
Ji?

/ bO /
Šiandien noriu kalbėti išpažinčiai, at-> 

rodo, ne įprasta tema: apie apgavystes išpa
žintyje. toslėtai skambus apgavystės lipaiin
dyje. irgi gali čia bdti apgavysčių? Juk 
išpešintis kaip tik tari iŠ Jų išvaduoti,o 
čia pačioje išpažintyje apgavystė.

Deja, taip būna.
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Sunka suprasti tuos žmones,kurie iŠ- 

pažintyje apgaudinėja nuodėmklausį, dėl ko 
Jie tada išpažinties eina? *aip Jie gali ta
da manyti, tad gaunu nuodėmių atleidimą.0 
betgi taip daro, ir taip galvoja.

Ipeč taip daro susimetėliai, kurie Jau 
Žino, kad Jiems išrišimo duoti negalima,kol 
nesusitvarko savo šeimos reikalų. Jie metų 
metais gyvena neteisėtoje moterystėje, kiti 
negali, o kiti ir nebenori Jų susitvarkyti, 
o kai ateina rekolėkoijos, žiiirėk Jie Jau 
eina Komunijos. Be išpažintiža Komunijos Jie 
neina. Išpažinti atlieka, bet kaip; Su apga
vyste.

kadangi ilgesni laiką bebūnant parapi
joje klebonai išaiškėja tokios šeimos ir Jis 
ima pažinti savo susimetėlius, tai Jie dėl 
to pas Ji išpažinties ir neina, ^ino, kad iš
rišimo negaus. Ypač po to,kai bdua paragin
ai už it i pas kleboną ir p* mėginti sutvarkyti 
savo Šeimynini gyvenimą. Savo reikalus ”su- 
tvarkysiu" tokie suranda labai paprastą iš
eiti. Žino, Jog Komuniją po išpažinties Jiems 
turi duoti kiekvienas kunigas, kuris Ją ta 
dieną dalina, l'aigi, Jie Jos ir prieina.kina 



pas svočia, kuris jų nepailsta Ir nežino taip 
jie gyvena. Prieina, pasisako i| bei tą, o 
tas svarbiausia* nūslepia.Gal bdt pasisako 
ir kai* tad jie yra nusidėję prie* skaisty
bę * padarę paleistuvystęt tiek ”są*in*s” 
dar kai kurie turi, kunigas išklauso,n«no jog 
tari reikalą su paprasčiausiais fnusidšjš- 
liais", u* nuodtoii dainuną truputi pabarą 
Ir ... duoda išrišiną. Tie gi patenkinti* 
kad Ir šiuos estus ‘'prašauto”f visų akyse 
velykinę atliko ir KonunlMją prikėš - ko dau- 
tiau reikia. Jie nano,k»d tik tiek ir kerel

io tnogaus nubeisininuli taip nors išgavai 
i* blle tokio kunigo,kad jis nukalbėtų išri
tino fornalę ir vistas* o tad čia yra nusle
piamas esainis dalykass jų nnaistatynas gy
venti nuodšneje ir toliau,ne tik nešitaisy- 
>i*tal kas čia tokio. Taip jau išeina* kad 
reikia kartu be šliūbo gyventi* kito šllfibo 
niekas neduoda, o Čia vaikai* reikalai - pa- 
oĮnešti nebepaanona. Ir taip tuos gyvenimiš
kus sus#tinus paskelto svarbesniu dalyku* 
kaip Dievo valią ir gyvena toliau. Ir taip 
notai* kiti ir k do*int|i klot jiens reikia. 
Jeigu jie kartais užnina net tokio auodšjn- 
klausio*kuris nepasitenkina nian tik prisi- 
patiniau*kad tiek ir tiek kartų paleistuva
vo* o bošą priversti atsakyti i klausinėlius 
ar seniai jau taip darosi ir vis su tuo pa
čiu ar ta pačia, kokiose aplinkybėse gyvena 
ir t.t.Bas tokj i* tolo nebeina. 0 jeigu ki
tas toks pat po nišako, kad išrišino negauna 
ir Ina stebėtis, Kaip jis ar ji gauna,jan pa
prasčiausiai atšakos "Kad tu durnas*tai ir 
neguttni.kodai a* visada*kiekvienais neteis 
gaenu.Serelkia jau taip visto sakytis per iš
pašioti ir gausi...” Taigi,toks no tik pats 
taip daro,bet dar ir kitus užveda ant kelio, 
kaip reikia apsisukti,kad bdtų gautas išri
šimas.

Ir taip pasidaro apgavyste.aiški ,sąnonln-



gs apgavystė išpašlntyje. Jb? tai ne viena, 
bet jų dešimtys.^ent jau tisk« klek tokių 
metinių išpažinčių atlikta «Xr taip žmogus 
galvoja ir nusigalvoja.Jeigu nspasiaataysit 
m vieną Kotą padarai paleistuvystę, t ai 
boa šventvagiška išpellntisi jai daug kartų 
nepūslaukysi,kaa gyveni nuolatinėje paleis- 
tavysteje- viskas tvukrkoje.0 kotas gi Čia 
stlrtunass ir čia,ir čia tašslėpimas.let jas 
tokia kreiva pasidaro tų gudročių sąžinė.

