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Atgalio* sakramente yra du veikėjai! 
kunigas Ir penitentas. šėriau seganti pasi
temta* ir kunigas. noa pradininkas čia yra 
einanti* išpažinti**• Kunigas tik patarnauja, 
išpašlnties geroaa* pirmoje eilėj* priklaueo 
nuo pasitemto. Dėl kunigo* tloaą sakant* ji 
ir negali būti bloga. Blogai gali būti duotas 
cik išrišima** jeigu ji* tiksliai m atliko 
viso, ta* Įsakoma rubrikų. tačiau kunigas sa
vo prisidėjimu gali pagerinti netikšai*! at
liekant išpažinti. Jut kito* pusta. Kai kada 
ir labai norėdamas pagelbėti nuodėnklausla 
panit estui* negali to padaryti. Šiame panoks-* 
lėlyje *š norėjas jus* trumpai pasiškišti,ka
da gi kunigas gali ir kada negali padėti iš
pažintyje?
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A*<* ji* sus** čia gali padėti? 
Išpažinties} kaip jau žinos** einam* 

tikslu pataisyti savo gyvenlmą**taikratyti 
Murinų nuodėmių. Jeigu Žmogus gerai išpildo 
penkis* atgalio* sakramento dalis* ir gali 
gauti nuodėmių atleidimą* nors ir kažkaip sun
kios jos bebūtų. Bet kur jie tai gali gauti* 
Per tą?lšpažlntyj* per kunigą. Tik kunigui 
duota tokia galia atleisti nuodėme* nuns.žaigi, 
be kunigo nėra atgalio* sakramente, nors žmo
gus ir geriausiai batų jam pasirengė* 1* norė
tų gerai atlikti. Kai žmogus yra garai pasi
rengęs ir nori gerai aMJULjtti atgailos sskra- 
nentą priimti, kunigas jam čia labai pasitar- 
naujai atlieta patj esmini veiksmą sakramento* 
•tleidžia nuodėmes. čia yra oamlni* ir pate



a>
didžiauaias Kunigo patarnavimas išpažintyje. 

0 kaip yra teda, kai penitentas ners 
tinkamai pasirengęs, nėra atlikęs sąšlnšs 
sąskaitos, nevykusiai atlieka pačią išpažin
tą? Ar gali tada kunigas kaip nors padėti, 
ar ne? Ir 61a kunigas labai daug gali, Jol 
penitentas lsidžlasi padedamas. Jeigp kanig 
ges penato, kad daug ko trūksta išpažinties 
pilnunui nuodėmių skaičiaus ar Ją rūšies 
atžvilgiu, Jis gali penitentą paklausinėti 
užduodamas Jam klausiaus, kuriais padeda . 
Srlalmlnti reikalingą išpažinčiai medžiagą, 
is gali bent apytikriai padėti atstatyti 

nuodėmių skaičią, padėti nusakyti Ją rūšį, 
paaAunklnančiae nuodėmę aplinkybes. Jeigu 
penitentas neturi gailesčio ir pasiryžimo, 
Kunigas gali atitinkamai Jį nuteikti! padė
ti sužadinti gailesti ir norą kitaip gyven
ti. negu iki Šiol gyveno. Gali pamokyti,kaip 
pačią išpažinti atlikti. Gali paaiškinti. 
Jog reikia be vien nuodėmių išpažinimo,bet 
dar labiau Ją atitaisymo ir nurodyti būdus, 
kaip tai padaryti. Žodžiu, kunigas gali pa
pildyti, ko pats penitentas iš nesupratimo 
ar apsileidimo nepedarš, kad Jo išpažintis 
būtą visiškai gera. Visa tai Jis gali pada
ryti, Jeigu penitentas irgi nori to ir pasi
duoda padedamas. Žinoma, čia daug nulems 
laikos, kurio kunigas turas ar neturės, bet 
vienokiam ar kitokiam laipsnyje geras nuo
dėmklausiu stengsis padėti. Jeigu tik matys 
reikalą tai padaryti ir nesutiks kliūčių iš 
penitento puses. Ir tik dšl tokio sąžiningo 
kunigo nusistatymo padėti ir teikiamos pa
galbon daugelio apsileidėlių išpažintys yra 
Pataisomos ir nebūna blogos. Jeigu peniten
tas šito nesupranta ar nenori suprasti ir 
per vien laiko kunigus, kurie Šitaip daro ir 
kurie m daro, tas daug ko nustoja išpažln-



tyje, jeigu jau nekalbėti* kad labai dažnai 
dėl kunigą langvamaniškuno ir penitetnto ap
šilę idlao tikies išpažintys dainių ašiai būna 
blogos ir ubą ai tai prieš Dievą nei etaeko- 
mybft vienas ui blogą ją atlikiną* kitas ui 
blogą ją klausymą.

Bot dainai būna, kad ir geriausius no
rus turintis9 nuodėmklausis, negali peniten- 
tui paditi| negali jam atleisti nuodėmių ir 
negali jo parengti, tad bitą galina jas at
leisti. Kada taip būna?

taip būna tada* kada penitontas pas 
kunigą ateina išpažinties* bot kgU|» nori, 
kad kunigus jam atliktą išpažintis kada ti
kintysis ateina pas kunigą ne išpažlntiss 
atlikti* bot jo pamokyti. Žinoma, to niekas 
nepasako* kad tokius ketinimus turi* bot tai 
jau ilsina galutinojo sąskaitojo.

