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Geniau žmonės, eidami išpažintie® tarp 
kitų s«vo nuodėmių pasisakydavo ir tokiąt 
"atidėliojau išpŽAašintį" arba "Ilgai nėjau 
išpažinties”, arba "apleidau velytinę"•norą 
seniau visai nepasitaikydavo ar retai tepa
sitaikydavo tokių velykinė* apleidimų, o jau 
po kelia metus neinančių tikinčiųjų tikrai 
nebodavo. dabartiniai penitantai to nepasa
ko. "iem atrodė ilgai neiti išpažintie* jo
kia nuodėmė. Mat jie taip galvoja. Čia yra 
pilniausia laisvėt nori eini, nori neinii 
nori tada eini, nori tada eini. Svarbu, kad 
dar bile kada prieini, daugelis ilgai nebu
vusių išpažinties dargi ir visai nesĮsako 
kada buvę, tuojau pat pradeda pasakotis 
nuodėmes manydami, kad taip praspruks pro 
nuodėmklausius ir nereikės turėti nemalonu
mų prisipažinti, kad jau keli metai jos jU 
neita, u kad velykines praleidžia, tai jau 
kaip pagal taisyklę niekas nepasakot pasa
ko, jog tiek ir tiek laiko nebuvo išpažin
ties ir viekas, bet čia jau nėra taip ne
keltas dalykas, kaip manoma, i'aigi. Šian
dien ir statau klausimųt ap atsakingas tas, 
kas atidėlioja Išpažintą.

XXK^XXXXX^JCXX

kas šiek tiek galvoja ir supranta apie 
atsakomybę, tas be paaiškinimų atsakysi at
sakingas, kaip jis gali likti neatsakingu. 
Juk gyvenime yra daug dalykų, kurių atidė
liojimas žmogui užtraukia atsakomybę.

^akysime, reikia žmogui išsivalyti



173

kaminą, ksd būtą išvengta gaisro, o jis vis 
atidėlioja tolimesniam laitai tą darbą. Ga
lą gale užsidega vieną kartą suodžiai, už
sidega visas kolūkio tvartas ir supleška, 
^r atsakingas tas brlgadierius ar kitas toks 
ten prižiūrėtojas, kad tvartas sudegė/ **a- 
vėime aišku, jog atsakingas, nes jeigu jis 
būtą atlikęs savo pareigą ir išvalęs virtu

vas šėryklos kaminą, gaisras nebūtą įvykęs.
keikia traktoristui prižiūrėti savo trakto
rių ar periodiškai patikrinti, ar visi jo 
masgai gerai teoedirba, o jis vxs delsia, 
vis toliau apšiūrą nukelia. Jau atsipalai
davo ne vienas šrlubelis, jau net no vieną 
sąvaržėlę panešė, o jis vis nieko nedarot 
dar šiaip taip pavažiuoja, galina ir važiuo
ju. Ir vieną vartą trach - paoh, traktorius 
išėjo iš rikiuotės. Dėl atsipalaidavusią 
varštolią sulūžo stambios aušiną dalys ir 
reikia arbakapitalinio remonto, arba išloti 
mašiną visai iš apyvartos, ar atsakingos 
tas traktorininkas už savo delsimąt llek- 
vienam aišku, jog tik jis dėlto ir kaltas, 
^eikia gydytojui tuojau pat vykti pas šan
kiai serganti ligoni, o jis vis delsia.Ga
lą galo nuvažiuoja, o ligonis jau atšalęs, 
atsakingas jis už šitą delsimą/ Savaime su
prantame. *»elgu jis tikrai galėjo jam pa
gelbėti ir dėl delsimo jvyko mirtis, gydy
tojas nebopateisĮnames. Ir taip daugelyje, 
daugelyje gyvenimo dalykąj galima sakyti 
ir visuose juose, nes visuose ir įvairią 
gali būti žmogui pareigą, Ue kitaip yra ir 
išpažinties atidėliojimo atveju.

