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Jeigu mes nenusidėtame, nereikėtų mums 

nei atgailos* tai yra įvykusio blogio pašali
nimo ir atitaisymo pailstos moralinės tvarkos, 
Jeigu nereikėtų bom atgailoti, nereikėtų var
toti Ir atgalioe priemonių* pirmoje eilėje - 
atgalioa sakramento. Kitaip aatant, nereikėtų 
tada mums nei išpešinties eiti, lot deja, feno- 
nėr labai delnai padaro savo gyvenimo negerų 
dalykų ir dėl to jiems bitiną atgaila, o su 
ja ir Upaiintie, kaip pagrindinė priemonė nuo
dėmėms naikinti. Kadangi įmonės nepordaug te- 
airdpina savo išganymu* 3a luyftia davė Įsakymų 
bent karta m tuose prieiti ilpailatiea ir taip 
apeivelyti nuo atieirlakusių natinių nuodėmių, 
foko lankymas, suprantam, jog jis nenusako 
dėl ko ta lipai intis reikia atlikti, nes Muso
ne, kad sąmoningas tikintysis pats supranta, 
kad ji no dėl įsakymo, o dėl reikalo. Tačiau 
Įmonės, koris nenori gerumo, o lidri tik feno- 
lumo, ne kartų nusako talpi "Ko jts ii aaaęa 
norite, aš įsakymų išpildaui velykine atlieka. 
Daugisn tartų eiti ispailntioa nėra nei reika
lo, nes įsakymas teliepia vienų kartų per mo
tos*. Kmonėsi kaip sakiau, jeigu batų visi šven 
tieji, nedarytų nuodėmių, tai lipalinties ii 
viso jiems nereikėtų, o tokios metinės pridėji
mas jiems gal bdtų galime priakaityti tik
ro tobulumo. bet deja, Įmonės no Šventieji ir 
pirmojo eilėje nėra tokie, kurio atlikinėja 
tik velykines skaitydami savo gerais ŠŠ Imanė- 
mis. Tonai paprastai daug ko negero pasitaiko. 
Dėl to Balnyčių visokioms apsileidėliams iš
leidusi įsakymų išpallnties prieiti bent kartų 
motupeė, ragine atlikinėti jų ne pagal įsakymų 
ir dėl Įsakymo, o pagal re ikalų ir dėl savęs 



tobulinimo. Tą itaišay&lGs minti nuoširaus ti
kintysis tari suprasti ir neteisint! savęs 
tokiais sofismais, kaip minėtasis, tad čia 
(ištenka tik/, išpildyti Bstnyčios laakymą, o 
visą laiką gyventi kaip i galvą eina. Bėl to 
ir at Šiandien noria pakalbėti m apie vien
kartinę natinę lšpatirtį, e apie dainą išpe
nint)., kurią rekomenduoja vialens tikriesiems 
tikintiesiems.
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kam reikalinga ir kuo psteisinama daina 
išpešiatis? lendrei rakant, krrtxjt reikia pa
ra kjt i, tad Ji reikalinga* <*ip atsakyti dėl ks j 
ko reikia šnogul valgyti ir neuštenka to padasy 
ti tik kartą J motus? fiėl to reikia valgyti, 
kad reikia imagai o be valgyme to pa
daryti negalina. Jeigu iaogua yra sotus, Jam 
valgyti nereikia, bet Jeigu jie Įtaiko, tai 
brtina padaryti ir kiek kartą, kiek kartą jie 
pcaijaučia esą* alkesne. Fiaiene Žmonėms rei
kia valgyti, tašiau kaip nevienodai dainai 
Jie taip daro, kitan užtenka ir poros tartą 
per dieną, o kitan valgo ir trio ir pentie kas 
ton per dieną ar net daugiau.či ne pate valgy
mą r svarbu, bot tai dėl to din atliekamss.Sy- 
kj, žmogus Įšalto ir tari valgyti. Taip ir Šia. 
lai nėra nuodėmių, nereikia ir IŠpažlntloa, 
bet Jeigu Jų padaroma, ir lipai lotira reika
las ištyla. Ir Joe dainynas priklausys nuo to, 
taip dainai žmogus nuaidės. Šas rečiau tenusi- 
kalsta, ten ir lšpešintloo rečiau toroikėa,o 
tas 1 nuodėmes kasdien bris, tan kasdieną 
reikės ir Išpažinties, Jeigu Jis nenorės bftti 
savo nuodėmėse. *elgu tai turis žmonės retai 
teeina išpažinties ar ir visai Jos Mina, tai 
dar mereidkla,tad Jos Jiems nereikia, arba, 
kad Jiem užtenka tik velykinės. lygiai taip 
pat kaip nereiškia, kad žmogus yra sotus,Jei



