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Biandien aš joms noriu kai ką pakaity

ti apie pamaldžiųjų išpažintie ir pradėti 
nuo vieno pikto anekdoto.Kažkada,dar man 
nesant kunigu, te ko būti viename susiėjime 
ir vienas iš dalyvių visiems uždavė tok| 
Klausimą:"at jus žinote,kokie yra trys ne
naudingi darbai pasaulyje? "Mes spėjome ir 
šiaip ir taip,ir niekaip nepataikėme.Tads 
jie terši"Nė vienas nežinote .Nenaudingi dar
bai pasaulyje Štai kokie yrai Firmasįkalti 
grddus iš pernykščių ši* ūdų. .antras: iš Šuns 
rinkti blusas. Ir trečias: davatka spavie- 
dofci".

Sąlyginiames pasirodė negražus ir Įžei
džiantis ir aš ėmiau galvoti,kodėl tame 
pajuokiančiame anekdote buvo pridėta pamal
džiųjų išpažintis ir kaip tik ji.argi daž
na išpažintis nereikalingas pamaldiesiems 
ir neneša jiems jokios naudos? Ir kokis 
Prasme tas piktas pašaipūnes čia išpažinti 
paėmei ar kad tokių asmenų ji nevykusiai 
atliekama,ar kad jiems ji nereikalinga?

Kai tapau kunigu ir jau £■> metiš pa
klausiau išpažinčių,aš šiek tiek susivo
kiau, ką tuo tas piktas žmogus norėjo pasa- 
kjtt.Iš tiesų,ir labai,kartais pamaldžių 
žmonių išpažintys nėra tokios,kokios jos 
turėtų būti, nors jų ir labai dažnai einama.

XXXXXXXXXXXXXX

Pirmiausia apie tuos pačius pamal- 
džiuosius žmonos.Aadangi vyrų pamaldžių mes 
be ve Ik nesu t inkams, o musų bažnyčias ir švesr 
temis ir Šiokiomis dienomis užpildo moterė
lės, i*ši išeina,jog reikia apie jas kalbė
ti. Jeigu žmogaus gerumas priklausytų tik 
nuo to, kokio dažnumo jis ateina į bažnyčią, 



o ne nuo 40 gyvenimo ui bažnyčios sieną, 
tai viena,kurie tik kada nors Šie pasirodo, 
juo labiau tuos,kurio dainai ar nok kasdien 
Čia bdns, turėtumėm vadinti gerais ir Švon- 
tais.Bet dė ja,taip nėra.MAaų gorumss pri
klauso tik nuo Misų gyvenimo Šventumo,kuris 
ne visada bdna Šventas ir dažniausių bažny
čios lankytoj^ tarpe. Dar visai neseniai 
man teko susitikti su viena jau beveik 80 
metų senele,kuri gerai nueinant apie krikš
čionišką moralę ir pati mokėjo dorinti savo 
kasdienini gyvenimą su religinėmis prakti
komis, kuri pasakė,kad visą laiką sutinkanti 
tokią vadinamą pamaldžių moterų, kasdieną 
besėdinčių bažnyčioje ir jau nuo neatmenamų 
metų kasdien einančių šv.Komunijos, o už 
bažnyčios gyvenančių visai nepamaldžių mo
terų gyvenimą.Ir tas svarbiausia,kad tos 
vadinamos pamaldžios moterys, kai j omą buvo 
priminta, jog tote gyvenimas nesuderinamas 
su Kristalui mokslu,jos piktai atsakydavo, 
kad žmogus turis bdti toks,koks atsigimė, 
.ir nėra ko iš jo daugiau reikalauti, kad 
batų geresnis. O Šventumas ir gerumas yra 
tai,kad žmogus priklauso prie daugybės 
"brostvų", kasdieną eina Komunijos ir po jos 
sėdi bažnyčioje,nors labiau reikėtų sėdėti 
namie ir atlikti savo kasdienines pareigas, 
^aiškia jos manė visiškai prieš ingai,negu 
kad moko Bažnyčia,ir skaitė,jog yra gry
niausio jo mokslo atstovės.aš,žinoma,bai- 
siausiai nustebsu,nee jau iš ko ne ko,bet 
iš tokių jau nesitikėjau išgirsti panašių 
nuomonių. 1‘ada aš pradėjau labiau gilintis 
I tokių žmonių dvasini gyssmtoi pasauli. Ir 
icą gi? Priėjau tą patį,ką kadaise girdėjau 
pasakojant apie tokių **spaviedojinawtnen 
naudingas tai darbas nei kunigui,kuris vel
tui gaišt a, tokias mokydamasi nei joms,ka- 
dangi jos gyvena pagal savo”mokslą", o no 
pagal Bažnyčios.