Tačiau Šiuo atveja yra daug bjaurias. 
Tenai tik Šiaip sau iŠ sarmatos ar baimės 
RepasĮsakoma,nuslepiama.Čia -sąmoningai gud
raujama.

xxxxx*xxxxxxxxxx
Adas dar ir taip. Bdns atvejų, kada Žmo

nės eina išpažinties tam tikrose aplinkybė
se, kuriose kunigas imasi atsakomybę .patiki 
visokiais gerais pašadais ir išrišimą duoda. 
Čia penitentas nemeluoja ir neapgaudinėja i 
jis nusako savo tikrą gyvenimo padėti ir tik 
prašo šiuo atveju duoti jaa išritiną •satyri
ne • motinos laidotuvių proga, šori žmogus 
bent Šienoieną atlikti išpažinti ir pasimels
ti ui Mirusią motiną, kadangi čia nėra ušslė- 
pimo, kadangi žmogus tikrai rodo noro taip dž 
nebegyventi ir visais šventaisiais leda 
greičiausia laika sasitvartytl,sakysims,pri- 
intl ėliUbą,atrodo, nežmoniška būtų žmogui 
neduoti išrišimo,ir duoda. Puodą tik dėl tų 
visų aplinkybių,kurtos daug ano pakeičia pe
ni temt o padėtj.det pastai taip ir lieka ne- 
sošsartyti reikalais bile tokioje šankioje 
jam padėtyje pavyko prikalbinti nuodėnklaasj, 
staito«jog čia jo jau ir laimėta,o užsiimti 
pažadų pildymu - juk taip sunku.O tuo tarpa 
kitas toks pamato.nežino visu tu anllnkvblu



J20

jei dar tas pasisako, kaip baro ir kad iš
rišimą tiarai na apgavyste ir ne melu gavo.

i$et čia būna apgavystė.0 ji būna dėl 
tp, kadangi išrišimas čia sąlygotas. Jis 
duodamas, bet su sąlyga, kad penitonto boa 
tai ir tai padaryta. eigų penitentas savo 
paiado.knrį jia davė Išpaftintyje, nepildo 
ir pasilieka po senam,jis padaro apgavystę 
taip pat tikrą, nors jau Ir ne pačioje IŠpo- 
Šintylę, bet glandliana rytyje su ja.

“ana ir Kitokią, na tokią didelių ^ap
gavysčių. Sakysime, kas nors kelia setas ne
buvo išpašinties, bijojo, kty nuodemklausis 
nebartą, tą ląlką sumaiina. toigu toks penl- 
tentos pasisako visas savo nuodėmes iŠ viso 
laiko, ją nanuslėpdamas, didelis skandalas 
Čia gal ir nepasidaro, a«fl laiko sumažinimas 
čia nepakeičia nei nuodėmių rdšies, nei ją 
skaičiaus nosumšina. Priešingai, tai pačiais 
penitentui labiau geli pakenkti, nes per 
trumpesnį laiką jam išeina daugiau nuodėmių 
ir nuodSaklausls gali jį "prigriebti**, jei 
ne nš ilgą nėjlną išnešlntlos, tai oi didelį 
nuodėmių skaičių. Tačiau patyrusio nuodėn*- 
kiaušio ir čia neapstatys. *enitsntas tari 
pasisatyti apleistą velykinių skalčią, o per 
sutina setą negali būti ją daugiau ir taip 
bus sugriebtas.

Vienu šodšiu apgavysčių išpažintyse bū
na ir jos visos neišeina į sveikatą jiena 
patiems jas darantiems. Taigi geriąs čia no- 
gttdrevoti. Jeigu jau taip nusigyventa, goriau 
apsieiti su viena nuodėme, negu prie jos dar 
daryti kitą. Jeigu jau gyveni susidėjęs, tai 
kas dar prie to pridėti Šventvagiškas išpa- 
ilntietJos nieko garo negali duoti, o blogo 
iš to tikrai daug.lygiai čia nesuprantamas 
Įmonių elgesys kaip su anais dvigubiia 411U- 
bais.*folgu jau gyveni neteisėtojo moterystėje.



taip kvailai nugalvoja pagal aavo aupratiaą 
ir dar kvailiau padaro. Tačiau kaip kas banu- 
» igyvantų, sa kr mantas per kur J. ii blogo kalio 
d*r galim augr|iti | padorų gyvaaiaų neturi-* 
tų kiti auniokiataa.. ar taip daro, mu olai- 
karta kalią paaitaiayaoi.iiaa niekad to ne- 
dar^kim.*alp jau paaidarč - taip jau ir ten, ■ 
tikim ar pabariau, ar id^riiino nukaliau, 
bet jokiu bildu naapgaudinikim patys savęs 
ir dar idpaiintyje. mm.
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