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<aip ir kitų profesijų žmonas, taip ir 

nuodėmklausiai gali boti dvejool: gori ir 
blogi. O čia taip pat gali būti dvejopas jų 
gerumas ir blogumas s geri ir blogi peniten- 
tų nuomone, ir gori ir blogi pagal faktlną- 
ją padėtį. Suprantama, jog dažosi Šitie du 
požiūriai gali sutapti, bet dažniau jie ne- 
sutampa žiūrint to, Kiele pajėgas yra peni- 
tentas objektyviai vertinti ir spęsti. Ka
dangi dauguma penitentų nedaug čia tenusi
mano, o visi yra linkę spręsti labai b* ob
jektyviai, tai jų nuomonė apie nuodėmklausius 
yra klaidinga. Ką jie laiko gera, gali būti 
netikęs, o ką blogu - geras. Čia nes ir pa
sižiūrėkime, kokius nu odėmklauaius peniten- 
tai laiko gerais ar blogais, o kokie geri 
ar blogi yra iš tiesų.

Pirmiausia nuodėmklausis yra vertina
mas pagal išorę. Jeigu jis jaunas, linksmas, 
mandagus, grašiai moka pakalbėti, pataikauti, 
eidamas pro Sali nusišypsoti ar net atkal
binti - simpatijos tuojau pat pakrypsta į 
jo pusę, nors jo visiškai nepažintų ir jį 
pirmą kartą matytų. 0 jeigu prie to jis dar 
yra gražus, gražios eisenos, gražių mostų, 
visada švarus, gražios povysos - penitenčių 
ir jaunų ir senų neatsimuš. /Įsos uik tuo 
ir tegyvensi **Pes jaunąjį kunigėlį”, ir ne 
tik moteriškos puls, bet ir vyrai, ir jau
nuoliai. Puls dėl to, kad jis gražiai Žiūri, 
malonėai kalba. 0 noras pasikalbėti su to- 
kiuo trauks kaip magnetas ir vers daryti net 
kvailystes. *an pasakojo, kaip vieną tokį 
jauną kunigėlį buvo įsimylėjęs vienas jau
nuolis. 0 įsimylėjusiam co gi reikiat dažniau
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■atitikti, susitikus paplepėti, kunigėlis 
neišvarys. Bet visą laiką tik nueiti vien 
paplepėti nepadoru, kaip Jūs sakote* Tad 
Jis surado sau priežastįt nueiti išsiimti 
seneliui metriką. Sukaliojosi apie trobą, 
klausinėjo sesarĮ, ką Šia išgalvoti ir vi
sas nušvitęs sušuko t "Jau sugalvojau. Msiu 
segelei metriko”, Ir nuėjo * ir parsinešė, 
ir dabar, Jau po daugelio metų, sako, tas 
metrikas tebesimėto, niekam nereikalingas. 
Aiigi, pirmiausia įmonės pasirenka pagal iš
orinę išvaizdą ir nusprendžia, Jog tas Jiems 
yra ar bus geras. O Jeigu, priėjus prie lan
gelio, taip ir pasitvirtina, tada sprendimas 
padaromas galutinais tas germanis ir už 
aną, ir už kitą^ O kodėl geresnis? Kad malo
nus, kad niekada nebara, kad nieko nereika
lauja, kad visada pagiria, kad visada duoda 
išrišimą, kad... Žodžiu geros ir viskas. Vi
sada patenkina, visada su Juo gerai išeina, 
ir Besarmate Jo, nea atrodo, linksmas su
pranta linksmą, kad smarkus supranta smarkų, 
kad kaip tu nebedarysi ir gyvenime ir šia 
prie klausyklos, ar tu šiokią ar tokią nuo
dėmę padarysi vis tiek. Ar tu tiek, ar tiek 
pasakysi - maža bėdos, m ta į sieną nusi
suksi, ar J bažnyčią nusigręši, ar stačiai 
Jam Į ausi nosį. Įkiši ir spjaudysi Į Ją de
šimtį minučių - vistiek. Nereikia čia Jokių 
ceremonijų, Jokių taisyklių žinoti. Patai
kei - gerai, nepataikei - irgi taip pat.

