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ėtgailos sakramente svarbiausias daly
ba 3 yra gavimas nuodėmių atleidimo. Dėl to 
ir išpažinties einama, kad Jis būtų gautas. 
0 einantieji labiausiai ir bijo to, kad ne
gaus išrišimo. paprastai manoma, Jog Jo ga
vimas priklauso'nuo kunigoi kunigas nori - 
duoda, nenori - neduoda^ Ir labai sunku įkal 
Dėti, išaiškinti, Jog dalykas pirmoje eilėje 
priklauso ne nuo kunigo, o nuo penitento,tai 
yra einančiojo išpažinties. Jeigu penitentes 
nėra išrišimo vertas ir negalima Jo padaryti 
tokiuo, kunigas negali išrišimo duoti. Tie
sa, yra atvejis, kada nuodėmklausio neturi 
reikiamos jurisdikcijos kai kuriems nusikal
timams atleisti, i’aip yra su nekuriomis iš 
paprasto nuodėmklausio išrišimo galiomis iš
imtomis nuodėmėmis, kurių išrišimas paliktas 
vyskupui, popiežiui ar Jų įgaliotiems asme
nims. kunigas tokią galią gali gauti ir tei
sę išrišti turėti, bet Jeigu penitentas ne
bus vertas, Jis negalės savo galios panaudo
ti. *ad ir kyla klausimas t kada nuodėmklau
siu mums išrišimą gali duoti ir kada negali?
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Į pirmąją klausimo pusę atsakymas la
bai paprastas: Jeigu kunigas turi teisę iš
rišti iŠ visų nuodėmių ir mes padarome vi
sa ; ko reikalauja atgailos sakramentas, iš
rišima kunigas ne tik gali, bet ir turi 
duoti. *am nevalia išpažintyje išdarinėti 
juokus be Jokišos priežasties atsakant iš
rišimą. Jeigu klebonai taip elgtųsi su savo 
Parapijiečiais, Jie nusidėtų prieš teisin
gumą, nes neišpildytų pereigos klausyti sa
vo parapijiečius išpažinties ir verslams



auoti išrišimą. Jeigu taip padarytų įeiti ouc- 
dėmklausiai, kuriens nėra pareigos iŠ tei
singumo klausyti išpažinčių, nusidėtų prieš 
artisto meilę. Toks turėtų visai noapeiimti 
klastyti išpažinties.

Į antrąją klausimo dalį, atsakymas yra 
s ūda t inge misi išrišimo kunigas tartais ne
gali duoti dėl to, tad iŠ tokių nuodėmių 
Išrišti neturi teisės, o kartais ir dėl to. 
Kad išrišimui nėra tinkamo penitaitas. Pir
mas Šimkūnas pasidaro dėl to, tad nuodėmių 
atleidime Bažnyčia laikosi tam tikros tvar
kos. absoliučią nuodėmių atleidimo galią tu
ri aukščiausias bažnyčios Tvarkytojaa, po
piežius. Astrui Išganytojas pasakėt "aš tau 
duosiu dangaus karalystės raktus| tą tu su
riši žemėje, tas bus surištas ir danguje| 
ką tu atriši Žemėje, bus atrištas ir dangu
je"/ Tą galią turi ir visi vyskupai, nes ir 
apaštalams Jėsue kalbėjot "Imkite šventąją 
Dvasią, kam nuodėmes atleisite, bus atleis
tos, kam sulaikysite, bus sulaikytos" / 
£ada kunigas Šventinamas, suteikiama jam 
t alio nuodėmes atkleisti, bet apribojamas

os panaudojimas. Dėl to kunigai ne iŠ visų 
nuodėmių gali išrišti, o tik iŠ tokių, ku
rias atleisti jiems leista. Bažnytiniai 
nuostatai pasako, ką gali išrišti popiežius, 
ką vyskupai ir ką kunigai. Yra atvejų, ka
da paprasti kunigai gali atleisti visas 
nuodėmes be jokio skirtumo, bet paprastai 
jie gali atleisti tik tas, kurios leistos. 
Be nuodėmių yra dar įvairių bažnytinių baus
mių, kurias Žmonės, darydami nuodėmes, už- 
aitrėukia. Tas bausmes taip pat ne kiekvie
nas kunigas gali atleisti. Ir nuodėmių at
leidimo sulaikymas, ir bausmės už jas turi 
tikslą nuo jų sulaikyti ir daugeli sulaiko. 
Juk kai žmogus, padarąs vieną tortą tokią 
nuodėmę, iŠ kurios jis sunkiai begali gauti



