„Matykite tai ką Aš matau: žmonės bėgioja iš vieno susirinkimo į kitą,
ieškodami įspūdingų reginių ir manydami, kad tai yra antgamtiška. Tačiau jie
nepastebi antgamtinio darbo savo viduje, netgi savo širdyse. Pats
mokinystės procesas yra antgamtinis“. (Jėzaus žodžiai, pasakyti John 2001
metų vasarį, aplankymo metu.)
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Sveiki,
Visiems įdomu, ką Dievas sako apie 2015 metus. Internetas yra pripildytas „žodžiais iš Dievo“
apie viską, pradedant nuo paslaptingos Nibiru planetos grasinančios nugramzdinti Kaliforniją į
vandenyną, iki ketinančio kariauti Izraelio, žlungančios ekonomikos ir dar daug daugiau.
Kaip krikščionis turėtų suprasti, kas yra tikra, o kas tik prekyba, kas yra kūniškumas, ir
galiausiai, ką iš tikrųjų Dievas sako savo žmonėms? Prieš tai, kai aš atsakysiu į šį paskutinį
klausimą apie tai, ką Jis iš tiesų sako savo žmonėms, pateiksiu kelias pamatines taisykles, kaip
pažinti Jo kelius.
Pirmas dalykas: Aš Esu
Tai pamoka kiekvienam, kuriam tik kada nors Viešpats parodė kažką apie jo paties ar kitų
ateitį. Daugeliui gyvenimas buvo sugriautas ir reikėjo išmokti sunkias pamokas todėl, kad jie
nesuvokė šito principo. Viešpats yra Aš Esu, o tai reiškia, kad Jis yra visada esantis.
Todėl, kai Jis atskleidžia kažką tavo dvasiai, arba duoda tau pranašišką žodį, arba tu jauti
kažką apie kito žmogaus ateitį, jauti taip, lyg tai turėtų vykti DABAR. Tai tik todėl, kad Jis yra
DABAR, AŠ ESU, visada esantis. Bet tai nereiškia, kad tu turi daryti kažką tučtuojau,
pastumdamas šalin sveiką protą ir planavimą.
Apaštalų darbų 26:13-18 Paulius pasakoja savo liudijimą karaliui Agripai ir cituoja, ką Viešpats
pasakė jam tą dieną, kai Jis pasirodė kelyje į Damaską: „... Aš pasirodžiau tau su šiuo
tikslu...tu būsi liudytojas tų dalykų, kuriuos matei ir tų, kuriuos parodysiu tau vėliau... ir
išlaisvinsiu tave iš tų žmonių ir pagonių, pas kuriuos aš dabar tave siunčiu...“
Bet turėjo praeiti dar 10 metų, kol jis nuvyko pas pagonis.
Jis praleido 3 metus Arabijoje, kur gavo apreiškimą, ir TADA nuvyko susitikti su Petru. Lukas
sutrumpina Apaštalų darbų 9 skyrių dėl skaitytojų, bet Paulius papasakoja mums, kaip praėjo
3 metai prieš jam sutinkant Petrą ir apaštalus. Ir tai buvo maždaug 7 metai po to, kai jis
pradėjo tarnauti pagonims. (Gal 1:13-18, Apd 9:22-28, 13:46-48; Apd 9 vyko maždaug 35
metai po Kristaus prisikėlimo, Apd 13:46 apie 45 metai po Kristaus prisikėlimo).
Aš girdėjau apie vieną moterį, kuri nuvyko į Hong Kongą, nes Dievas pasakė jai, kad Jis ten ją
šaukia. Su niekuo nesitardama ji išvyko be pinigų ir be finansinės paramos ir baigė tuo, kad po
2 mėnesių paskambino surinkimui (bažnyčiai) maldaudama pinigų lėktuvo bilietui parskristi
namo.
Ar ji buvo pašaukta? Galbūt, bet ji turėjo leisti įvykiams vystytis suvokdama, kad tai jai pasakė
AŠ ESU, Tas, kuriam visada yra „dabar“. Bet Jis neturėjo omenyje, kad ji turi vykti tučtuojau,
Jis nesitikėjo ir nenorėjo, kad ji padėtų šalin sveiką nuovoką. Ji buvo atsakinga apsirūpinti
parama kelionei, ir Jis būtų jai padėjęs, bet ji pernelyg pasitikėjo savimi, pradėjo veikti
nedelsiant ir dėl to nukentėjo.
