
„Kas  duos  jums  atsigerti  taurę  vandens  dėl  to,  kad  priklausote 
Mesijui, - iš tiesų sakau jums, - tas nepraras savo užmokesčio”  (Mk 
9,41).

Per  visą  Evangeliją  Jėzus  kviečia  duoti:  duoti  vargšams,  prašantiems, 
norintiems  skolintis;  pavalgydinti  alkstančius,  prašančiam marškinių  dovanoti 
apsiaustą; dovanai duoti...

Jis  davė  pirmas:  sveikatą  –  sergantiems,  atleidimą  –  nusidėjėliams, 
gyvybę – mums visiems. Egoistiniam  kaupimo  instinktui  Jis  priešpastato 
dosnumą; susikoncentravimui į savo poreikius – dėmesį kitam; turėjimo kultūrai 
– davimo kultūrą.

Nesvarbu, daug ar mažai galime duoti. Svarbu, „kaip“ dovanojame, kiek 
meilės įdedame nors ir į mažą dėmesio gestą. Kartais užtenka pasiūlyti taurę 
vandens, taurę „šalto“ vandens (Mt 10,42), kaip patikslina Mato Evangelija. Tai 
itin vertinga ir reikalinga dovana tokioje karštoje ir sausoje šalyje kaip Palestina.

„Kas  duos  jums  atsigerti  taurę  vandens  dėl  to,  kad  priklausote 
Mesijui, - iš tiesų sakau jums, - tas nepraras savo užmokesčio”.

Taurė  vandens  –  paprastas,  bet  Dievo  akyse  didingas  gestas,  jei 
atliekamas Jo vardu, tai yra iš meilės.

Meilė turi visokiausių atspalvių, moka surasti pačių taikliausių išraiškos 
būdų.

Meilė dėmesinga, nes užmiršta save.
Meilė  rūpestinga,  nes,  pastebėjusi  kito  poreikį,  daro  viską,  kad  jį 

patenkintų. Meilei užtenka esminių dalykų: ji sugeba prieiti prie artimo, 
pasiruošusi vien išklausyti, tarnauti, pasirengusi padėti.

Kiek kartų, būdami šalia žmogaus, ypač jei jis kenčia, manome, jog labai 
patarnaujame savo,  gal  ir  ne  visada  tinkamais,  patarimais  ar  kiek  per  ilgai 
plepėdami..., kitam tai gali pasirodyti nuobodu ir sunkai pakeliama.

Tuo tarpu kaip svarbu stengtis „būti“ meile šalia kiekvieno! Taip atrasime 
tiesiausią kelią į kito širdį ir sugebėsime palengvinti jo gyvenimą.

„Kas  duos  jums  atsigerti  taurę  vandens  dėl  to,  kad  priklausote 
Mesijui, - iš tiesų sakau jums, - tas nepraras savo užmokesčio”.

Šio mėnesio Gyvenimo Žodis padės mums naujai įvertinti kiekvieną savo 
veiksmą:  nuo  namų ruošos,  darbo  laukuose  ar  dirbtuvėse,  iki  biuro  reikalų 
tvarkymo, namų darbų ruošimo, iki atsakomybės visuomeniniuose, politiniuose 
ir religiniuose reikaluose. Viskas gali virsti dėmesingu ir rūpestingu tarnavimu.

Meilė suteiks mums naujas akis, padedančias atspėti, ko kitiems reikia. 
Tuomet galėsime išradingai ir dosniai jiems padėti.

Rezultatas? Ims cirkuliuoti dovanos,  nes meilė iššaukia meilę.  Padidės 
džiaugsmas, nes „palaimingiau duoti negu imti“ (Apd 20, 55).

„Kas  duos  jums  atsigerti  taurę  vandens  dėl  to,  kad  priklausote 
Mesijui, - iš tiesų sakau jums, - tas nepraras savo užmokesčio”.

Prisimenu,  Antrojo  pasaulinio  karo  metais  kai  kuriose  Triento  miesto 
vietovėse gyveno neturtingų šeimų. Lankydavome jas, pasidalydamos tuo, ką 
turėjome; norėjome pakelti  jų  gyvenimo lygį,  kad visi  pasiektume tam tikrą 
lygybę.

Šis  paprastas  samprotavimas  atnešė  nelauktų  vaisių:  ypač  gausiai 
pradėjo  cirkuliuoti  maisto  produktai,  drabužiai,  vaistai...  Mumyse  gimė 
tikrumas,  kad  įgyvendinta  Evangelija  gali  pateikti  atsakymą  į  bet  kurią 
asmeninę ar socialinę problemą.

Tai  ne  utopija.  Šiandien  jau  šimtai  įmonių  įsitraukė  į  „Bendrystės 
Ekonomikos“  projektą:  siekia,  kad  visa  įmonės  veikla  atspindėtų  davimo 
kultūrą, dalį pelno skiria socialiniams tikslams, pavyzdžiui, remia stokojančius, 
kurdami naujas darbo vietas ir padėdami patenkinti pirmo būtinumo poreikius.

Žmonių,  kuriems reikia padėti,  yra daug, o šių įmonių pelnas kol  kas 
negali  patenkinti  kiekvieno.  Tad  daugelis  mūsų  nuo  1994  m.  kas  mėnesį 
skiriame nedidelę sumą vargšams.

Šiuo metu padedame septyniems tūkstančiams žmonių 55 šalyse.
Neįmanoma suskaičiuoti visų liudijimų apie „taures vandens“, gautas ir 

paduotas  rungtyniaujant  dosnumu.  Vienas  tokių  -  iš  Filipinų:  “Dėl  gyvulių 
epidemijos  žlugo  nedidelė  mūsų  mėsos  parduotuvė.  Atsidūrėme  skolose  ir 
nebežinojome,  ką  daryti.  Jūsų  reguliari  pagalba  leido  mums  kasdien  bent 
pavalgyti. Greitai supratau, kad ir aš galiu padėti tiems, kurie stokojo labiau už 
mane.  Viena  kaimynė  sunkiai  sirgo,  daug  kentėjo,  be  to,  jai  reikėjo  ir 
materialinės  pagalbos.  Aš  jai  pagelbėjau,  kol  ji  iškeliavo  į  dangų,  be  to, 
finansiškai  parėmiau jos  penktąjį  vaiką,  nes tėvas nepajėgė,  turėdamas dar 
mažiau nei mes“.
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