
KDS liUDl HjįJLNfra*IdF-rDŽlN 1*1 gS?

i <U/
aiekas iš uaiaų. nenori s«u ologo.^rie

šingai, kiekvienas kaupiame tuo daugiau ge
ro.-M i siekiame amžinosios savo laimės, 
taip pat norime c urėti daugiau nuopelnų, ra
čiau, tas neina dažniau išpažinties,tas 
pats a«u sunaikina nemažomis pastangomis 
sukauptą gerą antgamtiniam gyvenimui. rokis 
manu,jog jis nepadaro tik vieno nereikš
mingo dalyko- neina dažniau išpažinties,o 
is tiesų su tuo nėjimu nepasidaro daugelio 
kitų dalykų ir taip žmogus labai save nu- 
Skrleuožia. Dabar aš ir norėjau jums pa
aiškinti, kas pasidaro ilgai neinantiems 
išpažinties.
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ffiKlsų dvasinis antgamtinis gyvenimas 
remiasi pašvenčiamąja malone, tiek Dievui 
mes verti,kiek esame gari.Drauge su musų 
gerumu tada yra geri ir musų veics&ai, ge
riau sakant,nuopelningi, i’aigi, kol esame pa
švenčiamojoje malonėje,Dievo akyse daug 
sveria ir musų malda,ir išmalda,ir pasnln- 

ir kiti geri darbai artimui ar dau 
pačiam.Jie tada pelno mums pas Dievą dar ai 
ceanl pašvenčiamosios malonės laipsni,krau
na mums antgamtini turtą danguje.Ir musų 
santykiai tada su i ieva vis tooulėja ir co- 
bulėja,nes yra paremti meile.^es tada esa
me Dievo priedeliai ir tokiuo sau skaitome 
oievą.ounki nuodėmė tuos oičiuliškus san
tykius suardo,nes suardo musų meilę Dievui. 
Darydami priešišką veiksmą i>ievu valiai 
mes parodome,jog atsisakome jo,jog nenori
me jo mylėti.orauge su tuo mdsų atsisakymu 
nuo Dievo meilės,nebetenka prasmės ir visa 
tai,kas buvo anksčiau padaryta.Jeigų mes 
tikrą savi olčiull iš&onevairiame ir visaip 



citaip Įžeidžiame,tai senoji mūsų su jttOa 
bičiulystė tuo pečiu likviduojama ir visas 
adau pas j Į turėtas geras taip pat atkrIn
ta.DykĮ nebėra bičiulystės, ne bėra nei jokio 
gero, kuris juo reninai.?aip pat yra ir Čiax 
Kaip tik padaroma sunki nuodėmė, musų oidiu- 
liški santykiai su Dievu yra suardomi ir vi
sas mu^ų pas ji sukauptas geras miisų pačių 
yra likviduojamas. Dėl to nusidėjėlis,ne
žiūrint, kaip labai geras prieš tai buvo, 
prieš Dievą yra tie nusidėjėlis,ti« blogas 
ir tai visiškai AM nuogas,be jokių nuopel- 
nų.radarytieji geri darbai jo akyse neturi 
vertės,nes mūsų gerumas pavirto i nedorumą, 
ir ne tie paaarytiejl,bet visi kiti tokiame 
stovyje daromieji geri darbai. Draugystė ir 
prletelystė remiasi aouėea pusėm,o ne tik 
viena.Kai Žmogus ją suardo,jis pats tampa 
Dievui no draugu.fad,jeigu tas nedraugas ir 
norėtų vėl draugystę atstatyti,čia nebeuž
tenka jo vieno.ram Įvykti ir ii Dievo pusės 
reikia dovanojimo. Bet tas dovanojimas irgi 
neateina be įžeidnsiojo prisidėjimo,be Įžei
dimo atĮtaisymo.Be reikalo sutvarkysi net 
jo geras darbas gali būti priimtas kaip nau
jas Įžeidimas,pasityčiojimas.Juk gyvenime 
kaip tik taip ir būna.Kai du susipyksta ir 
dėl to tampa nedraugais,joks geras darbas 
jų nesuartina,kaip tik prisipažinimas čia 
suklydus ir taip draugystė atstatoma. Sie
kas nei nemėgins Įžeistajam klėtį kokią 
nors dovaną,kol jis su anuo nesusitaikė,ka
dangi ta dovana yra ne draugo,p priešo do
vana ir ji jau nesiskaito dovana,bet erzi
nimu ar kokiu kitu pokštu.Fuo būdu nusidė
jęs žmogus praranda pas Dievą visus savo 
gerų darbų nulpelnus ir nebegauna jų už vi
sus kitus gerus darbus,kuriuos jis padaro 
nuodėmes,tai yra neprietelystės su ilevu 
stovyje.Kada apie tai KalOėBU»,mes visiškai 
neliečiama čia paties svarbiausio dalyko:
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suardytos prietsly8tės,sa kuria yra susis
tos dangus ir pragaras.Po sunkios nuodėmės 
žmogus tampa ne tik visiškai antgamtiškai 
apiplėštas: be jokių gerų dsbų ir be teises 
į dangų,bet ties juo kebo amžinojo pasmer
kimo bausmė.Taigi,pakliūva,kaip sakoma, į 
nepavydėtiną padėtį.

