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žmogaus atsiversimas yra jo valio* da
lykas. Norėdamas blogo* Žmogus padaro nuodė- 
tafįstaiga<ydamas blogio,jis iš jos išsiva
duoja.Dėl to,kas tik alma išpažinties,atro
do,turi turėti daug tokios geros valios;va- 
lios atsisakyti padarytojo blogio, noro pa
sinaudotivisokiomis priemonėmis jp atsi
kratyti. et daugeliui penitentų šito dažnai 
pristinga.kur ta gera valia ir kaip išpažin
tyje ji turi pasireikšti,čia pora jums žo-

$ai žmogus nori ką nors sau pasidaryti 
ar iššrokti,jis visada turi tą gerą nusista
tymą, ca a priešingas nusistatymas neprives 
jo prie gerų rezultatų. Dėl to mokiniai vi
sada duodasi pamokomi,kaip paimti plunksną, 
kaip laikyti ranką,kaip rašyti raides.^s 
nieko nesakome,kai norintiems išmokti groti, 
pav.,akordeonu,daugiau apie jj išmanąs pa
sako i"Šitaip va užsidėk diržus .daisviau lai
kyk ranką.^esurieak pirštų.aukščiau pakalk 
šikšną". arba norintiems išmokti giedoti* 
desusilenk j kuprą.Daugiau paimk oro.fiesiai 
laikyk galvą begiedok gomuriais balsu. *aip 
labai bešauk", kiekvienas protingas mokinys 
prie Šių pastabų prisitaiko ir stengiasi iš
pildyti nurodymus,nes be jų išpildymo nebe
įmanoma ką nors rimto išmokti gerai atlikti.

*ai žmonės ateina išpažinties,aš visa
da apie juos galvoju,jog kiekvienas tetari 
tik geriausius norus,ir pirmoje eilėje,tik
rinusią norą sutvarkyti savo gyvenimą.Žino
damas, jog nuodėmių išrišimas ne muo manąs 
vieno priklauso, o lygia dalini,o net labiau



ir nuo pen it ento,niekada nemana u, ta d jis ga
li teiti neprotingai užsispyręs savo neišma
nyme, o dėl to r Įsimintų niekais paversti 
sakramento poveiti. Bet,dėja,neretai atsi
tinka,tad būna kaip tik Šitaip.ateina Žmogus 
prie klausyklos langelio beveik nieko nemo
kėję a, o ir tą pati užmiršęs.Ateina visiškai 
nepasirengęs ir rimtai nemanąs išpažinti at
likt i,nei gyvenimų taisyti.Mėgini ką nors /U 
aiškinti, erginesi.aiškiai matai, jog teno- 
rimš atlikti tik paprasčiausią formalušą,o 
na nuoširdžiai priimti atkramentą. Ką su juo 
daryti? Išrišimo duoti negali ir nėra gali
mybės jį taip parengti,kad teitų galima duo
ti. itrotingėm,geros valios žmogui šitoks ku
nigo paaiškinimas turėtą būti nuoroda kas 
atryti,jeigu jis išrišimą nori gauti. Ir bū
tent,bent leistis kunigo parengiamam, jeigu 
pats to padaryti negali. Bet taip nebūna, 
tumiausiai tokiu atveju iŠ penltento ar pe- 
nitentėą išgirstit

- xai neduosi išrišimo? a ir* nereikia. 
Kitas duos.

0 kai paaiškini,kad Čia na kokio prie
šiško nusistatymo treitelas, o negalimybė 
duoti, kol nepakeistas nuaĮstatymas ir tas 
"kitas* taip pat negalės duoti, jeigu jis 
nebus pato*imtas reikiama linkme, ne vienas 
prideda t

- Meduos ir nereikės. visai nebeisiu 
išpažinties.

ir daugelis po tokio pašnekesio su nuo
dėmklausiu nebeina^ Jie,žinoma, mano, jog 
šis kunigas kaltasTkad jiems nedavė išriši
mo, o iš tiesu jie kalti, kad nekeičia savo 
nusistatymo. Scalta jų bloga valia, kurios 
išpažintyje nšturi būti.
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11SM /lenas asmuo man pasakojo tokį ma
žą atsitikimėlį.Prieš jį eilėje prie alau-



syklos scovėjo senukas ir atliko išpažinti. 
Ką Jis ten j i sakė kunigui, žinoma, negirdėjo 
ir nenorėja girdėti. Kažką ir kunigas Jam 
sskė.^styti, kad tas Kunigo pasako Jinai sė
ti u kul buvo labai svarbus, kad Jis labai su
sigraudino ir su ašaromis pusbalsiu pasakėt