•eiga visi einantieji išpažinties turė
tu nuoširdų norą taisyti savo gyvenimus, taip 
niekada neatsitiktą. Bot* kaip tinote* daa- 
gelia išpallntios eina tik dėl iprofiio* pa
pročio* ipaliepimo ar kitokiais sumetimais, 
bet mažiausiai rūpinasi, kad gautą tikrą 
nuodėmių atleidimą ir patys Visiškai tam ne
sirengia. Jie ateina atlikti matinių forma
lumų ir reikalauja kunigą, kad jis ola jiems 
pagelbėtų, tai yra be jokio noro pakeisti 
gyvenimą* suvaidintą jiems nuodėmių atleidi
mą. Ir kai sąžiningas kunigas su tuo nesu
tinka, jie pakelia skandalą. Suprantama*jog 
čia negali būti nei kalbos apie kokias tai 
sąžinės sąskaitas, nei apie gailesčius, nei 
apie pasiryžimus, atitaisymus ar panašius 
dalykus. Jiems terūpi tik visų matomas išori
nis kunigo veiksmas,bū k tai ir jie yra iš
rišami iš padarytą nuodėmių, atlieka kokią 
tai atleidimą ar velykine Išpažinti* kad 
paskui galėtų kiti pasakykit "0 kaipgi pate 
našiau kaip jin ėjo išpažinties”. Tokio 
žmonės nesiduoda parengiami taip, kad jiems



butų galima duoti išrišimą. { visus kunigo 
klausimus, jie atsake "no", arba, kur jiems 
naudinga atsako "taip", nors senas prityręs 
nuodtnklaosis aiškis! neto, jog yra ne taip, 
fokie, tlessą sakant, sąžiningų nuodėmklau
sių nemėgsta ir išpažinties stengiasi pas 
juos neiti, bet jeigu tai kada atsitinka, 
tai Mina Šitaip.

BOna ir be blogos valios penitentų, ku
riems kunigas negali padėti. Žmones labai 
mažo apie tikėjimą tenusimano. iria to dar 
labai apsileidžia. lai ateina išpažinties, 
jie neturi nei ką sakyti, nei nežino nuo ko 
pradėti. Pasako, kad prieš valgi nepersižeg
nojo ar kelis kartas pasuke žalty ir viskas. 
Augiau jų nieko neklausk, nei apie sekma
dienius, nei apie šeimyninį gyvenimą, nei 
apie nieką kitą, nes i visus klausimus atsa

ke". "Gal Mišias sekmadieniais aplei- 
" -"Re". "Qal su kuo susipykęs buvai?"- 
• "Gal kam kokią skriaudą padarei?" -

"Be". Taip "na" ir "ne". 0 kai pasižvelgei 
po vidų metų gyvenimą netikėdamas, kad jau 
toks šventas ar šventu yra, penatai, kad 
kaip buvo paskutines išpažinties, taip dau
giau kojos 1 bažnyčią nekalt. Kai pastebi, 
jog reitejo bontkada ateiti, atsako, kad 
laiko nebuvo, nes reiktjo daug visokių dar- 
ų ir užsiėmiau atlikti! svarbiausia-arus 
apsidirbti, kai pasakai, jog arams galėjo 
užtekti kokių 10 ar 15 setam dienių, bet ne
reikš jo viaų 52, išgirsti stsakymąt "lieki 
ir apsileidimo buvo". Bloko sau "biskis".Ir 
taip kituose klausimuose. Ką su tokiu gali 
padaryti? kaip jam gali padėti? Biekaip. ir 
tu sienai kalbėsi, ar tokiam penitentui.šia 
blogos valios neturi, nesėto, jog visų tų 
dalykų jam nereikia, bot ir rūpesčio dėl 
save išganymo neturi jokio ir supratimo apie 
tai taip pat.

o kai su tokiiuo susiduri prieš susą.



tada tetari tit 2 ar 3 minutes, tą gali iš- 
dariam? Blato. *aa nerupi jo išganymas,tas 
poržggnoja* pabarškina ir eina sukos laiky
ti, o anas manosi labai gerai išpažintį at
likęs.

Taigi, taip natote* išpažinties gerumas 
daugiau priklauso nuo jūsų pečiui nuo jūsų 
supratimo, nuo nusistatymo vienėip ar kitaip 
ją atlikti, kunigas čia gali ir negali. Gali 
savo galia ir žiniomis ir drauge nageli,nes 
dšl jūsų sudaromų jaa kliūčių jis negali 
panaudoti nei saro žinių* nei turimos nuodė
mėms atleisti galios. Ir jeigu taip atsitik
tų, kaip čia nupasakojau jums, jūs labai dė
kokite Dievui* jeigu pataikysite pas tokį 
kunigą* kuris jums neduos tada išrišimo. Ir 
neduok Dievo* jeigu pataikysite ar ir patys 
labai norėsite* tokie būdami, eiti pas to
ki, kuris bile kokiems penitentams jį davi
nėja. Tuo atveju pas sąžiningą kunigą jūs 
būtumėte bent apsaugoti nuo atgailos šatru
os nt o išniekinimo, amen.
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