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jJam tikromis aplinkybėmis mes pasako

me: "Prisivirė! košės ir ištek”. Dar yra ir 
kičų panešiu posakių žmonėse. Jai norima 
pasakyti vieną tiesą: tiesą, kad adau aar- 
uų pasėkos liaŠAčia aus pačius ir niekas jų 
neneš. Prisivirė! košės, tai ir iėėsk, jei
gu buvai toks žioplas, kad neapsiskaičiavai 
dek pats vienas ar su savaisiais gali išval
gyti. kiti ui šitą apsižioplinimą neatsako. 
Šitaip yra Meniškuose dalykuose, ne kitaip 
ir antgentiniuoset ką Žmogus prisidirbo,už 
tai jis pats ir niekas kitas turės atsaky
ti. j atgailos darymą šitas dalykas taip 
pat Įeina ir ta! stovi ne paskutinėje vieto
je. Šiandien norėjau truputi apie tai pakal
bėti.
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Kaip jau pamokslėlio įžangoje esu ninė- 
jf®, kiekvienas žangus būtinai turi ar tu
ras nešti savo veiksnų pašaknes, ausĮdegi
nai pirštą - kentėk. Kitan dėl to neskaudės, 
Nepavalgę! - būk alkanas. Kitas dėl to ne
jaus alkio, ^eatsigėrei - trokšk. Kitas dėl 
to nekentė®. Apsivogei - eik atkentėti baus
mės į kalėjimą. Kitas už tave tenai nesėdės. 
Nusikaltai papai - atsiimk diržus. Brolis 
ar sesuo už tavo šunybes nukentės. Bito rei- 
škalą jaučia pati mdsų prigimtis. Už dauge
lį dalykų ji pati mus nubaudžia. **eigu nes 
norias būti tikrai morališkai gerais,turine 
arba nieko blogo nedaryti, arba, padarą, jį 
taip atitaisyti. Susitepėme, turine praus
tis. Praasimasis yra labai nemalonus dalykas, 
palyginu® su tuo, jeigu nereikėtų visai to



daryti, bet švarumo atstatymui jis būtinas, 
jo negalima pasioai-ytl švariu, iiusinušė- 

me soją arba nusideginome ranką, reikia at
kentėti, nes be tokio atstatančio kentėjimo 
neįmanomas organo J. vietą atstatymas. kai 
mes nnsidedame, taip pat tegali būti ateta- 
coma mūsų benuodėmė padėtis. xai ir vadina
si atgaila, atitaisymas pagadinto. *es nori 
būti danguje, kur nieko nesveiko, nieko ne
pilno, nieko bile kaip netobulo nėra, o vis
kas yra savoje pilnybėje, sveikatoje ir gro
žyje, mums butine atitaisyti iškreivojimus, 
sužeidimus, atstatyti pilną sveikątą ir gro
ži. Mes patys padarėme nuodėme, tai yra, lyfc 
susitepėme ja antgamtiniam gyvenimai, tik 
mes patys tegalime save ir nuvalyti. Tiesa, 
su Dievo pagalba, bet ne be savo veikimo. 
Dėl to paties dalyko Jėsus ir pasakėt "Slieko 
sutepto neleis 1 dangaus karalystę" / /.
,-ad seka logiška išvada, jog visi susitepu
sieji turės nusivalyti, xr iš lesų taip 
bus. Juk pasakyta apie šventuosius, kad jie 
"savo rūbus išplovė 4 Avinėlio kraujoje" 
/ Z Be Avinėlio kraujo jie negalėjo
nusišvarinti, bet tą švarinimąsi padarė tik 
jie patys ir niekas kitas už juos. Paui pa
darytoji nuodėmė nuo mūsų nuimama Dievo duo
tąja valdžia, bet jos padarytas sutepimas 
pasilieka mums patiems nusivalyti. Va tai 
ir vadiname atgaila, ir Šitai reikia labai 
gerai sau Įsidėti i galvą, kad tą "košę** 
tik mes patys tegalėsime ir turėsime suval
gysi. ūebus skaistyklos už visus vienam, o 
kiekvienam už save, daigu nenorime skaistyk
los, būtina žemiškoji atgailai Įvairūs at
silyginamieji geri darbai, kaip Jonas rikš- 
tytojaa reikalavoi "Darykite verdu atgailos 
darbų" / /, tai yra darykite tokių
darbų, aurie Dievo akyse curėtų vertės už
taisyti nuodėmių padarytas skyles. *es visi



turime būti ar tapti garais. Kitokių Bla
tas nepriims dangaus laiiuėn. net jeigu kas 
jau nebe garės* jum tik vienas kelias ta
ne i t pagerėjimas. bet tas pagerėjimas tega
limas tik sau pačiam, kaip ir pablogėjimas 
tebavo ne kieno kito už mus padarytas* o 
afišų pačių, Dėl to ir Jonas Krikštytojas 
pasakojo žmonėms, kokia tie fceri atgailos 
darbai kiekvienam atskirai turi būtis pada
rytų skriaudų atitaisymas ir sąžiningas to
lesnių savo pareigų ėjimas.