Mes nebandome padėti dalykams įvykti, mes nebandome padėti Dievui, manydami,
kad žinome, kaip tai įvyks, mes neatmetame sveikos nuovokos ir leidžiame Jam
nukreipti mūsų žingsnius.
Aš pažįstu žmones, kurie paliko gerai apmokamą darbą, nes Dievas kalbėjo jiems, kad turi
jiems kitą aukštesnę poziciją, arba Jis sakė, kad jie pašaukti į tarnavimą – ir atrodė, kad tai jau
DABAR – taigi jie paliko darbą bei sumišę kamavosi, ir be finansinio aprūpinimo, spėliodami, ką
Dievas daro jų gyvenime – JIE 100% klydo, nes jie per daug sudvasino tai, ką Jis sakė, iki
tokio lygio, kad prarado sveiką nuovoką.

„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

„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.)

Taigi, kai kas nors jums turi pranašystę, arba sako, kad ji skirta pasauliui ar tautai, supraskite,
kad pojūtis toks, lyg tai būtų TIESIOG DABAR, nedelsiant, neišvengiamai. Atsiminkite, kad tai,
kas Viešpačiui „greitai“, mums dažnai reiškia metus ar dešimtmečius. Senajame Testamente
buvo perspėjimas Izraeliui apie sugriovimą 150 metų iki tam iš tiesų atsitinkant, bet atrodė,
kad tai turi būti „dabar“.
Antras dalykas: Pranašystė yra linijinė
Aš turėjau omenyje, kad Efeziečiams 3:3-6 Paulius kalba apie tai, jog paslaptis paslėpta nuo
pasaulio sukūrimo dabar atskleidžiama apaštalams ir pranašams, kad pagonys bus sandoros
bendrapaveldėtojai. Ar galite įsivaizduoti? Paulius sako, kad pagonių išgelbėjimas buvo
paslaptis neatskleista iki Sekminių!
Paslaptis buvo paminėta kelis kartus: Romiečiams 16:25-26, Kolosiečiams 1:26-27. Mano
viena mėgstamiausių eilučių: „Kristus jumyse – šlovės viltis“ yra kontekste kalbant apie
pagonis, kurie turi savyje Kristų, apie ką Paulius sako, kad tos paslapties apreiškimas, per
amžius kartoms buvo laikomas paslaptyje.
Tai reiškia, kad visos pranašystės Senajame Testamente išdėstytos tiesia linija ir jų tarpe nieko
nėra apie surinkimą (bažnyčią) – jos linijinės. Pavyzdžiui, Ezekielis 36 ir 37 skyriuose
pranašauja, kad Izraelis vėl tampa tauta, po to 38 ir 39 skyriai pasakoja apie pasaulinį karą,
kur Izraelis su sąjungininkais kariauja prieš Rusiją ir jos sąjungininkus, tada tuoj pat 40
skyriuje matome tūkstantmečio šventyklą ir Mesiją valdantį žemę.
Kažkur yra tie 2000 metų, išgelbėtų pagonių laikotarpis, bet Ezekieliui tai nebuvo apreikšta.
Taigi tai, ką Viešpats jam pasakė išdėstyta tiesioje linijoje be jokios užuominos apie įvykius
tarp eilučių, bet kartais net ištisi amžiai yra tarp eilučių.
Kitas pavyzdys
Jėzaus pirma žinia yra Luko 4:18-23. Jis cituoja Izaijo 61:1-2 sustodamas viduryje sakinio:
„...ir skelbti Jubiliejinių Viešpaties metų“. Ir Jis atsisėdo ir pasakė: „...šiandien išsipildė šie
Rašto žodžiai“.
