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Išpažintis savo esme yra s atlota su 

kalbėliau.“et pato Jos vardai "išpažintis* 
relkOkia kalbojimą4(išpažinimą, pasisaky
mą, pasakojimą. Tčiau išpežlntyso labai 
dažnai yra Kalbama per daug, kalbama norol- 
kalingai, o kartais ir neleistinai. Nors 
Išpažintyje reikalinga daug kas pasipasako
ti iš savo gyvenimo, bet yra ir tokių daly
kų, uurie Jose noposakotini. Šiame pamoks
lėlyje stengsimės atsakyti J klausimą, kas 
išpažintyje nepasakotIna.
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Pačioje pradžioje patelksiu porą impro- 
viauotų išpažinčių, kurios aiškiau parodys, 
kž ką žmonės kartais, išpažintyse pasipa
sakoja. Bešokę patiekiamą medžiagą, patys 
e losite pamatyti skirtumą tarp pasakotIno

nepasakotIno,
kine išpėžinties moteris ir pasakoja

si tilpt "Garbė JOsui Kristui. Išpažinties 
buvau prieš du mėnesius. £su prasikeikusi. 
Kiskvieną dieną keikiu Ir keikiu, kano vy
ras yra pijokas, kasdieną pareina girtas, 
muša mane ir vaikus, vis stroŠIJa.JIs baž
nyčion neina ir musų neleidžia, lamuose ne
bėra tvarkos. Jis dažnai nebūna namie, o 
aš sorgu ir nebesuspėja susitvarkyti. Dėl 
to keikiu ir keikiu. Be to, Jis susirado 
sau kitą moterį ir pas Ją vaikšto, ^aip ką 
pasakau, Jis pyksta ir mano muša.Ir Šiaip 
Jis yra labai nedoras.Kaip apsivedėme tai 
gal tik motus geruoju gyvenome, o daugiau 
vlenaspragaras namuose. Kad visko neprs- 
gertų, gal ir butą geriau. Dabar Jis ame 
keikia, o aš J J Keisiu. bažnyčion Jis



niekada neina ii* nietaaa nosimeldžia.Mums 
taip pat neduoda aelscia.^aip tik užsimenu 
apie tai, jis tuojau muštis. Daugiau nebo- 
atsĮmenu, Prašau išrišimo..."

K«ta moteris taip atlieta išpafeintp 
"lėpašintios buvau prieš savaitę, atgailą 
išpildžiau. Dabar nusidėjau šitaip! du tar
tus buvau truputi supjausi, tartą mažame 
dalyte pamelavau. Daugiau nebeatsimena nuo- 
vėjBių. Dar noriu paklausiri: ar pasninkauti 
dabar butine ar ne? ^r taip pasninkauti? 
Dabar daugelis seto,tad pasninkai pana Įtin
ti. Už nuodėmes gailiuosi ir prašau išrišimo”, 

trečioji moteris taip atlito išpažinti! 
"Išpažinties buvau prieš savaitę,taip vaitus 
vedžiau pirmos išpažinties.Dabar pataitMiau 
ir daugiau nieko. Kunigėli, dar noriu pak
laust ii tur gauti kortelę dlrmavcnei? ar 
dirmavos ateinanti setmadienj? Mes norimo 
vožti vaitus pasid Irma votį. ^iaj? n^52S? ikUt
klausti,kur gauti katekizmą/ Kaimynė prašė 
paklaust i,nori savo vaikus mokyti. Daugiau 
nebeatmenu.Prašau išrišimo.

^atvirtoji atliek talpi "Išpažinties 
aš neseniai uuvau ir nieko neturiu pasakyti, 
beC norėjau pakalbėti su kunigėliu dėl duk- 
ter šligdbo. ana norėtų priimti,bot nedrįs
ta citit poterius užmiršo.ar negalėtumėte 
taip nors sušliūbavoti be jų. Daugiau nieko 
nebeatsĮmenu.Prašau išrišimo".

xxxxkxxxxxxxxxx
katėdami prieš akis šias ketuturias 

išogal/otaa išpažintis /o į jas panašių yra 
labai daug/, mes Čia daug tą galiam pamaty
ti. bekalbėsime čia apie tai, to čia trūks
ta iš reikiamo pasakyti, nes tai neįeina 1 
Šio pamokslėlio temą, nors,gal galėjote pa
stebėt i,nuodėmės pasakytos toki! grafu no-



tiksliai ir nepiln®i. Čia m* užsibrėžėme 
kalbėti apie Gal, ko nereikėtų išpažinty j a 
sakyti. Iš tokių nereikalingų dalykų čia 
mes matome vieną.Bendrai paėmus tuos aosa- 
lytinas išpažintyje dalykas galias suvesti 
| dvi rdšist prie pirmos priklauso kitų žmo
nių nuodėmių pasakojimas, prie antros - sa 
išpažintimi nieko bendro neturinčių dalykų 
pašakojinea.

