
 

„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 

 

Dvasiniai drugeliai. 1 dalis 

John Fenn, 2014 m. gruodžio mėn. 27 d., www.SupernaturalHouseChurch.org 
 
Sveiki, 
Gruodžio 16 dienos naujienlaiškyje aš pasakojau apie pastarąjį Viešpaties aplankymą, kuriame Jis kalbėjo 

apie Savo žmones, kurie vaikosi „dvasinių drugelių“.(Jeigu jūs dar neskaitėte – šį straipsnį galite rasti čia: 
http://www.namu-baznycia.lt/2014/12/cwowi-e-naujienlaiskis-gruodis-2014.html) 
 
Santrauka 
Viešpats atėjo ir pasakė štai ką: „Daugelis spėlioja apie ateinančius metus, bet Aš dirbu žmonių širdyse 
taip, kad daugelis apsispręs daugiau nebesivaikyti dvasinių drugelių, bet susitelks į esmę, kas jie yra 

Manyje, kuo jie tiki, ir ieškos tų, kurie turi tuos pačius dvasinius prioritetus“. 
 
Mes stovėjome šalia lauko, kuriame vaikai vaikėsi drugelius. Bet kai kurie liovėsi tai darę ir atsisėdo lauko 
pakraštyje, žiūrėdami į išorę, ir davė vandens ir maisto tiems, kurie buvo išorėje. Ir vėl, paskaityk 

ankstesnius nurodymus, jei dar neskaitei. 
 
Ką Jis turėjo omenyje sakydamas „dvasiniai drugeliai“? 

Kai Viešpats sugrįš, Jis štai ką mums sako Mato 25:34-40 apie tuos, kurie teisūs Jo akyse: 
 
„Karalius tars stovintiems dešinėje: ‘Ateikite, mano Tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo 
jums paruoštą karalystę! Nes Aš buvau išalkęs, ir jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs, ir mane 
pagirdėte, buvau keleivis, ir mane priėmėte, buvau nuogas, ir mane aprengėte, buvau ligonis, ir mane 
aplankėte, buvau kalinys, ir atėjote pas mane’. 
 

Tada teisieji klaus: ‘Viešpatie, kada gi matėme Tave alkaną ir pavalgydinome, ištroškusį ir pagirdėme? 
Kada gi matėme Tave keliaujantį ir priėmėme ar nuogą ir aprengėme? Kada gi matėme Tave sergantį ar 
kalinį ir aplankėme?’ Ir atsakys jiems Karalius: ‘Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš 
šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte’. 
 
Šitie žodžiai išsipildys tiksliai taip, kaip Jis pasakė. Jei mes tuo tikime, ir jei mes tikime, kad esame laikų 

pabaigoje, ar neturėtume paskaityti ankstesnės pastraipos su visu rimtumu ir pasakyti: „Taip Viešpatie, 

tai mano gyvenimas, būtent tai aš darau, tokie yra mano prioritetai!” 
 
Kas jeigu Jis ateis tiesiog dabar pas tuos, kurie galvoja, kad aukščiausias dvasinis patyrimas yra „nukristi 
dvasioje“, „būti girtu dvasioje“ arba jausti „dvasinius šiurpuliukus“? Kas jeigu Jis ateis tiesiog dabar pas 
tuos, kurie mano, kad kažkuris tarnautojas turi uždėti ant jų rankas, kad jie gautų šviežią patepimą, ir 
kad tai yra aukščiausias ir geriausias dalykas, ką jiems yra paruošęs Dievas? Kas jei asmuo buvo taip 

susitelkęs į asmeninę pranašystę – arba išlaisvinimą – arba ėjimą į trečią dangų, ir manė, kad tokie 
dalykai yra patys aukščiausi ir geriausi, ką Dievas turi ir, ką Jis dabar daro? 
 
Jei Jėzus ateitų tiesiog dabar, ar galėtų kiekvienas mūsų pasakyti, kad tai, kas svarbiausia Jam, yra 
svarbiausia ir mums taip pat? Ar jo idėjos apie darbą ar tarnavimą sutinka su mūsų supratimu. 
 
Pradžioje 

Apaštalai girdėjo Jėzų kalbant jiems tiesiai, ko Jis ieškos savo sugrįžimo metu, ir padarė tai savo 
gyvenimo prioritetu bei gyvenimo stiliumi kitų atžvilgiu, todėl nuo Apaštalų darbų 2 iki 6 skyriaus žmonės 
taip toli pažengė, kad parduodavo savo nuosavybę, kad patenkintų jų tarpe iškilusius materialinius 

poreikius. 
 
