutis bus 
surinktas nuo 4 kampų žemės, bet nuo vieno dangaus krašto iki kito). 

 
Ką sako kita pranašystė – pridedamos detalės 

Atkreipkite dėmesį kokios charakteristikos gaubia Jo sugrįžimą: saulė patamsės, mėnulis užtems, 
žvaigždės kris, bus sudrebinta žemė ir visata. Gedulas bus tarp žmonių. Tai yra PO suspaudimų Jo 
sugrįžimo metu. 
 
Atsiverskime Apreiškimo 6:12-17, kad pamatytume, ką Jėšua sakė pridėdamas daugiau detalių: „Aš 

mačiau, kai Jis atplėšė šeštąjį antspaudą. Ir štai kilo didelis žemės drebėjimas, saulė pasidarė juoda kaip 
ašutinis maišas, mėnulis tapo lyg kraujas, o dangaus žvaigždės ėmė kristi žemėn, tarytum stipraus vėjo 
purtomas figmedis mestų dar neprinokusius vaisius. Dangus nutolo tarsi suvyniojamas knygos rietimas, ir 
kiekvienas kalnas ir sala buvo išjudinti iš savo vietų.“ 
 
„Ir tada žemės karaliai, didžiūnai, karo vadai, turtuoliai, galiūnai, visi vergai ir visi laisvieji pasislėpė 
urvuose ir tarp kalnų uolų. Jie šaukė kalnams ir uoloms: „Griūkite ant mūsų ir paslėpkite mus nuo 

Sėdinčiojo Soste veido ir nuo Avinėlio rūstybės, nes atėjo didi Jo rūstybės diena, ir kas gali išstovėti?!“ 
 
Visai aišku, kad tie įvykiai yra Jo sugrįžimo metu, kaip parašyta Mato 24 skyriuje, bet pridedama daugiau 

detalių. 
 
Ta pati saulė, mėnulis, žvaigždės, sudrebinimas. Čia Jonas prideda detales apie mėnulį, kuris tampa 

krauju, dangus suvyniojamas kaip rietimas, pasaulinis žemės drebėjimas, ir žmonės, kurie slepiasi nuo Jo 
sugrįžimo metu olose, ką mes vadintume bunkeriais. 
 
Taigi mes matome kraujo mėnulį Kristaus sugrįžimo metu. Aš pasidalinau praeitą savaitę, kaip kiekvieną 
kartą, kai mėnulis arti horizonto ir ore yra dulkių, jis gali pavirsti kraujo mėnuliu. Bet mes ieškome ryšio 
tarp konkretaus kraujo mėnulio ir konkrečios įvykių sekos. Atkreipkite dėmesį: saulė, mėnulis, žvaigždės, 
žemės drebėjimai, suvyniojamas dangus – viskas įvyksta būtent konkretaus kraujo mėnulio pasirodymo 

metu per Kristaus sugrįžimą, kuris bus PO didžiojo suspaudimo, apie kurį kalbėjo Jėšua. 
 
Dabar, kai nustatėme kontekstą su papildomomis detalėmis, kurias pateikia Jėšua Apreiškime Jonui, mes 
galime judėti kitą savaitę į tai, ką sakė Joelis ir Petras, kurie taip pat patvirtino kraujo mėnulio kontekstą 
Kristaus sugrįžimo metu. Mes nenorime kad kas nors išgirstų: dėžės ir skalbiniai kai sakoma vazonai ir 
augalai. 

 

Laiminu visus! 
 
John Fenn 
www.SupernaturalHouseChurch.org  
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com 
 

Tiems kurie domisi: 
Aš turiu seriją apie Apreiškimo knygą, kur nagrinėjami natūralūs to meto įvykiai, papildytą lentelę, ką 
reiškia kiekvienas anspaudas, trimitas ir indas. 
 

