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Jikintieji tori teisę pasirinkti nuo- 
dėmlausį ir paprastai renkasi, /išadę tai 
galias pastebėti, o ypač kokių nors progų 
■etų. Ra Kolekcijose j atlaiduose ar Šiaip 
sau. /leno Klausykla apstota - prie kitos 
tik keli penitentai arba ir riesi nieko nė
ra. Sora paprastai sunku pasakyti dėl ko 
kas pasirenka rieną ar kitą kunigą saro iš
pažintims klausyti, nes tai daroma dėl įvai
riausių priežasčių, bet kai ką galima numa
nyti ir butine net ir čia tikinčiuosius įs
pėti dėl jų pačių gero. Mat, kaip paairin- 
odr gali būti geras ir labai geras, taip 
Jie geli bdti ir labai Žmogui žalingas, ka
dangi kunigai taip pat nevienodi ir nevie
nodai Židri savo penitentų ir bendrai Baž
nyčios gerovėst atlieka savo pareigą, kaip 
sakoma, kaip koks valdininkas ir viskas. 0 
penitantai ne vis tiek pat, pas kokį atliks 
išpažintį, nes nuo to priklauso ir pačios 
išpažinties kokybė, o dar labiau jo dvasi
nis gyvenimas. Caigi čia ir pasižiūrėkime 
pas kokį gi kunigą eiti išpažinties?

dar iŠ vaikystės atsimenu, kaip Žmo
nės ypač vyrai ir jaunos panos labui mėgo 
Kriklėnų kleboną. Jeigu dar atlaidai, tai 
visi židrėa, kalus ištiesę, kur sėdi krik- 
1toietis. Jei dar nesėdi, tai išsiklausinė
ja, kur jis sės ir bdtinai spraudžiasi prie 
Jo klausyklos. 0 tas sėdės, sėdės kleboni
joje, paskui ateis į klausyklą, apsidairys, 
kad po penkias eiles iš abiejų pusių ir 
pradėsi peržegnos, palaikys kiek ausį pri
kišęs prie langelio, kai pasitemtas pabaigs, 
pasisuks į jį, pasakys "dalelę rožančiaus". 



vėl peržegnos, pabalaaos ir mauk. Nei klau
simėlio, nei pastabėlės, nei jokio pamoky
mo. Ką kas pasakė, nebesakė - išeina j. ge
ra* Visiems tą pati "dalelę rožančiaus” ir 
tas pats kryžius su baladone. Ir taip, žiū
rėk, prie jo bus daugiausia, o pabaigia 
pirmiausia ir žvalgosi atsirėmęs į dureles, 
kas dar panorės tokio malonumo. Ir susigun
dę du vo ne vienasi ko čia prie kito stovėti 
eilėje ir laukti, kada čia taip greitai ir 
taip lengvai, i*ad narė prie jo klausyklos. 
U tas jau žino, kaip greitai susidoroti! 
vėl kryžius, "dagelę rožančiaus”, kitas kry
žius ir viskas. Buvo grlekai ir ją neoeliko. 
Kas rimtesnis nusivildavo ir sakydavot wSt 
ranka žegnojo, koja baladojai kas iš tokios 
išpažinties.•.” Bet bernams ir mergoms, bet 
visokiems pijokams ir kitų kitokiems patik
davo: nei tai dėl sarmatos drebėk, nei di
deles atgailas kalbėk ir labai greitaii dvi 
Ginatės ir metinė atlikta. Kaip jums atro
do, rūpėjo tiems žmonėms gera išpažintis, 
tikras pasitaisymas, išganymas. Ne! Nuodėm
klausį rinkosi jie tik dėl pasilengvinimo, 
kad lengviau galėtų ir toliau blogai gyven
ti. tada buvau vaikas ir apie tuos rei
kalus mažai tesupratau, bet tiek jau nuvo
kiau, jog čia yra kažkas ne taip: negerai 
ir iŠ kunigo pusės, ir iš jo penitento pu
sės. O mirdami Žmonės juk ne tokį nori pa
sirinkti.

