
238

MaUUX*yiMal KUNIGUI Ik say 
/ 46 /

Išpažintis pirmoje eilėje yra susų, 
o ne kunigo reikalas. Mes nusidedame, mums 
pirmiems Guri rūpėti ir nuodėmių panaikini
mas. Kunigas čia mums yrakaip labai dideli 
gerą darąs geradaris,kuriam tegalima reikš
ti tik dėkingumą.Čia yra pana šiai,kaip sa 
žmogumi,kuris turi mums labai reikalingą gė
ry bf, gali mums ją duoti ar beduoti,bet,pa
prašius, Jis amas ją duoda ir taip padaro 
mumad dideli patarnavimą, gyvenime niekas 
tekino atveju nereiškia nepasitenkinimo savo 
geradariui,nes žino,kad tai ir neteisinga,ir 
neišmintinge,ir pačiam labai kalinga.Iš ge
radario galima tik išprašyti,bet ne išreika
lauti, nes reikšdamas čia kokias nors savo 
pretenzijas,nieko gali negauti iŠ to,kuris 
hnaprivalo duoti.

lėčiau nuodėmklausio ir penitento san
tykiuose labai dažnai buna atvirkščiai. Savo 
nuodėmklausį penitentai dažnai niekina,sta
to jam reikalavimus,daro priekaištus, ir 
visa ui tai.kad iš jo gauna sau gero,kad jis 
ji jiems teikia. Kaip keista nebebūtą, dau
gelis penitentų savo nuodėmklausiam stato 
begales reikalavimų, o sau patiems - Jokių. 
0 tuo tepu Čia turėtų bdti atvirkščiai* sau 
reikėtų juos pastatyti,o nuodėmklausiui pa
likti ramybėje, nes jis Juk yra musų lais
vas geradaris. Jis turi galią atleisti nuo
dėmės, be t nėra Jam pareigos mums besąlygiš
kai jas mums atleisti.Jo teikiamas mums Šis 
didelis patarnavimas yra jo malonė mums.

Šias kelias minutes paeišidrėkime,kaip 
iš tiesų šis klausimas turi būti sprendžia
mas.

Išpažinties reikalas yra labai opus 
dalykas. Kiekvienam jis yra nemalonus ir 



kiekvlnas stengiasi jį kaip nors sau Paleng
vinti. Ir kaip čia taip padaroma? Gi ii nuo
dėmklausio Išreikalaujant tokį jos klausymo 
būdą,nuris penitentai nesudarytų mažiausio 
sunkumo.Dėl to.penitentų nuomone,nnodėmklau« 
sls turi pasižymėti visokiausiomis geromis 
savybėmis,kurlos jį padarytų penitentai vi
siškai ne be už klibinantį. Jis turi būti aukš
čiausiame laipsnyje kantru*,nežiūrint to,ką pe 
penitentas su juo beišdarinėtų. Jis tori bū
ti jam visada Ir absoliučiai švelnus ir mara- 
dagus'nežiūrint'kad penitentas tų dalykų at
žvilgiu jo visiškai nepaisytų...Jis turi bd
ti visiškai klusnus penitento reikalavimams 
ir kuo skrupuliškiausiai juos pildyti. Jis 
turi rūpintis kuo greičiausiai penitantą at
leisti nuo klausyklos lange lio,nes ilgesnis 
čia sulaikymas anam gali sudaryti kokių nors 
nemalonumųt sukelti draugų įtarimą apie jo 
dorumą ,Msudarytl progos iŠ jo pasijuokti 
ir 1.1. Jis turi jo nič nieko neklausinėti 
ir nekam antine t i,o pasitenkinti tuo, kas pa
sakyta »nes tai penitentai daro nemalonus^, 
kadangi vis labiau parodo tikrąją jo dvasios 
oUseną, į kurią jis gilintis nenori.Jis ne
tari jo varginti nepatinkamomis atgailomis 
ir iš viso bile kokiais reikalavimais, pa
liepimais 'įsakymais, įspėjimaiS'nes visa tai 
daro jam nemalonumą.laigi,nuodėmklausį*,pe
ni tentų supratimu,nlakada negali ersintis, 
reikšti kokį nors nepašitenkinimą,nekantru
mą, ir šlamą. Jis niekada neturi supykti, ne
vergti! j&a penitento reikalas turi rūpėti 
kaip savo. Bile kokiuo laiku pakviestas'jis 
turi tuojau pat prisistatyti ii* neleisti 
ilgai stovėti eilėje. uet ir apgaudinėja
mas' jis tori jam dovanoti| turi atleisti 
pakartotinai įžeidžiamas ir niekinamas./Įsa 
tai turi išpildyti jis - kunigas, jo nuo
dėmklausį*. Jis turi džiaugtis ir dar padėkoti,
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kad ateina atlieti išpažintį ir teikiasi 
priimti išrišimą iŠ savo paties nuodėmių, 

