
Vienas Google koncerno vadovų: Dievas 
visuomet mums turi geresnį planą 

 

„Google“ prekės ženklo sprendimų vadovas Kirkas Perry per 2015 m. maldos pusryčius 
„Silicon Valley“ liudijo, kad jo gyvenimą sukrėtusią tragediją Dievas pavertė šlove. Šis 
vienas aukščiausių koncerno vadovų (kuris buvo ir svarbiausias renginio pranešėjas) 
pasakojo, jog užaugo skurde, tad baigęs mokslus visiškai atsidavė darbui.  
„Susikūriau save savo rankomis, - sakė K. Perry, pridurdamas, kad buvo kur kas labiau 
atsidavęs darbui negu šeimai. - Atsimenu, kad į darbą išeidavau dar prieš mano dukterims 
atsibundant, o grįždavau, kai jos jau miegodavo, bet to net nepastebėdavau.“ 
 
K. Perry gyvenimą sukrėtusi tragedija įvyko 1999 m., kai jo šešerių metu dukrelei Carly 
buvo diagnozuotas vėžys: „Pamenu, kaip iš oro uosto tuomet paskambinau žmonos 
seseriai, ir sužinojau, kas vyksta. Aš neverkiau, aš raudojau. Pajutau, kad kažkas uždėjo 
man ant peties ranką. Tai buvo nedidukė, apie septyniasdešimties metų amžiaus moteris, 
kuri nesakė nė žodžio, tik tvirtai mane apkabino. Labai tvirtai. Ašaros ritosi mano 
skruostais, ir ji jas šluostė, nesakydama nė žodžio. Tikiu, kad tą dieną Dievas atsiuntė 
man angelą parodydamas, kad Jis yra arti manęs.“ 
 
Vėliau gydytojai pranešė, kad mergaitę vėl reikės operuoti, ir visą likusį gyvenimą ji 



turės praleisti su kolostoma. „Aš nieko negalėjau padaryti, - sakė K. Perry. Jausdamas 
visišką savo bejėgiškumą, jis šaukėsi Dievo. - Supratau, kad Dievas mane tyrina. Jis 
norėjo, kad gręžčiausi į jį.“ Mergaitė visiškai pasveiko, ir tai paskatino K. Perry tapti 
krikščioniu bei visiškai pakeisti savo gyvenimą. Sutvirtėjo santykiai jo šeimoje, o jis pats 
suprato, kad vis labiau nori tapti „misionieriumi darbo vietoje“.  
 
Beje, likus trims savaitėms iki šio „Google“ vadovybės nario kalbos per maldos 
pusryčius, jam taip pat buvo diagnozuotas vėžys. K. Perry dalijosi, kad sužinojęs tai jis 
pirmiausia supyko ant Dievo, tačiau vėliau suprato, kad išgydomas vėžys gali suteikti 
vilties kitiems: „Ankstesnę mano gyvenimą ištikusią tragediją (dukters ligą) Dievas 
pavertė šlove, ir tai visiškai pakeitė mano mąstymą. Aš tikiu Dievu - Atpirkėju, kuris visa 
tai gali panaudoti savo šlovei. Tikiu, kad atversiu naują savo gyvenimo puslapį bei 
galėsiu ir toliau liudyti Viešpaties darbus. O dabar galiu tik pasakyti, jog esu visiškai 
tikras, kad Dievas nepaprastai mus myli.“ 
 
Baigdamas K. Perry ragino klausytojus nuolatos ieškoti Dievo valios savo gyvenimams ir 
atminti keletą svarbių dalykų: 
1) Dievas visuomet su jumis, tik neužmerkite į tai akių. Jis gali panaudoti net ir 
blogiausias gyvenimo situacijas, kad atpirktų savo vaikus; 
2) Dievui labiau rūpi jūsų charakteris negu jūsų patogumai. Jis siekia, kad mes 
panašėtume į Jo atvaizdą; 
3) Dievas niekada neleis jūsų bandyti daugiau, negu galite pakelti; 
4) Dievas visuomet turi jums geresnį planą negu jūs patys. 
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