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Kristus yra Įsteigęs septynis sakramen- 
tos, per Karinos mums t sitis įvairiausių ma
lonių. Vienas jų yra privalomas priimti vi
siems, siti - tik aal turimu* jeigu atsiran
da reikalas arba nori, Vieni yra butiniš /pri
laki/ , siti ners absoliučiai butini, bet la
bai naudingi priimti, Vienas tit tartą pri- 
imame vieša gyvenimai, kitus galias pakarto
ti. Tačiau vienas jų, atrodo, savyje talpina 
visas tas savybest ir bdtinuaą, ir naudingu
mą, ir pakartojimą. is nėra tiek būtinai*, 
kaip kriketas, be kurio negalina pasiekti iš
ganymo. bet jeigu po kritiko žmogus nusidėjo, 
be jo jis neguli atgimti antgamtiniam gyveni
mui, taip iš gimtosios nuodėmės išsivaduoti 
be krikšto, /is niro taip ir reikalingas, 
taip anas, nes, jeigu po krikšto nenasideda- 
i»at nšra reikalo nei prilaki, bet jeigu vėl 
atsiranda nuodėmė, be jo apsieiti negalina, 
/eiga žmogus po krikšto tik kartą sunkiai nu
sidėtų, reikalams sutvarkyti užtektų tik kar
tą gyvenine ji priimti, bot kad mes nuside
dame neauskaitonus tortus, ir ji prisiroikia 
kartoti be skaičiaus! tiek sartų, kiek kartų 
atkiraada reikalas. Tuo būdu pasirodo, jog 
jis nuns be galo naudingaa, nes daug sykių 
gali padėti susigrąžinti prarastąją pašven
čiamąją bievo malonę. Tas sakramentas yra at- 
faila. Meskaitant švč.Sakramento, kurj dauge
le tikinčiųjų neretai priima, dašato toliai 

auna tenka susidurti kaip tik su Šiuo,atgai
los sakramentu, dkame verčiami ji kartoti be 
skaičiaka, nes be skaičiaus nusidedame ir 
privalome patortotInai juo naudotis sąžinės 
reikalams sutvarkyti, o kita vartus, be at-



galite sakramento a»i negali*® priimti kai 
Kurių įeitų sakraaentų. Ši aplinkybė varčia 
susirūpinti, kad atgailos sskranentss būtų 
priiaaiMa gerai ir visada tik garai, na® 
jam pagedna, drauge gali negesti daugelis ki
tų sa&aų gyvenimo dalykų. Be, deja, mes, ku
rie dar einame išpažinties, beveik vielikei 
ne Žiūrine, kaip jąd atliekame, kitaip sakant, 
nepaiaone, kaip priimame atgailės sakramen
te. Bir netrumpą aano kunigą viso laiką tik 
visas® - kitas tepasitaikė, karia skundėsi, 
kad neaeka eiti išpažintlss ir dėl to sielo
jasi. teuguns penltentų ją atlikinėjo labai 
Pavirėytlnlštsi, jeigu neskaityti, kad naša 
dali® ir visiškai blogai. Jiem® atrodė, jog 
gerai atgailai tetenka tik Šiokio tokio pa
sikalbėjimo su kunigu.

Nors ta tena gal pasirodys m įdomi,bet 
aš ryteliai apie atgailos sakramentą j ubo pa
kalbėti visoje eilėje panoksiu. Pamokslėliai 
bu® m ilgi, bet įvalrOs Ir jų daug. Sakyda
mas nesilaikysiu loginės eilės, fai yra kny
ginės tvarkos pradėti nuo dalyko aptaria©, 
auoti jo padalinimą ir papunkčiai tai aiškin
ti, bet aedžiagą paduosiu pagal kiaušiams, 
kokius yra iškėlusi gyvenimo praktika. Dėl 
to kiekvienas pamokslėlis bus atsakymas 1 
kokį, su išpažintimi susijusi, klausimą ir 
bus ot udingi praktiškas panaudojimui. Kad 
jums susidarytų galimybė kuo daugiau jų iš
girsti, visus sakysiu sekmadieniais po vatote 
rialų Mišių, kada man išpuls eilė sakyti 
panoksią.

Šiandien keletas minčių apie atgailos 
sa arenant o svarbą mūsų antgamtinius gyveni
mui.