Jeigu jūs skaitysite Izaijo 61:1-2, pamatysite, kad Jis sustojo viduryje sakinio: „...skelbti
jubiliejinių Viešpaties metų ir Dievo rūstybės dienos, ir paguosti tų, kurie liūdi (po
rūstybės dienos). Kodėl Jėzus sustojo viduryje sakinio pasakyti, kad Jis įvykdo Viešpaties
Jubiliejinius metus, bet nepabaigė sakinio apie Dievo keršto dieną?
Jis sustojo, nes Jis negalėjo apreikšti, kad tarp tų jubiliejinių metų ir mūsų Dievo keršto dienos,
buvo 2000 metų periodas įtrauktas dėl pagonių, kad ir jie taptų sandoros dalimi. Tai tebebuvo
paslaptis Tėvo nutylėta iki Sekminių.
Taigi, dėl šios priežasties Jėzus sustojo viduryje sakinio. Dabar pagalvok – ištisus amžius
hebrajai diskutavo Izaijo 61:1-2 apie tą vieną dieną, Dievo jubiliejinius metus ir mūsų Dievo
keršto dieną. Pagal tai buvo sukurti mokymai, apie šias eilutes sukosi „apreiškimai“ – ir
visuose buvo klaida, nes Tėvas neatskleidė 2000 metų laikotarpio viduryje sakinio. Jie darė
išvadas paremtas daline informacija. Prisiminkite šią mintį...
Leiskime man visą tai sujungti...
Tuo pačiu būdu Tėvas laikė paslaptyje nuo žmonijos žinią, kad Jis atvers Savo sandorą su
Izraeliu visoms tautoms, visiems, kurie atsakys į tai tikėjimu. Jis taip pat laikė savo žinioje
Paėmimo laiką. O Jėzus Kristus aiškiai mums sakė, kad apie ir antrąjį Jo atėjimą joks žmogus,
nei angelai, net Jis pats, nežino nei dienos nei valandos, tik vienas Tėvas. Ir kai Paėmimas
pranašaujamas Trimitų šventėje, 5-toje Izraelio šventėje ir pirmoje rudens šventėje,
nepasakyta, kada tai įvyks (Mato 24:36, Apaštalų darbų 1:7)
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Tai reiškia, kad pranašystė, kurią mes girdime mūsų dienomis apie paskutinius laikus, taip pat
yra linijinė. Ji peršoka per paėmimą ir antrąjį atėjimą, nes tų įvykių laikas nėra atskleistas
žmonijai.
To pasėkoje šiandien daugelis mokytojų atsiduria tokiose situacijose kaip tie rabinai, kurie
prieš daugelį metų diskutavo apie Izaijo 61 skyrių – jie darė išvadas ir aiškino žmonėms apie
dalykus, kuriuos Tėvas laikė paslaptyje, neturėdami rakto, kuris galėtų atskleisti spragas
pranašystėse, nes Tėvas išlaikė tuos dalykus su Savimi. Mokytojai, kurie daro išvadas apie tų
įvykių laiką, klysta lygiai taip pat, kaip ir rabinai nuo Izaijo iki Jėzaus, nes jie taip pat rėmėsi
tik daline informacija ir jiems nederėjo daryti išvadų bei spėlioti.
Netikėkite tais paskutinių laikų pamokslininkais, kurie daro išvadas dėl įvykių laiko, nes jie
remiasi tik daline informacija. Prisiminkite, AŠ ESU, visi dalykai yra neišvengiami. Bet tie, kurie
nesupranta Tėvo kelių daro išvadas, kurios sukelia susirūpinimą, baimę bei sumaištį. Jokūbas
sako, kad yra žmogaus/ pasaulio išmintis, bet Dievo išmintis yra tyra ir taikinga. Pasilikite
ramybėje.
Taigi, Kalifornija gali nugrimzti į vandenyną. Ir galbūt Yellowstone Nacionalinis parkas gali
sprogti ir nušluoti didžiąją JAV dalį, ir galbūt St. Louis ir Memfis patirs žemės drebėjimą, bet
pranašystė yra linijinė – tai gali įvykti suspaudimų laikotarpyje, tai gali įvykti antrojo atėjimo
metu. Tai galėtų įvykti Tūkstantmečio metu, kai žemė bus perkurta ugnimi – mes to nežinome.
