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aip kalbame apie blogą 16pažintį,pa
prastai manome apie užslėptą sunkią nuodė
mę. ^et bloga išpažintis gali būti ne vien 
51a dėl sunkios nuodėmės nepasisakymo. Juk 
na vien tik pasisakyti nuodėmes reikia at- 
gailos sakramentui. Be to reikia dar ir gai
lesčio, ir paBiryžiao, ir skriaudų atlnai- 
s.ymo. ?«xgl, dėl jų vienų gali būti bloga 
išpažintis, o ne vien tik dėl uželėnimo 
sunkios nuooėmės. Kai kalbame apie blogos 
išpažinties pataisymą, taip pat tegalvoja- 
>e tik apie užslėptos nuodėmės pasisakymą, 
^et blogai išpažinčiai pataisyti tik Šito 
neužtenka. £&igi, šiandiene ir klausiamos 
kaip pataisyti blogą išpažintį?
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i‘o<s gailesčio trukumas, kuris paga
dinu išpažintį, manau, dažnai nepasitaiko, 
nes kas eina išpažinties, tas jos eina bent 
dėl to, <od bijo patekti į pragarą. ketai 
<es eina išpažinties, o gal ir visai jos 
neina, tik dėl to, kad žmona neerzintų ir 
naprikaišiotų arba tik dėl to, kad pasikal
bėtų su kunigu. Kokiom aplinkybėm susidė
jus kas neitų, visi, manau, eina daug ma
žiau sąmoningai, norėdami turėti kokį tai 
antgamtinį gerą, nors tą reikalą tvarko ir 
labai apsileidę ir tingėdami. Dėl to visa
da nes galime prileisti, kad tokie penitea- 
cai turi netobulą gailestį už savo nuodė
mes, dėl to ir jų išpažintys tuo atžvil
giu negalima sakyti blogomis. Pas pats ir 
su pasiryžimu, kiekvienas bent truputį no
ri būti gar-*anie, negu kad yra. iSiaėmėti- 
aa, jog visokie atšalėliai kaip tik sakosi



neiną išpažinties, kad meno, jog nepasitai
sys, jos i* toliau//, po Išpažintie* gyvena 
taip pat ologai, kaip gyvena. Šie, reiškia, 
bijo atlikti blogą išpažinti. Mors ta* ją 
galvojimas yra neteisingas, nes vienas daly
tas pramyti, kad ateityje gali nusidėti,kaip 
dažnai ir būna, o kitas dalykas nenorėti tai 
padaryti, bet jų noras nesugadinti išpažin
ties aiškus. Dėl šito dalyke retai kam čia 
tetenka išpažinti taisyti dėl gailesčio ar 
pasiryžimo. oargi ir katekizme apie tai ne
kalbama. blogs išpažintis paprastai būna,ir 
būtina taisyti, dėl užslėptų nuodėmių, kurių 
savo laiku nepasisako iš gėdos, baimės ar 
kitų sumetimų, iaip, sakysime, jauna mergai* 
t* ar berniukas pirmą tortą nusideda prieš 
skaistybę ir tą nuodėmę užslepia iš gėdos 
prisipažinti kunigui, o tuo tarpu susimstė- 
liai, sakosi savo paleistuvystes, bet nusle
pia, kad gyvena neteisėtoje santuokoje ir 
pastoviai tą nuodėmę kartoja. Pirmuosius oe- 
nitentus sulaiko geaa ir baimė, o šiuos - 
išrouavimas. x>ėl konkubinato jie išrišimo 
negautų, o kai pasisuko nuodėmes kaip atsi
tiktines - reikalas kitas.

kitokių išpažinčių pataisymas Žmonėms 
yra labai sunkus ir daug praeina laiko, kol 
tai panaro. Mat, gėda dėl laico neišnyksta. 
xriešingai, ir ji, ir baimė su laiku auga, 
nes atitaisant jau reikia daugiau prisipa
žint i: ir pačią užslėptąją nuodėmę, ir blo
gą išpažinti, ir dar daugiau.

■^et nieko nepadarysi, byki jau taip 
pasiaarė, reikia atitaisyti, jel^u norime 
nepražūti. Paprastai toks atitaisymas Įvyks
ta koala nors svarbesne proga: rekolekcijo
se, pas patikimesni ar didesni pasitikėjimą 
suvelianti kunigą, ar kokiuose atlaiduose, 
ar šiaip ko.via proga. Ir kiek man yra tekę 
tokiems ir tokioms patarnauti, susiduriau