Tačiau, kaip galite ir patys suprasti,



šitai p stačiai apie visas tokias moteris ne- 
galina lito teigti.Dėl to ir ass čia padary
sime skirstymą.

Pirmiausia pamaldžių žmonių gali būti 
dvejopų*sveikai pamaldžių ir nesveikai pa
maldžių. Sveikai paaaldūs a kaitomi tie* kurie 
seka Kristaus mokslą*tai yra*taiko ji savo 
gyvenime tik daug nuoširdžiau ir sąžiningiau* 
negu visi kiti.Šitošiais nuoširdžiais Kris
taus sekėjaigturi būti visi 3. Ji itlkėjė*nore 
gaila,kad tokiais tepasidaro tik vienas ki
tas. Ir nors Jlems,kaip amžarnai,Klabai tunka 
tai padaryti,bet tokie žmonės ir tikėjimo 
neatsižada.ir doro gyvenimo pagal Ji neatsi
sako. Jie yra uolūs ir patartų priemolių var
tojime, kad taip galėtų save pagerinti.Dėl to 
tokie dažnai eina sakramentų, dažnai daly
vauja šv.Mišiose,dažnai meldžiasi, o svar
bia aseia - tikrai krikščioniškai gyvena.ša
švalkai pamaldžiais skaitomi tie,kurie Baž
nyčios mokslą iškraipo,susidaro iš jo savo 
mokslą ir tik pagal Ji gyvena.Čia išorė yra 
lyg ir krikščioniška, bet vidus visiškai pa
goniškas ar net bedieviškas .Kur uemuuMKkškk 
neesminiai dalykai pagal bažnyčios mokslą, 
imama laikyti esminiais, į esminius ranka 
numoja. Dėl to, žinoma,gali pasitaikyti ne 
tik negerai*bet ir labai blogai,nes tokie 
asmenys pradeda patys sau vadovautis gyven
dami nekrikščionišką gyvenimą Krikščioniško
jo vardu.

Suprantama,kad Šitaip pasiskirsčius ti
kintiesiems,negalima vienaip jų ir vertin
ti. Būtin« tada atskirti tikrą nuo netikro, 
gerą nuo netikusio.O šitai labiausiai pasi
rodo išpažintyje.

xxxxxxxxxxxxxxx
Suprantama, kad tikrai ir sveikai pamal

dus Stogus gyvenimo pripažįsta ir nuodėmklau
sio autoritetą, nes žino*kad per ji jam 



