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Mielieji, 
nors kalendoriuje dar pats gavėnmetis, „Artuma“ 

Jus pasitinka jau velykiniu viršeliu! Prieš akis dar 
ne vienas pasninkinis penktadienis ir nuostabiausi 
mūsų Viešpaties kančios istorijos liturginiai suda-
bartinimai... Bet juk visa tai pilnai ir iš esmės gali-
me išgyventi tik dėl to, kad jau dabar mes žinome 
ir trokštam džiūgauti, nes Kristus prisikėlė iš tiesų! 
O ir pati Bažnyčia su visa savo tūkstantmete patirtim ir išmintim 
pačiam gavėnios vidury, ketvirtąjį sekmadienį, pasidabina rausva li-
turgine spalva ir kviečia džiūgauti – Laetare! Beje, Velykos šiemet 
vėlyvos neregėtai – ar žinote, kad paskutinį kartą taip vėlai jos buvo 
švenčiamos... 1886 metais? Na, ir tikrai žinokite, kad paskutinį kartą 
švenčiame, nes... taip vėlai šiam šimtmety jų daugiau nebebus!

Šios „Artumos“ tema, toliau žygiuojant per didžiąsias nuodėmes ir 
gražiausias dorybes, – rūstumas ir romumas. Tikrai nelengva jau vien to-
dėl, kaip atsidus tėvas Antanas, kad šnekamojoje kalboje žodžio romus 
net išgirsti netenka. Bet čia pat paaiškins. Ir dar visokių tekstų bus, tačiau 
nei vienas autorius nepacitavo tokio smagaus popiežiaus, sušaukusio Va-
tikano II Susirinkimą, paskelbto jau palaimintuoju, apie kurį yra pasklidę 
aibės anekdotų... Ir štai prašau – Jono XXIII „romumo dekalogas“: 

Tik šiandien aš pabandysiu gyventi kaip niekada –
neketindamas išspręsti viso gyvenimo problemų.

Tik šiandien aš būsiu mandagus ir paslaugus –
nieko nekritikuosiu ir nesikėsinsiu ką nors pataisyti 

ar drausminti, išskyrus save patį.
Tik šiandien aš būsiu laimingas,

nes esu sukurtas laimei ne tik būsimame pasaulyje, bet ir šiame.
Tik šiandien aš prisitaikysiu prie aplinkybių,

nenorėdamas, kad jos paklustų mano užgaidoms.
Tik šiandien aš paskirsiu dešimt minučių gerai knygai,

prisimindamas, kad kaip maistas reikalingas kūnui, 
taip gera knyga – sielos gyvenimui.

Tik šiandien aš padarysiu gerą darbą ir apie tai niekam nepasakosiu.
Tik šiandien aš padarysiu nors vieną dalyką, kurio nenoriu,

ir jei būsiu įžeistas, aš pasistengsiu, kad niekas apie tai nesužinotų.
Tik šiandien aš susidarysiu smulkią dienotvarkę,

gal aš jos neįvykdysiu, bet ją vis tiek parašysiu.
ir saugosiuos dviejų negandų: skubėjimo ir neryžtingumo.

Tik šiandien aš tvirtai tikėsiu (net jei aplinkybės bus priešingos),
kad Apvaizda rūpinasi manimi taip, 

tarsi daugiau niekas pasaulyje neegzistuotų.
Tik šiandien aš nesibaiminsiu

ir ypač nebijosiu gėrėtis tuo, kas gražu, ir tikėti gerumu.
Aš galiu daryti gėrį dvylika valandų ir nenuleisti rankų.
Bet jei galvočiau, kad turiu tai daryti visą gyvenimą – 

pritrūkčiau drąsos.

Pridurti nebeturiu ką. Tik siekti įgyvendinti. Dar palinkėti sau 
ir Jums: išgyventi ir šias Velykas, ir rausvąjį sekmadienį, ir kiekvieną 
dieną – kaip paskutinę! 

Su džiaugsmu, Darius Chmieliauskas 


