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‘‘'apraše ai meaišpatintles einame ne tik 
kada papuola,oet Ir pas ką papuola. Pasižiū
rėkime, kur į laisviau prieiti Ir eina&a.Be
velk visai mums neturi reikšmės,koks tas 
nuodėmklausis.Bet iŠ tiesų reikėtų eiti tik 
pas vieną Ir tą patį nuodėsUdLausįxKodėl taip 
geriau,bus pakalbėta atskirame pamoksle.Dau
geliui, gal būt. Ir neįmanoma turėti savo 
nuodėmklausį,jeigu ne vietoje gyvena Ir ku
nigai keičiasi,bet miestuose ar miesteliuo
se, kur yra pora ar daugiau kunigų ir žmogus 
gyvena netoli nuo bažnyčios, tai Įmanoma. 
It kitos puses, kur tik vienas kunigas tėra, 
tai pasirinkimo nebegali būti: visi daugu
moje priversti eiti tik pas tą,šakysims,pas 
parapijos kleboną, vis dėl to, kai yra 
galimybė rinktis ir turime tokią taisą rink
tis, iškyla klausimas,kaip tą nuodėmklausį 
sau pasirlnK.ti.Juk visi kunigai, visi atro
do, vienodai gali išklausyti išpažinties ir 
pagal ką čia pasirinkti? O iŠ tiesų rinktis 
galiami ir net būtina, kokių čia laikytis 
taisyklių?

xxxx^xxxxxx&xxxx
Hankančia nuodėmklausį, pirmiausia rei

kia žinoti dėl ko jis renkama ei. Sis klau
simas sau reikia statyti dėl to, kad Žmonės 
sau nuodėmklausius renkasi ne dėl ko vieno 
ir to paties dalyko. Net laikinai rinkdamie
si nuodėmklausius, Žmonės turi s^vo apskai
čiavimų. btai sėdi trys kunigai, o žmogus 
tik pas vieną iš jų eina išpažinties. Dėl 
ko jis Čia pasirenka tą, o ne kurį iš kitų 
dviejų. Ir tuojau pat išryškėja, /lenas pa
sirinko dėl to, kad pas tą buvo trumpiausia 
eilė ir jis pramatė, kad greičiau prieis
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išpažinties. Beiškia pati iŠpažintis tam 
nerūpėjo, o rūpėjo tik greitas jos priėji
ma a. Kitas padarė priešingai. Jis atsistojo 
tan.nur ilgesnė eilė. Ir no dėl to,kad vė
liau prieitą išpažinties, o dėl to, kad pa
stebėjo, jog tas nuodėmklausio su kieuvienu 
savo penitentu kiek ilgiau už kitus kunigus 
užsiima. O jis irgi turi klausimėlių ir no
ri rasti tokį kunigą, kuris jum padėtų, juos 
ižodctki išsiaiškinti. Beiškia, tam rūpėjo 
geriau atlikti išpažintį ir jis nesirūpina 
ar tai bus dabar, ar vėlai vakaro: kad tik 
gautų pasikalbėti su tuo jam atrodančiu geru 
kunigu. Kitas priešingai. Pamatė Jog anas 
nieko nesako savo penitentams, o tik kiek 
paklauso, kol tas kalba,paskui duoda išriši
mą ir tuojau pat paleidžia. Jom tas patiko 
ir,palikes tą pasienį, perėjo į kitą, kad 
tik nereikėtų klausytis ilgą kunigo pamo
kymų. “‘aiškia ir tam^lšpažintis mažai rūpė
jo ar, geriau pasakius,jis tenorėjo tik dfctx 
km tokios išpažinties: grynai savos. Kitas 
vėl dėl ko nors pasirenka jau kelis kartus 
pamėginąs prieiti prie vieno ir prie kito 
kunigo.Kai taip pamėgina, tuojau pat nu
sprendžia į vieną ar į kitą pusę. Pagal tą 
persvarą ir pasirenka.

i'aigl svarbu žinoti dėl ko renkamasi. 
Kaip jau viename pamokslėlyje kaibėjau,žmo
nės renkasi sau nuodėmklausius dėl visokių 
žemiškų pasilengvinimų: kad nebartų, kad 
didelės atgailės neužduotų, kad neįspėtų, 
kad daug jų nepaklausinėtų, kad ilgai prie 
klausyklos nelaikytų, kad pažįstamas nebū
tų, kad Juos visada paguostų ir t.t. Fienas 
kunigas senas ir neprigirdi, jį renkasi,kad 
ne visa teišgirstų, altas jaunas ir lengviau 
į kai ką žiūri, tą renkasi,kad geriau praa 
spruktų su keblesniais reikalais. Kunigai 
nevienodi: vienas linksmesnis, kitas gražes
nis, kitas švelnesnis, kitas mandagesnis.
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išpažintyje jie irgi kiekvienas elgiasi sa
vaip* kiekvienas pagal savo būdą, pagal save 
sąžinę, pagal savo uolumą ir t.t.

