
„Mano  maistas  –  vykdyti  valią  to,  kuris  mane  siuntė,  ir  baigti  jo 
darbą“ (Jn 4,34).

Štai nuostabus Jėzaus žodis, kurį kiekvienas krikščionis tam tikru būdu 
gali pakartoti sau ir kuris, jei įgyvendinamas, gali labai toli nuvesti gyvenimo 
Šventojoje Kelionėje.

Sėdėdamas prie Jokūbo šulinio Samarijoje, Jėzus buvo beužbaigiantis 
savo pokalbį su samariete. Sugrįžę iš netoliese esančio miesto, kur buvo nuvykę 
ieškoti maisto, mokiniai stebisi, kad Mokytojas šnekučiuojasi su moterimi. Vis 
dėlto  nė  vienas  nepaklausė,  kodėl  taip  elgiasi  ir,  samarietei  pasišalinus, 
paragina  pasistiprinti.  Atspėjęs  jų  mintis,  Jėzus  paaiškino  savo  motyvą, 
atsakydamas: „Aš turiu valgyti maisto, kurio jūs nežinote“.

Mokiniai nesupranta: galvoja apie materialųjį maistą, tad vienas kitą 
ima klausinėti,  gal  jiems  nesant,  kažkas  atnešė  jam valgyti?  Tuomet  Jėzus 
prabyla atvirai:

„Mano  maistas  –  vykdyti  valią  to,  kuris  mane  siuntė,  ir  baigti  jo 
darbą“.

Maistas kasdien reikalingas palaikyti gyvybei. Jėzus to neneigia. Čia 
Jis kalba kaip tik apie maistą, tad ir apie jo natūralią būtinybę, tačiau tuo Jis 
nori pabrėžti kito maisto egzistavimą ir poreikį, svarbesnio maisto, be kurio Jis 
negali gyventi.

Jėzus  nužengė  iš  Dangaus  vykdyti  valią  to,  kuris  Jį  yra  siuntęs  ir 
užbaigti  Jo  darbą.  Neturi  savo  minčių  ar  sumanymų,  vien  -  savojo  Tėvo. 
Žodžiai, kuriuos taria ir darbai, kuriuos atlieka, yra Tėvo; vykdo ne savo valią, 
bet to, kuris Jį yra siuntęs. Toks yra Jėzaus gyvenimas. Vykdyti šitai - numarina 
Jo alkį. Taip darydamas, maitinasi.

Visiškas pritarimas Tėvo valiai paženklina Jo gyvenimą iki mirties ant 
kryžiaus, kur išties užbaigia Tėvo Jam patikėtą darbą.

„Mano  maistas  –  vykdyti  valią  to,  kuris  mane  siuntė,  ir  baigti  jo 
darbą“.

Tėvo valios vykdymas Jėzui yra Jo maistas, nes, ją įgyvendindamas, 
„pasisavindamas“, „valgydamas“, susitapatindamas su ja, gauna iš jos Gyvybę.

O kokia yra Tėvo valia, Jo darbas, kurį Jėzui pavesta užbaigti?
Tai  –  suteikti  žmogui  išganymą,  suteikti  jam  Gyvenimą,  kuris 

nemiršta.
Šio gyvenimo daigą per savo pokalbį ir savo meilę Jėzus ką tik įdiegė 

samarietei. Išties, netrukus mokiniai išvys, kaip šis Gyvenimas dygsta ir plečiasi, 
nes samarietė perduos jos atrastą ir gautą lobį kitiems samariečiams: „Eikite 
pažiūrėti žmogaus…, ar jis nebus Mesijas?“ (Jn 4,29).

Jėzus,  kalbėdamas su samariete,  atskleidžia  planą Dievo,  kuris  yra 
Tėvas: visi žmonės gaus Jo gyvenimo dovaną. Būtent šį darbą Jėzus nori kuo 
greičiau atlikti, kad paskui galėtų pavesti jį savo mokiniams, Bažnyčiai.

„Mano  maistas  –  vykdyti  valią  to,  kuris  mane  siuntė,  ir  baigti  jo 
darbą“.

Ar ir mes galime gyventi šiuo tokiu tipišku Jėzaus Žodžiu, tiek, kad 
išskirtiniu būdu sugebėtume atspindėti Jo būtį, Jo misiją, Jo uolumą?

Be abejonės!  Dėl Kristaus mums perduoto Gyvenimo dabar ir  mes 
galėsime gyventi kaip Tėvo vaikai, tad ir maitinti savo gyvybę Jo valia.

Dėl to akimirka po akimirkos vykdykime tai, ko Jis nori iš mūsų, ir 
darykime tai kuo tobuliau, lyg neturėtume daugiau ką veikti. Išties, Dievas ir 
nenori daugiau.

Tad maitinkimės tuo, ko akimirka po akimirkos Dievas nori iš mūsų. 
Patirsime, kad šitai mus pasotina: suteikia ramybę, džiaugsmą, laimę; leidžia 
jau dabar patirti - ir aš neperdedu - kas yra palaima.

Šitaip ir mes diena iš dienos padėsime Jėzui užbaigti Tėvo darbą.
Tai geriausias būdas išgyventi Velykas.

Chiara Lubich

Nuoširdžiai kviečiame susitikti    Šiauliuose   kovo 11d., antradienį, 
po 11h šv. Mišių katedroje Katechetikos Centre (Vilniaus g. 247b).

Jau dabar norime Jums pranešti, 
kad Marijapolis šiemet vyks birželio 20-24d. Dauguose.
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