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Anthony de Mello SJ. Paukščio giesmė

1. Kviečiai iš Egipto piramidžių
Sauja penkių tūkstančių metų senumo kviečių buvo aptikta viename senovės Egipto valdovų kape. Kažkas pasodino grūdus ir, visų nuostabai ,javai sudygo.
Man vis atrodydavo, kad Šventraščio žodžiai sausi ir negyvi. Šie žodžiai gali šimtmečius glūdėti, pasilikdami sėkla, kol pasėjami  į imlią, vaisingą širdį. Dabar žinau, kad jie pilni energijos ir gyvybės. Tačiau mano širdis buvo suakmenėjusi ir apmirusi, tai kaipgi galėjo kas nors ten augti?

Dėkojame Tau, mūsų Tėve, už gyvenimą ir pažinimą, kuriuos Tu mums atskleidei per savo Sūnų Jėzų Kristų. Garbė Tau per amžius.
Kaip grūdai pasėti kalnuose ir surinkti tapo viena duona, taip tesusirenka į vieną Tavo Bažnyčią iš visų žemės pakraščių Tavojoje Karalystėje, nes Tavo yra jėga ir garbė Kristuje Jėzuje per amžių amžius. Amen. (Didachė)
Paprasta širdis...

2. Formulė
Mistikas sugrįžo iš dykumos. „Pasakyk mums, - prašė žmonės, - koks yra Dievas."
Bet kaipgi jis galėjo jiems papasakoti, ką buvo patyręs savo širdyje? Argi galima Dievą išreikšti žodžiais?
Galiausiai jis jiems pateikė formuluotę – netikslią ir netinkamą, - vildamasis, kad kurie nors iš jų panorės įsitikinti patys. 
Jie pačiupo formuluotę. Pavertė ją šventu tekstu. Privertė kitus ja įtikėti. Per didžiules kančias paskleidė ją svetimuose kraštuose. Kai kurie net atidavė už ją gyvybę.
Mistikas liūdėjo. Verčiau jau būtų nieko nesakęs.

Dykumos tėvų patirtis. „Nesielvartauk, jei tučtuojau negauni iš Dievo, ko prašai; Jis nori dar daugiau gero tau suteikti, jei ištvermingai melsdamasis pasiliksi su Juo“.
Melskime ištvermės ir kantrybės dvasios.

3. Pažinti Kristų
Dviejų bičiulių — neseniai atsivertusiojo ir netikinčio - dialogas:
„Tai tu įtikėjai Kristų?"
„Taip.
„Tai turi išties daug apie jį žinoti. Pasakyk, kokioje šalyje jis gimė?"
„Nežinau."
„Kokio amžiaus jis mirė."
„Nežinau."
„Kiek pamokslų jis pasakė?"
„Nežinau."
„Kaip žmogus, kuris pareiškia įtikėjęs Kristų, tu žinai tikrai ne kažin ką!"
„Tu teisus. Man gėda, kad aš tiek mažai apie jį težinau. Bet štai ką aš žinau tikrai: Prieš trejus metus aš buvau girtuoklis. Prasiskolinęs. Mano šeima iro. Kas vakarą, kai grįždavau namo, žmona ir vaikai drebėdavo iš baimės. O dabar mečiau gerti; mes nebeturime skolų; mūsų namai laimingi. Visa tai man padarė Kristus. Tiek aš apie jį tikrai žinau!"

Žinoti iš tiesų. Tai yra: būti perkeistam žinojimo. Šv. Augustinas.

4. Tomas Akvinietis liaujasi rašęs

Pasakojama, kad Tomas Akvinietis, vienas iš gabiausių teologų pasaulyje, staiga liovėsi rašęs.
Kai jo sekretorius nusiskundė dėl neužbaigto darbo, Tomas atsakė: „Broli Reginaldai, prieš keletą mėnesių aš prisiliečiau prie Absoliuto, todėl dabar viskas, ką esu kada nors parašęs apie Dievą, man atrodo nelyginant šiaudelis".

„Suteik man, Visagalis Dieve, malonę, kad aš ugningai trokščiau, išmintingai tyrinėčiau, teisingai pažinčiau ir tobulai atlikčiau visam kas tik tau patinka.“

 „Tas, kuris žino, nekalba. Tas, kuris kalba, nežino?" Rytų išmintis.

