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Jad nemanytumėte, Jo^ pasakant anodu
os skaičių Jau viskas pasakoma ir 
nieko daugiau nebereikia pridėti, šiandien 

pakalbėsią dar apie vieną būtinybę: apie 
būtinybę sakyti išpažintyje nuodėmės rūšj. 
ar Jos aplinkybes. Dėl ko taip reikia, tuo
jau paaiškės.
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Jds j<au tinote, kad nuodėmės nevienodos pa
gal savo rūšį. Era melo nuodėmė, yra vagys
tes nuodėmė, yša paleistuvystės, žmogžudys
tės, tėvų negerbimo ir kitos nuodėmės...Ir 
tos pačios dar gali būti ne pats veikimas 
darant tą ąr kitą blogą darbą, bet tik no
ras, troškimas ar kitų priklabėjimas taip 
padaryti: noras vogti, noras paleistuvauti, 
ketinimas nužudyti, prikalbėjimas vogti,pa
tarimas padaryti abortą, pagyriais už paleis
tuvystę ir pan. Nors čia bus tos pačios va- 
gstes, melo, paleistuvystės, žmogžudystės

t.t. , bet drauge ir nebe tos pačios,nes 
kitaip padarytos. Sitai išpažintyje irgi tu
ri išryškėti. Taigi, pasakyti "melavau", 
reiškia daugiau, negu norėjau pameluoti, "no
rėjau pavogti" bus be tas Žd pats kas "pavo
giau", nors abi bus vagystės ir abi nuodė- 
®ėa,BO tas pats bus pačiai padaryti abortą 
ir litą prikalbėti Jį padaryti. Čia tik 
viena bus padaryta blogybė, o kai kitas yra 
prikalbintas taip padaryti, blogės Jau pa
dvigubėja: pats nedarai nusistatymo taip 
blogai nedaryti, o kitas prie to ir darbu 
blogą darbą įvykdo.tačiau ir ne vien tai 
skiria nuodėmes, kad viena Jų vagystė, o ki
ta paleist#uvystė, kad viena padaroma žo
džiu, o kita mintimi ar veiksmu. Pati vagystė 



dar gali būti Keleriopa. Re ta* pat* nualp
ti ir iŠ Kambario paloti svetimą daiktą ir 
rastą svetimą daiktą pasilaikyti sau, kada 
aiškiai žinomas jo* pametėjau. N* ta* pat* 
paprastai apvogti žmogų ir sutikus mišKa jį 
apiplėšti. Na ta* pat* nušokti perkant ar 
skolos nesugrąžinti. Ne tas pats vienam tai 
padaryti ir su gauja veikti. Jurgiai taip pat 
ne tas pat* bus paleistuvystė ir su Žmogžu
dyste, su Kitomis nuodėmėmis, kurios gali 
turėti įvairiausias savo rūšis. Žmogus nusi
deda ir su nevedusią ar su netekėjusia, ir 
su vedusiu ar ištekėjusia, ir su vyro bro
liu ir su žmonos seseria, kartais gal ir 
brolis su seseria ar vaikas su tėvu ar moti
na ir kas besuskaičiuos Čia visokiausias 
nuodėmes, Kurio* visos vadinasi prasikalti
mais prieš šeštąjį Dievo įsakymą, bet kaip 
jos nevienodo*. /Įso* jo* vien* uš kitą sun
kesnės, viena už kitą blogesnės. Panašiai su 
nužudymu. Nužudo svetima* svetimą, nužudo 
motin* savo kūdikį, nužudo vaikas savo tėvą 
ar motiną, nužudo gindamasis, apžado kankin
damas, išniekindamas ir t.t. Nužudo galintį 
gintis, nužudė negalintį pasipriešinti,kaip 
tai atsitinka su ^bortiniais žudymais ir t.t 
/Įsos nuodėmės prieš vieną įsakymą, bet kaip 
jos nevienodo*• Kiekviena ją viena už kitą 
sunkesnė, kiekviena už kitą baisenė. Argi 
gali užtekti tik prisipažinimo, kad nužudė, 
kad ištvirkavo, kad vogė, kada čia dar neži
nia, kokia gi iš tiesą iŠ tų nuodėmių pada
ryta. Ir būtina tada pasakyti konkrečiai,ko
kia, būtent, iš jų buvo padaryta, kad ir tik 
vieną kartą, 0 jeigu jų ne viena ir kiekvie
na skirtinga, nors ir to paties vardo, būti
nu jas išskirstyti ir- pasakyti, kad buvo pa
prasta paleistuvystė, kad buvo svetimoterys
tė, o gal būt ir kraujomaiša ar dar baises
nis darbas, apie kokius net ir čia negalima 
minėti. Būtina pasakyti ne tiktai, kad pade-
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ryta medžiaginė skriauda, bet dar pridėti 
rodą t skolos negraŽlniaHisi apiplėšimas, 
apvogimas, algos nusukime* ir rita.

