
Kasdienė duona-6. Ištikimybė mažuose dalykuose. 

 Startas daug ką apsprendžia. Nuo to, kokią kryptį pasirenkame dienos pradžioje, labai priklauso  

pasiekimai skaičiuojami jos pabaigoje. Tai galioja ir žmogaus viso gyvenimo atžvilgiu. Todėl svarbu 

pasirinkti kryptį su supratimu, kodėl mes judame kaip tik tokia kryptimi.  

Ištikimybė mažuose dalykuose ir stabilumas tame, kas kažkada pasirinkta, nuolatinis judėjimas 

be sustojimo vykdant pasirinkimą – tai būdinga nedaugeliui žmonių. Jėzus palyginime kalbėjo apie tokius 

žmones: 

 Šeimininkas atsakė: 'Gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne! Kadangi buvai ištikimas 

mažuose dalykuose, aš tau pavesiu didelius. Eikš į savo šeimininko džiaugsmą!' (Mt 25:21) 

 Priekyje einantis žmogus yra tas, kuris daro daugiau, negu iš jo reikalaujama, taip elgiasi 

nuolat. 

Jei šiandien darėte tai, kas jums buvo patikėta, darėte kokybiškai – tai yra puiku. Tačiau 

pamėginkite padaryti daugiau, negu iš jūsų laukiama. Tai yra galimybė daryti tai, ko negali 

nepastebėti šalia jūsų esantys žmonės. O jūs esate žmogus, kuris esate atsakingas už tam tikrą 

veiklos sritį. Taip besielgiantys žmonės laikui bėgant įgyja poziciją, įtaką kitiems, aprūpinimą 

veiklai ir gyvenimui. Toks žmogus tai daro ne genamas noro pasipuikuoti savo pasiekimais prieš 

kitus, o dėl to, kad tai taptų jo asmenybės dalimi, jo charakteriu. 

Tegu ši diena jums tampa pasitikrinimo diena atsakant į klausimus: Ką aš šiandien galiu 

padaryti daugiau, negu vakar? Ką aš šiandien galiu padaryti geriau, negu dariau anksčiau? 

Svarbu yra nelyginti savęs su kitais. Svarbu yra nuolat lyginti pasiekimų lygį su savo 

pasiekimais. Kai tokią savianalizę darome kasdieną, suprantame, kad Dievas yra mus pašaukęs 

didesniems dalykams už tuos, kuriuos jau esame pasiekę.  

Dievas mus sukūrė ne vienodus, o unikalius. Dievas mus sukūrė būti reikšmingais, o ne 

niekingais. Dievas mus sukūrė būti kompetentingais, o ne neišmanėliais. Dievas suteikia mums 

galimybes būti rezultatyviais, o ne nevaisingais niekadėjais. Dievas mus sukūrė valdyti, o ne tik 

paklusti kitų nurodymams. Dievas mus sukūrė būti atsakingais, o ne abejingais tam, kas vyksta.  

Malda: Dieve, jei tu mane sukūrei tokį, tai padėk man pamatyti tai, kuo aš galiu padėti 

kitam, kad jis savo gyvenime padėtų pamatą, kuris leistų atsiskleisti jam skirtame pašaukime ir  

tikslo siekime. 

Tas, kuris mus sukūrė, geriau už mus žino tą progrąmą, kurią įrašė mumyse. Galimybės 

kris į jūsų rankas, jei jūsų rankos bus ten, kur galimybės krenta. Ir tai yra viena iš galimybių – 

būti uoliu žmogumi, kuris nesitenkina tuo, ką pasiekė ir ką turi, o nori daugiau ir eina toliau.  

Be maldos negalime pasiekti aukštumų tame, ką mums yra skyręs Dievas. Ryšys su 

šaltiniu yra mūsų sėkmės garantija.  

Malda: Dieve, dėkojame tau, jog turime galimybę melstis vieni už kitus ir laiminti vienas 

kitą. Mes turime galimybę vadintis tavo vaikais ir kalbėtis su tavimi, mūsų Tėvu nuo pat 

ankstyvo ryto. Kai baigiasi diena, mes galime tau pasakyti, kaip esame dėkingi už grįstą tvirtu 

pagrindu ir įkvėptą didelio tikslo gyvenimą šioje planetoje, už per žmones mus pasiekiančią ir 

gaivinančią įtakos jėgą. Dėkojame, kad tavyje yra visi šaltiniai, kad mes norime džiaugsmingai iš 

jų semti viską, kas mums skirta šią dieną. To prašome per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.  


