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žinant išpažinties labai dainai būna, 
<ad sunku susirasti nuodėmklausį, kuris būtų 
✓laiškai nepažlotamas.fieaa,klebonai savo pa- 
rapijĮsčios ne visus pažįsta, bet ilgėliau 
pagyvenus, pažintis padidėja,o ne kūrinas as- 
ugnine, kurie dažniau dėl to nors su kunigais 
susitinka, atrodo, jog jie ir labai pažįsta
mi. Dėl to kai kam susidaro labai didelė XX 
kliūtis išpažintims atlikti: kaip čia dabar 
eisi pas pažįstamą kunigą? Ką jis pamanys? 
Kuo palaikys? Pasižiūrėkime, gerai ar ne to
kie Žmonės galvoja?

xxxxxxxxxxxxxxxxx
Pirmiausia pasižiūrėkime, kaip bendrai 

žmonės gyvenime elgiasi,kur ir pas ką jie 
nori savo svarbius reikalus atlikti? Pas pa
žįstamus ar nepailstamus samanis?

^tėnUfcijog jums nereikia daug pasakoti, 
kaip labai žmonės gyvenime yra suinteresuoti 
pažintimis ir pilstomais. Ar jis eis į įs
taigą, ar l krautuve, ar i ligonine, ar i ki
ną* ar 1 koncertą, ir bendrai kur tik reika
las keblus, pažintis daug ką nulemia: jie 
greičiau prieis prie direktoriaus, prie mi
nistro, greičiau gaus ko jam reikia.Pažįsta
mos gydytojas ji goriau gydys,pažįstamas ad
vokatas geriau jo bylą gins,pažįstamas ser
gąs lengviau įleis l salt ir t.t.,lr 1.1. Ir 
no vien tik dėl to, Korinio reikalo šutam 
tvarkymo įmonės nori didesnių pažinčių. Bar 
labiau jie to nori tada, kai reikalas lie
čia kokius jų intymias dalykus. ^ažlstamam 
gydytojui daugiau išsipasakos savo ligas,net 
ir tokias, kokių kitam nedrįstų pasisakyti, 
lažlstamam advokatui nupasakos net ir tokius
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savo bylos dalykus, apie kuriuos kitiems nu
tylės. Daugd gero Žmonės tikisi sau ii pa
žinties. Mat, pažįstamas tai kaip savas Žmo
gus* jis pažysta ir reikalo bile kaip ne
tvarkys. Vienas dalykas* kad tą reikalą ge
riau Žino, kitadaly kas * kad dėl pažinties 
geriau patarnaus. Dėl to be pažinties Žmonės 
stačiai negali ir nenori apsieiti ir stengia
si turėti kuo daugiau pažletenų, kad taip su 
jų pagalba, geriau galėtų savo reikalus ap
rūpinti. Mums suprantama dėl ko taip yra. 
Aaip yra dėl to, kad Žmonės nori sau gero,o 
pažintis padeda ji sau laimėti.

Bet keistas dalykas. Visur ir visada 
norėdamas reikalus vesti tik su pažįstamais* 
kaip tik iškyla dvasios reikalai* nebenori 
jų tvarkyti pas pažįstamą kunigą. Stačiai 
ano pažįstamo bėga. Ir nenoromis kyla klau
simas* kodėl? Kai labiau Įsigiliname 1 rei
kalą, tuojau pasimato, būtent, kad nenori 
nuoširdžiai tų reikalų tvarkyti* o tik šiaip 
sau atlikti. Juk kaip žmogus* norėdamas tik
rai pagyti* nesigėdim pažjatamo gydytojo* 
taip neturėtų gėdytis ir pažįstamo kunigo, 
jeigu būtų tikrai norima atlikti savo sielos 
sutvarkymo reikalą.
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'agrinde čia ta priežastie ir yra.Ži
nome, nemalonu kitam priaipažinti prie pa
čiam nemalonių dalykų, savo blogų darbų,nuo
dėmių. Bet iš kitos pusės imant, kada yra* 
palyginti, toks lengvas būdas sutvarkyti 
tainsvarbius reikalus, galima tą nemalonumą 
nugalėti.Juo labiau* kad čia kunigai visai 
nesuinteresuotas kaip nors tai panaudoti 
Žmogaus padėčiai pabloginti, o priešingai* 
jam rūpi žmogui padėti, “ai viena, -antra, 
žmogui negali atsitikti padaryti tokių blo
gų darbų, kokią kunigas nebūtų girdėj^e arba
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apie kurines nežinotų. Dėl to, kokios bebdtų 
£ieno nuodėmės, kunigo niekada nenustebins, 
įjauustebins ir dėl to nei kiek nesumažės jo 
'akyse penitento garbė, Priešingai, nunanyda- 
mas, įdek tai žmogui atsieina, dar labinu ji 
gerbs už tą serą* nugalėjimą ir drąsą pade* 
rytą blogi taisyti bet kokiomis aplinkybėmis, 
nors taisytojui jos sudarytų ir labai didelių 
sunkumų.ir nemalonumų. Prečia, kae kunigui 
nesakoma, niekas trečias apie tai niekada no* 
gaise syžlnoti, nes kunigą rita išpažinties 
paslaptie. Taigi, čia žmogus dėl savo vardo 
yra apsaugotas daug labiau, negu kur nors ki
tur, sakysime, viešuose kalentose ar kokiuose 
nors viešuose apsvarstymuose, kur reikalas- 
jam prisipažinti ne prieš vieną asmenį, o 
prles daugelį. Bot Čia dar yra vienas prana
šumas, kad pažįstama* asmuo maždaug tino ir 
mdaų gyvenimą, jo aplinkybes ir pačias mdaų 
nuodėmes. Mos Įstebėdamas, kad nona taip atsi
tinka ar atsitiko ir mdsų nesmerkdamas, pa
žįstamas kunigas labiau gali atsidėti aOsų 
dvasios reikalui sutvarkyti. Jo sprendi*** 
visada yra tikslesnis, patarinės ar įspėji
mas vertingesnis. Jeigu jdo bdtumėt* kuni
gais ir klausytunėte išpažinčių, jts pripa
žint umėt e priešingą dalykąi ne kad pas pa
žįstamą kunigą sunkiau atlikti išpažintį, 
bet kad kunigai daug sunkiau klausyti patįs- 
taną asmenį išpažinties. Sunkiau tai dėl 
daugelio dalykų. Sunkiau dėl to, kad nori** 
geriau patarnauti ir dėl to, kad pažįstamas 
penitontss labai dažnai mžiau gerbia pažįs
tamą kunigą. Jeigu jis trinasi su kunigu a 
kasdleniniaosamo gyvenimo, jam ima atrodyti, 
jog ir kunigas yra maždaug toks pat, kaip 
ir jis tik jau tokią pareigų atlieka.Poks 
Penitentas mažiau linkęs paklaust i pažįsta
mo kunigo sprendimams, mažiau paiao jo įspė
jimų ir patarimų. *et pačiam ponitentui tik
rai didelis nuostolis vengti eiti išpažintie:



