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Atokvėpio valandai

planuodami šiais metais savo kelionę su Jumis
per gražiausias dorybes ir didžiąsias nuodėmes, kovo numeryje buvome nutarę patyrinėti godumą bei
dosnumą... Ir neapsirikome – mat ką tik paskelbtoje
popiežiaus Benedikto XVI žinioje šių metų gavėniai Šventasis Tėvas
taip pat daug dėmesio skiria būtent šiai temai. Todėl su džiaugsmu
pateikiame Jums keletą ištraukų iš jo laiško (žinoma, būtų smagu ir
visą publikuoti, deja, jis paskelbtas, kai jau visai buvome beužbaigią
rengti šį numerį; na, bet tie, kas norės, jį tikrai ras internete, o gal net
savo parapijos laikraštėlyje ar skelbimų lentoje).
Tad ir šios „Artumos“ viršelis byloja gavėniškas beigi goduoliškas
bylas – Jėzus išvarto prekiautojų stalus. Įstabu, kad tai nutinka anųjų,
svarbiausiųjų Velykų išvakarėse, po to, kai Kristus šlovingai įžengia į
Jeruzalę ir... „įėjęs į šventyklą, Jėzus išvarė visus parduodančius ir perkančius šventykloje, išvartė pinigų keitėjų stalus bei karvelių pardavėjų suolus ir tarė jiems: ‘Parašyta: Mano namai vadinsis maldos namai,
o jūs pavertėte juos plėšikų lindyne!’“ (Mt 21, 12–13).
Man šioje istorijoje nuostabiausia tai, ką iš to įvykio prisimena
mylimasis Jėzaus mokinys Jonas – tik jis užrašo šiuos Mokytojo žodžius: „iš mano Tėvo namų nedarykite prekybos namų!“ (Jn 2, 16).
Vadinasi, Viešpatį šitaip smarkiai skaudino ne tiek pati žmonių godulystė – visur, net ir švenčiausiose vietose, siekti pasipelnyti. Jėzaus,
Tėvo mylimojo Sūnaus, šventąjį pyktį pažadina tai, kad gobšumas visiškai užtemdo Tėvo meilę, paniekina, atstumia, išmeta ją... Ir ne tik
iš šventyklos, bet galiausiai iš gyvenimo, iš mūsų pačių. Juk tas pats
Viešpats Jėzus mums atskleidė, kad mes patys esame Dievo šventovės, Tėvo sukurtos ir mylimos, kuriose gyvena Šventoji Dvasia!.. Štai
koks Dievo dosnumas! Ar ne apie tai mums rašo ir popiežius: „Argi
įmanoma suvokti Dievo tėvišką gerumą, kai širdis pilna savęs paties
ir savų planų, kuriais tikimasi garantuoti sau ateitį?“
Tad kaip džiugu, kad ateina gavėnia – metas, kai vėl iš naujo turėsime galimybę žengti atsivertimo keliu į Velykas, leisdami Viešpačiui išvartyti mūsų godulius ir priimdami dieviškąjį dosnumą – „žodį
apie kryžių“!
Jūsų Darius Chmieliauskas
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