
jugp įgalus išrišimo?
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išrišimo negavimas žmonėms yra laoai opas 
dalykas. Sora dabar retai tai atsitinka,bet 
reakcija yra labai stipri. i-aip gi iš tiesų 
penitentas turėtų Šia laikytis? Pirmiausia 
pasįžiūrėkime, kaip Įmonės apie tą reikalą 
mano ir Papo, o paskui pasvarstykime, kaip 
jie turėtų ausyti ir elgtis?
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Faprastai penitentai yra Šventai Įsi
tikinę, jog išrišimas jiems turi tižti duo
tus o ii e komomis aplinky bėmisi syki eina 
išpažinties, tai turi būti ir išrišimas. 
Čia iš dalies jie ir teisūs. Kam gi ta iš* 
pažintis, jeigu ne nuodėmių panaikinimui? 
bet visa bėda tu, kad jie nenori žinoti, 
varui jie tapo nuodėmių atleidimo ar nebe
nori žinoti, gali kunigas jj jiems teikti 
ar ne? Jų klaida tome, kad mano, jog išri
šimo davimas priklauso tik nuo kunigo nu
sistatymo ir noro jiem ji duoti ar neduoti, 
o visiškai nepriklauso nuo jų pačių. O iŠ 
tiesų yra atvirkščiai. Kunigas galį jj duo
ti, bet tik su sąlyga, kad penitentas ver
tas ji gauti.

Būdami Įsitikinę, kad išrišimas jiems 
būtinai teiktinas, dauguma penitentų nepa
kenčia ir kalbos apie tai, kad jis ne visa
da jiems duodamas. Čia jau visiškai nežiū
rima dėl ko išrišimas neteikiamas, o vien 
tematoma kunigo "kaltė", kad jis nesuteikia 
jiems patarnauti. Dėl to reakcija papras
tai būna Šitokiai

- Meduosi išrišimo? Ir žinokis sau. 
iuos kitas.

iresneIna nuo langelio supykęs. xrba:
* eduosi ir nereikės, aš visiškai



neisiu išpažinties.
ir nebeina, primesdamas ui tai kaltę 

Kunigui, kam jam nedavė išrišimo. arba t
- *ei neduosi išrišimo, eisiu ir pasi- 

Karsiu.
Co, žinoma, nei vienas, nei viena neiš

pildo, bet taip Kvailai ir naiviai Kunigą 
prleyartauti ne Kartą pamėgina.

^įprastai ieškosi kito nuodėmklausio, 
kad gautų išrišimą ir ne sartą pavyksta ap
gauti arba rasti tošį, kuris taip pat lengvu- 
Pėdldkai i reikalą Žiuri, kaip ir peniten- 
tas. Juk yra tokių Kunigėlių, kurie mano, 
jog galias eile Kam ir bile kada davinėti 
iftrišimus, kad tik žmonės butų patenKinti 
ir ant jų nepyktų, o kokie žmonės ir dėl ko 
ant jų nepyktų, jie nebegalvoja. Iš tikrųjų 
gi reikėtų žiūrėti tų žmonių gero, o ne 
Kvailio jų pykčio.

**eigu ne visi žmonės gali gerai išpa
žintis atlistl, jeigu galima tokie atvejai, 
Kada jiems negalima duoti išrišimus, tai 
turi būti ir atvejų, kada jie jų nagams, 
iinoma, gaila, kad taip turi atsitikti, bet 
tai neišvengiamas atsitikimas dėl sielų ge
ro. 0 jeigu taip turi atsitikti, tai ir pe
nitentai turi žinoti, kad kitaip negali bil
ai. Jeigu jie jau daėjo iki tosio savo dva
sinio stovio ir ties jau nebesirūpina savo 
išganymu, kad net nebegalima duoti išrišimo 
iš nuodėmių, tai turėtų dėl to nepynti, ne 
grasinti kunigui, bet labai susirūpinti.Se
niau, kai žmonės turėjo daugiau tikėjimo, 
taip ir buvo, žmonės su tuo sutiko ir pildė 
Kunigo patvarkymus, dabar gi« tebeisiu iš
pažinties” • "pasiKarslu”, "ieškosiu kito 
nuodėmklausio”, u kai kas dargi ir špygą 
su juodu nagu kunigui parodo, aan pasakojo, 
jog buvo kiškos šveplys nepilno proto.
/leną Kartą priėjo išpažinties, nuėjo nuo 
langelio 1 vldurj. bažnyčioj ,atsisuKjs



parodė savo nuodėmklausiui Špygą. z-atonSa 
nusistebėjo Ir paklausė, ua jie taip pa
darė. Pas švapiuodamsa ataa&t

- u ko jiS man abšoliacijos nedavė, 
v it tiesų taip nereikėtų elgtis. 
^LrmijUusia reikia Įsidėti sau 1 gal

