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Išpažintis yra ausiai;* su afišų nuodėmėmis. 
Jeigu nuodėmių nedarytume, išpažinties nei 
nereikėtų, ^itai atrodo, yra aišku ir be pa
aiškinimų. faČlau žmonės n* visi eina išpa
žinties todėl, kad nuodėmių turi, ^augumas 
jos eina todėl, kad liepiąs* eiti. Ir atlie
ka kartą 1 setus kaip pagal užsakys*. Toks 
išpažinties ėjimas pagal paliepimą nustoja 
savo prausės, nes o Įnašui ne dėl to, toa&ti* 
dėl ko jos reikėtų eitis gauti nuodėmių at
leidimą, pasinaudoti kaip priemone joms pa
naikinti. Bet vėl. žmonės ne visi vienodi 
nusidėjėliai. Vienas gali daug ir sunkiai 
nusidėti, kitas mažiau. kas iŠ jų reiki* tos 
dažnos išpažinties? w
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?r tikrai. Kalbant apie dažnos lšpe- 

žiatišs reikalą, tenka atsiminti, kokių ga
li bdti nusidėjėlių, Kadangi išpažintis ne 
tik dėl jos atlikimo, o turi tikslą žmogų 
valyti nuo nuodėmių, suprantama, kad ne vi
siems vienodai ji reikalinga, nes ne visi 
vienodai gali bfiti nusidėję.

Kaip jau Įžangoje minėjau, jeigu žmo
gus nenusidėtų, butų galima visai be išpa- 
žlncies apsieiti. 1‘aip kadaise ir buvo. lai 
pirmųjų amžių tikintieji buvo labai uolda 
ir nuodėmės ssugojosl ksip ugnies, daugelis 
iš jų išpažinties neidavo meteis, nes nebu
vo reikalo: neturėjo nuodėmių, atfelus gi 
tikėjimui ir sugedus papročiams, Bažnyčia 
fado reikalą net atakiru Įsakymu Įpareigoti 
tikinčiuosius jos eiti bent kartą metuose, 
■tisų laikai taip jau atšalę ir narellgėję, 
kau gdaug kas nebenori ir sutinta išpažin
ties atlikinėt i. Kadangi adau laikais išpa-



nėjimas parodo jau nebe nuodėmės neturėjimą, 
u priešingai, didesnį nusmukimą, iškyla 
reikalas raginti jas atlikinėti ne tik me
tines, bet kiek galina daine mes, nes tik 
šią priemonę vartojant, dar galina šiek 
tiek sulaikyti žmoniją nuo visiško suniek-* 
dėjimo, l?aigi, pasirodo, jog dainos išpa
žinties pirmoje eilėje reikia visiems tiems, 
kas daug nusideda, jeigu žmogus, anot Šv? 
Mušto, “geria nuodėmes lyg vandeni* / /,
o išpa žineles teina tik kartą į motus, arba 
visai neina, tai apie malonės gyvenimą ne
guli būti nei kalbos. Nuo pirmos sunkios 
nuodėmės po išpažinties visą laiką jis gy
vena nemalonės stovyje, ftadangi, paprastai, 
tošie | pirmąją sunkią nuodėmę atkrinta 
pirma proga, tai malonės stovis jiems tesi- 
tęsia tik dienomis ar tik valandomis, fuo 
bildu tokie Žmonės beveik visą savo gyvenimą 
yra sunkioje nuodėmėje. O tokiame stovyje 
esant, ką begali padėti metinė išpažinčiai' 
Beveik nieko. >ad iŠ tokios padėties jiems 
išeitis tegali būti tik dažna išpažintis. 
Ji juos tada įgalintų ilgiau pratęsti benuo- 
dėminį stovį po išpažinčių ir sutrumpintų 
stovį sunkioje nuodėmėje, nes vis mažiau 
toki# būna su nuodėme ir vis ilgiau be jos. 
Mad būtų suprantamiau, įsivaišduokime sau 
tokį pavysdėlį. Sakysime, žmogus yra pripra
tęs apsileisti ir neiti sekmadieniais klau
syti Šv.Mišių. Jeigu jis vieną sekmadienį 
priėjo išpažinties, o kitą iš tingėjimo pa
siliko namie be Mišių ir toliau išpažinties 
nebeima iki metų galo, tai nors jis daugiau 
ir jokios sunkios nuodėmės nebepadarytų,vi
są laiką jis tari sunkią Mišių apleidimo 
nuodėmę. Puo būdu malonės stovyje jis tik 
pragyveno vieną savaitę per visus macus. 0 
jeigu jis eitų dažniau išpažinties, ne dėl 
to, kad įsakyta, o dėl to, kad jam reikia
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panaikinti nuodėme, Jis, pirmiausia, labiau 
o Įjotų pačios nuodėmės ir taip lengvai ne* 
apleistų Milių, o Jeigu taip ir atsitiktų. 
Jau trečių sekmadieni Jis panaikintų tų nuo
dėmę išpažintyje ir nemalonės stovis nuo 
vienos iki kitos išpažinties Jam tesitęstų 
savaitėmis ar t i* dienomis, o ne metais* Ta- 
gailiu, kai kas eina dažniau išpažinties,Jis 
Jos eina ne dėl paties ėjimo, o iŠ reikalo. 
i'Oks ir nuodėmių labiau saugoj esi. 0 kai Jų 
saugojusi, Jam malonės stovis tęsiasi ne su* 
vaitę, o dvi ir tris, ir ilgiau. ualima & 
drąsiai pasakyti, Jog tokiam tik nuodėmės 
stovis tesitęsla savaitę ar kitų, o visas 
likęs laikas praleidžiamas be Jos. 0 tai ir 
yra esminis mdsų dvasiniame gyvenime dalyk 
kasi stengtis kuo ilgiau ar visų laikų iš
būti vlevo malonėje. Tuo būdu dažna išpa
žintis ir dažnai nusidedantlems asmenims pa
deda būti geresnlai, iš blogumo taisytis ir 
gerame tvirtėti. xaigl, Juo kės dažniau 
turi nelaimės sunkiai nusidėti, tuo tas tu
ri eiti dažniau išpažinties. O Jos dažnumas, 
suprantama, priklauso nuo atkritimo į nuo
dėmę dažnumo. Dažniaukas nusideda, dažniau 
turi eiti ir išpažinties, nes ir reikalas 
iš nuodėmės iš£s išsivaduoti yra būtinesnis, 
vadinamiesiems iprotininkams dažnai nusidė
ti mokia nors nuodėme dažna Išpažintis ir 
tara vienintelė priemonė nugalėti blogam 
Įpročiui, še Jos žmogus beveik nei negali 
išsivaduoti iš Jročio. Pagaliau, Jeigu Jam 
ir nepavyksta ar ne tuojau pavyksta save 
nugalėti, tai dažna išpažintis Jam pagelbs
ti nebūti ilgiau nemalonės stovyje.

