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Jus žinote, kad atgailos sakramentas 

apgaubtas sakramentine paslaptimi: ką išpa
žintyje kunigas girdi,to nevalia Jam niekam 
išduoti,nors taktų ir nunirti.Panašiai Ji 
liečia ir penitentą,kai eina kalba a pis ki
to «SM!is nuodėmes. Pi t apie savo nuodėmes 
žmogus gali pasakotis,bet ir tai,Jeigu tuo 
pasakojimu siekiama gero,pa v.,kaip pats ka
daise buvo nedoras,o Dievo padedamas,atsi
vertė. 0 išpažintyje tiedu dalykai labai 
dažnai sumaišomi. Dėl to tenka čia pasvars
tyti klausimą: Ko negalima ir ką reikia iš
pažintyje pasakoti?
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būna atvejų,pav., klausant Janave- 
džius prieš Jungtuves išpažinties,kada vie
nas pasisako nuodėmės net kaltindamas kitą, 
o Kita pusė visiškai nutyli apie tuos daly
kus, /ienas mano,Jog Čia Jau yra toks bend
ras reikalas,kad pasisakant savo nuodėmes, 
nėra ko nutylėti ir apie draugo ar draugėn 
bendrus prasikaltimus, o kita pusė mano,$*g 
kaip nežinia dėl ko Įprasta manyti,kad jei
gu syki sutarei MŽenytis”,tai viskas galima 
ir kas ton po tokios sutarties buvo,nesi
skaito nuodėme ir nereikia išpažintyje sa
kyti, kad iš tikrųjų buvo tikra paleistuvys
tė. Taigi čia viens pusė pasako daugiau,ne
gu galima pasakyti net išpažintyje, o kitas 
nesako net ir to,kas butine pesakyti,nes 
sunki nuodėmė. Ir kaip Čia atsitinka? Pasi
daro taip,kad kunigas ir nenorėdamas iŠ 
anksto sužino kitos pusės nuodėmes, kurias 
Ji paskui slepia ir nėra paskui kaip tokio 
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penitento iškvosti. Pa Balčyti, kad antroji 
pusė px'isipažino,negallma,nes riša išpažin
ties paslaptis,o bendrai paklausus ar taip 
ir kitaip aeatsitiko,gauni atsakymą "ne" ir 
"būk kent autas**.

Šiuo atveju reikia Žinoti štai kas.Iš
pažintyje negalima pasakoti apie kito nuo* 
dėmes,nors Jis būt<4 ir tų nuodėmių bendri
ninkas. vėl to negalima niekad išpažintyje 
operuoti vardais ar pavardėmia,kaip kaoa 
atsitinka išgirsti,kad toks ir toks šeimos 
narys ar toks ir toks kaimynas ar giminė taip 
ir taip padarė,Žodžiu nusidėjo.Tačiau būti
na,kaip Jau viename pamoksle minėjau, pasa
kyti nuodėmes aplinkybes ir Jos rudi. 0 Ši
tai galima pasakyti bendrairKusidėjau darbu į 
prieš skaistybę su vedusiu arba artimu gi
mine** ir "pavogiau iš tėvų” ir pan. Taigi, 
išpažintyje negalina pasakoti svetiaki nuodė
mių, nei savąsias taip nupasakoti,kad paaiš
kėtų Jų bendrininkas.G Jas pasakoti reikia 
taip,kad be to paaiškėtų nuodėmių pobūdis 
ir Jų sunkumas.

Čia Jums paduosiu porą netikusių tam 
tikslui sukurtų išpažinčių pavysdžių ir pa
skui Juos panagrinėsime,kas tenai negero.

Pirmoji išpažintis. Išpažinties eina 
Jaunnzlau "Su Juo draugaujame Jau du metai. 
seveik nuo pat susipažinimo pradžios pradė
jome drauge gyventi.Padariau daug su Juo 
Paleistuvysčių. Iš Jo tapau nėščia. Jis man 
liepė pasidaryti abortą.aš taip ir padariau, 
de to. Jis sakė neiti imti šliūbo, nes yra 
netikintis".

antroji išpažintis. Išpažintims eina pa
gyvenusi moteriai "/yrąs mane labai naša, 
/is pareina girtas ir labai kolioja. Jis 
man draudžia eiti J. bažnyčią. Su Juo išvien 
eina ir uošvė. Ir Ji labai manęs nekenčia. 
Abu mane varo iš namų, aš neturiu kur pasi
dėti. bėl to labai įaA keikiu, baugiau
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nieko neatmenu.
rečioji išpažintis. iSina jaunuolis: 

"Išpažinties seniai be o u va u. labai seniai. 
d«oe«tMnu. Su mergaite draugauju. Dabar at
važiavome priimti ši Kibą. Daugiau nuodėmių 
nebežinau..."

ketvirtoji išpažintis. atlieka vyras: 
"Namie labai dainai py lest u. kau Žiaurus žmo
nai ir va i lesaus. Jie dažnai dėl to nuom manęs 
vertis. Dažnai parvažiuoju girtas ir keliu 
skandalą.Bet mano žmona kantri ir atleidžia. 
až tartais dėl to susigraudinu ir pasiryžtu 
būti jai geresnis, bet neištęaiu. Buvau jau 
du kartus neištikimas nusidedamas su sveti
ma ištekėjusia moterimi...”