Kai mums Viešpats sako kažką dėl mūsų asmeninio gyvenimo, ar dėl kito žmogaus, ar
pranašišką žodį bei sapną tautai, suvokite, kad netgi apreiškimas apie siaubingus įvykius, jei
tai ateina iš Jo, yra apgaubtas ramybe. Ir tai gali būti panašu, lyg tai turi vykti jau DABAR, bet
supraskite, kad Jis – AŠ ESU, taigi tai normalu. Būkite išmintingi, pasilikite ramybėje, ir
daugiau – kitą savaitę....iki tada, būkite palaiminti!
John Fenn
www.SupernaturalHouseChurch.org
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com
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Sveiki,
Aš dalinausi apie tai, kaip suprasti šiuolaikinę pranašystę, praeitą savaitę rašydamas, kad
Viešpats yra AŠ ESU – visada esantis. Tai reiškia, kai Jis sako mums kažką, atrodo, kad tai jau
DABAR ir neišvengiamai artėja. Jo srityje visada yra dabartis, tai yra DABAR, todėl, kai Jis
mums kalba, atrodo, kad tai įvyks tučtuojau.
Ir aš dalinausi apie tai, kad pranašystė yra linijinė. Kai dalykai laikomi pas Tėvą ir
neatskleidžiami žmonijai, pranašystė peršoka per tai, kas neapreikšta, ir mes nesuprantame,
kur turėjo būti tos paslaptys.
Sekantis dalykas: pranašystė gali būti reali, bet nebūtinai turi įvykti
Vienas iš požymių, kad senovės Izraelyje pranašystė būdavo iš Dievo, yra tai, kad kas bebūtų
pranašaujama, tikrai turi įvykti taip, kaip pranašauta, bet tai ne vienintelis požymis.
Mozė – Išėjimo 3:16-17 Viešpats prie degančio krūmo pasakė Mozei grįžti į Egiptą, surinkti
vyresniuosius bei pasakyti jiems, kad Jis juos išves į Pažado žemę, „...į žemę tekančią medumi
ir pienu“.
Viešpats kalbėjo Mozei tiesiogiai, tada Izraelio vyresniesiems ir po to žmonėms, bet tai niekada
neįvyko. Visi, kurie girdėjo tą pranašystę mirė dykumoje, taip niekada ir nepasiekę Pažado
žemės. (Tik Jozuė ir Kalebas matė išsipildantį žodį).
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Jona – Jonos 3:40 Jona pranašauja, kad Ninevija po 40 dienų bus sugriauta, bet jūs žinote tą
istoriją. Jie atgailavo, o tada kai Viešpats pamatė jų atgailą, Jis pakeitė Savo sprendimą, ir tai
supykdė Joną.
Izaijas – Izaijo 38:1 karalius Ezekijas sirgo ir Izaijas pranašavo jam: „Taip sako Viešpats:
sutvarkyk savo namus, nes mirsi“. Bet karalius nusuko savo veidą į sieną ir maldavo dar
gyventi. 5 eilutėje Viešpats pakeičia Savo nuomonę ir liepia pasakyti Izaijui, kad Jis prideda
karaliui dar 15 metų gyvenimo.
(Ironiška, kad 2 Karalių 21:1 mums sako, kad Ezekijo sūnus Manasas buvo 12 metų amžiaus,
kai jis tapo Judėjos karaliumi po Ezekijo mirties, tai reiškia, kad jis gimė per tuos paskutinius
Ezekijo gyvenimo metus. Nors jis atgailavo savo gyvenimo pabaigoje*, jis buvo blogas karalius
ir perpjovė Izaiją per pusę*, tai reiškia, kad tą, kuris pranašavo jo tėvo gyvenimo pratęsimą,
kad Manasas iš viso galėtų gimti, ir tapti to žodžio auka. Toks yra gyvenimas Viešpaties
žmonių, o tie, pas kuriuos mes esame siunčiami, dažnai jie yra nedėkingi ir netgi mato mus
kaip savo priešus, nors jie gauna Dievo malonę per mus.) *2 Kronikų 33:11-19; *Hebrajams
11:37
Ar buvo šitos pranašystės iš Viešpaties? TAIP. Bet atkreipkite dėmesį, kodėl jos niekada
neišsipildė – dėl to, kaip žmonės reagavo į šituos žodžius. Pirmu atveju, žmonėms nepavyko
pamatyti pažadų duotų jiems, nes jie nustojo sekti Viešpačiu. Kitais 2 atvejais žmonės
atgailavo, kai jie išgirdo jiems ištartus žodžius.