Pirmoji ponitentė labai daug pasakoja 
apie savo vyro nuodėmės, čia aš patiekiau 
medžiagą,kuri labai panaši 1 savo padarytų 
nuodėmių aplinkybių nupasakojimą. Moteris 
pasisako,jog ji labai pyksta ir keikiasi,o 
šalia to pasako priežastį, dėl ko ji taip 
daro.detikęs vyro gyvenines yra jos irslumo, 
pukšio ir keiksmų priežastis. Suodtekiausiu! 
apie tai naudinga ir reikalinga žinoti.Tos 
aplinkybes žinojimas jam padeda susiorien
tuoti moters dvasiniame gyvenime ir jis ga
li nuspręsti,kad jo penitontės pakeltinteu- 
auta dėl šitokių pxtež*mš± naminių sąlygų 
Žyniai sumažėja. Penitentė tarėjo šitai nu- 
sakytiybet kiek kitaip! trumpiau ir nestoda
ma 1 savo netikusio vyro teisėjos role.Taigi 
ji turėjo išpažinti ir savo nuodėmes ir taip 
apie jas papasakoti,kad neskundžient kuni
gui vyro,tęs suprastų, kad ji tai daro dau
giau dėl sunkaus Šeimyninio gyvenimo, o ne 
dėl savo blogumo. Dėl to visa, kas yra vir
šaus, jai nereikėjo pas* koti. Gyvenime bdna 
dargi išpažintyse ir tiesioginių kitų smer
kimų, kas išpažintyje neleistina. Čia skun
džiamo tik save pašius ir nekalbame apie 
kitų nuodėmes, ypač taip, kad kunigui iš
ryškėtu kas jų bendradarbis penitentai.

antroji penisentė irgi pasakojo pa
šalinius, atrodo, dalykus, bet iš tiesų 
Klausimas apie pasninko laikymą nėra visiš
kai pašalinis dalykas ir paklausti ji to
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visiškai galėjo. Ypač tada, jeigu jai pasi
taikė pasninko neuilaikyti. taigi, Jos 
klausimas apie pasninką šalia pasakytų nuo
dėmių buvo visiškai vietoje.

L'rečios ir ketvirtos penitentės klausi
mai išpažintyje, apie pintąją išpažinti ir 
sutvirtinimą ir jungtuves yra visai ne vie
toje, ir jie neturėjo būti keliami čia,iš
pažintyje. Tie dalykai nieko bendro su iš- 
pažintini neturi ir nereikėtų jų čia kelti. 
Jeigu kai yra kokių neaiškumų,gali ateiti 
pas kunigą ne išpažintyje ir apie juos pa- 
6itoAir*uti.Būna ir daugiau gyvenimiškų 
klausimų,kuriuos reikia aptarti su kunigui 
pasiklausyti paaiškinimo ar patarimo.Nere
ta i šitai mėginame daryti einant išpažin
ties, o reikštų tai padaryti atėjus i kam
barį, aid/ •Jeigu klausimas platesnis, tai 
nors jį butų galima išpažintyje išrišti, 
visada geriau padaryti ne išpažinties metu. 
Čia daug laisviau galima kalbėti ir pla
čiau paliesti reikalą.

xaigi, iš viso šito išvada tokiatiš
pažintyje nepašakoeini dalykai, kurie lie
čia kitų nuoutaes.YpaČ reikia saugotis pa
sakoti apie savo pačių nuodėmių bendrinin
kus, nes tai butų ne kuriais atvejais išpa
žinties paslapaties išdavines ir kunigą pa
statytų į tokią padėtį, kad jis nebegalėtų 
tinkamai veikti prieš daromą blogį. kaip 
Pavysdį jums priminsiu jaunavedžių išpa
žintis. labai retai jaunavedžiai ateina 
prie altoriaus visiškai Švarus. Paprastai 
abudu susitepa. Kai eina išpažintiee,su- 
prantama, turi išpažinti ir šias savo nuo
dėmes. dėt kaip? Šiltina pasakyti, jog tiek 
ir tiek kartų yra nusidėta prieš atalstybą, 
bet negalima sakyti, kad būtent su juo ar 
ja. •Jeigu taip pasakoma,kunigas sužino 
antrojo jaunojo sunkią nuodėmę. 0 dažnai 
būna taip, kad tas antrasia jos nesisako,



ir kunigas niekaip negali išklausti, nenorė
dama* pasakyti,kad jau tino it kitos pasta. 
-‘t taip vienas it jaunavedžių atlieka švent
vagišką išpėdinti. **i kunigas to sėtino, 
ji* drąsiųjų geli klaasinėti ir taip neno
rim; i išpažinti privesti prie išpažinimo. 

Toliau nereikia Išpažintyje pasakoti 
tokių dalykų, koris galini išspręsti ne it- 
patintyje ir nieko bendro su ja neturi.Taigi, 
ir nonos niekad* n*klausinėkite išpažintyje 
apie savo Saikų pirą*s išpažintis, apie 
šlidbus, jų sutvirtinimą, korteles, katekiz
mas ir kitus panašias dalykas, apie juos la
bai lengvai galite užėję pasikalbėti su ku
nigu zakristijoje ar namuose. aaen.
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