
„Kokia  kita  didelė  tauta  turi  įstatus  ir  įsakus  taip  teisius,  kaip  šis 
mokymas ...?“ (Įst. 4,8).

Keturiasdešimt metų trukusi Izraelio tautos kelionė per dykumą buvo 
išbandymo  ir  malonės  metas.  Dievas  išgrynino  jos  širdį  ir  parodė  jai  savo 
begalinę meilę.

Dabar  ruošiantis  jai  įžengti  į  pažadėtąją  žemę,  Mozė  atgaivina 
išgyventą patirtį. Ypač primena visų gražiausią dovaną, kurią kartu gavo: Dievo 
įstatymus, sutrauktus į Dešimt Įsakymų ir visus kviečia juos įgyvendinti.

Išdėstydamas Dievo pamokymus, Mozė lieka sužavėtas, koks artimas 
buvo Dievas savo tautai,  kaip rūpinosi ja, išmokė tokių išmintingų gyvenimo 
normų, tad sušunka:

„Kokia  kita  didelė  tauta  turi  įstatus  ir  įsakus  taip  teisius,  kaip  šis 
mokymas ...?“

Į kiekvieno žmogaus širdį įrašė Dievas savo įstatymą, kalbėjo visoms 
tautoms skirtingais būdais ir skirtingu metu. Kiekvienas žmogus gali džiaugtis 
meile, kurią Jis parodė visiems. Tačiau ne visada lengva suvokti Dievo planą 
žmonijai. Dėl to Dievas pasirinko mažą tautą, Izraelį, kad aiškiau apreikštų savo 
planą.  Galiausiai  atsiuntė  savo  Sūnų  Jėzų,  kuris  atskleidė  Dievo  veidą, 
parodydamas jį  esant Meile ir sutraukdamas jo įstatymą į vienintelį įsakymą: 
meilę Dievui ir artimui.

Kiekvienos  tautos  arba  ir  atskiro  žmogaus  didybė  pasireiškia 
asmeniškai pritariant Dievo įstatymui savuoju „taip“.

Šis pritarimas nėra dirbtinis antstatas ir juo labiau ne atitrūkimas nuo 
tikrovės;  nėra  pasidavimas  mažiau  ar  daugiau  geram  likimui  ir  net  ne 
nusilenkimas  lemčiai,  lyg  galvotume:  taip  nustatyta,  taip  turi  būti,  tai 
neišvengiama.

Ne, tai – geriausia, kas gali nutikti žmogui. Galimybė bendradarbiauti, 
kad atsiskleistų didingas Dievo planas, skirtas jam ir visai žmonijai, tai yra, kad 
ji  taptų  viena,  meile  sujungta  šeima  ir  mokėtų  gyventi  Jo  paties  dieviškąjį 
gyvenimą.

Tad ir mes kaip Mozė galime sušukti:

„Kokia  kita  didelė  tauta  turi  įstatus  ir  įsakus  taip  teisius,  kaip  šis 
mokymas ...?“

Kaip mėnesį gyventi šiuo gyvenimo Žodžiu?
Eidami prie dieviško įstatymo šerdies, kurią Jėzus sutraukė į vienintelį 

meilės įsakymą.
Jei peržvelgiame Dešimt Įsakymų, kuriuos Dievas mums padovanojo 

Senajame Testamente, galime tvirtinti, kad, išties mylėdami Dievą ir artimą, jų 
visų tobulai laikomės.

Argi netiesa, kad tas, kuris myli Dievą, negali įsileisti į savo širdį kitų 
dievų?

Kad tas, kuris myli Dievą, Jo vardą taria sakraliai ir ne be reikalo?
Kad tas, kuris myli, džiaugiasi galėdamas bent vieną dieną per savaitę 

skirti Tam, kurį labiausiai myli?
Ar netiesa, kad tas, kuris myli kiekvieną artimą, negali nemylėti savo 

tėvų?  Argi  neaišku,  kad  tas,  kuris  myli  kitus,  nesugeba  jų  apvogti,  žudyti, 
išnaudoti savo egoistiniams geismams, melagingai liudyti prieš juos?

Ir argi netiesa, kad jo širdis jau pilna bei patenkinta, ir tikrai netrokšta 
kitų nuosavybės ar žmonių?

Taip yra: kas myli, nenusideda, laikosi visų Dievo įstatų.
Ne kartą patyriau tai savo kelionių metu, sutikdama skirtingų tautų ir 

genčių. Prisimenu itin stiprų įspūdį, kurį man padarė Bangwa tauta Fonteme, 
(Kamerūnas), kai 2000 metais naujai priėmė kvietimą mylėti.

Kas dieną kartkartėmis paklauskime savęs, ar mūsų veiksmai pagrįsti 
meile.  Jei  taip  yra,  mūsų  gyvenimas  nebus  bergždžias,  bet  prisidės 
įgyvendinant Dievo planą žmonijai.
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