Ir pridėkime dar šitai...
Apaštalų darbų 27:10 Paulius yra kalinys pasiruošęs išvykti laivu į Romą. Jis jaučia dvasioje,
kad jeigu plauks, jie praras laivą, krovinį, ir savo gyvybes, ir sako jiems neplaukti. Jie
ignoruoja jį ir tikrai laivą ištinka siaubinga audra, ir kai jau visi praranda viltį...
Paulius sako jiems 22-31 eilutėse, kad angelas atsistojo šalia jo naktį ir pasakė jam, jog nors
jie praras laivą ir krovinį, kaip buvo apreikšta, bet Tėvas išsaugojo jų gyvybes, visų 276 laive
buvusių žmonių. Tai reiškia, kad tai, ką Paulius iš tiesų suvokė dėl gyvybių praradimo, tikrai
buvo apreiškimas iš Tėvo apie tai, ką velnias suplanavo jiems, ir Tėvo įsikišimu tas planas buvo
sustabdytas.
Apie modernius žodžius iš Viešpaties
Asmeniniame lygyje daugelis gerai žinomų krikščionių turėjo tokį patyrimą kaip Paulius, kai
Tėvas atskleidė jiems, ką velnias buvo suplanavęs, ir tada jie kažkam tai pasakė: „Dievas
pasakė man“ (Neteisinga; Jie tik nujautė kažką savo dvasioje). Ir tada kai tai neįvyko, jie
spėliojo ar jie gerai išgirdo.
Daugelis tikinčiųjų neturi pakankami patyrimo suprasti Tėvo kelius, kad atskirtų, kada Šventoji
Dvasia bando parodyti jiems priešo planą, o kada pats priešas bando išgąsdinti juos. Kadangi
tai, ką jie suvokė yra negatyvu, jie galvoja, kad tai turėtų būti iš velnio, todėl sudraudžia
Šventąją Dvasią, nesuvokdami, kad tai Tėvas bando atskleisti priešo planą ir bando juos
paraginti melstis ir užtarti.
Modernių laikų pranašystė ir pasaulio įvykiai
Kai aš girdžiu dabar publikuojamas pranašystes apie pasaulio įvykius, atpažįstu, kad kai kurie
žmonės tikrai dalinasi informacija, kurią jiems suteikė Tėvas tam, kad jie užtartų ir prašytų Jį
įsiterpti į šiuos įvykius, kad jie NEĮVYKTŲ, bet nei jie, nei jų klausytojai to nesupranta.
Kiekvienas, kuris gauna žodį apie ateities įvykius, turi melstis. Jie turi nustatyti, ar tas įvykis
yra įrašytas į akmenį ir negali būti pakeistas, o jeigu tai atsitiks, gal gali būti pakoreguotas,
arba tai iš viso gali būti sustabdyta.
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Pavyzdžiui...
Mato 24:15 Jėzus patvirtina tai, ką pranašavo Danielius*, žmogus vadinamas Antikristu įžengs
į šventyklą Jeruzalėje viduryje 7 metų taikos sutarties, ir pasisuks prieš Izraelį. Jėzus sakė, kai
žmonės matys tai, jie turi palikti Jeruzalę ir bėgti į dykumoje esančius kalnus. 20 eilutėje Jis
sako: „Melskitės, kad jūsų kelionė nevyktų žiemą ir per sabatą...“ *Danieliaus 9:27
Atkreipkite dėmesį, kad netgi Antikristo atėjimas į šventyklą yra įrašytas į akmenį – tai įvyks!
