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Saakartvelo goumardžios – Gruzija, gyvuoki, klestėki!

Mieli bičiuliai,

būtent šiais žodžiais noriu sveikinti Jus, po vasaros išsiskyrimo 
sugrįžusius prie jau rudeninės „Artumos“, nes būtent šie žodžiai 
pastarosiomis dienomis ir naktimis nuolat skamba mano galvoje; 
mintys vis sukasi apie Gruziją, mano širdis ten, o dar ir mano akys 
priešais redakcijos langą išvysta štai šią Gruzijos vėliavą-aitvarą, 
sklandantį virš Kauno senamiesčio bažnyčių bokštų, virš Santa-
kos parko, kur lygiai prieš 15 metų iš Jono Pauliaus II lūpų sklido 
taikos ir meilės Evangelija:

Jėzus byloja: „Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, ir mano 
Tėvas jį mylės; mes pas jį ateisime ir apsigyvensime“ (Jn 14, 23). 
Broliai, Seserys! Sykiu pasimelskime, kad Švenčiausioji Trejybė apsi-
gyventų mūsų širdyse. Lūpos kalba iš širdies apstumo. Iš jo taip pat 
gimsta Kristaus Evangelijos darbai. o, kaip reikia to dieviško šir-
dies apstumo, kad jumyse galėtų atgyti Evangelijos tiesa! <...> Kad 
atsinaujintų viso jūsų krašto „veidas“, su tikėjimo įkarščiu tarkime: 
„Ateik, Šventoji Dvasia, ateik ir atnaujink žemės veidą!“ Amen!

Iš tiesų, nedvejokime, kad Viešpats išklauso mūsų maldas ir 
gali atnaujinti mūsų žemės veidą – sutramdyti agresoriaus ranką, 
nukentėjusį paguosti, akmeninę širdį perkeisti į jautrią! Tikėki-
me, melskimės, veikime ir ištverkime!

Šiame „Artumos“ numeryje, prasidedant naujiems mokslo 
metams, buvome sumanę pasvarstyti apie išsilavinimo, išsimoks-
linimo reikšmę šiandieniame mūsų gyvenime. Tai ir darome. Ta-
čiau pamiršome, kad rugsėjo 1-oji – ne tik Mokslo ir žinių, bet 
ir Taikos diena... ir pati Apvaizda mums tai priminė... Tad ar kas 
geriau nei apaštalas Paulius, kurio metus pradėjome švęsti, galė-
tų visa tai sujungti į viena:

Galiausiai, broliai, džiaukitės, tobulinkitės, vienas kitą guoski-
te, būkite vieningi, taikiai gyvenkite, ir meilės bei ramybės Dievas 
bus su jumis (2 Kor 13, 11).

Tebūnie! Goumardžios!
Darius chmieliauskas

P. S. Na ir, žinoma, neužmiršome Šiluvos iškilmių – Švč. Mer-
gelės Marijos apsireiškimo 400 metų jubiliejaus! Todėl viršelyje 
matote Vytauto Kazimiero Jonyno vitražą „Šiluvos Dievo Motina“ 
(Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia, East Saint Louis, Il, JAV, 1955 m.; 
Beatričės Vasaris nuotrauka). Atvykite, bus didi šventė!


