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Nuodėmklausiei labai dainai sutinka 

žmonių - penitentų, kurie beveik kiekvieno
je išpažintyje pasisako tą patįi"AŠ noriu 
pakartoti nuodėmių iš praeitos išpažinties. 
Ar salias? "Arba kitas sakot "AŠ noriu at
likti išpažintį iš viso gyvenimo". Išpažin
tis nesiekia toliau kaip pusę metą ar net 
našiau. Vši kitas ar kita, ir nieko nesakęs 
ir neklausęs ar galias, ima pasakotis savo 
nuodėmes be galo.Pradės nuo smulkiausių da
lykui pasakos vimokiausias aplinkybes su 
nereikalingomis sau lkmenomis ir bevšik be 
pabaigos. Kirą syki nepertrauki ir klausai, 
la ūkdamas, kada pats igs pi sako j imą, bet ga
lo nesulauki. Po valandos ar po dveijų gal 
jis ir ateitų, bet id. tol paprastai, nei 
laiko nebūna ištylėti, nei kantrybės neuž
tenka. Tik gailėdamasis žmogus ir norėda
mas, kad jis nusiramintų, kartais pamėgina 
laukti iki baigs kalbą. Tai skrapuiiantų iš
pažintis. Tiems žmonėms matosi blogybės,kur 
jų nei nėra, arba didelės nuodėmės įžiūri
mos ten, kur tėra tik naši dalykai ar ir 
visiškai ne nuodėmės. Tai labai sąžiningi 
žmonės, o ne retai būna ir dideli nusidėjė
liai, kokie nors įprotĮninkai į sunkias nuo
dėmes, kurio neturi geros išugdytos sąžinės 
ir m sugeba skirti morališkai blogų dalykų. 
*aip daugelis apsileidėlių ir atšalėlių ne- 
besuranda savyje beveik jokios nuodėmės, 
nors jie nepildo jau beveik bei vieno Dievo 
ir Bažnyčios įsakymo, alp šie tikintieji 
nuodėmę kairu mato kiekviename žingsnyje. 
Jie ją mato ir n<xri atsikratyti, bet to pa
daryti jiems niekada neįvyksta, nes jie 
atrodo, kad vis iŠ naujo į jas patenka ir 



jų tiek daug, kad net suskaičiuoti žaogiš- 
kai nebegali. Dėl to jie kartoja ir kartoja 
via 14 naujo savo išpažintis, jas papildi- 
nedeni arba tiesiog iš naujo jas atlikdami. 
Ir kas svarbiausia, kad tie Žmonės patys be
veik neturėdami sveikos nuovokos apie tuos 
dalykus, nepasitiki ir nuodėmklausiu. Jie 
nieku gyvu nenori sutikti su nuodtaklaasio 
nuomone ir amo, kad jis klysta, nelinoda- 
aas tikrosios jų sielos būsenos, nes jie 
jam jos ir nesugeba papasakoti. Vepaaitikė- 
daai nuodėmklausiais, tie žmonės vis i* nau
jo ieškosi naujų, jn jų nuomone, geresnių. 
Dėl to skrupuliantai niekada nepraleidžia 
progos savo "viso gyvenimo" išpažintis at
likinėti pas naujai atvažiavusius | parapi
ją dirbti kunigus.O gerais nuodėmklausiais 
laiko tokio tuos, kurio jiees duoda visą va
lią prie klausyklos langelio ir klauso jų 
pasakoj Įso leisdami Išsikalbėti. *as jfturi 
daugiau asilės savo penitentams ir sveiko 
proto, tas sugeba įsigyti jų paeitikėjlmą 
ir paskui gali padėti tiesa tikrai nolalain- 
giens žmonėms. Bet paprastai nuodėmklausiai 
nenori užsiimti su tokiais, anot jų "sunkiais 
Žnantais" ir jiems neleidžia išpažintis at
likinėti taip, kaip jie nori. Ypač tokie ne
nori visokių išpažinčių iŠ "viso gyvenimo". 
Kas tokiems penitentams daryti?
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Pirmasis dalykas, kuris reikia jiems 
atsiminti, reikia Žinoti tai, kad jų būklė 
nėra jau tokia bloga, kaip jiems atrodo, .au 
vien dėl to, kad jie taip labai bijo sun
kios nuodėmės, ji jiems ir negali pasitai
kyti. Didelei sunkiai nuodėmei atsirasti 
pagrindinė sąlyga yra valios noras ją pada
ryti. Net ir tuo atveju, kada koks Žmogus
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būtų Įpratęs 1 tokią sunkią nuodėmę, saky- 
a Ina ( nuodemą prieš skaistybę, tai ir tuo 
atveja jo prasikaltimas yri daugisusiai 
lengvos nuodėmės, aea toks ir darydamas ®fca 
nuodėmės, via bijo, kad Jos nebūtų sunkios. 
Tokio nuudemšs dažniausiai būna iŠ žmogiško 
silpnumo, o ne iŠ Jo blogumo.