Bet Jėzus sakė melstis, kad tai neįvyktų žiemą ir per sabatą. Malda gali pakeisti metų laiką,
kuris yra tinkamesnis keliauti, ir pakeisti dieną, kad nereikėtų eiti per sabatą, kai Izraelyje yra
apribojamos kelionės.
Apibendrinimas
Taigi, aš pasidalinau apie tai, kad Viešpats yra AŠ ESU, ir viskas, ką Jis atskleidžia ar kalba
mums, atrodo taip, lyg turi vykti tuoj pat, ir kai dalykai yra laikomi Tėvo žinioje, pranašystė
peršoka tai, kas yra paslėpta, ir mums atrodo, kad pranašaujami dalykai vyksta nenutraukta
linija, kai faktiškai ten gali įsiterpti ištisi metai ar įvykiai.
Aš dalinausi, kad pranašystė gali būti iš Dievo, bet niekada neįvykti dėl to, kaip žmonės
reaguoja į žodį. Abu dalykai, širdies užkietėjimas ir atgaila gali reikšti, kad Viešpats
persigalvojo, ir kad tai, kas buvo pranašauta, niekada neįvyks.
Mes matėme, kaip dažnai žmonėms yra apreiškiamas priešo planas, nes Tėvas nori įsiterpti jei
bus paprašytas, bet kai kurie žmonės nesupranta ir sukelia baimę Kristaus kūne dalindamiesi
apie tuos įvykius ir sakydami, kad tai būtinai turi įvykti.
Ir mes matėme, kad malda gali pakoreguoti įvykių, kurie tikrai turi įvykti laiką.
Ką turi daryti tikintysis? Kuo tikėti?
Kaip suprasti, kad tai, ką girdime ar kažkas kitas sako girdėjęs ar matęs, yra iš Dievo? Kaip
žinoti, ar tai įrašyta akmenyje, o gal gali būti pakeista? Ar tai apreiškimas iš Tėvo apie tai, ką
yra suplanavęs velnias?
Kitą savaitę: kaip žinoti ar tai, kas buvo pranašauta yra iš Dievo, ir kokia tai apreiškimo rūšis?
Iki tada, būkite palaiminti,
John Fenn
www.SupernaturalHouseChurch.org
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com
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Sveiki,
Aš rašiau apie pranašystę duotą mūsų dienomis apie pasaulio įvykius, kurie gali įvykti per
ateinančius mėnesius ir metus. Iškyla toks klausimas: kaip mums reaguoti, kai žinomas
pamokslininkas pasako, kad Dievas parodė jam, jog Kalifornija paskęs vandenyne, o Meksikai
priklausantis Baja pusiasalis taps sala ir vanduo užtvindys Kalifornijos centrinį slėnį? ( čia
pavyzdys)
Kaip mums reaguoti į pranašystes, kurios kalba apie greitai įvyksiantį JAV ir pasaulio
ekonomikos žlugimą, riaušes ir bedievystę? Ar mums reikia kaupti maisto ir vandens atsargas?
Kaip mums gauti Dievo išmintį šiuo klausimu?
Šventoji Dvasia ir jūsų dvasia
Jėzus pasakė: „Kai ateis tiesos Dvasia, Ji įves jus į visą tiesą, nes Ji nekalbės iš Savęs, bet
kalbės tai, ką girdės, ir Ji parodys jums dalykus, kurie turi įvykti“. (Jono 16:13)
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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.)

Paulius patvirtina tai 1 Korintiečiams 2:9-12 sakydamas, kad: „Ko akis nematė, ausis
negirdėjo, tai Dievas (Tėvas) paruošė tiems, kurie Jį myli. Bet Jis apreiškia šituos dalykus
Dvasia, nes Dvasia ištiria viską, gilius Dievo Tėvo dalykus... netgi dalykus iš Dievo, kurių
nežino joks žmogus, bet tik viena Dievo Dvasia... ir mes gavome Šventąją Dvasią, kad
galėtume pažinti dalykus, kurie yra laisvai mums duoti Dievo Tėvo“.
Tai svarbu, nes...
Jėzus pasakė, kad Šventoji Dvasia yra tiesos Dvasia. Tai reiškia, jeigu tu meldiesi Mersedeso,
bet Tėvas tau davė Folksvageną, Šventoji Dvasia pasiruošusi pasakyti, kad tau paruoštas VW.
