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Išpažintyje,atrodo, daugiau veikia 
peaitentesi jis daro sąžinės sąskaitą, Jis 
gailiai už nuodėmes, jis daro pasiryžimą 
taisytis, jis atlieka iSpžintį. Kunigas 
taip ir nieko neveikia, o tik duoda Išriši
mą ir viskas. Kaip turėtą ir bdtii viską 
turėtą padaryti einantis išpažinties, o nuo- 
dėaklausis tik nuspręstą verta ar neverta 
duoti nuodėmių atleidimą arba geriau sakant, 
jeigu penitanto viskas išpildyta, kas rei
kalinga, tik duoti jam išrišimą, bet dabar 
labai dažnai viskas pasidaro atvirkščiais 
penitentas beveik nieko nedaro, o viską už 
jį tori atlikti kunige si ir padėti jam su
siskaičiuoti nuodėmes, ir pagelbėti sužadin
ti gailesti, ir privesti prie noro taisyti 
gyvenimą. Kitą sykį dargi turi penitentul 
priminti, kad reikia pradžioje pasakyti 
**Darbė Jėsui Kristui”, o pabaigoje - muštis 
i kratinę ir kalbėti Dieve, pasigailėk...” 
Šitaip kunigai daugumoje dabar ir daro nuo 
pat pradžios iki pabaigos t "Dabar čia atsi
klaupk. Dabar pasisuk va 1 tą pusę. Dabar 
pridėk va Čia savo ausį. Dabar persižegnok. 
Dabar sakyki "uarbė Jėsui Kristui”. Dabar 
sakyki išpažinties buvau prieš tiek ir 
tiek laiko”. Dabar pridėki Dievui nusidėjau 
šitokiomis nuodėmėmis". Dabar pasisakyk sa
vo nuodėmes. Ir tai be galo. Ir jeigu nesu
spėja pabaigoje pasakyti, kad nenubėgtų nuo 
klausyklos per išrišimą, žiūrėk, penitentas 
jau kitoje bažnyčios pusėje sėdi suole visai 
nesijaudindamas, kad j J. išrišo iš tokią 
bjaurybių.

Šitaip pasakoji vienam, kitam, trečiam, 
dešimtam ir nežinia kalintam, kol tau per 
matų metus taip įkarsta, tad nosiai susin
ti už galvos ir bėgti kur nors ten, kur ne-



reidą klausyti tokių Išpažinčių ir cik 
šitaip. Visiškas penltento pasyvumas. O 
betgi čia neužtenka tie ji pastūmėti kai 
H padaryti. Keltie iŠ jo išgauti Šiokio 
tokio sąmoningumo. uailosčio už nuodėmes 
tai už savo penitentą nesužadinai. Pasiry
žimo už jj būti geresniu tai nepadarysi. 
Visa tai jis pats turi pasidaryti ir tik
rai, gyvenimiškai pasidaryti... O ką daryti 
nuodėmklausiui su tokluo, turis prie lan- 
fslio nieko nemota ir nieko nesako? Paga- 

lau ne ką išdarinėse ir su tociuo, kuris 
po setų, po dviejų ir net dešimtles tesakot 
"Nu, tau aš niekšą nieko blogo nepadariau 
ir nešinau, ką čia pasakoti. Nu, tartais 
prieš valgi nepersižegnojau_. bertais su- 
koikteliu vieną kitą kartą."“baugiau nieko 
ir nebeturiu**, dėt kai jį gerokai pa
vert ai loji ir iŠ visų šonų apžiūri, pasiro
do beesąs prisikimšęs Šio ir to. Jei paste
bi, kodai gi to ir to nepadarė, nepadarė 
ir nepasakė, tai gauni atsakymą iŠ visų ap
sileidėlių tą patįs ”Hu, biškis čia yra ir 
apsileidimo. Nepasakiau, kad užmiršau", 
ateina panašaus sukirpimo ir labai dažnai 
einančių išpažinties. Sina išpažinties ir 
jokio gyvenimiškumo: visada tas pats Šablo
nas, negyvas, negyvenimiškas, 'fokiomo Žmo
nėms nieko ypatingo ir neatsitiko, jie ir 
neturi ko daug ir blogo pasakotis, bet jų 
išpažintys galėtų ir kitaip atrodyti, o ne 
vien tik kunigo tampomas pasikartoti vis 
tokiomis pačiomis. Ir viso šito priežastis 
penltento neveiklumas. Užmiršome mes, o ne 
kunigas, kaip Čia sos turime veikti?

