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kai kurie iš Jūsų nustebote praėjusiame, rugsėjo, „Artumos“ numeryje radę tokią, regis, visai
nešventą pinigų temą: kaip čia dabar – katalikiškas žurnalas tokiam žemiškam, gal net nešvariam reikalui skiria
tiek dėmesio? Kai kas labai aktyviai ir teisingai sureagavote, ir
už tai esame Jums kaip visada dėkingi!
Ogi šį mėnesį Jums siūlomą svarstymų temą – šventumas
šiandien – kas nors pamatęs gali ir nusivilti: na ir blaškosi jie
nuo vieno kraštutinumo prie kito ir nori dabar nuo pinigų šokti prie dangaus... Neskubėkite, tikrai ne šventeiviškai ir šį kartą
norime pasikalbėti. Kaip pinigai yra ne svetimi krikščioniui, o
tik atspindi jo žemiškąją tikrovę, taip ir šventumas yra ne vien
Dangaus šventųjų reikalas, bet skiriamas, dovanojamas kiekvienam iš mūsų. Juk pati Biblija byloja:

Antanas SAULAITIS SJ
Edis buvo Dievo draugas

12

„Šventas yra tasai, kuris jus pašaukė, tad ir jūs patys tapkite
šventi visu savo elgesiu, kaip parašyta: Būkite šventi, nes aš esu
šventas...“ (1 Pt 1, 16, taip pat plg. Kun 11, 44; 19, 2; 20, 7).
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Taigi, jei jau esame tikintys į Dievą, negalime praleisti pro
ausis net keletą kartų mums pabrėžtinai tariamų žodžių ar apsimesti, kad neišgirdome tokio kvietimo-pašaukimo. Bet ką
tai mums reiškia praktiškai? Ar Šventasis Raštas ir jo Autorius
mums skelbia utopijas bei neįmanomus dalykus? Juk gyvename tokiame baisiame pasaulyje, esame tokie nuodėmingi, kad ir
šiaip vos ištveriame: ne šventumas mums galvoje! Geriau, taip
sakant, būsiu sveikas ir turtingas, o šventaisiais tegu tie kunigėliai ir vienuoliukės būna – jų toks darbas (o jei dar pamatome ir
„nešventą“ jų poelgį, tai visai nusiraminame: jeigu jie tokie, ko
čia iš manęs norėti!).
Sakysit, štai, ir šio žurnalo viršelis tą patį tvirtina: Kristus savo šlovėje (X a. vidurio manuskriptas iš Athelstano psalmyno,
Anglija) apsuptas šventųjų – kankinių, kunigų, vienuolių, visai
nepanašių į mus, nuodėmingus... Vis dėlto žinau, jog šitaip nesakysite, nes daugelis Jūsų visai kita parodėte ir išgyvenote šią
vasarą, ateidami susitikti su šventąja Teresėle. Jūs tikrai spindėjote šventumu čia, greta mažos šventosios, kurios didybė – vienintelis troškimas mylėti Šventąjį.
Smagaus Jums skaitymo, malonaus rudens ir paprasto kasdienio šventumo!
Darius Chmieliauskas
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