Irs ir labai meilių kunigėlių, kurie 
susirūpinę ne tuo, kaip žmones patraukti 
prie Pievo, o prie savęs pačių ir visokiais 
bucais ir progomis jiems gerinosi. Neišski
ria jie iš to ir išpažinčių. Nieko blogo 
jie jose nedaro, bet kad mažai galvojmočius 
tikinčiuosius apmulkina, tai aišku kaip 
dieną, u Žmonėms kas? Kunigėlis geras, pa
maldus, davaro iki ašarų) taip gražiai moka
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užjausti, pagirti. Na ir ištįšba, kas glež
nesnių Jausmų. Jų Išpažintys visada užsi
baigia ašaromis ir giliais dūsavimais, bet 
nei Kiele ne pastumia į tobulumą ir arčiau 
prie Liavo. IšrĮsiėmėi, tiesa, tikri, nes 
nei tie žmonis, nei Kunigas nenori daryti 
naujų nuodėmių, net tai iš tuščio į Kiaurą 
pilstymas. Jie niekada nedrįsta žmonėms ne
duoti išrišimo, net ir tais atvejais, kada 
pas juos ateina Kitur negavę: Kaip gi taip 
galima daryti, neduoti išrišimo; juk tai 
Mš užgavimas Žmogui širdies, tai jo ersi- 
nimas. Ir visada juos davinėja. Bežiūrėdami 
nei bendros pastoracijos taisyklių, ne* ne
nori pasirodyti lygtis kitiems kietašir
džiam*, o išlikti net ir tais atvejais geras 
ir malonus. Ir žmonės apsigauna, pradeda 
manyti, jog išrišimas priklauso tik nuo ku
nigėlio noro. Pyksta dėl ko nors kunigėlis - 
išrišimo negausi, nepykdta - kas tJį tu nori 
bebūk, visada duos. Juk tam aiškus įrody
mas. anas "prastas*’ ir negavau. Šitas "ge
ras” ir davė. Be to niekada nieko nereika
lauja, visada pagiria, paguodžia. Bereikia 
i am ir didelių atgailų: vienas "L'ėve mūsų”

r tai dar su Klausimu: "*r nebus per sun
ku?” Ir puola žmonės pas tokį"gerą" kuni
gėlį, ir toli jis pagarsėja aplinkai. 0 ki
ti, atrodo, ir labai korektiški Kunigai,ša
lia jo laikomi "negerais:, "piktais","prie
kabingais" ir kitų kitokiais. Bent jau to
kiais, pas kuriuos turint šalia tokį "ge
rą", nevestu išpažinties vaikščioti. Ir ne
vaikščioja. Kaip jums atrodo: dėl savo iš
ganymo tie žmonės pasirinko sau nuodėmklau
sį? Ne i Jeigu jo šventumas ir duotų tokias 
pat išdavas kaip tikrai norinčio mūsų išga
nymo vadinamo "negero" nuodėmklausio išda
vas, tada turėtume kalbėti tiktai apie vie
nodus dviejų asmenų metodus: vienas šmuses
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gaudo su smalos statine, kitas su lašu me— 
asus. Jis nekaltas, kad orie lifto neduos 
susirenka daugiau ausiu, nagu prie statines 
smalos. Tačiau čia ne metodo reikalas, o 
principo. Čia reikalas tas, kad tiedu kuni
gai nori ir kas žmonėms patinka ir nepatin
ka. įmonėms paprastai išganymas nelabai te
rūpi ir daugiau Jais turi pasirdpinti kuni
gas, negu kaip Jie patys tuo reikalu rdpina- 
si. Jeigu kunigas tam Jų nerdpestUngumui 
pataika uja savo asmeniniam* sumetimui, Jau 
nebegerai ir kas Ji renkasi, nematydami pa
grindinio savo reikalo, tas taip pat slysta 
savo pataisų nenaudai. Gyvenimas Jau yra 
parodęs, kad tošie ’’ geri” kunigėliai ir 
ilgai išbuvę, nėra pastdmę parapijiečių ar
čiau prie Dievo, o tik Ja žaidę dėl pačių 
savęs, nes Jiems išvykus, visas "gerumas* 
tuojau pat pasibaigia. 0 yra buvę atvejų, 
kada parapijas šokdino, kaip sakoma, ’tle 
"piktieji* ir po jų dar ilgai buvo Žymu 
žmonių pagerėjimas. \

