
„Būkite žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai“ (Jok 1,22).

Evangelijos žodis – gyvybę teikiantis žodis, o kartu ir reikalaujantis, 
kad juo būtų gyvenama.

Jei Dievas mums kalba, kaip galėtume Jo Žodžio nepriimti? Biblija net 
1153  kartus  kartoja  kvietimą  Jo  klausyti.  Lygiai  taip  pat  Tėvas  kreipiasi  į 
mokinius, kai Žodis, Jo Sūnus, ateina gyventi tarp mūsų: “Klausykite Jo” (Mt 
17,5).

Tačiau Biblija kviečia klausytis labiau širdimi negu ausimis. Tai reiškia 
visiškai  pritarti,  paklusti,  sutikti  su tuo,  ką Dievas sako,  -  kaip vaikas,  kuris 
pasitiki mamos rankomis ir leidžiasi jos nešamas.

Būtent tai primena savo laiške apaštalas Jokūbas:

„Būkite žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai“.

Čia  ataidi  Jėzaus  mokymas,  skelbiantis  esant  palaimintą  tą,  kuris, 
išgirdęs  Dievo  Žodį,  Jo  laikosi  (plg.  Lk  11,28),  pripažįstantis  savo motina ir 
broliais tuos, kurie klausosi Dievo Žodžio ir Jį vykdo (plg. Lk 8,20-21).

Pavartodamas  Jėzaus  vartotą  įvaizdį,  Jokūbas  palygina  jį  su  sėkla, 
pasėta į mūsų širdį.  Ją reikia „klusniai“ priimti; tačiau priėmimo ir  klausymo 
neužtenka. Kaip sėkla turi duoti vaisių, taip Dievo Žodis turi virsti gyvenimu.

Jėzus  tai  paaiškino  palyginimu  apie  du  sūnus.  „Taip“,  -  atsakė 
pirmasis sūnus tėvui, kai šis jam liepė dirbti laukuose, bet nenuėjo. „Nenoriu“, - 
atsakė kitas sūnus, tačiau paskui pakluso tėvui,  parodydamas darbais,  ką iš 
tikrųjų reiškia klausytis Žodžio (plg. Mt 21,28-30).

Geras  Žodžio  klausytojas,  –  vėl  tvirtina  Jėzus  „Kalno  pamokslo“ 
pabaigoje, – yra tas, kuris vykdo jį, suteikdamas tvirtumo savo gyvenimui tarsi 
ant uolos pastatytam namui (plg. Mt 7,24).

„Būkite žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai“.

Kiekvienu  savo  Žodžiu  Jėzus  išreiškia  visą  savo  meilę  mums. 
Įkūnykime jį, įsisavinkime, patirkime, kokią gyvenimo jėgą skleidžia mumyse ir 

aplink mus, jei Juo gyvename. Taip pamilkime Evangeliją, kad leistumės į ją 
perkeičiami ir ji lietųsi kitiems. Šitaip mes atsiliepsime į Jėzaus meilę savąja.

Tada jau nebe mes gyvensime, Kristus gyvens mumyse. 
Realiai pajusime esą laisvi nuo savęs pačių, nuo savo ribotumo, mus 

pavergusių dalykų. Dar daugiau: pamatysime prasiveržiant meilės revoliuciją, 
kurią mumyse gyvenantis Jėzaus sužadins visuomenės terpėje, į kurią esame 
pasinėrę. 

„Būkite žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai“.

Tai patyrėme jau pačioje Judėjimo pradžioje, Antrojo pasaulinio karo 
metais, kai Triente dėl dažnų bombardavimų bėgdavome į slėptuves su savim 
pasiėmę tik mažąją Evangeliją.

Atsiversdavome  ir  skaitydavome  ją  ir,  manau,  ypatingos  Dievo 
malonės dėka Žodžiai, kuriuos tiek daug kartų buvome girdėję, nušvito visai 
naujai.  Tai  buvo  gyvenimo Žodžiai,  Žodžiai,  galintys  tapti  gyvenimu. „Mylėk 
savo  artimą  kaip  save  patį“  (Mt  22,39),  ir  nepaisant  karo  pilkumo  bei 
tragiškumo taip mylimiems žmonėms sugrįždavo šypsena, ramybė, gyvenimo 
prasmė. „Duokite ir jums bus duota“ (Lk 6,38), ir po mūsų, nors ir nežymaus 
dosnumo parodymo,  mus  apipildavo  gausybė  Apvaizdos  dovanų  –  gėrybės, 
kurias dosniai išdalydavome miesto vargšams.

Išvydome  aplink  mus  gimstant  gyvą,  visiškai  susiformavusią 
bendruomenę, kuri vos po kelių mėnesių jungė jau 500 žmonių.

Visa tai gimė dėl nuolatinės bendrystės su Žodžiu, kuri buvo pastovi; 
tai buvo akimirka po akimirkos besitęsianti dinamika. Buvome apsvaigę Žodžiu, 
galima sakyti,  Žodis  gyveno mumis.  Užteko pasakyti:  „Gyveni Žodžiu?“, „Esi 
gyvas Žodis?“, kad dar pagreitėtų gyvenimas Juo.

Turime sugrįžti į tuos laikus. Evangelija yra aktuali visada. Tik mes 
turime tuo tikėti ir tai patirti.
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