Kartais Žmonės nesupranta paties įsa
kymo ir visai nežidri kaip ten prieš jį na- 
sikalstear visai nenusikalsta. Taip, saky
sime, daugelis jautrių žmonių yra įpratę 
pasiskųsti, kad aera*dieniais neišklausė 
Mišių. Jie neklausia savęs ir nesiteiraujs 
ar kiekvienas toks apleidimas sekmadienio 
Mišių jau nuodėmė, o kaltina save už visus 
apleidimus. Dėl to prie langelio visada tas 
tikras ir netikras nuodėmes sakosi ir pri
deda: "Bet aš negalėjau ateiti, nes tarėjau 
tą sekmadienį vyrą išleisti į bažnyčią”. 
**eigu vyrą išleidai, o abu negalite kas sek
madienį ateiti, tai ir jokios nuodėmės ne
buvo, nes buvo su teisėta oriežastlmi pasi
likta namie: reikalas saugoti namus, pri
žiūrėti gyvulius ir vaikus. Reiškia Žmogus 
negalvoja, kad kUat no faile koks apleidimas 
yra nuodėmė, o tik apleidimas iŠ tingėjimo, 
be pateisinančios priežasties. Taigi, tuo 
atveju kunigas visados pagalvos, kad sakoma 
tikra nuodėmė, tikras apleidimas, kuris pa
sidarė iš apsileidimo. Jeigu reikalo žmogus 
pilnai nesupranta, irgi naudinga priminti, 
kad kunigas nebūtų suklaidintas ir nepriim
tų už nuodėmę darbo, kuris iŠ tiesų nėra 
jokia nuodėmė, arba vėl, dėl švenčių šventi
mo ar pasninko užlaikymo. Klek dabar yra 
žmonxųx kurie ne iŠ savo valios negali švęs
ti ir suprantama dėl to jie neatsakingit 
nuodėmės jiems nėra. Kitas reikalas kada 
pats žmogus be jokio reikalo ar tik su savo 
prasimanyti reikalu/ kaip daugelis dabar 
pasiteisina negalį dėl to švęsti, kad reikia 
arus apsidirbti, bet kas patikės, kad arams 
reikia visų 52 sekmadienių/• Tada jau tikra 
nuodėmė ir butine pasisakyti. Arba vėl Žmo
gus užmiršo ir penktadienį suvalgė su mėsa,
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o taip stalelitus sakosi išpažintyje Ir pri>- 
deda, kad užsimiršo. Jeigu it užsimiršimo, 
tai ir nuodėmės nebuvo, Jei metė valgyti 
atsladnęs, kad penktadienis. Kitas dalykas 
kada žmogus tyčia laužo penktadienio pasnin
kus, nieku versdamas Bažnyčios pat vartymą* 