Kraujo Mėnulis pagal Bibliją. 2 dalis 
John Fenn, 2014 m. vasario mėn. 28 d., www.SupernaturalHouseChurch.org 

 
Sveiki, 
Vyras ir žmona pietums pakvietė 2 poras, su kuriomis draugavo. Jis vėlavo grįžti iš darbo, taigi jo draugai 

atvyko pirma jo. Kai jis įėjo pro duris, jie visi pasisveikino, o jo žmona paklausė: „Brangusis, kaip praėjo 
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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.) 
 

„Mes juk neviešpataujame jūsų tikėjimui, bet esame jūsų džiaugsmo talkininkai, nes (savo) tikėjimu jūs stovite...“ 5 
 (2 Kor 1:24) www.namu-baznycia.lt, namu.baznycia@gmail.com 

 

darbo diena?“ Jis atsakė: „OK, viskas gerai, gera diena, turėjau gerus priešpiečius, prezentacija praėjo 
gerai, tik šiek tiek užstrigau transporto kamštyje pakeliui į namus. Viskas normaliai.“ 
 
Ir pabaigęs, jis pagalvojo, kad pasakė viską  
apie tą dieną. Jis negalėjo suprasti, kodėl kam nors reikėtų daugiau informacijos, daugiau nei ta, kuria jis 
pasidalino. Bet jis klydo. 

 
Jo žmonos vertinimu jis nepasakė jai nieko. Anksčiau jų santuokoje ji galbūt stebėjosi: „Kodėl jis man 
nekalba?“, bet bėgant metams ji suprato, kad jis neslepia informacijos, tai vyksta dėl to, kad jis yra 
vyras. Taigi negalima jo visiškai kaltinti.  
 
Tai prasideda  

Viena iš moterų, kuri šiek tiek žinojo apie jo darbą paklausė: „Kaip sekasi naujam pardavėjui?“ Jis 
atsakė: „Puikiai. Jis jaunas ir uolus, bet turi nedaug patyrimo. Šiek tiek suklydo tvarkydamas 

dokumentus. Aš daviau jam darbo partnerį, kuris dirba jau 15 metų, taigi šitai turėtų padėti.“ 
 
Tos žmonos vyras įsijungė į pokalbį: „Aš galvoju, kad mačiau tave per priešpiečius, kur tu valgei? Vyras 
atsakė: „Tu galėjai matyti mane. Aš su grupe nuėjau į meksikietišką restoraną miesto pakraštyje, jis 
labai geras, jie ten pateikia plonus baltus grūdų traškučius, kuriuos aš mėgstu labiau nei storus geltonus, 

kokius galima gauti daugumoje kitų vietų, taigi, tai buvo gerai. Mums visiems vieną kartą ten vertėtų 
nueiti.“ 
 
Kol visi klausinėjo detalių, jo žmona įsiterpė: „O kaip bosui patiko tavo prezentacija?“ „Iš tiesų patiko, 
nors Fredas metė iššūkį mano išvadoms, bet jam reikėjo tik paaiškinti. Visi sutiko, kad aš gerai 
padirbėjau, ir jie kitą savaitę tai aptars taryboje.“ 
 

Tuo metu kitas vyras uždavė klausimą visiems: „Ar kas nors iš jūsų šį vakarą matė auto avariją?“ Tada 
šeimininko žmona atsigręžė į vyrą ir paklausė, ar ta avarija sukėlė transporto kamštį, kurį anksčiau 
paminėjo jos vyras?“  

 
„Taip, aš mačiau tai. Avarija įvyko statybvietėje, kur 2 juostos susilieja į vieną, nedidelis incidentas, 
niekas nenukentėjo, bet tai užtvėrė eismą, ir dėl to policijai buvo sunku privažiuoti iki įvykio vietos.“ 

 
Ir pagaliau jo žmona pajuto, kad ji sužinojo apie jo dieną. Jis galvojo, kad apšviestas prožektorių lempos, 
tik atsakinėjo į klausimus smalsiai detektyvų komandai, kuriai rūpėjo kiekviena jo gyvenimo detalė. 
 