5. Jėzaus žvilgsnis
Evangelijoje pagal Luką skaitome:
Petras atsakė: „Žmogau, aš nesuprantu, ką tu sakai". Ir tuoj pat, dar jam kalbant, pragydo gaidys. Tuomet Viešpats atsigręžė ir pažvelgė į Petrą... ir Petras išėjo laukan, ir karčiai pravirko.
Mano santykiai su Viešpačiu buvo pakankamai geri. Aš prašydavau jo malonių, kalbėdavau su juo, melsdavausi jam, dėkojau jam... Tačiau visąlaik mane persekiojo nesmagus jaumas, jog jis nori, kad aš pažvelgčiau į jį. O aš to nedariau. Aš kalbėdavau su juo, bet visada kreipdavau akis į šalį, jausdamas jo žvilgsnį. Aš bijojau. Maniau, kad jame slypi kaltinimas dėl kokios nors neatgailotos nuodėmės. Man atrodė, jame rasiąs reikalavimą, kad jis kažko iš manęs laukia. Pagaliau vieną dieną aš sukaupiau drąsą ir pažvelgiau! Ir neišvydau nei kaltinimo, nei reikalavimo, žvilgsnis bylojo vien:  „Aš myliu tave".
Ir aš išėjau, ir pravirkau kaip Petras.

Šv. Domininkas naktinės adoracijos metu prarasdavo laiko pojūtį ir imdavo gailiai verkti. Broliai susirinkę į koplyčią melstis ryto maldų ir radę apsiašarojusį Šventąjį klausdavo, ko šis verkęs. Šventojo atsakymas būdavo paprastas: „Dievas toks didis ir gailestingas, o aš toks nuodėmingas ir neištikimas“.

Kartais mūsų širdis tampa kieta ir užsispyrusi ir ją suminkština tik ašarų malonė. Kartais mes net nežinome, ko turime melsti. Tačiau Dievas yra Dievas.

6. Ignacas Lojola
Šešiolikto šimtmečio mistikas Ignacas Lojola apie save sakė, kad savo atsivertimo laikotarpiu jis neturėjo į ką kreiptis dvasinės pagalbos, todėl jį mokė pats Viešpats kaip mokytojas vaiką.
Kartą jis pareiškė, kad jei net visi šventieji raštai būtų sunaikinti, jis laikytųsi jų tiesų dėl to, ko Viešpats asmeniškai jį mokė.
Krikščionis: „Deja, aš persisotinau žmonėmis, kurie man vadovavo. Jie iškamavo mane nesibaigiančiais savo mokymais, kol aš vos begalėjau per tą klegesį girdėti tave. Man niekad nedingtelėjo, kad tu galėjai būti mano mokytojas, nes jie sakė: „Mes esame tavo vieninteliai mokytojai; tas, kurs klauso mūsų, klauso jo".
Bet aš neteisus, kaltindamas juos ar apgailėdamas jų vaidmenį savo gyvenime. Tai aš kaltas. Nes man stigo tvirtybės juos nutildyti; drąsos pačiam išsiaiškinti; kantrybės sulaukti tavo nustatytos valandos; ir tikėjimo, kad kažkada, kažkur tu sulaužysi savo tylėjimą ir pats man atsiskleisi.
7. Meilės užmaršumas
„Kodėl tu vis kalbi apie mano praeities klaidas? - tarė vyras. - Maniau, kad tu atleidai ir pamiršai."
„Aš taip ir padariau, - pasakė žmona. - Bet tu niekada nepamiršk, kad aš atleidau ir pamiršau."
Nusidėjėlis: „Neprisimink mano nuodėmės, o Viešpatie!"
Viešpats: „Kokių nuodėmių? Aš jas kadaise pamiršau. Turėsi paklibinti mano atmintį".
Meilė pamiršta, kas buvo bloga (l Kor 13).

Šv. Kotryna Sienietė Kristų laikė savo Sužadėtiniu, tiksliau Sutuoktiniu. Ji patyrė mistines vestuves ir galiausiai galėjo ištarti: „Tu – esi viskas, aš – esu niekas“.

