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paskutinis šių metų numeris Jus sveikina neįprastu viršeliu... Daug pasaulyje bažnyčių, vadinamų šedevrais, tačiau labai nedaug prilyginamų tiesiog stebuklui, o jų architektams – pradėtos beatifikacijos
bylos. Daug pasaulyje bažnyčių, dedikuotų Šventajai
Šeimai, tačiau nedaug tokių, kurių pašventinti atvyktų pats Šventasis Tėvas. O kai visa tai vyksta mūsų
laikais, čia ir dabar, argi galėtume bent lašeliu to Grožio su Jumis nepasidalyti?! Taip, tai Sagrada Familia – Šventosios Šeimos bažnyčia,
suprojektuota dieviškojo katalono Gaudí. Jos fasado vaizdas daugeliui gerai žinomas ir tapęs Barselonos simboliu. Tad ieškojome mažiau
matyto, bet ne mažiau įspūdingo... Žinoma, plokščias vaizdas niekada
neatspindės nepakartojamos tikrovės. Tačiau bent lašeliu. O štai dar
keletas Popiežiaus išminties spindulių, spindinčių gelme ir paprastumu, pasakytų dedikuojant šią šventovę:
<...>Visi kartu siekime, kad pasaulis pamatytų Dievo veidą, kuris yra
meilė ir vienintelis galintis atsiliepti į mūsų pilnatvės troškimą. Prieš akis turime didžiulę užduotį: parodyti visiems, kad Dievas yra taikos, o ne smurto,
laisvės, o ne prievartos, harmonijos, o ne disonanso Dievas. Todėl manau,
kad šios bažnyčios dedikavimas Šventajai Šeimai ypač reikšmingas laikais,
kai žmogus galvoja, kad gali savo gyvenimą kurti nusigręždamas nuo Dievo, tarsi Viešpats neturėtų nieko jam pasakyti. Šiuo kūriniu Gaudí parodo,
kad Dievas yra tikrasis žmogaus matas; kad tikro originalumo paslaptis,
kaip jis sakė, yra grįžimas prie savo šaknų, tai yra Dievo<...>
Jėzaus, Marijos ir Juozapo šeima visada buvo laikoma meilės, maldos
ir darbo mokykla. Šios bažnyčios sumanytojai norėjo pasauliui parodyti
Dievo akivaizdoje išgyvenamą meilę, darbą ir tarnystę pagal Nazareto
šeimos gyvenimo pavyzdį. Gyvenimo sąlygos labai pasikeitė, kartu pasiekta didžiulė technikos, kultūros ir socialinė pažanga. Negalime tenkintis
šia pažanga. Ją turi visada lydėti moralinė pažanga: šeimoms skiriamas
dėmesys, joms teikiama pagalba ir apsauga, nes didžiadvasiška neišardoma vyro ir moters meilė yra veiksminga aplinka ir pamatas žmogaus
gyvybei nuo buvimo įsčiose, gimimo, augimo iki natūralios pabaigos. Tik
ten, kur yra meilė ir ištikimybė, gimsta ir išlieka tikroji laisvė.
Norisi tiesiog nutilti ir pasinerti, kontempliuoti tą Žodžio ir Kūrėjo
grožį... Tačiau trumpam sugrįžkim ir į šią laikiną tikrovę – į gruodį ir
„Artumą“. Mat šiame numeryje – ne vien apie Gaudí. Kalėdinio gerumo
akcijų fone bandome pasvarstyti: daryti gera? Kam – sąžinei nuraminti,
dangaus karalystei pelnyti po mirties ar ją jau dabar kurti?.. Vakar nugirdau žodžius, ištartus Seime pristatant kitų metų biudžetą: „Geriems
darbams ir dosnumui pinigų nėra.“ Pagalvojau, mūsų skaitytojai su tuo
tikrai nesutiks – geriems darbams labai dažnai pinigų ir nereikia.
Ačiū Jums, kad buvote su „Artuma“ šiais metais, ačiū Jums, kad
esate! Ir dar kartą: Visi kartu siekime, kad pasaulis pamatytų Dievo
veidą! Palaimingų advento ir Kalėdų akimirkų Jums linkiu viso „Artumos“ kolektyvo vardu!
Darius Chmieliauskas
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P. S. O kad neapsunktų kalėdinių dovanų paieškos, nekukliai priminsiu: tik iki gruodžio 18 d. sau ir savo artimiesiems užsakydami „Artumą“
2011-siems galėsite ištisus metus prisiminti šių Kalėdų dovanas!

Viršelyje – Šventosios Šeimos bažnyčios Barselonoje centrinės navos fragmentas. L’Osservatore Romano nuotrauka