Pirmiausia tošie apsileidėliai jau 
nebemoka eiti išpažinties ir dėl to tos ją 
išpažintys yra su dideliais trūkumais ar 
ir iŠ viso blogos. Jeigu jie nebūtą išpa- 
žlnčią atidėlioję, jie nebūtą nuo to atpra
tę ir išpažintis atliktą po aenovei,gerai.
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vabar gi jie co nebegali praryti. «r jie 
atsakingi už tą nebegalėjimą? Žinome. Jie 
p«tja aud«x* priežastį, kad nebegali, nes 
delsdami eiti išpažinties jie save užsimar- 
Simo. Poliau. Dėl išpažinties atidėliojimo 
jie kaskart darosi vis blogesni ir bloges
ni, taip kaip žmonės retai prausdamiesi da
rosi via nešvaresni. Juk yra žinoma, kad 
vienoks yra žmogaus moralinis tvirtumas,ka
da jis yra pašvenčiamosios Dievo malonės 
busanoje, o kitoks, kada jie yra sunktoje 
nuodėmėje. Pirmu atveja žmogus turi idea
li ubo, noro būti geresniu, saugotis blogio. 
C antruoju atveju jis dažniausiai mano taip: 
” ar taip, ar taip esu nusidėjęs. Koks čia 
skirtumas viena nuodėme daugiau ar mažiau”, 
ir jis brenda l nuodėmes beveik nebesiprie- 
Šincamas. Ar už Šitą savęs 8U8i$lpninimą 
jis neatsakingas? Vikriausiai, nes pats taip 
sau padaro delsdamas susitvarkyti pasinau
dodamas išpažintimi. Poliau. Bddaaas sun
kioj* nuodėmėje ir nežinodamas savo mirties 
valandos Žmogus įstato save i nuolatinį, pa
vojų netekti išganymo. Kiekvienu momentu 
jis gali mirti ir pražūti. O IsistatyteMB 
i tokį, pavojų, net gamtiniuos* delyruose 
neleidžiamas. Nevalia žmogui Žaisti su gink
lu apie kurį, jis beveik nieko nenusimano 
ir dėl to gali save nušauti ar susisprog
dinti ar kitaip kaip mirtinai susižeisti be 
jorios priežasties. Toks žaidimas jam jau 
skaitomas nuodėmė ir dargi tokio sunkumo, 
kaip ir pati nuodėmė, pav. savižudystė.Tai
gi, sunkiai nusidėjus, bdtina pareiga tuojau 
atlikti išpažinti ir jeigu kas jai padaryti 
nukelia j neribotą terminą, tas yra už Ši 
savo veiksmą atsakingas. Toliau. Išpažinties 
nukėlimas už velykinės išpažinties laiko 
be to yra dar ir bažnyčios Įsakymo sulau
žymas. Valgi, toks žmogus yra atsakingas ir
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už išpažinties kaip velykinės išpažinties 
neatlikiaią.

