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šiandien Ine mūsų tona liečia gera* ir 
bloga* panicentus. i’olietus gerus ir blogus 
nuodėmklausius, atroao, nuoseklu pakalbėti 
ir apie gerus ir blogus penitentus. Iš tį
sos puses, truputi, keistai skamba: "Geri 
penitental, ologi penitentai”. Kokie tie 
"geri” gali būti, tad visi atrodė tik blo
gi tegali buūti, neš visi jie su nuodėmė
mis. Bet čia kalba eina ne apie jų nuodė
mes, o apie juos pačius, kaip penitentus, 
taip atgailotojus. Čia gali gi jie būti Ir 
nevienodi: vieni geri, kiti netikę.
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Išpažintis, taip jau girdėjote ir ti
note, yra priemonė padaryti atgailai, su
tvarkyti olog^ gyvenimų. Dėl to ir asmenys, 
kurie eina išpažinties, vadinami poniten- 
tais, mūsiškai - atgailotojais. 0 atgailoti 
žmogus gali ix* gerai ii* prastai, kad būtų 
galima geriau įsižiūrėti į skirtumą paimki
me du pavyzdžiu.

Štai žmogus eina išpažinties. Jos jis 
nebuvęs porą ar trejetą metų ir tai ne iŠ 
kokio nors negalėjimo, kad nebuvo ilgą lai
ką tėvynėje, o iš paprasčiausio apsileidimo, 
alų gale jį namiškiai šiaip taip prišnetė

jo per rekolekcijas atlikti velykinę. *ed 
jau prikalbėjo, dėl šventos ramybės, kaip 
sakoma, atėjo. Bidonas į bažnyčią jis užsu
ko ir šen ir ten s buvo pas draugą bedievį 
ir su juo persiskyrė tik prie šventoriaus 
vartų, kur anas nepanorėjo įeiti. Girdėjo 
jis jo patyčias ir kitokias nelabai religijai
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pagarbias kalbas, o dėbar su visokiomis 
siinclais stovi eilėje ir dairoei. dairosi 
ii- jau ima nervintis, kad. kunigas tik vie
nas, o eilė dviguba ir ilgai negreitai be
prieis atlikti tą ceremoniją, kaip jis va
dina išpažintį. Pagaliau eilė sutrumpėjo 
ir jis prie langelio pritūpė, mat ilgas 
buvo, o Klauptis atpratęs. Užmiršo ir per
sižegnoti, kai kunigas žegnojo ir vietoje 
"Garbė Jėaul Krlapui" išėjo kažkas pana
šaus į "Tegul bus pagarbinęs". Pūsdamas 
kunigui į pačią burną savo rūkoriaus kvapą 
pasakė, kad išpažinties buvo jau seniai ir 
pats to gerai neatsimenąs. Siek tiek pakei
kta, su žmona diek tiek susipykęs, nu baž- 
Uydi on niekada neinąs, nes nei laiko tu
rįs, o daugiau ką čia bepasakyti, kad nieko 
nepadarė, nieko neužmušė, nieko nepavogė, 
aiori cuoK išrišimą, nori neduoki vis tiek 
pat savo jau padaręs. Žmonių buvo daug,il
gom šnekom kunigėlis neturėjo laiko, per
žegnojo, pabarbeno ir jis nuėjo pas pilio
rių sukalbėti savo penkių poterėlių. Knygos 
jis neturėjo, nes "buvo užmiršęs” namie ir 
iš žmonai neatėjo į galvą jam ką nors į 
kišenę įbrukti. Tad, atsiklaupęs ant vieno 
kelio, maskatuodamas ant vieno piršto ke
purę, sukalbėto šiap taip tuos poterius ir 
jau galvojo, kad greičiau duotų kas Komuni
ją, o jau paskui greičiau namo. Šį kartą 
jaa pavyko, nes kaip tik kunigas taip ir 
padarėt be delsimo Komuniją išdavė, o po 
trikjų minučių jis jau bfcvo laisvas ir jau 
šventoriuje rūkė pypkę su sutiktais pažįs
tamais.

jįjitaa no taip padarė. Jis išpažinties 
eidavo beveik kas mėnesį, o šį kartą jam 
išėjo net trys t kažkaip užsilenkė ir nutę
sė. j'abar jis buvo susirūpinęs, kaip čia 
susitvarkyti reikalėlius, nes par tris mė
nesius, atrodo ir nejučiomis kai kas daugiau



pasidarė, nagu atneščiau. į. tą tarpą įlindo 
net du Mišią apleidimai, eurių Jis steng
davosi neapleisti. Kažkas atėjo iš kalny
ną, Jis nebedrįso pasisakyti, kad nori ei
ti nainyčion ir nebenuėjo. Buvo ir kitą ne- 
gerumėlių. oaugokai per Šiuos mėnesius Jis 
erslus Puvo, iieona susirgo. Jam vienas teko 
viskas pasldirbįnėti, o nervą ties dabar ir 
neberandąs, atrado Jia Ir saidoje apsilei
dimą, Ir su vaitais ne visai korektišką ap- 
sėjimą ir kitą tasdleninių menkniekių, ^et 
Jam tai atrodo ne nešals dalykais, kadangi 
nebuvo pratęs nuodėmes daryti be atodairos, 
aigi nutars šiandien susitvarkyti, bažny