išrišimą, pamato klek va ja wrgo, kitą Mar
są labiau jos saugosis. 3*1 to, visos som- 
alos nuodėmės, karias moša daug Žalos visuo- 
aaaei arba nepagarbos Dievai, kaipt žmogžu
dystės, abortai, padegimai. Švenčiaaslojo 
išniekinimai ir panašios yra reservaotos.tai 
yra išrišti paliktos popiežiai ar vyskapams, 
raprasti kunigai iŠ jų išrišti tegali tik 
gavę leidimus. 0 tas išrišimas sulaikomas 
dėl pridėtos bausmes, kurios nuėmimas yra 
paliktas aukštesnei dvasiškai vyriausybei. 
*aip pa v., padariusi abortą tari ne tik sun
kią žmogžudystes nuodėmę, bet ir bažnytinę 
bausmę, skiriamą nuo ^žnyčlos, iš kurios 
išrišti teise palikta vyskupui. Tad jeigu 
su tokia nuodėme ateisi pas paprastą Kunigą 
ir jis neturės leidimo, nors irk kažkaip no
rės, išrišimo jis ta* uaUs duoti, o tarės 
paprašyti tavęs ateiti kitą kartą, kada jis 
tokio leidimo bus pasiprašęs.

Bet dabar kunigai, paprastai, turi la
bai plėšius Įgaliojimus ir šis sunkumas 
lengviau nugalimas, negu sunkumas, kuris ky
la iŠ penltento netinkamumo gauti išrišimą. 
Iš kur tas netinkamumas kyla? Jis gali bdti 
dėl dviejų dalykui dėl nuolatinio žmogaus 
pasilikimo nušlatinėje sunkioje nuodėmėje Ir 
nenoro ją pamesti arba dėl laikino nepasi
rengimo atlikti gerą išpažinti. Klasiškas 
pirmojo atvejo pavysdys yra gyvenimas netei
sėtoje moterystėje, vadinamame konkubinate, 
ipgal aOsų tikėjimą ir Bažnyčios Įstatymus 
tai skaitoma paleistuviga gyvenimu. *ei Žmo
gus nusideda vieną ar net kelis kartus prieš 
skaistybę ir gailisi su tikru noru ateityje 
to saugotis, išrišimui iŠ tos nuodėmės klin
ties nesudaro ir išrišimas tokiam atgailo
tojui galima duoti. *et jei Žmogus gyvena 
metų metais nuolatinėje paleistuvystėje ir 
nemmo kitaip susitvarkyti, jis nešt suėda



eidamas išpažinties vie
nos sunkios nuodėmės ir būtent* tos paleis
tuvystės. 0 kai bent vienos šankios nuodė
mės žmogus nenori atsižadėti, tokia jo at
gaila? Jis tada nėra vertas gauti nuodėmių 
atleidimo, nes ii tiesų nenori padoresnio 
gyvenimo. Čia paėmiau tą srit|, bot gali bū
ti ir kitokius nuolatinis girtavimas, pasto
vus sekmadienio Mišių apleidimas ir t .t .•ei
gų tai liečia šankias nuodėmes, galima ir 
šiaip , ir taip padaryti, bet jeigu reika
las liečia sunkius prasikaltimus, jokių de
rybų jau nebegali būti. ^ertais Žmonės ir 
tokiais būdami, išrišimus gauna ir dėl to 
kaltina tuos kunigus, kurie jų na duoda. Bet 
tie žmonės negalvoja kas ir dėl ko jiems iš
rišimas tokiais atvejais duoda. lobai daž
nai Žmonės nusiseko kokiose aplinkybėse 
jie nusideda, ^artais kunigas labai paviršu- 
tinlėksi klauab išpažinčių ir lengvai pra
leidžia / pav. rekolokeljose vienas būdo- 
maa/. artais duoda išrišimą, remdamasis su 
ašaromis duodam is pažadais, kad toliau rei
kalas bus sutvarkytas. Taigi, tektInai iš
rišimo negali jis duoti ir negali peniten- 
tas gauti, bet dėl aplinkybių vienas duoda, 
o kitas geimai kartais tikrai, o daugiausia 
apgaulingai. Tačiau čia reikia Žinoti, jog 
apgaudinėjamas kunigas ir apslge utinė ja pate 
penitentas, tačiau ne Dievas, kuris visa 
žino. Ir dažniausiai čia būna taip, kad žmo
gus manosi susitvarkęs, o iŠ tiesų jis nuo 
Klausyklos langelio nueina su naujomis nuo- 
dėmėmis.

