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Kada aš sėduosi rašyti pamokslo,visa
da persižegnoju Ir pasimeldžiu,prašydamas 
uievo pugalboa,kau galėčiau skalbti tik jo 
garbą*****^ tik tsonM išganymo.kalbėti tik 
fai, kas yra tiesa pagal Dievo apreiškimą Ir 
ažnyčios mokymą. Visa kita mm tada neegalė

tuoju: nei nauda,nei garbė,nei patogumas. 
Skelbti Dievo tiesą tokią*kokia ji yta,yra 
mano gyvenimo, taigi, ir amo pamokslų t Įka
la a. Dėl so mano pamokslai yra tokie betar
piški, tooki nuogi, tokie statds,etviri,kaip 
pati tiesa. *as turi nors truputėlį geros 
valios ir tikro noro sužinoti Dievo tiesą, 
tas daug ką iŠ mano pamokslą gavo ir gauna.xr 
Šitai aš tvirtinu ne dėl to, kad savo gir- 
čiau,betpesakau tai,ką ne kartą girdėjau iŠ 
savo klausytojų,guria norėjo jais pasinau
doti ir pasinaudojo.

flet yra ir kita mano klausytoju rilšis, 
kuriai mano pamokslai nepatinka ir dėl to 
užuot klausą kaip jiems pastatyto "“ažnyčioa 
mokytojo,iŠ visą pusią juos kritikuoja,pri
mesdami jiems tokią dalyką,apie kuriuos net 
aš pats,juos rengdamas ssgalvoju.Dėl to jie 
tenai suranda betiksli klausytoją "barimą”, 
□e grąžų ją "uŽKabinėjIną","prie kaištavimą", 
"iŠ Bažnyčios varyme","klebono ir kitą kuni
gą kritiką,o savęs aukštinimą", ir taip be 
gaiš.Paprastai mano pamokslus klebonas girdi, 
kaip ir aš jo,bet nei Vieną kartą man jis 
nepasakė,jog jam atrodo,kad aš jį kritikuoju. 
Tačiau yra aameną,labiau dėl to susirUpinu- 
sią ir jie išnaudoja tokia progas,tada kle
bonas negaliišgirsti mano sakomo pamokslo ir 
nerijom patarnaut i, kaip mano sekliai,o ne 
kaip mano klausytojai -tikintieji.Jie tariasi 
suradę mano pamoksluose tai,kas ją nuomone. 



yra prieš klebonu ir su tuo pasistengia jam 
drumsti ramybę. at i* to sau pramato kai 
kurios naūdost jligu mudu pavystų taip supju- 
dytl,sau tikisi gero.Jnk sena jau patarles 
"Kai du pešasi, tręšia* naudojasi”.Bet iki 
šiol tie jšqi juodi kO s lai nepavyko ir reikia 
manyti,nepavyks,nes mes abu galvojame ir su
prantame daugiau ui tokias savo klausytojus 
ar klausytojas, fačiau šia slypi kitas da- 
lykas.kuris reikštų tiesis asmeniną atsiminti 
ir apie j},kaip tik, šiandien aš norėjau pa
kalbėti.

