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•»«u pasakojau, tad penitentas tari tei
st Pėsirinkti sau nuodėmklausį* lygiagrečiai 
su ta tai*e jis turi teist reikale ji pa
keisti. Bet kaip pasirinkimą dauguma padaro 
labai nevykusiai, taip pat padaro ir keis
dami saro nuodėaialaasine, kaip dažnai renka
si ne dėl savo sielos išganymo, o dėl savo 
patogumo, taip ir keičia daugina Žiūrėdami 
žemiškų sumetimų, negu antgamtinių. Taigi 
iškyla reikalas ir čia pasiaiškinti ar keis
ti pasirinktą nuodėmklausį'? Jeigu galima ji 
keisti, tai kada ir ant kokio?
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Pirmasis klausimasi ar reikia keisti 
vieną kartą pasirinktąjį nuodėmklausį? Čia 
atsakymas gali būti dvejopast jeigu pasiro
do netikės vadovas 1 dangųųereikia keisti, 
jei jis tam tikslui tinka, nors ir dėl ko 
nors nepatiko. . aip anksčiau minėjau, nuo
dėmklausiai nevienodi: vieni labai stropūs, 
kiti mažiau uolūs, treti gali būti ir visai 
atšalę, o savo pereigas atlikinėti tik dėl 
to, kad reikia jas atlikti. Dėl to tokie iš
pažinčių klauso labai paviršutiniškai, ne- 
•tydžiai, atlikdami tik tai, kas būtiniau
siai duoti išrišimą, kuri paprastai davinėja 
irgi nežiūrėdami galima ar ne ji duot i. Kas 
yra issųpcesaLia^.Jt«axxadqsxkkklengveiaani3,ta8 
kaip tik tokio nuodėmklausio ir ieškosi,nes 
jam jis daugeliu atžvilgių yru parankus, 
nieko nesako, nieko nereikalauja, už nieką 
neįspėja, leidžia taip daryti, kaip tik pats 
oeišmanai, nors ir nieko neišmanytum. Tačiau 



rimty* žmogus, kuriamrūpi savęs išganymas, 
ant tokio nuodėmklausio pakliuvęs* nebus 
patenkintas, kadangi aiškiai pamatys* nur 
jo patarnavimas veda. Pas tok) nuodėmklau- 
s J. gali eiti išpažinties šimtą karti)* o nie
ko iš jo nesužinosi, nepasimokysi, nepage
rėsi. Priešingai, jis gali tave visiškai 
užmigdyti dvasiniam gyvenimui. XX Irs toki* 
saka pasakėlė apie velnią, kaip jis klausė 
išpažinčių^ Įsėdo kartą* prisitaikęs, ne
labasis Į klausyklą ir pradėjo klausyti iš
pažinčių. Sina žmogus pas ji išpažinties 
nežinodamas, kad ją atlieta pas pačią praga
ro dvasią ir steoisi. Bar taip nebuvo atsi
tikę. Jis sakot

- Pakeikiau.
0 velniast

- Hu ir tas čia tokio? Hera nei reikalo 
sakytis tokius niekus.

d ist
- 3u žmona ouvau susipykęs.
0 velniast
- Ir gerai padarei. Bobos nemuši ir 

negyvenai.
fast
- Svetimoteriavau.
•elniąsi
- Tas nėra joti* nuodėmė. xai prigim

ties Aft reikalas.
Žmogelis:
- Pavogiau. 
velniast
- IŠ ko? begoto ar biedno?
- Begoto.
- "e nuodėmė.
Žmogelis galvoja, kas čia yra. Taip 

niekada kunigėlis nedaro. *am kilo Įtarimas* 
begu jis čia yra. Pažvelgė pro langą ir pa
sakot

” Tu* turbūt, nelabasis* o ne kunigas 
esi, kad visokios nuodėmės tau niekas.



/elnias supyko, kad jam nepavyko žmo
gelio apgauti ir nebaigęs klausyti jo išpa
žinties. nudūmė pragaran.