c anas ne toks. < iškiši sustosi, kad 
netikęs. Per bažnyčią eina lyg baslį prari

jęs i nė žvilgt. /įsada susiraukęs, lyg nepa
tenkintas. fau naftausišypsos, neprakalbine, 
aopagirs. Visada rimtas ir per rimtas. Labai 
Jau davatkiškas. Klausykim atsisėdęs ne
skubės tau padėti, o lauk Jo, kol baigs ko
kius savo poterius. Paskui pasižiūrės pro 
langelį, kaip Į kotcĮ vilką. Xš karto tau šau
na mintis Į galvąt Jau turbūt čia kas nors



negerai padaryta. ^agorai jam atsiklaupsi 
prie langelio, negerai ir pasisuksi, negerai 
nuooėmos pasakoji. Visada Jam kas nors ne
aišku, visada klausinėju. Visada aiškink ir 
pasakok nereikalingus dalykas. Pagyrimo ne
sulauksi. Tai jam išpažinties per retai ei
ni, tai tingi, tai apaileidi, tai vėl kas 
užkliūva, atgailos didžiausios. Pamokslai vėl 
be galo: net sarmata pasidaro prie š kitus 
beklūpint prie langelio. Ir Mielina žmonės, 
turbūt, kad aš čia kažkoks nusidėjėlis. Ir 
drebėk, kad išrišimo ko gero gali negauti, 
jei nepataikysi pasakyti. Visada tave kumš
čiuos, kad dūšios išganymo žiūrėtum, lyg tai 
taip jau svarbu būtų. Žodžiu nepakeliamas 
tipas.

šitą Įsivaizdavimą ir pavaišdavimą ga
lina būtų dar pratęsti, bot jau pusę pamoks
lo pasakiau ir nubers laiko kada tai daryti; 
reikės ir apie kitką pakalbėti. Žodžiu, žan
giu kunigą vaizduojasi pagal save, kariasi I 
sau toki, kokio nori, su kuriuo parankiau ? 
susitvarkyti ar goriau pasakius, atlikti rei
kalus. kaip matote, jam čia visiškai nerupi 
pagrindinis dalykas: geras kunigo patarnavi
mas savo sielos išganymui, o grynai pašali
niai dalyke, kurie jam tarnauja visai kitam 
reikalui. Ir nors tame vadinamame "teigiama
jame” nuodėmklausyje nebūtų tą teigiamųjų sa
vybių, o tik išorinės, kurios jam patinka 
dėl kitų sumetimų, jis Jas i pirmą vietą ir 
iškiša, nes jam parankios. Ir atvirkščiai. 
Pas vadinamasis "neigiamasis” nuodėmklausis 
gali turėti labai daug gorų savybių tam rei
kalui, dėl kurio Jis ir yra klausykloje, bet 
žmogui jos nerupi ir jie JĮ paskaito blogu, 
žinoma, kunigo mandagumas, jo švelnumas, jo 
draugiškumas ir visi kiti bendruomeniškieji 
gerumai didelia dalykas ir kiekvienas sten
giasi tokią savybių Įsigyti. Pačia u kaip 
šiap žmonių, taip ir kunigų nevienodi



temperatantai, nevienodi oharaktariai, ne- 
vienodi bučiai ir tais dalykais vienas nuo 
kito skiriasi . Pagaliau gali būti nevieno
di ir vaikino budai, nevienodos priemonės 
tikslui pasiekti. Gali būti ir nevienodas 
supratimas. Bet tarp to nevienodumo būtų 
galima pasirinkti tuos, kurie labiau tarnau
ja pačias svarbiausiam dalykui, geram išpa
žinties atlikimui, pasinaudojant save tobu
linti ir Šventinti, o ne maloniam pasikal

bėjimui ar įsimylėjėlių bendravimai. Gerai, 
jeigu aoks Kunigas yra išmintingas, tuos 
dalykus supranta. Tuo atveju jis sugebės pa
naudoti net ir ne visai vykusias penitento 
intencijas jo paties dvasiniam gerui. Bet 
ne visiems tai rūpi. Gali būti išoriškai la
bai patrauklių ir elgesyje labai malonių ki- 
nigėlių, Kurie prie Dievo neveda ir nenuve
da, nes patiems tas dalykas nedaug rūpi, o 
Įmones vadovaudamiesi tais išoriniai su jais 
santykiais ir tariamu "geru” savo dvasinių 
reikalų sutvarkymu, save apgaudinėja.