Atsisakymas: Vardai nepaminėti, kad būtų apsaugotas privatumas. Bet tai būdinga kiekvienam vyrui. 
Šis pasakojimas nėra kiekvienos santuokos stereotipas, bet jei esi vyras ir turi „informacijos nutylėjimo 
sindromą“, prašau kreipkis į „Vyrų maldą“‚ kaip matome „Red Green“ TV laidoje: „Aš esu vyras, bet jei 

reikia, manau, kad galiu keistis.“ 
 
Vienas pokalbis 
Vyras įėjo pro duris ir pasakė pagrindines savo dienos temas, bet jo draugai pokalbyje sužinojo daugiau 
detalių, baigiant detalėmis apie auto įvykį dienos pabaigoje. 
 

Tačiau tos papildomos detalės visos buvo vieno pokalbio dalis, kuris prasidėjo neaiškiais kontūrais ir 

baigėsi mažomis detalėmis. Jei jūs vėliau apžvelgdami paskaitytumėte pokalbio transkripciją, ir išimtume 
vieną pasikeitimą mintimis iš pokalbio, galėtumėte susidaryti neteisingą vaizdą apie jo dieną. Tą dieną 
buvo daugiau nei traškučiai ir salsa. Nesusitelkime į traškučius ir salsą. 
 
Dabar pagalvokime apie tai, kaip tai susiję su skirtingomis pranašystėmis apie kruvino mėnulio 
paminėjimą įvairiose Biblijos vietose. Jie yra vieno pokalbio dalimi. 

 
Pirmyn  
Joelio pranašystė 850 BC (prieš Kristų) apie tamsią saulę/mėnulį dalis to paties pokalbio, kaip ir Jėzaus 
pranašystė Mato 24 skyriuje – pranašystė apie tamsią saulę/mėnulį, kaip Petras citavo Joelį Apaštalų 
darbų knygos 2 skyriuje apie tamsią saulę/mėnulį, kaip Jonas papasakojo apie savo regėjimą 100 metų 
po Kristaus apie ateinantį Jėzaus sugrįžimą ir mėnulio/saulės užtemimą. Visa tai panašu į vieną ir tą patį 
pokalbį tarp žmonos, vyro ir jų svečių, kurį anksčiau skaitėte. 

 

Mes darome klaidą, kai žiūrime į pranašystę laike, panašiai kaip išdėstydami ją išilgai geležinkelio bėgių, 
pradėdami iš kairės ir eidami į dešinę, suskirstydami į segmentus pagal kultūrą ir laiką. bet AŠ ESU yra 
visada esantis, taigi laikas ir kultūra atmetama ir lieka tik tai, ką sako Dvasia. Visa tai vienas pokalbis 
įkvėptas Šventosios Dvasios. 
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Prieš kažkiek tai metų Tėvas man kai ką pasakė, kas padėjo man tai suprasti: Jis pasakė, galvoti apie (Jį) 
ir visas pranašystes šia tema taip, lyg jos būtų sudėtos ant stalo, o tu žiūri žemyn iš viršaus į stalo viršų. 
Jos visos yra ant to pačio stalo. Tu gali judėti nepriklausomai nuo Joelio iki Jėzaus, Petro, Jono per 950 
istorijos metų, nes tu esi virš stalo – virš laiko. Toks yra AŠ ESU. Ne laiko tėkmėje, kaip žmogus, bet virš 
laiko, kaip AŠ ESU. Iš šitos perspektyvos tu gali matyti visas paranašystes (ir iš esmės Žodį) jos yra dalis 

to paties pokalbio. 
 
Šitos pranašystės nėra atskirtos 950 metų kaip tai atrodo natūraliai. Realybėje jos visos stovi viena prie 
kitos ant to paties stalo, visos sako, ką Šventoji Dvasia joms liepė, visos yra iš to paties pokalbio apie 
ženklus, kurie lydi Kristaus sugrįžimą. 
 

Taigi, mano palyginime apie Jėzų Evangelijose yra... 
Padėkime į šoną mano pajuokavimą apie vyrų ir moterų skirtumus. Mano palyginime Jėšua yra tas vyras, 

kuris įeina pro duris ir pradžioje pateikia tik pagrindinį dienos eskizą – Jėzaus pranašystė apie paskutines 
dienas Mato 24 skyriuje yra tie pagrindiniai, bendri bruožai. 
 
