
Kaip DaZHaI SITI IŠPaŽIBTIBS? 
/ > /

Šiandien pa svarstys ims, kaip dažnai 
x«ikla eiti išpažinties? xirmiausta pasi- 
židrfeąlme, kada mes jos einame.

uelgu kada nors paklausi raiką* kodėl 
būtent šiandien jis atėjo išpažinties, tai 
beveik visada gausi tą pati atsakymąr "■este 
liepė**. Reiškia* jeigu narna nebūt u liepusi* 
jog reikia eiti* jis būtą nėjęs, vyrai,ypač 
tie, kurie šiame reikale yra labai apsilei- 
dgj 1 toki klausimą visada atsako i "Boba na
ci uodo ramybės, vis varo ir atėjau**, **e iškis, 
jeigu "boba“, atseit Žmona, juos paliktą ra
mybėje, jie galėtų niekada neiti. Patys rei
kalo atlikinėti išpažinčiai nejaučia. Mer
gaitės ir moterys, kurios dar kiek dažniau 
eina, atsako talpi "Šiandien rekolekcijos - 
kaip gi neisi** arba: "Šiandien vošni atlai
dai - reikia eiti“. Reiškia, jeigu no re
kolekcijos ir no "vožni atlaidai** ir joo 
neitų, kas eina dažniau, savaitinės ar mėne
sinės, o ne vien tik per atlaidus ar reko
lekcijas* atsako taip: "Jau du mėnesiai pra
ėjo, reikia eiti" arba pamaldesnės nuspren
džia: "Jau seniai bebuvau, čielos dvi savai
tės, reikia eiti". 0 kodėl po dviejų išne
šiu ar savaičių reikia eiti, atsakymas vie
nas: kad jau toks susidaręs ičprotis. Taip 
jau kelinti metai einame, kaip čia, atrodo, 
bepadarysi kitaip.

Ir taip iš visko pasirodo, jog išpažin
ties einama tik grynai dėl kokių tai paša
linių dalykų, kurie nieko bendro neturi su 
jų vidiniu gyvenimu, su išvidiniu reikalu 
naudotis išpažintimi. Vienų ėjimą nulemia 
Įsakymas arba paliepimas, kitų -nuolatinis



Itidlbinėjimae, trečių - įprotis, ketvirtų - 
vėl kas nore,bet nei vieno ii jų tikrasis 
rsikalae, dėl ko išpažintis yra Dievo duo- 
ta ir atliktina.
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^et išpažinties reikia eiti ne dėl to, 
kad kas nūn* tai daryti liepia ar prikalbi
na ir no dėl to, kad nuo vienos išpažinties 
ligi kitos jau praėjo nustatytas laikotar
pis. išpažintis neįsteigta tik dėl to, kad 
jos būtų einama. Jeigu nes niekada nenusidė- 
tume, tai išpažinties visai mums nereikėtų, 
nors kasdien suuos lieptų ją atlikti kelios 
mamos ar neduotų ramybės kelios "bobos**,ne
reikėtų jos ne tik po dviejų savaičių ar po 
dviejų nėneaių, bet <ir po kelių dežiotų na
tų. Kadangi m» nusidedame, mums reikia nai
kinti savo nuodėmes, iškyla reikalas ir nau
dotis atgailos sakramentu. ir tas reikalas 
auna būna net tada, kada niekšą ofisų nera
gina to daryti| net ir tada, kada nėra pra- 
ėka nei dvi, nei viena savaitė, o tuojau pat, 
«*as iškyla reikalas panaikinti nuodėme.Ir 
juo tų nuodėmių dažniau mums pasitaiko,tno 
labiau auna reikia išpažinties. 0 jeigu jau 
yra tokia padėtis, kad nuns reikia, tai klau
simas nebestatomas po kelių savaičių ar mė
nesių jos reikiat jos reikia tuojau pat•ka
da iškyla reikalas panaikikti sunkią nuodė
mę. Taigi, jeigu kas sunkiai nusidėjo pir- 
siadienį, tai jau antradienį reikia eiti li
pai xnt les, nors jos būtų buvęs tik sekmadlo- 

a į ir čia nebegali būti pasiteisinimo 
ją nukelti už dviejų savaičių ar mėnesių 
vien dėl to, kad tik užvakar būta.Savaime 
suprantama, jog ne toks pat būtlnamas netu
rint sunkios nuodėmės, kaip sunkiai nusidė
jus. Kas ilgesnį laiką ilsisaugo sunkios 
nuodėmės, tas gali ją nukelti ir kėlimas 
dėmesiams, bot dėl to negali pasiteisinti



