GYVENIMO ŽODIS
„Vykdyti” tiesą? Tiesą reikia suprasti, pasakyti... Jėzui tiesa yra
„daroma”. Jėzus kaskart mus nustebina.
Nustebo ir rabinas Nikodemas, Sinedriono narys. Nuėjęs pas Jėzų
paklausti, kaip galima patekti į Dievo karalystę, išgirsta atsakymą, kad turėtų
atgimti, tai yra, priimti naują Jėzaus atneštą gyvenimą, leistis perkeičiamas iš
vidaus, kol taptų Dievo vaiku ir galėtų įžengti į Jo pasaulį. Išganymas yra ne
tiek žmogiškas iškovojimas, kiek dovana iš Aukštybių.
Nikodemas, nuėjęs pas Jėzų naktį, sutemose, išeina apšviestas.

Tačiau vykdant tiesą, vaisius yra ir liudijimas, spinduliuojantis į išorę, į
visuomenę, kurioje gyvename. Jėzus ir tai pasakė, kviesdamas leisti mūsų
šviesai spindėti „žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir
šlovintų jūsų Tėvą danguje” (Mt 5, 14-16).
Gyvenimo nuoseklumas yra iškalbingesnis už bet kokią kalbą. Vaikai
reikalauja iš savo tėvų nuoseklaus pažiūrų laikymosi: norėtų, kad jie būtų
vieningi, siektų stipresnės santarvės šeimoje. Piliečiai nuoseklumo tikisi iš savo
išrinktų politikų: kad šie ištikimai laikytųsi sutartos programos, rūpintųsi
visuotine gerove, sąžiningai administruotų finansinius išteklius. Studentai
reikalauja nuoseklumo iš dėstytojų jų didaktinėje bei ugdomojoje veikloje.
Sąžiningumo, skaidrumo, kompetencijos reikalaujame iš verslininkų, darbininkų,
specialistų...
Visuomenė kuriama taip pat ir liudijant darną tarp savo idealų ir
konkrečių kasdienių pasirinkimų.

„O kas vykdo tiesą, tas eina į šviesą”.

„O kas vykdo tiesą, tas eina į šviesą”.

Šis Gyvenimo Žodis yra kvietimas veikti pagal tiesą, nuosekliai
laikantis Evangelijos. Jis ragina mus būti žmonėmis, kurie praktiškai įgyvendina
Dievo Žodį, o ne vien jo klausosi (plg. Jok 1,22). Kaip tvirtina vienas Bažnyčios
Tėvų, Hiliaras, Puatjė vyskupas, „Dievo žodžiuose nėra to, ko neturėtume
vykdyti; o tai, kas pasakyta, reikalauja, kad būtų įgyvendinta. Dievo žodžiai yra
įsakai” (Tract. in Psalmum, 13,1: PL 9,295).
Tikėjimas ir moralinis elgesys yra artimai susiję.
Jeigu Jėzaus asmenyje – o tai aiškiai atskleidžia įtemptas pokalbis su
Nikodemu - šviesa, gyvenimas ir veikli meilė sutampa, negali būti kitaip ir
žmonėms, kurie priima Jį ir tampa Jame Dievo vaikais. „Kas paklūsta Viešpačiui
ir per Jį seka Šventuoju Raštu – rašo Klemensas Aleksandrietis, kitas Bažnyčios
Tėvas, – yra visiškai perkeičiamas į Mokytojo atvaizdą: jis ima gyventi kaip
įsikūnijęs Dievas” (Klemensas Aleksandrietis, Stromatum, VII,16, PG 9, 539C).
To paties nuoseklumo reikalaujama ir iš tų, kas neišpažįsta konkrečios
religijos. Patys giliausi įsitikinimai, sąžinės diktuojami, reikalauja, kad būtų
paversti veiksmais.

Tai patirtis tokių žmonių, kaip Nelsonas Mandela, kuris sugebėjo likti
ištikimas savo pasiryžimui siekti lygybės. Už tai jis sumokėjo ilgais tamsaus
kalėjimo metais, o paskui tapo savo Šalies vadovu; tokių, kaip Martinas Liuteris
Kingas, kuris, už nuoseklų savo pažiūrų laikymąsi, sumokėjo gyvybe.
Tai daugelio vyrų ir moterų, gal nežinomų, bet nemažiau autentiškų
savo pasirinkimais, patirtis. Taip atsitiko, pavyzdžiui, vienos įmonės verslininkui,
iš kurio buvo reikalaujama kyšio mainais už naujų prekių tiekimą. Jis neatsisakė
savo principų. Tai buvo skausmingas, bet tvirtas apsisprendimas, nes jis žinojo,
kad sąžiningumu rizikavo labai sumažinti savo prekių apyvartą. Ir tikrai,
didmeninės prekybos sandėlis, prekiaujantis jo produktais, atšaukė užsakymus,
nustumdamas įmonę prie žlugimo ribos. Tačiau po keleto mėnesių sandėlis
buvo priverstas atnaujinti užsakymus, nes pirkėjai, neberadę tos įmonės
produktų, ėmė protestuoti. Taip buvo pripažintas gyvenimo nuoseklumas.
Chiara Lubich

2006 kovas
„O kas vykdo tiesą, tas eina į šviesą” (Jn 3,21).
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Gyventi tiesa, tai sulaukti vaisių: išeiti į šviesą, „priimti” Kristų . Jėzus
tai pažadėjo: „Kas mane myli, (...) tam apsireikšiu“(Jn 14,21). Jis yra „tikroji
šviesa” (plg. Jn 1, 8-13).
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