„Visa tikinčiųjų daugybė buvo vienos širdies ir vienos sielos. Ką turėjo, nė vienas nevadino savo 

nuosavybe, bet visa jiems buvo bendra. Apaštalai su didžiule jėga liudijo apie Viešpaties Jėzaus 
prisikėlimą, ir gausi malonė buvo su jais visais. Tarp jų nebuvo stokojančių, nes visi, kurie turėjo žemės 
sklypus ar namus, juos parduodavo, o už tai gautus pinigus atnešdavo ir padėdavo prie apaštalų kojų, 
kad visiems būtų paskirstoma (4:32-34) 
 
Tai nereiškia, kad jie gyveno didelėje komunoje, ne, jie turėjo savo namus, bet jų širdys buvo 
pasišventusios padėti kitiems, kurie buvo su jais, ir jeigu buvo poreikis, žmonės buvo pasirengę paimti iš 

santaupų ir investicijų, kad patenkintų aplink juos esančių žmonių poreikius. (Jie neturėjo bankų tomis 
dienomis, taigi investicijos buvo namai, žemė, inventorius ir pan.) 
 
Visi šitie resursai buvo skirti tam, kad sutinkamai su Jėzaus prioritetais būtų teikiamas vanduo, maistas, 
rūbai, pastogė ir kiti dalykai. Per sekančius 30 metų, kai tęsėsi Apaštalų darbai ir Naujajame Testamente 
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aprašytas laikotarpis, mes matome, kad tarnavimas vyko šia kryptimi, nes Kristaus kūnas turėjo tuos 
pačius prioritetus. Antiochijoje, kai Agabas išpranašavo ateinantį badą Judėjoje, kūnas (tie kurie 
susirinkdavo namuose) pasiuntė surinktus paaukojimus į Judėją, kad paremtų tikinčiuosius bado metu. 
(Apd 11:28-30) 
 
Paulius priimdavo paaukojimus skirtus vargšams Jeruzalėje, apie tai skaitome: 1 Kor 16, 2 Kor 8 ir 9, 

Rom 15:25-26. 
 
Jokūbas sako: „Tikra (nesutepta) religija prieš Dievą Tėvą yra lankyti našlaičius ir našles jų sielvarte, ir 
saugoti save nesuteptą šiuo pasauliu.“ (Jokūbo 1:27) 
 
Kaip mes suprantame žodį religija? 

Taigi mes pastebime atitikimą stebėdami visus Naujojo Testamento lyderius ir žmones, būtent, kad 
Kristaus kūno prioritetai sutiko su Jėzaus prioritetais Jo būsimo sugrįžimo metu. 
 
Ar mes taip pat apibūdiname tyrą religiją? Saugoti save nesuterštą šiuo pasauliu, lankyti našlaičius ir 

našles jų sielvarte? 
 
Ar mes dabar, arba kai kurie iš mūsų praeityje, suprato tyrą religiją kaip mokymąsi pranašauti (perduoti 

asmeninę pranašystę), arba kaip ėjimą į gatves ir kalbėjimą praeiviams ir laukimą, gal Viešpats duos 
mums žodžius, arba klykimą ir šaukimą, kad Dievas atvertų dangų, ar būti girtais dvasioje ir suktis kaip 
vaikiškam vilkiukui? 
 
Kodėl žmonės nukreipiami dvasinių drugelių? 
Nuo pradžios krikščionys susirinkdavo namuose. Tai buvo pradinė surinkimo (bažnyčios) vieta. Kai 
susitinki svetainėje kiekvieną savaitę maždaug su tais pačiais žmonėmis, tai reiškia, kad tu imi pažinti 

kitus ir jų poreikius, ir kiekvienas turi asmeninę atsakomybę iš širdies ir meilės rūpintis kitais. Dalykai 
vyko natūraliai, kai reikėdavo pinigų, įgūdžių, laiko, išminties ir kitų resursų, kad būtų patenkinti 
poreikiai. 
 
Auditorinėje bažnyčioje viskas sukasi apie programą, kuri atlieka tarnavimo darbą. Ji nereikalauja 
asmeninės atsakomybės. Yra penktadienių išvykos į prekybos centrą, maisto ir rūbų dalinimas, ir tereikia 

viso labo tik atnešti skardinę sriubos ir nereikalingą paltą, ir įdėti į didelę dėžę prie auditorijos durų. Yra 

kalėjimų tarnavimas, kuriam tu gali duoti pinigus, autobuso programa, kad neprivilegijuotųjų vaikai būtų 
nuvežami į mokyklą, ir dar daugiau, ir visa tai finansuojama tavo dešimtinėmis ir paaukojimais. 
 
