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Mielieji,
tikiuosi, kad perskaitę rugsėjo numerį ištikimiausieji Skaitytojai sukluso: o ką toliau pateiks mums „Artuma“, šiais metais jau pabaigusi kelionę per septynias didžiąsias nuodėmes
ir gražiausiąsias dorybes? Ogi dar įstabesnius
dalykus: nutarėme paakinti apsvarstyti... dieviškąsias dorybes – tikėjimą, viltį ir meilę bei
jų priešybes, antipodus – netikėjimą, neviltį ir neapykantą. Nutarti
gerai, o įgyvendinti ir vėl, pasirodo, ne taip paprasta...
Tačiau vis dėlto išdrįskime ir šįkart imkimės tikėjimo bei netikėjimo
realybės. Gi drąsina mus tam net pats popiežius, valstybiniam vizitui į
Vokietiją parinkęs devizą – „Ten, kur Dievas, ten yra ateitis!“. Ir ką tik
pradėjęs apaštališkąją kelionę savo tėvynėje Šventasis Tėvas sakė taip:
„Šiandieninė kultūra kaskart vis labiau abejinga religijai; visuomenėje
vis labiau įsivyrauja įsitikinimas, kad nereikia ieškoti tiesos, o reikia siekti
tik to, kas gali būt naudinga. Bet juk žmogui būtinas bendrų vertybių
pamatas. Be jo kiekvienas žmogus vadovautųsi tik savo individualizmu.“ O susitikime su Vokietijos Evangelikų Bažnyčių vadovais Benediktas XVI šitaip teigė: „Dievo nepaisymas mūsų visuomenėse vis labiau akivaizdus. Vis mažiau rūpi Apreiškimo istorija, apie kurią mums
kalba Šventasis Raštas. Tad gal ir mes turėtume pasiduoti sekuliarizmo
spaudimui ir, atskiedę savąjį tikėjimą, tapti moderniais žmonėmis? Žinoma, idant tikėjimas būtų šiuolaikiškas, reikia jį vis iš naujo permąstyti ir naujai gyventi juo. Tačiau tikėjimo atskiedimas mums nepadės.
Mums reikia tikėjimo visumos.“ Na, ar tai ne tiesioginis kvietimas beigi
iššūkis mums? Dar skrisdamas lėktuve Benediktas XVI žurnalistams
kalbėjo tiesiai, parodydamas, kaip gerai supranta šiandienį žmogų: „Kodėl pasilieku Bažnyčioje, nors matau joje skandalus ir baisų nužmogėjimą? Ar esu čia tarsi sporto klube arba kultūrinėje draugijoje, kurioje
patenkinamas mano interesas, o jei nebepatenkinamas – išstoju; o gal
Bažnyčia yra kažkas daugiau, kažkas gilesnio? Reikia atnaujinti supratimą apie Bažnyčią kaip apie Dievo tautą, išmokti, kaip iškentėti ir
skandalus, ir darbuotis prieš juos, pasiliekant toje Bažnyčioje. O ji yra
tarsi Viešpaties tinklas. Juo sugaunamos tiek geros, tiek blogos žuvys,
iškeliamos iš mirties jūros į gyvybės pasaulį.“
Ką čia ir bepridursi! Na, nebent šį tą iš savo aplinkos. Vos prieš
keletą dienų, tik pradėjusi ruoštis Pirmajai Komunijai, mūsų devynmetė dukra labai nustebusi manęs klausia: „Tėti, kodėl kai kurie vaikai ruošiasi eit Komunijos, nors visai netiki Dievu?!?“ Tiesą sakant,
mane labiau stebina jų tėvai... Visa viltis, kad čia pas mus papuolus
į griežtas bei mylinčias seselių benediktinių rankas, su Gailestingo
Dievo malone ir padedant Alfa kursui (skirtu tikėjimui įkvėpti ar
atgaivinti), nutiks stebuklai! Tikėkime.
Jūsų, Darius Chmieliauskas

P. S. Beje, sakysit, o viršelis – kodėl ir vėl Švč. Mergelė? Ir dar ne Rožančinė, nors spalio mėnuo? O regint štai Adomo ir Ievos – mūsų, žmogišką, netikėlišką nusigręžimą nuo Dievo Veido, ar kas galėtų būt gražesnio už tobulo tikėjimo Marijos Fiat – Taip Viešpaties kvietimui?!

Viršelyje – Apreiškimas Mergelei Marijai. Fra Angelico, apie 1430–1432 m., Italija



