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/isi žinome, kad išpažintį dengia iŠ pa

žinei® e paslaptis. *ą kunigas girdi tarp 
dviejų kryžių, to jis nageli įeit iena paša
lnoti net ir gresiant sdLrčiai. Negalima iš
pažinties išduoti nei tiesioginiai, tai yra 
kam nors pasakydamas, ką girdėjo iš peniten- 
to, nei netiesioginiai, tai yra tą nors pa
naudoti iš išpažintyje girdėtos medžiagos 
taip, kad išaiškėtų, penitento aamno. bar 
bestudijuodamas girdėjau tokį, iš profeso
riaus nova atsitikimą, neva anekdotą. Buvę 
Prinioijos. Arinio i jautos klausęs išpažin
čių, po visam parėjęs į kleboniją ir lyg 
skųsdamasis prie visą pasakėt

- įsivaisduokite šaut pirmasis peniten- 
tos ir taip išėjo, kad negalėjau duoti iš
rišimo.

asakė, pasakė. Nieko, atrodo, čia blo
go. kas žino, kas jo tas pirmasis penitemt 
tas buvo, ar jis kitur buvo klausęs išpa
žinčių, ar tik čia klausė pirmą kartą, nie
kas neklausė ir jis nosisiŠkino... Bet, štai, 
netrukus i tą patį kambarį įėjp jaune mo
teris, kažkokia klebono pažįstama ar gimi
naite, ar paprasčiausia interesantė, ir svei
kindamasi su primicijantu, taip jam pasakėt

- Malonu susipažinti. Juk man teko būti 
pirmajai jdaų penitentoi.

*'abar mm no problema toks atseikimas, 
nosžinau jau iš praktikos, kad niekas nesi
giria kunigui, kad pas jį buvo išpažinties, 
o juo labiau viešai. Bet tada sukome sau 
galvast išduota Čia išpažinties paslaptis 
ar no? O profesorius sugalvojęs tokį atsi
tikimą šypsojosi, pagąsdindamas mus bdti 
atsargiais su pasakojimais apie išpažintis.
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faigi, išpažinties paslaptis neišduoda- 
“a, o»a ai tai yra didelė bažnytinė bausmė am 
kunigui, ir nuodėmė prieš Dievą, skleisti 
tai, kas tik Dievai žinotina. Bet gyvenime 
dažnai nes girdime tikinčiųjų supykiną ir 
dėl to nebojimo išpažinčių, kad būk tai kuni
gas išdavė Jų išpažinties paslaptį. Čia aš 
norėčiau Jums papasakoti kalėtą minšlų, kaip 
tai atsitinka.
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Pradžiai vėl Jums papasakosiu ateiti- 
kJLną su vaiką. Man taip nebuvo, bot kas man 
tai pasakojo, perdavė kaip tikrą atsitikimą.

Jūs žinoto, kaip seniau buvo labai priimi 
Inta v1«mb iš kito ir Šio to skolintis ir 
tai taip, Kad nebereikėtų grąžinti. Molėta 
Šeiminintė pas kaimynę druskos - kitą sykį 
duonos kepalą, kokį įrankį ar ką kitą, ka
dangi tokios skolos nemalonus dalykas skolin
tojams, tai nelabai kas tenorėdavo skolinti, 
^engvo daiktų įsigijimo mėgėjas pradėjo bal
tuti skolintis nueiti tokiu© metu, kada su
augusiųjų nėra manio. *aiksi vis labiau pri
kalbinami. Vieną kartą ir atėjo kaimynė pas 
kaimynę pasiskolinti miltų. Šeimininkų kaip 
tik nebuvo namie. Užsipuolė prašyti tėvų 
vardš tai padaryti likusį namie nedidelį 
berniuką. Tas ėmė ir paskolino, kadangi vi
sais šventaisiais žadėjo sugrąžinti. 3et kad 
JM ta skola Jam buvo manos uždrausta, tai 
vaikas Jautėsi nusikaltęs ir eidamas išpa
žinties norėjo taip nors tą kalte nusikra
tyti. X«lp Ji* atlikęs išpažintį ir dar vis 
taško lūkuriuojąs, kunigo paklaustas ko Jis 
dar norįs, vaitas atsakęst

- kunigėli, aš dar turiu vieną nuodė
mę, bet labai bijau Ją pasakyti, kad nepa
sakytum mamai.

kunigas, Žinoma, gan išaiškino, Jog ne
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tik mamai, bet Ir niekam eitam jis negali 
pasakoti, Ką dabar girdi išpažintyje ir Kad 
3aa nereikia bijoti pasakyti visų nuodėauLųi 
dargi šitaip ir reikia daryti, nes kitaip 
bos bloga išpažintis.

j?*ip kunigo ui t Įkrinta s valkas ir pasi
sakys, kad be narnos leidimo kainyne i pasko
linęs šiltų. Išklausš išpažinties, atlaikė 
Mišias ir įlipo sakyti panoksią. 0 tą dieną, 
kaip tyčia jam prisiėjo kalbėti kažką apie 
tuos dalykus, Taigi jis ir dėsto, visai už
miršęs apie savo duotą pažadą vaikui, tad 
tėvai neturi taip griežtai vaiką Japarelgo- 
ti tokiems daly kana, kurie nėra tikros nuo
dėmės, kaip pavx, drasko ar šiltų skolinio 
aas, nes jautresnės sąžinės valkšna tai su
daro didelių sąžinės neramumų. fas berniu
kas, kuris žinojo, jog ir jo mana čia pat 
bažnyčioje stovi ir visa tai girdi, nei ne
pamatė kaip ant visos bažnyčios sušukoi

