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Atgailossakramentokilmė

SavogailestingumąDievasTėvasparodėpasauliui,
kaiKristauskraujuantkryžiaussutaikinovisa,kasyra
žemėjeirdanguje.DievoSūnustapožmogumi,gyveno
tarpžmonių,kadjuosišlaisvintųišnuodėmėsvergijos
irištamsybiųpakviestųįsavonuostabiąšviesą.Jisir
savoveikląžemėjepradėjopakviesdamas:„Atsiverskite
irtikėkiteEvangelija“(Mk 1, 15).Jaupranašųlūpose
dažnaiskambėjošiskvietimasatgailauti,oJonasKrikš
tytojas atėjo skelbti atsivertimokrikštą nuodėmėms
at leis ti (Mk 1, 4) irsavožodžiurengėžmoniųširdis
Dievokaralystėsatėjimui.PagaliauJėzusnetikragi
nožmonesatgailauti–paliktisavonuodėmesirvisa
širdimiatsigręžtiįDievą,betirpatspriimdavonusi
dėjėliusirjuossutaikindavosuTėvu.Irligoniusgydė,
kadparodytų,jogturigaliąatleistinuodėmes.Jėzusdėl
mūsųnuodėmiųmirėirprisikėlė,kadmusnuteisintų.
Dėltotąnaktį,kuriąturėjobūtiišduotas,pradėdamas
savoišganingąjąkančią,įsteigėNaujosiosSandorosAu
ką,kadjoišlietukraujubūtųatleistosnuodėmės.Po
prisikėlimoatsiuntėapaštalamssavoŠventąjąDvasią,
kadjieturėtųgaliąatleistiirsulaikytinuodėmes,kad
gautųpaskyrimąskelbtijovarduvisomstautomsatgai
ląirnuodėmiųatleidimą.PetruiViešpatspasakė:„Tau
duosiudangauskaralystėsraktus;kątusurišižemėje,
bussurištairdanguje,irkąatrišižemėje,busatrištair
danguje“(Mt 16, 19).JauSekminiųdienąPetrasskelbė
nuodėmiųatleidimąKrikštu:„Atsiverskite,irkiekvienas
tepasikrikštijavardanJėzausKristaus,kadbūtųatleistos
jumsnuodėmės“(Apd 2, 38).DėltoBažnyčianuolat
raginažmonesnusigręžtinuonuodėmiųiršvęsdama
atgailąskelbiaKristauspergalępriešnuodėmę.

ŠiojipergalėpirmiausiaatsispindiKrikšte,kuriame
senasisžmogusnukryžiuojamaskartusuKristumi,kad
būtųsunaikintasnuodėmingaskūnasirdaugiaunebever
gautumenuodėmei,betkartusuKristumiprisikeltume
Dievuiirjamgyventume.TodėlBažnyčiaišpažįstasavo
tikėjimą:„Tikiu...vienąKrikštąnuodėmėmsatleisti“.
EucharistijojesudabartinamaKristauskančia.Taip

BažnyčianuolataukojaDievuiužvisosžmonijosišga
nymąKūną,užmusatiduotą,irKraują,užmusišlietą,
nuodėmėmsatleisti.EucharistijojeKristusyraaukoja
maskaipmūsųsutaikinimoAuka.
KaimūsųGelbėtojas JėzusKristusapaštalams ir

jųįpėdiniamssuteikėdieviškągaliąatleistinuodėmes,
savoBažnyčiojejisįsteigėAtgailossakramentą,idant
tikintieji,kuriepopirmojoNuplovimoįkrentaįnuo
dėmę, atnaujinimomalonebūtų sutaikyti suDievu.
Bažnyčiaturi„irvandenį,irašaras–Krikštovandenįir
Atgailosašaras“,sakėšv.Ambraziejus.