xxx*xxxxxxxxxxxxx
Pradžioje Milas peslškinimas,kas tai 

yra panoksiąs ir koks jo tikslas?
A«ip jtis žinote,anpt skelbimo,atseit, 

ant pamokslo Dievas vieką paršme. "Šikite ir 
skelbkite ką esate girdoj* ir net*...les 
Įtikės, bus išganytas,kas netikša, tos pra
šus.. .Kas j&»ų klauso,tas manęs klauso. 
Z Z. Kitokiais žodžiais nusakyti
pamokslo svarbą bendrai ir mums kiekviena* 
atskirai,labina jau nebebuvo galina...jBp kas 
avarolauaia,kas ola grleštai atskirtas kalbė
tojas Ir kla aaytojas^skelbOjas ir tikinty
sis.abu grleštai Įpareigoti:vienas skalbti, 
kitas klausyti.^am aiškiai nusakyta ką skelb
ti, kitam aiškiai nusakyta,ką priimti, apie 
skelbiamo turinio priimtinumą ar neprllmtinu- 
«ą klausytojui neleista spręsti.eaigl pamoks
las yra ne savo sukartą pasakų"~pasakojintas, 
b«t Dievo apreiškimo perteikimas.Ir dšl to 
jo tikslas yra supažindinti klausytoją su 
tuo Dievo apreiškimu, ^adangi Dievo apreiški
mas rlšaai su sandų gyvenimu,suprantama,jog 
pamokslai gali liesti ne vien tik dogmatinius 
bet ir moralinius dalykus.0 čia jau geli būti 
daug dienos aktualijų.Kadangi Evangelija 
skelbiama visais laikais,kurie atskirai 
pašmusjturi savo specifiką,būtina pabrėžti



jas
t a i, kas tisas 1aiksas reikalingiausia.. aip 
vienu laika labiau akcentuojama* blaivume*, 
kita metu / skaistume*, tračia -pamaldumas 
ir 1.1.ŽKrlnt,ko tuo matu labiau pasigenda
ma. Mfisų laikais labai yra aumažėjuaioa ti
kinčiąją žinios apie savo tikėjimą:jie labai 
mažai Ir labai lėkštai t e išmano apie šabo ti
kėjimą. Sakysima,kad aš ir apie tą piti at
gailos sakramentą. ia|gi ai apie ji ir paren
giau pamokslą ciklą, arengiau tokį ciklą,ko
kio niekas kitas gal būtą neparengęs,o batą 
pasitenkinęs tik jum* pa paskoti apie pen
kine atgailos dalis.*4 dalyką paėmiau visoje 
platumoje ,mea misą smilus yra daug platesnis 
Žinojime.0 svarbiausia,kad čia yra 1*1*7**- 
vę Įvairiausią ydą,kurio* būtino* pašalinti, 
norint,kad mūsą laikais tas sakramentas tik
rai neštą išganingą vaisią.Dėl to aš kalbė
jau ir apie pat| sakramentą ir apie jo tei
sėją,ir apie jo priėmėją.Jūs gal bu t, buvot e 
nei nepripratę taip plačiai išgirsti apie lx 
išpažinti,apie karią,atrodo,nėra nei ko pa
aukoti.Ine norėjo tikrai gerai išmokti eiti 
išpažinties,tas apsidžiaugė ir labai ta me
džiaga pasinaudojo.dia paliko dėkingas man, 
kad pasistengiau ją tokią pateikti.Kaa neno
rėjo tuo pasinaudoti sau,o tik priekabiauti, 
tas tonai surado įvairiausią negerumą,pir
moje eilėje - primesti man klebono kritiką, 
o savęs aukštinimą.Saą, jis daugiau nieko ne
žino paaakoti,kaip tik tai,kad tie nuodėm
klausiai tokie,o pats tai pats gerlausias.ar- 
ba atsčiai pasakė:"tas pamokslas buvo prieš 
kleboną", arba kitas toks naivias pasakymas: 
"Ir kam reikia sakyti,kad kunigai blogai klau
so išp*Žinčią?Juk dabar ir taip daug kas apie 
kunigus blogai kalba”. Panagrinėkime,ką reiš
kia Šitokia "kritika” ir mano tie tariami 
prasikaltimai?