vą, kad kunigas netari jokio nusistatymo 
prieš tave ir negali neduoti tau išrišimo, 
jeigu tu jo vurtas. Gerai pasirengus ir ge
rai atlikus išpašioti, visada jis tau j J. 
duos. 0 jeigu, kartais, ne iš savo kaltės, 
o dėl to, kad jis neturi jurisdikcijos ta
ve išrišti ir reservuotų, nėra ko šaukti 
ttt jo, bereikia tokių nuodėmių daryti, o 
jeigu prisiviroi košės, tai ir iškabink 
patai palauk, kol jis gaus teisę tave iš
rišti ir pabia be išrišimo nurodytą laiką, 
*rba, jei nekeikdamas, ieškokis tokio nuo
dėmklausio, kuris gali iŠ tokių nuodėmių 
išrišti, i*ačiau neprotinga jo ieškotis dėl 
to, kad pastatytum ant savo kapryzot tik 
gauti išrišimą, o neildrėti kaip ir dėl ko| 
netaisyti aavo gyvenimo, dėl kurio išriši
mas negalima teikti, ^epretingai daro tie 
kunigai, kurie lengvai su tokiu pealtentu 
apkaltina pirmąjį nuodėmklausį ir lengvai 
duoda išrišimą, o dar neprotlngiau elgia
si patys penitentai, nes toviuo elgesiu 
sau padaro ne gerėau, o daug blogiau. Jie 
turi šiureti ne to, kad išrišimą gautų,bet 
kad nuodėmių atleidimą iš Mevo Įsigytų, 
apgavystę gi šitai negauname. Uogavus iš
rišimo pas vieną nuodėmklausį, išskyrus tą 
vieną atveji, kad jis negalėjo išrišti dėl 
galios stokos, ieškoti kito nuodėmklausio 
tam reikalai yra lygu parodyti blogą valią 
ir dideli nenorą taisytis iŠ kalčių. Jau 
pats toks šiurkštus su nuodėmklausiu ap-
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daug kitų Baigimu ypatybių, kurios pačios 
.jau neleidžia toglam išrišimą teikti. Dėl to, 
Jeigu taip tau atsitiktų, buk protingas ir 
į reikalą pasižidšrėk šaltai ir žiiirėdnMS 
tikro savo dvasios reikalo, o ne kapryso “pa
statyti ant savo*, kaip sakose, Jeigu, saky
sime, žmogus gyvena ilgus sotus susidėjęs ir 
jau no vieną kartą apgaudinėjęs kitus, leng
vus kunigėlius pataiko ant tokio, kuris pa
sako, jog išrišimo negali jam duoti, tai jis 
turi sustoti ir pagalvoti, kad čia ristas da
lykas, o ne sakyti: "Kitas a*a duos", arba: 
"Kodėl kitas man duodavo?”, nes tas kitas 
negalėjo duoti dėl daugelio dalykui angautas 
ar iš lengvapėdiškumo, ar iš skubotumo, ar 
susidėjus tokioms aplinkybėse, kad manė, jog 
pačiam penitentui bus geriau. Sakysime, koks 
nors nusidėjėlis laidoja savo tėvą, laidoja 
ir eina išpažinties. Kiekvienam kunigui su
prantama jo padėtis, čia jis yra susipainio
jęs su savo šeimos reikalais, čia nori žmo
niškai už tėvo vėlę pusimsėdi. Magi jam pasa
kysi: "Neduosiu išrisimo ir dabar’*. Kada jis 
ir visais šventaisiais prisiekinėja ir žada 
reikalą sutvarkyti! greičiausiu laiku priim
ti šlidbą? žmoniškumas Kunigą verčia išriši
mą duoti, ir duoda, nors nevertėtų. Dėl tų 
susidėjusių aplinkybių duoda. Bet tai dar 
nereiškia, kad visada jam galima duoti, jeigu 
ir po to nepasitaisys. 0 žmogus vis galvoja 
savo naudai: jeigu jis davė, tai ir kitas 
turi duoti; jeigu tada davė, tai ir visada, 
nors gyvenimas niekuo nepasikeitęs. A’aigi, 
reikia ramiai apsižiūrėti ir sutikti su nuo- 
deaklauaio patvarkymu. Jeigu galima reikalą 
sutvarkyti, jį. ir stengtis tvarkyti, klek 
tai galima padaryti, p o po to eiti išrišimo, 
kuris tikrai bus suteiktas. Jeigu reikalas 
nanataiaoaias. sakysima susimetę gyvena dvi



Ir išėsks apsieik be išrišimo, norą ir la
bili tau batų be jo baltu būti. agaliau, 
čia visada tai priklauso daugiau nuo žmonių, 
aegu nuo Kunigo, Beįeisimo, tad kas nors iš 
gyvanašlių taip ir pakliuvot susidėjo, su
gyveno vaitų, dabar nebėra kur bedingti, 
raiti* gyventi, betgi gyvenimų tai visokių 
gali būti: ir taip vyras au fc«ni, ir kaip 
paleistuvis su paleistuve, ir taip brolis 
su seseria, taip nevedęs šeimininkas su Šel
miu Inte, kurie na gulinėji Į vieną lovą.Jei
gu žmogus nori, višėda gali pradėti žmoniškai 
gyventi, nors ir tokiose aplinkybėse ir iš
rišimas jas visada bus auodamas, nors kitų 
akyse atrodys, jog susidėję gyvena. Bet gi 
svarbu ne tai, kaip žmonėms matosi, o kaip 
iš tiesų prieš Dievą gyvena: vienojo lovoje 
ar ne, nors ir po vienu stogu ir iš reikalo.

1’aigi, baigiant galima pasakyti, jog 
negavus išrišimo, būtina pagalvoti apie sa
ve ir apie savo išganymą ir taip sutvarky
ti, kad jam nebūtų pakenkta, o ne keikti 
Kunigą, kuris jo nedavė ir ieškotis skylės, 
pro kurią greičiau ir geriau galima Įlįsti 
Į pragarą, nors t* skylė vadintųsi Kito 
nuodėmklausio Klausyklos langelis, peikia 
turėti bent klek nuolankumo, tad nuodėmklail
sis mums batų Dievo atstovas, kuris padeda 
mums susitvarkyti amžinybę liečiančius rei
kalus, o ne dresiruotas gyvulėlis, kuria 
šoka pagal musų birbynę. «aen.

1W.^.23


