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%da kalbame apie išpašhttj, daugumas 

tikinčiųjų apie ją galvoja taip «pia priemo
ne nuodėmėms panaikinti. Dėl to jos eina tik 
iš bėdos,kad jau taip reikia,ir baisiatuiiai 
bijo,tad negaus iėrisimo.fik taip suprasta 
atgailos sakramento paskirtis labai susiaurė
ja ir, kai žmonės apsileidę, ji barai* prilygs
ta nuliui,nes tampa paprasoiausiu formalumą. 
*ano giliu įsitikinimu.didžioji daugumu vely- 

Šiaip ratų išpažinčių,išskyrus tuos 
atvejus,tada Smogiui pats jau priėjo išvados, 
još išpažintis jam būtina ir dėl to nuošir- 

ą atlieka,kad ir po ilgos sėjimo tar
po, yra nasertingos išpažintys,jeigu jau ne
skaityti,kad šventvagiškos. Jos tiesa šmonėas 
jaa beveik neduoda jokios naudos. 0 esminis 
atgailoje dalykas pro žmogaus gyvenimo page
rinimas. Ir tas pagerinimas turi įvykti pir
moje eilėje per išpažintį. atgaila nėra tai 
koks išorinis daly kas, prieš ingai. Ji yra m- 
aai vidinis žmogaus sielos dalykas.Jak tai 
yra savęs psasitlaas iŠ blogo i gsrą,atsisa- 
tymas iki tol daryto blogio, o šitas dalykas 
aui jau veda į Žmogaus tobulėjimą bendrai. 
*ad Išpažintis yra glaudžiai susijusi su žmo
gaus dvasiniu tobulėjimu. itrauge su tuo ji 
yrs pati geriausia vieta tam tobulėjimui reikš
tis. Čia ir iškyla gsllmyoės išpažinti panau
dot i, na tik savo nuodėmėms panaikinti,bot ir 
save pagerinti,nes gis prielamas,labai arti 
dvasiais gyvenimo teoretikas ir praktikas - 
nuodėmklausis. dėl to mamas labai naudinga 
iŠ šia Išgirsti ir keletą Šoklią apie tai, 
kaip išpažinti, panaudoti savęs tobulinimui. 
Xpae tai aktualu turėtą bdtl jums(pamaldžio
sios moterys ir margaitės,kurios netgi tikrą





aplinkybių. Be nuodėmių,uurioea reikalingas 
nuodėmklausio iėriBim»s,tokioo asmenybės Be
ri dar Begales ydų ydolių,dėl karių ir jų pa
maldumas yra Bijuo kiemas ar net ir atstumia 
kitas nuo Brantų dalykų,tearia apie juos neta
ri supratimo ir mano,kad Šventumas tai stirnų 
pameldžiųjų notarų Blogas dsvattjLkiBkumns.Kas 
jas iki tol daėjo, turėtų pagalvoti,kaip pa
sinaudoti iipežlntimi tiems saro silpnumams 
sutvarkytl.O Bis jau daug subtilesnis,plones
nis daly kas, negu aborto nepadaryti, ko nors 
nepavogti.su kno nors nesusinttiti,nspaleistu- 
rakti,negirtuokliauti ir pen.Čia jau reikia 
daug goresnio savus pažinimo ar goresnio apie 
save informavimo. Čia jau reikia aiškaus sa
vęs tobulinimo - plano ir savo iniciatyvos. 
Jeigu nuodėmklausio gali ką padėti,kaip jam 
pasisakoma,kad gyvename konkubinate,ar nusi
dėto paleistavyste,ar pasigėrimi*,ar kokia tei
ta neteisybe padaryta,nos Jam ik karto viskas 
alėtu,jeigu penitrato nemeluota,tai čia be 
gero savęs perstatymo nuodėmklauais M nič 
nieko negalės pasakyti»nes iaa jis nič 
nieko daugiau apie tavo nežinos,kaip tik tai, 
kad per tą savaitę nieko nopasnaugei,ar kam 
nore ožkos nepavogei.