Ji apreikš tikslią tiesą, kaip tai pasakė Tėvas.
Jeigu pamokslininkas kažką skelbia... ir visi aplink sako: „Taip ir amen“, bet savo dvasioje tu
jauti sielvartą, kad tai, ką pasakė pamokslininkas yra neteisinga, Ji sako tiesą, nesvarbu, kas
bepamokslautų. Jeigu tu sakai kažką, ko neturi sakyti ir jauti sielvartą savo viduje, bet tavo
galva nesupranta, ką tu pasakei ne taip, Tiesos Dvasia leis tau suprasti, kad tai, ką tu pasakei
yra neteisinga (ir jei tu praleisi laiką klausdamas Tėvą, kas tai, Jis apreikš tau).
Ir jeigu savo dvasioje tu turi ramybę dėl sprendimo, kuris nukreipia tave veikti tam tikra
kryptimi, bet galvoje yra daug klausimų, žinok, kad ramybė yra Tėvo būdas per Šventąją
Dvasią, nurodantis, jog tikrai kryptis yra teisinga ir dangus pritaria tau siųsdamas ramybę.
Sek ramybe
Vaikščiojimas tikėjime, tai – dažnai sekimas šita ramybe, kai protas ir emocijos verda ir nori
žinoti detales. Jeigu tavo dvasioje yra ramybė, tuomet tau reikia kontroliuoti savo mintis ir
emocijas, ir susitelkti į tą vidinę ramybę.
Šventoji Dvasia duodama ramybę tavo dvasiai praneša tiksliai tai, ką Tėvas yra tau paruošęs,
ir ta ramybė yra Tėvo nuomonė tuo klausimu – jei turi ramybę, pasilik toje ramybėje.
Tai reiškia, kai tu girdi apie karus ir karų gandus, žlungančią ekonomiką ir baisius dalykus,
kurie ateina į pasaulio tautas, ir tu spėlioji, kas atsitiks tau, nedelsiant nukreipk savo dėmesį į
tai, kas yra tavo dvasioje. Ar tu jauti ramybę, ar ten yra kažkas, kas liudija tau ir ką gali
pritaikyti?
Išmintis iš Dievo tokia...
„Išmintis, kuri ateina iš Dievo yra tokia: pirmiausia, ji tyra. Taipogi ji yra taikinga, švelni, ir
klusni“ (Jokūbo 3:17)
Dievo išmintis yra tyra, taikinga ir švelni. Taigi, kai tu turi apreiškimą apie tai, kad atsitiks
kažkas bloga, ką jauti? Aš supratau, kad netgi tada, kai apreiškimas yra iš Tėvo ir apie kažką
bloga, tas apreiškimas yra apgaubtas Jo ramybe. Ta ramybė, kurią minėjau anksčiau, reiškia
Šventosios Dvasios patvirtinimą, kad Ji tai gavo iš Tėvo ir Viešpaties, ir kad viskas bus gerai,
yra aprūpinimas ir suteikta malonė. Jeigu Jis duoda ramybę jūsų dvasiai, tai dangaus žinia, kad
Tėvas tam pritaria!
Žemiška išmintis yra tokia...
„Ši išmintis nėra iš aukštybių, bet žemiška, demoniška, jausminė (orientuota į pojūčius, ne į
Dievo dvasią). Nes ten, kur pavydas ir priešiškumas, ten sumaištis ir įvairūs blogi darbai“
(Jokūbo 3:15-16, KJV)
Atkreipkite dėmesį, kad žemiškos išminties požymiai yra nukreipti į pojūčius (baimė, panika,
emocijos), sumaištis, priešiškumas. Išmintis iš pasaulio sukelia žmogui paniką. Ji verčia juos
manyti, kad jiems reikia veikti nedelsiant arba viskas žlugs. Pasaulio išmintis sukelia
priešiškumą, sumaištį, atveria duris kitoms nuodėmėms. Jai trūksta ramybės, todėl jinai
sukelia baimę.
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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.)

Kaip tai veikia...
