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^pažintis nesibaigia su kunigu pabsl- 
dirnu po išrišimo. Ji dar tęsiasi Ir toliau, 
mat po pasikalbėjimo kiaušykloję,Ji dar 
reikia tinkamai užbaigti. Kaip tas išpažin
ties užbaigimas aš atbaigimas tori atrodyti?
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kartą tenka matyti, kaip pp išpa- 
žintiea Žmonea nueina prie bažnyčios pilio
riaus, ataitoJa ir dairosi nustebę lyg ne
su pr asu ų, kas čia su Jale ^z>a atsitiki. Su
sidaro įspūdis, lyg jie yra iš kažkur palele 
ti paukščiai ir dabar dairosi, kur čia be
sprukti. PLra»at girose, rūpestis pamatyti, 
kada bus užtiestos grobsite ir reikės prie 
Ją prieiti priiati Komuniją. Banaliai, kaip 
atėjus pusryčių Betai, žiūri atsistoti prie 
stalo pavalgyti. Poliau jau žindąs kas se
kas pro duris iš bažnyčios. Kas yra ne toks 
Paukštus ir labiau mėgsta patogumą, nesto
ja prie pilioriaus, o pasirenka sau suolą 
ir J Ji uždrimba, lyg iš kažkur būtų atė
jęs ir bailiai pavargęs arba būtų mirštamas 
ligonis. Sėdi toks irgi kažkaip kitaip,ne
gu našle arba kiti žmonės bažnyčioje, bet 
taip kaip cik begali surasti sau patogesnę 
padėtp persikreipęs, čiut ne gulomis ant 
puses suolo, kojas ištiesęs nes po kitu 
suolu. Ir nesuprasi ką Jis galvoja ir to 
čia nori, painiausiai atrodo. Jog nieko Jau 
nebenori apart išplerpusio sėdėjimo. Kar
tais matosi, Jog taikstosi atlikti dar vie
ną nelabai malonią Jam viešą ceremoniją: 
komuniją priimti.

Kai supranti, <ur tie žmonės ouvo, ką 
Jie atliko, ne kartą būna graudu 1 Juos 
žiūrėti: iki kol nes nusigyvenamai *rgi po 



suslteikymo su Dievu žmogus tik aitą tega- 
11 Ir teturi padaryti? -aišku, jog ae tai. 
Toks elgesys aiškiausiai parode, kaip labai 
jie jau nebevertina Išpažinties ir kaip 
prastai jau jie ją atlieka. IŠ tiest} kaip 
turėtu būti? Is tiesų turėtų būti kitaip.

Jeigu mes laikose išpažintą atsiverti-* 
no sakramentu, su Dievu susitaikymu sakra
mentu, tai elgesys po jos turi ir parodyti. 
Kada no kada, o jau po išpažinties bitiną 
klūpėti. Bet ir seniams, net ir ligoniams. 
Taip ir tokiems, nes prieš Dievą ir su Die
vu čia niekas negali būti pastatytas pirmon 
vieton, kaip tik jis. Jeigu jau žmogus tik
rai negaištų, jis turėtų bent pastangų paro
dyti, kad nori* o negali. Čia gi nieko no
rą. taigi, būtina susikaupti, o atsiklau
pus no Šiaip sau pasidairinšti, o užsiimti 
dalykais, kurie nuosekliai seka po išpažin
ties. iir pirmoje eilėje padėka Dievui, argi 
nuodėmių atleidimas, išvadavimas iš pragaro 
yra jau toko mažas dalykas, kad už j| nebe
galėtume šintdyje pajausti Dievui nei ma
žiausio dėkingumo? Juk žmonėms iki žemes 
lenkdamiesi dėkojame už daug menkesnius. 
Taigi, kaip prieš išpažinti, taip ir dabar 
po jos, butine vėl pajusti Dievo akivaiz
doje ir paprastai jam pasakyti ačiū už taip 
didelę malonę. Tačiau šito negalima padary
ti nei prie pilioriaus dairantls, nei 1 suo
lą sudribus. rats padorumas reikalauja kito
kios padėties. Suprantama, jog pats protin
gumas verčia nuodugniai peržvelgti atliktą
jį darbą ir j| įvertinti! gerai jis padary
tas, vidutiniškai ar gal ir netikusiai. Bū
tina permąstyti girdėtas prie langelio pas
tabas, įspėjimus, patarimus. Būtina vėl pa
naujinti pasiryžimą būti kitokiuo ir būti
nai vartoti nurodytas priemones ar saugotis 
progų | nuodėmę. Būtina visa tai ne iš rei
kalo, o dėl savo pačių ir laimės,paeidmy a- 
ryti, atlikti, vėl to po išpažinties žmogus 
turi apie ką pagalvoti ir kuo užsiimti ir