įeito* puses gi, jis - penitentas, 
kunigo atžvilgiu ašara surištas Jokiais rei- 
kalsvimals.Sa savo nuodėmklausiu jam viskas 
galima išdarinėti .Jis gali nič nieko nemo
kėti ir tai turi būti pripažinta gerumu.Jis 
gali nieko nesirengti išpažinčiai ir faile 
kaip ją atlikinėti,© štai turi būti pripa
žinta už gerą.Jis gali nepaisyti Jokią ku
nigo nurodymą,paliepimų,įspėjimų ir tai tu
ri būti priimta už gerą.Jis ir prie Klausyk
los langelio gali nepaisyti jokios tvarkos, 
Jokio mandagumo ir kunigas visa tai turi 
pakęsti.Jis gali čia ir susiersin>i,is net 
supykti, dargi nuodėmklauaį iškoliotl ir 
visa tai Jam netari būti paskaityta už blo
gą. Jis gali prie langelio ateiti ir prisi

gėręs, ir prislrdkęs,ir prakaitais sušvin
kęs, ir kosėti kunigui tiesiog į ausį ar 
pusti makorką jam tiesiai į bumą ir tai 
turi būti gerai. Kitur taip negalima, bet 
Jokios mandegurno taisyklės nebegalioja. Čia 
gali Jis ir šiurkščiai 1 kunigą kreiptis. 
Ir nemandagiai jam atsakinėt i .Kitur taip 
negalima, bet čia - leistina. Kitur už ge
rą darbą,už dovaną net būtina sakyti "ačiū** 
ir kiekvienas jaučia pareigą tai padaryti, 
nes yra suinteresuotas ir naują gauti, čia 
vlao to nereikia. Kitur negavus dovanos 
niekas nepykstat dovana pasilieka dovanai 
davė - ačiū, nedavė - nėra ko rūgėti. Čia 
būna kitaip. Pamėgink net gražiuoju paalš- 
kinti,kad negali duoji išrišimo,išgirsi tai, 
ko kitur žmonės negirdi.

ir taip nuodėmklausiai reikalavimai, 
reikalavimai,reikalavimal. Sau - jokių. Ku
nigui reikalavimai ir dažniausiai nepagris
ti, neteisėti,nekaltini, o sau - nieko. Ir 
dėl išpažinčių nepasisekimo visada kalti 
paskaitomi nuodėmklausiai: Jis mane barė, 

kalsvimals.Sa


jis mane pavarė,jis man nedavė išrišimo, 
jis...rodžiu,kaip toje patarlėje! MKas no
ri aušti šunį, pagal} visada susiranda".Ta
čiau, niekas nepagalvoja,o gal pats kuo 
kaltas, kad taip išėjo.
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o iš tiesų taip dažniausiai ir būna. 
Kalti būna penitentai dėl to,kad reikalavi
mus stato no esu, o nuodėmklausiui.*eip ku
nigas turi klausyti išpažinčių,jam jau se
niai yra nustatyta kanonų, moralinės tai
syklių, pastoralinės dėsnių ir ir neberei
kia penitentui rūpintis čia dar duoti jiems 
savo pamokymus. avaldiniai savo viršininkų, 
vaikai savo tėvų,teisiamieji savo teisėjų, 
nemoao, nes tam neduoda jiem teisė, o Oš 
anie pagal savo prigimt} turi teise juos 
valdyti,jiems nurodinėti,juos mokyti ir 
teisti.Jis mušas duotas iš aukščiau ir nie
ko mos Čia negalime pridėti. Ir kiekvienas 
toks pridėjimas mus yra patiems uŽskaitOMs 
blogumu. Mes čia turime pasitikėti Dievu, 
jo dašnyčims patvarkymu ir jų sužino. *okie 
jie bebūtų,švelnus ar šiurkštūs, priekabin
gi ar atlaidus, mandagūs ar nemandagūs,Šal
ti ar karėti, nervuoti ar nejautrūs- tai 
jų dalykas. Mesturime visi tai pakęsti dėl 
to gero,kur} iŠ jų gaunamo, nes mūsų nuodė
mių atleidimas, atseiti uždarymas mums pra
garo ir atitaisymas dangaus nuo to nepri
klauso. Nuodėmių atleidimo gavimas yra toks 
didelis mums dalykas, kad jas Įsigyti yra 
verta didesnė kaina, negu kunigo nemandagu
mas, jo šiurkštumas ar kita kokia netikusi 
būdo savybė. Ir niekas išmintingos neturė
tų dėl to atsisakyti pasinaudoti šis prie
mone save nuteisinti naudodamasis išpažin
timi. Bot, iš kitos pusės, tie pikti,šiurkš
tūs,nemandagūs ir kitų kitoeki nuodėmklau-
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tiesiai tau į. nosj., 1 o urną pučia temetą 
minučių savo bjaurų nikotino kvapą, ^eigu 
jiems taip kaa padarytų, ką nors kitą pūs
dami, jie pasiustų iš pykčio ir čia pat, 
gal būt, apkaltų, o kunigas turi patęsti, 
dėt ne vien nikotiną žmonės kunigams pučia 
į mosi- ir bumą. Yra dar bjauresnių kvapų 
dėl Išpuvusių dantų, dėl sugedusių skilvių, 
^r visą tai pamėgink pakęsti. Pad ko ste
bėtis p jeigu k«i kada nebepakenčiama ir 
mandagiai pasakotas pasisukti 1 sieną. 0 
tai jau nebegerai! nemandagus,Šiurkštus 
nuodšmklausis.O tad jis pats nemandagus ir 
nemandagiausias, nemanoma.

^aigi,žiūrėkime vieni kitų.Mes,kunigai, 
turime atsižvelgti į jus - savo peniten- 
tus, bet lygiai ir jūs turėtumėte atsi
žvelgti ir 1 mus - jūsų nuodėmklausius.Ir 
atsižvelkite labiau,nes mus dsug sunkiau, 
negu jums,kurie kokiuose atlaiduose tik 
kartą prieinate prie langelio porai - pen
ketai minučių, o nes klausykloje turine iš
sėdėti valandų valandas ir visko prisi
klausyt i, visto prisikvėpuoti ir visiškai 
nebekvėpuoti,tad nepapiktume per daug 
jautraus penitento savo atžvilgiu, o vi
siškai susėdėjusio musų atžvilgiu. Amen.
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