Mat gali ir nebūti tokių atvejų, o 
daug paprastesni ir dėl to dar dažnesni. 
Bena, kad Žmonės taip blogai negyvena ir 
Išrišimas jiems būtų gslima duoti, jeigu 
jie garai atliktų Išpažintą.Tokių dauguma 
būna vadinamieji "metiniai", kurie gyvena



labai apsileidusiai*, nelanko bažnyčios ,be- 
velt nepraktlituoji savo tikėjimo, bet niekam 
didesnio pikto nepadaro: nevagia, nesimuša, 
nesvetjU>oteriauja. Tokie ateina išpažinties 
taip pat apsileidusiai, kaip apsileidusiai 
gyvenat be sąžinės sąskaitos, be gailesčio, 
be rimto nusieta tymo keisti apsileidusi gy
venimą. tokie ateina ir nesiduoda kimi-* 
go paruošiami. Atėjo atlikti velykinę* kad 
"boba išvarė”, pasakė prie langelio, kad jie 
niekia nieko blogo nedaro, nuodėmių neturi 
ir žinokis. Kad atgailos sakramentą reikia 
atlikti gerai, galvos sau neauki. Stovi jis 
prie langelio kaip gyvas pagalys ir daryk 
su juo ką nori. Pasakai jam, kad pasiruoštų, 
atsako, jog jis tam neturi laiko, o pageliau 
ir maldaknygės, kurią velykinės važiuodamas 
"užmiršo namie9. 0 laiko nėra kada su juo 
ilgai šnekėtist rekolekcijos, žmonių daug 
ir visi tokie, o kunigų - pats vienas ar su 
vienu svečiu. Ir turi jam pasakyti, kad iš
rišimo neguli duoti. Žinoma, jis baisiausiai 
nustemba, paskui dar labiau pasipiktina ir 
pasako: "Kad neduosi, tai aš daugiau nebei
siu". Ir daugelis nebeina, tuo parodydami, 
kad visai teisingai jiems m buvo duotas iš
rišimas. Yra tiesa, tokių minkštadūšių kuni
gėlių, kurio išrišimus duoda ir taip padeda 
tiems žmonėms metai iŠ metų atlikinėti neti
kusias išpažintis ir blogai gyventi.

Taigi, nereikia dėl išrišimo gavimo 
drebėti nors ir kažkaip sunkiai Dievui botu
me nuaidėjo, nes visada ji gausi, jeigu tik
tai nesi blogą gyvenimą. Bet jeigu kunigas 
užsimena, jog išrišimo negalima gauti, ne
reikia ant jo pykti nei ieškoti sau tokio 
lengvesnio kunigo, kuris jj duotų dėl savo 
nerūpestingumo pareigose ar paprasčiausiai 
apgautas, bet susirūpinti dėl tos kliūties, 
kuri kunigui neleidžia jo duoti. Geriau to
kiu atveju ir nemalonumą pakentėyi, negu 
a«ve apgauti tokiame svarbiu



save apgauti tokiais svarbiame reikale 
*u>ka yra ausi} euaitaiky*as sa Dievą. 
JaBea.
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