
Kasdienė duona. Ko ieškai? Ko sieki? 

 Kai žmogus apmąsto kelią, o Dievas vadovauja jo ėjimui – tai nuostabus derinys. Nes Dievas 

suteikė protą, kad juo kažką galvotume, planuotume. Tačiau kai pradedame eiti kartu su juo, pradeda 

vykti kažkas neįtikėtino, pasirodo stebinantys rezultatai.  

Kelias yra tai, ką galima išžvalgyti. O ėjimas yra kažkas globalaus ir didingo. Nes tai, ką pasėjame, 

Dievas slėpiningu būdu augina ir subrandina derlių.  

Dienos laike mes nuolat ką nors sėjame. Sėjame ir žodžius, ir šypsenas, ir nuotaiką, ir 

apkabinimus, ir sprendimus, ir darbus, ir …. . 

Ko dienos laike aš ieškau? Jei aš ieškau ne sėkmės, o tiesos, tai sėkmė mane susiras, pasivys.  

Šių dienų žmonės bando savo gyvenimą kurti į jo pamatus dėdami kompromisus, abejotinus 

sprendimus, kažkieno nuomones. Ir tai daro sėkmę, laimę, aukštesnius tikslus neįmanomais jiems 

pasiekti dalykais. Tačiau jei esi tas, kuriam tiesa yra gyvenimo vertybė, jei ja grindi gyvenimo statybą, tai 

šalia esantys ima tave vytis, tave ir atranda. Nes tu esi jiems pastebimas, reikaligas. 

Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo [rus. vertime – правды (tiesos)], 

o visa tai bus jums pridėta. (Mt 6:33) 

Jei Jėzus Kristus pataria mums Dievo karalystės ir tiesos ieškoti, tai reiškia, jog šie 

dalykai yra vertingi dangaus akyse. 

Iškasenų žvalgytojai gerai žino, jog ieškant aukso gyslos, negalima praeiti ir pro sidabro 

bei kitų paprastesnių žemės turtų telkinius. Siekiant vertingiausių dalykų, pakeliui pasitaiko ir kiti 

vertingi dalykai. Ir praeiti pro juos negalima. Pakeliui link aukčiausių tikslų Dievas nori mus 

laiminti. Todėl dovanoja džiuginančius dalykus, kurie gali būti patys paprasčiausi, mažiausi- 

paukščio giedojimas, gražus gamtovaizdis, šalia esančio žmogaus atidumas ir paslaugumas, ….  

Ar dar nesi pastebėjęs, jog jei ką tik pabudęs žvilgsnį pakeli į dangų, tuomet keičiasi ir 

dienos siekių mąstas. Žadėdamas Abraomui daugybę palikuonių, Dievas jų skaičių palygino su 

begaline daugybe smėlio smilčių. Tačiau liepdamas būsimam gausingos tautos patriarchui šį 

pažadą nuolat prisiminti, skaičiuoti pasiūlė ne smėlio smiltis, o dangaus žvaigždes.  

Siekti tikslų reikia taip, kad tai teigiamai įtakotų ir tavo gyvenimą, ir gyvenimą šalia 

esančių žmonių. O jei jau pakilai į viršūnę, pažvelk į naują horizontą. Ir ten pamatysi kažką 

tokio, kas tavyje iš naujo uždegs norą vėl siekti kažko vertingo, didingo. 

Malda: Dangiškasis Tėve, tave prašau erelio žvilgsnio. Nes žvilgsnis yra tavo dovana. Jis 

yra galimybė regėti taip, kaip tu matai ir daryti taip, kaip tu darai. Noriu rasti ir pamatyti tavo 

karalystę, todėl prašau padėti man per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.  

 


