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^uodėmklausis yra nepaprastas aunas as
muo. Jis auu pastatytas ir teisė Ji * ir ao- 
kutoju, ii’ gydytoju, ir draugu, ir patarėja, 
ir guodėju,ir ramintųjų, ir baudėja ir tė
vu - viskuo, kokio reikia amas kelyje į iš
ganymą. svarbiausia, kad jis toks mos yra 
ne kokios tai žmogiškos valdžios paskirtas, 
o paties Dievo duotas per Bažnyčią. Jo galia 
ir valdžia anas nežemiška ir nežmogiška, o 
antgamtinė ir dieviška. £ą Dievas gali name 
čia padaryti, tą ir nuodėaklausis, jo var
du, nes jam suteikta teisė atleisti ar ne
atleisti mums nuodėmes ir dangas tai patvir
tina. Jis turi teisę leisti mus p į dangų 
ar ne - Jam įteikti amžinosios laimės rak
tai. i>ėl to su juo susidūrus, negalima biie 
kaip apsieiti. Bet žmonės Čia visaip apsi
eina t vieni labai gerai, kiti dargi Žabai 
blogai, l'al priklauso nuo to, kaip Jie su- 
Jrante kunigo valdžią ir galią į Juos.abie- 

ų tų žmonių grupių elgesys su nuodėmklau
siu galima suvesti į vieną dorybę ii' į vie
ną nedoryoę, kuri paprastai išpažintyse iš
ryškėja, tai tobulybė ir nusižeminimas. Su
prantama, jog puikybė išpažintyje taip su 
Ja nesuderinama, kaip ugnis ir vanduot aiš
ku jog nuolankumas joje turi būti, ir fakti
nei yra, mdsų pasitaisymo pagrindas, Anie 
tai keletą žodelių.
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Visada pasitaikydavo, o dabar ir labai 
dažnai pasitaiko išpažintyje ginčų. Peniten
tas nori pakosanduoti nuodėmklausį, lyg kad 
ne Jis pas kunigą yra atėjęs išpažinties,o 
kunigas pas Jį turi atlikti ją. Iš šalies 
stebint tai atrodo ir keista, ir Juokinga, 



ir pikta. *eip žmogus gali iki to daeiti. 
Bet taip būna. Na visada daeinama iki muš
tynių, bet netoli to.

ateinu žmogus išpažinties moko apie 
nieką neišmanydamas, niekuo nesirūpinda
mas, nieko pačioje išpažintyje nepadaro ir 
pradeda su tavim ginčytis, iai jam atrodo, 
jog čia ne nuodėmė, jog galima ir taip, ir 
taip, ^radeua tau įrodinėti, kad jo pusėje 
tiesa. 0 ta tiesa tokia, kad galima abor
tus daryti, kad galima vo^ci, konkubinate 
gyventi, mišią neklausyti, švenčių nešvęs
ti, teisingumo nebesilaikyti, girtuokliauti 
ir t.t. Galų gale pasako, jog labai abejo
ja apie paties L levo buvimą. Mat per radi
ją ir per teisvisiją pasakoja, kad nėra,o 
bendrai, didelis klausimas, aiškiai matosi, 
kad Žmogus jau nureligėjęs, kad jau nei ta 
išpažintis neberūpi, o reiškia dar preten
zijas, kad jam būtų duodamas išrišimas, kad 
jis dar būtų pripažintas kataliku, kokiuo 
buvo prieš 50 metų, kada dar buvo kaip Žmo
gus, o jeigu pasakai, jog jokiu būdu išri
šimas negalimas duoti, kol jis nesusitvarko 
šėmos reikaluose ar kol jis neatnaujins sa
vo tikėjimo, ar koš neavsižaaa neapykantos 
ar dėl kito kokio svarbaus pataisytino da
lyko, jis pradeda kibti.

- Tai ką? išrisimo man neduosi? kaip 
tai neduosi? /isada ir visi duodavo. Neduo
si ii* nereikia, aš ir visai galiu apsieiti 
oe tos jųsų, atsiprašant, ilgaskvernių, iš
pažinties. atsirado, pabaugins, išrisimo 
neauos.

ir jis net nelaukta, kas toliau bus 
daroma ar sakoma, apsisuka nuo langelio ir 
drožta stačiai pro duris, -atseit, didelio 
protesto kunigui ženklaus.