Xx* dar daug už ką jis dėl to pasidaro 
atsaklagas, nes k^lp šiaip žmogaus veiksmai, 
taip ir išpažinties atĮdėliojimas ilgam Įši
ltai, nėra tik vieno paties žmogaus veiksmas 
ir su lokiai* kitai* veiksmais nesusijęs 
velkama*. Riešingai. Ji* yra susiję* su dau
gelio kitą ausų atliekamų veiksmų ir prie to 
dar su kitai* žč žmonėmis. Jau minėjau, kad 
žmogus užmiršta pačios išpažintie* eiti ir 
už tai a* at*aking**i minėjau, jog ji* dėl 
to pasidrąsina daryti daugiau nuodėmių ir 
už tai atsakingasi minėjau, jog nebeispilao 
bažnyčios Įsakymo, Įstato savo išganymą Į 
pavojų ir už tai atsakingas, dėt ne vien tai 
seka jo apsileidimą. Sakysim, tėvas ar m o- 
tina neina išpažinties, vaikas žiūri i juos 
ir taip pat nebeina. Kas atsakingas už tok), 
vaikų elgesį? Suprantama, kad pats, kuris 
neina, bet pirmoje eilėje tėvai, kurių del
simas vaiku* pasketina nebeiti. Tėvas ir mo
tina ima retai išpažintie* vaikščioti. Kas 
atsakingas už šitą soretinimą? kalta* vei
kas, bet pirmoje eilėje kulti tėvai, koris 
Savo pavysdžiu juo* paskatino imti apsileis
ti. Bet ta* jų neigiamas pavysdys liečia ne 
vien tik savo šeimą. Juos stebi kainynai, 
pažįstami, giminės. Jie stebi ir sukos "Pe
traitis nebeina, tai ko mums pa kumetes trau
kioti. 0 jis buvo daug uolesnis už taus. Ma
tyt užtenka ir tiek. ” Ir jie nebeina. Ne
beina dažniau išpažintie*, nebeina dažniau 
nei šv.Mišių klausyti, nei pamokslų neklau
sot syki žmogų apima tinginy* ji* ji apima 
visuotinai, “sueina išpažintie*, negirdi pa
aiškinimų ir Įspėjimų prie klausyklos. Nebe
klauso pamokslų, daug mo nebežino. Paskui 
neoešvenčia švenčių, nebelaiko pasninkų, 
makosi, jog dabar kitaip galima, nes nebežino,
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Kaip iš tiesų galima. O nebežino dėl to, 
cad nebegirdi. *r ui tą nežinojimą neatsa
kingas? ^r dar Kaip, foke nežinojimas yra 
pakaltinamas.

faigi, atrodo 16 tokio nereikšmingo da
lyko Koks yra išpažinties atidaitojimas, pa
sidaro tiek aaug ir taip negerų dalykų. **ei- 
gu jis visi yra blogi dalytai, nuodėmės,tai 
kaip gali nebūti nuodėmė išpažinties atida- 
liejimas? ir jis taip pat yra nuodėmė. Ir 
kadangi pagimdo tiek daug kitų nuodėmių, 
reikia manyti, nemaža nuodėmė. Dėl ko, ausų 
tėveliai ir šapeliai sakydavosi prie Kiau
šy alų: '’lšpažintj. atidėliojau**, "ilgai ne
buvau išpažinties**, taigi nusidėjau Dievui, 
ueikia šitokio supratimo ir mums, žinoma,gal 
mos s ančiai neSnus Įdedame ir mus dažnos iš
pažinties gal ir nereikia, bet čia tuojau 
reikia pridėti: geriau jau Kasdieną praus
tis, negu sykį į metus. Ir koks skirtumas 
ar aš Save vienu kartu ištepsiu degutu ir 
būsi baisiai murzinas, ar per visus metus 
tave po truputį tėpliosiu ir gale metų vis- 
tiek toxs pasidarysi. Geriau eiti mėnesinės 
ar d/lmėnesimės išpažinties net ir tiems, 
kurie nesijaučia ir iŠ tiesų nepadaro sunkių 
kalčių, nes ilgesniam laikui atidėliojimas 
vištiek aus į gerą neveda. Ir ne tik neveda, 
bet vis Kokiuo nors atžvilgiu užtraukia ant 
mūsų atsakomybę. Tai kokia mama nėra didelė 
griešininkė ir gal nėra reikalo eiti išpa
žinties drauge su pirmos Komunijos einančia 
dukrele, o tie ją vieną privesti, bet ji ne
pagalvoja, kad jau tuo, jog ji nėjo, nore 
nesvarbu dėl ko nėjo išpažinties, tą savo 
vaiką nuteikė ir pasitenkinti tik ne oirmą- 
ja išpažintimi, /alkas ir galvoja: mamai ne
reikia, tai kam man reikia. Ir nebeina. 0 
mamai nei į galvą neateina mintis, Kad kaip 
tik dėl jos ji nebeina. Argi ji už tai ne
atsakinga. kinoma.
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i’aigi, niekada neatĮdėliosimo savo iš
pažinčių atnesltfAs, o dar labiau sutanai 
Jeigu gi taip Jau tai tam pasidaro, tai ei 
darni jos nuoširdžiai save ašį to ir aptal- 
tinkiset "atidėliojau išpažintį*. Amen.
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