Bažnyčiayrašventųjųnusidėjėliųbendrija

Kristus„mylėjoBažnyčiąiratidavėužjąsave,kad
jąpašventintų“(Ef 5, 25-26);suBažnyčia,kaipsavo
sužieduotine,jissusivienijo;ją,kaipsavoKūnąirpil
natvę,jispripildosavodieviškųdovanų;perjąvisiems
žmonėmsišliejasavotiesąirmalonę.TačiauirBažny
čiosnariaiyranuolatgundomiirdažnainelaimingai
krinta į nuodėmę.Todėl „Kristus, būdamas „šventas,
nekaltas,tyras“(Žyd 7, 26),nepažinęsnuodėmės(plg.
2 Kor 5, 21),atėjo,kadatsiteistųužtautosnuodėmes
(plg.Žyd 2, 17),oBažnyčia,savoprieglobstyjeapglė
busi nusidėjėlius, šventa ir drauge nuolat apvaloma,
visuometyraatsidėjusiatgailaiiratsinaujinimui.

Sutaikinimoliturgija
Kun. Ar tū ras KAz lAus KAs 

PagaliauirBažnyčiaLietuvojeturi1973m.atnaujintasAtgailossakramentoapeigas:praėju

siaismetaisVyskupųKonferencijajasišleidolietuviškai.Apeigosakcentuojagilesnįasmeninįben

dravimąbeidialogątarpnuodėmklausioiratgailaujančiojo(dažnaitoksatgailaujantiskrikščionis

vadinamaslotyniškoskilmėsterminupenitentas).Šiųapeigųturinyspranokstapaprastąnuodėmių

sąrašopateikimą.Apeigųmetusiekiama,kadbūtųatpažintasDievoDvasiosveikimasatgailaujan

čiojogyvenime,kviečiantjįgailėtisiratsiversti.Nettada,kaiAtgailossakramentasšvenčiamasvien

tikkunigoirpenitento,atgailayrabendruomeninė,neprivati.VatikanoIISusirinkimoKonstitucija

apiešventąjąliturgijąSac ro sanc tum con ci liumkvietėįatgailosreformą,kuripabrėžtųšiosakra

mentosocialinįbeibažnytinį–bendruomeninįpobūdį(SC 72).Reformaivykdytibuvoakcentuoti

keturiatgailoselementai:nuodėmėžeidžiatiekDievą,tiekBažnyčią;susitaikinimassuDievuirsu

Bažnyčiavykstatuopačiumetu;Bažnyčiabendradarbiaujasunusidėjusiuojuatsivertimoprocese;

Atgailossakramentasugdokrikščioniškąjįgyvenimą.
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AtgailaBažnyčiosgyvenimeirliturgijoje

Dievotautanuolatirįvairiaisbūdaisatgailaujair
atgailanuolattobulinasi:savokantrybevienijasisuKris
tauskančia,vykdogailestingumobeimeilėsdarbus,vis
labiaugyvenapagalKristausEvangeliją.Šitaipjitampa
pasauliuisugrįžimoįDievąženklu.VisataiBažnyčia
pabrėžiasavoveiklojeirpašventinasavoliturgijoje,kai
tikintiejiatgailosšventimeprisipažįstanusidėjęirprašo
Dievąbeiartimąatleidimo,kaiklausosiskelbiamoDie
vožodžio,kaimeldžiasi,kaidalyvaujaEucharistijoje,
kuriojetaippatesamaatgailoselementų.
Atgailossakramentejie„gaunaišDievopasigailė

jimą,jampadarytųnusikaltimųdovanojimąirdrauge
yrasutaikinamisuBažnyčia,kuriąsužeidėsavonuo
dėmėmisirkurisavomeile,pavyzdžiubeimaldomis
darbuojasijųatsivertimui“.

SusitaikymassuDievuirBažnyčia

Nuodėmė yra žmogaus nusižengimasDievui,
kuriuo nutraukiamas bičiulystės ryšys.Todėl atgaila
labiausiaisiekia,kadvėlpamiltumeDievąirjamat
siduotume.GailestingojoDievomalone nusidėjėlis
įžengiaįatgailoskelią,kadgrįžtųpasTėvą,„kurismus
pirmaspamilo“(1 Jn 4, 19),pasKristų,kurispaaukojo
saveužmus,irpasŠventąjąDvasią,kuridosniaimums
išlieta.Atgailavisuometsutaikinairsuartimu.
Kaipžmonėsdažnaidraugeveikia,kadpadarytųblo

gį,taipvienaskitamtepadedairatgailauti,kadKristaus
maloneišsivaduotųišnuodėmėsirkartusuvisaisgeros
valiosžmonėmiskurtųpasaulyjeteisingumąirtaiką.

