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^saat daugiau sunigų ir turiu.t laisvę 
pasirinkti nuodėmklausį, daugelis peait mi
tų ima vaikščioti išpažinties pas daugeli. 
Pas vieną ne visada yra patogu, turint ga~ 
limybę vaikščioti pas įvairius nuodėmslau- 
aius patogiau ir dėl to palinksta į tą pu
sę, kur nalcmšau. Tačiau žiūrint grynai 
dvasinio gero, būtina išspręsti ir šį tlau- 
einą. Pas vieną ar pas daugeli nuodėmklau
sių vaikščioti išpažinties?
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*aip pačiam tako su tuo klausimu susi
durti ir stebėti, ką kiti daro, reikia pa
sakyti, jog Žmonės labai rotai tevaikščio
jo išpašintlas pas vieną nuodėmklausį. O 
tas ėjimas vis ne pas tą patį nuodėmklausį 
turi daug priežasčių.

Pirmiausia vieną sunku visada turėti, 
žmogui pasitaiko būti įvairiose vietose ir 
įvairiose bažnyčiose gauti religinių patar
navimų. ūėl to jis išpažinties eina ten ir 
pas tą nuodėmklausį, kurį ir kokį atranda. 
Paskui, išpažinties elnamanregaliariai sau 
paskirta laika, o įvairiomis progomis, per 
kokius nors vietos atleidus vieną kartą vie
noje vietoje, kitą sartą kitoje. Tai namie, 
taisvetur, p dėl to ir nuodėmklausiai pasi
taiko turėti siti. Tuo būdu žmogus lyg ir 
priverstas Išpažintį atlikinėti vis pas ki
tą kunigą, eiga kas eina ir pas savo para
pijos kleboną, visada pas jį ir netaiko,nei 
negali pataisyti. Jus ir čia einama tam 
tiromis, Žymesnėmis progomis, o kai atlai



duose yra sočias, negi eisi pas saviški? 
“e to, pas saviški susidaro ir kokių nepa
togumui pažįstamas su juo kitokių reikalų 
turima. 0 Žmogui tuojau tyla mintis: k# pa
galvos, ką pasakys ir nabeina pas toki. li
tą vartus, dėl to paties nepatogumo, dėl 
išpažinties, kuri ir neturint pažinties Sa
lia klausyklos, ilgėliau naudojantis vienu 
patarnavimu, susidaro jspddis, jog jau ir 
jis pažįsta. Iš tiesų taip ii* bdnai nežinai 
Penitento nei vardo, nei pavardes, bet j| 
jau pažysti iš matymo, tad toks yra. Paga
liau jei ir ne iŠ matymo, tai iŠ balso li
nai, kad su tokiu jau esi susitikt* ir ne 
vieną kartą. 0 kai žmogui kas nors svarbes
nio atsitinka, jis jau vengia šitokio nuo
dėmklausio, eina pas mažiau pažįstamą ar 
ir nspažjstamą. žodžiu, faktas lieta faktu, 
kad bent daugume žmonių išpažinties vaikš
čioja no pas vieną nuodėmklausį dėl Įvairių 
priežasčių! dėl negalėjimo pas vieną visą 
laiką vaikščioti, dėl nedrąsos ar kitų tan
kumų, nors tam tikra penitentų dalis gali 
būti prišingai priversta vaikščioti tik pas 
vieną, sakysime savo parapijos kleboną.

*aip jau iki Šiol galėjote pastebėti 
nei vieni, nei kiti nžodtaklausio čia ne
rinko dėl to, kad jis batų vienas, ar dėl 
to kad jų bdtų daugiau, lėčiau čia turėtų 
bftti statomas iš kitos puses klausimas!kaip 
geriau dvasiniam gyvenimui! pas tą pati ar 
vis pas kitą, atsakšnt | ši klausimą, tenka 
pastebėti, jog idealus dalykas bdtų tai,kad 
eilines išpažintis batų galima atlikti vis 
pas vieną nuodėmklausį, o atsitikus kokiems 
neaiškumams, būtų galima pasitarti su kuo 
kitu, tačiau nokaitalioti nuodėmiclausio vien 
dėl to, kad dėl ko nors yra lengviau pra
lįsti su savo nuodėmėmis. Dvasinėse Įstai
gose, sakysime, kunigų seminarijoje ar



