GYVENIMO ŽODIS
2007 gegužė
„Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus“
(Jn 13,35).
Jėzus sėdi su savo draugais prie stalo. Tai paskutinė vakarienė prieš
Jam paliekant šį pasaulį, pati iškilmingiausia akimirka, kuomet Jis perduoda
savo valią, tarsi testamentą: „Kaip aš jus mylėjau, kad ir jūs taip mylėtumėte
vienas kitą“ (Jn 13,34). Toks amžių bėgyje bus Jėzaus mokinių bruožas,
padėsiantis juos atskirti: iš to visi juos pažins!
Taip buvo nuo pat pradžių. Pirmoji Jeruzalės tikinčiųjų bendruomenė
ypač dėl savo vienybės buvo taip labai visos tautos gerbiama ir mylima, kad
kasdien prie jų prisijungdavo naujų žmonių (plg. Apd 2,47).
Po kelerių metų Tertulianas - vienas pirmųjų krikščionių rašytojų,
minėjo tai, kas buvo sakoma apie krikščionis: „Ar matai, kaip jie vienas kitą
myli, ir kaip yra pasiruošę mirti vieni už kitus“ (Apologeticum, 39,7). Taip
išsipildė Jėzaus pasakyti žodžiai:
„Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus“.
Vadinasi, tarpusavio meilė yra „eilinių krikščionių abitas, kurį
pagyvenę ir jauni, vyrai ir moterys, vedę ir ne, suaugę ir vaikai, ligoniai ar sveiki
gali apsirengti, kad savo gyvenimu visur ir visada skelbtų Tą, kurį jie tiki, Tą,
kurį jie nori mylėti“.
Vienybėje, gimstančioje iš tarpusavio meilės tarp Jėzaus mokinių,
tartum atsispindi ir tampa regimas tas Dievas, kurį Jėzus apreiškė kaip Meilę:
Bažnyčia yra Trejybės ikona (plg. Lumen Gentium 2-4).
Toks yra ir šiandien, labiau nei bet kada, Evangelijos skelbimo kelias.
Visuomenė, dažnai atbukusi nuo daugybės žodžių, ieško labiau liudytojų nei
mokytojų, nori pirmiausia pavyzdžių, o ne žodžių. Ji lengviau patraukiama, kai
mato gyvą Evangeliją, sugebančią kurti naujus, brolybe ir meile grindžiamus
ryšius.
„Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus“.
Kaip galime gyventi šiuo gyvenimo Žodžiu? Išlaikydami gyvą
tarpusavio meilę ir kurdami visur „gyvas ląsteles“.

„Jeigu viename mieste – rašė Chiara Lubich - skirtingiausiuose jo
kampeliuose, įsižiebtų Jėzaus į žemę atneštoji ugnis; jei ta ugnis dėl gyventojų
geros valios atsilaikytų prieš pasaulio šaltį, netrukus miestas liepsnotų Dievo
meile. Jėzaus į žemę atneštoji ugnis yra Jis pats, artimo meilė: ta meilė, kuri ne
tik jungia sielą su Dievu, bet ir sielas vieną su kita. (...)
Dvi ar daugiau sielų, susijungusių Kristaus vardu, kurios ne tik nebijo
ar nesidrovi viena kitai aiškiai pareikšti savo troškimą mylėti Dievą, bet ir savo
vienybę Kristuje pasirenka kaip Idealą, tampa dieviška galybe pasaulyje.
Kiekviename mieste tokių sielų gali atsirasti šeimose: tėvelis ir mama,
sūnus ir tėvas, marti ir anyta; gali atsirasti parapijose, bendrijose, sambūriuose,
mokyklose, darbovietėse – visur.
Anaiptol nebūtina, kad jos jau būtų šventos, nes Jėzus juk būtų tai
pasakęs; pakanka, kad būtų susivienijusios Kristaus vardu ir niekada tos
vienybės nepristigtų. Žinoma, neilgai joms skirta likti dviese ar trise, juk artimo
meilė sklinda pati iš savęs ir didėja didžiulėmis proporcijomis.
Kiekviena mažytė ląstelė, Dievo įžiebta bet kuriame žemės taške,
paskui būtinai išsiplės, o Apvaizda išdalys tas liepsnas, tas sielas-liepsnas, savo
nuožiūra, kad pasaulis daugelyje vietų atsigautų nuo Dievo meilės šilumos ir
atgautų viltį” (Ch. Lubich, Meditacijos, p. 25).
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