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čia sleiškai nebesirengti išpažinčiai. 2jbo- 
nee mano, jog tas pašnekesys su kunigu klau
sykloje yri> toks paprastas dalykas, Jog j| 
gali atlikti bet kas ir nesirengęs. ~r dėl 
to, rengiasi žmones baliams, rengiasi pramo- 
^oms, rengiasi darbams, bet išpažinčiai ne
jaučia reiolo pasirengti, galima sakyti, 
jog rengiasi viskam, kas tik manoma daryti, 
nes suprantama, jog nuo to priklausys pats 
darbas. Bet išpažinčiai daroma išimtis. Gal 
čia nesirengiama dėl to, kad nežinoma, kaip 
tai padaryti... dffangviau, Žinoma, pasakyti 
kunigui, kad nieko neišmanai ir nieko nemo
ki, tegul jis sau Žinosi, negu kad sukti 
galvą sau kas ir kaip čia daryti. Bet, iŠ 
kitos puses, daug čia yra ir apsileidimo, 
tiek man, sakysime teko jau klausyti išpa- 
inčią tokią penitentą ar penitančių, tur

būt, trys ketvirtadaliai M ją skaičiaus ne
buvo pasistengę ir net nemanė rengtis, kiek 
iš ją turėjo dar maldaknyges, lyg tyčia vi
si jas buvo"užmiršę” namie, ė iŠ savo nuo
savos galvos nesugebėjo to padaryti. Dėl to 
ėjo išpažinties kaip kam papuolė: be "Garbė 
Jėsui kt?Intui", be sąžinės sąskaitos, be 
gailesčio, be pasiryžimo ir net be žmoniškos 
pačios išpažinties, nes nepasirengę nieko 
negalėjo pasakyti. Neužmiršta žmonės kibirą, 
eidami 1 Šulini vandens pasisemti, nes tai 
daro ir kasdieną; neužmiršta jie savo tašią 
ir maišelių, eidami J. krautuvas prekių par
sinešti, o čia vieną kartą teateina per ke
lis mėnesius ar net metus, ir "užmiršta" 
pati pagrindinį pagalbini Įranki bažnyčio
je - maldaknygę. Ms 1 tai galima pasakyti.''



ai, kad žmogui tas reikalas visai nerūpi, 
tat, kaip tau bebūSų, užsimirštų ar 

tingėtų, nebedrįstų ar nesuprastų, pasi
rengti išpažinčiai reikia. Neikia Aito ir 
tada, kada net maldaknygės nėra,kiekvienas 
eidamas išpažinties turi tai žinoti ir bd- 
cant atlieti. Negalima čia savęs>apgaudinė
ji meluojant Kunigui, kad pasiremta** kada 
visiškai nieko nedaryta, ateina žiogus prie 
Klausyklos langelio tik ką Įėjęs j Bažnyčią 
ir sukosi pasirengęs išpažinčiai, kada kuni
gas mato, jog visiškai nieko netarta. Namie 
beveik niekas nesirengiu, čia atėję\ttajau 
pat eina prie klausyklos langelio, ateidami 
plepąs! su bendrakeleiviais, sakosi tasiręn- 
gę. tai kada ir kaip bepesirengtąa? ta ii' 
Karto išlenda yla iŠ maišo: norėta tik kuni
gų apmulkinti. Bet sąžiningas nuodknklįauois 
neapumšKinamas, nes jis tuojau pat tagsuna 
cokJ. melagi, o faktinei apsigauna pate peni- 
tentas ir nesuprantama dėl ko jis taip daro. 
Jo laime, jeigu jis pataiko ant tokio kuni
go, kuris nepraleidžia jo durniui volioti 
atliekant tokj rimtą veiksmą, koks yra iš
pažintis, bet yra nemaža tOKių.kunigėliuiku
rie dėl to galvos nesuka, kaipjų penitea- 
tai, ir tai šio apgaudinėja daugeli meto ar 
net ir visą savo gyvenimą, kol mirties pata
le pamato, kad jų visos išpažintys - vienus 
apgaudinėjimas. Į

XX - A xxxxxxxxxxx IĮ
Jaigi, kas daryti, kad to nebūtų? 

praktiškai pasirengti išpažinčiai net 
maldaknygą* pagalbos.