Bet tau pačiam nereikia nieko daryti. Tai suteikia krikščionims auditorinio tipo bažnyčioje prabangą 
gainiotis dvasinius drugelius, kurie skirti tik jiems patiems. Jie neturi daugiau jokios atsakomybės, tik 
duoti savo dešimtines, paaukojimus, sriubos skardines, ar atliekamus rūbus. Atleisti nuo atsakomybės, jie 

gali gainiotis drugelius! 
 
Ar buvai ______? Aš buvau tiesiog girtas dvasioje, dabar aš esu visiškai naujame patepimo lygyje! Mes 
meldėmės atviro dangaus, mes šaukėme ir klykėme Dievui, kad atvertų dangų, ir kai kurie sakė, kad 
buvo pagauti į trečią dangų, wow, viena ponia raičiojosi ir rėkė, Dievas taip galingai veikė per ją! Aš netgi 
girdėjau demoną, kuris kalbėjo, prieš tai, kaip buvo išvytas, wow, koks galingas buvo tarnavimas!” 
 

Nesvarbu kiek betyrinėčiau Jėzaus žodžius Mato 25 skyriuje, aš negaliu įsivaizduoti Jį sakant: 
 
„Ateikite ir paveldėkite karalystę, kuri buvo jums paruošta. Nes aš buvau ta nepasiturinti šeima šalia jūsų 

bažnyčios, bet jūs nenorėjote bendrauti su žmonėmis, kurie rengiasi kitaip nei jūs. Aš buvau vieniša 
mama, kuriai reikėjo pinigų vaikų drabužiams nusipirkti, bet jūs į dėžę įmesdami seną sudėvėtą paltą 
manėte, kad to pakanka atlikti pareigą! – tai buvo gera tik jums!” 

 
„Aš buvau jūsų kaimynas, kuris turėjau problemų santuokoje, ir užuot užkalbinę jį, jūs ignoravote juos 
eidami į bažnyčią. Šaunu! Ateikite ir paveldėkite savo karalystę! Nes jūs ignoravote tuos, kurie aplink jus, 
pagal jūsų žodžius, Aš daviau jums didesnį patepimą, kaip manote kam? Ar jums patiems? Eikite į 
Dangaus karalystę su tais šiurpuliukais! Ateikite ir pranašaukite visi, kurie laikote save pranašais, bet 
manote, kad jums dar trūksta patyrimo perduodant asmeninę pranašystę!” 
 

Hmmm… dvasiniai drugeliai, ar Jėzaus prioritetai? Ir kaip tai atrodo, jei mes norime keistis. Iki kitos 
savaitės! Būkite palaiminti! 
 
John Fenn 
www.SupernaturalHouseChurch.org 
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Dvasiniai drugeliai. 2 dalis 

John Fenn, 2015 m. sausio mėn. 3 d., www.SupernaturalHouseChurch.org 
 
Sveiki, 
Mes su Barbara turime iPhone telefonus su moteriško balso kompiuterine asistente, kuri vadinama Siri. 

Paaiškinsiu tiems, kurie nėra susipažinę su Siri, kad jei paspausi ir palaikysi ant telefono esantį apvalų 
mygtuką, moteriškas balsas Siri paklaus: „Kuo galiu padėti?“ Jūs galite paklausti Siri visko pradedant 
paskutinėmis sporto naujienomis iki kelio į artimiausią benzino kolonėlę, ir apie orus, ir dar beveik visų 
dalykų.  
 
Mes buvome įsigilinę į diskusiją, kai Barbara ėmė kažko ieškoti piniginėje ir netyčia nuspaudė savo iPhone 

apvalųjį mygtuką. Nedelsiant Siri paklausė: „Kuo galiu padėti?“ Ir Barbara, kuri buvo nutraukta sakinio 
viduryje, nesusimąsčiusi atsakė: „Oi, prašau, patylėk, aš kalbuosi ne su tavimi“. Į tai Siri nedelsiant 
atsakė iš rankinuko dugno: „Taip elgtis negražu!” Mes prapliupome juoktis dėl tokio telefono atsakymo. 
 

Aš šiek tiek panašiai jaučiuosi pasakodamas apie Viešpaties aplankymą, kuriame Jis kalba apie savo 
žmones gaudančius dvasinius drugelius. Kai rausiausi krikščionybės „piniginėje“, ieškodamas apibūdinimo 
ir sprendimo, aš nenorėjau netyčia paliesti karštą mygtuką ir, kad kas nors nepagalvotų: „Taip negražu 

elgtis.“ 
 
Ir aš bėgiojau paskui kelis dvasinius drugelius 
Kai mes su Barbara buvome paaugliai, vienu metu, paauglių maldos susirinkimuose, atrodo, kad beveik 
visi turėjo demoną arba demonas buvo kaltinamas dėl gyvenimo vargų. Aplink visi kalbėjo apie 
išlaisvinimo tarnavimą. 
 