^azkada, dar vaiku būdamas, girdėjau 
šią pasakėlę ir net nebeatsimenu, kas dau
giau joje buvo, bet šis opisodėlis ne kartą 
gyvenine prisiminė, girdint žmonių kalbas 
apie išpažintis ir stebint kaip kai kurie 
kunigėliai jų klauso, ateina žmogus ir sa
kosi jas savo dvasines ligas ir b^das, o 
jis subaręs "Pasakojisai čia man visokius 
niekus. Kokios čia nuodėmėss išgėriau, kor
tomis lošiau, su boba susipykau? Kam neat
sitinka tokie dalykai? Jei neturi rimtes
nių, nei išpažinties neik..." arba kokioms 
moterėlėms uždrožia: "Ir ko čia vaikštinėji 
kas savaitę, šalsi jau nusidėjėlė, ar neuž
tenka kas mėnesi ar kas du...? arba prieš 
Velykas paskelbia: "Jūs savaitiniai dabar 
neikite prie klausyklų. Pegul eina tie me
tiniai, jie ir taip retai teateina. Užleis
kite jiems vietą. ” -h? keistas ir nesupranta
mas uolumas teks. jdAllšš Uolias nustumia i 
šalį, o apsileidėlius pagerbia. Ir kam? o 
gal tos ir tie "savaitiniai" ar"dvisavaiti
niai" taip pat nori /elykose eiti Komunijos, 
ir nedrįsta, o metiniams ji nei Šildo, nei 
šaldo. 0 ar negalima buvo taip pasitvarky
ti, kad visiems bdtų patarnaujama. Pagal ir 
tie masiniai dėl savo reikalo bent truputį 
pavargsta stovėdami eilėje pusvalandėliu 
ilgiau, o no dėl jų geriems tikintiesiems 
sudaryti tokias sąlygas, kad jie ėję per 
metus išpažinties, nebegali jos prieiti 
prieš tokią jiems brangią šventę ir dėl to 
nei Komunijos nebegali priimti. Žodžiu, ku
nigėlis, kaip kunigėlis, bet pastoraeijša 
kažkokia išvirkščia. Ir suprantama, kad ant 
tokio pakli avęs, jei jis nori savo dvasios 
reikalus gerai tvarkyti, negali ilgiau juo
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naudotis: jis kažkur nares taip bevedpva- 
da&as. fada būtina keisti savo nuodėmklau
sį.

dūaa vtl, kad pakllunama ant risto* 
sąžiningo, protingo, uolaus kunigo, bet tai 
kuo jis nona nepatinkat truputĮ perdaug jau 
gilinasi | visokius mdsų gyvenine kaupa- 
liūs, kiekvienoje išpažintyje via klausinė
ja apie Įvairius reikalus. 0 auna lyg ir 
nemalonu. Išpažintis, tai išpažintis, bet 
mes ne viską ir joje tenorime sakyti, o tik 
atmatavę, kiek nišą nuomone, jam reikalinga 
žinoti, ifis jis verčia ir pačius liek tiek 
pajudėti, galvoti ir gilintis 1 savo gyve
nimai vis jis nori, kad saugotumės a* nuo
dėmių, jų progų, būtume atidesni dvasiniams 
reikalams ir 1.1. 0 mums nemalonu. Ir ima 
pagunda nesti toki. Xpač, jeigu žinoma,kad 
netoli yra visiškai priešingas: lengvesnis, 
netoks griežtas, perdaug nesigilina 1 rei
kalus it t.t. Ot Šitokiu atveju keisti ne
reikia, nes mūsų dvasios reikalai tvarkomi 
visiškai gerai.

atsakant j pirmąjį klausimą ar reikia 
keisti nuodėmklausį, beveik jau atsakyta 
ir į uitą klausimą: kada jį. keisti, jei at
sitinka reikalas jį keisti, trumpai čia ga
lime pakartoti tai, kad nuodėmklausį* keis
tinas tada, kad matome, jog jis nieko gero 
mums dvasiniam gyvenimui neduoda, o priešin
gai, gal biit dar trukdo save tobulinti, nes 
nėra tane dalyke net tiek uolus, kiek im 
patys Čia rodome uolumo, žinoma, nuodėmklau
siui čia pirmenybė ir reikia jo nurodymų 
klausyti, bet ir mes kiekvienas turime gal
vas ant pečių ir dėl to galime suprasti la
bai išmintingai jo patarimai ar ne? Veda 
jis mus į gerą, vietoje stovi, ar gal net 
atgal traukia? šitai nustačius, tik ms pa
darome sprendimą dėl pasinaudojimo jo patar
navimu.

