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 P R A T A R M Ë

Vienas didžiausių mano gyvenimo palai-
minimų – tai galimybė kasmet reguliariai 

keliauti po šalį su pamokslais. Dėl to aš daug 
laiko praleidžiu oro uostuose, o kai einu per 
keleivių terminalus, man visada gilų įspūdį 
palieka šimtų žmonių, skubančių, regis, į 
niekur, vaizdas. Bet aš myliu šiuos žmones 
visa širdimi, myliu ne tik tą žmonių minią, 
bet ir kiekvieną atskirai kaip nepakartojamą 
asmenybę. Norisi juos sustabdyti ir paklausti: 
„Ar jūs suvokiate, kad Dievas turi parengęs 
jūsų gyvenimui nepaprastą planą? Aš žinote, 
kad Jis puikiai jus aprūpino viskuo, ko reikia 
tam planui įgyvendinti? Ar suprantate, kad 
didžiausias Jo noras – tai jūsų gyvenimas, kupi-
nas harmonijos, džiaugsmo, meilės ir gausos?“ 

Štai kodėl aš šią knygą ir parašiau. Visų pir-
ma ji nukreipta prieš vidutinybės mentalitetą, 
kuris jus užvaldo, jei darote ne tai, kas jums 
Dievo skirta. Antra, knyga skirta pažadinti 
jūsų talentus, kuriuos Jis į jus sudėjo!
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Aš žinau, kad jūs man patikėjote vieną 
brangiausių savo išteklių – laiką. Pažadu pa-
daryti viską, kas nuo manęs priklauso, kad 
kartu praleistos minutės neprabėgtų veltui. 
Todėl aš ir parašiau šią, jau antrą, knygą 
tokia pat forma kaip ir pirmąją – „Priešas, 
vardu Vidutinybė“ (An Enemy Called Average, 
1990), tai yra suskirsčiau ją į 52 skyrius, arba 
vertingus išminties grynuolius. Jums nereikės 
skaityti dešimt puslapių, tikintis rasti bent 
vieną vertą mintį – rasite dešimt naudingų 
minčių viename puslapyje.

Kol skaitote šią knygą, aš meldžiuosi, kad 
Viešpats jums atvertų savo planą, pažadintų 
tai, ką Jis į jus sudėjo, ir parodytų, kur turite 
judėti, idant įgyvendintumėte savo gyvenime 
Jo paruoštą puikų planą.  

PRATARMË



 P I R M A  D A L I S    

ÞVELGIANT 
Á VIDØ



ÞVELGIANT Á  VIDØ

 1  S K Y R I U S

Kiek þymiø asmenybiø 
jûs þinote? 

Kiek jūs žinote žmonių, išsiskiriančių ne-
pakartojamomis ir savitomis charakterio 

savybėmis? Ne tiek ir daug, nors kiekvienas 
iš mūsų yra unikalus. Filosofas Erikas Hoferis 
(Eric Hoffer, 1902–1983), rašęs apie valdžią 
ir socialinę sanklodą, sakė tiesą: „Žmonės 
yra laisvi daryti ką nori, bet jie paprastai 
mėgdžioja vienas kitą.“ Žmogus – vienintelis 
būtybė iš visos kūrinijos, kuri atsisako būti 
tokia, kokia yra.

Neieškokite stebuklų kur nors kitur. Jūs 
pats esate stebuklas. Kaip parašyta Psalmyne, 
jūs esate „nuostabiai padarytas“ (Ps 139, 14). 
Negarbinkite kitų žmonių ir nesistenkite jų 
mėgdžioti. Niekas jūsų vietoje negali būti efek-
tyvesnis ir labiau lydimas sėkmės nei jūs pats. 
Jei jūs visiškai realizavote duotus talentus, 
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žmonės jus vadina gabiu. Kai jūs nusprendžia-
te kopti sėkmės kopėčiomis, vienas sunkiausių 
dalykų – prasibrauti pro mėgdžiotojų minią 
prie apatinio laiptelio.

Jūs sutvertas ne tam, kad būtumėte bet kuo 
visiems. Jūs specialistas... ekspertas, kuris žino, 
ką moka geriausiai. Esate didžiausias stebuklas 
pasaulyje. Per devyniasdešimt procentų visų 
žydinčių gėlių arba skleidžia nemalonų kvapą, 
arba išvis nekvepia. Vis dėlto yra maloniai 
kvepiančių gėlių, kurių kvapą norisi įsiminti. 
Išsiskirkite iš kitų! Futbolo treneris Laris Bila-
tas (Larry Bielat) pasakė: „Judėjimas mažiausio 
pasipriešinimo keliu upes daro vingiuotas, o 
žmones suktus.“ Per daug žmonių savo gy-
venimus paverčia kapinėmis, kuriose laidoja 
savo talentus ir gebėjimus. 

