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Nuolankiai Jūsų,
Darius Chmieliauskas

Gero kino kampelis
Ramūnas AUŠROTAS
Dar kartą atgal į gamtą

Ar žinote, kad kitą kartą taip anksti kaip šįmet Velykos bus tik... 2228 metais?! Kažin ar besulauksim... Užtat kaip nuostabu, kad Prisikėlimą
Bažnyčia kviečia švęsti iki pat Sekminių, net ir po
to – sekmadienį kiekvieną! Tad dar ir dar kartelį: būkite pasveikinti,
nes Kristus iš tiesų prisikėlė! Nes švenčiame juk ne kokią nors „pavasario“, „zuikučių“ ar „kiaušiukų“ šventę, o mūsų Viešpaties pergalę
už mus ir mums, Gyvybės pergalę prieš mirtį!
Turbūt dėl to ir Gyvybės dieną Lietuvoje vyskupai pasiūlė švęsti paskutinįjį balandžio sekmadienį – kasmet tai būna jau po Velykų. Todėl ir „Artuma“ negali neatsiliepti į tą gyvybiškai jautrią temą. Tik šį kartą norėtume pažvelgti kiek kitu žvilgsniu. Mat tai, jog
net ir toks jaunuolis kaip Jūsų nuolankus tarnas nebesulauks čia tų
ankstyviausiųjų Velykų – tiesiog faktas; bet klausimas išnyra – ar
pati Žemė jų sulauks, kai iš visur skverbiasi šauksmai pavojaus apie
globalines kataklizmas? O ir nuosavomis akimis regime nūnai populiariomis tapusias snieguotąsias Velykas beigi žaliąsias Kalėdas...
Tai kas čia dedas, kurlink viskas eina?..
Ne, dar ne apie pasaulio pabaigą šis žurnalo numeris, tik apie
ekologiją: ar tai tėra madingas žodis (taip mėgstamas visokių eurobiurokratų), ar – tikra bėda, reali grėsmė žmonijai, mums patiems?..
Ir kaipgi mes, krikščionys katalikai, turėtume čia elgtis, juk Šventajame Rašte nedviprasmiškai Kūrėjas atiduoda mums valdyti žemę
ir viešpatauti gamtai:
Dievas juos palaimino, tardamas: „Būkite vaisingi ir dauginkitės,
pripildykite žemę ir valdykite ją! Viešpataukite ir jūros žuvims, ir padangių paukščiams, ir visiems žemėje judantiems gyvūnams.“ Dievas
tarė: „Štai aš jums daviau visus, visoje žemėje sėklą teikiančius augalus
ir visus medžius, kurie veda vaisius su sėklomis; jie bus jums maistas.“
<...> Taip ir įvyko. Dievas apžvelgė visa, ką buvo padaręs, ir iš tikrųjų
matė, kad buvo labai gera (Pr 1, 28–31).
Tad dabar suprantamiau, kodėl šįkart žurnalo viršelyje matote
pavaizduotą Dievą, kuriantį dangų bei žemę (taip tiksliai ir tikslingai, kad net su skriestuvu! Iš iliustruotos Biblijos, XIII a. pr., Prancūzija). Tačiau vis vien neaišku: tai ar tūlam tautiečiui, kertančiam
savus ir svetimus miškus, turi rūpėti tos ozono skylės, ar ne, jeigu jo
kišenėj, piniginėj ar skrandely vien skylutės?..
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P. S. Na, o kad nepalikčiau Jūsų vien su klausimais, užbėgsiu už
akių ir šį tą atsakysiu poetiškai tiksliais Benedikto XVI žodžiais iš
enciklikos „Išgelbėti viltimi“: „Argi dabartinė istorija mums iš naujo
nepatvirtina, jog pasaulio teigiamai statydinti neįmanoma niekur,
kur sielos prižėlusios laukinių augalų?“