vadovauja alavas. D01 to Čia nuodėm
klausiui didelių sunkumų atara,kadangi ina- 
gns yra visada pasirengta jo klausyti ir 
ttgtis pagal duotas narodyauis.O jeigu žmo
gus yra tikrai nuoširdžiai pasu Idos,ir svei
kai pasaldus ir dar klasassMCs klusnus sa
vo nuodėmklausiui,tai jo gyvenime didelių 
blogybių ir negali pasitaikyti.Jeigu gi dėl 
žmogiškoadlpnumo jos pasitaiko,jis tuojau 
pat jas tiiyiduoja. Biens samaniais t ik k sun
kumų būna sus irs et i nuodėmes, kurią jie ne 
iš apsileidimo susiskaičiuoti ar iš nevaly
vo nežinojimo, o iŠ tiesų neturi.Bent tik
rai aąmoningų,ked ir nedidelių nusikeltimų 
netdti.Uokie ir susidaro sunkumo eiti daž
niau išpažinties,nors jie ir labui nori tuo 
sakramentu pesineudotif gauti jo palaimos, 
darai,jei kunigas pasitaiko uolus.Beda ben
dromis jogomis jiedu pradeda jau ne po pa
čias nuodėmes kapstytis,bet kilti ankščiau 
jų.Bet kas duryti,jeigų tėra tik toks nuo- 
d Sakiausia, kuris tokius panitentus vejs Ša
lin nuo kiaušyklos,sakydamsst jog jis teno
ri turėti reikalų tik su metiniais, ir tai 
tik tokiais,kurie ką nors gero pavogė ar 
žmogų užmušė ar išniekino moterį ir pan.Žo
džiu, su tokiais,kurie "rimtai" nusidėjo,tat 
kaip jie saro. Ot Čia ir sumaišomi geri ir 
patys geriausi su blogais,dargi su niekšais, 
nors taip net dažnai einančiais išpažinties.

Bet būna it taip,kad geras,uolus, są
žiningas nuodOmklausis turi turėti reikalų 
su anais netiktais pamaldžiaisiais ir tada 
vaisdas gaunasi atvirkščiai,iš antro galo. 
Nuodmaklausis mato,kad žmogus daro blOgai, 
nori ji pataisyti,padėti pasitaisyti, o Šis 
paskaito daugiau už ji išmanąs ir neklauso, 
eidamas dažnų sakramentų ir po senovei nedo
rai gyvendamas. 0 taip atsitinka dažnai 
dėl to,kad jie gali sau pasirinkti nuodėm- 
klausj,kurl apgaudinOja.linoma, uplus ir



sąžiningai einančio savo pareigas Kunigo 
neapgaas,bet Jiem* užtenka ne uoliųjų,kurie, 
tokių poni ten tų suktumo dėka itraūkiami i 
pinkles ir pa t aras oje ne geram, o bloga* 
pilatii Jie davinėja išrišimas, o šie pasta
rieji eina kasdieninė* Komunijos taip pat 
Kasdien išdarinėaai&i ir labai negražių d*-

umixx>. >xxxxxx
kalbant apie tokių tikinčiųjų išpažin

tis, t ai yra turint mintyje abejus,tikras ir 
netikrus pamaldžiu©*ius,reikia Jiena štai 
ką priminti.

Pirmiausia garai save ištirkite prie 
koklis gi kategorijos penaldžiųjų Jus reiki* 
priskirti. Jeigu Jūs pagal savo sąžinę ir gero 
nuodėsiklausio nuomonę esat tikrai pamaldūs 
ir geri,o norite pasidaryti dar germi ir 
Šventasai,naudokitės išpažintimi Šitaip.Pir
miausi* gerai ištirkite ar Jone tikrai nebe
pasitaiko blogų darbų.Jeigu apie Juo* nesu
prantate patys,Klauskite* protingo ir sąži
ningo nuodsakiausio,ir kaip Jis patars,taip 
darykite.MosĮjaudinkite,kad Joks Jau nebe
pasitaiko bosiaaugoJant,padaryti tikrai są
moningą,nors ir našą nuodėm*.lkad* tai išpa
žintyje ir *akykito,kad saugojote* ir išsi
saugojote su l>ievo pagalba.Ksip žinoto, to- 
kU1o atveju reikia kunigui priminti kokią 
nors nuodam* iš seni*u,Jau sakytą išpažin
tyje, kaip medžiagą išrišimui. Čia labai daž
nai niekaip negalina žmonių Įtikinti, kad 
reikia kokią nors nuodėmę pasakyti ir suau
gą bei pasenę žmonės gina si, kad Jie O ne
žino Jokios nuodėmės,nore suprantama, kad 
negalina* dalykas per visą gyvenimą niekad* 
ir niekaip nenusidėti, kai Jau taip išsi
saugos* tikrų,bet ir mažų nuodėmių, reikia 
ką nors galvoti apie aukštesnę savo dvasinio