kaip turi veikti išpažintyje apsilei
dėliai ir beveik kasdieną darantieji sun
kias nuodėmes, yra aišku a iš pildyk penkias 
atgailos dalis: atsimink nuodėmės, už jas 
sužadink gailestį, padaryk tikrą pasiryžimą



neb«uuaidėti, gerai etile išpššint|, atsi
lygink už padarytas nuodėmes. Jeigu nežinai 
taip litai padaryti, mokykis. Štai,kad ir 
liana pamokslėlius uoliai lankydamas ir iŠ- 
klaasydaMasx Jei turi kokią Knygelę apie li
pa tinti, perskaityt ją. Paguliau, jeigu ir 
nemoti, ir niekur negali pasimokyti, tiek 
jau gali žinoti, tad padarius nuodėmes,rei
kia Jų atsikratyti, kaip linai, tad susite
pus veidą, reikia ji nusiprausti. Skaičiuoti 
mes irgi labai gerai mokume ne tik pasinau
dodami medinomis, bet ir iŠ galvos. lfemlsly** 
nesiduos! apgaunamas, pvs., krautuvėje ir 
neduosi pardavėjui neskaičiuodamas viso sa
vo kaplio ui adatą ar batų šniūrus, Tai ko
dėl gi jau negalima Čia Žmoniškai, be kie
no tai stūmimo ir traukimo, suskaičiuoti sa
vo nuodėmes? Juo labiau, kad tik pats ge
riausiai ir linai, tada kur ir kokias Jas 
darei, aišku, kad pilniausiai galima. O jei
gu sakalai, tad negali, reiškia nenori čia 
veisti, reiškia, jog taip jau čia aptingai, 
kad telauki kol kunigas už lietuvio patrauks 
ir jam pasakysi. Tas pats ir su gailesčiu. 
Nemoki gailėtis? Kvailystė. Kodėl kur kitur 
moki bliauti? regai tau numiršta vaitas.lmo- 
na pameta, pavagia tavo santaupas, nereikės 
mokyti kaip gailėtis. Tai kodėl čia jau ne
bemokama. Kodėl būtinai kunigas ir tai kiek
vienoje išpažintyje turi tavęs paklausti, 
kaip kokio lebedėlėsi **ar gailiesi 1 už nuo
dėmes?” ir dar prldėtii “Muškis 1 krūtinę 
ir sakyki Dieve, pasigailėk manęs nusidėjė
lio” u pasiryžti pataisyti gyvenimą, nemoki? 
O kodėl moki pasiryžti nekišti 1 pečių ran
kos, kai jau vieną kartą ją nusvilai? O ko
dėl moki paširyžti neiti per aną sulūžusį 
lieptą, kur vieną kartą jau įlūžo ir dėl to 
išsimaudė! vandenyje su pavasario ledeliais. 
Pasirodo, jog moki pasiryžti. O Šitaip reikia 
veikti ir 4 išpažintyje. O nuodėmės pssisa- 