Tas dalykas, suprantama, sugalvotas, 
bet labai panašiai gyvenime būna, priešiš
kos dvasios, puikybės dvasios dabai* klok-
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/lenams žingsnyje: Kas aš. Kuo toks tikin
tysis kunigą laiko? Kas gi jam tas nuodėm
klausiu yra? &ei daugiau, nei meilau kaip 
vaikėzėlis, korio paslaugos jis reikalin
gas, kad nubėgtų J. kioską nupirkti degtukų 
jam papirosą užsidegti. ^aprašo, ir jei tas 
atsiseko, išgirstai

- ak neisi, tu rupūže. Palauk aš tau... 
lai mes suprantame, kas yta tas atgai

los sakramentas, kaip Žinome, kas yra tas 
nuodėmklausis, niekaip nebegalime tokio el
gesio su tais dalykais suteikiat. Kokia čia 
begali būti atgaila, koks čia begali būti 
taikymasis, kada jis niekina tą, kas jam 
turi būti vadui kada ji laiko savo berniu
ku, ir tai pačiu mažiausiu. Nusikalbėti su 
tokiu prie klausyklos langelio neįmanoma. O 
neįmanoma dėl to,kad jis pilnas, kaip sako
me, puikybės, kuri jam, net ir čia atėjus, 
neleidžia nusižeminti prisipažinti nei prie 
nuodėmių, nei sutikti, kad kas nors galėtų 
ji čia teisti, davinėti nurodymus.

O iŠ tiesų kaipgi turi būti? /Įsai at
virkščiai. Kunigas klausykloje mums turi bū
ti viskas. Jis mums ir teismą padaro, ir 
sprendimus išneša, ir paliepia, ir perspėja 
kai reikia, ir pabara ir mes negalime Čia 
Jrieš ji pakelti savo nosies. I4es teisiamie- 
i, mes pavaldiniai. Patinka mums tai ar ne

įeitas dalykas, bet kol taip lievo sutvarky
ta. tik taip tegalima reikalus tvarkyti, ar 
gali vagis, žmogžudys, kitoks prasikaltėlis 
sugautas ir pastatytas prieš teismą murmėti, 
reikšti nepasitenkinimą, turėti savo nuomo
nę, nesutikti su teisėjo sprendimu, nepriim
ti jo uždėtos bausmės... Tegul tik pamėgina 
taip pasielgti, X jam bus paskaityta nauju 
prasikaltimu ir už tai nauja byla iškelta: 
negalima teisme Įžeidinėti, jam turi būti 
pagarba. O Čia? Čia lygiai tas petsx Tik čia
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gal t o». s a k irtum* s, kad kaltininkas pas 
teisėją gali ateivi ar neateiti, o atėję* 
gali jam kalbėti ką tik nori, na s žino, jog 
Jokio* bylos jau už tai niekas nekels. Bet 
taip neturi Dilti. Neturi būti dėl mūsų pa
čią gero. Juk Dievas mums leido tofc| leng
vą, tokj. humanišką teismą. *rgi neverta tuo 
pasinaudoti ir dargi dėkoti Dievui už tai, 
vietojo pūtimo*i. Juk goriau taip būti tei
siamam, kaip dabar čia kunigai Jo vardu da
ro, nagu po mirties pakliūti J. kitokį, teis
mą, kur uodega jau neoepakeliama. 0 nusiže
minti vis tiek reikės, nori nusidėjėlis ar 
ne.

Paigi, kai me* einame išpažinties at
siminkime, kad visokio paikybė čia padėtino 
i Šalį, <ad Juo didesnis čia Dus parodyta* 
iš mūsų pusė* nublunkamas, tuo mums patiem* 
Du* labiau pasitarnauta. Dėl to niekada ne- 
aijausklmo išpšžintyje pažemintais, nors 
gautume ir pastabų, ir įspėjimų, ir pabari
mą. Be šito teismo negalima. Mes tik džiau
kimės, kad visa tai vyksta tik tarp keturių 
akių ir taip švelni* forma, fegul mūsų pui
kybė nesutrypia Dievo duoto didžio ir taip 
naudingo mum* sakramento, kad amžinybėje 
nereikėtų to labai gailėtis, ^men.
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