Pirmiausia reikia tam dalykui būtinai 
ataidėti, šedaug, keliolikai mindėių ar puš- 
valandžiui, bet reikia atsidėti šia jam vie
nam. Čia taisyklė ta pati, kaio ir visur ki
tur. jfai dirbame viena darbą nebežiūrime j*
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litą. kadangi nasaia paprastai nepatogu taip 
padaryti, geriausia atliKui pačioje bažny
čioje. Suprantama, jut dėl to reikia ir atei
ti tą pusvalndį ar valandą mkačiau, kad tei
ti; laiko pasirengti. Taip tvarkantis au iš
pažintimi, kaip dabar daugelis tvarkosi, ne
gulima pasirengti, nes paliekama ties maža 
lalao, tad nebara Jau nei tada pačios išpa
žinties atlikti, o anie pasirengimą jau na
ru nei talbos. ?aigi, pasiskirti paairengi- 
mui išpažinčiai laitą ir vietą. Kadangi at
gailos sakramentas yra atsivertimo sakraaen- 
cas, prisipažinimo keliu sakramentas, labai 
svarba čia svarbu pasirengiant ir kdno pa
dėtis. Menkas nusižeminimas stovint atsirė
mus i sieną ar stulpą ir svajojant, atsetit 
rengiantis išpažinčiai| senka atgaila atsi
sėdus, išplerus kut nors suole dar ir soją 
ant g kojos užsidėjus dėl patogumo. Tokia 
kūno padėtis visiškai nesuteikia, o prie
šingai - iMblaško ir visai Kitokią nuotai
ką sužadina, negu Kad reikia išpažinčiai. 
Dėl to teitina atsiklaupti, atsiklaupt tari
fe pasijusti esą Dievo akivaizdoje, Jo mato
mi; turime bent savo dvasioje patys jį pama
tyti, nes rengiamės artimiausiam su Juo ben
dradarbiavimui: atsiprašymui už nuodėmes ir 
prašymui Ją atleidimo. Čia turi ošti pajaus
tas gyvo su gyvu santykis. Ir šitai reikia 
iš savęs būtinai išgauti. Įsigyvenus 1 Dle- 
'o artimybe Jau nesunku bus 1 Jį prskalbėti. 
čaip tada jam ir pasakykime: Dieve, ta vieką 
matai, ru viską žinai. Tu dabar ir mane me
tai ir žinai, ko aš noriu. Padėk man atsi
kratyti savo nuodėmių. Padėk man gerai pašin
ai jas, Tavęs už jas atsiprašyti ir nuošir
džiai visas išpažinti kunigui, kad galėtu
mei man per jį jas atleisti? Kai kam gal 
atrodys, jog tokia malda prieš išpažintį 
per prasta Ir per trumpa; Dievui nereikia 
<i*ug kalbų, o musų sąmoningo kreipimosi į
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J|, reikalo pasisakymo ir pagalbos prašymo, 
c čia šie samialai dalykai ir yra. Ir kada 
jus tokias prie^išpažintines maldas patys 
kursite, darykite tai kuo paprasčiau, IcaidL 
tik bdtų išsakyta Ule vai JUaų tikras reika
las ir malda Jo akyse skaitysis auksine, 

toliau turi sekti nuodėmių pr Įsimini
mas. Čia daugeliui Jau yra neperžengiama 
Hiena. Daugelis nebežino čia nei nuo ko pra
dėti, nei kuo užbaigti. Jiems apsisuka gal
va ir viso to rosultataa bdna tas, kad ir 
po sąžines sąskaitos nieko nešino, taip ne
žinojo prieš Ją. U sunkumas pasidaro dėl 
to, kad darant sąskaitą nesilaikoma Jokios 
tvarkos. tvarkos nieko negalima padary
ti, taip pat negalima ir sąžines sąskaitos 
atlikti. 0 kokios tvarkos Čia laikytis?ko- 
kios nori, tad tik butų tvarka. Galima per
žvelgti savo pergyventą laikotarpi verti
kam nant Jį pagal pareigus šeimoje ir vi- 
suomenėje) pagal pareigas sau pačiam, arti
mui ir dievui) pagal vyresnio ar pavaldinio 
pareigas) pagal tėvų ir vaikų pareigas ir 
t.t. Galima peržvelgti Dievo ir Bažnyčios 
įsakymus, šiuo atveju labai svarbu atsi
minti no tik pačias įsakymus, bet ir kiek 
paikam plačiau Juos paimti) taip, kaip ka
te kieme paaiškinta, ką Jie draudžia ir tą 
įsako ir kaip gali Uiti sulaužyti. Sekyši
me įsakymas) "Nežudyk”. Jis draudžia ne 
vien tik savęs ar kito nužudymą, bet ir vi
sokį tuno žalojimą, sveikatos ardymą, pyk
tį, visokį sielos pažeidimą, traukimą nuo 
Išganymo ir panašiai, /isi iš karto atve
jui niekada nepasitaiko, bet nekuria iš Jų 
nekuriama žmonėms pasitaiko ir tai reikia 
atskirti, o nesakyti) "Niako neužmušiau" 
ir manyti, kad prieš įsakymą Jau nebonusi- 
dėjau. keikia atsiminti kaip nuodėmės pa
darytos) mintimis, žodžiais ir darbais)