įao
aetanlca čia nuobodžiauti. Bereikia Čia il
giausiu padėkų, tuščiažodžių pažadėjimu, bet 
nuoširdumo ir tikrumo. kiekvienai, karia 
tiarai rūpinasi savo išganymu ir supranta,ko
kią svarbą jo gyvenime tupi išpažintis, mė- 
kos pats sau tai atlikti ir tai daug geriau, 
kaip kiti aaldaknygose patark ar davė pavys- 
d|. keikia tik galvoti, reikia tik židrėti 
kaip | savo reikalą, 1 savo paties gyvenimo 
dalelę.

riie aaroų po išpažinties priklauso ir 
atgailos Išpildymas, dažnai manomą, jog at
gailos išpildymas ir yra pats svarbiausias 
Išpažinties tęsinys arba jos užbaigimas ir 
tik čia tematome savo veikimą po jos. Dėl to 
nuėję nuo langelio tuojau pat ima poteriauti: 
kalbėti užduotas "Sveika Marija" arba vadina
mus piterius. Jeigu ta atgaila susideda tik 
iš trijų "Sveika Marija" ar vieno "Tėve šil
au", juos sukalbėjus, skaitoma visą išpažin
ties darbą baigtu ir likusi laiką leidžiama 
sau pažlioplinėti. Iš tiesų ne taip jau tu
rėtų bdti. atgaila svarbus dalykas ir reikė
tų ją išpildyti, bet čia nėra reikalo sku
bintis. Pirma jos reikia atlikti anksčiau 
paaiškintus dalykus: padėkoti Dievui, apmąs
tyti. Po to jau galima atlikti atgailą. Ji 
gi vėl reikia atlikti tokiu laiku ir taip^ 
kaip nuodėmklausio yra ieškoma. Savi pakei
timai čia negalioja. Tad, jeigu nepasakyta, 
kad ji dabar ir tuojau pat turi outi atlik
ta, sakysime, prisijungiant prie jau einamų
jų stacijų ar kkkmkką. kokių nors giedamų 
~alnų, tai nėra ko skubėti, aiškia, jog ji 
gilias šiandien bet kada atlikti, nors pata
riama tuojau po maldų po išpažinties. Jeigu 
gi aiškiai nusakyta laikas ar atlikimo bū
das, juo lasiau nereikia tuojau pat jos 
griebtis, o atlikti tuo macu Ir taip, kaip 
liepta, daigu nepasakyta, kad atgaila reikia ai 
atlikti klūpant, bus gerai, jeigu ji bus at
likta stovint ar net ir sėdint, bet pati



atgailoa prigimtis reikalauja klūpančios 
padėties. «es nesuprantame nusižeminimo pa
togiai atsisėdus arba, galint klūpėti, kaip 
fariziejai kalbėti stovint. Tokioje padėto
je ir pati atgaila pasidaro labai panagi | 
ano maldąs "Dėkui, kad aš ne toks, kad man 
davei tą ir tą...**

Kadangi atgailos sakramentą dažniausiai 
jrra jungiamas ir Svč.Sakramento priėmimas, 
po padėkos po išpažinties, nepraleistlna pa
sirengimas Komunijai. Paprastai Komunija da
linama po trumplą laikotarpžą ir jai pasi
rengimo laikas kaip tik labai tinka tas pats 
laikas po išpažinties, čia taip pat galima 
žr labai daug kalbėti ir labai maža pasauk
ei. Kas sukrauta, kas jam yra Svč.Sakramen- 
tas, to mokytė nereikia, ką jis savo Dievui 
turi sakyti. Juk savaime jia jo laukia. Sa
vaime jis jaučia jam pagarbą. Savaime Žadi
na troškimą priimti. Ir visi tie dalykai jam 
pasidaro ne iš knygą, o iš savo širdies, ku
ri myli Dievą. Dėl to čia, sakau, žmogus ga
li ir nieko nekalbėdamas, labai daug jausti 
ir melstis savo sieloje, gali ir gerą mal
daknygė vartodamas, nieko nepasakyti. Žodžiu, 
po išpažinties yra kas veikti ir tai nema
žai. įsigyvenkime mes j tas valandėles, pa
juskime ją didelę rimti, ją brangumą sau 
patiems, o jos atneš didelę, didelę palaimą.

1967.2.24


