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Pergalė sunaikino mirtį! 
Kurgi, mirtie, tavoji pergalė? 
Kurgi, mirtie, tavasis geluonis?! (1 Kor 15, 54-55)

Nors pirmi skaitytojai šį numerį atsivers Di-
džiąją savaitę, tai ne kliūtis jau dabar sveikinti Jus, 
mieli „Artumos“ žmonės, su Velykomis – didžiausia 
krikščionių švente, iškilmių iškilme! Juk Viešpaties kančia ir mirtis 
būtų beprasmė, jeigu ne Prisikėlimo tikrovė. Apaštalas Paulius sako 
itin kategoriškai: „...jei Kristus nebuvo prikeltas, tai jūsų tikėjimas 
tuščias, ir jūs dar tebesate savo nuodėmėse“ (1 Kor 15, 17).

Šių metų Velykos dar džiugesnės tuo, kad jas tą pačią dieną šven-
čia viso pasaulio krikščionys, taip pat ir pagal Julijaus kalendorių gy-
venančios kai kurios Stačiatikių bažnyčios. Todėl „Artumos“ virše-
liui parinkome meistro Dionisijaus (Maskvos mokykla, XV a. pr.) 
ikoną Anastasis – Prisikėlimas, arba tiksliau, Prisikėlusiojo vaizda-
vimas, jam nužengiant į pragarus, kur išgelbėjimo laukė anksčiau 
užmigusieji. Nuostabus ir sykiu kraupokas atvaizdas, nes regime tai, 
ką nūdien dažnai norima nutylėti: vieni išgelbėjami, o kiti... Vieš-
paties angelai čia negailestingi – visi ietimis persmeigę po puolu-
sįjį (prie kiekvieno yra užrašas su vardu, t. y. nuodėme), o apačio-
je pribaigiamas jųjų svarbiausias, kurio vardą nesunku numanyti.  
Apreiškimo knyga apie juos skelbia: „Pati mirtis ir mirusiųjų pasau-
lis buvo įmesti į ugnies ežerą. <...> O bailiams, neištikimiems, ne-
švankėliams, žudikams, ištvirkėliams, burtininkams, stabmeldžiams 
ir visiems melagiams skirta dalis ežere, kuris dega ugnimi ir siera; 
tai yra antroji mirtis“ (Apr 20.14, 21.8).

Tačiau šie žodžiai skirti ne pagąsdinti, bet mūsų tikėjimo bei gy-
venimo tikrovei priminti. Ir šio numerio temą – gyvybės kultūra ir 
kova už gyvybę – pasirinkome ne vien todėl, kad balandį vėl švęsime 
Gyvybės dieną, inicijuotą didžiojo gyvybės apaštalo Jono Pauliaus II.  
Ar verta apie tai iš naujo kalbėti? Juk dažnam katalikui tai tapę lyg 
kokiais nuvalkiotais šūkiais, o ateistai ir taip meiliai džiaugiasi „at-
bundančia gamta“... Bet ne pavasario pumpurėliai bei paukštelių bal-
seliai mums apreiškia gyvasties pergalę prieš mirtį, o tik pats Die-
vas, Gyvybės kūrėjas, teikėjas ir šaltinis, atidavęs savo Sūnų, idant 
šis Kryžiumi ir Prisikėlimu nugalėtų mūsų nuodėmės vaisių – mir-
tį. Jis ir tik Jis grąžina mums gyvybę. Dar daugiau – Jis įtraukia mus 
į dieviškąjį Gyvenimą. Tik Jis tegali šitaip nelogiškai atsidėkoti už 
visas mirtinas mūsų kiaulystes!

Kristus – visų mūsų Pergalės vardas. Būkime juo amžinai pasvei-
kinti, palaiminti ir nugalėti!

Darius Chmieliauskas

P. S. Na va, o kažkas sako – kova už gyvybę atgyveno... Ką tik su-
žinojau, kad Europos žmogaus teisių teismas nuteisė Lenkiją, pa-
gal savo gana krikščionišką įstatymą neleidusią moteriškei pasida-
ryti aborto... Padėkokime mūsų broliams lenkams už jų ištikimybę 
ne tik popiežiui, bet ir Kristui!

P. P. S. Įdomu, kokios Europos, kokių žmonių ir kokias teises gina 
šis teismas? Ir už kokius nusikaltimus būsime jo toliau teisiami?.. 
Bet neišsigąskime, nes „atėjo mūsų Dievo išganymas, galybė, kara-
lystė ir jo Mesijo valdžia <...> Aleliuja!“ (Apr 12.10)


