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Būkite Jo gailestingumo, meilės ženklu mūsų
laikmečiui!

“Nes aš buvau išalkęs, ir jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs, ir mane pagirdėte,
buvau keleivis, ir mane priglaudėte, buvau nuogas – mane aprengėte, ligonis – mane
aplankėte, kalinys – atėjote pas mane“. (Mt 25,35-36)

Šie Jėzaus žodžiai yra tarsi atsakymas į klausimą, kuris dažnai
nuskamba mūsų galvoje ir širdyje: „Kur yra Dievas? Kur yra Dievas, jeigu
pasaulyje yra tiek blogio? Jei yra tiek alkanų, trokštančių žmonių, tiek
benamių, pabėgėlių, tiek ieškančių prieglobsčio? Kur yra Dievas, kai
nekalti žmonės miršta nuo smurto, terorizmo, karų? Kur yra Dievas, kai
negailestingos ligos nutraukia gyvenimo ir meilės ryšius? Arba kai vaikai
yra išnaudojami, žeminami ar patys kenčia nuo sunkių patologijų? Kur
yra Dievas abejojančių, baimės prislėgtųjų, nerimo akivaizdoje?“. Yra
tokių klausimų, į kuriuos nėra žmogiškų atsakymų. Galime tik žiūrėti į

Jėzų ir klausti Jo. O Jėzaus atsakymas yra toks: „Dievas yra juose. Jėzus
yra juose. Giliai susitapatinęs su kiekvienu iš jų, kenčia juose. Jis yra taip
susivienijęs su jais, kad sudaro beveik vieną kūną. Pats Jėzus pasirinko
susitapatinimą su šiais mūsų broliais ir seserimis, išgyvenančiais kančią
ir nerimą, sutikdamas eiti skausmo keliu, Kalvarijos link. Mirdamas ant
kryžiaus Jis atiduoda save į Tėvo rankas ir nešasi su savimi ir savyje,
kartu su dovanojančia meile, visos žmonijos fizines, moralines ir
dvasines žaizdas. Apkabindamas kryžiaus medį, Jėzus apkabina visų
laikų vyrų ir moterų nuogumą ir alkį, troškulį ir vienatvę, kančią ir mirtį.
Šį vakarą Jėzus ir mes kartu su Juo su ypatinga meile apkabiname mūsų
brolius iš Sirijos, kurie yra pabėgę nuo karo. Pasveikinkime juos ir
priimkime su broliška meile ir palankumu.
Eidami Jėzaus Kryžiaus kelią, mes atradome kaip svarbu tapti
panašiais į Jį, atliekant keturiolika gailestingumo darbų. Jie padeda
mums atsiverti Dievo gailestingumui, prašyti malonės suprasti, kad be
gailestingumo žmogus nieko negali padaryti. Be gailestingumo aš, tu,
mes visi negalime nieko padaryti. Pažvelkime pirmiausiai į septynis
gailestingumo darbus kūnui: alkaną pamaitinti, trokštantį pagirdyti,
nuogą aprengti, pakeleivį į namus priimti, ligonį aplankyti, kalinį
sušelpti, numirėlį palaidoti. Dovanai gavome, dovanai duokime! Esame
pašaukti patarnauti nukryžiuotam Jėzui kiekviename atstumtame
žmoguje. Paliesti Jo palaimintą kūną apleistame, alkanajame,
trokštančiame,
nuogame,
kalinyje,
ligonyje,
bedarbyje,
persekiojamame, pabėgėlyje,
imigrante – ten randame
mūsų Dievą, ten prisiliečiame
prie Viešpaties. Pats Jėzus
mums tai pasakė, pagal kokį
„protokolą“ būsime teisiami.

Kiek kartų tai padarėme vienam iš mažiausiųjų brolių, padarėme Jam.
(Pagal Mt 25, 31-46).
Po gailestingumo darbų kūnui eina gailestingumo darbai sielai:
abejojančiam patarti, nemokantį pamokyti, piktą darantį sudrausti,
nuliūdusį paguosti, nuoskaudas nukęsti ir kantriai pakęsti įkyrius
žmones, melstis už gyvus ir mirusiuosius. Mes kaip krikščionys esame
atpažįstami iš to, kaip priimame
vargšą, kuris yra sužeistas kūne ir
kaip priimame nusidėjėlį, kuris yra
sužeistas sieloje. Taip mes esame
atpažįstami kaip krikščionys.
Šiandien žmonijai reikia vyrų ir
moterų, ypač tokių jaunų kaip jūs,
kurie nenori savo gyvenimo
nugyventi pusiau. Reikia jaunų
žmonių, pasiruošusių išeikvoti gyvenimą dovanai tarnaujant
vargingesniems ir silpnesniems broliams, sekant Kristumi, kuris
padovanojo visą save už mūsų išganymą. Blogio, kančios, nuodėmės
akivaizdoje vienintelis galimas atsakymas Jėzaus mokiniui yra savęs
dovanojimas, net ir savo gyvybės, sekant Kristumi. Tai tarnavimo
nuostata. Jeigu tas, kuris vadina savo krikščionimi, gyvena ne tam, kad
tarnautų, nėra naudos iš jo gyvenimo. Savo gyvenimu jis išsižada Jėzaus
Kristaus. Šį vakarą, mielas jaunime, Viešpats jums atnaujina savo
kvietimą būti aktyviems patarnavime. Per jus trokšta žmonijos
reikmėms ir kančioms duoti konkretų atsakymą. Nori, kad būtumėte Jo
gailestingumo, meilės ženklu mūsų laikmečiui.
Tam, kad atliktumėte šią misiją, Jis jums nurodo asmeniško
įsipareigojimo ir savęs paaukojimo kelią, t.y. Kryžiaus kelią. Kryžiaus
kelias – tai yra laimė sekti Kristų iki pat galo, dažnai kasdieninio
gyvenimo dramatiškose aplinkybėse. Tai kelias, kuriame nebaisūs

nepasisekimai, nuvertinimai ir vienatvė. Todėl, kad žmogaus širdis yra
pripildyta Jėzaus pilnatve. Kryžiaus kelias yra Dievo gailestingumo ir
stiliaus kelias, kur Jėzus leidžia praeiti kartais pasidalinusios, neteisingos
ir pakrikusios visuomenės takeliais. Kryžiaus kelias yra vienintelis, kuris
nugali nuodėmę, blogį ir mirtį, nes jį perveria Kristaus prisikėlimo
akinanti šviesa. Šis kelias atveria naujo ir pilno gyvenimo horizontus. Tai
vilties ir ateities kelias! Tas, kuris jį nueina su dosnumu ir tikėjimu,
žmonijai dovanoja viltį ir ateitį. Tie, kurie nueina jį su dosnumu ir
tikėjimu, dovanoja viltį ir ateitį. Būkite vilties sėjėjais! Mielas jaunime,
aną Didįjį Penktadienį daugelis mokinių į savo namus sugrįžo nuliūdę,
kiti mieliau išėjo į užmiesčio sodybas tam, kad pamirštų Kryžių. Aš jūsų
klausiu ir atsakykite kiekvienas sau savo širdyje: kokie norite šį vakarą
sugrįžti į savo namus, į vietas, kuriose apsistojote? Kokie norite sugrįžti
šį vakarą, kad susitiktumėte su savimi pačiais? Pasaulis mus stebi ir
kiekvienam iš jūsų savo gyvenimu reikės atsakyti į šį klausimą.
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