Sutaikinimosakramentasirjodalys

NusidėjęsKristausmokinys, ŠventosiosDvasios
paskatintasšvęstiAtgailosirSutaikinimosakramentą,
pirmiausiaprivalovisa širdimiatsigręžti įDievą.Šis
slapčiausiasširdiesatsivertimas,apimantisgailestįdėl
nuodėmės ir pasiryžimą gyventi naujai, atlikusBaž
nyčiaiišpažintįirjospaskirtąatgailą,taippatišreiškia
troškimąpasitaisyti.TaigiDievasatleidžianuodėmes
perBažnyčią,kuriveikiakunigųpatarnavimu.
Tarpatgailaujančiojoveiksmųpirmasisestigailestis,

taiyra skausmas irbjaurėjimasispadarytanuodėme,
tvirtai pasiryžtant ateityje nebenusidėti. Iš tikrųjų
mumsbūtinaateitiįKristauskaralystępervisiškąvi
dinįpasikeitimą.
Atgailossakramentuipriklausonuodėmiųišpažini

mas.Jissekapoto,kaiDievoakivaizdoježmoguspažįsta
saveirgailisidėlnuodėmių.Nuodugnussąžinėstyrimas
irišorinissavęsnuteisimasturivyktiDievogailestingumo
šviesoje.Išpažintisglūdiatgailaujančiojoapsisprendime
atvertisavoširdįDievotarnui.Šiamedvasiniameteisme
DievotarnasatstovaujaKristuiir,turėdamasgaliąnuo
dėmesatleistiarsulaikyti,skelbianuosprendį.

Tikrasatsivertimasbaigiamasatsilyginimuužnuo
dėmes–kaipataisomasgyvenimasiratlyginamipada
rytinuostoliai.Atsilyginimopobūdisirdydisturibūti
tinkamasatgailaujančiajam,kadkiekvienasatitaisytų
jopažeistątvarkąirbūtųpagydytastaisvaistais,kurie
atitinkajonegalią.Dėltoiratsilyginimasturibūtikaip
vaistaspriešnuodėmęirkuriuonorspožiūriuatnau
jinantisgyvenimą.
Per sakramentinę išpažintį nusidėjėlisBažnyčios

atstovui išreiškia savo atsivertimą, oDievas atleidžia
išrišimoženklu.TaipužbaigiamasAtgailossakramentas.
JuoTėvaspriimasugrįžtantįsūnų,Kristusantsavope
čiųpaimapaklydusiąavįirsugrąžinaįavidę,oŠventoji
Dvasiavėlpašventinasavošventovęirdarpilniaujoje
reiškiasi.Taiakivaizdžiaimatyti,kaiištolisugrįžusįpa
klydėlįsūnųBažnyčiasudideliudžiaugsmuvėlpakviečia
išnaujoiruoliaudalyvautiprieViešpatiesstalo.
Žmogausirvisuomenėsgyvenimenuodėmėpada

rodaugirįvairiųžaizdų.Dėltovaistai,kuriuosmums
teikiaatgaila,skirtingi.Kassunkianuodėmenutraukė
vienybęsuDievu,yrašaukiamasatgailavėlsugrįžtiį
malonėsgyvenimą.Kas iš silpnumo įpuola į lengvas
nuodėmes,Atgailos irSutaikinimo sakramentu įgyja
jėgųpasiektivisiškąDievovaikųlaisvę.
Kadgautų išganingąAtgailos irSutaikinimosakra

mentopagalbą,tikintysisprivalokuniguiišpažintivisasir
kiekvienąsunkiąnuodėmę,kuriąprisimenaištyręssąžinę.
Netirlengvainusidėjuslabainaudingadažnaiirstropiai
naudotisšiuosakramentu.Tačiaučiasvarbuneapeigų
atlikimasarkokiosnorspsichologinėspratybos,betuo
liospastangosaugtiKrikštomalone.Kaiatgailaujantieji
išpažįstairlengvasnuodėmes,jietampavispanašesniį
KristųirjautresniŠventosiosDvasiosbalsui.
Šiosakramentoišganingamveikimuivisiškaiatsiskleisti

reikia,kadjisišesmėsapimtųvisątikinčiojogyvenimąir
būtųuoliostarnybosDievuibeiartimuimokykla.
ŠvęsdamašįsakramentąBažnyčiaskelbiasavotikėji

mą,dėkojaDievuiužlaisvę,kuriaKristusmusišvadavo,ir
aukojasavogyvenimąkaipdvasinęaukąDievodidybės
šlovei,skubėdamaįsusitikimąsuKristumiViešpačiu.

