
3M

PAGUODOS IŠPAilMgIS

/ bj /
kokias 25> setas aš turėjau tokj 

nuotyky. Vieną pavakarę mane pašaukė X inte
resantų kambary. Kadangi tenai dirbau prie 
kito kunigo, kuria buvo bažnyčios rektoriu
mi, tai pas auna interesantų bevelk nšbdda- 
vo. Dėl to ir dabar nustebau, kad šaukia mane, 
o ne rektorių. Mulipęs žemyn ifi savo kamba
rėlio dar labiau nustebau radęs moterį..Mote
ris atrodė labai inteligentiškai /nes tas 
atsitikimas buvo viename nemažame mieste/, 
bet man buvo visiškai nepažystama. Sužinojęs 
jog reikalas turimas ne pas rektorių, o pas 
mane, pakviečiau prisėsti ir paklausiau kuo 
galiu patarnauti. Viešnia aiškiai »ržydamo- 
si iš nemažo ridikiulio išėmė kažkokį pakis- 
tėly ir padėjo ant staliuko, prie kurio sė
dėjome. Padėjo ir mikčiodama pasakė:

- Čia atnešiau jums perskaityti.
*š dar labiau buvau nustebintas ir savo 

ruožtu net nieko negalvodamas mašinaliai pa
klausiau:

- 0 kas čia yra?
- Dienoraštis.
- Dienoraštis. 0 kam jis man reikalin

gas?- aš jau visiškai nejaukiai pasijautęs 
atrėžiau savo viešniai.

Viešnia sumišo visiškai, sumišusi atsi
stojo, pradėjo atsiprašinėti, kad padariusi 
nemalonumą, bet vis dėl to labai prašanti 
paimti ir perskaityti.

J tokią situaciją pakliuvęs,aš nebeži
nojau kas daryti. Viešnia atrodė labai rim
ta moteris ar mergaitė, bet iš kitos pusės 
nežinodamas nei kas tame dienoraštyje yra, 
nei dėl ko jis duodamas man, nepažlstaaam,o 
dar kunigui, skaityti.0 jeigu tenai nieko
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blogo, jeigu žaiogua norėjo dėl ko noro pasi
klausti, ką nors tokio būdu pasakyti, it kar
to atstumti atrodo per žiauru. Pakartotinai 
prašėme* ai tą dienorašti, goriau sakant,kaž
ką suvyniotą į baltą popierių, paėmiau, atsi
sveikinau su keista interesante ir sugrįžau 
1 savo kambarėlį. Sugrįžau ir galvojui kišti 
nagus prie to reikalo, ar ne? Bet paskui,pa
galvojęs, jog šia jokio nuaĮkaitino nedarau 
ir kiekvienu atveju galiu atiduoti aakristi- 
jonui / per jį prašo ir grąžinti/ perduoti 
atgal, atrišau paketėlį ir tikrai panašiau 
dienoraštį. Labai Švariai, tvarkingai parašy
tą dienoraštį, lomiau skaityti, bet nieko ypa
tingo neuštikau. Tik kokiose b ar 7 puslapy
je dar labiau nustebto, negu kad gavės tą 
dienoraštį į rankas, perskaičiau štai kąi

" 1945 n. balandžio 17 d., sekmadienis. 
Po brolio pabėgimo ir motinos mirties aš ne
beradau vietos. Moro eik ir pačiai pasidaryk 
galą. Vienui viena kaip pirštas. Ir kas tave 
supras* kiekviena* savos bėdos.

ebenurimdaro kambaryje, sugalvojau pa
vakare išeiti kur nors pasivaikščioti, pra
siblaivinti. aJiau pro susu mėgstamą bažnytė
lė. Girdžiu groja vargonai. Vakarines pasuki- * 
dos. Sakau užeisiu ir pasimelsiu1 gal praeis 
tas liūdnumas. Ir užėjau. Atsiklaupiau kiek 
nuošaliau prie altoriaus ir pravirkau, bie- 
ve, kaip sunku gyventi pasaulyje. Vyko pamal
dos. Žmonių buvo pilna bažnytėlė. Apsirrol- 
nual pakėliau galvą ir lyg tyčia pamačiau 
netoliese klausyklą. Joje sėdėjo kunigas,o 
žė žmonių išpažinties nebuvo. Keikia pasi
naudoti proga ir atlikti išpažintįi senokai 
bebuvau. Pirmą sykį gyvenimo taip jos priė
jau. Po jos pamočiau, kad gyventi dar gali
ne ...

