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Laiškas skaitytojams

Meilieji mūsų Skaitytojai ir Bičiuliai,
kaip Jūs jau žinote – dvigubai pastorėjusi „Artuma“ reiškia tikrąją vasarą! O šį kartą
dar ir pasipuošusi Čiurlionio nuostabiai lietuviškai vasarišku viršeliu! Labai norėjosi kažko čiurlioniško ne tik dėl to, kad šiame numeryje bandome bent truputėlį praskleisti neapsakomojo mūsų tautos genijaus asmenybę, bet ir todėl, jog net UNESCO 2011-uosius
visam pasauliui paskelbus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio metais mūsuose jis vis dar
lieka nepakankamai atpažintas ir apgodotas pranašas...
Na, o keliaudama per gražiausiųjų dorybių kalvas ir didžiųjų nuodėmių slėnius, „Artuma“ šįsyk siūlo
atidžiau pažvelgti į pavydą ir meilingumą. Seniai jau visiems žinoma ir Jūs patys turbūt ne kartą įsitikinote, jog apie nuodėmes rašyti ir kalbėti yra gerokai lengviau nei apie dorybes. Bet žinote ką: sulaukęs
kone visų tekstų šiam numeriui, buvau vis dėlto priblokštas, kad šitaip sunku ar net beveik neįmanoma
byloti apie meilumą... Ir staiga – nušvitimas! Tai vaikai – jų mintys viską sudėliojo į savo vietas: visiškai paprastai, trumpai ir drūtai jie išaiškino meilingumą, pridurdami keletą tikslių pastabų apie pavydą. Tiesiog genijai! O paskaitęs jų „Laiškus ateities žmogui“ – apsiverkiau. Tad silpnesnių nervų tėvams
beigi seneliams nerekomenduoju.
Ir dar vienas paradoksas bei sukrėtimas, kurį patyriau šio numerio temos dėka. Petras, Uola, ant kurios
pastatyta Bažnyčia, mums rašo ir nemeluoja: „Jūs gi esate patyrę, koks meilus yra Viešpats“ (1 Pt 2, 3), o Paulius apaštalas priduria: „Jūsų meilumas tebūna žinomas visiems. Viešpats yra arti!“ (Fil 4, 5). Bet ką gi reiškia
Šventraštyje keliasdešimt kartų pakartoti tokie sakiniai: „Viešpats, vardu Pavydusis“ (Iš 34, 14b), „Viešpats, tavo Dievas, yra sudeginanti ugnis, pavydus Dievas“ (Įst 4, 24), „Viešpats ginkluosis pavydžia meile“ (Išm 5, 17)
ir t. t., ir pan.?.. Argi nenuostabu, meilieji, – Dievas šitaip mus myli, kad net nesigėdija apsireikšti kaip pavydžiausias pasaulyje, pasiruošęs tuoj pat pribaigti bet ką, besiartinantį prie vienintelės savo mylimosios,
t. y. prie mūsų! Pasiduodu, esu Jo meilumo nugirdytas, amžiams apsvaigęs Jo meile (plg. Pat 5, 19)!
Darius Chmieliauskas
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