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neretai pasitaiko žmonią, kurie pareiš
kia norą atlikti viso gyvenimo išpažinti.Tai 
būna jau senesnio Mašinas žmonės, kurie seno, 
kad jiems reikia kai ką pataisyti iš praėju
sio laiko.

Tik čia tenka pastebėti, kad daugelis 
tikinčiųjų, kurie kalba apie "viso gyvenimo" 
IšpašintĮ, retai kada apie ją galveja, o pa
prastai reikalas liečia tik vieną kitą nuodė
mę, kurią dėl ko nors nori prleminti. Ir taip 
būna, kad pasiprašęs leidimo atlikti išpėdin
ti iš"viso gyvenimo", kaip jie sako pasiten
kina tuo, kad pasako, jog tokios ar tokias 
nuodėmės kažkada nebuvo pasisakęs ar pasisa
kiusi. Tai^nėra tikroji išpažintis iš viso 
gyvanlno. ate temines "iŠ viso gyvenine" ja* 
nusako, kad reikalas liečia visą gyvenimą, tai 
yra visą Žmogaus iki tol pragyventą laiką.Jei
gu gi išpažintis tokio žangaus gyvenimo tarpo 
neapima, jos negalina ir pavadinti išpašinti- 
«i "iŠ viso gyveninė". J ė tada tegali bdti IŠ 
ton tikro laikotarpio, nors jis butu ir ilgas.

x*algi, kokia išpažintis vadinsis iš viso 
gyvenimo ir kada bei kas ji reikalinga?
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išpažintis "iš viso gyvenimo" skaity
sis tik tokia išpažintis, sari bus etliekana 
iš viso praėjusio laiko nuo pirmosios išpa
žinties, dargk įtraukiant ir ją su visu prieš 
tai buvusiu laika d ir atlikta iš visos me
džiagos, kokia galėjo tane laikotarpyje pasi
taikyti.

žodžiu, išpažintie "iŠ viso gyvenimo’’ 
tai lyg pirmoji išpažintis iš viso praėjusio 



laiko tarytu® lyg najutų buvę eita išpa 11a- 
ties. fik čia tari bdti sakomai ne tik pa
darytos nuodėmės, bet prisimenam ir kiek 
Kartų eita išpažinties, Komunijos, ar perlįs
ti kiti sakramentai, karia galėjo teiti priim
ti su sunkia nuodam. Šitai paminėti teltina 
dėl to, kad patys tų sakrenentų priteaiml 
galėjo teiti šventvagiški ir dol to naujos 
sunkios nueidamas.Paprastai norintieji atlikti lipailatj. 
"iš viso gyvenimo" jai beveik nesiruošia ma
ny darni, tuadl čia Užtenka pasakyti tik užsitep
tąją nuodėmę, dėl kurios paprastai einam to
kios išpažinties. keikia žinoti, jog tai klai
dingos manymo ir būtina jo atsisakyti. Iftpa- 
iiaeis "iš viso gyvenimo" reikalas ja nuodag- 
aaos pasirengimo ir tai ao eilinio, bšl to 
teikias jai rengtis panašiai kaip ir eilinėm 
išpažintim tik sa tuo skirtum, kad sąžines 
sąskaita darom iš viso to laiko. *et “visuo
tine arba "iš viso gyvenine" išpažintis yra 
ne tik priaiainul užslėptos nuodems, bet vi
so gyvenimo pataisymas.