%endrai čia reikėtų laikytis tokios



taisyklės; iš pat; Karto tuip apsižiūrėti 
ir pasirinkti nuodėmklausį, Kad būtų patai
kyta tik ant garo Ir keisti nebereikėtų.Mat 
kaltaliojima i nieko gero neatneša niekada. 
Koka jis bebūtų tas nuodėmklausio visada 
pat jį einant išpažinties gali dar Siek 
tiek padėti, nes nemanau, kad nors vienas 
kunigas klausykloje norėtų ko nors blogo 
savo penitentams. Be. Kiekvienas stengiasi b® 
tat i geras pagal savo sąžinę jie kiaai* vi
li nes atsakomybe prieš Dievą. Tačiau ne 
paslaptis, jog ir kunigų pasitaiko taip va
dinėms labai laksistiškos aušinės, tai yra 
tokių, kurie beveik jau nebeĮžiūri nuodėmių 
arba jos jiems turi būti tik tokios, kaip 
tiems apsileidėliams penitentams, tik ko
kios ten vagystės, žmogžudystės, abortai, 
ir panašios, o jei Žmogus nori siekti tobu
lom, to jie jau nebesupranta ar nenori su
prasti ir nebenori patarnauti. Bot im tai 
turine matyti ir asu pasirinkti tokiuos,ku
rie matytų daugiau, nagu tik arklio pavogi
mą, žmonos pametimą ar ką panašaus, o jei 
žmogus nori siekti tobulumo, to jie jau ne
besupranta ar nenori suprasti ir nebenori 
patarnauti. Taigi, iš karto pasirinkti sau 
tinkamą ir laikytis. Tik labai kraštutiniu 
atveju jį keisti, pamačius, jog iš jo pa
tarnavimo ir ilgą laiką nieko gero nesigau
na. ir kodėl taip reikia daryti? Dėl to,kad 
kunigas, nors ir ne iš veido, tai dvasiojo 
turi tave pažinti. Jeigu kunigui penitentas 
naujas, tai jis tiek tiek apie jį težino, 
kiek tas jam teikiasi pasisakyti. Bet tada 
labai mšai tegalima padėti: tik duoti iš
rišimą* jeigu penitentas to vertas, ašie 
dvasinę vadovybę, apie siekimą tobulidb ta
da negali būti nė kalbos, tad nuodėmklausio 
pastovumas mums garantuoja geresnį savo 
dvasios reikalų aprūpinimą, su tvarkymą. 
Jeigu mes tuo suinteresuoti, tai turime



teiti suinteresuoti Ir turėti nuolatinį sa- 
70 nuodėmklausį.

labai netiką* paproty* nuodteKklausius 
kaisti nelyginant čigonui savo Kuinas.Vie
ną savaitę eina pas vieną, kitą - pas ki
tą, tračią pas tračią ir taip visą laiką. 
Ko toks Žmogus tuo nori pasiekti? Labai 
jau aišku, Juk na savo paties garo. Ji* 
taip daro dėl kokią savo išskaičiavimą ir 
tie išstoičiavinsi yra grynai žemiški.Taip 
einant išpažinties galina lengvai išsisu
kinėti, nuslėpti, sumaišyti, pasirodyti 
geresniu ir t.t. Pasidera tokia nuodėmė, 
nuėjo pas kitą - ana* nebežino, kaip buvo. 
Pasidarė su anuo kas nors, atėjo pas tra
čią. i’aip vaikščiojant išpažinties ir pats 
reikalas kunigui gali būti taip perstato
ms, kad jis bu* auklaidinaass, na* visai 
nitas dalykas, kada ji* visą laiką apie 
reikaląą eigą informuojamas, ir kada tas 
daroma su pertraukomis, daug ką nuok vieno 
ir kito nuslepiant. Ir dėl to taip atsitin
ka, kad žmonės eina dažnai išpažinties ir 
Koounijos, kurios juo* leidžia visi ją ap
gauti nuosėmklausiai, o gyvenime daro vel
niavos, darbus, kurie jokiu bildu nesideri
na nei su dažnomis Kofimnijomis, nei su daž
nomis išpažink imsi. ?oto pasitartas ar pa
sitarto manosi esanti teisi, nes jo* gi 
nuodėmklausį* nepasmerkė ir neuždraudė, o 
iš tiesą atsitiko dėl to, kad jis yra ap
gautas maišant savo išpažintis, aogastos 
ir vienas ir kitas, ir trečias. Ir niekas 
iŠ šalies tokio tariamai gero tikinčiojo 
nebegali pataisyti, na* jo negali pataisyti 
ir visas dešimt nuodėmklausių, kuriuos jis 
kaitalioja. Visai gi kitas dalytos teitą, 
jeigu žmogus eitą tik pas vieną nuodėmklau
sį. ir nuoširdžiai norėtą tik gero, i'ada
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niekada taip neatsitiktų, ged tikras blo
gis gali prasprūsti pro klausyklos lange
li ir taip siautėti gyvenine. Tuo būda pa
sirodo, kad taiso pasirinkti sau ir keik
ei nuodOaklausi daugeli Ted* a« I dangų, o 
stačiai 1 pragarą, nes yra labai piktnaudo- 
^ana.

Keifcątų ir j tuas apie tai rintei pagalvo
ti, anen.

19b'/. 2.27.