neišpildymo įsakyto oalyko ar veikiau prieš 
įsakymą. fteikia atsiminti ar svarolame da
luke ir suprantant;, ir laisvai tai padary
ta, ar gal pilnai nešinant, abejojant, kam 
nors privertus taip daryti. Jeigu peržengta 
palispiiaai suprantant ir laisvai ir svar
biuose dalykuose, reiškia nuodėmės yra sun- 
kios /kaip vagystes, paleistuvystes, pasi
gerinai, sužalo j Inai, pagegimal, ekriaudi- 
msi, šmeižtai, svetimoteriavimai, iŠ tingė
jimo sekmadieniais šv.Mišių apleidimai, ve
lykinių apleidimai ir panašus nelytai/ • xr 
outin* atsiminti, kiek kartų jos buvo pa
kartotos. ueigu tikrai neįmanoma atsiminti, 
Putina pagalvoti, kokiu dŠ dažnjuau jos kar
tojosi dienos, savaites, mėnesio ar metų 
laike. Ko negalima atsiminti, nereikia dėl 
to galvos ir laužyti.

apgalvojus nuodėmes ir maždaug jas su
skaičiavus, vėl taip pat paprastai už jas 
oievo atsiprašyti, tav., kad ir šitokiais 
s^vo žodžiais t “feiatai, Viešpatie, kas ir 
vai su manim pasidarė, u tiek kartų i?au Ža
dėjau nebenusidėti, bdti geresnis, vata sa
ve pasmerkiu dėl savo žodžio sulaužymo^ dėl 
pakartotos i*au neištikimybės. Dieve,atleist 
mua ir vėl. Pu toks gerus. Man labai atša
uti, kaa šitaip atsitiko, fu liepei mums 
daug sykių dovanoti savo kaltininkams, at- 
l<txsk ir man, nors daug x*au nusidėjau, aš 
vėl iš naujo ryžtuosi nesti blogą gyvenimą, 
saugotishiuodšašų, vedančių pro^ų, tikrai 
noriu būti kitoks, negu dabar prieš x‘ave 
esu. Dieve, pasigailėk manės nusidėjėlio**, 

galima šitaip pasakyti be maldaknygės? 
Puikiausiai. Kiekvienas nes motame kalbėti 
dienas kitam ir lapsi gudriai, ir labai 
duoširužiai, ir nusižeminę, kaip to reikia. 
ualina tą pati padaryti ir Dievui. Juo la
biau tau nei tokios Išminties jam nereikia,



>- paprasto, nuoširuaus, kair> Pėvui, atai- 
orašyiaoi "Dovanok, tėveli, man ir ė J. kartą. 
?u pats padėk man būti ištikimu i?avo vaiku”. 
Čia, kaip matote yra šia gailestis ir pasi
ryžimas, viskas ko reikia išpaiinčiai. užei
ki* tik tikro 1 reikalą Įsijautimo ir tikro 
nuoširdumo. Nereikia tam nei daug laiko.Per 
pusvalandi rimtai tą darbą dirbant, galima 
labai gerai pasirengti. Žinoma, jeigu turima 
maldaknygė, kiek palengvėja darbas, bet ge
riau, kad pate ji padarai be kitų pagalbos. 
..ut kito žodis, jis negali taip pritikti, 
kaip savas, iš širdies išėjęs. Dėl to dau
guma tų, kurie rengiasi iš maldaknygių,daž
nai tik formaliną atlieka, o ne pasirengia, 
cerakaitymas kelių puslapių is maldaknygės 
ne visada reiškia gerą pasirengimą.

Taigi, visą suvedant j vieną, reikia 
pasakyti, jog reikalas nėra toks, kurio jus 
negalėtumėte sutvarkyti, ^riešingai, jie 
yra iš tų, kuriuos kiekvienas lengvai gali
me atlikti. Juk gyvenime jūs daug sudėtin
gesnių darbų dirbate ir puikiai susitvarko
te. ir čia susitvarkysite, jeigu tik tikrai 
norėsite ir kaip sau darysite. amen.


