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KaS YRA BOODEMa, JK KOKIŲ JŲ SaU Migi?
/ 33 /

Perskaičius Šio pamokslėlio antraštę 
galima pamanyti, kad 4ame bos kalbama jau 
visų nuvalkiota tomą apie tai, tad nuodėmės 
tai yra Dievo ir Bažnyčios Įsakymų sulaužy
mas, kad svarbiame dalyko,suprantant ir lai
vai sulaužant lankymą yra samti nuodėnėš 
arba mintina nuodėme, o mažame daly ko,šnesu
prantant ar nelaisvai sulaužant yra maža 
arta lengva nuodėmė ir pan. Tačiau čia bus 
kalbama apie visai kitas jos sąvokas ir bū
tent, apio anas išgalvotas savo nuodėmės su
pračiau) sąvokas ir tą baisia maišalynę,ko- 
tlą toko išskaičiavimas Įneša Į žmogaus są
žinės reikalus.Čia aš noriu papasakoti apio 
tą iškreiptą dalyką,kada tikintis ar net la
bai savo pamaldžiu laikantis Žmogus pats sau 
klaidingai išsiaiškina dideliai nuodėmingus 
dalykas mažais ar ir visai nenuodėmingais, 
dar gal net dorybingais dalykais, o msžmė- 
žias palaiko didelėmis nuodėmėmis ir taip 
sujaukia visą savo dvasinĮ gyvenimą kenkda
mas net bendriesiems bažnyčios ir tikėjimo 
reikalams. Tai yra baisus ir baisiausias iš 
pačių baisiausių dalykų, nes jis priskirti
nas prie nuodėmių prieš Šventąją Dvasią•ku
rių, taip Kristus sakė,niekas negali atleisti 
nei čia, nei kitame pasaulyje.Tos nuodėmės 
prie iškaito prie tų,kurias žmonės daro 
manydami betarnaują Dievui. Išganytojas apie 
tokius tikinčiuosius sakėt "Jie jus šmeiž, 
plota,išauto iš sinagogų ir užmuš. O visa 
tai darydami manys tarnaują Dievui,nes nei 
manęs, nei jūsų nepažino** / /.
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yau viename pamokslo kalbėjau ir dar 
kalbėsiu, kad pasitaiko tokių žmonių,kurio



nebenori kunigo vadovavimo nei iŠ sakyklos, 
nei klausykloje,kadangi patys jaučissi galį. 
fasimokyti ir kitas pamokyti dieviškojo moks- 

o pagal savo supratimą.Dabar labai dažnai 
tikintieji patys susikuria tikėjimo lr.mora- 
lės noksią Ir jj. laiko kaip Dievo apreiškė 
tąjį ir ^etaydioa skelbiamąjį,nore jis visai 
nieko bendro neturi su Dievo mokslu. Jie ta
riasi vieni turj. teiną sprąsti apie tai,kas 
nuodėmė ir kas nenuodėmė,kas galima ir kas 
negalima jiems daryti, o ne kunigas,kuri 
jie laiko tik šiaip sau lygiu, o neretai ir 
už save mažiau išmanančiu Žmogeliu. Ir nors 
Žie neturi jokios teisės nei patys tikėti 