- Kunigėli, griSyt moku, o spavedotls 
nemoku.

oaprautame, kad nuodėmklausio Jam kaž
ką sakė dėl išpažinties atlikimo ar Jos me
džiagos išdėstymo, ar dėl ko kito, ką Jis 
matė J| netaip atliekant. Jeigu sakė, maty
ti, Jog reikėjo pamokyti., Pilnas puikybės 
penitentas dėl to btitų užsigavęs ir priešta
ravęs. fas senelis turėjo geros valios, taip 
Jis norėjo išpažinti atlikti, kad kunigo 
pastaba JJ net sugraudino ir Jis prisipaži
no* Jog apie tą dalyką nieko neišmano. Ir 
prisipažino kaippridėdamas pastabą, kad blo
gai daryti tai Jis moka ir be pamokymo, o 
bloga atitaisyti yra toks slunkius,kad ir 
Mokomas nevykusiai daro. Kiek Čia nusižemi
nimo, kiek noro išpildyti pageidavimus,kiek 
geros valios paklusti visokiems nuodėmklau
sio nurodymams•

Ot šitokia nuotaika turi mus lfdėti 
prie klausyklos langelio. Ir ne aėl to, kad 
pasĮrodytūme už kunigą mažiau išmaną, už Ji 
žemesni, bet dėl to, kad tik šitoks nusitei
kimas telgalina mus gerai atlikti išpažinti. 
Juk kunigas Čia yra mums teisėjas ir moky
tojas, o ne mes Jam. Jis turi galią ir val
džią atleisti mums nuodėmes pagal savo są
žinės sprendimą, o ne pagal susą reikalavi
mą ir tai visiškai tam netinkamiems.teika- 
lavimas nuodėmklausiui yra lygus reikalavi
mui Klevui. 0 kas gi gali iŠ Dievo reika
lauti, kad Jam nori, nenori dovanotų kiau
lystes, kurių Jis nęt nemano atsižadėti ir 
ateityje saugotis. Jitoks reikalavimas iš
pažintyje yra tokio laipsnio Įžūlumas,tad



jau vien dėl to negalime duoti išrišimo.
^aigi einant išpažinties, visada reikia 

turėti prasikaltėlio savisąmon?, kuri mama 
neleistų pdstis prieš mttsų nuodėmklausio, 
nes pas ji ne kokie kiti, kaip tik nuaidė
ję iiii ir ateiname ./Žakeikia išpažinčiai vi-** 
supusiškai pasirengti, kad kunigui nereikė
tą daryti mums visokių pastabų, bot Šalia 
to, visada dar reikia pagalvoti ir apie tai, 
jog norėdami, galime ne viską pasidaryti, 
ko reiKie musų nuodėmių išnaikinimui ir ku
nigas visada tiri teisę ir pareigą mus pa
taisyti, iš mdsų kai ko pareikalauti ar ką 
nors pataisyti. Misų gi pareiga su visu tuo 
sutikti, nes priešingu atveju mes patys už
kertame kėlią sau sugrįžti pas Movą. 0 
velnias labai gerai moka šia proga pasinau
doti. Jam nėra didesnio džiaugsmo kaip ma
tyti, kad nuo klausyklos langelio, prie ku
rio turi gauti nuodėmių atleidimą, žmonės 
nueina su naujomis nuodėmėmis ir su nusista
tymu dar daugiau jų daryti ir jau niekada 
prie jo neiti jų išnaikinti. Jeigu tokie 
penitentai rimtai ir bešališkai apgalvotų 
savo elgesį, jie patys labai nusigąstų, pa
matę, kokie jie nuėjo.

Gera valia išpažintyje pataiso net di
džiausią blogį., bloga valia ir ne visai dar 
sugedusi sugadina visiškai. Mes Šitos bai
sios nelaimės saugokimės visomis jėgomis, 
rodydami tiek geros valios, kaip jos parodė 
anas senelis, au ašaromis pasakydamas: "Ku
nigėli, griešyti moku, o spevedotis nemoku. 
4amokyk au*ne”. amen.
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