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Kurie rotai teeina išpažinties ar ir 
visai nebeina* paraginti dažniau ją atlikti- 
nėti, pasakoj "Tiek aš neina* tiek tu eini, 
mudu abu vienodi: neš tu geresnis * nei aš 
prastesnis".

Šitas pasiteisinimas ir užmetimas nėra 
visiškai teisingas, bet kažkokia tai tiesos 
dalele jame slypi. Netiesa, kurie visiškai 
neina išpažinties* kao būtų visiškai lygūs 
su tais, kurie dažnai jos eina. •’eigu jis 
ir niekuo daugiau nenusidėtų* Vai visgi bū
tų kaltas velykinės apleidimu ir tuo jau 
blogesnis už tą, kas jų neapleidžia. Kita 
vartus* nors žmogus ir labai nusidėtų*jeigu 
jis eina išpažinties ir tai atitaiso, nega
lima jo jau bevadinti blogu. Bet Čia yra ir 
dalelė tiesos: yra kažkas kas neleidžia ir 
labai dažnai einantiems išpažinties būti 
tiarai gerais, kad iš karto nuo anų ryškiai 
skirtųsi, apie tą "kažkas" dabar aš norėjau 
jums pakalbėti.

Iru nemaža žmonių* kurie eina dažnai 
Išpažinties ir dargi kasdieninės šv.Komuni
jos ir vis dėlto tie dideli sakramentai 
jiems nieko neduoda. Jie beveik niekuo ne
siskiria nuo tų* kurie retai teeina ar ir 
visai neina. Ir kai klausai jų išpažinčių* 
matai, kaip iŠ tiesų jie nedaro jokios pa
žangos. absoliučiai jokios. Jie nedaro jos 
ir savo nuodėmklausiui neleidžia juos paju
dinti ją daryti, kaip to reikalautų dainas 
sakramentų priėmimas, ^ie visada kartoja 
tas pačias nuodėmes* visada taip pat atli
kinėję išpažintis ir visada daro taip,kaip



Tiems patinku. Kadangi tuos sakramentus pri- 
ima labai dažnai, po KM kurio laiko ima ma» 
nyti, jog apie juos viską žino, dargi dau
giau už savo nuodėmklausius, ir jiems nelei
džia net prasižioti. Ir no tik manosi dau
giau išmanų, bet ir šventi vien dėl to,kad 
dažnai eina išpažinties bei Komunijos. ueigu 
kunigas mėgina paaiškinti, jog sakrametai, 
kokie šventai jie bebūtų, tara tik priemonė 
sau pasišventinti, jie nei klausyti nenori, 
nes šventumu supranta ne savo asmens išto
bulinimą per išpažintą ir dažną Komuniją,o 
pat J. faktą, kad juos dažnai priiminėja .bal
nai priiminėja ir laiko save tobulais, o vi
sus kitus, kuria to nedaro, suprantama lai
ko blogais ar, mažų mažiausia, ne tokiais 
gerais, kaip jis. Ir kaa tada pasidaro? x'ada 
pasidaro taip, kaip šioje pasakėlėje,/ienai 
tikrai gerai senelei vienas asmuo pastebėjo, 
jog ji yra Šventa, o ta, būdama nuolanki, 
Pasakėt

ue, je aš esu šventa kaip tas vilkas, 
kur| vedė | tyrelius atgailą daryti.

Ir papasakojo tokią pasakėlę.
Gyveno kartą labai plėšrus vilkas. Gy

veno ir visiems visokias Šunybes darė: tai 
avi kam nusinešė, tai žąsį kam nugriebė,t*i 
žmogų apdraskė. Žodžiu, buvo nusidėjėlis, 
koks tik begalėjo būti didžiausias iŠ di
džiausių. Bet vieną kartą jam atėjo gera min 
tis pasidaryti šventuoju. Gana tų plėšimų, 
žiaurybių, kraujo liejimo. Sugalvojo daryti 
atgailą ir pasidaryti šventuoju. Taigi, pa
prašė draugą, kad ji nuvestų kur nors toliau 
nuo miškų, nuo žmonių | tyrelius, kur galėtų 
daryti atgailą. Kiną juodu su draugu ir mato 
ganosi Žąsys. Pamatęs du vilkus Žąsinas puo
lė gintis ir kaip tik pateikė tam atgailo
tojui: Įkibo j. kudlas ir gerokai Ignybo.Tas, 
senu Įpratimu, griebė Žąsiną už kaklo ir 
atkando galvą. Draugas ji ėmė barti:



TIK ką prižadėjai niekam nieko blogo 
nedaryti, o čia pirma proga ėmei ir nukan- 
dai žąsinui galvą, koks ii tavęs atgailoto
jas? O tas jam atsakai

