
šas sažau iUsiiO4
/ 59 /

VsM kiek laiko ii šioa pačios sakyk
los sakiau to paties eikio pamokslėlį apie 
reikalą penitentni atsižvelgi ir į savo nuo
dėmklausį.,© ne vien tik žiūrėti savo pusta 
ir tik reikalavimus statyti.Tenai baras užsi
minęs, jog nuodėmklausiai daug sunkiau ausų iš
pažinčių klausyti,negu bosui Jas atlikti ir 
<U1 to kunigai turėtų daugiau pretenzijų stati 
penit«atams,negu turistą bos jiems, savo nuo- 
dėmklausiama.išsigirdau,kai dėl ŠŠ to kai kas 
tuojau apkaltino aana petį.Mbdk tai man ae- 
gallna į. tikt ii ir Šio reikalauju ir to.Bet iŠ 
tiesų aš čia na apie savo kalbu ir nieką® sa
vo reikalavimų nostetsn.tačiau ješgt 3«« 
tie apie tai kalbėti,tai manau,jog jds turi
te žinoti abi dalyko puses,o ne tik tink,kiek 
iki šiol apie išpažintis apie penkias atgai
los sakramento dalis iš katekiemo penkiose 
trumpose eilutėse.Ir Šios dienos mano pamoks
lėlio tena gal kai kam nepatiks ir vėl pri- 
skaitys an oš naują prasikaltimą,bet tiek 
to,0 kalbėti noriu apie tai,kas daugiausia 
kunigą išpažintyje erzina,fonai jis turi daug 
kantrybės turėti ir labai valdytis,tošinu tai 
darau neduoda tikinčiajam lyg ir tyčia tą 
sunkų darbą dar labiau pasunkinti.^eikia at
minti, jog kunigas taip pat žmogum ir jeigu 
jis prisiėmė tokj sunkų darbą,kaip kunigystės 
pareigos,tane tarpo ir adau išpažinčių klon- 
syiaas,tai manau,jis mums padarė auką t kurią 
ne kiekvienas padaro savo draugui ir reikia 
tą auką įvertinti. 0 jos įvertinimas pirmojo 
eilėje pasireiškia tuo,kad išpažinties klau
symą iš savo pusės nes pasistengsime kiek 
galina labiau jas palengvinti.

Taigi,kas nuodėmklausį gali išpažintyje 
labiausiai erzinti ir ką nes turėtume iš jos



pašalinti,kad nebceraintųY

Pirmas dalykas, kuris sakeli* naodtallaa- 
siui nepasitenkinimą,tai musų nepasirengimas 
išpažinčiai.Ir aš ir kitas kunigas mano viš
toj# klausykloje tuomet pagalvojame:nejaugi 
žmogau negali a aprišti, kad jo reikalas pir
moje eileje turi rdpšti pačiaa penitentui, 
tai irs jas pačiaa,atliekančias išpažinti,o 
ne kunigui,kuris tane dalyke jam tik pagalbi
ninkas. Labai lengvai galina atskirti žangaus 
naŽinojimą,nesugebajimą nuo jo apsileidimo 
ir kaip tik tai bablauslai aršine.Bemokant į 
galine pamokyti,n^suprantančiam galina paaiš
kinti ir reikalas bus tvarkoje o apsileido- 
slo,nesidominčio savo paties reikalu nei pa- 
nokysi,noi nuteiksi. Nieko nėra bjauriau, 
kaip klausyti išpažinties penit ant ą, kuris 
atėjęs prie klausyklos langelio nieko tau ne
sako ir $ visus klausInu atsako "no". Uoli 
tu ji klausinėti vis< dieną, o jis nieko ne
galvodamas tau atsakinėja "ne”. leda nebeži
nai ką su tokiuo daryti. Paleisti toki aviną 
be išrišimo nei Šiaip nei taip,duoti j| irgi 
negalinai jis visiškai nieko nesirengęs ir 
nesiduoda parengiamas.

antras labai nuodėmklausį erzinantis da
lykas yra penitento ginčai.fu jam sakysi vie
ną, jis tau pradas savo iŠvedžiojlmus.Toks 
žmogus visiškai nenori auprasti.kad išpažin
ti* tai no laisvos filosofavimas.Čia yra 
teismas,kur vienoje pusėje yra teisiamasis,o 
kitoje teis6jas.Čia no suprantama,jog čia ne 
bile koks teismas,o paties Dievo teismas per 
jo pastatytą kunigą, esuprantama, jog čia 
beateinama savo nuomonių reikšti ar kaltinti 
kunigą,tom jis vienaip ar kitaip sprendžia, 
o savo apkaltinti prieš Dievą ir gauti iš jo 
nuodėmių atleidlaą.Čia teeinama prašyti iš 
Dievo jo malones, o ne pamokyti,kaip jis ją
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turi duoti.Išpažintyje tegalima tik išpažin
ti nuodėiMs,na aiškius dalykus pasiaiškinti 
ir sutikti,kaip Puvo pasakyta, o ne reikšti 
savo nnonnnes.dn -kur, o jau čia tai tik
riausiai galioje taisyklė,kad "niekas nare 
teisėjas savo byloje*. 0 labai dainai teina, 
kad penitantai nori tapti no tik savo pačių 
mokyt ©jais, bet ir savo nuodėmklausių teisėjais 

Migi, užuot patys prisiėst jų t e ieną, 
jie juos nuteisia ir tai čia pat.