Kai seki ramybe, atrodo lyg eitum pro duris, kurios šiek tiek pravertos; tu žvilgteli vidun,
pamatai, kad viskas gerai, taigi žengi toliau į vidų. Ramybė yra tokia: tu jauti ramybę, taigi tu
seki ja tol, kol savo dvasioje pajunti sulaikymą... paprastai tai reiškia, kad kažką reikia
padaryti, arba tu lauki, kad kažkas natūraliai atsitiks... ir tada ta ramybė pakyla vėl tavo
dvasioje ir tu vėl eini kelis žingsnius pirmyn.
Sakykime, tikintysis perskaitė internete naujienas, kad kažkas susapnavo, arba pamatė
regėjime, kad žemėje greitai turi įvykti kažkas siaubingo. Arba galbūt kažkas studijavo
pasaulio ekonomiką ir pamatė pasikeitimus, kurie sutinka su kai kuriais Dievo žmonių žodžiais
apie tai, ir jie spėlioja, ar dabar reikia jiems kažką dėl to daryti.
Ką daryti?!
Geras principas
Naujajame Testamente pateiktos rekomendacijos apie davimą suteikia išminties, ką mes
turime daryti dėl mūsų pačių ateities poreikių. 2 Korintiečiams 8:12-13 Paulius kalba apie
korintiečius, kurie aukojo mokiniams Jeruzalėje. Nurodymai apie davimą yra tokie:
„...Nes jei yra sąmoningas noras, jis priimtinas pagal tai, ką žmogus turi, o ne pagal tai, ko
neturi. Aš nenoriu, kad kitiems tektų lengvatos, o jums naštos, bet kad būtų lygybė: kad šiuo
metu jūsų perteklius patenkintų jų nepriteklių, o vėliau jų perteklius taip pat patenkintų jūsų
nepriteklių ir būtų lygybė“.
Tai priimtina pagal tai, ką jūs turite… Aš nuolatos gaunu elektroninius laiškus nuo žmonių,
kurie klausia, ar jie turėtų kaupti maisto atsargas 1-3 metams, bet šioje gyvenimo situacijoje
jie tiesiog neturi dabar tam pinigų. Mano atsakymas yra toks – jei tu jauti, kad turi tai daryti,
tai daryk pagal tai kiek tu turi, nesiskolindamas, nekaupdamas skolų, bet čia šiek tiek ir ten
šiek tiek, kad tai nebūtų našta.
Ir vėl, žiūrėk į savo dvasią – ar jauti ramybę, netgi tada, kai prote ir emocijose sumaištis ir
baimė? Tada eik ramybėje ir sudrausmink savo mintis bei emocijas, kad jos paklustų tai tiesai
– kai Jėzui reikėjo pamaitinti 5.000 žmonių minią plius moteris ir vaikus, viskas prasidėjo nuo
berniuko priešpiečių. Bet Jėzus pasakė: „To pakanka“. Jei esi ramybėje, tai reiškia, dangus tau
sako: „To pakanka“.
Tai taip pat padeda prisiminti visus dalykus tavo prote. Jis visada padėdavo tau, Jis visada
buvo ištikimas, iš Jo atėjo visoks aprūpinimas, iš Jo atėjo kiekviena malonė. Kai prisimeni šitą
istoriją savo mintyse, tai padeda būti tikru, kad Jis padės ir ateityje. Viena mano mėgstamų
citatų yra iš Kori ten Bum: „Visada teisinga patikėti nežinomą ateitį žinomam Dievui“.
Biblijos pažadai yra realūs ir teisingi. Jie nepriklauso nuo ekonomikos, vyriausybių ir pinigų. Kai
esi konfrontuojamas nepritekliaus klausk Tėvo. 2 Petro 1:3-4 sako, kad jau yra paruošta
viskas, ko reikia gyvenimui ir pamaldumui, taigi prašau apreikš savo aprūpinimą, Tėve! Tada
stebėk, kaip Jis aprūpins. Naudok sveiką protą, pasilik ramybėje! Kita savaitę – nauja tema, iki
tada, būkite palaiminti!
John Fenn
www.SupernaturalHouseChurch.org
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