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Išpažintis ne malajus dsljlcas. Pri

sipažinti prie s^vo slapčiausių minčių, 
norų ir nedorų darbų, apie kuriuos, be 
Dievo, dažniausiai tik mes petys težino- 
me, nors ir tik prieš vieną asmenį, nema
lonu. Nemalonu dėl patiriamos godos, nema
lonu dėl galimo kunigo Įspėjimo ar paba
rimo, nemalonu ir dėl ne vieno kito daly
ko, ypač dabar, kada ne vienam prisiėjo 
praleisti ir vieną, ir du, ir daugiau me
tų. Dėl šito daugelis bijo eiti išpažin
ties. Bijo, nes nebseuranda išpažintyje 
maunamo gerumo atsverti tam nemalonumui, 
"abar eš noriu pora žodžių pasakyti, ką 
daryti toki dvasini stovi priėjusiems ti
kintiesiems.
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Bijančių eiti išpažinties tikrai 

yra. /ienas žmogus man pasakojo, jog jau
nesnis būdamas artindamasis prie klausyk
los tiesiog virpėta virpėdavo. Ir pats 
gerai nežinojo dėl ko. Jis sakė, jog .ir 
kiti jam toki pati dalyką pasakojp. "et 
vieno asmens paraginti, tie asmenys pra
dėjo dažniau eiti išpažinties, ir keis
tos dalykas, baimė visiškai pranyko. Pa
klausti, kodėl dabar nebijo, atsakėt *Wė 
mes patys nežinome. žadėjau dažniau ei
ti ir nebebijau. Dabar aš galiu eiti kiek
vieną savaitė ir nejaučiu jokios baimės*. 

1‘ieme asmenims baisės priežastis bu
vo nepripratimas atlikinėti išpažinti. 
Kiekvieną tartą, kaip tik jiems reikėda-



3b

vo eiti Išpažinties, ji«KB iškildavo di
džiausias rdpostis, kaip jie ją atlikai 
kas reikta ir kaip reikta daryti? apim- 
daro balas, kad tik kur nors nesuklystą, 
nes it pat mažens turėjo asu 1 galvą Įsi
kalę cvallą minti, kad tik kokį, mažmožį 
užmirš, tuojau pat kunigas griebs ui au- 
siea ar už plaukų., ar ką kitą jiems nege
ro, nemalonaus padarys, -hr nors niekada 
tokie dalykai jiems nebuvo pesitaike,bat 
kvaila balat neapleido. Ir pačioje išpa
žintyje visą savo dėmesį jie bddavo sutel
kt ne | jos esmę, o j atlikimo formą.Kaip 
pradėjo eiti dažniau, jie įsitikino, jog 
čia yra labai paprastas dalykas ir gali
mas atlikti be jokio įsitempimo, o kuni
gai no tokie jau pikti žvėrys, kad už pa
sisukimą ne | sieną, o | bažnyčios pusę 
imtų tuojau pat ir prarytą.

šansu, jog ir daugiau yra panašiai 
besibalmlnančlą ir taip pat galvojančiu, 
kaip anie. Ką tosiema daryti? Airmiausia 
čia atrodo, nieko daugiau nereikia daryti, 
kaip tik eiti išpažinties ir taip prie jos 
priprasti, kaip ir aniems atsitiko. Bet 
jeigu jau taip bijomasi, galima priminti, 
jog bijomasi visai be reikalo. Išpažinty
je forma nestovi pirmoje vietoje, o jos 
turinys, esmė. Svarbu, kad Žmogus norėtą 
pasitaisyti ir tam pasiekti stengtasi iš
pildyti visas penkias atgailos dalis, o 
kaip jis jas išpildys, mažesnės reikšmės 
dalykas. Tiesa, yra priimta tam tikra iš
pažinties atlikimo tvarka ir jos reikia 
laikytis, bet nereikia taip skrupulingai 
dėl jos drebėti, kad per formą nieko kito 
nesimatytą. Žinoma, pareikštą praleisti ir 
"Serbė dėsni Kristui , nei persĮžegnojimą, 
nei patariamos posleijos prie klausyklos



