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„Vykis teisumą, maldingumą, tikėjimą, meilę, ištvermę, romumą“
(1Tim 6,11).
Kaip gyventi visomis šiomis dorybėmis mūsų kasdienybėje?
Galėtų atrodyti sunku įgyvendinti jas vieną po kitos. Tad kodėl
negyventi dabar meilės radikalumu? Kas dabartyje vykdo Dievo valią, Dievas
gyvena jame ir, jei Dievas yra jame, jame yra meilė.
Kas, pagal aplinkybes, stengiasi gyventi dabartimi, tas yra kantrus,
ištvermingas, romus, visko išsižada, yra tyras ir gailestingas, nes jo meilė kilni ir
tyra. Jis išties myli Dievą visa širdimi, visa siela, visomis jėgomis; turi šviesą
savyje. Jį veda Šventoji Dvasia, todėl jis neteisia, blogai negalvoja, myli artimą
kaip save patį, turi savyje evangelinės beprotybės jėgą „atsukti kitą skruostą“,
„nueiti dvi mylias...“ (plg. Mt 5,41).

Patirtis, išgyventa su grupe pirmųjų merginų, kurios 1944m. Triente
davė pradžią fokoliarui, leidžia suvokti, kaip galima įgyvendinti gyvenimo Žodį,
ir būtent meilę, kantrybę, romumą.
Ypač pradžioje ne visada buvo lengva gyventi meilės radikalumu. Taip
pat ir tarp mūsų: mūsų santykiai galėjo pasidengti dulkėmis, o vienybė
susilpnėti. Tai atsitikdavo, pavyzdžiui, kai pastebėdavome kitų trūkumus,
netobulumą ir juos teisdavome. Tada tarpusavio meilė atšaldavo.
Norėdamos pakeisti tai, vieną dieną sugalvojome tarp mūsų sudaryti
paktą, kurį pavadinome „gailestingumo paktu“.
Nusprendėme kiekvieną rytą naujai pažvelgti į artimą, kurį
sutikdavome – fokoliare, mokykloje, darbe ir t.t. – visiškai naujai,
neprisimindamos jo trūkumų, bet viską uždengdamos meile. Taip
prisiartindavome prie kiekvieno visiškai atleisdamos širdyje, pilnai
dovanodamos.
Tai buvo stiprus pasiryžimas, kurį visos kartu priėmėme ir kuris
padėdavo kuo dažniau mylėti pirmoms, kaip gailestingas Dievas, kuris atleidžia
ir pamiršta.
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„Vykis teisumą, maldingumą, tikėjimą, meilę, ištvermę, romumą“.
Šis paraginimas yra skirtas Timotiejui, ištikimam Pauliaus
bendražygiui, bendrakeleiviui ir draugui, patikėtiniui, tapusiam jam beveik
sūnumi. „Tu, Dievo žmogau – rašo jam apaštalas, - pasmerkęs išdidumą,
pavydą, nesutarimus, prisirišimą prie pinigų – bėk šalin nuo tų dalykų“, ir
kviečia jį siekti tokio gyvenimo, kuriame spindėtų žmogiškos ir krikščioniškos
dorybės.
Šiuose žodžiuose ataidi krikšto metu priimtas įsipareigojimas išsižadėti
blogio („bėk“) ir pritarti gėriui („vykis“). Iš Šventosios Dvasios kyla radikalus
pasikeitimas, sugebėjimas ir jėga įgyvendinti Pauliaus raginimą:
„Vykis teisumą, maldingumą, tikėjimą, meilę, ištvermę, romumą“.
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