vienuolynuose U* yra dvejopi nuodėmklausiai: 
ordinariniai ir ekstraordinariniai, tai yra 
nuolatiniai ir išimtiniai. ^rie pirmųjų at
liekamos išpažintys pastoviai, tat mscuoss 
Kartą ar du aartua patarimo Jas atlieti na 
pas savo nuolatini nuodėmklausį, o pas išim
tini. Šito reikalavimas visiškai supranta
mas. Išpažintis yra ne tik koks paprastas 
pasikalbėjimas su Kunigu, o labai svarbus 
žmogaus gyvenimo veiksnys, kuris liečia svar
biausią mūsų dalyKąj išganymą. Dėl to jis 
turi būti atliekamas tik vien to dalyko ir 
žiūrint, o ne kokio ten nors kito Žemiško 
patogumo. Ėjimas pas Įvairius nuėdėmklaue 
sius yra paprasčiausias savęs apgaudinėji
mas, nes tikrumoje Čia jau nebenaudojama 
išpažintis pirmoje eilėje savęs tobulinimui, 
o tik šiaip dėl ko nors atlikinėjama, psv., 
Įpročio, Įsakymo ar kitko, i'ada, supranta
ma, imama žiūrėti 1 tų pašalinių dalykų: 
kad. nebūtų gėdos, kad nebūtų sunku, kad ki
tas koka iš to patogumas būtų. *ei žmogus 
eina pas vieną nuodėmklausį, jam čia susi
daro, žemiškai imant, šiokių tokių nemalo
numu, bet juos dėl išganymo lengvai nugali. 
Juk nemalonu pailstamasa vis prisipažinti, 
kad atkranti ir atkranti via 1 tas pačiss 
nuoaėnes; daug patogiau kitam via kitam ku
nigui jas pasisakyti, lyg tik pirmą kartą 
pasitaikančias. Ola nereikia iškęsti nei 
tokios baimės, nei tokios gėdos, B®t dvasi
niam gyvenimui tai didžiausias nuostolis, 
žinant vis pas kitą nuodėmklausį, darbas 
vis lyg vėl iš naujo pradedamas ir negali 
nuosekliai būti plėtojamas. įteks nuodėm
klausiu ir savo penitento nepažįsta, jeigu 
ir pažintų, nieko negali jam padėti vieną 
kartą tepatarnaudamss. Be to čia Žmogus 
labui lengvai vis Išsisuka iš pareigos: 
vienas Įpareigoja, kitas neįpareigoja;



vienas i tą labiau dėmesį kreipia, kitas 
i tą ir taip be galo. Kitas reikalas einant 
pas vieną ir tą patį nuodėmklausį.. Jis sa
vo penitentą pažįsta ir gali nuosekliai jam 
vadovauti^ Jeigu jis jo ir nepažįsta ir var
do, ir pavardės nežino, tai visada pažįsta 
pagal dvasinį stovį, kaip tik jis išklauso. 
Pagaliau ir pats penitantas, duodamas dva
sinio gyvenimo apyskaitą, jį&fl praeitu gy
venimu supažindiną. Dėl to gxs visais at
žvilgiais gali susidaryti geros sąlygos 
dvasinei pažangai tiek iš penitento, tiek 
iš nuooėmklausio pusės, eigų gi atsiranda 
kokią klausimą, kurią neišsprendžia tas nuo
latinis nuodėmklauais ar norima palyginti 
jo nuomotu? su kito kunigo nuomone, visada 
galima pasinaudoti nuolatiniu nuodėmklau
siu. taip pat juo galima pasinaudoti ir tais 
atvejais, kada morališkai sunku save nugu
lėti prieš pažįstamą nuodėmklausį. CaČiau 
čia yra visiėkai^kita išpažinties atlikimo 
intencijb ir dėl’avasinio gyvenimo negriau
na, o tik jį papildo: ko nesugeba vienas 
padaryti, tai padaro kitas. Einant gi visai 
kitais sumetimais pas naują nuodėmklausį, 
pasidaro tik paprastas išsisukinajimas,tad 
nebūtum sučiuptas Žinančiojo, o ne išpažin
ties pan&ūdojimas savo dvasiniam gerui.

Dėl to reikėtų visada stengtis pasi
rinkti sau nuodėmklausį ir tik pas jį vaikš
čioti išpažinties, o kai susidso kokios 
nors dvasinės komplikacijos, pasinaudoti 
kitu kunigu kaip ekstraordinariniu nuodėm
klausiu. Bet niekada nedaryk tos klaidos, 
kurią daugelis daro ir tai sąmoningai:vaikš
čioti pas įvairius kunigus išpažinties ir 
tai ne visiškai dvasinės gerovės sumetimais, 
o priešinai, norint išsisukti iš ne kurią 
nemalonumą, kurie kyla dėl nenoro tikrai



a lene i garo, Cal yri* t litrą i naikinti nuodo- 
a«, saugotis jos ir saugotis be jos išbūti. 
*men.
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