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Jok* darbas neįmanomas be tvarkos.i'ada 

butų obsosaa. Taigi ir atgailos aakranentas 
telkiamas ir prilisanae pagal tam t i irtas tai- 
ay ties, tačiau jas dabar daug Iras yra užmir
šęs ar paprasčiausiai nenori jų laikytis. 
Ir ko gi laikytis, norint ir išoriniai garai 
atlikti išpažintį?

agriddinis dalykas,kokio pirmiau lai 
noko taikos rengdami pirmajai išpažinčiai, 
tai išorine joa atlikimo tvarka. Sora tai 
ašra esminio atgailos sakramento dalykas,bot 
į tai kreipiama daugiaašiai domesio, ase 
skaitoma,kad jeigu vaikam laikysis nustaty
tos t varsos, tai ir su kitais dalykais jam 
išeis garai.

Tai iš dalios teisingai laikytis ko
kios nors tvarkos, lengviau padaryti darbą, 
ai teisinga, deja, ne vien kalbant apie 

vaikų išpažintis, o bendrai apie išpažintį, 
taigi, ir apie suaugusių išpažintį.

O ta išpažinties tvarka ir yra ne kas 
kita, kaip tam tikri išpažinties griaučiai, 
kuriuos kiekvienas užpildo "mase", tai yra 
savo išpažinties medžiaga.

Pradžioje seka pasisveikinimas su ku
nigu. £ai lyg ir kokios artimesnes pažinties 
ažmosgimas. Juk jž/ nuodšmklousiul nes sako
mos tokias dalykas,kokių nei karto nesakome 
tetai ar mamai. Tad šito niekada nereikia 
užmiršti ir praleisti, taip dabar daugelis 
padaro, atsiminkite i namievoitinlmas su ku
nigu pasakant *Gorbš JOsui Kristui", parodo 



kaip sąmoningai žmogus pradeda savo išpa
žinti. .alsu 3is Altai apleidžia / nomvar- 
bu dėl ko/, tuo pačiu parodo, jog išpalintj 
pradeda nenuoširdžiai, prie kunigo ateina 
taip visĮšilai svetimas. Dėl to "užmiršti* 
šitą dalyką, kaip daugelis tasd paeiteislna, 
nevalia.

oliau turi eateti savęs pristattynas 
ir eharakterlstika. šš jau minėjau, jog čia 
labai svarba kai ką apie sava kunigai pasa
kyti: nusakyti savo luomą, gyvenimo aplin
kybes, apie buvusią Upe tinti ir atgailos 
atlikiną. Šitie dalykai kunigą supažindina, 
bent paviršutiniškai, su penlcentu ir daug 
ką jam apie j J. paaiškina. Dėl to pasakymasi 
"Siu vodfs” arba "esu tarnautojas, mokyto- 
jasx gydytojas* kunigai iš pat pradžią pa
sako taip vertinti vėliau sakomas nuodėme. 
Pšslsakymae,kada butą išpažinties, kaip ji 
atlikta, kaip išpildyta atgaila taip pat 
reikalinga kunigui lnfornaoija. agal tai 
jis sprendžia apie tavo uolumą, stropumą,są 
žlnlngtuaą. 0 tai labai svarba apailmant va
dovauti sielos gyvenimui. ®oi Aito nepasa- 
Stum, kunigas turėtą arba galėti laiką tave 

aus Įminėdamas, arba praleisti Šiaip sau 
ir tavo išpažintyje susidarytų didelės spra
gos. falai ir tos apie savo informacijos 
praleisti nevalia.

Poliau seka formulė, kuria pradedama 
petį išpažintis "Dievui nusidėjau Šitokio
mis nuodėmėmis”. Sis sakinys lyg atrodo ir 
nieko nepasakantis, bet iŠ tiesą taip nėra. 
Pirmiausia jis primena pačiam penitentui, 
ko jis čia pas kunigą atėjot išpažinti savo 
nuodėmes, kurias padarė no bUo kam, o pa
čiam Dievui, foke pasisakymas jau tao pačiu



reiškia prisipažinimą blogai padarius* "nusi
dėjau Dievui • 0 kaip nusidėjo tuojau pat 
p.sakau. Sis pasisakymas Jau nebtea ii anks
to nustatytos formos, o kl^kvinam individua
lus, kad taip kiekvienas galėtų pagal savo 
būdą,sugebėjimą,pats išdėstyti kunigui savo 
praaikaltinaa. Čia nieką daugiau ir nereiks
ią ujama, kaip tik nuodėmių nupasakojimo taip, 
kaip kaa sugeba be noro Jas užslėpti, pasisa
kant i 4 skaičių Ir rūšį.

Nuodėmių išpažinimas vėl baigiamas Jau 
nebe savo žodžiais, o pagal bendrą formą1 
"Daugiau nuodėmių neboatsimeDU,až visas Jaa 
gailiuosi , prašau atgailos ir išrišimo.* 
Kaip ir išpažintiea Įvadue,taip ir Jos atbai
gė savyje tari kai ką tokio, kaa pasitemtą 
kreipia J tai, kaa Čia yra būtinąi sąmonin- 
gaa pasisakymas, kad gailiai, kad prisiima 
ui Jaa uždedamą atgailą ir parašo Jų panai- 
kirtimo. Jeigu to ir nebūtų liepta padaryti, 
tai kiekvienaa turštų pato tai susigalvoti 
ir passkyti..eigų Jis Jaučiau! esąs žmogus, 
kuria kalba žmogui, turinčiam galią JI Išriš
ti iš nuodėmių. x'aigi, ir Šiton užbaigos 
fornalėa niekada nereikia praleisti. -jeigu 
Ji užmirštų tokia, kokia čia paduota/ kokia 
priimta vartoti, reikia auairaeti & aavų 
žodžių tokiom mintina išreikšti.
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Toliau seka kunigo admonicija. Savaime 
suprantama, kad ponitentas Jos atydžiai iš
klauso ir pasitaria su nuodėmklausiu dėl iš
kylančių nesiškasų.

Išpažinties užbaigimas taip pat no at
sitikt inis,Jis išplaukia iš viso to, kas šo
ka. Kunigas telekia išrišimą, o penitentas 
atsiklaupęs Žadina iŠ naujo gailesti, tik 
dabar su išoriniais ženklais* mušasi J
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krūtinę ir kalba atitinkąs* gailesčio for- 
aolf.

aaip savais* aajflHaudk auprantesąs pasi- 
svoiklnlsas su patamaajančių kunigu, be 
aiškintai suprantasa ir su Juo atsĮsraiki- 
alsas po išpažinties. Šitai Ir všl yte pereiš- 
kinas savo nuoširduao ir kunigui, ir ‘«an 
dalykui, kur J. atliko. Zlskas padaryta nuošir
di lai, tikrai.

*ad sokrasantes pradadasae ir baigiasaa 
kryžiaus ženklu senas nereikia nei Minėt i t 
visi Šventi darbai taip pradedani ir baigia
si. Juaan.
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