langelio, nes pats jų Išpildymas paleng- 
vlan atlikti išpažinti, bet, jeigu kas 
norą netyčia ir na taip pasidarys, kuni- 
gaa neakels j aus}.. Žodžiu, besirėnglamt 
iŠ anksto reikia apie tai pagalvoti*taip 
čia pačia® geriau visa padaryti, kad gerai 
išeitų ir visada gerai pasidarys. Čia nt- 
reikalaujama daugiau nieko, kaip protingo 
žmogaus, protingo apgalvoto elgesio. 0 jei- 
gu bus galvojama, visada tik gerai pasida- 
rys, nors ir ne visai pagal priimtą tvar
tą. ✓

Čia tenka priminti ir bendrai kunigo 
daromas pastabas dėl išpažinties. Jų ne
reikia irgi bijoti, šei joks kunigas, net 
ir pate nervuočiaaslas, nepadarys tokio 
išaižote Ino, kuris pen it estui padarytų ne
malonumo. Sara to klausytis visokių anek
dotų apie kažkada kažkieno atliktas išpa
žintis ir visokius nuodėmklausių eksoeaus. 
■^ai dažniausiai pasakojama tų, kurie nori 
išpažintą pajuokti ir savo pateisinti dėl 
nėjimo. 0 jeigu kas nore panašaus ir buvo, 
tai no taip, kaip pasakojama pagąsdinimui. 
Iš kitos pusės, kunigo Žodis prie langelio 
klausyklos labai dažnai pavadinamas "bari- 
®u”, nors jis nei iš tolo nėra j j| pana
šus. paprasčiausias kunigo lapėjInas, kad 
ateityje vengtų kokios sunkios, dažnai pa
sikartojančios nuodėmės, jau laikomas "ba
riau” ir dėl to užaigaunama. Bet ką gi ku
nigas turi daryti? Nesakyti? Po praleisti 
jis nageli. Pagaliau, jeigu jau aiškiai 
yra žinomas toks nuodėmkšausis dėl savo li
guisto nervuotumo, būdo keistumo,pas tok| 
galima neiti, galima pasirinkti tok|, prie 
kurio nebijoma eiti, bet visiškai neiti 
išpažinties pasiteisinant kunigo šiurkštu
mu neišmintinga ir negera. Bet kaip sakias. 
Čia dažniausiai būna perdėjimas iš peni-



ceaco pusės ir tik paprastas ūžt ūžavimas 
garo apsileidimo. Kur kicur tokie iaoabt nesi 
bijo prisllmvi daug griežtesnių įspėjimų 
ir pabarimų ir tai no prie keturių aklų, 
a viešuose sosirinkimuoso ir tai moka nu- 
s išemine pakentėti, i’aip tenai padaro dėl 
to, kad skaito( jog iŠ to pabarimo sekąs 
^ras, geniau sakant nekantrumu prarasti ko
kią nors naugdą yra didesnis nemalonumas, 
ui nmalonumą, kurj tenka pakentėti barant, 
i’aip ir čia. Kai Smogus galvoja, jog kunigo 
įspėjimas ir kad ir pabarimas yra menknie
kis, palyginus su tuo, ką jis išpatIetyje 
gauna, po tiek padarytų Šunybių, tai jie ne
kelia jokiė protesto ir pakenkia, eigų gi 
yra priešingai, labai abejotina, ar tos Smo
gus rimtai norit tvarkyti savo gyvenimą.