labai dažnai teina atvejų, kada Žmones 
nori eiti išpažinties "iš viso gyvenimo*’ te- 
aoredami tik priminti užslėptą modeme, o vi
sai nemanydami padaryti viso gyvenimo spžval- 
gą. Juos graužia paslėptu kalte ir nori tik 
ja nusikratyti. Čia gaunasi kažkas panašaus 
| Išpažintį, "iš viso gyvenine", bet tai ners 
išpažintis iš tokio laikotarpio. Kartais rei
kia ir ją paversti išpažintimi "iš viso gyve
nimo**, tai yra apimti visą žmogaus pragyventą 
laiką, /toks reikalas teina tuo atveju, kai 
Paaiškėja, jog jau einant pirmosios lipsiin- 
ties buvo užslėpta sunki nuodam ir iki Šiol 
neišpažinta/ bet paprastai ji apima daug trum
pesni laiką, nors gali siekti ir 10 ir dau
giau motų, fokla išpažintis yra tik buvusių 
negerų išpažinčių pataisymo išpažintis ir
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atliekama nuo paskutinšs geros, nešventvagiš
kos išpažinties. Tokiai išpažinčiai užtenka 
rengtis tik ii to laikotarpio, bot panašiai, 
taip ir”išpažinči ai iŠ viso gyvenimo? nes 
ir eis reikia sakytis me tik viess padarytas 
ir blogose išpažintyse išpašiotas npodšass, 
bot ir savo išpažinčių bei Komunijų skaičių, 
kadangi visos jos buvo Šventvagiškos, dėl 
Šventvagiškai atliktos vienos išpažinties.Bi
tą dalyką reikia gerai įsidėmėti, nes paprasta 
dėl to tarp nuodėmklausio ir penitento kyla 
ginčų. Penitentaa ar penltentė niekaip negali 
suprasti, tad visos jos ar jo išpažintys pa
sidarė blogos ir Koadmijos taip pat šventva
giškos, o mano, kad buvo tik tai negero, kad 
užslšpė šankią nuodėmę. Kaip tik ją pasuke, 
vistas jaa savaime ir susitvarkė, rokšereika- 
lo nesuprantantys esmenys mano,jog jos ir ne
galėjo bdti blogos, nes kitas nuodėmes išpa
žino. Ir dei to pradeda au kunigu aiškintis, 
kad kitų nuodėmių neužslėpė. Jie užmiršta, 
pačią pagrindinę taisyklę, gauti nuodėmių at
leidimą, būtent, kad su kai neatleidžiama ko
kia viena s imki nuodėmė, tai nei viena teita 
nuodėmė taip pat neatleidžiama. Kadangi jie 
vieną, kad tik sieną ir vieną nuodėmę užslė
pė* jiems negalėj< būti atleistos ir visos 
kitos nuodėmės, nors jie jas ir sakėsi. Die
vas mums tegali atleisti tik tada kaltes,kai 
mes visų jų išsižadame. *egali būti žmogmaus 
prieš Dievą pagerėjimo tokiuo atveju,kada žmo
gus jam Žada nebevogti, bet neprižada nepa
isiau uvaut i. ^eigu nori prieš ^ievą būti tik
rai be nuodėmės, jis turi visų savo nuodėmių 
atsisakyti. O nuodėmės užslėpimas išpažintyje, 
kuri per kunigą daroma Dievui ir yra jos ne
št sisekymas. Tokiu būdu po vienos blogos iš
pažinties butinei tarės aekti ir kitos blogos 
išpažintys, kol nepasakoms užslėptoji nuodėmė 
ir nepataisomos sugadintos išpažintys,kurios 



tuo atveju irgi jau skaitosi naujomis nuo- 
damomis.
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taip jau galias suprasti iš pasaignBO 
išpažintis "iŠ viso gyvenimo" kai kada gali 
būti oet būtina, jeigu nuodėmės užslšpimes 
įvyko dar prieš pirmąją išpažintį, tai yra 
pirmoje Žmogaus išpažintyje. Ji aebdtina,jei
gu švsntvagysčių žmogus ne padare. Tačiau kai 
kuriais gyveni&o momentais, ypač norint išrė
dėt i eokį nors saują gyvenine tarpą, sakysi- 
no, moterystes, vienuolinį gyvenimą ar prieš 
priimant kunigystes saUrenantą, labai naudin
ga tai padaryti.

išpažintis, kuri reikia atlikti dėl bu
vusių blogų išpažinčių padarius šveatvagyątę, 
nors ir ašra "išpažintis iš viso gyvenine , 
bet iŠ to laikotarpio, per kurį buvo atliki
nėtos blogos išpažintys ir priimtos Komunijos, 
taip pat būtina, nes be jos negalima ištaisyti 
kitų išpažinčių.

kadangi apie tuos dalykus paprastai šame 
gu* labai ašai tenusimanąs ir elgiamasi pagal 
savo supratimą ir sąžines priekaištas, labai 
naudinga pirma Išsiaiškinti su nuodėmklausiu 
ir paskui paklausti, kas reikia daryti. Tai 
reikia padaryti labai paprastai ir nevesti su 
juo doi to reikalo ginčų. Ypač tada, kada pa
aiškėja, kad joms reikia pataisyti negerai at
liktas išpažintis, ir šiuo metu negalima jūsų 
išrišti, kadangi nei jūs esate tam pasirengę, 
nei yra laiko jus greitosiomis nerengti /se
kusias klausant išpažinčių per kokias nors 
laidotuves/ Tokiu atveju apie nuodėmklausį jo 
nekaltinti, kad nukelia jums išrišimą, o pa
klausyti jo patarimo, gerai pasirengti tokiai 
išpažinčiai ir ateiti tinkamesnių laiku jos 
atlikti, tereikia Čia bijoti, kad kiti pagal-
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vos ar suiInos, kad negautas i&rĮtinąs. Jie 
nesat Inos, nes kunigas tokiu atveju duoda 
polainlniną ir kiti visada gaida galvoti, 
jog tai ir buvo iiritinaa. 0 kad jda atjoto 
ioMnljoo, galėjo bdti ir kitokių priataadiųi 
neseniai valgiusi ar Šiaip kas yra.

baigdama noriu patarti niekada nebijo
ti toalgų ėfoaiinčių, nes tik jos tegali su- 
grąlinti seniai netarIną salinės realybę ir 
pataisyti daugeli negerų dalykų. Korė ir 
kalkaip batunėto Įkliuvo | nuodėme, kalias 
visada dar yra atgal atviras, kol jdo dar 
tebegyvenate čia tesėjo. <*nen.
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