- imi neužkabina šventojoj
Žinote, dainai taip atsitinka su dau

geliu dažnai einančių išpažinties. Eina žmo
nės, kiekvieną tartą žadasi būti geri, o ap
sisukę atkanda kam nors galvą, ir už ką?Kad 
kiti nesutinka su jo sau įsivaizduotu šven
tumu. kad tokie asmenys labai dažnai vada 
ne krikščionišką gyvenimą už klausyklos 1 Mi
gelio, čia nekalbėsima, nes tai yra aiškus 
būna ir neteisingi, ir be meilės, ir nekan
trūs, ir pikti, ir dar kitokie, ienai jie 
tuos darbus daro ir pyksta, kad kiti nepri
pažįsta jų šventais dėl to, kad eina savai
tinės išpažinties ir kasdieninės Komunijos. 
Tas klausimas neįeina į raišų temą, šios kal
bame apie išpažintį ir ieškome priežasties, 
kodėl tokiems ji beveik nieko neduoda. 0 iš
mintis labai paprastai jie net kunigui nesi
duoda užtikti savo ”šventumo”. Tokiems peni- 
tentams kunigas tėra £k jų valios pildyt Ojas. 
Jis turi pripažinti jų nuomones, jų su
pratimą, jų sprendimus apie savus veiksmus. 
Jie turi jiems duoti š išrišimus pagal pa
reikalavimus, atgailas uždėti pagal pagei- 
davlmą, gink Dieve, niekad nieko iŠ jų ne
reikalauti, nenurodyti, pastabų jiems neda
ryti. Jie patys nusietato, kada jiems parei
ga ir nėra pareigos Mišių klausyti, klek 
kartų šv.Komuniją priimti, kaip išspręsti 
kilusius tarp jų ir pažįstamų ginčus ir t.t. 
kunigui čia nepaliekama nieko. *ebent tik 
tai, kad jis visada turi būti malonus neda
ryti mažą patarnavimąt duoti išrišimą.^eigu 
cik jis kada nepanorėtų to padaryti - skan
dalas. Tokie asmenys patys apsprendžia, 
kad išrišimas jiems visada duotinas, nes jie



'sunkių nuodėmių neturi*4, kaip jie seno ir 
sako. Žodžiu, tokių išpažintys pavirsta su
su ulė jusiu šablonu* kurio jie nenori sulaužy- 
ti, o kunigui neleidžia, Jeigu tik kunlges 
kaip nors juos pajudina* tuojau gauna atkir
tį. kalvos, tiesa, jam, kaip tam žąsinui,jie 
neatkanda* bet kitokių nemalonumų padaro. 0 
jeigu pasakai kodėl taip daro, gauni
a t sakymą: nUL ne už ka Dina Šventojo**. Gal taip 
tais vilko žodžiais ir neatsako, bet moka 
surasti labai į jdos panMų.

Ir kunigas tada nieko nebegali, nors tu
ri ir labai dideles galias. Jeigu visi nko- 
domklaūgiai būtų vienodai stropūs, vienodai 
išmintingi, akylūs, įžvalgas ir susirūpinę 
padėti panitentui, o ne vien tik "išpažinčių 
klausyti", tokie asmenys vieną kartą prieitų 
"liepto galą", o dabar, jeigu vienas ar ki
tas nedaro pagal jų užmačias, tai trečią vi
sada suranda ir dėl to žld triumfuoja, nes 
manosi įrodę, jog tiesa jų pusėje. 0 iŠ tie
sų jų gerumas kaip ano vilko, kuris ėjo at
gailauti ir žąsinams galvas kramtė.

Jūs! labai žiūrėkite, kad nepasidarytu- 
aėt i jį panešta. Dėl to niekada, o jau ypač 
išpažintyje, niekada nenorėkite būti petys 
sau teisėjais, mokytojais, patarėjais ar 
kuo kitu, nes tenai toks jums tėra tik kuni
gas, pas kurį jūs atėjote, Dievo vedami, aip, 
dievo vedami, nes, kaip žmogus pats yra per 
kvailas ką nors gero padaryti, Pievas ne 
kartą pastumia jį pas tokį, kuris galėtų 
jam padėti. Ir jeigu žmogus neišnaudoja to
kios progos, galima sakyti, jog išganymą jau 
pralošė. Gerai įsidėmėkite. Jeigu eidami iš
pažinties patyrėte kokio nore dėl to nema
lonumo, žinokite, jog pataikėte ant paties 
geriausio savo nuodėmklausio, nes tay yra 
tikras Ženklas, kad jis jūsų išvidiniu gy
venimu tikrai rūpinasi ir jums skaudu, kad



bO
nori išaušti iš jiisą įsivaizduotojo, taria
mojo savo gerumo. Duokitės tam "nštikiaiil* 
ir kentėkitę dantis sukandę, nes tai opera
cija, kuri neša Jums sveikatą. Tik šitoks 
nuodėmklausia ir tik Šitokia išpažintis 
jums tepadeda, bebūkite wŠventaisiais”,ku
rių negali ” už t i kr i” net naodėakiausis.
• men.
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