bėl baimės, kuri kyla iŠ gėdos dėl pa
darytų nuodėmių, reikia pasakyti tai, kad ir 
čia mere nenugalima kliūtis. Pirmiausia rei
kia atsiminti, kad jūs neturite ir net nega
lite padaryti tokių nuodėmių, apie kurias 
kunigas nežinotų.Visuomet jis daugiau šia už 
jus Žino ir žinos. Dėl to niekas eis negali 
kunigo nuspebinti. O dėl pa&io asmens, ku
ris tokias nuodėmes pasakoja ką jis gali gal
voti? Irgi nieko. Bisitaiko kitimus, pasi
taikė ir jums. Kad prie klausyklos langelio 
jam pasisakote irgi ne joks dyvas. dūk tam 
ir einama išpašintioa. kad jų daug pasidarė? 
Kunigui irgi suprantama. 01 tai jis no bar
ti jus gali, o tik aptarti, kaip čia padary
ti, kad būtų bent kiek maliau, jeigu jau 
taip daug darosi. Kad jūs atėjote ir jas pa
sišakoto, jie tik gali peeldllaugti, nes ga
lėjot* neateiti ir nesisakytl. Tas atėjimas 
į* savus nugalėjimas jam kaip tik rodo,jog 
jums patiems tos nuodėmės nepatinka ir no
rite jų nusikratyti. Dėl nuodėmės rūšių ir
si didelio šyvo kunigui nėra. Per gytenimą 
jis irgi jų prisiklauso visokių. 0 konkrečiai
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dėl ko gi iUonės labiausiai gėdinai!? Dėl 
nuodėmių prieš skaistybe. Daugiausia Žinė- 
21a, jauna* žmogus, kuriasi atrodo, jog tik 
jam vienam taip atsitiko ir niekas kita* 
taip nenusidedu. 0 iŠ tiesų, kas tik šia 
žioplinoja, visiem* taip atsitinka, nes vi
sų gi vienokia prigimtis. Bet kas, kad, o 
jaunas Žmogus Čia turėtų būti visiškai atvi
ras ir nieto nebijoti, ne* kunigą* jį dar 
labiau supras, negu kas nors kita*. Kiti čia 
dar tik pasijuok* ii visų bėdų, o kunigą* vi
sada priims rimtai, kaip savo bodų ir pasi
stengs padėti. Suaugusiam, šalnoje gyvenan
čiam žmogui Oi* jokių paslapčių negali būti 
Ir, paprastai, nėra. Dėl to juo mažiau turė
tų genytis. Pagaliau ir čia, juk kunigas ži
no, kad žmogus visokiame amžiuje gali pasi
rodyti silpnas, ^artais sakos jau senas, 
senam ir toks dalykas atsitiko, bet kpr da
bar smakai, kad atsitiko?** Tik tau pačiam 
taip baisiai atrodo, ne* be to* nuodėmės, 
dar yra ne aažėsnė dosė puikybė* ir dėl jos 
nenorime prisipažinti prie ano*. Kas puiky
be* neturi ar mažiau jo* turi, ta* visada 
prisipažins, nes mokė* nusižeminti. Bet aš 
jum* galiu čia pasakyti, jog kaip tik tiesa, 
kurie daugiausia puikybė* turi, Dievą* ir 
leidžia patirti, kokie jie miseriokai tuose 
reikaluose. Daugiau nuodėmių, dėl kurių rei
kėtų labai gėdytis, nors jų yra daug ir įvai
riausių, kaip ir nebėra, taigi, turint ge
ro* valio* ir neiškraipytą supratimą apie 
nuodėmklausį, galima nugalėti ir šią kliūtį.

Baigdamas dar pridėsiu vieną pastabėle. 
/Įsos tos baisės ir sunkumai iškyla tik 
tiem* žmonėms, kurie išpažintie* eina negy
venimiškai, o su visokiais išrokavimais.kas 
jos eina tik vienu tikslui ieškodama* savo 
išganymo,savo išsivadavimo iš nuodėmės,t»s 
tam tokių dalykų nebūna, nes ji* eina labai



labai paprastai kaip vaitas eina
pas somą ar tėtę su savo bėda iŠ kurios jį 
jie titrai išvaduos. Jis tai lino ir BeŠi&ri 
į jokias baimes ar gėdos, ir su penitomtsis 
taip pat. logul tik Čia ima kristi kokios 
atominės bombos, togai tik reikiamai |varo 
violoms mirtlos baimės, visi sakysite net ir 
pačias bjauriausias nuodėmes nieko negalvodam 
M apie gėdą,nes prieš jus tebus tik viena 
baimė, baime nepakliūti su jomis į amžinąjį 
pragarą, bei to, tai tik einate išpažinties, 
jei Šitaip ir jtaus Įteiksite, tada išnyks jos 
baimė ir jds ja pasinaudosite kaip reikiant. 
i>men.
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