Kai kurie iš mūsų paauglių grupėje tikrai patyrė demoniškų pasireiškimų ir demonai buvo išvyti. Bet buvo 
taip pat tokių, kurie neturėjo demonų, bet norėjo dėmesio, kurį būtų gavę, jei būtų prisipažinę turį 
demoną, taigi jie taip uoliai demonstravo tai raičiodamiesi ir vaitodami, kad tai buvo verta Akademijos 
apdovanojimo. 
 
Viešpats panaudojo šį patyrimą, kad padėtų mums surasti balansą, ir kad galėtume atskirti tikrus dalykus 

nuo klastotės bei tinkamai pasielgtume su ja. Tai buvo skirta tam laikui, ir mes dėkingi keliavome toliau, 

įgiję patirtį, kaip atskirti demoniškus reiškinius nuo keistenybių, ir užuot žiūrėję į „tamsiąją pusę“, vėl 
sutelkdavome dėmesį į Jėzų ir Tėvą. 
 
1979-aisiais, pirmaisiais mūsų santuokos metais, mes pakliuvome į „Šimteriopo atlyginimo“ dvasinio 
drugelio įtaką. Aš uždirbdavau tik 110$ per savaitę, atiduodavau 11$, ir tikėdavausi kažkokiu tai būdu 
gauti 1100$ atgal į savo sąskaitą. Barbara vėl mums grąžino balansą sakydama: „Neatrodo, kad tai 

teisinga, ir aš žinau, kas pasikeitė: „Mes duodavome, nes mylėjome Dievą ir Jo darbą, bet dabar mes 
duodame, kad gautume, ir tai neteisinga, ir tai nuliūdina mano dvasią, kai aš duodu““. Vėliau mes 
atgailavome ir pasakėme Tėvui, kad mums iš tiesų nesvarbu, ar atgausime savo pinigus, mes duodame, 
nes mes mylime Jį ir Jo žmones, ir taip mes atgavome pusiausvyrą. 
 
Mūsų bažnyčia (surinkimas) palyginus su Petro ir Pauliaus surinkimu 
Iš tiesų krikščionybė Naujajame Testamente stipriai skiriasi nuo to, kas praktikuojama šiandien 

auditorinėje bažnyčioje. Jiems nebuvo kada gainioti dvasinius drugelius, nes jų dėmesys buvo sutelktas į 
tai, kad būtų patenkinti brolių fiziniai poreikiai, pagal Mato 25:40: 
„...jei jūs davėte (vandens/maisto/rūbų/aplankėte) netgi mažiausią iš mano brolių, tai padarėte man“. 

 
Tai nėra išgelbėjimo darbai, nes Jėzus kalba tikintiesiems apie rūpinimąsi kitais tikinčiaisiais. Taigi tie 
tarnavimo darbai plaukia iš mūsų kaip mūsų išgelbėjimo rezultatas, bet ne tam, kad įgytume išgelbėjimą. 

 
Pirmiausia rūpintis tais, kurie tikėjime, tada –išorėje, neišgelbėtais 
Jis pasakė „mano broliais“. Tai reiškia, mes turime susitelkti į davimą „broliams“, o ne neišgelbėtiems. 
„Broliams“ – tai senas išsireiškimas naudojamas kreiptis į vyrus ir moteris. 
 
Šitas akcentas –visų pirma rūpintis Kristaus kūnu, užuot naudojus labdarą neišgelbėtiems, kaip 
evangelizmo priemonę, gali jus nustebinti, bet Naujasis Testamentas nuolatos rodo, kad jie davė kitiems 

tikintiesiems, bet ne neišgelbėtiems, pasilikdami ištikimi Jėzaus įsakymui rūpintis Jo broliais. 
 
Tai paaiškina, kodėl Apaštalų darbų knygoje tikintieji duodavo saviškiams, kad būtų tikri, jog nėra 
nepritekliaus jų tarpe, bet jie nesirūpino visu miestu. Štai kodėl, kai Agabas Apaštalų darbų knygos 11 
skyriuje išpranašavo badą Judėjoje, surinkimas (bažnyčia) pasiuntė paaukojimus draugams Judėjoje, bet 
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ne neišgelbėtiems, kurie tapo bado aukomis. Ir Pauliaus gautas paaukojimas vargšams šventiesiems 
Judėjoje Romiečiams 15, 1 Korintiečiams 16 ir 2 Korintiečiams 8 ir 9 skyriuose buvo priimtas Jeruzalėje 
esančio surinkimo nuo kitų surinkimų, o ne vargšams nusidėjėliams gyvenantiems Jeruzalėje. Pinigai ir 
resursai Kristaus kūne pasilikdavo Kristaus kūne. 
 