8. Šnekus įsimylėjėlis
Įsimylėjėlis daugybę mėnesių nesėkmingai piršosi, kentėdamas žiaurias atstūmimo kančias. Galiausiai jo išrinktoji nusileido. „Ateik į tokią ir tokią vietą, tokią ir  tokią valandą", - pasakė jinai jam.
Ir štai įsimylėjėlis pagaliau sėdi šalia mylimosios. Jis išsitraukė pluoštą meilės laiškų, kuriuos buvo jai parašęs per tuos mėnesius. Tai buvo aistringi laiškai, išreiškiantys skausmą ir deginantį troškimą. Jis pradėjo garsiai juos skaityti. Minutės bėgo, o jis vis skaitė ir skaitė. Galop moteris pratrūko: „Kas tu per paikšis :oksai? Visi tie laiškai apie tai, kaip tu manęs ilgiesi. Ir štai pagaliau aš čia su tavim, o tu gaišti laiką su savo kvailais laiškais".
y Štai aš čia, su tavimi, — sako Dievas, — o tu vis mąstai apie mane savo galvoje, mali apie mane savo liežuviu ir ieškai manęs savo knygose. Kada tu nusiraminsi ir praregėsi?"
Šarlis de Fuko pasirinko Nazareto šeimos paslėptą gyvenimą vienumoje ir dykumoje. Savo ereme jis gyveno vienas, visiškai vienas, retai kada aplankomas žmonių, nebent kartais vietinių ne visiškai draugiškų beduinų. Tačiau jėgų taip gyventi jis sėmėsi iš Eucharistinio Jėzaus, kurį garbino.

9. Nesikeisk
Daugelį metų aš buvau neurotikas. Mane kankino nerimas, buvau depresyvus ir egoistiškas. Visi įkalbinėjo mane keistis. Aš piktinausi, bet sutikau su jais ir norėjau pasikeisti, tačiau tiesiog negalėjau, kad ir kaip stengiausi. Labiausiai mane žeidė tai, kad ir mano geriausias draugas — kaip ir kiti, nuolat man kartojo tą patį. Jaučiausi bejėgis ir užspeistas į kampą. Ir štai vieną dieną jis man pasakė: „Nesikeisk. Aš myliu tave tokį, koks esi". Tie žodžiai skambėjo man kaip muzika: „Nesikeisk. Nesikeisk. Nesikeisk... aš myliu tave tokį, koks esi". Aš atsipalaidavau. Atgijau. Ir staiga - pasikeičiau! Dabar aš žinau, kad negalėjau iš tiesų pasikeisti, kol nesuradau, kas mane mylėtų, nepaisydamas,
pasikeisiu aš ar ne.
Ar taip tu myli mane. Dieve?
Šventasis Dievo Jonas buvo visiškai našlaitis, svetimų gerų žmonių užaugintas, buvo samdomas kareivis, daugelį metų jį kankino nenumaldomas troškimas, ugnis ir tik sutikęs su Dievo valia Grenadoje įsteigti prieglaudą paties vargingiausiems valkatoms, įgavo sielos ramybę. Dievas prisipažino mylįs Joną tokį, koks jis yra, o Jonas visam gyvenimui pamilo Dievą.

10. Ačiū ir taip
Kaip mes mylime Dievą? Žinoma, ne taip kaip asmenis, kuriuos matome, girdime, liečiame. Nes Dievas nėra asmuo mūsiškuoju supratimu. Jis yra Nežinomasis, absoliutus Kitas, aukščiau už tokias sąvokas, kaip ji ir jis, asmuo ir daiktas.
Kai mes sakome: publika užpildo salę, dainininko balsas užpildo salę, - mes vartojame tą patį žodį įvardyti du skirtingus reiškinius. Kai mes sakome: mes mylime Dievą, mes mylime savo draugus, — tuo pačiu žodžiu išreiškiame dvi skirtingas realybes. Dainininko balsas realiai neužpildo salės; mes negalime realiai mylėti Dievą įprastine šio žodžio prasme.
Mylėti Dievą visa širdimi — tai iš visos širdies sakyti gyvenimui taip; be išlygų priimti visa, kas Dievo skirta; laikytis nuostatos, kurios laikėsi Jėzus, sakydamas: „Teesie ne mano, bet tavo valia!"
Pats geriausias išaiškinimas, ką reiškia iš tiesų mylėti Dievą, slypi Dago Hammersjeldo žodžiuose:
Už visa, kas buvo, ačiū.
Viskam, kas bus, taip.
Čia yra tai, ką galima duoti tik Dievui. Čia jis neturi varžovų. Supratus, kad tai ir reiškia mylėti Dievą, išsyk suvokiama, jog yra visai kas kita, nei mylėti draugus iš visos širdies, aistringai.
Dainininko balsas neginčijamai valdo pilnutėlę žmonių salę. Minia nėra jo konkurentas. Vienintelis konkurentas yra kitas balsas. Dievas neginčijamai karaliauja tavo širdyje. Žmonės joje nėra konkurentai. Vienintelis konkurentas yra asmuo arba daiktas, verčiantis tave susilpninti savąją ačiū ir taip nuostatą.

Tėve mūsų...




