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pagaliau sugrįžus vasarai į Lietuvą, „Artuma“
sugrįžta pas Jus ir prie savo dorybių bei nuodėmių
plano. Tik šį sykį norėčiau pradėti nuo ko kito. Šis
birželis kaip niekad apstus liturginių švenčių: be
įprastinių Antaninių, Joninių ir Petrinių, dar apturėsime ir visas Šeštines, Sekmines, Švč. Trejybę ir Devintines (ech,
užuojauta zakristijonams – jiems baisiausias mėnuo!). Tačiau, teneužpyksta Dievas ir visi šventieji, čia priminsiu ir pasveikinsiu ne
juos, o pirmąjį birželio sekmadienį švenčiamą Tėvo dieną. Ir, be didelių abstrakčių išvedžiojimų beigi pasinaudodamas tarnybine padėtimi, sakau, apsikabinsiu savąjį gimdytoją: Tėti, atsiprašau, kad
taip retai beaplankau Tave, kad per mažai Tau padedu, kad taip
seniai Tau besakiau – myliu Tave, Tetuk... Ačiū Tau, kad Tu buvai
ir tebesi! Ir ačiū Dieve, Tėve, Tau už Tėtį!
Na, o dabar prie birželio „Artumos“ ir jos didžios nuodėmės bei
nuostabios dorybės – tai besotystė ir saikingumas. Iš pirmo žvilgsnio
jos atrodė tokios nuobodžios ir savaime aiškios... tačiau smagiųjų
mūsų autorių dėka staiga paaiškėja visai kiti dalykai. Pamatysit. Bet
dar keistesni reikalai daros, kai pabandai šiuo klausimu pasigilinti
ir pasiteirauti Jėzaus Kristaus...
Trečią dieną Galilėjos Kanoje buvo vestuvės. Jose dalyvavo
Jėzaus motina. Į vestuves taip pat buvo pakviestas Jėzus ir jo mokiniai. Išsibaigus vynui, Jėzaus motina jam sako: „Jie nebeturi vyno.“ Jėzus atsakė: „O kas man ir tau, moterie? Dar neatėjo mano
valanda!“ Jo motina tarė tarnams: „Darykite, ką tik jis jums lieps.“
Ten buvo šeši akmeniniai indai žydų apsiplovimams, kiekvienas
dviejų trijų saikų talpos. Jėzus jiems liepė: „Pripilkite indus vandens.“ Jie pripylė sklidinus. Tuomet jis pasakė: „Dabar semkite ir
neškite stalo prievaizdui.“ Tie nunešė. Paragavęs paversto vynu
vandens ir nežinodamas, iš kur tai (nors tarnai, kurie sėmė vandenį, žinojo), prievaizdas pasišaukė jaunikį ir tarė jam: „Kiekvienas žmogus pirmiau stato geresnio vyno, o kai svečiai įgeria,
tuomet prastesnio. O tu laikei gerąjį vyną iki šiolei.“ Tokią stebuklų pradžią Jėzus padarė Galilėjos Kanoje. Taip jis parodė savo
šlovę, ir mokiniai įtikėjo jį (Jn 2, 1–11).
Tai štai kokie paradoksai aplink mus ir mūsų Dievą vyksta. Ar
pamatysiu čia jo šlovę? Įtikėsiu? Ne, ne vyno kiekiu – juo nereikia
patikėti, nes jo būta iš tiesų, ir daug, LABAI DAUG (nesakysiu,
kiek šimtų litrų). Ar įtikėsiu, kad Dievo meilė gali būti tik besotiška?! Maža to, ta Meilės beprotystė gali paversti mano vargo ašarą į
beribį džiaugsmą ir neišsenkančią malonę!
Jūsų, be saiko skolingas, Darius Chmieliauskas

Gyvenimas kaip senas vynas
Vanda IBIANSKA
Kartais Lietuvoje
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Viršelyje – Vestuvės Kanoje. Šventojo Išganytojo bažnyčios (dabar Kariye mečetė)
Choroje mozaika. XIV a., Stambulas, Turkija. Jono Malinausko nuotrauka