0 iš tiesų kaipgi čia turėtų būti?Koks 
turėtų būti laiKomas geru nuodėmklausiu? 
i*rumpai sakant toks, kuris mus vestų į gerą, 
į mūsų išganymą, prie Dievo. U Šitas vedi
mas ne visada mums gali būti tik malonus, 
nes ne visada galima girti ir aukštinti, o 
neretai tenua ir įspėti, ir pataisyti, ir 
kai ko pareikalauti, ir kai ką įsakyti.Žmo
gui, suprantama, tai nemalonu. Jeigu nebūtų 
tų vadinamųjg "Malonių** kunigėlių, kuris 
šių dalykų vengia, kad tik nepadarius nema
lonumų penitentams, visi jie žinotų, jog 
tiK taip tegali būti ir neieškotų kokIos tai 
lengvesnės išeities. Kada gi yra galima pa
sinaudoti lengvata, kodėl nepasinaudoti'? O 
nežiūrime dėl ko ir kas iš to seka, kad tas 
malonumas kainuoja labai dideliais dvasi
niais nuostoliais. Čia neneigiama, jog su 
penitentais būtų elgiamasi kuo švelniausiai,
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kuo tėviškiaualai, bet penitentai labai 
dainai kietumą, Žiaurumą, nekorektiškumą 
įšluri ne ten, kur Jis iš tie sų y ra, o dėl 
to, kad jie nenori būti taisomi. Cuo būdu 
naodėmki»ausio gerumas ar blogusias imamas 
matuoti na pagal faktini Strumą ar blogumą, 
o pagal savaip suprastą gavo naudai išaiš
kintą ir pritaikintą, ralgi ne ”gerieji” 
pagal daugelio nuodėmę nuodėmklausiai daž
niausiai būna fantinai geri, net vadinamie
ji ”blogioji” pagal penitentų nuomonę fak
tiškai nebūna blogi, o tik jiems nepatinka
mi dėl tam tikrų sumetimų, kurio nėra sude
rimam! su tikrai geru savo dvasinių reikalų 
tvarkymu.

U aš jums sakau ir prašau gerai dėl 
savo pačių gero įsidėmėti, kad nuodėmklausį* 
tas tik tėra geras, kuris tikrai rūpinasi 
ausų sielos išganymu, tiara juaų gerėjimu, 
kuris tikrai nori jus sulaikyti nuo blogo 
ir vartoja visas Jam prieinamas priemones: 
ir Jūsų užjautimą, kada reikia. Ir Jūsų pa
barimą, kada reikia, ir Jūsų pagyrimą, kada 
reikia, nors Jis Jums atrodytų ir per rim
tas, ir nekalbus, ir nerangus, ir nemanda
gus, ir turį* daug visokių kitokių. Jums 
nepatinkamų trukumų ir ydų. Blogas nuodėm
klausio Jums turi būti tas, kuris tik vai
dina Jus vedąs į dangų, o iš tiesų apmulki
na Jus bereikalingasis gyrimais, aukštini
mais, liaupsinimais, o saugojas! Jums pada
ryti nemalonumų įspėdamas, kad mautumėte 
nuodėmingas progas, kad kovotumėte su blo
gais savo įpročiais, kad sąžiningai eitumė
te savo pareigas, siektumėte tobulumo ir 
Šventumo, noro Jis jums būtų labai simpatiš
kas, M labai gražus, labai lipšnus, labai 
a&lonas, kiekviename žingsnyje užkalbintų, 
dargi su Jumis pasistumdyti nesidrovėtų, 
buok, bleve, kad nuodėmklausį* ir gražus,ir
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šventas, ir meilus, ir teisingss, ii- švel
nus Ir griežtas gerame jus išlaikyti, ir už
jaučiantis ir tėviškai įspėjantis, ir jums 
rimtai grasinantis ir paueaantis iŠ blogo 
išsivaduoti, bet toki vaggu jūs savo kelyje 
sutiksite. Paprastai, kaip jūs visi esate 
žmones, taip susitiksite tik ir su kunigais 
žmonėmis. kurie visada bus nevienodi pagal 
jūsų patikimą, bet lygiai nevienodi pagal 
savo pareigos atlikimą/ Jums svarbu turi bū/« 
ti, tai kunigas jūsų atžvilgiu savo kunigiš
ką nuodėmklausio pareigą atliktą ko geriau
siai dievo akyse, o mos neturime žiūrėti,kad 
jis būtų pats geriausias pagal jūsų suprati
mą. ieškokitės s«u nuodėmklausio pagal dievo 
ir bažnyčios supratimą, tai yra tosio, kuris 
yra faktinei geras, o ne geras pagal jūsų 
norus) venkite tokio, suris bažnyčios nuomo
ne netikęs, nors jums atodytų tik prie žaĮs
uos pridėti.
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