
Kasdienė duona. Progresas ir širdis. 

 Civilizacijos žmonės vertina progresą. Jo dėka atsiranda daugiau komforto, didesni greičiai, 

didesnės komunikavimo galimybės. 

Kokiu būdu progresas ateina į mūsų gyvenimą? Jis vyksta dėka tų žmonių, kurių netenkina tai, 

kas kitus visiškai tenkina.  

Kuriai kategorijai žmonių priklausai – progresą naudojančių ar norinčių progresą toliau vystyti? 

Šis ir panašūs klausimai skatina mus nesustoti ir žengti ten, kur mes dar nebuvome. 

Besinaudodami dalykais, kurie jau seniai išrasti, žmonės prie jų pripranta. Dėl to jiems būna 

sunku priimti naujus dalykus. Jėzus yra ištaręs tokius žodžius:  

“Niekas nepila jauno vyno į senus vynmaišius. Jaunas vynas suplėšytų vynmaišius, pats 

ištekėtų, ir vynmaišiai niekais nueitų. Jauną vyną reikia pilti į naujus vynmaišius. (Lk 5:37-38) 

Vynmaišiai yra pasiūti iš gyvulio odos, kuri turi tam tikrus rezervus išsitempti. Kai supiltas 

jaunas vynas rūgsta, vynmaišio oda tempiama. Jei jos elastingumas nusilpęs, vynas gali 

vynmaišį suplėšyti.  

Jėzus yra mus perspėjęs: “Geras medis negali duoti blogų vaisių, o netikęs gerų.” (Mt 

7:18) 

Jei žmogus yra kūrybiškas, tačiau jo širdis yra pripildyta blogybių ir tuščių dalykų, jo 

kūriniai yra pavojingi. Tokiai širdies būklei esant, kūrybą reikia atidėti vėlesniam laikui, 

pirmiausia tenka imtis darbo su savo širdimi. 

Seno vynmaišio elastingumas atstatomas jį pamerkiant į vandenį arba į alyvą. 

Tam, kad nauji dalykai galėtų mumyse būti, reikia bent kartą dienoje pasinerti į vandenį 

– Dievo žodį. Skaitydami ir apmąstydami Dievo žodį, atsiveriame ir  leidžiame į mus lietis naują 

gyvybę teikiančioms srovėms. Jos išplauna iš širdies dalykus, kurių ten neturėtų būti. Dievo žodis 

yra ta terpė, kurioje žmogus gali tapti tuo, kuo pašauktas būti. Jei to dar nedarėte, tai šiandien 

atverkite Dievo žodžio knygą, kad jis galėtų su jumis kalbėti, duodamas galimybę šio gyvo 

vandens atsigerti jūsų sielai, jūsų širdžiai, kuri yra jūsų indas – vynmaišis. Širdis turi būti išvalyta 

ir atnaujinta, kad joje galėtų tilpti šiai dienai skirti nauji palaiminimai – naujas vynas.  

Alyva- tai mumyse gyvenanti Šv. Dvasia. Malda ir gerais darbais atverdami širdis, 

leidžiame Šv. Dvasios alyvai į ją tekėti, ją gaivinti, gydyti ir daryti talpesne. Darbuodamiesi išvien 

su Šv. Dvasia, jai leidžiame tekėti iš širdies ir atnaujinančiai pripildyti laiminančiais dalykais visas 

mūsų gyvenimo sferas.   

Malda: Dangiškasis Tėve, laiminki mus gebėjimu būti progreso žmonėmis, turinčiais 

teisingą ir gerą širdį, kuriančiais tai, kas padeda žmonėms augti ir būti geresniais. To prašome 

per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.  