u
tie, kurio kas dieaą ar kas savaite dari 
sunkias nuodėme*. O Šitaip, kaip tik dažniau
siai būna. Kas retai eina IŠpatintirs, ta* 
paprastai ir artai rūpi jo gyvenimo dorumas, 
i’oks dsšniausisl ir girtuokliauja, ir Ištvir
kauja, o jau sekasdieni© Mišias apieidile 
kaip pagal taisyklę. Dėl to tekios* ir norė
tai tai pasitaiko, kad dar to paties sekms- 
dienia vakare, kad* buvo išpa tint les, nusige
ria arba dar ką ners blogiau pedaro.unsigė- 
ręs padaro paleist jrvystę ar svetimoterystę, 
susipyksta ar susimuša. O jau edkantj sekma- 
dia*l tokių jau nė su pagaliu neištarysi 
balnyčion. Visi tokio atsikurtas "Juk et tik 
sekmadieni buvau". 0 kad sekmadieni buvo Ir 
išklausė Mištų,tai, tokių snpratimu, jau na
šiausia koletą sekmadienių galina nebalti 
klausyti. Ir nebeina, kebeIna be jokios 
kliūties, be jokios pateisinančios toki apsi
leidimą prisiėstles. Iš apsileidimo ners tik 
lengva nuodėmėlė. Čia yra svarbios pereigos 
neatlikimas ir sunki nuodėmė. Bet tok* ti- 
kinpyels išpažinties neina no dšl to, kad 
kaip Įprasta sakyti, "neseniai buvau".Dėl to, 
jeigu jis daugiau ir nebenusidėtų sunkiai, 
o tik tebūtų tik tą vieną sekmadieni patin
gėjęs nuvykti Išklausyti Mišių, o išpažin
ties eitų tik tada, kada "man liepia", ar 
kada "boba neduoda ramybės", ar lauktų su
kankant dviejų savaičių ar dviejų mėnesių, 
visą tą laiką jis būtų sunkio* nuodėmė* sto
vyje, taip kaip nebuvęs išpažinti**. Tokiu 
būdu, dėl to neišmintingo nusistatymo, dėl 
klaidingo manymo ir gerai atlikta išpažin
tis bevelk nieko gero neduotų. Jeigu gi Žmo
gų* išpažintie* eina m pagal paliepimą 
ar pripratimą, o pagal iškilusi reiksią.ji* 
ir labai silpnas būnamas, gali sėkmingai 
kovoti su blogiu ir beveik vlėą savo gyve
nimą išbūti geru. Dabar gi būna atvirkščiai.



Jis neva eina išpažinties ir dėl to manosi 
esąs geras, o i* tiesų beveik visą savo gy
venimą būna sunkioje nuodėmėje.
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Taigi, kaip matote, klaidingas Žjnogdsaus 

nusiotatytes net tokį, didelį, ir mums taip 
reikalingą ir naudingą dalyką,koka yra atgai
los sakramentas, gali paversti niekais. Dėl 
to mes tokio manymo venkime ir neikime išpa
žinties tik kitų pastumti prie klausyklos 
langelio, o pilnai įsisąmoninę,kam gi ta iŠ- 
Pažintis mums yra. Ir būtent,kad ji musui yra 
duota ne dėl to,kad bile kada atliktume /kaip 
daugelis kvailai galvoja apie velykinę išpa
žintį būk ji tai tik"Jastymo išpildymas"/bet 
ji mums yra Dievo duota labai gera priemonė 
kovoti su blogiu, kuria kas dieną prie musų 
kimba ir labai sunku atsikratyti. Si priemo
nė daugeliui Žmonių tėra vienintelė priemonė 
bent kokią tai savo gyvenimo dalį išbūti pa
švenčiamosios malonės stovyje,nes jieyra taip 
silpni ir taip lengvai pasiduoda nuodėmei, 
kad be išpažintiea visas jų gyvenines būtų 
viena ištisa sunki nuodėmė. Taip daugeliai 
ir būna tada, kada Išpažinties neina visai 
arba jos eina pagal mamų, žmonų ar senelių 
paraginimus arba pagal savo papratimą tik tam 
tikrais laiko tarpais jos eiti.

taip pat savęs paklauskime, keda 
jos einame ir kodėl? *r jeigu pasirodys,jog 
ir mes laukiame kieno nors paraginimo jos 
eiti ar neinamo dažniau dėl to,kad "dar ne
atėjo laikas", žinokime ,kad mes ją labai 
blogai naudojamės.aal ne visada mums iškils 
reikalas išpažinties eiti dėl to,kad esame 
sunkioje nuodėmėje,tačiau ir tada niekada 
neikime tik dėl to,kad tik būtų prieita, o 
kad norime išpažintimi pasinaudoti save pa
gerinti. «men.


