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Bona, kad labai retai Ir labai dainai 
einantieji išpažinties, nebesur&nda nuodė
mių. Vieniems labai reikia išpažinties, liet 
nebežino, geriau sakant, nebeturi, ką kuni
gui sakyti, ir dėl to išpažinties nebeina; 
kiti nori eiti dainos išpažinties, nes su
pranta, kokią palaimą ji neša, bet irgi jas 
nukelia tolyn, kol atsiras kokią prasikalti
mų. 0 kai kas iš tokių, norėdami eiti išpa
žinties ir turėti nuodėmių Čia pat stengiasi 
jas padaryti. Vienas asmuo man pasakojo,kaip 
jis, stovėdamas eilėje ieškojo savo sąžinėje 
praėjusios savaitės prasikaltimų, o jų nesu
radęs, čia pat kelis kartus mintyse nusikei
kė, kaip jis sakė, ”surupužiavauw, kad tnrė- 
cų ką kunigui pasakyti išpažintyje, kurios 
tuojau pat turėjo eiti.

Sitai klausantis ir juogas ima, ir žmo- 
gaus gaila. Juokas ima dėl jo tokio naivumo, 
gaila, kad geras žmogus taip mažai teišmano 
apie tuos dalykus. Faigl, ką daryti, kai ne- 
besurendama nuodėmių?
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kaip jau galėjote pastebėti iš pamoks
lėlio įžangoje paminėtų dviejų penitentų pa
vyzdžių, jų nuodėmių neturėjimas nėra vieno
das. Negalimas dalykas, kad metus ar dvejus, 
ar ir daugiau laiko nėjęs išpažinties keta
minas neturėtų ką sakytis kunigui eidamas iš
pažinties. Jeigu jie nieko kito ologo nebūtų 
padaręs, tai jau pačių velykinių apleidimas 
yre sunkios nuodėmės ir jų tiek, kiek metų 
nėjo išpažinties. Kitas reikalas su tuo,kas 
eina savaitinės ar dvisavaitinės išpažinties. 
Voks gali nuodėmių ir neturėti,jeigu rimtai



jų aaugojasi. Bet Iš tiesų Jų tori ir to
kio asmenys. xarp pirmųjų ir šių paprastai 
bdnu toks skirtumas, kad vieni tori aun~ 
sulas, o kiti tik lengvas nuodėmes. Tafiiaa 
abiem bendra /ra tai, kad abu Jiedu neturi 
t litro supratimo, kas ta nuodėmė /ra. Vie
nas jų nemato dėl to, kad labai apsileido, 
ir dideli blogi darbai Jau Jam yre už nie
ką* o kitas nuodėmėmis laiko tik didelius 
darbus, o kas šalia to - Jokia nuodėmė. 
*rle to, ir vienas , ir kitas visiškai ne
moka daryti sąžines sąskaitos. *ai tokiems 
pradedd aiškinti, kas yra nuodėmes ir kiek 
jų daug žmonės gali padaryti ir padaro,!ie 
imasi už galvų ir sakosi pražuvę, nes tik 
tada tepamato, kad prasikaltimų tikrai ga
li Uiti įvairių Įvairiausių, faigl, tokiems 
pirmiausia reikia atsiminti, Jog prieš 
Dievo Ir bažnyčios Įsakymas žmonės gali 
prasikalsti ne tie po vieną nuodėme ir tai 
veiksmu. Pasakyta eužmušk", dalgu žmogaus
nenužudei, reiškia ir neprasikalsta prieš 
penktąjį dievo Įsakymą, dalgu Jau taip at
sitiko, reiškia nuodėmė yra ir turi ką pa
sakotis. Pasakyta ^evėk*. Jeigu nepaėmei 
svetimo daikto, reiškia neprasikaltai prieš 
septintą Dievo Įsakymą. Jeigu pasigrobei 
kieno pinigine to ^00 rub., tada Jau nebe 
luoši gerai. Bet nuodėmė ne vien tik taip 
pasidaro. Pirmiausia prieš Įsakymą gailiui 
turėti priešiškų minčių, galina prieš JI 
priešiškai kalbėti, galina trokšti JI su
laužyti, galina kitan patarti JI neišpil
dyti Ir t.t. Pagaliau prieš penktąjį Dievo 
Įsakymą galima nusidėti no vien tik tie
siog žmogų užmušant. Čia Įeina ir neapy
kantos nuodėmė, ir kerėtas, ir pyktis,ir 
visoks kito kdno sužalojimas, savo ir kito 
sveikatos nesaugojimas, visoks pakenkimas 
kito sielos reikalams, taip pat savęs pa
čios nužudymas ar koka nors lsĮstatymas
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06* reikalo į artimų mirties pavojų ir t. c. 
i«ip yra su tuo* taip yra ir su visais ei
tais įsakymais. i'aip su Dievo* ne Kitaip 
ir su agnyčio* įsakymais, nes juk ji yra 
mums alavo pastatyta vadove į dangų. Jai 
mes pavesti ir privalom klausyti. O be 
įsakymų dar yra Įvairiausios pareigos.*aip 
jos atliekama, Žodžiu, kas supranta reika
lu* nuodėmių jam ne stota gali būti, bet 
jis jų nebegali net suskaičiuoti.

