
Diskusijų kursas 

“Paprastumas, meilė ir teisingumas” 

Tapk niekuo prieš Dievą, išmok tylėti; 
šioje tyloje slypi pradžia, kuri pirmoji ieško Dievo Karalystės  

Richard Foster, Švęsti dvasines disciplinas 
 

Tai 10 susitikimų kursas, kuris skirtas kiekvienam krikščioniui: 
• norinčiam patirti Dievo meilę bei mokytis pasitikėti Juo labiau nei iki šiol; 
• ieškančiam Dievo valios bei savojo pašaukimo šiandieninės visuomenės kontekste; 
• turinčiam bent šiek tiek laiko, gebėjimų, daiktų ar pinigų; 
• norinčiam suprasti, ką reiškia mylėti artimą kaip save patį; 
• ieškančiam, kaip galėtų prisidėti prie socialinio teisingumo įgyvendinimo. 

 
Šis kursas apie paprastesnį gyvenimą siekia: 

• sukurti ryšį tarp mūsų tikėjimo ir gyvenimo būdo; 
• padėti įgyti biblinį supratimą apie tai, ką apima paprastumo sąvoka; 
• supažinti su socialiniu ir visuotiniu/pasauliniu kontekstu, kuriame gyvename; 
• išugdyti bendruomenę ir skatinti palaikymą.  

 
Kiekvieno susitikimo metu klausysimės mokymo, gersime arbatą, diskutuosime, melsimės, atliksime užduotis.  
Susitinkama paprastai 1 k. per savaitę, susitikimo trukmė apie 1,5 val. (priklausomai nuo grupės poreikių). 
Kurso metu gilinsimės į šias temas: 

1. Kas yra paprastumas? 
2. Laikas 
3. Nei skurdas, nei turtai 
4. Pinigai ir gerovė 
5. Vartotojiškumas 
6. Darbas 
7. Rūpestis dėl Dievo pasaulio 
8. Dar šiek tiek apie pinigus 
9. Bendruomenė 
10. Kas toliau? 

 
Iš kurso “Paprastumas , meilė ir teisingumas”: 
“...įžengęs pro tuos vartus išgirdau, kaip niekad anksčiau, vargingiausųjų ir labiausiai atstumtųjų šios planetos 
gyventojų šauksmą – jie maldauja maisto, gailestingumo, teisingumo, meilės – mano meilės... Ir suvokiu, kad 
negaliu apsimesti, jog negirdžiu. Jie nėra kurtinantys, tačiau primygtini, draskantys širdį ir neviltingi. Kelias, 
kuris laukia, prasideda nuo klausimo: Kaip galiu gyventi taip, kaip gyvenau iki šiol, jei tie, kurie siunčia savo 
skausmu persmelktas maldas mylinčiam Dievui, gyvena be pasikeitimų? 

(James Odger, kurso “Paprastumas, meilė ir teisingumas” sudarytojas) 
 

Pirmieji krikščionys nesidalijo savo gėrybėmis laisva valia tol, kol jų sielose neišsiliejo 
Šventosios Dvasios versmė... Pasakyti „tai yra tavo, o ne mano“ ir įgyvendinti tuos žodžius 

yra toks pats Dievo stebuklas, kaip ir prisikėlimas iš mirusiųjų. 
(James K.Baxter, cit. iš: David Watson, Mokinystė) 

 
Turtai ir gausa ateina prisidengę avies kailiu ir apsimeta, jog yra apsauga nuo nerimo, 

tačiau tada jie pavirsta nerimo priežastimi... jie apsaugo žmogų nuo nerimo taip pat gerai, 
kaip vilkas, kuris paliekamas saugoti avių nuo vilkų. (Richard Foster, Švenčiant discipliną) 

 
Krikščionybės žinia turėtų būti tarsi lęšis, per kurį įžvelgtume amžinybę, o joje – mūsų šiandienos veiksmai 

ir sprendimai būtų tarsi ratilai laiko ežero paviršiuje, kurie vienaip ar kitaip pasieks mūsų ateities kartų krantus. 
(Michael Bates) 

 
 

 
THE BESOM 
„The Besom“ fondas – tai tiltas,  
sujungiantis tuos, kurie nori paaukoti  
savo pinigų, laiko, įgūdžių ar kitų gėrybių 
tiems, kuriems jų trūksta.  