^abar pažidx*ėkime,kas būna,kai nusidė
jėlis ilgai neina išpažinties.d® aiškinimų 
suprantama,jog jis tokį sau nepavydėtiną 
stovį pratęsia tiek ilgai,kaip ilgai jis jos 
neina. **at išpažintis mums grąžina pašven
čiamąją malonę ir taip nutraukia bevaisį 
gyvenimą, dabar įsivaizduokime,kad žmogus 
po išpažinties netrukus sunkiai nosieėjo,sa
kysima iš tingėjimo sekmadienį neišklausė 
šv.Mišių,ką daugelis labai lengvai nedaro,o 
išpažinties ateina tik kitais metais per 
rekolekcijas,tai kas pasidaro su visais tais 
praėjusiais metais?Jie jam būna visiškai iš
braukiami kaip g«ri ia»t«i iš gyvenimo, vis u s 
juos jis pragyveno nemalones stovyje .fai 
yra tokioje būsenoje,kurioje jienegalėjo pa
daryti njoieko gero amžinajam gyvenimui.Ga
lėjo jis toliau vaikščioti į bažnyčią ir 
klausyti šv.Mišių,galėjo jis daug ką sušelp
ti varge,gaišjo daug pasninkauti ir melstis 
ir viskas tas"ant tuščios",kaip savoma. Ir 
tas tuščiai,ir kas prieš tuoeaetus ouvo ge
ro padaryta būnant be sunkios nuodėmės,pa
lieka numirę. Priedo dar jam visus metus 
virš galvos kabėjo pavojus numirti ir patek
ti į pragarą.Teologai sako, jog gerų darbų 
darymąs,būnant sunkioje nuodėmėje tegali 
žmogų privesti tik prie atgailos,tai yra su
sitaikymo su dievu ir atgavimu pašvenčiamo
sios malonės,kitaip sakant, prie kitų metų 
g s ros išpažinties,jeigu jis nesipriešins 
dievo veikimui.3et būti tik pašvenčiamojoje 
malonėje be nuopelnų,tai nei kiek ne dau
giau kaip būti tuščiam puodėi. Puodas geras,



nekiauras ir tinkamas,oet tuščias, c dangaus 
garbė priklausys nuo mūsų pilnumo,nuo įdėtų 
pastangų 1 gerus darbus, kuriuos padarysime 
bendradarbiaujant su vlevo malone,atsėt, su 
Jo pagalba. Ir šitą savęs apiplėšimą mes pa
darome neidami dažniau išpažinties. Žinoma, 
Jeigu sunkios nuodėmės nepadarysime, to neat
sitiktų ir Jos neinant,bet kas iŠ > tokių 
sunkiai per metus nenusĮdeda?

xaigi, būnant taip silpniems, kaip da
bar esame, ir taip dažnai nuslystant i sun
kias nuodėmes, jau vien dėl to rakštų eiti 
d dažnos išpažinties,kad galėtume daryti 
sau nuopelningus gerus darbus.Kad galėtume 
daryti vis naujus malonės stovyje ir grei
tai atgauti prarastus nuopelnus per padary
tąsias sunkias nuodėmes. Dėl to ir sakėms, 
kao išpažinties Peikia eiti taip dažnai, 
kaip dažnai pasitaiko padaryti sunkią nuodė
mę.

Jeigu norime dažnai eiti išpažinties, 
tai labiau saugokis sunkios nuodėmės. Sai
gų gi jos nesisaugai, ir beveik kasdieną at- 
krenti, tai ir išpažinties vaikščiok taip 
dažnai, kad ir tą pačią dieną arx blogiau
siu atveju, artimiausią sekmadieni galėtu
mei ją panaikinti ir vėl grįžti į malonės 
stovį. Kitos išeities tokiems nėra.Šitai 
suprantant, pasirodo neįkainuojairinr vertė 
ir paties atgailos sakramento. x'ada Žmogus 
Žino, kam Jis eina išpažinties, kaip žino, 
ko jis eina į krautuvę ar važiuoja į turgų.

3avo apaileiaimu neapipleškime s&vęs 
dangui, man.
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