Iru senų ir kurčių kunigų, sūrio išpa
žinčių dar eina klausyti, bet melši Jau ką 
begali padaryti. Ir Jais daugelis tikinčių
jų pasitiki. Juk nebloga eiti pas toki, 
ris nebegirdi. Pasakyti pasatai - savo at
likai, o kad jis negirdėjo - mano laimėt 
nė nebars už tai. Ir puola žmonės prie to
kių senukų, kaip prie tų "balaganftčitų* ir 
“gerųjų”, nes ir pas Juos neblėgai susi
tvarkė reikalėliai. Ir Juo kas seniau Pabū
na ouvęs, juo kas ką negražesnio yra padaręs, 
ieškosi kaip tik tokio kurčio ir nebylio: kui 1 
kuris, žino, nieko negirdės ir nieko nesa
kys, o išrišimą per gyvenimą Jau pripratęs 
duoti ir duos. Kaip jums atrodot dėl savo 
dūšios išganymo tokiuos renkasi? be. Išpa
žintis juk tam ir reikalinga, kad kunigas 
girdėtų ir žinotų, ką tu padarei, nes ki
taip koka gi jis musų teisėjas? O čia ren-
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tesi nuodėmklausį jau ir savęs apgavystei. 
Xr*» ten igėlių, tusia iaegsta išgerti 

/ ne paslaptis/, mėgsta pa Kortuot i, apsileis
ti, lengvai J. vistą žiūrėti, taip sakoma, 
"vistą pro pirštus leisti”. Na ir puola pas 
tokius pijoteliai, mergininkai, apsileidė
liai, tingineilai ir kitų titotie, Kuria ti
kisi, tad tote tokiam nieko nesakys: "varna 
varnui į. aki ne tirs*’. Nu ir tas iŠ totio, 
tad išgėrei? Ir man taip pat pasitaito. Nu 
ir tas čia totio, tad Kortavai? ir man 
tas pats būva, žino kavalieriai, tad pas to
ki einant išpažinties, taip neatsitiks,kaip 
atsitiko vienas švepliui.

- i'ašakau vieną nuodėme- kunigas slėgti. 
Pa šakau antrą nuodėmę - kunigas miegti. Pa
šokau trečią nuodėmę - kunigas miegtl. kai 
pašakiau, tad su serga gulėjau - Čint špa- 
viednyčios nenuvertė.

Visi totie nusiusjšilai supranta, tad 
pas lengvą kunigėli ir jiems lengviau iš
eis. Posakycite jūs man: dėl savo išganymo 
jie pasirinko nuodėmklausį? Kunigas turi pe- 
nitentą užjausti kaip nelaimingą, tai tiesa. 
Jis neturi būti jam žiaurus teisėjas, ^et 
kitas dalykas kai kunigas pro pirštus Žiūri 
1 pati blogi, ir ji tam tikrame laipsnyje 
toleruoja ir savyje ir dėl to kituose. O 
tie kiti tai Žino ir dėl to ji pasirenka.

utų galima čia išvardyti ir daugeli 
pasirinkimo motyvų, bet nebenoriu, kad la
bai pailgėtų pamokslas, kartais žmogus mano, 
tad jam nieko nesakys, nes jau gyvenimo pa
tyręs ir nesistebės dėl jo nuodėmių: Kar
tais galvoja atvirkščiai, - eina pas jauną, 
kuriam tokie reikalai artimesni ir tikisi 
"geresnio supratimo", o dėl to išvengti ar 
pabarimo ar įspėjimo.Koki iš jų tie pasi
rinktų, kad nuodėmtlausis jiems padėtų, bet 
taip geriau Išsisukti iŠ nemalonios padėties
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ir nemaloneža re i italo.