kyti, sakyti irgi nesugebi. 0 uodai sugebi 
per dienų dienas talatyti liežuviu ir ai 
viaua čia gudresniu ir fasikštosniu pasi
rodyt 1, Ir ne tik pasirodyti, bet dar to
liau pralenkti visus gavo važržovus, tad 
kuo bjauriau už juos pasakytum, bjauresnį 
anekdotą papasakotum arba stipriau ausi
ke ktuxn? Aiškia ir Šio amato moki. J?aip 
pat veiklias reikia būti ir savo nuodėmės 
išpažįstant, o nelaukti, kol kunigas pa
klaust “Nu, ką dar turi pasakyti? Gal sek
madienio Mišias apleidai? Ual girtas buvai? 
ki«k kartų? kr nenusidėjai prieš skaisty
bę? kr šventos šventei? Kiek kartų nešven
tai? Ir taip toliau. U tu tik tiek besaky
tum "Ne, neatmenu, še. Neatmenu”. Argi tu, 
kuris taip veiklus esi visur kitur ir ne
kvailas, ir nepastumdelis, tik čia, išpa
žintyje pasirenti į paskutinį slunkių, į 
moko neišmanantį ir nieko nebesugebantį 
išglebėlį, kuris tik gali kunigui į nosį 
papusti atsiriaugotą nikotiną ar vakarykš
tes pagirias. Po negali būti. Cu ir čia 
turi būti pats veikliausias ir pats sąmo
ningiausias. Su tuo savo veiklumu ir kuni
gui daug palengvėtų, ir tau pačiam daug 
kas pagerėtų. Tau būtina būti išpažintyje 
veikliam.

Bet no vien tik tokioms čia reikia 
veikti, naikia veikti ir jums, gerosios mo
terėlės, kurios taip pat daugelyje atvejų 
norite būti nuodėmklausių tampomos. Žino
ma, daug geriau nieko nedaryti ir tik iš
klausyti kunigą, bot tokia Išpažintis ma
žai naudos duoda. JI nusibosta ir jums,ir 
vargina kunigą, jeigu jis tikrai nori jums 
padėti. Kurio nenori to daryti, jūs pačios 
matote, kaip jie labai nenori tokių išpa
žinčių klausyti: ”^t, davatka”, "nėra ko 
tenai peoklocis", - pasako tokie. Ir jie



nesipeekioja: sakai ką ar nesakai - peržeg- 
Bojo, pabaladojo ir nešdinkis. iiel žodeliot 
nei įspėjimo, na i patarimo, nei paguodimo. 
Jie mat nenori vargti au nieko neveikian
čiais penitentais, o patys irgi tingi ką 
nors daryti. Toaie mėgsta spavedoti ilgai 
nebuvuaiua no dėl to, kad norėtu juos at
versti ir labai dėl to džiaugtųsi, bet kad 
tėtei no taip nuobodu: vyrai bent atneša ko
kių bjaurybių iš kurių jų nuomone, verta 
duoti išrišimus, ^et ir jeigu labai nori ką 
nors padėti, beveik negalima, jeigu peniten- 
taa ar penitentė savo išpažintį. įspraudžia 
į kokius tai šabloninius rėmus. Kunigui yra 
labai sunku dešimtiem vienodų žmonių, go» 
ri«u sakant, vienodų išpažinčių surasti ką 
nors naujoj nėra už ko nusitverti, kaip sa
koma, jeigu penitentai patys nieko neveikia. 
0 žmonių gyvenimai gi yra vienas į kitą ne
panašus, jų gyvenimo aplinkybės dažniausiai 
būna vis kitokios, žSėUL žmonių būdai ir cha
rakteriai skirtingi ir dėl to net negali vi
siems vienodai atsitikti, c tuo tarpu išpa
žintys, kaip pagal taisyklę, visų tokių vi
siškai vienodos: "sukeikiau, užpykau, pame
lavau, poterių nesukalbėjau**. Tai gal ir ne 
melas, taip buvo, bet ne visiems taip pat 
ir ne dėl tų pačių priežasčių, nevienodai 
dažnai. Įmonės išpažintis padaro kažkokiais 
negyvenimiškais, nuo tiaros realybės ati
trauktas, labai apibendrintas, o turėtų bū
ti priešingai, turėtų būti pasakojamas kiek
vieno tikras gyvenimas, toks, koks jis tose 
aplinkybėse yra. šito negali padaryti kuni- 
tae. ?ai turi padaryti pats penitennas. Jis 
uri galvoti ne apie išpažintį, bet apie 