Atgailosirsutaikinimošventimas

VisaBažnyčiakaipkunigiškojitautaskirtingaisbū
daisdalyvaujajaiDievopatikėtojesutaikinimoveikloje.
JinetikDievožodžiukviečianusidėjėlįįatgailą,bet
iružtariajį;sumotiniškurūpestingumubeijautrumu
jipasitinkaatgailaujantįjį,kadšispažintųirišpažintų
savokaltesbeipatirtųgailestingumąDievo,kuristik
vienasgaliatleistinuodėmes.Dardaugiau,patiBažny
čiaatgailaujančiajamyrasutaikinimoiratleidimoįrankis,
atėjęsperapaštalusirjųįpėdiniusišKristaus.
BažnyčiaAtgailos ir Sutaikinimo sakramento tar

nystęvykdopervyskupusirkunigus,kurieskelbdami
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Dievožodįkviečiatikinčiuosiusatsiversti,Kristausvardu
irŠventosiosDvasiosgaliaskelbiairsuteikiajiemsnuo
dėmiųatleidimą.Atgailossakramentoteisėtasteikėjas
yrakunigas,pagalkanonusturintisgaliąsuteiktiišrišimą.
Tačiauirkiekvienaskunigas,norsirneskirtasklausyti
išpažinčių,galivisiškaiteisėtaiatleistinuodėmesmirties
pavojujeesantiemsatgailaujantiesiems.Nuodėmklausys
atliekatėvopareigas,kaipriimaatgailaujantįnusidėjėlį
irmokotiesos,kainurodožmonėmsDievoTėvogailes
tingumąbeiGerojoGanytojoKristausmeilę.
AtgailosirSutaikinimosakramentošventimeatgai

laujantysis turi reikšmingiausiądalį.Kai jis, tinkamai
pasirengęs,naudojasišiaKristausįsteigtaišganymoprie
moneirišpažįstasavonuodėmes,tadaatliekaesminę
sakramentodalį,kuriąkunigasatbaigiaKristausvardu
tariamaisišrišimožodžiais.Taipsavogyvenimetikintysis
patiriairskelbiaDievogailestingumąirdraugesukunigu
dalyvaujanuolatatsinaujinančiosBažnyčiosliturgijoje.
AtgailosirSutaikinimosakramentasšvenčiamasbaž

nyčioje,kuriyrasakramentinėerdvė,ošvęstigalimabet
kuriuolaikuirvisomisdienomis.Kiekvienastikintysis
turižinotidienąirvalandą,kadakunigaiklausoišpažin
čių.Būtinavisiemsįprastiišpažintiesateitinustatytomis
valandomis,neperMišias.JukEucharistijosšventimas
turibūtibranginamas.Gavėnioslaikasyratinkamiau
siasšvęstiAtgailosirSutaikinimosakramentą,nesjau
Pelenųdieną suskamba iškilmingas kvietimasDievo
tautai:„AtsiverskiteirtikėkiteEvangelija“.Dėltosvar
bu,kadgavėniojebūtųnustatytoskeliosdienosatgailai
irsutaikinimuišvęsti,idantvisiemstikintiesiemsbūtų
progasusitaikytisuDievubeiartimuirDidžiojoVelykų
Tridienioslėpinįšvęstiatnaujintaširdimi.
AtgailosirSutaikinimosakramentošventimuikunigas

iratgailaujantysispirmiausiapasirengiamalda.Kunigas
meldžiaŠventosiosDvasios šviesos irmeilės.Atgailau
jantysispalyginasavogyvenimąsuKristauspavyzdžiubei
žodžiaisirmeldžiaDievąnuodėmiųatleidimo.
Kunigasbroliškaipriimaatgailaujantįjį,nuoširdžiai