Jeigu žmogus ir ydų noturėtų,taiteunigas 
nieko negali per save žinoti,jeigu prie klau
syklos langelio tylima.Čia ir ISkyla reika
las su kunigu klausykloje užvesti visai kitą 
kalbą,nagu tik apie sunkias nuodėmes, parody
ti savo tokį,koka esi ir pasisakyti ko nori. 
Čia reikia jau pačiam galvoti,planuoti ir 
daryti,o kunigas jau pasilieka ne kaip iftri- 
*ėjas,o kaip beėaliSkas patarėjęs,mokyto jas, 
padėjėjas.Suprantama,jis nič nieko iė tų savo 
pareigų tuo atžvilgiu negalėm daryti,jeigu 
tu nieko jam nepamatysi ir nieko,svarbiausia, 
neveiksi.Bet Bitė veiklumo daugelis ir pasi- 
b*ido,jeigu atsiranda toks nuodėmklausis, 
kuris pato nori išjudinti penitcntą,kuris jau

nepavogti.su


Išlipo iš savo nuodėmių klano.Jis iš ten iš
lipo ir nebenori lipti aukščiau ,noro ir ga
gatų tai padaryti.
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f Islame jums geros valios amo klausyto
jams ir Klausytojoms aš Čia noriu patarti 
Štai tą. Pirmiausia išpažinti*! pasinaudokite 
savęs pageriniaui.Samanykito,jog jau esate 
g.ri»kad nebedarote sunkių nuodėmių, •keikia 
tikro,pozityvaus garūmo,o ne vien tik neturė
jimo blogumo.keikia,kad jūs pasidarytumOt ir 
kantrus, ir nuolankūs,ir mandagūs,ir labiau 
saslvaldą,ir įsigyti daugiau artino ir Dievo 
meiles.žodžiu, čia dirva ^ba galo,be krašto. 
Tad pradekite nuo to.Piras pasirinkite kokį 
dalyką,kurlene norite pagerbti.Sakysiąs,ety- 
džiau melskitės,kai meldžlatša čia ar nosie. 
O tame dalyk* save ir prisižiūrėkite.kytą pra- 
m*tykite,kur jena teks tą daryti,vaknr* pasi
tikrinkite kaip jums pavyko.?*! nelengvas da
lykas, bep kas nori save matyti tik gerą ir 
tobulą,suprasdamas,tad pats sau turtą krame, 
kurio niekas neskins, galima ir tai daryti sa
vo prisiversti.kai ateinate išpažinties p a- 
sisakykite savo nuodo*klausiui,ką jūs čia da
rot e, kaip jums pavyksta ar nepavykota,kokias 
priemones jūs vartojate ta* savo nusistatymai 
įgyvendint! ir pan. čia ir pasĮrodys,jog jū
sų nuodOsiKlausla gali tiktai ir kan kita*, 
negu tik duoti išrišimą iš nuodėmių,kurių jūs 
jau nebedarote.Ir jeigu jūs tikrai saaiįdo- 
nauaite ant gentine savo varto,jums taki tas 
darbas nebus nei nuobodus ,ne! įkyrus.Juk kiek 
čia galimybių.0 kilniais,šventais nes kiek
vienas noria* būti ir trokštas*, kad tokiais 
mus Dievas padarytų. Tačiau taa pasidaro tik 
su mūsų prisidOjinu.O tas prisidėjimas čia 
ir įvyks su labai patogia savo pašventinimo 
priemone,jūsų išpažintimi.Ir jeigu jūs to



na augaivotumeto pad«ryti(nenusigąsklte,jel- 
gu atlipsite tada ant tokio nuodimkleusio, 
turis pats jos i tai paskatins ir tai ko pa
reikalaus ii Jūsų daugina,negu iki ilsi ki
ti reikalavo,tai yra, t lt būti nieko neužarn- 
lus ir nepasidarius viela Utvlrkile ar va
giai.

Viešų kartą, mums klierikams, kalbėjo vys
kupas dūlys ir jis labai teigiami atsilie
pi apie tokias passldiias noteris,kalp jis, 
Jis tada pasipittiaes paseki prie! tuos ku
nigus, koris su palalpe jus vadina nieko ne
naudingomis davėtkomis Ir nenori jums padėti 
netgi Išpažintyse.Jis tada atkreipi mūsų di- 
msj. 1 tokių pamaldžių motorų dideli norų bū
ti geromis ir nematąs pastangas tokiomis tap
ti. Mk jis tada pastaboje,kad labai mate to
ra Žinių,kurių niekšo Jonui nesiteikia duoti, 
leda aš tiek daug metų pekunigeveu,pets įsi
tikinau. Jog vyskupas sski tiesų.Žaliau,deja, 
klek kertu aš esu pamėginęs Joms padėti pa
kilti aukšliau 11 to jų pamilto ir kitų pa
juokimo davatkiškumo mn ne visada pavykda
vo. Jos bijojo žengti sekanti Žingsni i to
bulumų.

*š manau,Jog pamaldžiosios asmenybes 
bus 11 drąsesniųjų kategorijos ir nenusigąs 
to žingsnio,kuris yra išpažinties panaudoji
mo no vien tik nuodėmėms atleisti, bet ir 
savo dvasinei vadovybei. amen.
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