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Mieli „Artumos“ bičiuliai,

nebijosiu prisipažinti, kad įteikdami Jums šį, sudvigubintą žurnalo numerį, ypač džiaugiamės, nes karš-
čiu ir darbais pašėlęs birželis labai nuvargino turbūt ne tik mus, bet ir Jus. Vadinasi, pagaliau atostogos!

Vasarai parengėme Jums daug, tikimės, įdomaus ir gaivinančio skaitymo. Temą šįkart padiktavo 
Lietuvos jaunimo dienos, suburiančios tūkstantines minias nuostabių jaunuolių katalikų, nors taip 
dažnai girdime dejuojant: koks amžinai blogas tas jaunimas, kaip neina į bažnyčias ir t. t., ir pan. Taigi 
ir bandome svarstyti apie jauną žmogų – koks jis, kas jam svarbu, ko jam reikia, kokie jo santykiai su 
vyresniąja karta, visuomene, Bažnyčia?..

O viršelyje matote Kristaus Atsimainymo sceną (armėniška miniatiūra iš Vaspurkano Evangelijos, 1450 m.). 
Ją parinkome ne tik todėl, kad vidurvasary švenčiama ši liturginė šventė (beje, katalikų kažkaip nepelnytai mažiau 
vertinama, nei Rytų krikščionių), bet ir dėl to, jog tas Jėzaus „pokštas“ – labai jaunatviškas, keistas, smagus ir kupi-
nas vilties nuotykis (žr. Mt 17, 1–8). <...> štai skaistus debesis apsiautė juos, ir štai balsas iš debesies prabilo: „Šitas 
yra mano mylimasis Sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Klausykite jo!“ Tai išgirdę, mokiniai parpuolė kniūbsti, labai išsigandę. 
Bet Jėzus priėjo, palietė juos ir tarė: „Kelkitės, nebijokite!“ Pakėlę akis, jie nieko daugiau nebematė, tik vieną Jėzų.

Skamba visai kaip Jaunimo dienų tema: „Drąsos! Tai aš“ (Mt 22, 27). Gal ir mes, nusiraminę, pailsėję, atjau-
nėję ir Jėzaus paliesti, galėsime visur įžvelgti tik Viešpaties artumą?!

Gero skaitymo, malonių poilsio akimirkų ir, svarbiausia, palaimingo artumo Dievo ir žmonių bendrystėje! 
„Artumoje“ dabar susitiksime rugsėjį (o gal dar kur ir atlaiduose?).

Jūsų (pavargęs, bet laimingas) Darius Chmieliauskas