- Matai| aakei, kad nepasakysi, o Onei 
ir pasukeii

at taip buvo ar nebuvo - nežinau. Manau 
jog kiams nei vienas valkas neišdrįstų to 
padaryti bažnyčioje. Tačiau tas, kas toki 
ateiticiną sugalvojo, alkiai manė apie žiop
lus išpažinties paslapties išdavimus. Iš 
tiesų Čia nebuvo jokios vaiko išpažinties iš
davimas, o tik jam taip atrodė, nes čia,jei
gų ir b»itų kunigo buvo užsiminta apie miš- 
tua, paslaptis negalėjo paaiškėti, nes mana 
nežinojo apie tokią paskolą ir Kunigo bendra 
apie tai kalba negalėjo nurodyti, kad šitaip 
yra padaręs jos sūnus, dėl to ir išpažinties 
paslaptis nebuvo pažeista. Bot vaikai atrodė 
kitaip, nes jis apie savo žinojo vistą.x‘aip 
labai dažnai būna ir su suaugusiais Žmonėmis. 
Kunigas pasako pamokslą nieko apie nieką ne
galvodamas ir Jokios išpažinties medžiagos 
neišduodamas, o tam, kuris tai padaro, jau 
atrodo, kad apie jį kalba ir pasmerkia kunigą. 
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ueiKia čia gerai atsiminti, jog vienas daly
tas /ra išpažinties paslapties išdavia®s,o 
visai kits* Kalbėjimas apie tuos dalykas, 
Kurie daugelio išpažintyse sakomi. Kodėl ku
nigas, pav. .rekolekcijose, kaip vedėjas negi
li panaudoti jo girdėtose išpažintyse me
džiagos bendram parapijos ar vietos dvasiniam 
stoviai nustatyti? *aip tik čia geriausia 
ir paaiškėja dalykas. 3eigų, sakysime, aš 
turius vesti rekolekcijas ir Žmonėms kalbėti 
apie pačias aktualiausius dalykus, o nežinau 
tikros parapijos dvasinės būklės, aš pilniau
siai galiu orientuotis pagal tai, ką girdžiu 
iš penitentų. Jeigu, sakysime, aš buvau nu
sistatęs kalbėti apie girtavimą, o nieko ne
sakyti apie ištvirkavimą, bet išpažintyse 
man paaiškėja, kad čia Žmonės beveik negeria, 
o paleistuvių labai daug, tai argi bus jau 
išpažinties paslapties išdavimas, jeigu pa
sakysiu®, kad išpažintyse daugiausiai susi
duriu su tuo dalyku ir dėl to našau dabar 
reikalą pakeisti savo rekolekcijų planą ir 
kalbėti apie tai. aišku, kad nebus joks iš
pažinties išdavimas, kašKuaSu nes aš tokiuo 
pasakymu nenurodysius, kad koke tai Putras 
ar Jonas, kuris pas mano buvo išpažinties 
taip ir nusidėjo. Bet tam Petrui Ar Jonui 
gali atrodyti, kad aš kaip tik kalbu apie 
juos, o ne apie kitus. *ot tai jau bus no 
dėl mano pasakymo, o dėl jų pačių apie savo 
žinojimo. Jeigu ir jų draugai žino, kad jie 
paleistuviai, tai prie to čia kunigą® kal
tas? Jie žino iš ankstesnių šaltinių, o ne 
iš tokio paskelbimo pamoksle.

xaigi, reikia žinoti, kad išpažinties 
paslaptis niekada neišduodama, nes jos ne
galima išduoti, tačiau taip pat reikia Ži
noti, kad kunigas turi laisvę kalbėti vie
šai apie tokius dalykus, kariuos žmonės sa- 
koei išpažintyse, kada iš tokios kalbos ne
gali paaiškėti asmenys, uėl to, labai ne-
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tudru ir stačia nedora taip klaidingai tą j 
a lytą išsiaiškinus, pasmerkti visai nekal

tai nuodėmklausį ir paikai dėl save klai
dinu įsitikinimo nebalti bažnyčion ar tęs 
pačios išpažinties. Mažą asžiaasiai reikštą 
bent protingai išsiaiškinti tą daljrką.

faigi, niekada nebukina tokiais nai
viais vaikais, kaip tas berniukas su savo 
mitais« kuris besirūpindamas no tiek savo 
nuodėme, o savo asmeniu, neteisingai kunigą 
apkaltino ir tokį išsišokimą padarė, jeigu 
tikšti Manuo pasakoriumi. Sėt jeigu taip ir 
tas vaikas nepadarė ir jo iš viso tokio ne
buvo, ir tokios išpažinties taip pat, tai 
tegul tas mažasanekdotėlis mums įduoda iš
minties, kaip turimi į tą reikalą židrėti.
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