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KOOŽaJOU
/ 62 /

oimaien nori tt jsum pakalbėti apie iš
pažinties nuotaiką.Ji labai svarbu išpažin
čiai, nes daug gali prisidėti prie jos geru
mo ar blogom.

xxxxxxxaacxxxrxxx
dar ii vaikystės asu pastebėjęs, kad na

rni Akiai, karia rangėsi siti išpažinties,ypa- 
tingai nusiteikdavo. Jis pasidarydavo kažko
kie aurimtėję,švelneani,ramsni,kažkaip la
biau nusižeminę. Nora šiaip niekada nesu pa
stebėjęs,kad kada nors suaugę,tame tarpe ir 
mama su tėčiu,bučiuotą*!,bet eidauoi kuris 
nors ją išpažinties,pabučiuodavo išeidamas 
liekančius namiškiu.taip dabar suprantu,tai 
buvo atsiprašymo už praeit1 ir naujas Žings
nis goriam santykiam ateityje, kai vėliau 
išpažinčiai rengdavomės ma, vaikai, mm arba 
tėtis# visada primindavo:

- ar jau atsisveikinai su amui?
- ir pasakei sudiev tėtei?
Ir reikėdavo prieiti pabučiuoti jiems 

ranką atsisveikinant,tarytum kažkur išvyks
tant. 0 tas išvykime buvo tik 1 parapijos 
bažnyčią prie klebono klausyklos. O parėję 
irgi turėdavom Įėję 1 tobą, pasakyti "Gerbė 
Jėkui Kristui tarytas visiškai nauji žmonės, 
nors Šiaip niekada dėl pana Šaus sugrįšim iš 
bažnyčios sekmadieniais niekas to nedarydavo.

Kaip dabar aš suprantu, visa tai buvo 
darom tas,kad bdtą sukelta tam tikra nuotai
ka, išpažintie a nuotaika. Ir suprantam,jog po 
tokią Įžangą,kan beateitą 1 galvą ateityje 
neklausyti tėvo ar motInos,bdtl blogu kitais 
atžvilgiais. IŠ kirto tai nuteikia ir gerai 
išpažinti atlikti, ir po joa laikytis gerą
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pasiryžimą.
XXXXXXXX XXX XKXXXXX

Dabar Mial kaa tuo rūpinasi. Svarbiau
sia* čia dalykas taip greičiau atlikti išpa- 
iiatiaa formalumą,* apie ką tu galvosi,nieką* 
sau senuką galvos.M1 to neretas,o dargi,ge
liu sakyti,ir dažnas atsitikimas,kad tikin
tieji,kurie dar eina ižpaSinties,n*basato jo
kio reikalo jai atatinkamai nusiteikti. Da
bar Žmones vis skoba.Skuba jie nežinia dėl 
ko ir bažnyčioje.ir išpažintis atlikdami, ir 
komunijo* eidami, ir Mišiose dalyvaudamitvos, 
vos ištveria iki šalaiainimo.DOl te kai tik 
pro duria eina bsžnyčion,tuojau pat numaima 
prie langelio ir tuojau pat žegnojasi,netgi 
nekreipdami dąmssio ar kunigą* ją klauao,ar 
savo py poterius tenai kalba. XpaČ dabar, kaip 
nebara prie klausyklą eilių. *lim* nuo to su
laikydavo bent piršimu atėję.Dabar kalias 
laisvas,tai nuo darą tiesiai prie klausyklos 
ir "Vardan Dievo...*’ litą syk| ir gaila tsa&~ 
gaus, ir pyktis imat ir kur tu nupulsi/ Juk 
nič nieko nore. Galina Žmoniškais ateiti,ps- 
sĮrengti ir po to prieiti prie klausyklos. 
*ai tokio paklausi,ko jis skuba,noi pat* ne
gali pasakyti dšl ko. Skuba ir tiek, lite 
paprasčiausiai atsako t

- stumčiau, kad kunigėlis sėdi čia ir 
priėjau.

Bot argi tik dol to prie klausyklos 
einama?Ir kas iš tokio priėjimo.tokios ar to
kie tik tiek ir tepasako,kad prie klausyklos 
priėjo, nes daugiau nieko nebežino. Ir ii kur 
ji* žinos,kad napagstvojo apie tai. Jis ne
turi jokios išpažinčiai reikalingos nuotai
kos. Išpažinties jam niki ar jai eiti,tai tas 
pate kas krautuvėj* pripulti pirmam ar pir
mai prie prekyatalioinereitoa stovėti eileje 
ir gerai. 0 tenai tokios anot a i ko* ir nereikia.
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- * ar ody k man va tuos batukus valkui. 

Zis k jie kainuoja?
** Ir viskas, ar ta litai atlikai juokda
masis, ar lūpą patempęs, ar greitai, ar lė
tai - vis tas patai prekę ganai, ją nusipirksi 