Tai nereiškia, kad mes visiškai ignoruojame neišgelbėtus, bet jiems tenka perteklius, ir jie nėra dėmesio 

centre. Paulius Galatams 6:10 sakė daryti gera visiems žmonėms, o ypač tikėjimo namiškiams. Broliai 
yra mūsų svarbiausias prioritetas.  
 
Tai paaiškina, kodėl tiek daug žmonių atėjo pas Viešpatį per pirmus du metus po Sekminių. Neišgelbėtieji 
matė grupę žmonių, kurie buvo užsidegę dėl Viešpaties, ir mylėjo vienas kitą taip, kad jų tarpe nebuvo 
jokio neatsakyto poreikio. Jeigu tu stebėtum iš šono ir tau trūktų rūbų bei maisto, ir tu matytum grupę 

laimingų žmonių, kurių poreikiai atsakyti, argi tu nenorėtum sužinoti, kodėl taip yra? Kai kurie bijojo, kai 
kurie prisijungdavo, kai kurie stovėjo nuošalyje ir stebėjo, bet tinklas lietė tuos, kurie prisijungdavo prie 
Viešpaties. 
 

Ką tai turi bendro su drugeliais? 
Kaip priešingybė auditorinė bažnyčia turi programas tarnavimo darbui, statistiškai 80% kongregacijos 
nieko neįsipareigoja kitų atžvilgiu, tik lankyti susirinkimus ir duoti, kai jų prašo. Taigi,s dabar yra daug 

krikščionių susitelkusių į save, ir į tai, ko jie patys nori iš Dievo, jie jaučiasi taip, kad gali gainiotis 
kiekvieną doktrinos vėją ir kiekvieną „karštą“ dalyką, darydami Dievą savo tarnu, užuot patiems buvus Jo 
tarnais.  
 
Programos, infrastruktūros poreikis ir pinigai paaiškina, kodėl auditorinė bažnyčia taip nori padėti 
neišgelbėtiems, kai tuo metu surinkimo nariai, kuriems reikia pinigų komunaliniams mokesčiams ar 
mokesčiams už automobilį yra paliekami nuošalyje. Jų prioritetai 180 laipsnių kampu skiriasi nuo to, ko 

Jėzus sakė ieškos sugrįžimo metu. Jei mes duotume broliams savo tarpe ir palaikytume santykius vienas 
su kitu, nebūtų nei laiko, nei intereso gainiotis naujausią pro šalį lekiantį drugelį. 
 
Jokūbas sako: „Tikras nesuteptas pamaldumas prieš Dievą yra lankyti našlaičius ir našles jų sielvarte, ir 
saugoti save nesuteptą šiuo pasauliu“. Kontekstas yra krikščionys našlaičiai ir našlės, nes jis rašė 
krikščionims, kaip matome Apd 2:6, kad jie rūpinosi broliais. Tai teisingas pamaldumas. Pažiūrėkime į 

eilinį surinkimą – ar jie atrodo be dėmės (nesutepti) pasauliu? Ar surinkimo prioritetas – maitinti 

/girdyti/rengti/lankyti tuos TIKINČIUOSIUS kurie turi poreikių, sėdinčius su jais tuose pačiuose suoluose. 
Ar jie gali pasakyti, kad tarp mūsų nėra poreikių, nes nei vienas, ką turi nevadina tik savo nuosavybe?“ 
 
Kokiam Jo žmonių lavinimui skirtas 5-eriopas tarnavimas? Efeziečiams 4:11-16 
Sutinkamai su tuo, ką Jėzus pasakė apie tarnavimo darbą, kurio ieškos sugrįžimo metu, ir sutinkamai su 
likusia Naujojo Testamento dalimi, ir tuo, kaip Jis apibūdina tarnavimo darbą, VISŲ PIRMA, tai yra 

rūpinimasis brolių fiziniais poreikiais. Mes turime apibendrinti, kad 5-iopo tarnavimo esmė yra išlavinti 
žmones šiam tikslui: girdyti/ maitinti/ rengti/ lankyti ligonius ir kalinius. Todėl esminė 5-iopo tarnavimo 
misija – visų pirma įgalinti individus pasirūpinti, kad nebūtų fizinių poreikių tarp brolių. 
 