Bitoje atgailos dvasioje mama reikia 
gyventi iki mirties, nes kiekvienas turime 
būti suinteresuotas čia žemėje išsikrausty
ti savus nuodėmių maišelius, kad netektų jų 
neštis 1 amžinybą. valia, kad retas kuris 
tokią atgailos dvasią turi. Nuodėmių žmonės 
daro nesuskaitomas daugybes, o apie atgailą 
jie nei pagalvoti nepagalvoja. Jiems tas 
raginimas kažkaip praeina pro ausie ir iš
nyksta. Daugeliui atrodo, jog visas savo są
žinės reikalų sutvarkymas baigiasi išpažin
timi. atlikai gerą išpažintą ir viską su
tvarkei. O visai ne taip. Išpažintis panai
kino tik nuodėmes, o tavo padarytos skriau
dos kitiems neišnyko. Jos turi būti atitai
sytos ir tai tavo paties. Dėl to Išganyto
jas ir sakėt "Jei nedarysite atgailės, visi 
pražūsite“ / /. "Darykite atgailą".
/ /.O tai reiškia tą pati, kaipt
darykite gerų darbų, kurie išnaikintų,išly
gintų jūsų nuodėmių padarytas skriaudae.Jūs 
Žinote, kaip Išganytojas palyginime sakė, 
kad nesąžiningas skolininkas neišeis iš sa
vo bausmės vietos, kol "neštatlygins iki 
paskutinio skatiko" / /. 2aigi
Čia niekas nepavaduos nieko, nes niekas ir 
neguli to padaryti, Aaip gi kitas už mane 
gali būti geras? i‘o negali ir būti.

Jeigu bendroje atgailos sąvokoje telpa 
atsilyginimo už nuodėmes pereiga, jos negali 



nebūsi ir atgailos sa Kr amente. Čia irgi net 
oficialiai ji pasKiriama. Užcuoda mums Ku
nigas atgailą. apie štai Šitą atgailą ir no
rėjau Čia pakalbėti. Ką mes ar kiti apie ją 
galvojama ir kas reikėti} apie tai galvoti?

Pirmiausia reikia pastebėti, jog apie 
šią atgailą daugelis galvoja labai negyve
nimiškai ir visai priešingai tai atgailos 
dvasiai, apie kurią tiks ką kalbėjau, atgai
los mes visi patys turėtume labai norėti ir 
stengtis ją patys be jokią uždėjimų daryti, 
nes tai juk yra kiekvieno mūsą gyvybiškas 
reikalas. U čia yra visai priešingai. Pir
miausia dauguma nori labai nedidelės atgai
los, kitaip sakant, tik paprasto formalumo, 
daugeliui šiandiena nebesuprantamos tokios 
atgailos kaip Kryžiaus kelią ėjimas, pilno 
rožančiaus kalbėjimas,ŠI litanijos atskaity
mas. 0 apie relių dienų atgailą, kad ji te
bus tik po vieną ”3velka Mariją**, nei nekal
bės. Skaitoma tai nenupelnytu dalyku, nepa
keliama našta, kažkokia didele neteisybe, 
kurią jiems kunigas padarė tokią atgailą už
dedamas. Nu trys vadinami poterėliai ar keli 
"l’ėve atiaų" ar "Sveika Marija” dar pakenčia
ma. o ir tuos pačius jūs Žinote, kaip dauge
lis sukalbai būtinai ant vieno kelio atsi
klaupęs, būtinai atsirėmęs ranką i smakrą 
arba patogiai atsisėdęs. Žodžiu, anos reikia 
mos atgailos dvasios nei ženklo. Net nei min 
telės, kad Čia yra atliekamas atsilyginimdšo 
už save aktas, Nesimato jokio susimąstymo, 
kad jam tos atgailos reikia. Jeigu, jos ne- 
užduotų, daugelis galvoja, tai būtų daug ge
riau. ^augelis net stačiai pasako, kad už
duodamos atgailos jis net atlikti negalės.0 
dėl ko? ~ad gėda eiti kryžiaus keliasi Žmo
nės manyk ir laikys juos dideliais nusidė
jėliais, kad jiem reikia truputi paKlūpėti 
ar pora dienų atsiminti sukalbėti po porą 
poterėlių. Nei minties čia nėra, kad reikėtų
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džiaugtis kunigo uždėta atgaila ir juo di
desnė, tuo labiau džiaugtis, nes tai jau 
oficialus atskaitymas atsilyginino. Tai ne 
savo susigalvotos atsilyginimas, kuris gal 
yra, o gal ir nėra atsilyginimas, nes neži
nia kokia intencija daromos. 0 linksmintis 
čia reikėtų dėl to, kad taip auna palengvi
nama padaryti tai, kas būtinai ir tik musų 
tegalės būti padaryta. "PrisivĮrėmė košės" 
ir tik nes patys tegalėsime ją iškabinti. 
Dargi ir ne talf kad galėsime, ar galėsiąs, 
ar negalėsime, ar mums sunku, ar ir labai 
sunku bus, o turėsime, nes kito kelio išga
nymam jau nebėra, šita sintis turėtą visa
dos nūs perimti ir lydėti kiekvieną mūsų 
atgailos veiksimą.

Dėl to kunigo atgailą priimti ne pa
gal pasirinkimą, o tokią, kokią jis mums 
bažnyčios vardu duodaiji turėtą būti atlie
kama tokioje dvasioje, kuri tikrai atsakytų 
atgailos dvasiai, o ne vien tik dėl forma
laus išpildymo... Dėl to čia negali būti 
kalbos apie jos susimažinimą, apie pasikei
timą bile kokių aplinkybių atžvilgiu. Ji 
turi būti atlikta tokia kaip ir tada, kaip 
kunigo įsakyta. Ji turi būti priimta nuolan
kiai ir su tikru noru atgailoti, tai yra 
atsilyginti šitaip s«vo skolas. Ir kada tik 
iškyla mums atgailos reikalas, visada prisi
minkime ir aną išmintingą žmonių patarlę: 
"Prisivirėi košės ir išėsk".