Tada aš supratau dėl ko tas eroso norė
jo aro pasipasakoti dar ir kitus dalykus iš

*



aavo gyvenimo

gal tiek, kalėtai atrodo, todėl aš 
čia papasakojau tą atsitikimą. Tačiau a* Jį 
na šiaip sau papasakojau. Jie turėjo būti 
įžanga į šį pamokslėlį, kurie kalbia apie 
paguodą išpažintyje, atgailės sakramentas mums 
yra brangus dėl to, kad jie mus prieš ^iavą 
nuteisina, iš blogų padaro gerus. Ir kas ge
rai jį panaudoja, tas gali pastebėti, tokią 
palaimą jis neša atgailojančiamjam. Tačiau 
išpažintyje yra ne vien ant gentinis momentas, 
o ir žemiškoji pusė, psichologinis momentas, 
taria, tačiau labai dainai ir beveik visų už
miršt amas. O tas momentas išplaukia iš pa
prasčiausio dviejų bičiulių susitikimo. Jūs, 
manau, esate šgirdėję, kaip Žmonės sako:"kai 
ičsipasakoji, pasidaro lengviau*. Tai yra 
tiara gyvenimiška tiena. -eigu pasiaaro leng
viau, kai žmonės pasipasakoja savo bėdas tė
vui, ar motinai, vyrui ar žmonai, draugui ar 
draugei, tai taip turi MHKfc palengvėti po pa
sipasakojimo savo nuodėmklausiui, kuriam ga
lima pamatyti dalytai, kurių nedrįstame pama
tyti patiems artimiausioms asmenims. Mes kiek
vienas turime įvairiausių dvasinių sunkumų, 
torių pašalinti nageli nei tėvai, nei vaikai, 
nei vyrai, nei žmonos. Mums reikia tokio bi
čiulio, turis stovėtų aukščiau anų visų ir 
kuris drauge nė mums būtą atsidavęs labiau, 
negu tėvas ar motina, les, pagaliau, mūsų 
sunkumai gali būti iškilę ir su jais, o tada 
jie nebegali mums ja dėti. Tik vienui vienas 
asmuo, kunigas klausykloje tokiais atvejais 
mums tegali pagelbėti. Tik jis vienas čia 
tegali būti bešališkas, visiškai stirnų reika
lai atsidavęs. Tik su JAI juo mes tegalime 
išsiaiškinti kilusius a be jojimus, išspręsti 
niausimus, gauti patarimų, užuojautos,pagalbos
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U nuraminimui amui nedaug ir tereikia.Svarba 
tik pajausti Šalia savęs tikrą bičiuli,kuris 
adau reikalą supranta, norą ir nieko konkre
čiai negali padėti, bet drauge su mumis tai 
gali aptarti, paaiškinti, kas anas neaišku,su
teikti būti kantriais, sukelti vilti, paeiti- 
kėjiną šovini, padrąsinti, /o objektyvus Žodis 
gali aus pakelti, nes jis gali pasakyti, ko
kie nes iŠ tiesų etane t kad ne sene jau tokie 
blogi, kaip kartais namo patinas atrodo, kad 
dar galias kai tas padaryti ir iš bėdos išsi
vaduoti. legaliau jeigu to ir negalina padary
ti, nes fiaų nuo daug to nes priklausome, tai 
jo žodis, tad tiesa yra afišų pusėje, kad nes 
einame goru keliu, nors ir labai dėl to sūn
au, jut labai sustiprina, paguodžia. Mes ga
line aukotis nepalyginamai daugiau, negu kar
tais gyvenimas iš afišų reikalauja, bot turi
ne žinoti, kad tai no beprasmiška auka. 0 
nuodėmklausį* kaip tik tai auuu parodo. raro- 
do, jog ir afišų priešai ne tokio jau blogi, 
daugiau jie nolsiningi, negu blogi, ir kad 
ptts jų supratinas, nežiūrint, kad jie to ne
mato, nūs pakelia virš jų, nors butune jų la
biausiai niekinami. 0 visa tai paguoda, sura
minimas. Ir visa tai eina no iŠ sakramento,o 
susidaro dėl prigimtų dalykų panaudojimo.Ši
tai išpažintyje taip pat negalina užmiršti.

