
, f ae MuopfeMuimio Pabarimas**?
/ n /

%rtą pas mane atėjo moteriškė ir i«i- 
olbėjo apie idpašlnt|. įsikalbėjo ir papa
sakojo, kaip tai viena Jos Kaimynė prisipa
žino gavusi 1A manęs barti, •aako, buvau ilgai 
nebuvus išpažinties,kas tai ar JO metų.J’asi- 
sakiaufkad išbarė,kad išbamė.aš pasakiau, 
Jog šitaip negalėjo bdti,nes savo ©emitentų 
niekad nebaru.«Ml,sakau,tik paprašiau gar 
riau pasirengti,kai jau taip ilgai nebuvo. 
^e^ieyi*rišiM| davei,tik,sako,labai išbarei, 
aš tiesiog negalėjau stsitebėti dėl tokios 
saikas.pastabos•

Iš tiesų,žinojau,jog penitontal to va
dinamo "barimo" labai bijo,net tiek bijo, 
kiek dėl to užeigaana,ir visada vengdavau 
ir vengru bet kokių šiurkštumų klausykloje, 
bet šitas įvertinimas mm tiesiog pritren
kė. Ir ne dėl to,kad jausčiausi padaręs,kaip 
sakoma,šūvi pro šalį,kiek dėl tos neteisy
bės, kuri aiškiai išlindo iŠ tos moters žo
džių ir dar kitam papasakotų. Taigi,manau, 
ne pro Šųlj bus čia kiek pasiaiškinti apie 
tuos nuodėmklausių "pabarimus**.
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Pirmiausia statomas klausimose ar ga

li kunigas barti,tikra to žodžio prasme,sa
vo panitentų ar ne'/ barti,atseit,greičiau 
lapėtl.lr be niekus nieko galina tuojau pat 
atsauytit gali.Dėl ko jis gali taip padary
ti? Dėl to,kad jis pastatytas mums biiti tei
sėja. Jeigu gali griežtai įspėti direktonlus, 
piraislakaa ar koks nors sekretorius, tai 
kodėl to negali padaryti nuodėmklausiu? fal
še visiškai analogiška.Juk,šiaip ar tolo 
nuodėnklausis yru didesnis aš mdsų vlr Ži
nia kas,negu Įstaigos direktorius tA 



orgmizaoijos pirmininkas, ar kuto nors ki
tką žemiškas viršininkas. C didesnis jis 
asas uOl to, kad jis asas stovi paties Die
vo vietoje. Jok jis sprendžia apie mtoų są
žinę. o liovus Šia,kada mes jam pasisakose 
kokią nedorybę,gali barti ar no? Visada jis 
tai gali.^aigl ir kunigas.# Jis tori tam 
valdžią ir teisę. Jm juk pasaąytat "Ką su
riši, bus surišta,ką atriši,bus atrišta”.^e 
paprastai žemiškai surišta ir atrišta, o 
tas surišimas ir atrišimas liešia misų amži
nybę ir nusprendžia misų amžinąją laimę ar 
amžinąją na laimę. O jeigu jis JMtat turi tokią 
teisę,tai kaip galima jam daryti priekaištą? 
šas gali ii povedinių už Įspėjimus Šiauštis 
prieš savo viršininką? Riekes.taip pat ir 
eis ir tai juo labiau,nes nuodėmklausls yra 
aukščiau už juos,kadangi ir visi viršinin
kai palenkti nuodėmklausio valdžiai.

Įmigai tai žino ir kai reikia, paM- 
nauaoja šią savo teisę ir galią.tačiau klau
simas kada jie ją panaudoja.Jis supranta sa
vo gailą ir valdžią,bot taip pat žino,kad 
negalima jos kiekvienu atveju naudoti. Juk 
ir žemiški viršininkai ne visada daro "grieš 
tas papeikimus",atseit bara. Jeigu reikalai 
bus tvarkoje ,noi Simas nuodėmklausio tau 
nieko nesakys.O žmonas dėl to ažsigama.Tik 
dėl to,kad jiems įspėjimas daromaa.fiet čia 
piras reikia žiūrėti ne j pati įspėjimą, o 
j tai dėl ko jis daromas.Juk jeigu nebus 
priežasties,nebus ir įspėjimo ar papeikimo. 
Štai,kad ir ta moteris,apie kurios nusiskun
dimą mm pasakojo jos draugė .Ji pati sakosi 
jai nebuvus 20 ar 30 metų išpažinties. O 
tai ar geras dalykas? Piklnčlajum tai yra 
labai blogas dalykas. Dėl to kunigas jai 
galėjo padaryti pastabą,todėl ji taip labai 
apsileido. «o daugiau.Šos koks kitoks tas 
”oarlaiasM galėjo bdtl. Ir iŠ viso toks gi 
barimas bdnat priekaištas,kad blogai našlio