C ne dėl tų dalykų tari būti renkama
si nuod balčiaus lai. Tokio pasirinkimo krite
rijus gla tegali būti viena#: kad tik 11a 
man geriau padatų save išganyti. Kas tik 
renkasi ne dėl to, tas klaidingai renkasi. 
Kunigų mes nepakeisime ir nepamokinsime. 
Jie patys neš kiekvienas už savo pareigų 
ėjimą atsakomybę prieš Dievą, tašiau mes 
turima žiūrėti, kad savęs neapgaudinėtame 
ir nesinaudotume Jų silpnybėmis tai padary
ti. kiekvienas kunigas nėra Žvėris, ypač 
tas, nuris labiau atsideda musų sielos rei
kalams. Kad mums nemalonios jo opersoĮjos 
tai ne Jo kalte, d am irgi butų maloniau, 
Jeigu be to butų galima apsieiti. Bot jei
gu negalima, jis turi tai daryti, nes taip 
reikia daryti pagal Dievo paliepimą. Kad 
ir kažkaip nemalonu klausytis reikalavimo 
mesti blogą gyvenimą, bet tas reikalavimas 
teisingas ir mums būtinas ir dėl to negali
me kunigo kaltinti Žiaurumu ir mesti jį 
dėl tokio, kuris nedaro dėl to Įspėjimo, 
kad ir daro jis Įspėjimą* t£|l šitai dar ne
sako, kad jis piktas ar mūsų nekenčia, nes 
tai kalbėti jo pareiga. "Žiaurus” vadina
mieji kunigai yra mitas, kai kieno su blo
gu tikslu platinamas, kad tik būtų atgra
sinti žmonės nuo jų geros Įtakos. Paga
liau ir mes patys prie to aito kūrimo pri
sidedame be pagrindo apšaukdami visai ne
kalbus S žmones žiaurybėmis, kurių jie nie
kada nėra padarę nei mums, nei kam kitam. 
Taigi reikia pasirinkti sau to<l nuodėm
klausį, kuris išdrįstų mums sakyti tiesą 1 
akis, nežiūrėdamas to, kaip mes po to 1 jį 
žiūrėsime ir ką kalbėsime,.nes ti< toks el
gesys mus valo ir gydo, kelia aukštyn. Te
gul mes išgirstame iš jo ir pabarimą, ką 
labai retai tokie nuodėmklausiai tedaro, 
tai kas mums? ar dėl to kas nors pages?
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Nejaugi norime, kad mdsų nadorus darbus va
dintų gražiais vardais ir dar už tai pagir
tų. kaip gi tada mes sužinosiąs, uad nedorai 
padarėme? Jie iŠ ausų reikalauja kai ko ir 
tai mus apsunkina. Bet nejaugi sos norime 
biiti apgaunami, kad dangus pasiekiamas be pa
stangų ii- be Jokio vargo? Geriau yra Čia ken
tėti įspėjimus, pabarimusi nešti uždėtas at
gailas, bet gorėti ir dėl to bdti išganytoms, 
negu klausytis gražių meilikaujančių nuodėm
klausio žodelių, verkti ir džiaugtis, kad 
taip gera ir lengva atlikinėti išpažintis,bet 
gyventi po senam nieko gero nedarant ir blo
gio rimtai ne8išaugant, o paskui, gyvenimo 
gale pamatyti, Jog tai buvo ne tas kaltas, 
Jog labai apsigauta. Išmintie mums čia turi 
pasakyti kas čia geriau.

vėl to ir mes Žiūrėkime Jos ir nuodėm
klausius rinkimės ne pagal Jų greitą spavie- 
dojimą, no pagal kurtumą ar nebylumą, ne pa
gal Jų lengvumą mums, bet tokius, kurie tik
rai mums padeda gerėti, kurie veda tik į ge
rą, tik | vie/ą, tik į dangų, o ne pas save, 
ne prie lengvai gaunamo išrišimo, no prie ma
lonaus susijaudinimo dėl užjaučiančio žode
lio, nežiūrint, kad Jie mums atrodytų ir 
grišežti, ir daug reikalaują ir net pikti ir 
mums nemieli, Visa tai menkniekis, palygi
nus su tuo, ką Jie mums duos, kaip tikrai 
gori nuodėmklausiai. *men.

1 ?t>7 .^.^3