eigų truputi galvojate,galite ir pa
tys jau numanyti,kas Šitose sumanytose išpa
žintyse negerai.Pirmojoje,jaunoji daug kalba 
be reikalo ir svargiausia,išduodama savo 
partnerio nuodėme a. eigų jiedu drauge eina 
jungtuvinės išpažinties ir pas tą pati kuni
gą,tai dar blogiau, t’oje išpažintyje reikėtų 
maždaug taip pasakyti: "isu nusidėjusi daug 
kartų su nevedusiu,kiek tikrai neatsimenu, 
bet gali būti po kartą i savaitę, taip pat 
vieną kartą nutraukiau nėštmą..." Koks yra 
bdsimsais vyras Čia visiškai nereikia minė
ti, o juo labiau ką jis darė ar liepė dary
ti, nes čia visi tie dalykai nepakeičia nuo
dėmių. Kai eina išpažinties tas kavalierius, 
jis pasšisakys savo darbus. Jaunasis savo 
išpažintyje padarė priešingai: jis net nepa
sisekė to kas buvo patina. Pasakymas apie 
išpažinties nebuvimo laiką nieko kunigui 
nepasako. Būtinai jis turėjo pasakyti maž
daug 1 tą pusę lu ar 20, ar 5> metui, o ne 
tik "labai seniai**. Pasakymas, kad atėjo 
ŠliUbo niekam nereikalingas, nes kunigas ir 
taip žino, o b* to jis ir ne nuodėmė. Pasa
kymas, "ss mergaite draugauju" irgi nenau
dingas. du mergaite draugauti galima ir 
gražiai, ir blogai, "eigų čia suprantamas
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blogas draugavimas tai reiki* pavadinti tia
rų vardą ir dar pasakyti kiek kartų tai įvy
to. Taigi, ji išpažintie, neminint aitų nuo
dėmių, tori būti toki*t "Išpažinties buvau 
giaš kokius dešimt ar 12 matų, ir Čia at- 

kti išpažintį ir kitų nuodėmių, kurios pa
sitaikė per tą laikotarpį, o tarp jų pasaky
ti ir nusidėjimą prieš skaistybę, norodant 
tų nuodėmių skaičių. Pasakymas, kad tai at
sitiko su sužieduotine čia nebūtina sakyti 
dar ir dėl to, kad dėl to nuodėmės rūšis ne
pakinta, užtenka pasakyti: "Susidėjau su ne
tekėjusia prieš skaistybę darbu" tiek Ir 
tiek kartų.

Trečioji išpažintis apima ir kitų nuo
dėmių išvardlniaą ir nėra jokia išpažintis 
savų nuodėmių. Čia tik tiek tėra savai išpa
žinčiai tikra,kad paaiškins, jog keikiasi. 
Bet tai buvo galima pasakyti ir bendrai,kad 
dėl nepakenčiamų šeimyninių sąlygų, dažnai 
ir labai keikiamasi. Tuo būdu kunigui būtų 
vištiek pamiškėjaslos to keikimosi aplinky
bės, gmėgšy nuodėmę palengvinančio* aplin
kybės. Taigi, Ši Išpažintis galėtų atrodyti 
šitaip: "Išpažinties seniai bebuvau, nes 
mantrukdom* eiti į bažnyčią ir negalėjau 
ateiti. Taip pat ir Mišių dėl tos priežas
ties daug apleidau: per ssšis mėnesius ter* 
buvau tik tris kartus, šiaip namuose turiu 
labai didelių vargų dėl namiškių nusitatymo 
prieš mane, esu varoma laukan iš namų,nors 
neturiu kur pasidėti, ūėl to nebeišlaiko 
nervui Ir imu namiškius labai keikti. *ei- 
Kiu labai pykdama ir norėdama jiem blogo." 
Šioje išpažintyje būtų nusakytos nuodėmė* 
aplinkybės, bet niekas dėl jų nekaltinamas. 
Atvirtoje išpažintyje nereikia nieko tai
syti, nes joje penitentas tik save skundžia 
ir prie to nusako aplinkybes, kokiose jis 
jis nusideda. Tai kunigui duoda galimybę
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spręsti apie 30 nuodėmių sunkumus. Jis pa
mato, kad vyro išsišokimai nepagrįsti, kad 
dėl jų tmldUui jis kaltas, sos girtuokliauja 
ir šeima tori kentėti dėl jo, bet dranga 
din paaiškina,kad šeimos narių kantrybė dar 
labiau pasunkina jo nusikaltimą, iš kitos 
Eusės mėtosi ir paties pastangos tai matyti 

r taisyti save. Išpažintis labai gyvelniš
ka.

1‘okių pavyzdėlių galima būtų ir dau
giau pritapti, bet manau, užteks ir tų. Vi
sada žiūrėkite, kad išpažintyse pesakotumė- 
tės tik savo nuodėmes, bet nieko nekaltinant 
ir nesmerkiant, o tik tam nusakant, kad ku
nigui batų parodyta, kaip teka gyventi. Ki
tas dalytas kai žmogus pyksta «nt Žmonos 
girtas parėjęs ir kitas dalykas, tai sfcsiau- 
džiama ir iš namų varoma žmona pyksta ant 
vyro nebeužtekdama kantrybės... Kftea daly
kas, kai žmogus išpažintyje viską pasakoja 
apie kitus, o apie save nieko ar beveik nie
ko, nors ir guosdamasis, vėl kitas dalykas, 
kai žmogus Čia nieko nei apie save nebepase- 
ko... Yra dalykų, kurie išpažintyje natini 
pasakotis tai tikros savo padarytos nuodė
mės ir jas keičiančios aplinkybės ir yra da
lykų, kurių nevalia čia pasakoti, kad nebūtų 
pažeistas kitas, tai kitų nuodėmės ar jas 
išduodančios aplinkybės. Bukime išpažintyse 
labai gyvenimiški, bet be nukrypimi į vieną 
ar į kitą pusę. amen.
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