Suprantama, jog nuodėmklausį rinktis 
dėl tokių nors ti žemiškų išrokavimų iš sa
vo ar kunigo pasės os išmint inges ir dargi 
nedoras dalytes. Kokis ten išpažintis,jeigu 
kunigas kurčias, o penitentas to tik ir no
ri, kad jis negirdėtų, ką pasako. Kokie ten 
išpažintis, jeigu kunigas labai atšalęs,ap
sileidę s, visa leidžia pro pirštus, o penl- 
tentas dėl to cik džiaugiasi, kad ir išpa
žintis bus atlikta ir,nieko nereikės savo 
gyvenime pakeisti. Koala ten išpažintis,jei
gu joje užsiimama vien tik saldžiomis paguodė 
»is, gražiomis pasakėlėmis, jautriomis asa- 
rslėnis,o gyvenimiškos dvasinės naudos ir 
per daugeli matų nesimato, jftpie tokio nuo
dėmklausio ir dėl to einant išpažinties ir 
visą savo gyvenimą galima likti labai nedo
ram arba jei ir ne tokiam, tai nei Žingsne
lio nepagerėti.

faigi, renkantis nuodėmklausį reikia 
žinoti,kad mos turime ji sau rinktis tokį, 
kad jis mums bdtų pats geriausias padėjėjas 
kelyje | dangų. Dėl to mes nenorime nei kur
čio,nei tyčia negirdinčio,nei ranka žegno
jančio - koja baladojaučio, tai yra per daug 
greitoja nesirenkame mes sau nuodėmklausio 
dėl to,kad jpos mums patinka jo gręžtis plau
kai ar graži eisena, kad mus žavi gražus jo 
baisa, kad jis gražiai gieda, groja ar pa
mokslus sako, ar meiliai šypsosi, ar visada 
užkalbina, ar dėl ko kito,nieko bendro su 
lšpažintiaė neturinčio jo teigiamo bruožo, 
o juo labiau neigiamo. Nesirenkamo jo dėl 
to,kad mums patinka dažnai graudintis, o jis 
kaip tik moka prie to privesti, nei dėl to, 
kad nieko nesako mums po išpažinčių ir dėl 
to greičiau mus atpalaidoja, nei dėl to,kad 
atleidžia tik su "Sveika Marija" ir visada
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duoda išrišiiaą. i’okie iš Misų pusės norai 
bdtų netikę. nes 41a padėtų išs ir Įtikti pačią 
paprasčiausią nuodėmklaasl, tok|, kuris ne 
dangun ana vestų, o šiaip būtų nona dėl ko 
nore maloni stovykla prie altoriaus, sakyk
loje ar ir klausykloje. £_

Kai renkamės nuodėmklausį, tai^š jo 
pasas viskas tari būti taip,kaip aums geriau 
tiktų išpažintims klausyti ir dangas vesti, 
kimiausiai jis auna jttnfc turi Pilti Dievo 
atstovas ir dėl Dievo bei musų sielos reika
lų visiškai atsidavęs, nors iš išvaisdos b&tų 
paskutinis kalaite. Jis turi būti ir mokytas, 
ir išmintingas. Jis turi būti uolus savo 
darbe, rūpestingas pareigoje ir jai visiškai 
atsidavęs^ Jis turi būti kantrus ir tikrai 
noris auna padėti. Bet padėti ne pagal adau 
supratimą* o pagal savo, paga Bažnyčios su
pratimą. Jis turi būti, kaip reikia griež
tas, o kur reikia ir švelnus. Griežtas pa
čiuose principuose, o Švelnus juta pritaiky- 
damas. Bet jeigu ir nebūtų name kaip Švelni 
Vilnele, svarbu, tad mus vestų teisingai) 
tiesiu keliu, nedarydamas su nuodėme ir blo
giu bendrai jokio kompromiso. Kai aš taip 
vištą išvardiju, jums manau, jau lenda į 
galvą mintis, kad aš dar pridėčiau ir svar
biausią savybę, kuria taip pasižymi gera*, 
nuodėmalausis, ir būtent) šventas, bet aš 
to nesakau. Geras nuodėmklausls ne būtinai 
jums visada bus šventasis, uažnei užteks 
tik, kad jis bus visais atžvilgiais geras. 
Nors jums atrodo keista, bet nesistebėkite. 
Gare, žinoma, ir tai būtų idealas, jeigu 
jums pavyktų susirasti toki nuodėmklausį, 
bet sakau, nebūtina. Žadinu tai nereiškia, 
kad nuodėmklausio gali būsi pats nusidėjė
lis. anaip tol. Kaip jis ves tada jus prie 
Dievo? Bet šventas, kaip mes dabar supran
tame, jis gali jums ir nebūti. Reikalas tas.
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kad gali būti žmogus labai šventas pat* 
sau, bet visiškai nesugebėtų kitiems vado
vauti. siekiant šventumo. 0 gali būti žmo
gus ne iš švenčiaušiųjų, o tik Šiaip geras, 
o labai išmintingas ir gabus tame reikalo 
nedėti kitiems. 0 čia pirmojo eilėje reikia 
ir žiiirėti šito, nes Jis juk bus musų, o 
ne savo paties nuodėmklausio. Žinoma, pats 
nei kiek nesirūpinąs savo sielos reikalais, 
negalės nei kito reikalais tinkamai rūpin
tis. Apie toki mes čia ir nekalbamo. i*oks 
jau seniai pateko i pirmą kategoriją, kurią 
Jau nubraukėme pr pirmiau.

Aaigi, trumpai gulinant, tenka pasakyti, 
kad mos patys žiūrėtume, goriau oskant•ne
retame sau nuodėmklausį pasirinkti tik 
žiūrėdami dangaus karalystės, savo išgany
mo, ir nuėdsmklausio asmenį pasirinktume 
kaip tik tošį, kuris tam daugiausia atitin
ka, nors mums patikti dėl kokių kitų savo 
>A bddo ar kitų savybių ir neprisisEaitytų 
prie mūsų simpatijų būrio. amen.
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