Taigi dažnos Išpažinties reikia visiems 
sunkiai nusidedantlems. Ir kas rimtai gal
ioja apie savo Išganymų, tas niekada nepa
sitenkina nei kartine, nei dvikartiae išpa
žintimi per metus, nes tai yra tik mados,o



ue reikalo dalykas. O jos reikia eiti ne 
dėl mados, ne dėl Bažnyčios įsakymo išpil
dymo, ne dėl kunigo paraginimo ateiti dau
giau, negu tik velykinės, o dėl savęs iš
vada v ino iš nuodėmės. Jos reikia sunkiai 
nūsĮdedantlems • 0 kaip su kitais? Caip su 
tomis ir teis, kurie išsisaugo sunkių pra
sikaltimų? xaip pat reikia, fik tas reika
las din turi visai kitą pobūdį. Mat išpa
žintis ne vien tik nuodėmes naikina. Ji 
mums duoda dar ir kitų gėrybių. Išpažintis 
Juk tai yra atgailos sakramentas, kuris 
teikia Dievo malonę. *4* ne vien tik pašven
čiamąją malonę sugrąžina. kiekvienas jo 
pakartojimas neša jos padidinimą, jeigu ji 
nėra prarasta sunkia nuodėme. 0 argi never
ta tuo dalyku pasinaudoti? Verta ir tai la
bai. Juk nuo pašvenčiamosios malonės laips
niu priklausys ir mūsų amžinoji laimė. O 
kas nenori iš musų, kad būtų geriau ir ge
riau ne tik čia, bet ir tenai? Visi to no
rime, visi to trokštame, i'aigi ir su leng
vomis nuodėmėmis labai naudinga eiti dai
nos išpažinties. Pagaliau išpažintis gali 
būui panaudota ne vien tik nuodėmei nai
kinti, o ir save tobulinti. Mr kur dau
giau begalime surasti taip atsidėjusi mo
kytoją, patarėją, padėjėją ir t.t., jeigu 
ne nuodėmklausio asmenyje? Čia pačios gee 
riausios sąlygos savo dvasiniams reikalams 
tvarkyti. Čia niekada negręaia pmemjar joks 
skandalas, nes turi būti užlaikoma didžiau
sia paslaptiei čia galima Išsipasakoti vi
su, kas tia benorima pasakyti iš visokiau
sių savo bėdų. Čia bešališklausias teisė
jas, kuriam rūpi tik mūeų sielos reikalai. 
Psichologinis išpažinties momentas labai 
svarbus mūsų tobulinimuisi. Tik gaila,kac 
labai mša žmonių tuo pasinaudoja.

Taigi, ar mes būsime dideli nusidėjė
liai, ar nedideli, ar net ir tobulybėje pa-



žengę asmenys, dažna išpažintis visiems 
geras dalykas. talkia tik nugalėti kvailą 
oaiiftę dainai jos eiti. Man yra prisipažinę 
žmonių, kuria labai bijojo išpažinties,kaip 
jos rotai tevaikščiojo( o kai pradėjo eiti 
Kas mėnesį ar dar geriau kas savaitę, balsė 
visiškai Išnyko. Ir suprantama. Ketai ei
nant, balsu viso kot ir nebežinoma kaip ei
ti, ir oijoną, Ką pasakys kunigas, ir nesa- 
lonu dėl pačių nuodėmių, nea jos didelės ir 
atrodo bjaurios, gėdą darančios, tai einamo 
dažnai, nebelieka sunkumų su išpažinties 
forma, nes viskas Įprantama atlikinėti tiks
liai ir gerai| nebebijome nuodėmklausio,nes 
is praktikos jau žinoma, jog jis klausyklo
je sėdi ne žmonėms bauginti| ir nuodėmių 
taip pat jau nebebaisu pasisakyti, nes jos 
dažmasiai nėra sunkios, o jeigu kokia kada 
ir pasitaiko. Žmogus supranta, kad išpažin
tyje su gerais savo darbais ir nesĮrodomai 
supranta, jog kunigas ne iš jo vieno apie 
tai girdi ir dėl to nei kiek nesistebi.

Dėl to ir jums visiems labai patariu 
dažnas ir tik dažnas išpažintis dėl dauge
lio, daugelio dalykų, ir jeigu j ils pdwk 
pradėsite jas dažnai praktikuoti, manau, 
taip pat pasijusite esą laimingi, kaip dau
gelis tai patyrė. amen.