antras dalykas tokiose Žinot Ina a yra 
tai, kad Jiena negalina per daug raustis po 
savo gyvenimų. Tokie sąžines aąakaitaa turi 
atlikti griežtai nustatytu laikai 10 ~ 15 
minučių ir viekas, ilgos sąžines sąskaitos 
Juos priveda prie svarstymų, o š|e prie ne
aiškumų ir begalinių abejonių, taigi trumpai 
drūtai, kaip sakoma, pergalvojai p*ašjus| 
laiką, konstatavai, kas tenai Jvyko ir dau
giau nieko. 0 apie pačias nuodėmės togai 
sprąs pato nuodėmklausiai kas Jam atrodys 
sunkios, tegul būs sunkios, kas lengvos - 
lengvos, bereikia tokiems per daug gilin
tis | nuodėmių aplinkybes, nes vistiek Jų 
Jie tiksliai nenustatys teisingai. Jeigu 
boa reikalo, naodtaklatais pato paklaus apie 
tai. Tada ir pasakysi.

Svarbiausias dalykas tokioms būti vi
siškai paklusnioms nuodėmklausiui. Žinoma, 
JI galima pasirinkti, nes tam kiekvienas 
penitautas turi teisę, tačiau rinktis iš
mint ingai ir pasirinkus, pripažinti. Jog 
Jis išpažinties klauso nemiegodamas ir viską 
girdi, kas Jam sakoma. Svarbiausia, Jog 
Mtsypse tamstas apie visa* pasakyta galvo
ja daugiau, nagu pate penitantas, nes Jam 
ir pareiga galvoti, kad galėtų būti teisin
gas teisėjas. Būtina pripažinti, jog kiek
vienas nuodSakiausia, pas toki toks beatlik- 
tų išpažinti, oš J| daugiau žino ir ne ma
žiau oš J| jaučia atsakomybe. Dčl to, Jeigu 
nuodamolaksia sako, kad Jau Jam viskas aiš
ku, nemanyti, Jog taip sako tik šiaip esu, 



kad nusibodo klausyti, o dėl to. Icad iš tie
sų jam aidim. Jeigu nuėdėmklausis mano,kad 
išpažinčių nereikia kartoti* tai Šitai taip 
pat reikia pripažinti ir sutikti su jų nuo
mone, kad tenai tikro blogumo nebuvo, nore 
ir kitaip atrodytų. labai blogaa dalykas 
čia nesutikti au nuodėmklausio nuomone ir 
su juo ginčytis dėl nuodėmių sunkumo, ir 
dėl pačių išpažinčių būtinumo ar jų dažnumo, 
-alkia bent kiek prie ipašinti, tad ir nuo-* 
dėmklansis Įsa ai ant savęs atsakomybe, jei
gu jau ką nors draudžia, ar įsako. ^ent 
jau tuo atveju penitentas tikrai prieš Die
vų neatsakys. Neskaityti blogais nuodėmklau
siais tų kunigų, kurie iŠ viso nesileidžia 
į jokias kalbas apie "viso gyvenimo” išpa
žintis ar apie jų kartojimus. Neatsiras tokio 
kunigo, kuria matydamas tikrą reikalą, neleis
tų savo penitentui susitvarkyti. Jeigu taip 
kas padaro,tai Ženklas, kad to nei nereikia, 
^r labiausiai pasiršutlniškas nuodėmklausiu 
nerisikuos prisiimti ant savęs atsakomybės 
už kitų nuodėmes, jei tikrai matys, kad taip 
bus. Iš kitos pusės nelaikyti gerais ir to
kių nuodėmklausių, kurie prie klausyklos lan
gelio leidžia plepėti visokiausius niekus. 
Tuo atveju tai gerai Žinokite, ne jie mane, 
bet jūs jiems vadovaujate. Jie tik abejingai 
pamurkao, ką jūs jiems besakytumėte vien dėl 
Šventos ramybės". Protingas nnodėmklausis 

ne iš karto griežtai jums uždraus, nei bus 
visiškai pasyvas ką jūs jam bedarytumėte,bet 
išklausys kiek begalina pakęsti naneušdingą 
ir nereikalingą pasakojimą, paskui jus ap
klausinės ir tada nuspręs. Toks sprendimas 
jums bus pats teisingiausias, nes bus parem
tas ir jūsų meile, ir stropiu pareigos ėji- 
mux Jei tokį sutiktumėte, pakluskite jo pa
tvarkymams kiek begalite labiau, nes jūsų 
išsivadavimas iš savo negalės tik tokiuo
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klimtmn ir tepagydoaaa. 0 klusnumas totiaa 
nuodtoklausiul pati geriausias vaistas.^Mmd 
rai gi ne<1 tunų skrupuliatą pamoięyti n.eJjM~ 
noM, nes jis pats save lemtina, jeigu jau 
neskaityti, tad gavo nuodtaklaasj. dvigubai, 
amen.
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