Štai kodėl Jeruzalės surinkime buvo sudaryta pirma komanda iš 7 vyrų, kurie padėjo rūpintis našlių 
maitinimu. Tai ne rūbų programa neišgelbėtiems mieste. Ne maisto programa neišgelbėtiems getuose. Jų 
dėmesio centre buvo rūpinimasis poreikiais jų pačių tarpe: maistas, vanduo, rūbai, namai. (Apd 6) 

 
Efeziečiams 4:15 toliau sako, kad jeigu mes vykdysime tarnavimo darbą (vanduo/ maistas/ rūbai/ brolių 
aplankymas) mes nebūsime kaip vaikai blaškomi kiekvieno mokymo vėjo, kuris pasitaiko, bet faktiškai 

augsime Jame visuose dalykuose, nes tai sujungs visus mus kartu. Skaitykime Efeziečiams 4:11-16 
suvokdami, kad iš esmės tarnavimo darbas kyla ir plaukia iš Jėzaus prioritetų, būtent užtikrinti, kad visi 
Jo brolių poreikiai būtų atsakyti, ir jūs matysite nuostabius dalykus, kurie 100% sutinka su tuo kas 

rašoma nuo Mato evangelijos iki Apreiškimo Jonui knygos. 
 
Kai pradėsi mąstyti kaip Jėzus mokė ir Apaštalų darbų knygoje apaštalai pademonstravo, tai sukrės tavo 
protą ir pakeis visas tavo mintis apie prioritetus ir santykius surinkime apvers aukštyn kojomis, ir tu 
galėsi suvokti, kad tai pagal Žodį, ir tu jau nebūsi toks pats. Ir būtent į tai eina Kristaus kūnas. 
 
Prisiminkime tą aplankymą apie dvasinius drugelius, tai buvo pranašiškas žodis apie tai, ką Dvasia sako 

surinkimui. Aš pratęsiu kitą savaitę apie tai, kaip vyks šitas prioritetų pakeitimas. Iki tada, būkite 
palaiminti! 
 
John Fenn 
www.SupernaturalHouseChurch.org  
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Dvasiniai drugeliai. 3 dalis 

John Fenn, 2015 m. sausio mėn. 10 d., www.SupernaturalHouseChurch.org 
 
Sveiki, 
Aš dalinausi apie dvasinių drugelių gaudymą iš aplankymo ir regėjimo. Ten Viešpats pavaizdavo daugelį 

tikinčiųjų, kurie yra išblaškomi nesvarbių dalykų, bet Jis kalbėjo apie tai, kad į Kristaus kūną ateina 
pasikeitimas vedantis į Jo prioritetus. 
 
Aš tiesiog sakau jums, ką Jis sakė – per sekančius 3 metus ypač vakaruose, daugelis negalės sau leisti 
prabangos gaudyti dvasinius drugelius. Nesupraskite manęs klaidingai – ateina laikai, kai tikinčiųjų, kurie 
vaikščioja su Viešpačiu poreikiai tikrai bus patenkinti, ir kai kurių apsčiai, bet bus daug tokių, kurie 

manys, jog per sunku šiais laikais mokėti kainą, kad pažintum žmones, vaikščioti valgyti į kieno nors 
namus, arba investuoti į santykiais pagrįstus naujus namų surinkimus. 
 
Jie neturės tinklo, kuris juos remtų, nors yra aktyvūs krikščionys, nei vienas „nesaugo jų užnugario“ – jie 

yra dvasinės salos. Jie gali leisti sau tokią prabangą būti tomis dvasinėmis salomis tik tol, kol plaukioja 
ramiame vandenyje, bet į ką jie atsirems audros atveju? 
 

Atpažink sezoną 
Luko 19:41-44 Jėzus ėjo į Jeruzalę artėdamas prie savo kryžiaus, iki kurio buvo likusios tik 3 dienos. 
Vėliau Jis verkė sakydamas: „Jei jūs tik būtumėte atpažinę šitą dieną, tai turėtumėte ramybę, bet dabar 
tai paslėpta nuo jūsų akių... kadangi jūs neatpažinote Dievo aplankymo meto.“ 
 
Dabar Kristaus kūnui laikas nukreipti savo dėmesį nuo vaikiško visokių naujausių mokymų vaikymosi, ir 
augti charakteryje. Daug kartų, aš kalbėjau apie moterį, kuri išleido tūkstančius dolerių važinėjimui į 

konferencijas, kad melstųsi už tautą ir šeimos išgelbėjimą, o tuo metu jos vyrui ir vaikams reikėjo, kad 
jie praleistų laiką kartu namuose kaip šeima, bet ji buvo per daug dvasinė, kad būtų praktiška, 
apsigavusi, galvodama, kad tai daro dėl Dievo, kai iš tikrųjų Jis būtų paprašęs jos pasilikti namuose, augti 
charakteriu ir taip atstovauti Jį savo šeimoje. 
 
