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Z lai žinom,kad išpažinti* nenalonus 

dalykas,dariau bštą,jei jos noraikšt% atlik
ti. Dgl to tiatvianaa stengiasi ją sau pa
lengvinti. Iš kitos pusta, išpažinti* yra 
labai pagelbėt intio dalykas daryti ar 1ŠWZ- 
t i gera, jokia kita prianone tam raikai* 
negali aum taip efektyviai padėti, kaip iš
pažinti*. D*1 to,Šia tenka nugaišti visokiu* 
sunkaauis, kad atgailos sakrmentas aom su
teiktu kuo daugiau naudos.

<aip žinom, išpažinties efektyvume 
S Įklauso nuo abiejų veik*jąi nuodšakleusio 

penitmto. ^enitentas gali įvairiai ją 
atlikti, nttodšnklaueis Įvairiai jos klausy
ti. Šiam peaokalšlyj* aš noriu sustoti prie t 
dalyko, kuria išpažintą padaro labai efek- > 
tyvią arba ją nuskurdina. xai oficialum* 
ir gyveniniskums.

Tr* nuodšaklausių, o ją dangum, kuria 
išpažinties klauso labai formlisii kad tik 
ji bdtą atlikta kaip tas tikras velkaaMue iŠ 
nuodšnclausio ir penitento puste. Čia viskas 
išeina greitai pagal žinosi taisyklai ša tas, 
duok mn ir oik sau. Čia nei iŠ vienos, nei 
iš kitos puode nesigilinom i gyveniną. o 
pa s it en kinam tik taa tikru, ir tai nepilnu, 
raktą kcnststevim. Buvo taip, Še tau šš to 
išritiną ir viskas. Tokia išpažintis ntr* 
sunki nei kunigui, nei penitentui, nes nei 
iš viso nereikalauja didesnio darbo, ^eni- 
tentas paviršutiniškai ją atlieka, kunigas 
j nieką nesigilindama ją priim,kad atliktą 



savo pareigą. Čia niekada niekuo nolparoi* 
gojana ir nol8iparelgojano,o tik atlieka* 
nes fomalues. Saikia eiti ilpallntlos, 
štai ji. keikia jos klousyti»ltai jla.fo- 
kios ilpallntys visada bdna labai paviršu
tiniškos •iablonlikoo, tik reikalo eiti lipa* 
tint les padiktuotos. Jos yra be tinkamą są- 
šlaos sąskaitų, nes tae niekada nesirengia* 
na. Jos be tikro gailesčio ir risto nnaiata- 
tyno rietą! gyventi. Joa bile kaip ir prie 
klausyklos langelio atliokanos.il kunigo pu* 
sis visos jos priimamos irgi vienodai* su 
dalele rošmndlaus ar penkiais poteriais ir 
išrišimu.

f01 yra nuodėmklausių,kurio tokiomis iš- 
palintimis nepasitenkinai o stengiasi poniten- 
tul padėti 11 visos Širdies,kaip sakome. Ira 
ir peaitantų, kurie nenori patys savęs ap
sigaudinėti eidami tarianmos lipai imties ir 
stengiasi padaryti, kad ilpafintis juos 11 
tiesų dvasiniai atnaujintų. £01 to jie Ir 
patys labai riet ai rengiasi, ir stengiasi su* 
siraeti šou toki nuodenkiausj, turis duotų 
Jiems daugiau, o ne tik Begnųtų ir baladotų. 
Jie patys jaučiasi nejaukiai, jeigu kunigas 
y ar išpallntl jiems nepasako nei Žodelio.

leno atrodo, jog išpažinties jie lyg nebu
vę. O kai jos eina, tai elne gyvenlmiškait 
gerai padarę sąlimls sąskaitą, nnolirdilal 
apgailėję atsitikusios neodtnneo,rlHtal ryi- 
daniesl būti kitokiais, kaip iki Šiol buvo. 
Badlą išpurinti jie irgi atlieka ne lablo- 
nllkai,bet gyvenimiškai. Kraigas ii savo pus 
aos irgi nepalieka gjų viamų,bot pagelbsti 
kaip mokytojos,kaip dvasios vadas, kaip ar
tinas draugas savo patarimais, įspėjimais, 
nurodynais.Žodiiu, tokia~ilpeiintis 11 abie
jų pusių būna gyvenimiška.

Suprast ana, jog didesnė Ola inie akyva 
tenka nuodėmklausiui, kuris turi pats gilintis 
1 savo penitentų gyveninius ir padėti jiems

atliokanos.il
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i wul* DUti*kad Žmonės dėl savo nesugebėji-- 
mo, dėl nenuslnaaynė nemoka gyvenimiškai at
likti lipaiintioa Ir kunigo pareiga prie to 
Juos privesti. Jeigu kunigas netingi lito 
daryti, o ponitentas turi geros valios ir 
siekia savo tvarinio gėrio* tarp tokio nuo
dėmklausio ir tokio penis erto savaime gimsta 
tam tikra pažintis ir artimumas. /lenae kito 
gali nepatinki kambarine pažintimi, nežinoti 
vienas kito nei pavuršdžlų, nei verdi}* bet 
Jie labai suartėja. Suodėnklauslui čia daug 
kas apie Žmogų paaiškėja ir Jis ano gyveni
ne m nusimano taip pat daug* kaip ir sava
jam. Hieko panašaus nepasidaro oficialiose 
išpažintyse, kur nuodėmklausiu nesirūpina sa
vo penitsnto dvasine padėtini ir penitentai 
nesuinteresuoti siekti nei Šventumo* neš to
bulumo. burgi labai dažnai būna ir taip* kad 
Jie nesuinteresuoti netgi gerai atlikti iš
pažintą. bei to tenai Jokios pažinties, Jo
kio artimumo tarp nuodėmklausio ir penltento 
neatsiranda.