Duprantena * kad einančia® dainai Išpa
žintie • ir bOHĮstengiančiam taip grubiai 
nepažeisti įsakymų, kaip parodo visokie 
"metiniai*’ ar daugiametiniai, nepasidaro 
tokių didelių prasikaltimų* bet vis dfcfto 
yra. Juk ir naminėje aplinkoje gali būti 
visokių dalykėlių, Jeigu grubus nusidėjė
liai savo nuodėmes skaičiuoja pagal užmuši
mas* arklių vagystes* ar visokios rūšies iš
tvirkavimus ir t.t., tode prasikaltėliai, 
aišku, nesuieškos savo sąžinėse tokių įsta
tymų pažėidimųi tačiau jie visada gali tu
rėti ir turi "subtilesnių" nuodėmių, tai 
yra nesunkių, bet tikrų nuodėmių. Juk nami
nes rietenos argi ne MA nuodėmė? Juk apkal
bėjimas, argi ne nusikaltimas/ Juk apsilei
dimas, nevalumas, nedidelis tingėjimas, ne
stropus pareigos atlikimas ir t.t. argi ge
ri dalykai? Jie, paprastai, nebūna simkūs 
prasikaltimai, bet ir pagyrimų nesusilaukia. 
Jeigu žmogui jau nebepasitaiko išorinių nuo
dėmių, tai visada jis turi pilnai darbo su 
savo išvidinėmis nuodėmėmis: su negeromis 
Gintimis, norais, prisiminimais, troškimais 
ir t.t. Yra ir akių nuodėmių, ir palytėji
mų* ir ypač liežuvio nuodėmių. Jų yra daug 
ir visokių. i‘iek daug, kad stokoti jų nie
kam netenka.

Šv.Maitas sako, jog net šventieji po 
kelis kartus per dieną nusideda, nors, su-
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prantama, nesunkiai, tai ką kalbėti apie 
mus.Jaigi nuodėmių via! turima ir kas saky
tų, kad jų nesūri, anot. šv.Jono apaštalo, 
”tas būtų mlagia ir sava apgaudinėtų*./ 
,Jų,’nettftiw tik# tie, ir tos, kurie nenori 
jų matyti arba tiek mažai teišmano, kad ne- 
laiko už nuodėmės.

xaigi, atsakant i klausimą, kas daryti, 
kad ne bes urendama nuodėmių, atsakymas manau, 
jau aiškust reikia apie jas daugiau susiži
noti. Pėda paimasysime. Reikia išmokti daryti 
sąžinės sąskaitas. Suprantama, kad iŠ savo 
galvos, kaip daugelis dabar daro metinių ir 
nematinių, kurie ir išpažinties eidami HuŽ- 
aiiršta" namie maldaknyges, jų nesusirankio- 
8i: tam per maža Žinių ir supratimo, bet 
kiekvienas gali pasiimti maldaknygę ir prieš 
išpažinti paskaityti bent sąžinės sąskaitos 
sLlausimėllus ir pagal juos atsiminti savo 
kaltes. Sitai daryti yra būtina visiems•jei
gu nori pasirengti ir gerai atlikti išpažin
tį, oet ypač retai einantiems. Joks pasi
teisinimas metiniams, kad jie nesuranda nuo
dėmių dėl to, kad daugelio jų jau nelaiko 
nuodėmėmis, fanai jie sulinps, kad ir vely
kinių apleidimas, ir sekmadienių Mišiose 
nedalyvavimas be rimtos pateisinančios prie
žasties, ir laisvanoriški darbai sekmadie
niais, šventadieniais, ir gyvenimas susidė
jus, ir gilrtavimas, ir pasninkų nelaikymas 
ir daugelis kitų dalykų, kurių jau seniai 
nebepildo yra nuodėmės ir tai sunkios. Kas 
eina dažnos išpažinties taip pat turėtų pa
sinaudoti tokiomis sąžinės sąskaitomis.Jei- 
gu jos jiems kiek per grubios, galėtų patys 
sau susistatinėti klausimėlius iš smulkes
nių dalykėlių, kurie yra lengvi prasižengi
mai. legaliau, jeigu jau iŠ tiesų taip būtų 
pažengę tobulybėje, kad nei lengvų nuodėmių



nebebūtų, tai eidami išpažinties turėtų 11- 
uoti, kad prie 1mugeiio nėra reikalo pasa
kyti, kad ir mintyse kam norą ”Žalty” ar 
”rupiie’', kad galėtų prieiti savaitinės iš
pažinties. To&ie ar tokio* tada turėtu pa- 
sįsakyti, jog iš praeito laiko nuodėmių 
neturi» o iš praeito gyvenimo pridmena to-* 
kią ir tokią> vieną ar dvi tikrai kada bu
vusias nuodėmest nors jau išpažintas ir sa
kytes. Račiau tokių dar pas mus labai maža, 
ir aš labai patarčiau labiau Įsiskaityti ir 
įsigilinti 1 r'ievo ir bažnyčios Įsakymus,! 
kunigų aiškinimus apie jų pildymą, geriau 
pusiuairyti po savo gyvenimus ir bdti ne 
savęs apgaudinėtojais net išpažinties ei
nant, o kaltintojais, kuriuos Movas nutei
sins, nes daugelis tik taip apie save gal
uoju, kad jie nuodėmių neturi, kada jie jų 
turi ir tai nesą tai. ^«en.
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