pasveikindamas.Atgailaujantysis žegnojasi: „Vardan
DievoTėvo,irSūnaus,irŠventosiosDvasios“.Drauge
galižegnotisirkunigas.Kunigastrumpaiparaginaat
gailaujantįjįpasitikėtiDievu.Jeiatgailaujantysisnepa
žįstamasnuodėmklausiui,jisturėtųtrumpainurodyti
savo padėtį, paskutinės išpažinties laiką, sunkumus
gyvenantkrikščioniškai irvisa,kaskuniguinaudinga
žinoti,kadšistinkamaiatliktųsavopareigą.
Popasisveikinimoirprisistatymokunigasarbapatsat

gailaujantysisperskaitotinkamąištraukąišŠventojoRašto.
GalimaskaitytiŠventąjįRaštądarruošiantissakramentui,
nesDievožodisapšviečiatikintįjį,kadpažintųnuodėmes,
kviečiajįpasitaisytiirpasitikėtiDievogailestingumu.
Tadaatgailaujantysisišpažįstasavonuodėmesgai

lesčio akto formule (pvz., „Prisipažįstu...“).Kunigas,

jeigureikia,padedaatliktiišsamesnęišpažintį,ragina
nuoširdžiaigailėtisužnuodėmes,tinkamaispatarimais
paruošiaatgailaujantįjįnaujamgyvenimuiir,jeibūti
na,primenakrikščioniopareigas.Jeiguatgailaujantysis
padarėnuostolįarpapiktinimą,nuodėmklausysparei
kalauja pasižadėti, kad tinkamai atlygins ir atitaisys.
Paskui kunigas paskiria atgailą, kuri turi būti ne tik
atsiteisimas už praeities nuodėmes, bet ir pagalba
naujamgyvenimuibei vaistas silpnybėse.Dėl to at
gailaturiatitikti,kiekįmanoma,nuodėmiųsunkumą
ir prigimtį.Tai gali būti:malda, savęs atsižadėjimas,
ypačpatarnaujantartimui,gailestingumodarbai,ku
riaisišryškėja,kadnuodėmėbeijosatleidimasturiir
bendruomeninįpobūdį.

Po to atgailaujantysis savo gailestį ir pasiryžimą
gyventinaujaiišreiškiamalda,kuriaprašoDievąatlei
dimo.Tinka,kadmaldakiltųišŠventojoRašto,pvz.:
„Viešpatie JėzauKristau,GyvojoDievoSūnau,pasi
gailėkmanęs,nusidėjėlio“.Atgailaujančiajampabaigus
maldą,kunigas,iškėlęsviršjoabirankasarbentdešinę,
taria išrišimo formulę: „Dievas, gailestingumoTėvas,
savoSūnausmirtimiirprisikėlimusutaikęspasaulįsu
savimiiratsiuntęsŠventąjąDvasiąnuodėmėmsatleisti,
perBažnyčiątesuteikiatauatleidimąirramybę.Aštave
išrišuištavonuodėmiųvardanDievoTėvo,irSūnaus,
irŠventosiosDvasios“.Tardamaspaskutiniusžodžius,
kunigasperžegnojaatgailaujantįjį,šisirgigalipersižeg
noti.Atleidimožodžiai skelbia, kad atgailaujančiojo
sugrįžimaskylaišDievogailestingumo,atskleidžiaryšį
tarpatgailaujančiojosugrįžimoirKristausVelykųslėpi
nio,pagaliaupabrėžiaBažnyčiosvaidmenįSakramente,
nessutaikinimassuDievuišmeldžiamasirsuteikiamas
Bažnyčiostarnyste.
Gavęsnuodėmiųatleidimą,atgailaujantysisišpažįs

taDievogailestingumąirjamdėkojaŠventojoRašto
žodžiais,pvz.:„ŠlovinkimViešpatį,nesjisgeras.Nes
amžinaištikimojijomeilė“.Potokunigasatsisveikina,
sakydamas,pvz.,„Viešpatsatleidotaunuodėmes.Eik
ramybėje“.Atgailautojasišnaujopriimaramybę,kuri
buvoprarastapernuodėmę.Šitaipvėlprasidedakrikš
čioniuideramasgyvenimas.

Gintaro Česonio nuotrauka