Nemėginkite gyventi kieno nors lūkesčiais. 
Vidutinybė prisitaiko prie pasaulio, o asme-
nybė stengiasi pasaulį pakeisti pagal save. 
Apaštalas Paulius Laiške romiečiams rašo: 
„Ir nesekite šiuo pasauliu, bet pasikeiskite 
atsinaujindami dvasia, kad galėtumėte suvokti 
Dievo valią, – kas gera, tinkama ir tobula“ 
(Rom 12, 2). 

Daugumos nereikia, kad įvyktų permaina, – 
tam užtenka vos kelių ryžtingų asmenybių. 

20
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ÞVELGIANT Á  VIDØ

Jūs vienintelis iš visos kūrinijos, turintis savąją 
gabumų kombinaciją. Jūs esate ypatingas... 
jūs – nepaprastas. O tame jūsų išskirtume slypi 
didžiulė vertė. Jūs – ne menkniekis, o brange-
nybė. Viešpats jus myli tokį, koks esate, tačiau 
Jis myli jus per stipriai, kad leistų jums likti 
tokiam, koks esate. Jis nori panaudoti tai, ką 
sudėjo į jus. Būk kitoks. Nesuvienodėk. Nebūk 
maina* ir nemėgdžiok kitų. Lyderiai yra tarsi 
ereliai: jie nesibūriuoja, juos pastebite po vieną. 
Būk aukščiau to, kas yra vidutiniška, būk ere-
lis. „Ereliai paprastai skraido vieni, gi varnos, 
kuosos ir varnėnai skraidžioja kartu“, – rašė 
anglų dramaturgas Džonas Vebsteris (John 
Webster, 1580–1634).

„Ar galėjo „Hamletą“ parašyti literatų grupė 
arba nutapyti „Moną Lizą“ dailininkų gildija? 
Ar Naujasis Testamentas galėjo būti parašy-
tas kaip kolektyvinė atlikto darbo ataskaita? 
Grupė žmonių paprastai neiškelia kūrybinių 
idėjų. Jos gimsta pavienių žmonių galvose. 
Dieviškoji kibirkštis iš Dievo delna peršoka į 
Adomo delną“, – sakė istorikas ir pedagogas 

* Acridotheres tristis – varnėninių šeimos paukštis, paplitęs 
Pietų ir Centrinėje Azijoje, Pietų Afrikoje, Australijoje, 
Okeanijoje ir kt. Dažnai auginamas narvelyje. Antai 
paprastoji kalvų maina geba atkartoti žmogaus balsą ir 
kalbą. – Vert. past.  
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Alfredas Vitnis Grisvoldas (A. Whit ney 
Griswold, 1906–1963).

Nors asmenybę visada sunku surasti, bet ją 
lengva atpažinti. Kiekvieną sielą Dievas veda 
savitu keliu. „Nėra precedentų: jūs esate pir-
masis jūs, kuris tik kada nors galėjo egzistuo-
ti“, – rašė rašytojas ir eseistas Kristoferis Morlis 
(Christopher Morley, 1890–1957). Ir neužteks 
viso pasaulio tamsos užtemdyti šviesai, kuria 
Dievas jus pripildė. 

Jūs – unikali asmenybė.

22

TU GIMEI  ORIGINALU,  NEMIRK KOPIJA!



ÞVELGIANT Á  VIDØ

 2  S K Y R I U S

Aistra – kibirkðtis jûsø dagèiai

Kiekvienam žmogui Dievas davė gabėjimą 
būti aist ringam ir gyventi su užsidegimu. 

Vienas aistringas žmogus yra paveikesnis nei 
devyniasdešimt devynis inertiškus žmones 
vienijantis vienintelis siekis. Daugumą žmonių 
mažai domina jų pačių likimas. Per daug žmo-
nių savo likimą sieja su „vieninteliu interesu“. 
Koheleto* knygoje sakoma: „Visa, ką tik tavo 
ranka imasi daryti, daryk visomis jėgomis“ 
(Koh 9, 10). Jūsų gyvenimas pasikeis, jei į jį 
įliesite entuziazmo.

