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„Meilė – įstatymo pilnatvė“ (Rm 13,10).
Šie žodžiai užbaigia platų laiško Romiečiams skyrių, kuriame šv.
Paulius krikščionių gyvenimą pristato kaip meilės savo broliams ir seserims
gyvenimą. Būtent tai ir yra naujas dvasinis kultas, kurį krikščionis yra pašauktas
paaukoti Dievui. Jį veda Šventoji Dvasia (plg. Rm 1,1), kuri sužadina širdyse
meilę.
Pateikdamas šio skyriaus santrauką, apaštalas tvirtina, kad mylėdami
artimą, pilnai ir tobulai vykdome Dievo valią, išreikštą Įstatyme (t.y.
įsakymuose). Meilė broliams ir seserims yra pats gražiausias, pats
autentiškiausias būdas parodyti meilę Dievui.
„Meilė – įstatymo pilnatvė“.
Tačiau kur konkrečiai glūdi ši tobulybė ir pilnatvė? Šitai galima
suprasti iš ankstesnių eilučių, kuriose apaštalas aprašo įvairias šios meilės
išraiškas ir vaisius.
Visų pirma, tikroji artimo meilė nedaro nieko pikta (plg. Rm 13,10). Ji
leidžia mums gyventi visais Dievo įsakymais be išimties (plg. Rm13,9), nes
pagrindinis jų tikslas – vengti visų formų blogio sau ir savo broliams bei
seserims.
Be to, ši meilė ragina mus daryti visą gėrį, kurio artimas yra
reikalingas (plg. Rm 12,6-8).
Šis žodis mus skatina mylėti solidaria meile, meile, kuri būtų jautri
brolių bei seserų reikmėms, lūkesčiams, teisėtoms teisėms; meile, kuri gerbia
žmogišką ir krikščionišką kilnumą; gryna, supratinga meile, gebančia pasidalyti,
būti atvira visiems, kaip mus mokė Jėzus.
Šitokia meilė negalima be pasiruošimo išeiti iš savo individualizmo ir
apsiribojimo vien savimi. Tad šis Žodis padeda mums peržengti visas egoistines
tendencijas (išdidumą, šykštumą, geidulingumą, garbėtrošką, tuštybę, ir t.t.),
kurias nešiojame savyje ir kurios yra pagrindinė kliūtis meilei (plg. Rm 1,9-21).

„Meilė – įstatymo pilnatvė“.

Tad kaip šį Kalėdų mėnesį gyvensime gyvenimo Žodžiu? Turėdami
omenyje įvairius artimo meilės reikalavimus, į kuriuos ji atkreipia mūsų dėmesį.
Visų pirma vengsime bet kokio blogio artimui. Nuolat kreipsime
dėmesį į Dievo įsakymus, susijusius su mūsų pašaukimu, profesine veikla,
gyvenimo aplinka. Pirma sąlyga, norint įgyvendinti krikščionišką meilę, yra
niekada nenusižengti Dievo įsakymams.
Be to, atkreipsime dėmesį į tai, kas yra visų įsakymų siela, motyvas,
tikslas. Kiekvienas jų, kaip matėme, nori vesti mus prie vis atidesnės,
jautresnės ir pagarbesnės, vis konkretesnės meilės broliams.
Tuo pačiu išsiugdysime savęs išsižadėjimo dvasią, savojo egoizmo
peržengimą, kuris yra krikščioniškos meilės įgyvendinimo pasekmė.
Taip „pilnai„ vykdysime Dievo valią; parodysime Jam savo meilę
labiausiai Jam patinkančiu būdu (plg. Rm12,2).
„Meilė – įstatymo pilnatvė“.
Tokia buvo ir advokato, dirbančio Darbo Ministerijoje, patirtis. „Vieną
dieną – pasakoja – įmonės savininkui pristatau skundą, kad darbininkai nebuvo
apmokėti pagal galiojančius reikalavimus. Po dviejų savaičių nenuilstamų
paieškų randu dokumentus, liudijančius netvarką. Prašau Jėzaus stiprybės likti
ištikimam Jo žodžiams, kurie nori, kad būčiau ne vien teisingas, bet ir Jo meilės
įrankis.
Nors įrodymai akivaizdūs, savininkas ginasi, sakydamas, jog tam tikri
įstatymai jam atrodo neteisingi. Aš pasakiau jam, kad negalime pateisinti savo
klaidų kitų neprincipingumu. Iš vėliau užsimezgusio pokalbio suprantu, kad
jame gyvas toks pats teisingumo ir lygybės troškimas, kokį puoselėju ir aš pats,
tik tiek, kad jis pasidavė aplinkos poveikiui.
Baigiantis pokalbiui jis man sako: „Jūs galėjote lengvai pažeminti ir
sutraiškyti mane, bet to nepadarėte. Dėlto jaučiuosi moraliai įpareigotas pradėti
iš naujo“. Tačiau jo laukia skubus darbas ir nėra laiko surašyti pažeidimo akto.
Tada paima švarų popieriaus lapą ir pasirašo jame, tuo parodydamas, kad
iškart yra pasiruošęs keistis“.
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