čion atėjo kiek ankstėliau, kad galėtą la
biau susitelkti ir pasirengti. x’alp Jis ir 
Padarė. Knygą turėjo gerą ir Ją labai sau
gojo. Iš Jos Jis Jau buvo pripratęs reng- 
tis kaip Iš savo delno, kuriame įžidrėdavo 
mažiausią raukšlelę. Pasirengė ir priėjo 
prie klausyklos. Kaip Išpažintis atliekama 
Jam nereikėjo paaiškinimą. /Įsa tai Jis Ži
nojo kaip savo penkis pirštus. Jam svarbu 
buvo ką pasakys kunigas. 0 tas tuojau su
griebė už svarbiausio paaiškindamas, kad 
Mišias apleisti dėl kaimyną svediavlmosi nė
ra menkas daly^lis, o sunki nuodėmė ir Jei
gu Jis rimtai rdplnasi Ją saugotis, geriau 
parodyti daugiau drąsos, negu dabar parodė. 
Dėl to Jis labiausiai ir bijojo, nes pats 
suprato, kad negerai padarė. Išgirdęs kuni
go pastabėlę, susigraudino ir nuoširdžiai 
pasižadėjo to išvengti. Po išpažinties Jis 
Jaute didelį palengvėjimą ir, nors neouvo 
iš didžiąją nusidėjėlių, ant abieją kelią 
atsiklaupė ir dėkojo bievai ir džiaugėsi, 
kad Jis vėl yra tvarkoje su palengvėjusia 
sąžine. Jam atrodė, kad kunigo užduotoji 
trlją potarėlią atgaila aiškiai per maža ir 
Jis pats pridėjo švč. M.Marijos litaniją.



&tai jums, <ad ir sugalvoti, bet du aiškūs 
dviejų penioautų, atgailotojų pavyzdžiai. 
Jie abu nusidėjėliai, nore ir nevienodai, 
ir dėl to abijų nepavadinai tuo atžvilgiu 
tie gerais. Tačiau ir nusidėjėliai būdami 
abu vienas nuo Kito tuojau pst atsiskyrė. 
Jie abu galėjo lygiai pagerėti, bet taip 
neatsitiko. © neatsitiko dėl to, kad vie
nam et gaila, tai yra pasitaisymas rūpėjoį o 
kita* ne. Vienas jų buvo geras penitentas, 
o kitas blogas. Geras dėl to, tad jis savo 
nuodėmes tikrai norėjo panaikinti ir panai
kino, tikrai norėjo dorian gyventi ir tuo 
nuoširdžiai rūpinosi. Kitas buvo daug blo
gesnis savo gyvenine už šitą, bet nei jis 
rimtai galvojo išpažintį atlikti, tai yra 
pasinaudoti tuo sakramentu savo gyvenimą 
sutvarkyti, nei jis Ją rimtai ir nuoširdžiai 
atliko. 0 svarbiausia, kad jis ir ateityje 
nebenešė ką nors pakeisti iš to, dėl ko jis 
buvo žmonos ar kitų namiškių prikalbėtas at
likti išpažintą.

Gitas penitentų nevienodumas reikia 
gerai Įsidėmėti, nes dabar reta gerų, o la
bai daug tokių, kaip pirmasis. 0 tai rei
kia Įsidėmėti/ Dėl to, kad blogas peniten- 
tas ir toliau pasiliks blėgu žmogumi, nes 
atgailos sakramentas jam nič nieko nepade
da. Tik geras penitentas, tikras atgailoto
jas gali iš jo gauti neišsivaizduojamai di
delių malonių. Mes turime būti suinteresuo
ti būti tik gerais penitentais, tik gerais 
atgailotojais, nes kitaip beprasmiška mums 
eiti išpažinties. Geram penitentui išpažin
tis visuomet padeda. Ir su Kiekviena jų jis 
vis labiau garėję. Blogam ne tik nieko ne
padeda, bet su kiekviena jų Jis vis labiau 
tolata ir nuo gero ir nuo l^ievo. baug buvo 
ir seniau ologų penitentų ir dėl to dabar 
tiek Jau seniai nebeinančių išpažinčių ir
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nebenorinčių Dievo, Jų dabartini* nljinas 
llpačinties siliciai išduoda kokie jie ta
da buvo penitentai. Jie baro blogi atgai
lotojai ir dėl to ir atgalios sakraaentae 
nieko j iena nedavl. JO* tai netaiakite, 
tik valdindaai, kad atgailojotet nes snsi- 
laakaite panašiai liūdnų pašaknių. Jūs nu
kirtę tik geri penitantai, tai tikri atgai
lotojai ir atgailotojos, ssum.