gydvenimą, kurį išpažintyje pateikia nuo
dėmklausiui. aprautai žmonės turi įvairiau
sių bėdų gyvenine, o išpažintyje jų nesimato. 
xr ne tokių bėdų, kad arklys nustipo ar
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pinigu* pametė, o grynai dv. ainių, morali
niu bėdų, apie Kurie* turėtų šluoti kuni
gas, o jų niekada nesužino, nepamato, ne
bent atsitiktinai. O tai atsitinka dėl to, 
kad žmonės savo išpstinteką atlieka negalvo
dami, 40 padaro jas negyvenimiškas, sušallo- 
nina. Paslteiko dainai tokių penitentų, ku
rie jau nuo seno yra nusistatę net nuodėmių 
sakymo eilę, visada tie patys būna net jų 
nusakymo išsireiškimai. I* jeigu pasakai 
kam nors, ar negalina būtų paprasčiau, gy- 
venlaiškiau, taip kaip yra gyvenime, užsi- 
gauna, paskaito priekabiavimu ir eina ieško
ti* kito nuodėmklausio, kuris pasitenkina 
negyvu išpažinčių šablonu, šitokios išpa
žintys, nors ir nare malonios, bet nėra ir 
sunkios, nes čia nieko nereikia žmogui gal- 
vorii pasakei, pasakei, kaip išmoktą eilė
rašti ir vis tą pati ir viskas, gsu paste
bėjęs, kad tikrai neblogi žmonės, kuriem 
gyvenime tikrai jau nebepasitaiko blogesnių 
dalykų, labai nusigąsta, kai jiems pabari,ką 
nors daugiau patiems veikti, pa v., pasiim
ti lavintis kokioje nors dorybėje, duoti iš 
to nuodėmklausiui apskaitą. Jie darniausiai 
tada paskaito nepakeliama reikalavimu ir nu
stoja pas toki nuodėmklausį eiti išpažin
ties. Bet tai labai klaidinga pažiūra, atsi
minkite* būtinai ir tai pirmoje vietoje,rei
kia veikti penitcatui. Tada kiekvienas kuni
gas galės jam padėti* ir apsileidėlis, nes 
ji* bus verčiamas taip pat veikti, o juo la
biau uolus kunigas,kuriam bus lengva veikti, 
nes gaus už ko užsikabinti.

Taigi, kada rengiatės ir einate išpa
žinties, visada galvokite eole savo dvasi
nius reikalus plačiau ir Imkite giliau, o 
ne vien tik kur nusikeikei ar nepersižegno
jai. dilinki* l savo troškimus, mintis, 
Žiūrėk, kokius turi Įpročius, kad le nelabai 
blogus, bet galima pamesti> stebėk, kokie



tavo statyklai su tuo pačiu Dievu ar arti
mu iŠ gyvenimiškos pusiu, o ne tilt Iš rei
kalo apie juos pasukyti kunigui, tad butų 
ko jam sakyti. Pasakotis savo rūpesčius ir 
bėdas, savo negalias ir nepasisekimus besie
kiant norimo gero. Vienu žodžiu, veik išpa
žintoje ir dar toli prieš ją ir po jos. Iš
pažintis turi tave kunigui parodyti toki, 
koks iš tiesų esi, o ne vien tam tyčia pa
veikslėlyje sugalvotą, kad bitų galima pa
kišti nuodėmklausiai pasižiūrėti ir vis - 
tokĮ pati. kiekviena išpažintis juk afišų 
gyvenimo nėra ta pati išpažintis, kokia bu
vo prieš tai ar seka po jos. Jose ir nes ne
turime bdti visą laiką suakmenėję stovylos, 
o gyvi Žmonės, tokie, kokie buvome per pas
kutini laiką. Šito gi kunigas niekada nepa
matys, jeigu mos patys neveiksime ir nepe- 
aĮrodysime. Dabar tai ponitentas yra visiš
kai negyvas ir sustingęs, jam ir pati išpa
žintis neįdomi, nes ir pats nito, kiek naša 
naudos ji jam duoda. Kada ta imsi veikti pats, 
ji pasirodys Įdomi taip, kaip kiekvienas ki
tas darbas, kuri dirbi savo reikalui, amen.
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