kitas dalykas,kuria nuodėmklausį gali 
erzinti ir aršine,tai penitento visiškas su 
juo nemiskaitymas.bors žmonės labai Židri 
mandagumo šiaip gyvenine ir bilo kam j J. sten
giasi rodyti, bet prie klausyklos langelio 
priėję jie dažniausiai užmirštą, kad čia su
sitinka su pačiu aukščiausiu savo viršininku, 
kart jiana pate Dievas antgamtiniuose reika
luose pastetė.aš noriu atkreipti dėmėj j fak
tą,kad žmonės visai nekreipia dėmesio į šią 
blogybę,kuri visada kyla,kada žmonės taip ar
ti susitinka,kaip tai yra prie klausyklos 
langelio, blaip gyvenime žmonės vengia prie 
vienas kito prlsikišę kalbėtis,nes tai nesu
daro nalonimo daugeliu atžvilgių, labiausiai 
ši MM yra nemalonu dėl nemalonių burnos kva
pų,kurių daugelis negali pakęsti. Prie klau
syklos langelio kunigai kvėpuoja ne tik i au
si,bot ir Į pačią burną ir nosj.keikalovimas 
nusisukti į sieną,tai yra priimti tokią padė
ti, kad bdtų galiami kalbėti kunigui tik j au
si, dainiaus iz i atsisukama j bažnyčios pusę, 
tai yra kalbėti kunigui i bumą ir i nosj. 
deigų tai bdtų tik kalba,dar butų galima pa
kasei tokią netvarką,nes /ištiek kaip nors 
isgirsi,ką tau ten sako,bet čia dar priedo ir 
kvėpuojama,ir čiaudoma, ir kosima.Jeigu taip 
padaro vienas du,dar galima pakęsti,bet kas 
galima jausti,jeigu taip daro dešimtys? O 
daugelis to nesupranta ir nenori suprasti ir
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jeigu kada šitaip px-imenama,paskaittoma ku
nigai ui įsišokimą*® reikėtų biti čia jaut
resniems. Tiesa,teko man sutikti ir tokių 
peniten tų, kurie perėję i kitą kraštutinumą: 
manydami,kad iš jų kvpas kunigai neskanu,- 
nors gal bdt taip ir nebuvo,tIk jie patys 
taip nusprendė: ,-vietoje savo M bumas kra
po , kunigui po nosim pakiša beveik Šlapią 
nuo odekolono atginę, atseit,dabar nesmir
dės, o kvėpta.Ma ir kvepia.O jds tinote,ko
kių biina ode kolonų, kad jų kvapo negalima 
labiau pakęsti,kaip kieno supuvusių dantų 
kvapo, ijaogaa norėjo gero,o perą Įstengė. Bet 
kaip ton bebdtų,toka žmogus,kad ir apsiskai
čiuodamas į kitą pusę,stengiaai visgi kuni
go padėti suprasti ir Šį darbą lengvinti.

aš čia paminėjau čiaudėjimą ir kooėji- 
aą.Atrodo,juk tokių dalykų nei bAti negali. 
Juk nes smerkiame tuos veiksnus net kokio
je viešojo vietoje salėja,kur yra daug įmo
nių ir tie dalykai gali jiems kliudyti klau
sytis kalbos ar nuzikoa.Cia nėsivartoma. 
Užėjo kosulys,trenks tau tiesiai į aus), ir 
lyg niekur nieko nebūta.argi žmogus nageli 
balt kiek suprasti,kadxsakysim,galina pasi
sukti kiek j šalj., jeigu niekaip negalim* 
susilaikyti sočiaadžius ar nesosėjus?

Klausantis į> apie tokius dalykus pasako
jimo, narei via manyti,jog čia jums yra kelia
mi nežmoniški ir neįgyvendinami reikalavi
mai ir kad tai tik kaskokių nuodėmklausių 
akiplėšų prasimanymas. Ko.e eiga tikintysis 
turi bent truputį seilės tam,kuris tokią 
didelę gyvenimo auką daro dėl jo išganymo, 
jis turėtų pats apie tai pagalvoti ir pirma, 
degu ateina reikalas apie tai priminti ku
nigui. Priminimas tuo atveju jau yra mdsų 
pasmerkimas,nes tai įrodymas,taip mes į Šį
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reikalą visiškai nekreipiamo dėmesio.Kitur 
taip stengiamės nedaryti, o Čia ir priminu* 
pykstame, aš sakant "pykstamo" ir tai darau 
sąmoningai, nes kaip tik daugelis tikinčiųjų 
tokiuos priminimus sau išsiaiškina kaip ne
pagrįstus priekabius,kada iŠ tiesų šitaip 
gyvenine yra.

baigdamas dar pridėsiu,kad susų išpažin
tys aralios jx kartais pasidaro ne dėl nuo
dėmklausių net akt o, kuriuos kai kurie kuni
gai padaro,bet pirmoje eilėje nuo nišų nepai 
symo kai kurių dalykų,korio ir geležinina 
kunigo no - 

ir kantrumo,kiek jo rodoma ir stengiamasi 
parodyti išpažintyjo,nes stačiai nustebtume 
dėl Žmonių santykių sušvelnėjimo.Ir atvirkš
čiai. Jeigu gyvenine batų ir kitur kur įmonių 
rodoma tiek storžieviškumo,neatsižvelgimo | 
žmogų ir tik savo reikalo težiūrėjimo,kaip 
daugelis padaro sišpaiintios eidami, gyvenime 
daug kas pablogėtų.

Taigi,stenkimės palengvinti savo nuo
dėmklausiams darbą kaip tik be pasuose. amen.
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