„Po tų dienų suspaudimų saulė patamsės ir mėnulis nešvies; žvaigždės kris iš dangaus ir dangaus jėgos 
bus sudrebintos. Ir tada pasirodys Žmogaus Sūnaus ženklas danguje, ir visos žemės giminės gedės...“ 

 
Bet daugiau detalių šiai pokalbio daliai ateina iš Joelio 2 skyriaus: 
 
„Trimituokite Sione, skelbkite pavojų mano šventajame kalne. Tedreba krašto gyventojai, nes ateina 
Viešpaties diena, nes ji arti. Tamsi, niūri ir debesuota diena. Kaip ryto migla apgaubia kalnų viršūnes… 
Prieš juos drebės žemė ir svyruos dangus, saulė ir mėnulis aptems, žvaigždės nebespindės… Saulė pavirs 
tamsa ir mėnulis – krauju, prieš ateinant didingai ir baisiai Viešpaties dienai…“ 

 
O Petras per sekmines Apaštalų darbų 2 skyriuje pakartoja kai kurias Joelio pranašystės dalis, bet 
supranta šias dalis iš kitos perspektyvos: 

 
„...Aš darysiu stebuklų aukštai danguje ir apačioje, žemėje, parodysiu ženklų: kraujo, ugnies bei 
rūkstančių dūmų. Saulė pavirs tamsybe, o mėnulis – krauju, prieš ateinant didingai ir šlovingai Viešpaties 

dienai. Ir kiekvienas, kuris šauksis Viešpaties vardo, bus išgelbėtas“ 
 
Vis dar tame pačiame pokalbyje, Jonas Apreiškimo kygos 6 skyriuje mato skirtingas detales: 
 
„Aš mačiau, kai Jis atplėšė šeštąjį antspaudą. Ir štai kilo didelis žemės drebėjimas, saulė pasidarė juoda 
kaip ašutinis maišas, mėnulis tapo lyg kraujas, o dangaus žvaigždės ėmė kristi žemėn, tarytum stipraus 
vėjo purtomas figmedis mestų dar neprinokusius vaisius. Dangus nutolo tarsi suvyniojamas knygos 

rietimas, ir kiekvienas kalnas ir sala buvo išjudinti iš savo vietų.“ 
 
„Ir tada žemės karaliai, didžiūnai, karo vadai, turtuoliai, galiūnai, visi vergai ir visi laisvieji pasislėpė 
urvuose ir tarp kalnų uolų. Jie šaukė kalnams ir uoloms: „Griūkite ant mūsų ir paslėpkite mus nuo 
Sėdinčiojo soste veido ir nuo Avinėlio rūstybės, nes atėjo didi Jo rūstybės diena, ir kas gali prieš Jį 
išstovėti?! 

 

Išvados: Mes galime matyti, kad saulės/mėnulio apibūdinimas, apie ką kalbėjo Jėšua, Petras, Jonas, yra 
keturios vieno pokalbio dalys. Tai pasirodys Jo sugrįžimo metu, kuris bus po Antikristo pasirodymo 
šventykloje Jeruzalėje, kaip mūsų Uola padedėjo kontekstinį pokalbio pamatą. 
 
Jeigu jūs norite paskaityti knygą, kur pateiktas geras švenčių dienų tyrimas ir kaip istoriniai įvykiai 
sutampa istorijos bėgyje, aš rekomenduoju vėlesnę Grant Jeffrey knygą: „Pasimatymas su Likimu“. Jei 

jūs norite žinoti daugiau, kaip su Kristaus grįžimu yra susieti šeštas anspaudas, šeštas trimitas ir šeštas 
indas, ir apie kitus anspaudus, trimitus ir indus, aš siūlau savo serijas apie Apreiškimo knygą. 
 
Tik perspėju nesiginčykime dėl traškučių ir salsos, ten vyksta platesnis pokalbis. 
 
Laiminu visus! 
 

John Fenn 

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