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Gerieji „Artumos“ bičiuliai,

na štai, atsivertėte paskutinįjį šių metų numerį, 
vadinasi, užbaigiame dar vienerius metus, išgyven-
tus drauge, artumoje... Ne, tikrai ne liūdesio gaido-
mis norisi dabar dūsauti (maždaug: „Dar metais 
pasenom“, „Pavargom, o kiek visko ir vėl nesuspėjom“, „Ech...“ etc.). 
Kažkoks tylus dėkingumas spurda širdy: pirmiausia Viešpačiui – už 
dovanotą laiką, gyvenimą ir palaimą; ne menkiau norisi dėkoti ir 
artimiausiems – už kasdienį palaikymą, kantrybę ir supratimą; taip 
pat – dėkui ir Jums, mieli „Artumos“ bičiuliai, bendradarbiai ir ge-
radariai! Jūsų artuma (skaitant žurnalą, atsiliepiant, parašant, kri-
tikuojant, patariant, platinant, skelbiant, konkrečia pagalba ar tie-
siog palaikomąja malda) mums ypač brangi, nes be jos labai greitai 
netektume jėgų toliau dirbti bei drauge su Jumis ir dėl Jūsų kurti 
„Artumą“. Visiems ir kiekvienam – ačiū!

Šio žurnalo viršelis Jus sveikina bylodamas didžiausiąją Dievo 
dovanos mums istoriją (iliustracija iš De Lislio psalmyno, XIV a. pr., 
Anglija). Ir tai neišvengiama, juk gruodžio mėnuo persmelktas 
adventiniu Ateinančiojo laukimu ir kalėdiniu Viešpaties Užgimimo 
džiaugsmu. Tačiau kita vertus, gruodis patapo tokiu visuotinio „ge-
rumo“ mėnesiu, kai kone visur siaučia įvairios labdarybės akcijos... 
O mes vis dar jautriai ir atsargiai žiūrime į visokius „geradarius“: 
ar ne dėl savo naudos, garbės ar bent jau reklamos jie užsiima tais 
geraisiais darbeliais?.. Tad ir nutarėme šiame numeryje pasvarstyti 
apie geradarystę, mielaširdystę – žodžius, kurie net mūsų mieliausios, 
švenčiausios lietuvių kalbos dabartiniuose žodynuose braukiami kaip 
psn. (pasenę) ir šiaip jau taisytini. Bet dievaži, negaliu patikėti, kad 
Jūsų, gerieji žmonės, širdys būtų tokios „moderniškos“, nuolat įtarios 
ir neatsivertų tikrajai artimo meilei – mielaširdystei?! Jūs juk tikrai 
prie Kūčių stalo pasikviečiate ar bent mintimis bei malda sušildote 
vienišus, vargstančius!.. O labiausiai mane sukrečia, kad, nepaisy-
damas viso to, Viešpats mus myli kiekvieną tiesiog beprotiškai... ir 
visai ne dėl mūsų gerųjų darbų! Štai kaip skelbia apaštalas Paulius 
(kurio garbei popiežius ketina paskirti ateinančius metus):

<...> kai pasirodė mūsų Gelbėtojo Dievo gerumas ir meilė žmonėms, 
jis išgelbėjo mus Šventosios Dvasios atgimdančiu ir atnaujinančiu nu-
plovimu, tik ne dėl mūsų atliktų teisumo darbų, bet iš savo gailestin-
gumo. Jis mums dosniai išliejo tos Dvasios per mūsų Gelbėtoją Jėzų 
Kristų, kad, nuteisinti jo malone, taptume viltimi amžinojo gyvenimo 
paveldėtojais. (Tit 3, 4–7)

Tai bent kalėdinė dovanėlė, gerumo akcija! Džiūgaukim, kelkim 
linksmybes!

Darius Chmieliauskas

P. S. O kad prieššventiniai rūpesčiai Jūsų pernelyg neprislėgtų, tik 
primenu, jog galite padaryti puikią Kalėdų dovaną savo artimesniems 
bei tolimesniems artimiesiems – užsakyti „Artumą“ 2008-iesiems,  
ir tada bus dar smagiau didesniame būryje ištisus metus gyventi	
Dievo ir žmonių artumoje!


