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pirmiausia – dėkoju Jums, kad palaikėte
mūsų sumanymą šiais metais pasigilinti į gražiausių dorybių ir didžiausių ydų temas. Jūsų teigiami atsiliepimai tikrai padrąsino mus,
kad iš pirmo žvilgsnio senamadiškos temos vis
dėlto yra labai aktualios ir šiandien.
Taigi, sausį pažvelgę į nuolankumą ir puikybę, žengiame toliau. Vasarį, užuot piktinęsi, kad pagal jau ir mūsuose įsigaliojusią
tvarką „pražysta“ milijonai raudonųjų širdelių, nutarėme aptarti
tyrumą ir gašlumą. Tai ištarus išsyk įsivaizduojame, kas turima galvoje. Tačiau, pasirodo, ne viskas taip banalu.
Visai bebaigiant rengti šį numerį pakliuvo man kanadiečio,
Nekaltojo Prasidėjimo Marijos oblatų kunigo Ronaldo Rolheiserio
knyga su nuostabiai taikliomis pastabomis apie nūdienos žmonių
skaistumą. Deja, knyga angliška, tad nebespėjome gauti autorinių teisių ir išversti bent ištraukėlę. Tačiau vis tiek noriu trumpai
Jums perteikti jo mintį.
Kaip teigia garsus daugybės leidinių skiltininkas, gyvename kultūroje, nesugebančioje išlaukti (ne tik moraline, bet ir ekonomine,
socialine prasme). Ir skaistybė, sako dvasininkas, visų pirma yra ne
seksualinė sąvoka. Ji nusako visų patirčių (įskaitant ir lytiškumo)
priimtinumą ir ribas. Būti skaisčiam reiškia viską priimti pagarbiai
ir tik tada, kai esame tam pasirengę. Tad paniekiname skaistumą
tuomet, kai priimame ką nors nepagarbiai ar būdami tam nesubrendę. Patirtys, kelionės, pasiekimai, atvirumas naujovėms, seksas, tabu laužymas – visa gali būti gera, jeigu tai išgyvenama laiku
ir pagarbiai. Ir atvirkščiai, visos patirtys (net ir savaime geros) gali
„sudraskyti“ mūsų sielas, jeigu tik jos išgyvenamos visiškai negerbiant savo ar kito asmens pilnatvės. Taigi, pasak kunigo Ronaldo,
jeigu net savo vaikučiams duodame viską ir tuoj pat, jaunuoliai
gauna viską, ko užsigeidžia, tai kodėl stebimės, kad mūsų dvidešimtmečiai atrodo tokie nuobodžiaujantys, ciniški, persisotinę ir
pavargusios dvasios?.. Ar nesame siaubingai gašlūs, jei naudojamės
kaip savo neatimama teise tuo, kas iš tiesų yra dovana?..
Gi tokioje šviesoje gal visai kitaip atsiskleis ir šios „Artumos“
viršelis. Man seniai kirbėjo mintis, kad Viešpats, paprašydamas nevalgyti vaisių nuo gero ir pikto pažinimo medžio, norėjo ne atimti
iš žmogaus kažką, bet ruošė jį dar didesnei dovanai – pirmųjų tėvų
skrandžiai gal dar nebuvo jai subrendę?!
Darius Chmieliauskas
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