Susidėjusiam Žmogui pas Dievą sugrįžti 
tėra tik vienas keliami atgaila, kitaip sa
kant, padarytojo blogio pamerklnas, galimas 
jo atitaisymas ir nusistatymas ateityje nobe- 
daryti. Dėl to ir pasirengimas išganymui ir 
pato išganymas įvykdomas tik per atgailą .Si
tai Dievas pasakė žmonijai ii pat pradžios, 
o prisiartinus pačiam atpirkimo laikai tai 
ypač pabrėžė. apie kriokaus pirmtaką Joną 
rikštytoją skaitomai •’^toaia dienosią atėjo 

krikštytojas, Saki pamokslus Judėjos 
tyruose ir kalbėjos darykite atgailą, nes 
(langius karalystė arti** /Mt. 3,1-a/. apie pa
ties Išganytojo darbo pradžią tą patį riadaae 
parašyta: "tuo to laiko Jėsus pradėjo mokyti 
ir šaltytis darykite atgailą, nes dangaus ka
ralystė arti** /Mt. 4,17/*. *Jei nedalysite 
atgailos, visi ... prašysite” /ik. 13,5/. *0 
apie ką kitą iš pat pradžių kalbėjo Žmonėms 

kad jūsų nuodėmės batų Išdildytos* /špd. 3, 
1^• ragino Betrao. "Dievas... dabar skelbia 
žmonėms, kad visi visur darytų atgailą* /ėpd. 
17,3<¥ - kalbėjo I^vilss. Ją visais laikais 
skelbia do^yšlas "Darykite atgailą..."

0 kur gi praktiškai tas svarbus paliepi
mas žmonių išpildomai? atgailos sakramente, 
kur prisipažįstame prie kalčių, kur jos pa
smerkiamos, už jas gailinusi ir nusistotose 
pataisyti bei nebedaryti naujų, taigi, juk 
atgaila /sakramentas/ yra nepakeičiamas ke
lias nusidėjėliui prie Mevo, tai atgailos 
sakrunantas yra nopakolčianas būdas jai Įvyk
dyti

Ir kas ristai rūpinasi savo išganymu, 
tas supranta ir Įvertina, kokį tobulą ir la
bai parankų įrankį Dievas yra įdarąs mums j 
rankas, duodamas atgailos sakramentą, kur 
mes rasime prieinamesnį būdą susitvarkyti



savo sąž indais? Kada tik atsitinka iou rei
kalas, kada tik norias ir kur norias ir pas 
ką norima - visada galima pasidaryti pagal 
savo pageidavimą. Kiekvienoje bažnyčioje 
misti laukia nuodėmklausiai ir tarp lų pačių 
mos galino dar rinktis, koks mums tinkames
nis. Kur nes rasimo lengvesni badą tvarkytis 
pašlijusiam dvasios reikalui? Bei jokių skun
dikų, nei jokių liudininkų, vienas prieš vie
ną ir tai su visokiomis lengvatomisi negali
mo tavo vardo pažeisti, negalima tavo pas
lapties išduoti, negalima su tavim ŠiurŠČiai 
apsieiti. Šiauriai tavo tolsti ir t.t. Nie/- 
kur kitur lošėjo mos nerasimo tokios kiton 
vietos, kur taip labai ir tik ofisų gero to- 
bfitų Židrima. 0 pataisymas ir pasitaisymas 
tik pagal galimybę. Niekada šia iŠ afišų ne
reikalaus niekas to, ko negalime padaryti. 
Tereikia tik geros valios, tik titro noro 
mesti blggą, tik tikrų pastangų jo vengti.Ir 
vistas. *fcngvosaio dalyko nebegali bdti. O 
su tokiu lengvu dalyku koks didelis ir kaip 
svarbus reikalas sutvarkomas t čia mums duo
damas dangus. Čia nuo adau nustučmlamas pra
garas.

Jeigu mes tikrai rūpinamos savo sielos 
geru, antgamtiniu savo likimu, nebešinaa, 
taip suis turėtume bevertinti ir be branginti 
šią Dievo dovaną, kokia mums yra atgailos 
sakraamntaa. Juk tai yra lygu pačiam ofisų gy
venimui, mūri padeda jie *““• eyki< at
gauti praradus. Tai daugkartinis afišų stgi- 
®imas dangaus laimei ir išsivadavimas iš am
žinosios mirtino nelaimės. Bet dabar dauge
lis afišų neįvertiname, ir nabrangiaane, to 
vertą pamatysime kada nore danguje ar praga
ro.

Jeigu Meino pas Dievą jo laimėje, su
prasime kokino nedideliu pinigėliu mos nusi
pirkome su niekuo nepalyginamą dalyką - am
žinąją lainą. Jei pateksime | amžinąją melai-



®ę, taip pat pamatys Ine, taip žemiškoji at* 
oail8 baro Sn ielcis palyginus au tomis baisy
bėmis | Kurias patekome saitams.

Bot goriau Aitai pamatyti dabar* čia ir, 
tol laitas juo pasinaudoti* tad batą vieno 
išrengta, o laimėtas Kitas| tad nepasinaudo
ję atgailos sakramentu* nepakliūk ūme į amži
nąją neįeita* © pasinaudoję - 1 amžinąją lai 

pas Bierą. taen.
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