elgta ir vistas. ^ei dar pridėsime reikala
vimą, kad ateityje taip nebedarytų,tai jau 
bus labai griežtas pabarimas.falgl,žldrlat 
padarytos blogyaėe Ir panaudotos priemonės 
lai atitaisyti,Šia proporcijos nėra.Blogybė 
daug didesnė už jį atsverisndią baass#,atseit 
pabarimą.0 tą ta moteris apie tai galvojo? 
Man jos draugė pasakė: *šš,sako,nieko neuf- 
mušžau,nleko blogo nepadariau,o taip išbarė**. 
Štai kokia jos nuomonė apie mane ir savo do
rovini stovį net ir po 30 metų nebuvus išpa- 
zlaclss.Ji gera,o kunigas blogas.Oi tą? 01 
tai,tad jai pasakė,jog negalina taip labai 
apsileisti.O ar tai ne tiesa pasakyta. Juk 
kiekvienas tikintis lino ir turi žinoti,jog 
velykinės apleidimas yra sunki nuodėmė. 0 
čia kiek velykinių apleista.fiet,kiek metų 
ji nebuvo išpažinties.Bet tuo gi skiriasi 
žmogaus užmušimas nuo velykinės apleidimo? 
abi jos sunkios nuodėmės prieš Dievą. Ir Ši
to ta "geroji* moteris,kuri po 30 metų teatė
jo tai prisipalmti,neskaitė jokia blogybe. 
Bet per 30 notų ne vien tik velykinės aplei
džia.Kai Žmogus taip apsileidžia,tenai pa
prastai bdna ir kitokių negerumų ir tai ne
mažų. argi šita seteris Šito negalėjo Žino
ti? Ji turėjo tai Žinoti,nes jin juk ėjo po 
tiek metų su Dievu susitaikyti. Ir vietoje 
to ji apkaltino savo nuodėmklausį tuo, kad 
jis nesutiko su jos nuomone,kad ir taip gali
ma gyventi. ai,prie to,ji dar papasakojo 
kitam asmenini,tegul ir draugei.faigi, ji, 
visai neteisingai kunigą apšmeižė, nes jkalė 
į galvą apie jį nuomonė,kad jis blogas nuo- 
dėmklausls.atseitjplktaa. Tokia kalba dar 
labai galėjo ro prisidėti prie to, kad iš
girdęs žmogus irgi galėjo dėl jos nustoti 
eiti išpažinties,nes kunigai "barasi*. Kai 
nes visa tai apsvarstome,aiškiai matome,kur 
čia tiesa ir kur netiesa.Bet šitaip žmonės 
nesigilina per daug į tai ir paprastai
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nusjn-endžia daug negalvodami Ir pagal tą 
kvailą sprendimą paskui gyvena. Butiniu, 
kaip dėl ko apslspr«ndė ta moteris. ual ji 
dėl kokio savo iisiaiikinino ir savas tei
sia laikymo ir vii JO autą nustos uiti li
ps liūties. O jeigu ji ir ne nustotą, tai vis
gi ji savo neteisingą nuomonę jau papasakojo 
kitiems, kur lems ji gali nelikti be pMsaką.
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•‘migi, nuodėmklausis turi teisę mus 
laputi ir dėl to nugalima kalti skandalo, 
jeigu mes turime tikėjimo ir esame sveiko 
proto,nes gyvenime be pabarimo niekur neap
sieina*. Ją tik tada nubus, kai Įmones nuo
dėmių nobedarys.

**et Čia,taip satiau,nėra "barimas* ta 
prasme, kaip j J. supranta penitestai. Jie bl
iu kokį, kunigo iodi,kuris nesutinka su ją 
nuomone,laiko Mbarlmu'’.ual tik vien© jo lo- 
diio nepalaiko savęs Įleidimu, tol pagyrimo, 
^ot jus patys galite suprasti,kad kunigo 
pareiga sakyti tiesa, ar ji jums patinka ar 
no. kunigas nuodėmklausio negali pagirti ju
tą ui titulai blogus darbus ir palikti lyg 
ją negirdėjos, leda imame aiškintis antraip: 
"kunigas man nieko nepuošta,reiškia,taip ga
lima,arba tara tik menkniekis*. *en pačia* 
vienas pasakojo,kaip jam kitas apie taiką 
pareilkOt "Bei Čia yra tokia didelė nuodėmė, 
nei tą. lik sakykloje taip stersčiojosi,nes 
jam reikia taip sakyti. O kai eini iėpsiln- 
ties ir pasakai Šitokį dalytą, nei tą nors 
sako, nei tą*, še tau kad nori.Bardai nege
rai, nebarsi irgi negersi. Bot čia kaip ir 
viaur. Kur reikia,reikia, kur nereikia, ne
reikia. Ir litą bdtlaa suprasti kiekvienam, 
^olgu jau JO natą nėjai lipalintles,nenorėk, 
bud Kunigas tylėtą, nes tu ko gero pamanysi, 
jog galėjai dar datęsti iki 50 metą. Maa