kimiausiai, jeigu mnorite žinoti,kunigą 
autoritetas ne šitaip palaikonas,ta*d vieną
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saerkiant kitas būtų glnaaas.Mes kalbose 
ne apie šiaip kunigus,bet apie kunigu* -nuo- 
dėmlauslus.O čia aiškiai Jie ne vienodi. Jei
gu Jie būtų viai vienoditkaa gi tu tada juos 
skirstytus ir rinktumiel? 0 kur čia jų tas 
nevienodame gali pasireikšt i?Bevalau supran
tam ,k*d savo,kaip nuodšaklauslo,p*relgoa 
atlikim. Šit o neskirti neprotinga.įeigu m* 
kur kitur ieškom tik gero,o atmtam blogų, 
tai kodėl čia reikštų nšsimrkti ir pasirink
ti tik blogą. 0 Si* pasirinkime kaip tik d ši 
to ir daromai kas greiČiau,kas paprasčiau, 
*** paviršutiniŠKlau.tas ir geriau.Bet ar 
tas geriau? Kaip tik atvirkščiai.Tas blo
giau.Aiškia ši* sudedam* dvi blogybes t sa
vas nordpostiagums su kunigo nerdpestingu- 
•u.O tai argi geruliai labai ir labai bloga. 
0 Jeigu bloga,tai ar nereikia apie tai kal- 
bėri? argi nereikia dėl to savą*lapoti? *al 
ne tik reikia,o dargi būtina.^r tas,kuri* 
lapoja dėl tokio nerūpestingo kunigo,dargi 
nenurodydams, kokio reikia vengt i, o tik bend
rai komtatuodams,kad lipe gintys pas tokius 
noodųnklauaiue negali būti tikrai geros,ar- 

daro praalkait l*ą? irgi Jie įmina 
? Jeigu taip,tai reikėtų tada sutikti, 
tas daro bloga,kuris tave Įspėja nei

ti pe* šundaktari,o kreiptis po* tikrą gydy
to Ją. ^et kas gi taip galvoja? Tagd Jeigu te
nai tik geras darbas toko Įspėjime, tik 
geras darbas tegali būti ašaka i toms ir u* n, 
kada Įspėju dėl nevykusių nuodėnklauaių.Ir 
koka čia jų pateninims? Tegul taip nedaro, 
niekas nesakys.O kad aš,kunigas,saka* apie 
kunigą tai argi prasikaltims.O kaip būtų, 
jeigu daktaras jum pasakytų apie neatropu 
kitą gydytoją ir JJ Jus Įspėtų,ar jis tenlnbų 
savo kolegą? kiškų ne. Tad kaip gi tik aš 
vienas tegaliu lesinti kitus kunigus, dargi 
Jų n*išvardydamas,o tik pr Įninkame nevykusį
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pareigos atlikiną, kuri* liečia pačiu* sama
niniam idgsnyao raikai*.Pu© negalima nei 
manę* kaltinti.O iŠ kito* pn*e* ar yre čia 
•avęs aukštinimą*,kaip kad man primeta? Bluk 
Čia kalbėtoja* nelygina savęs au kitaiiT/Jis 
tik sako tal9kas yra ak bendra tiese.tyglal 
kaip ir ana* gydytoja* savęs neaukštintų 
duodam** pat rimą saugoti* šundaktario. Tad 
kaip gi taip šlšvirkšciai galvoti? Bar ne
dorieji atrodo Šitokia kaltinimai tada,kada 
visai be pagrindo darosi p*lygini**i ***** 
*u kleboną ir prisėta**.kad Šitokiuo tsiso* 
•klabinu *š jį kritikuoju ir niekina. Kas gi 
tokį, palyglniią čia darot aš ar tok* klausy
tojas? aš jo nedarau.nes na apie *ave ir kle
boną sprendžiu, o bendrai apie nuodėmklausį 
kalbu, fai kas,kad mudu nevienodi savo oha- 
rakterlais,būdei* ar ir savo pastorėslitaisi* 
metodais. Ir prie ko čia tie dalykai? ni- 
■oksla* reikia sau taikyti, o ne klebonui 
ar kaa kita*. 0 jeigu aš viena* čia būčiau 
ir negalėtumėte mano pamokslų primesti kle
bonui, t ai ka* tada juos priskirtumSts? Jfeieš 
ką tada jie būtų pagal jūsų nuomonę? 0 aš 
būčiau pasakęs lygiai tokį patį, ką pasekiau 
ir dabar•

Bei šito,ką kai kurie jūsų d«rš ir daro, 
dalie* pamokslų apie išpažintį eš nebesta1- 
tysin.Tegul juos jums perskaito Dievas jūsų 
teisme. -amen.
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