fie dalykai kai kuriais atžvilgiais yra 
parankūs ir vienleiM ir kitiems. Nouollan 
Penitentai yra parankiau, kad Jo reikalais 
per daug neužsiima, nes tada nieko iš Jo no
re Įkalaajame. Ir priešingai. Tokiam labai 
darosi nemalonu*kad kunigas ima lyg brautis 
1 Jo dvasini gyvenimą lyg ir perdaug Jau 
gilindamasis, jo nuomone* i bereikalingas 
smulkmenas, jis nenori tokio savęs pažinimo 
ir dar labiau kokio nors reikalavimo būti ki
tokiu. Dėl to paviršutiniški žmonės nemėgsta 
gyvenimiškų išpažinčių ir tokių nuodėmklau
sių* kurio verčia Juos savo išpažintis pada
ryti tik tokias* gyvenimiškas. Ir priešingai. 
Jie ieškote ieško tokių nuodėmklausių*kurio 
išpažinčių tik formaliai klausytų ir Jiems 
duotų ramybę. Taip* kad ir išpažintis visada 
Jiems būtų lengva,ir gyvenimas paliktų po 
eonam.
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Tpač tai pasidaro tada* tai jiems yra gali* 
aybė tokį nuodtaklausi turėti čia pat ir 
taip lengvai iislsaktl ii nepageidaujamojo. 
Sdangi Jie negalvoja apie rimtą tara pa* 
iventinimą ir atgailos sakramento rimtą 
ten panaudojimą, o tik dėl to elne ilpaiin- 
tlas,kad dar bitą skaitomi tataiitale,tai 
jie tariasi labai gerai susitvarkei pasoti* 
nę viltą ir evolt palikę sveiką* *•! 7*a ir 
lipaiLati at11kę,ir patys dėl to neturėjo 
jokią narna lonuČmą,

xxxxxxxxxxxxx
Dabar tokią tikinčiąją ir tokią peni* 

tentą labai daug. Gali sakyti,jog diddioji 
ją dauguaa.Mat ten Jiems pidadu suoldėjosios 
aplinkybės! supasiulėję kunigai ir atėalę 
jie petys.Bet,kaip galite ir patys suprasti, 
taip neturėtą būti.Kas ii tokios oficialios 
lApalintios? niekas, ^ai tik formalumas,ku* 
ris gal ir duoda nuodėmią atleidimą tam kar
tui, o gal ir ne.Mat nuodėmią atleidimai 
gauti neužtenka vien tik tokio formalaus at* 
kalbėjimo iteiėimė formulės,o ir penitento 
atatinkamo tinkamumo ten.Gali taip būti,kad 
kunigas Įteigimui davinėja,o penitentai nuo* 
dėmią atleidimo negauna,nes jie neverti Ji 
gauti Ir Dievas neduoda.Mat formali lėnailn- 
tis tai jokia atgaila,nos Čia nėra tikro no* 
ro kaištis,taisytis.Užuot giliaĮsos1 j savo, 
kad bdtą galina labiau pažinti savo vIdą,Čia 
nuo savęs bėgama,nenorima žnoti.kas tenai
yra.

Dėl to jūs nebijokite gyvenimičką Upe* 
žinčią,gilinimosi pJ savo pačius ir nuodėm
klausio | jfisą gyvenimą.tebijokite būti jo 
pažint i, nes be to Jis negali joną padėtino* 
malonu,tlesa,kad kitos apie mus daug lino, 
bet su nuodėmklausiu taip turi būti ir tai 
dėl mūsą pačią guro. Blogai kalelės patys



ir a«i misų nuodOnklauais apie tai nieko 
naftino ar abu veikiate apgralboads*0181*0*- 
kf. 1X1 to nebokite nuo nuoda*klaasių, kurie 
doalsi Jūsų dvasiniais re Įkala is* kurie Jum 
kalba*korio klauaia.relknlaojadsaklneja ar 
net ir lapija. Taip turi batl.*elkOtų*kad 
tokia pailntia U Jūsų pasta būtų ulaegsta, 
no a tai dol Jūsų interesų ir n> reikštų kuni- 
Si kiekviena kartą su vargu klausinėti Jus 

dtl to gauti net priokalltų ar Jausti Jū
sų reilkianą nepaaitenkininą* Itpalintys tu
ri būti tik gyveninidkos* Jūsų naodAnklau- 
aial turi Jus patinti iki nago Juodimo. Ir 
lito nereikia nei gOdytio* nei bijoti. Men.
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