pasakoja vienas toki anekdotą. /ienas ap- 
ailoidelia išpažintie® nėjo 50 metų. *•*- 
uui suėjo ir Žinoma išgirdo nuodėmklausio 
priekaištą, kad Jis taip apeileidąs. 0 tas 
Jam atsakėt

• Kad,kunigėli, sakau tamsta pamokslą, 
Jog Juo kas ilgiau nebūvąs išpožintloa o 
atolas, tuo daugiau tamstai padaro džiaugs
mo. Kaip sakai tamsta pamokslą,minėjai, Jog 
daug džiaugsmo padaro nebūvąs 2> autus, iš 
pagalvojau, Jog Jeigu dėl to taip labai 
džiau-giasi, geriau Jau tą džiaugsmą tams
tai padvigubint it. xaigl, sulaukiau dar 

metus.
bot išpažintis nėra tokių Juokų daly

kas ir kunigas rintei turi Įspėti peniten- 
tąn,Jeigu Jis nori Jam gero. 0 penitentae 
sau Išsiaiškina, kad JI bara.

Ir no tik šiuo atveju sau taip išsiaiš
kino. *dna dar ir toks atvejis. Bdna, kad 
išpažintyJo paaiškėja toks dalykas, kad pe- 
nitentanui prisieina pataisyti daugeli Iš
pažinčių. Kadaise būna užslėpta sunki nuodė
mė ir žmogus,many damas, kad tik ta viena pa
likusi neatleista, visą laiką ėdąs IŠpaŠln- 
glos,sumano galų gale pasisakyti ir Ją. Kaip 
šitai nuodėaklausis sužino ir išsiaiškina, 
kad tai būta tikrai sunkios nuodėmės, iškyla 
reikalas pataisyti begales blogų išpažinčių, 
žodžiu, atlikti išpažinti ir ilgo laikotar
pio, o neretai net ir iŠ viso gyvenimo. Iš
rišimo dabar negalima duoti dėl to,kad žmo
gus nieko apie tokią išpažinti nenusimano 
ir nėra Jai pasirengąs. keikia Ją atidėti, 
kunigas aiškina, kad dabar per tris - pen
kias mlnuBss, kada dar eilė kitų Žmonių lau
kia, to padaryti neĮmanoma. O penitentae ne
sat laka atidėti, nesiklauso kunigo aiškini
mo, tik beprasmiškai kartojat

- Kunigėli, duok man Išrišimą. Dabar 
duok mm išrišimą.



O dabar duoti išrišimą, tai tas pats, 
kaaleisti daryti naujas dvi šventvagystes. 
Kunigas to padaryti nesutinka ir palei
džia. čia ra ir patyla skandalas* kunigas 
išbarė ir parars. "et ČIA ar čia bariaus, 
ar Čia pavarymus? lieta panašaus, ^ec ar 
tu kvailai galvai išaiškinu! dalyką? lt. 
x‘aip ir palioku nuodėmklausio kaltas, ži
no®*, tai dar ir draugėms papasakoja, kad 
taip atsitiko.
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Kas iš viso Šito musui reikia ir nau
dinga žinoti? Pirma, kad kunigas gali mus 
įspėti ir niekada dėl to nepykime, mtra, 
kad daugeli dalykų mos tik išsiaiškinant 
ai "barimą*' ir tai visiškai neceisiagai.C 
svarbiausia čia šluoti tai, kad kunigas čia 
kaltas, žinokite gerai, nebus, o kaltas vi
sada pasiliekame mes. ir tai ne prieš žmo
nas, ne prieš tą pati kunigą, nore kaip ma
tote, tokiuo manymu ir Šnekomis ir prieš 
J> praaikalstaaa, bet prieš hievą, korio, 
korio vietininką Juo niekinate nepripažin
dami Jam net tokios teisės, kokią pripažįs
tate kiekvienam kitam savo vimšiainkui. Ga
liausiai reikia atsiminti tai, Jog reikštų 
Joms džiaugtis, Jeigu pataikote,kaip Jūs 
sakote, ant tokio, koris "barasi**, nes tai 
yra tikras ženklas, kad Jums pasatams tikra 
tiesa apie Jdaų dvasinį stovį. taen.

1W.j.I?