XXXXXXXXXXJCXXXX

iš manau, kad ir jums gyvenine susIda- j 
ro panašiai sunkių situaoijų, kaip anai mano 
viešniai, kuri už kunigo griebėsi gelbėtis 
kaip skystantis už numestos virvės. Tik jsi 
tai atėjo kažkaip nelauktai, netikėtai, dėl 
susidėjusių gyvenimo aplinkybių. Juk ji iš 
pat pradžios net nemano eiti išpažintimi,kad 
joje gautų savo skausmai nusiraminimo. Apie 
išpažinti ir ji galvojo tik kaip daugelis
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apie ją galvojas nusidėjai, eit išpažinties, 
kad gautum nuodėmių italėimą, 0 nieko negal
voju, kad išpažintyje galima au nuodėmklau
siu pasikalbėti apie saro bėdas net tada,ka
da su nieku kitu nebėra kaip pasikalbėti. 
tada ji pamatė, jog atrado čia Ameriką, su 
nuostaba tai stengėsi užfiksuoti dienorašty
je, tame intymiausių sielos dalykų sąsiuviny
je ir pasižymėti sau ateičiai kaip nepapras
čiausią jos gyvenimo Įvyk}.. Daug jau kartų ji 
buvo ėjusi išpažinties, bet tik tą kartą pa
matė tą psichologini jos poveiki atgaunant 
dvasine ligsvarą.

Jus nebūkite tik atsitiktinumo veikėjai. 
K Jūs mokėkite eiti išpažinties kaip tik taip, 
kaip galima iš jos paimti visą , kas tik ga
lima tenai gputi, ne tik nuodėmių atleidimą, 
bet ir visapusišką pasidalinhaą savo gyvenimo 
bėdomis su nuodėmklausiu, Atsiminkite, jog 
nno klausyklos jūs turite nueiti visai kiti 
žmonės: atginę ne tik morališkai, bet iŠ vi
so prisikėlę dliūgiam gyvenimui, su didesne 
viltimi, su nauju pasiryžimu gyvenimo kovai, 
su gilia dvasine ramybe. Ir jeigu jūs to ne- 
pajaučiate, statykite didelį. klaustuką dėl 
savo išpažinties gerumo.

* Migdamas noriu dar čia priminti ir tai, 
kad Išpažintyje neieškotumėte netikros pa
guodom: nuo saldaus kai kurių kunigėlių pa
gyrimą, po kurių kiekvieną kartą nuo klausyk
los skarelės kampu šluostantis ašaras dėl to, 
kad vėl iŠ naujo aušinojo, kokia gera yra, 
nors iš bažnyčios išėjus pasilieka tokia pat 
ragana, kokia buvo visą gyvenimą ir bus iki 
mirties. Šitokios pagnodės ieškojimas būtų 
tik savęs apgaudinėjimas. Mano mintyje turi
ma paguoda, kokią teikia išpažintis pas pro
tingą nuodėmklausį yra ne tokia. Kokia gi ji 
iš tikrųjų yra čia nenupasakojama, o tik
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kiekvieno atskirai pajaačiaaa atlikai tokią 
išpailntį, kokią savo bėdoje atliko aa» ao- 
taria. wa.
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