vien dėl to, kad jam pažįstamas kunigas.
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Nore žmones aiškinasi visaip, bet pa
grindinė priežastis neiti išpažinties pas 
pažįstamą kunigą tėra vienai žmogaus puiky
be. Ir dėl to, kas visada ieško tik nepažįs
tamų kunigų, labai nuskurdina save dėl savo 
išpažinčių sulėkštinimoi jos atliekamos la
bai paviršutiniškai, tik Iš reikalo atlikti 
ir tai su visokiais prisidenglmais, noro ir 
nenorėtais, bot ir tiesioginiai praktikuoja
mais, nes tam ir einama pas ne pažįstant, kad 
jis kai ko nežinotų. Taip dažnai atsitinka 
su kokiais susimetėliais, kurie notų setais 
gyveno konkubinate ir... nenori prieš žmo
nes pasirodyti netvarkingi. Kai eina išpa
žinties, kitimas atrodo, jog jie ir tvarko
je. Nepažįstamam kunigui pasisako apie savo 
paleistuvystes, bet nutyli, kad jos tęsiasi 
setų neteis ir nežadamos pamesti. Pažįstamas 
klebonas nepasitenkintu tokia tariamai gera 
išpažintimi ir kai ko daugiau paklaustų,į 
ką reikėtų atsakyti ir, gal Mt,net išriši
mo nebegauti, jeigu nemanome taisytis, šė
pai įstamas kunigas pasitenkino tuo, kės po
saky ta, apie nagsrušmas daugiau nieko neži
no ir'mano, kad Išpažintis atliekama gerai. 
Kadangi tokie žmonės eina rotai išpažinties, 
duoda įspėjimą ir tuo viskas pasibaigia.Po 
įspėjimo, Žinoma, kitą kartą pas tą irgi 
nebeina, nes nenori rizikuoti negauti išri
šimo. kėnkasi naują nepažįstamą ir taip sa
vo vis iš naujo apgaudinėja: uao, kad iš
pažintis atlikinėja ir gyvenimų sutvarko,o 
iš tiesų ne tik gyvenines nesutvarkomas, 
bet jie vis dar bloginamas blogomis išpažin
timis. Ir taip pasirodo, jog vengimas pa
žįstamo kunigo nėra vengimas su geromis in
tencijomis su tikru nork taisyti savo gyve
nimą su atgailos sakramento pagalba, o tik



raigi, nebūkime naiviais ir nemanykime 
lengvai išsiukti iŠ daromo blogio. ^1-

formalus jos atlikimas ir tai blogas. Jelgu 
žmogui titrai rdpėtų savo sąžinės sutvarky-* 
mas, šitaip jis nedarytų. 0 jeigu Ir būtų 
pavojus tokiems dalykams įvykti, pažįstamas 
Kunigas nuo jų apsaugotų.
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tai 
taip iš jo nelftaisukame. Geriau Žiūrėkime 
tik to* kaip atlikti kuo garmant išpažintį 
ir tam padaryti naudokime pat}, geriausią 
nuodėmklaueį, nežiūrėdami to, kad jis mums 
yra pažįstamaa. Tai jūs atsidursite tokiose 
aplinkybėse, sadk jums reikės greitos išpa
žinties ir ji reikės atlikti pas pažįstamą 
kunigą, o jus abejosite ir nenorėsite, pagal 
vokite, o kaip būtų tada, kada jums tikrai 
grėstų greitos mirties pavojas ir reikėtų 
tokios išpažintiesi ar jtjūs tą atliktumėte 
tokiose aplinkybėse, ar ne? fokiaia atvejais 
žmonės nebežiūri pažinčių, gėdos ir panašių 
dalykų, o tik vienoi kaip nors atlikti išpa
žintį, kad nereikėtų mirti be jos. Jeigu ta
da galima taip padaryti, taip padaryti gali
ma ir visada, jeigu taip tikrai norima vien 
savo išganymo, o ne kokių žemiškų stumtinų. 
Amen.
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