Prie klauajkloa ne taip.Čia reikia nusi
teikti atgailai. alkia galvoti apie savo pra- 
eit 1,blogą praeiti,gailėtis oi ją,xyžtls būti 
geresniu ir faktinei tokiao darytis.U tau jau 
reikia atatinkamo nusiteikiao.JiM savaime 
nešte Ina. būtina jį aaa susidaryti. 0 kaip ji 
susidaryti? rtkim ne nuo durų te
kinomis pribėgdama prie kiaušyklos,kad pasa
kytum kunigui,dar visai tavęs neklausančia*, 
jog labai skubi.Ola nėra kur skubati.PriešIn
ga i. čia reikia labai ir labai neskubėti.Kokį, 
svarbų darbą mes dirbam skubėdami? Jeigu 
tik ms jį prisistatom kaip svarbų, dargi 
ir kiti neprivers skubotit jeigu nes nenori
as sau pat imas blogai pasidaryti.Ir 101 to 
mes dirbom tokiu tempu,koks garantuoja patį 
geaiaasig atlikim būdą.G čia šakar-mkar. 
Dėl ko? ad nenusiteiašm.O nenueito ik am dtl 
to,kad tie darbas mum neatrodo pačiu svar
biausiu, iŠ adau darbų,kad mm atrodo, jog 
čia tik tai svarba,kad butų šis tas kunigui 
pasakyta, kad jis *uu šį tą pasakytų ir vis
kas. Tačiau ne taip čia turi būti,jeigu nes 
į išpažintį žiūrim kaip į labai svarbų mums 
dalyką.

*-• XXXXaX'. A-/IA

Mums, kunigam, tenka ir nenorint paste
bėti, kaip žmones rengiasi išpažinčiai ir kaip 
ją atlieka./lėni ateina,atsisėda į suolą ir 
dairosi."alrosi, nes kunigo klausykloje dar 
nore ir išpažinties dar negalina atlikti.Kai 
kunigai pasirodo,tada tie Įmones pradeda 
juos apžiūrinėti ir spręsti pas kurį gi čia 
dabar eiti: vienas toks,kitas toks,trečias
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dar Kitokai kad kartai* neužšoktum ant to, 
ant kurio nesinori«*ei jau nuodemklaasis iš- 
sirinktastkai jaa atsiklaapta prie klaesyk- 
los langelio,atrodo jas būtų žinoma,kas eis 
daryti.Bet ne.tepamatysi nei rištomo,nei su- 
* Įtaikino, nei pagarbos .Jis ji klūpi neva | 
klausyklą,o atsisuk*s apžiūrinėja drangą ar 
drauge,gu juo dar ką nors aptaria,arb* papras
čiausiai ii dyko buvimo,kaip sakoma žaidžia 
su saga arba kepure.Kai jau kunigas ji Žegno
ja, pakniabstoa puola prie langelio irgi susi
rūpinės tik vienut kaip greičiau tą nemalonų 
reikalą atlikti.ib lipatintles atsiklaapf* 
kor nors kaip apsvaigę* dairysis ir vėl lyg 
•tebodanasis,kas čia dabar su jno atsitiko| 
kaip ta* viikas,gavąs avino smūgij prarijau 
aš j i ar no? Kepsima tokie tikintieji ar ti
kinčiosios nei naldaknygos•nei rožančiaus i 
ranką,nei jie patys ką nors galvoja apie iš- 
pežint}..i* visiškai neturi išpažinčiai reika
lingos nuotaikos.Jie jai visiškai nesirengi* 
nei dvasiškai,nei kūniškai,po jo* jie visiš
kai nesirūpina tuo,ką yra nova atlik*.IMI to 
ir aaodėnklausio Žodis juos tik verčia šypso
tis .JLems atrodo,kad tie naodšnklausiui vieni 
labai naivūs,kiti per daug jau negyvenimiški! 
visi gi jam pasakoja Čiut ne kvailystes i au- ! 
si, o jis ją turi klausyti*.

Kitas padaro visiškai kitaip. Pasatai j| 
ar ją i bažnyčią įžengianti susikaupusi.atli
kęs kas reikalinga lojus 1 Dievo namus,jie 
atsiklaupia kur nors nuošalesnėj* vieteleje *
ir susimąsto, askui išsitraukia kokią nors 
aaldaknygOle ir ilgai iš jos skaito.Kartai* 
net pagalvosi,ką ten taip ilgai jie gali da- 
ryti,kada išpažinties eina kas dvi savaites, 
o neretai ir kas savatitą.Bst i-* Šalies ne
atrodo,kad jie niekas tenai daro./Įsa jų po- 
vysa rodo,kad jie užsiima jiems labai svar
bia darbu.ir kada jie prieina prie klausyklos, 
nustembi, koks gilus jų dvasinis gyvenimas.



Jie aiato kiekvieną s«>vo dvasios Krialelį.mo- 
k*X įvertinti savo uvašia* būklę ir kas yra 
taisytina, jie remtas* realai tai daro.Jiems 
nesvarbu pažįstamas ar nepažįstamas nuodšm- 
klausis*jie turi tik vieną pas jį reikalą 
ir į jį atsineša labai rištai.^aug tartų ste
biesi Ir Žaviesi tokiais ŽaonOnis.Pasidaryto
ji išpažinties nuotaika* juos visišškai pa
keičia. Dėl to ir jų išpažintys tai jų gyveni- 
om*«*o no formalumas*ne šablonas,kaip pirmųjų: 
nuo bažnyčios durų lakstančiųjų*besidairan
čių po bažnyčią ir prie Klausyklos.

xxxxxxxx XXXXXXXX

į šitą labai svarbų dalyką ir jis at
kreipkite dšmesį.^ai no šž mažmožis.fal daly
kas, kuris nusus padeda būti geriems ar blo
giems. Juk ir šiaip gyvenines nuotaika daug 
M anas padeda ar pagadinamas pats ir su 
išpažinties nuotaika.Ir čia ji daug ką page
rina ir daug ką pagadina.Išpažinties nuotai
ka - atgailos nuotaika.-eigų jos nėra* nei 
geros išpažinties nėra, šitai atsiminkite 
visi ir visada,kurie norime*kad mūsų išpažin
ty a būtų geros. amen.