Ir aš kalbėjau daugeliui vyrų, kurie sunkiai dirba dėl savo šeimų, kad suteiktų joms prabangą ir 

aprūpinimą, kurio kaip jiems atrodo, kad joms reikia, bet iš tiesų šeimos tiesiog troško praleisti laiką 

drauge. Jie apsigavę ir apakinti, nesuvokdami, kad jų šeimoms labiausiai reikia tėčio namuose. 
 
Dažnai labiausiai dvasiniai sprendimai yra tik pakeisti prioritetus, kad darytum teisingus 
dalykus, kartais išeinant iš savo komforto zonos, nors išmintingas sprendimas ir būtų Dievo 
kelias 
 

Žmonės pradės susirinkti savo namuose, kad galėtų bendrauti, melstis, tik dėl troškimo turėti kažką tikro 
savo gyvenime, ir kad Šventoji Dvasia galėtų laisvai plaukti garbinime ir Dvasios dovanose, kad būtų tikri 
santykiai, ar jie tai vadins namų surinkimu (namų bažnyčia) ar ne – jie tiesiog nori tikrų ir teisingų 
dalykų. Tai yra tie, kurie turi kitus, kurie juos prižiūrėtų, kurie rūpinasi savaisiais, kurie yra jų tarpe, kai 
tuo metu kiti bandys kreiptis į savo auditorinio stiliaus surinkimą, bet supras, kad neturi nei vieno, kuris 
jiems padėtų. 
 

Tai nėra gąsdinanti taktika, o tik tai, kas ateina. Šventoji Dvasia toliau juda taip, kaip Jis tada, tuose 
Jėzaus ir Naujojo Testamento užrašytojų prioritetuose – maitinti/ girdyti/ rengti/ lankyti tuos, kurie turi 
poreikių visų pirma Kristaus kūne. Taip atrodė Kristaus kūnas pradžioje, taip Jėzus sakė, jis atrodys Jo 

sugrįžimo metu – „...jei jūs maitinote/ girdėte/ rengėte/ lankėte net mažiausią iš mano brolių, tai jūs 
man padarėte.“ Kasdieniška, normalu, ne didinga, bet dvasiška. 
 

Daugelis iškreipė Pauliaus žodžius apie pavydo sukėlimą netikintiems, ir naudoja tuos žodžius paaiškinti 
kodėl x bažnyčiai reikia 2 milijonų dolerių garso sistemai, kad netikintieji pavydėtų, arba galbūt duoti x 
krikščioniškam TV tinklui, kad netikintieji pavydėtų programų transliavimo kokybės ir panašių dalykų. 
 
Bet grįžkime į pirmąjį amžių, į tą laiką, kai našlės, luošieji ir ligoniai be šeimos buvo priversti elgetauti 
gatvėse, vieniši ir apleisti, kai tuo metu visur aplinkui buvo krikščionys, kurių poreikiai buvo atsakyti, 
kurių gyvenimai buvo praturtinti išplėstinėmis dvasinėmis šeimomis, draugais, kaimynais ir 

bendradarbiais. Argi tau nebūtų įdomu ir pavydu, kai tu matytum jų stiprius santykius ir tokią meilę 
vienas kitam, jog kiekvienas rūpinasi, kad kitų poreikiai būtų atsakyti? 
 
Dabar aš jūsų klausiu – ar jūs šiandien kitokie? Argi mūsų mokinystės įrodymas nėra meilė vienas kitam? 
Iš jūsų meilės vienas kitam žmonės žinos, kad esate mano mokiniai.“) Aš nesakau jums būkime kaip 1-
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ojo amžiaus surinkimas, bet sakau, kad 1-ojo amžiaus surinkimas tiesiog paprastai praktikavo tai, ką 
Jėzus darė ar mokė, ir argi neturėtume mes paklusti Jėzui tokiu pat būdu? 
 
Nuo ko pradėti? 
Aš buvau maisto parduotuvėje ir kaip dažnai nutinka, viena žemo ūgio moteris paprašė nukelti produktus 
nuo viršutinės lentynos (mano ūgis 2m). Aš atpažinau depresijos dvasią ant jos ir bandžiau tęsti pokalbį, 

kuris prasidėjo taip: „Atsiprašau, pone, ar galite man padėti nukelti tai nuo viršutinės lentynos?“ Bet ji tik 
pasakė ačiū ir nuėjo. Ir viskas, ką tik galėjau pasakyti: „Buvo malonu, laiminu jus, geros dienos“. 
 