x'aigi, išpažintyje būtina nusakyti nuo
dėmės rūšj. iš kurios pusės Ji nebebūtų skirs
tos*: Jų rušj toje pačioje nuodėmių katego
rijoje ar rūšį pagal padarymo būdą. Naudin
ga kartais pasakyti ir aplinkybes, kurios 
nuodėmę pasunkinę ar palengvina. Kitas da
lybas pavogti pačiam užsinorėjus, o kitas 
prigrasius kitan. Vagystė padaryta ir reikia 
Ją išpažinti. Tačiau reikia kunigui Žinoti, 
kaip tu Ją padarei, /ienų atveju Jis antys, 
kad reikia tai išakyti atlyginti Ją, o kitu 
atveju gal būt pasirodys, Juk ne tu esi tos 
vagystės autorius ir ant tavęs nekrenta at
silyginimo pareiga kaip tik ant materialaus 
nuodėmės bendrininko.

bėl to atlikti, pav., kad ir tokią iš
pažinti dar nebus visiškai gerai, Jeigu tik 
taip Ją atliksi: ”Eris kartas nusidėjau pa
leistuvyste, vieną kartą nuskriaudžiau, ke
turis sartus sulaužiau pasninką, du kartus 
apleidau sekmadienio Mišias”, Jeigu tenai 
bus negrąžinta skola, vieną kartą nusidėta 
x± su savimi, vieną kartą su ištekėjusia no
tarini, vieną kartą ketinta suvedžioti vie
nuolę I Jei du kartus bus su pajuoka viešoje 
vietoje valgyta penktadienį su mėsa, vieną 
kartą užsimiršus ir vieną kartą, kad kito
kio valgio neturėjai, nes buvai kelionėje 
ir valgei viešoje valgykloje, kur tik teda
vė mėsišką valgį. Puo atveju išpažintis taip 
turėtų atrodyti: "Vieną kartą nusidėjau pats 
vienas prieš skaistybę, vieną kartą pada
riau svetimoterystę išjuokdamas Jos vyra ir 
Palenkdamas J savo pusę, vieną kertą nusi
dėjau šventvagiškomis mintimis trokšdamas



m
padaryti paleistuvystę su vienuoliškus Įža
dus padarius iu asmeniui negrąžinau prižadė
to* grąžinti stulos, kurios manęs prašo jau 
tris metusj du kartus juokiausi iŠ penkta
dienio pasninko prie keliolikos žmonių vie
šoje vietoje ir demonstratyviai valgiau mėsą, 
dėl to jie galėjo pasipiktinti, /ieną kartą 
apleidau sekmadienio Mišias dėl medžioklės, 
kita kartą bedelsdąmas pasivėlavau ir atėjau 
jau po aukojimo**. šitaip atlikus išpažinty 
tunigui bus viskas aišku. Ir nuodėmės sun
kumas ir jų skaičius ir rūšis. Pasninko su
laužymo dėl užsimiršimo ir neturėjimo kito 
valgio nereikia nei minėti, nes reikia iŠ 
ankspo žinoti, kad tokiais atvejais nebuvo 
nuodėmės ir dėl to nepasakoti nereikalingų 
dalykų.

ar sunku Šitaip padaryti? Manau, jog 
kiekvienam galvojančiam ir norinčiam sau 
gero visiškai nesunku. Tiek kiekvinas su
prantame ir galime nujausti, jog šitaip ir 
pasisakyti reikalinga. Po nedaro tiktai tie, 
kurie y savo išpažinty žiūri tik pro forma
lumo akinius, tik kad būtų kas nors pasa
kyta, o nesirūpina kas, būtent.

čis Štai ir pasirodo išpažinčių gyve- 
nraiškumas ar jų Šabloniškumas. Padarykime 
savo išpažintis kiek galima laoiau gyveni
miškas. l'ai yra, Išpažintyse būkime tik to
kie, kokie iš tiesų esame savo gyvenimą, 
amen.
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