Svenimo pakopą.Bet čia ir suklumpa dauge- 
s tų tikrųjų pamaldžiųjų: žmonės nabesn- 

vokia,kas dar daugiau begalima padaryti, 
kaip Jau yra daeita iki to,kad sąmoningai 
nebenžsidedama.lr Jeigu atsiranda toks nuo- 
dėnkl ausis, kuris nepasitenkina Jų stovėjimo 
vietoje,bet nori pakylėti Ji<os sukriau,tie 
pamaldieji paskaito sau už labai griežtus 
reikalavimus ir nueina ieškotis tokio kuni
go, kuria Juos palieka ramybėje.žinoma,Jų 
niekas negali priversti ką nors daugiau da
ryti,ypač Jeigu patys to nenori,bet Žiūrint 
to Jų pamaldumo,toks elgesys yra syx susto
jimas puslaukelyja,kuris niekais paverčia 
ir labai gorus Jų norus,kurių turėjo iki 
tol ixxkab<žxgaan* daeidami.Dėl to Jiems ne
seikėtų bijoti ir didesnių pastangų,Jeigu 
Jie Jau pasinešė tikrojo pamaldumo keliu 
ir džiaugtis,kad atsiranda toks nuodėmklau- 
sis,kuris padeda žengti dar toliau.

Jeigu gi konstatuota,Jog gėlimas daik
tas,kad priklausome antrajai, netikrojo pa
maldumo pamaldžiųjų kategorijai, turine rim
tai dėl savęs susirūpinti ir rimtai pagal
vot i t ko gi nes iš Bažnyčios norime: ar kad 
Ji padėtų auna lengviau nueiti J pragarą, 
ar kad mums būtų lengviau su Jos pagalba, 
eiti J. dangų? Šitą klausimą reikia statyti 
dėl to,kad toks pasaldomas veda i didelių 
Dievo dalykų piktnaunojima, J. dideles švent- 
vagydės ir stačiai J pragaro duguą.Mors nes 
ir nemanome savo išpuikinę ir užsispyrime, 
kad taip yar.ir Šitai galine sužinoti tik 
iš gero savo nuodėmklausio, o ne iš savęs 
ir ne iŠ tokio nuodėmklausio,kuris Šoka pa
gal mūsų dūdele,kadangi Jis tingi sąžiningai 
eiti savo pareigas, arba yra adau apmulkin
tas dėl neapdairumo. Sunku žinoma, tai pa
daryti, bet nėra negalima.JQk ne vien išpa
žintyje apiže tai galina išgirsti.apie tai 
aiškinama iŠ sakyklos, apie tai kalba



zep
padoresni iaonOs Ir titrą naodtef, t orint bent 
tiek geros valios,galina susidarytl.Yra toks 
priežodis, ar pokariss "tai du jau sako,kad 
tu girtas.tei eik ir salk* nors tau atrody
tų, tad visai negėręs*. *aip ir ftiao atveju, 
kito miononė gali atitaisyti klaidą, ir tas 
kitas yra sdsų garas nuodšaklausis.

Taigi,JUs paso ldlios,garai pasiiiūrOti- 
to ir naaanyki>e,kad tik autiniai ir visokio 
kitokio nnaoka^eiti ilpatinties. Labai dai
nai Jos nenokaoiti ir jds ir tai no be sa
vo taltOs, nes dvigubai daugiau norite nuro
dinėti savo naodėntlaus iena * togu visokio at
šalėliai. Anon.