Jis nevalgo, kjsogua gali* būti ir labai alka
nas, a nevalgyti. Taip ir su i*pali*tiai.Ga
li būti kad Ji kai kan labai raikai Inga, o 
jis jas naina.

taigi dažna išoašlntia pirmoje eilėje 
būtina seteingesnai kovai su nuodėme. Jeigu 
žmogus įpranta J kokią nors nuodėmę, tai daž
na išpažinkis ja* tėra vienintelė priemonė 
mip ners ii jos išsivaduoti. Kas eina dažnos 
išpažlmtles, tas ir nuaįdėdamas, aatramplna 
lėika. kari jis būtą nemalonės stovyje, jeigu 
išpažinties eitą retai. 3ek^aime» kad ir toks 
aažas pavysdėlla. Kas nors eina išpažinties 
tik kartą | notas, o sekmadienio aižias aplei
džia beveik kiekvieną aoKmadienl. Toks žmogus 
po pirmą Mišią be priežasties apleidimo jau 
yra šankiojo nuodėmėje. ^eiga tai atsitiko se
kanti sekmadieni po t©7 kariame jis atliko iš
pažinti, Sai sunkioje nuodėmėje jis bus visus 
metas be vieno* savaitės, kurią jis išbuvo be 
jos. Ir jeigu taip tęsiasi metai iŠ motą visą 
ąnogaus gyvenimą, tai malonės stovyje pragy
ventas laikas daugią džiugiausiai skaiftiuoje
nas tik savaitėmis, o visas kitas laikam - 
sunkios nuodėmės laikam. Urnai gi kitaip yra 
au dažnai einančiais išpažinties. foke žmogus 
nors dėl savo žmogiško silpnumo Ir kol kads 
nusideda, bet tai netrukus Ir vėl atitaiso.To
kiam jo gyvenimas išsidėsto atvirkščiai anam 
tvarka. *ia bevelk visą ji pragyvena pašven
čiamoj Jojo malonėjo, o su naodėme praleistas 
laikas sKaičiuoJaauMi savaitėmis ar tik valan
domis. O tas dalykas labai svarbus žmogaus gy
venime. Jūs be abejo,žinoto, Md būnant sun
kios naodėmės stovyje, aes negalimo nieko ant
gamtiško asu pasidarytii Jokio nuopelno až 
tai. Ik* mos gero bedarytume. Priedo dar Ir tol 
kad kada nori padarytas geras darbas Ir įgytas 
už JI nuopelnas suspenduojamas: jie skaitomi 



kaip nebuvę. fao būda nusidėjėlio žmogus be 
išpalinties prieš i>iovą yra visiškai apiplėš
tas padaras.
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bet išpažintis ne vien tik nuodėmes at
leidi ia. Ji didina mums pašvenčiamąją malonę. 
x’ad labai naudinga jos siti ir sunkiai nenu- 
sidedantlems, kad geri būdami, pasidaryta dar 
geresnį. 0 kas iš alsų sau nenorime gero? 
visi. lad visiems be išimties pravarti daina 
išpalintls.

Ir na vien pašvenčiamąją malonę ji di
dina. Išpažintis reikalinga mums ir kaip pe
dagogini, psichologinė priemenė. Juk išpažin- 
ryje galia# ir pasiguosti, ir nusiraminti 
dėl kokių rdpžsčių ir gyvenimo vargų ir gau
ti garų patariau bei pamokymų. lur Kitur nes 
risima tokį gsMg artimą savo mokytoją ir pa
tarėją kaip nuodėmklausio, koris muse atsidė
jęs ir peraiėmęs adau dvasintasis ir visokio
mis Kitokiomis bėdomis. įgaliau jau pate 
Žmogaus išsipasakojimas savo vargų daug ką 
palengvina gyvenine. 0 klausyklos langelis 
tai piti tinkamiausia vieta.

faigi dainos išpažinties nenori eiti tik 
tie, kurie visai nesirūpina patys savimi ir 
savo reikalais. *em rūpi savas geras, to pri
kalbinti dainiau eiti išpažinties nėrė reika
lo, jis pats jos eina kaip prie stalo paval
gyti. lors išpažinties eiti ne labai malonu, 
bet dėl to gero, kurį ji mums duoda, galima 
tą nemalonumą nugulėti. Ir aš jums čia dar 
noriu pastebėti, kad tik išpažinties sunkumus 
ir nemalonumus Įmonės natoj gyvenimo jiems 
būna daug daugiau sunkumų ir nemalonumų dar
gi labai panelių IŠpaŽ imties nemalonumams 
ir jie juos pernaša, nes neto, kad kitaip
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našaiIna. 8akysias, kad Ir visokie prisipa- 
liniasi ir aptarimai vietose saikas ir ml- 
rinkliuose, o jie paraudami. ddl duknos it- 
pakintias paišinos apsijuoks pernešti visos 
su ja anai juslus neauiloaaMns. Amen.
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