Kiekvienas žmogus ką nors mėgsta. Tai, ką 
mėgstame, mus formuoja kaip asmenybę ir 
skatina veikti – ir tai yra mūsų aistra. Igno-
ruoti, kas jus daro nuoširdžiai aistringą, reiškia 
nepaisyti vienos iš didžiausių galimybių, ku-
rias Dievas sudėjo į jus. Kas verčia jūsų širdį 
*  Dar žinoma kaip Ekleziasto (gr. ecclesiastes, hebr. ko-
helet – pamokslininkas) knyga. – Vert. past.
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smarkiai plakti? Apie ką trokštate sužinoti 
daugiau? Apie ką svajojate? Kas užvaldo jūsų 
širdį ir prikausto dėmesį?

Mano bičiulis Nilas Eskelinas (Neil Eskelin, 
1938–2018) pasakoja savo knygoje „Pozityvus 
gyvenimas negatyviame pasaulyje“ (Yes Yes 
Living in a No No World) tokį atsitikimą: 

Dalyvavau Nacionalinės gyvybės draudimo 
kompanijos (Chase National Life Insurance 
Company) apdovanojimų bankete. Kalbą sa-
kyti turėjo garsusis Napoleonas Hilas, knygos 
„Mąstyk ir būk turtingas“ autorius.
 Kai Hilą pristatė, buvo akivaizdu, kad senat
vė jį pasivijo. Mums buvo smalsu, ar aštuo-
niasdešimtmetis bus fiziškai pa jėgus pasakyti 
kalbą. (Neilgai trukus po to jis mirė.)  
 Napoleonas Hilas lėtai nuėjo prie pakylos, 
atsirėmė abiem rankomis į kraštus, pažvelgė 
į publiką ir pareiškė: „Ponai ir ponios, per 
savo gyvenimą esu sakęs šimtus kalbų. Bet 
šį vakarą, ką pasakysiu, bus geriausia, kas 
kada nors buvo sakyta. Tai bus geriausia mano 
gyvenimo kalba!“
 Tai bent! Tai buvo lyg žaibo iškrova. Aš 
ma čiau, kaip 300 suaugusių žmonių taip su-
sidomėjo, kad gerte gėrė kiekvieną žodį.

24
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Entuziazmas visada priverčia kitus atkreip-
ti dėmesį. Niekada nebuvo pasiekta nieko 
reikšmingo be dvasios pakilimo. Jėzus buvo 
aistringas žmogus. Jis mirė už mus, kadangi 
mylėjo savo Tėvą ir mus aistringai.

Dauguma nugalėtojų – tai buvę nevykė-
liai, kuriuose įsiliepsnojo aistra. Didžiausią 
bankrotą pasaulyje žmogus patiria tada, kai 
praranda užsidegimą, entuziazmą. Jei jūs 
nuomonę paremiate aistra ir jausmu, ji virsta 
įsitikinimu. Tarp nuomonės ir įsitikinimo yra 
didelis skirtumas. Nuomonė skaitosi su faktais. 
Įsitikinimas jūsų tikėjimą daro gyvybingą.   

Jei jūs esate vedamas aistringo įsitikinimo, 
su savo gyvenimu galite daryti viską, ką no-
rite, išskyrus vieną dalyką – atsisakyti to, ką 
jūs mėgstate. Mano draugas Maikas Merdokas 
(Michael Dean Murdock) pasakė: „Tai, kas 
pažadina jumyse aistrą ir uolumą, yra raktas 
į jūsų likimą. Tai, ką jūs mėgstate, atskleidžia, 
kas yra jūsų viduje.“

Norint įgyvendinti Dievo paruoštą jūsų 
gyvenimui planą, reikalinga aistra. Pakartoto 
Įstatymo knygoje mums prisakyta „tarnauti 
Viešpačiui, tavo Dievui, visa savo širdimi ir 
visa siela“ (Įst 10, 12). Šveicarų filosofas Anri 
Frederikas Amjelis (Henri Frédéric Amiel, 
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1821–1881) rašė: „Beaistris žmogus – tik už-
slėpta jėga ir galimybė, jis panašus į titnagą, 
laukiantį smūgio geležimi, idant galėtų pažerti 
žiežirbų.“

Norint nugalėti, pirma reikia tikėti. Pesi-
mistai dar niekada nelaimėjo mūšio. Timas 
Redmondas sakė: „Yra daug dalykų, kurie 
patraukia mano akį, bet tik labai nedaug iš jų 
paliečia mano širdį... būtent jų aš ir siekiu.“

Leiskite jumyse esančiai aistrai įsiplieksti, 
idant sutiktumėte savo likimą.
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