Aš meldžiausi už ją, kai ji nuėjo ir pasakiau Tėvui: „Aš norėčiau padaryti dėl jos kažką daugiau, išvyti 
depresijos dvasią“. Jis atsakė: „To pakanka, tu padarei tai, ką ji dabar gali priimti ir tai, ką Aš buvau tau 
numatęs atlikti šiai dienai“. 

 
Aš mąsčiau apie Jo kantrybę ir kaip Jis toliau daro gera – taip apie Jėzų sakoma Apaštalų darbų 10:38, ir 
Jėzus sakė, kad Jis darė tik tai, ką matė darant Tėvą (Jono 5:19). Ir ne tik tai, bet kažkas paprasto, kaip 
padėti nuimti produktus nuo viršutinės lentynos yra dvasinis veiksmas, asmeniškai įkvėptas iš dangaus 

padaryti gera tai poniai. 
 
Kitą dieną, kai išvažiavęs iš automobilių stovėjimo aikštelės, sustojau prie šviesoforo, pažvelgiau į savo 

atbulinį veidrodėlį ir pamačiau automobilio, stovinčio už manęs stogą. Ten stovėjo didelė porcija švelnaus 
negazuoto gėrimo. Jis vos neišsiliejo, kai užsidegė šviesoforo šviesos ir automobiliai pajudėjo. Aš nuleidau 
savo lango stiklą ir atsigręžiau į tą žmogų rodydamas gestais į jo automobilio stogą... bet jis nesuprato. 
 
Galiausiai lioviausi, matydamas, kaip vairuotojas už manęs nuleidęs galvą ant vairo plyšo juoku iš mano 
gestų ir to žmogaus atsakomųjų gestų man. Aš išlipau iš savo mašinos ir nukėliau gėrimą nuo kaimyno 
automobilio stogo. Pamatęs, kad turiu rankoje jo gėrimą, jis atidarė langą, o aš pasakiau: „Prašau, pone, 

jūs vos neišliejote savo gėrimo“. Į tai jis atsakė kikendamas: „Jūs esate geras žmogus, ačiū!” 
 
Kai įsėdau į savo automobilį, užsidegė žalia šviesa ir mes pajudėjome, aš dėkojau Tėvui, kad leido man 
„daryti gera“ šitame nedideliame patarnavime, nusižeminau ir buvau sužavėtas Tėvo rūpesčiu žmogui, ar 
jis atpažįsta mane, kad esu Karaliaus ambasadorius, ar ne. 
 

Jėzus ėjo darydamas gera 

Jis pavertė vandenį vynu, bet niekada nepasinaudojo tuo, kaip privilegija. Jis išgydė Petro uošvę, bet tik 
tie, kurie buvo namuose žinojo apie tai. Jis padaugino berniuko priešpiečius ir pamaitino tūkstančius, bet 
niekada nereklamavo savęs ir nesiekė savęs išgarsinti per stebuklus – Jis tik ėjo darydamas gera. 
 
2014 aš pamačiau Viešpaties nusižeminimą daugiau nei prieš tai, ir tai paskatino mane dar labiau 
nusižeminti. Mato 11 skyriuje Jis pasakė: „Imkite ant savęs mano jungą (Šventąją Dvasią) ir mokykitės iš 

manęs, nes Aš esu romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą.“ 
 
Atkeipkite dėmesį – Jis tikrai romus ir nuolankios širdies, nors Jis visų Karalius. Jo jungas moko mus 
nusižeminimo, ir tas nusižeminimas veda į poilsį mūsų sieloms – ne dvasioms, bet sieloms: emocijoms, 
mintims, protui. 
 
Paulius sakė korintiečiams, jog jis rūpinasi, kad jie nebūtų suvedžioti ir nuvesti nuo paprastumo 

Jėzuje, ir evangelijos žinios, ir Šventos Dvasios. Jei jūs buvote suvedžiotas ir nukeiptas į sudėtingą 
tikėjimą pilną tvarkaraščių, formulių ir manipuliacijos bei pasirodymų: „jei darysi šitai, Dievas – padarys 
tai“, tada atgailaukite ir sugrįžkite į tai, ką sako Jėzus – daryk gera savo broliams praktišku būdu, 

santykiuose su kitais tikėjime, ir rask paprastus būdus demonstruoti Dievo meilę savo širdyje kitiems (2 
Korintiečiams 11:3-4). 
 

Klausyk, ką Dvasia kalba surinkimui – baigėsi dvasinių drugelių gaudymo sezonas – laikas būti surinkimu 
(bažnyčia), o ne žaisti surinkimą. Laikas būti krikščioniu, o ne žaisti krikščionybę. 
 
Kitą savaitę – nauja tema, laiminu! 
 
John Fenn 
www.SupernaturalHouseChurch.org  
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