su viena kliutiaiit su negalėjimui tuojau 
duoti išrišimą, o Iš uitos pusės, net su 
ašaromis jo prašymu ix nenoru reikalą au- 
kėlti toliau. Kadangi, taip sakiau tas rei
kalas paprastai tvarkomas tokiu metu, kai 
prie klausyklos stovi eilės, tai su peni- 
tentu nėra laiko kada ilgai užsiimti. 0 pe- 
nitentas, kaip tik ir mano, kad su juo ga
lima trumpai drūtai padaryti ir reikalą už
baigt 1. Jis mano, kada su pasisakymu už
slėptosios nuouėiaės visas reikalas ii* su
tvarkomas. Bet taip nėra, labai dažnai nuo
dėme nesakoma ilgą laikąt 10 ar daugiau me
tą. Žmogus gražiausiai nori pasisakyti ir 
vis neišdr|sta. G.lų gale nebepakelia sąži
nes priekaištą arba įbaugintas besiartinan
čios mirties nutaria, jog reikia pasisakyti 
ir pasisako. (’ išpažinties jis ėjo visus 
tuos lu metą, ir nuodėmę slėpė? visą tą 10, 
ar daugiau natą, ^aigl visos tos išpažin
tys yra taip pat šventvagiškos /o ne tik 
ta, kurioje pirmą kartą užslėpė nuodėmę/, 
kaip paprastai tokie kad. mano. Melgu jie 
po tokią išpažinčių ėjo šv.Komunijos, tai 
tiek pat ir ją yra šventvagišką. Jei ėjo 
Komuniją dažniau, negu išpažinčių, tai 
šventvagysčių dar padaugėjo. G be to, kaip 
žinote, šventvagiškoje išpažintyje nsaatša* 
**x&lminži«uaakišeUiisxkiaas ne vien tik 
nesakytoji nuodėmė neatleidžiama, bet ir 
visus pasakytos neatleidžiamos. taigi, tam 
žmogui tada reikia atlikti išpažinti ne 
nuo paskutinės blogos išpažinties is kelių 
savaičių ar mėnesių, o iš viso laikotarpio 
nuo paskutines geros išpažinties, kuri bu
vo prieš keliuliką, o kartais ir kelias 
dešimtis metą. Bet tam reikalui penitentai 
bdna nepasirengę dėl to, kad nenumanė iŠ 
kiek laiko reikės ją atlikti, o antra -jis 
nei nebeatsimena, kas tada yra buvę. Tas 
reikalas pasunkėja dar ir dėl to, kad



reikia į į sutvarkyti per >-■> suputęs, su
prantama, Kad Kunigas nesutiks leisti pada
ryti dar vieną šventvagišką išpažinti Ir 
išrišimą nukelia iki laiko , kada peniten- 
tas pasirengs ją atlikti iš viso reikiamo 
laiko. 0 čia ir prasideda nesusipratimas: 
kunigas negali jo parengti, nes nėra leiko 
ir pats penitentas į viską negalvodamas at
sakinėja tik vienu "ne" ir dėl to negali 
dabar jam išrišimą š duoti, o penitentas gi 
nesupranta savo padėties ir tik kartoja pra
šymą, kad duotą jam išrišimą...

kad Šitaip jums neatsitiktą, jeigu 
kam yra atsitikus nelaimė kada nors atlikti 
šventvagišką išpažinti ir yra reikalas jai 
pataisyti, atsiminkita, jog norint patai
sysi vieną šventvagišką Išpažintį, įvyku
sią prieš daugelį metą, būtina pataisyti to 
laikotarpio išpažintis, tai yra: susiskai
čiuoti kiek mažaaug ją buvo, kiek kartą ga
lėjo auti priimtos komunijos ir, lyg nebu
vus išpažinties, išpažinčiai pasirengti iš 
viso to laikotarpio, i'aigi, i/isą atitaisan
čioje išpažintyje reikės pasisakyti užslėp
tąją nuodėmę, visas šventvagiškas laikotar
pio Išpažintis ir Komunijas ir visas kitas 
nuodėmes, kokios tik bus galima atsiminti 
nuo paskutinės geros išpažinties, tai yra 
nuo išpažinties prieš pirmąją blogą išpa
žintį.

0 jai ji kam tai prisieiti nepasiren
gus ir pačiam negalint pasirengti, ©aštrin
kite išpažinčiai sau tokį laiką ir pasipra- 
šyKite specialiai tam kunigą, kad jis su
tiktą m jums patarnauti ir padėtą pasireng
ei. Joks laikas geriausiai yra kokio šio
kiadienio vakaras, kada 0&žnybtoje atlie
kamos pamaldos ir nedaug išpažinčių. weigu 
gi tektą reikalą išsiaiškinti per kokius 
atlaidas ar rekolekcijas, tai kunigo nie
kada neptoclngal nespauskite skubėti ir



duoti jums išrišimą,kurio jis negali duoti 
dėl jūsų nepasirengimo, o protingai aut lie
ti atidėti Išpažinti vėlesniam laikai - sa
vaitei ar dviem, tada pasirengęs galėsite 
be įtempimo atlikti ją. Juo labiau nėra čia 
to kamėčiuotis, nes labai lengvai galima 
reikalą dar labiau pagadinti. Taip greito
siomis atlikta pataisomoji išpažintis jūsų 
nenuramins ir imsite jas tartot1 be skai
čiaus. Tad geriau vieną kartą viską gerai 
sutvardyti ir užbaigti, kad jūs n egsvote 
išrišimo niesas nežinos, nes kunigas duos 
jums palaiminimą. 0 kad jus neisite komuni
jos - maža bėda dėl kitą: dėl aaug priežas
čių žmonės gali neiti prie komunijos. O da
bar dar lengviau užsimaskuoti: kiti pama
nys, kad jums nar nėra išėjusi valanda iki 
komunijos ir tuo pasibaigs reikalas, bet 
jeigu kas nors dėl to ir pasistebėtų, kas 
čia tokioZ Protingas žmogus nieko negalvos, 
o dėl tuščiagalvių nėra ko jaudintis tvar
kant tokius svarbius sąžinės reikalus.

aigi, jeigu turite kokių nors sunku
mų, niekada su jais nelaukite metais, dar
gi nei menesiais, o tuojau pat juos likvi
duokite pataisydami savo negeras išpažin
tis taip, kaip čia jums patariama ir vėl 
būsite laimingi. amen.


