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Apie gavėnią

Mes ruošiamės išgyventi dar kartą didžiausią krikščionių šventę – šv. Velykas. Gavėnia padeda mums
įsigyventi į tas paslaptis, tai yra mirti su Kristumi nuodėmei, kad prisikeltume kartu su Juo.
Gavėnia trunka keturiasdešimt dienų: neskaičiuoja sekmadienių ir tridienio, tai realiai mums
primena 40 metų , kuriuos tauta praleido dykumoje ir 40 dienų , kurias Kristus praleido dykumoje.
Taigi, mes išeiname į dykumą.
Skaitome Penkiaknygėje, kad tas laikas, buvo išbandymų laikas. Tauta turėjo kovoti prieš visokias
pagundas. Kristus taip pat išėjo į dykumą . Išėjo, ne tik pabūti ramiai su tėvu, bet kovoti prieš šėtoną.
Nesistebėkime, jei šis gavėnios laikas bus kovos laikas. Mes paskelbiame kovą savo priešams –
nuodėmėms, blogiems įpročiams. Ir nesitikėkime, kad mūsų įpročiai paleis mus lengvai. Pranašas
Ozėjas sako, kad dykuma yra ir sužadėtuvių laikas: „ Aš išviliosiu savo sužadėtinę į dykumą ir ten
prabilsiu jos širdžiai. „
Šia kova priartėjame prie Viešpaties, todėl išgyvename ir sugrįžimo džiaugsmą. Šiame laike
atsisakome to, kas atima mūsų džiaugsmą.
Dykuma yra dyka vieta. Dėl šios priežasties sutikti Dievą yra lengviau. Egipto žemė pilna stabų.
Gavėnia – ypatingų rekolekcijų laikas, kur galime labiau pasitraukti nuo pasaulio ir kaip dykumoje
ieškoti Dievo.
Bažnyčia tradiciškai prašo susilaikyti nuo triukšmingų pramogų. Tai nėra formalus draudimas, kaip
pvz, griežtai uždrausta klausytis muzikos. Bet, galime gavėnioje, kaip ir kitose rekolekcijose ieškoti
tylos ir susikaupimo. Tyla yra būtina sąlyga, kad gyventume su Dievu. Ta tyla nebūtinai yra išorinė
tyla. Mieste visada girdime įvairius garsus, gatvės triukšmas, kaimynai ir t.t. Bet, jei esu bendrystėje
su Dievu, viduje turiu tylą. Tyla yra chaoso priešingybė, susitelkimas savyje ir dialogas su Dievu. Kol
mano galva pilna šurmulio, sunku susisiekti su Dievu.
Šv. Trejybės Elžbieta ( visai šviežia šventoji ), kuri norėjo anksti įstoti į karmelio vienuolyną, turėjo
likti pasaulyje iki tol , kol mama jai suteikė leidimą. Iki to laiko ji gyveno įprastą pasaulietinį gyvenimą:
kelionės, susitikimai su draugais... dalyvavimas įvairiose šventėse.
Šokiuose jos draugė sakė jai : „ Elžbieta, tu , regi Dievą. „ Ji pastebi, kad jos širdis yra kitur. Elžbieta
sako, kad dar negali įstoti į vienuolyną, o širdis trokšta vienatvės Dieve. Todėl nori ji širdyje įsikurti
celę ir ten apsigyventi. Jos paguoda , kai dalyvauja šventėse, yra džiaugtis Dievo buvimu ir galvoti
apie Dievą ten, kur visi Jį pamiršta.
Trejybės Elžbieta yra tylos ir susikaupimo šventoji. Ji pažadėjo, kad po jos mirties, padės tiems, kurie
kreipsis į ją dėl susikaupimo.
Štai ištrauka laiško sesei : „ Aš taip norėčiau tau parodyti laimės paslaptį, kaip Dievulis man parodė.
Tau reikia pasistatyti, kaip ir aš, mažą celę savo širdyje. Ten pagalvosi, kad gerasis Dievas ten yra ir
tu ten , kartas nuo karto, užeisi. Jei tu jauti, kad nervai neatlaiko, kad esi nelaiminga, greitai pabėk į
tą vietą ir pavesk visa tai Mokytojai. O, jei tu bent kiek pažintum, malda nebebūtų tau nuobodi. Man
atrodo, kad yra poilsis, atsipalaidavimas. Mes tiesiog ateiname pas tą, kurį mylime ir stovime prie

Jo, kaip mažas vaikas savo mamos glėbyje. O kokie mes laimingi kai gyvenamo gerojo Dievo
artumoje, kai mūsų gyvenimas tampa buvimu su Mylimuoju, meilės bendravimu, kai sugebame
atrasti Mokytoją, savo sielos gilumoje. Tuomet , mes niekada nebesame vieni ir trokštame vienatvės,
kad būtume kartu su mūsų dievišku svečiu. „
Ir kitas laiškas : „Štai ką Jis nori nuveikti mumyse: kiekvieną minutę , Jis nori, kad išeitumėte iš savęs,
kad paliktumėte , bet kokį rūpestį, kad pasitrauktumėte į širdies vienatvę. Jis visuomet , ten jūsų
laukia. Jis nori jus išlaisvinti iš kalčių , per nuolatinį bendravimą su Juo. Po truputį siela pripranta
gyventi Jo akivaizdoje. Ji supranta, kad turi savyje mažą draugą. Galbūt, jūs galvojate, kad esate
menki, trapūs kūriniai. Juo labiau. Nežiūrėdamas į savo trapumą būsite išgelbėtas, bet žiūrėdamas
į Tą , kuris yra tobulas tyrumas ir šventumas.
Palieku jus su tomis mintimis. Man atrodo, kad apie tylą ir susikaupimą nebereikia nieko pridėti.
Geros Gavėnios. „ Štai dabar palankus metas, štai dabar išganymo diena „.