okioms savo sugalvotoms taisyklėms ir nor
moms, nei kielėms apie tai kalbėti, dargi 
net išpažintyje jie j*Kš±**k ginčiji si su 
nuodėmklausiais nepriimdami jo pamokymų ir 
mokymų,o patys jam piršdami savąjį. "eigų 
kas to neišdm|sta padaryti, tai jis puikiai 
to paties resultato pasiekia eidamas išpažin
ties vis pas naujas nuodėmklausius.Kiekvie
nam iš jų,Žinoma, sako tik tai, ką pate no
ri ir pildyti pasirenka tik tai, ko pats 
geidžia, kadangi ne kiekvienas kunigas daro 
taip pat, o Žiūrėdamas jam nušviečiamų ap
linkybių ar iš pačios atliekamos išpažinties. 
0 nešinant visų aplinkybių^ kunigas niekada 
negalės tikrai nuspręsti apie nuodėmės sun
kumą ar lengvumą, o spręs pasitikėdsmss pe
nis ent o supratimu / nes kol juk tokio supra
timo žmogus neįgauna, jis neleidžiamas nei 
išpažinties eiti/ o tada lengvas apsigavi
mas. 0 penitentui, kadangi jis čia nuspren
džia apie nuodėmės sunkumą ar lengvumą,tai 
yra pats nustato tai iš anksto ir išpažįsta 
kaip tokią ar kitokią, tos nuodėmės vidsada 
gali būti tik "lengvos". Kadangi jis suin- 
terąsuotas,kad jo nuodėmės būtų tik "leng
vos , tai jis via pas kitą kunigą eidamas 
išpažinties ir nepasakodamas sau nenaudingų



aplinkybių, jas pas visus juo* visada ir pa
daro "lengvas , nors fartinai but4 titrai 
sunkios ir labai šankios. fuo būda Žmogus 
per išpažintį, jaučiasi visada susitvarkęs 
savo dvasios reikalas ir galįs net Kasdieną 
vaiKlčidti šv.komunijos, o iš tiesų daryti 
labai sKandaiingus ir net viešas dalyKas,ta
ria Kitus labai sktĮaudžia, medžiagiškai ir 
dvasiškai žaloja, Kitus piktina, naikinu ge
ras dalykas.

~ad jums butų labiau suprantama apie 
Ka či& kalbama ir kas tokių žmonių daroma, 
čia mes paimsime vieną pavyzdį iliustraci
jai. bakyaime parapijoje yra pora ar treje
tas prie jos bažnyčios Kunigui uolių,tver
tingų ,gerų Kunigų. Yra tenai taip pat ir ke
letas uolių ir perdaug uolių,pamaldžių dū
šelių,kurios gal ir nori pstekti 1 dangaus 
karalyste,bet manosi apsieisiančios ir be 
anų pagalbos, o priešingai,dargi jaosdamos 
pareigoj jos tuos save dvasios vadus pamoky
ti. Jos niekio dšl savęs nerizikuoja ir jau
čiasi daug galinčios netgi ir bažnyčios 
tvarkymo reikaluose.Sakysimo,joa yra gan ge
ros aoteršlšs,padeda bažnyčią puošti, ją 
švarinti, tvarkyti ir t.t.,bet vissas turi 
būti tik pagal jų nuomones,tik pagal jų tvar- 
M*aaKy«i«e,joo negali pakęsti klebono pa- 
cvarkyjEaų,nes jauno, kad jis ir nesugeba tokių 
reikalų vesti,ir iš viso taip geriau,kaip 
jos mano satvarkysiančios.Ir pradeda tvar- 
Sti. kunigač, sakysime,patvarko|kad apie 

torių būtų taip ir taipt tanai butų,saky
sime, vyrų,mergaičių ir moterų adoruotojų. 
Joms tas nepatinka ir pasmerkia kaip labai 
nepadorų dalyką ir veja laukan tuos tikin
čiuosius kaip nevalyvus senius ir kunigų 
mergše, kunige! patvarko,kad esant šalčiams 
ir bažnyčioje sušalus galima kiekvienam 
ateiti sušilti i apšildomą zakristiją, nes 
taip padaro kiekvienas padorus žmogus, pamatęs 



sušalusi Žmogų. 0 joms,sakysima, tai atrodo 
labai negerai,Kad po tokią vietą maišosi 
tokie neševenti padarai,norą tie tikintieji 
n* Kiele neblogesni už jas ir jų pačių lU 
niekas iŠ to skaičiaus neišskiria.Jos Ina 
niekieno nepaprašytos nustatinėti, kas pas 
ją kunigas gali ateiti,kan nevalia, nors 
Kiekvienas tikintysis gali tai padaryti, 
kaip kiekvienas gali turėti tokią pat pas 
kunigą reikalą,kaip ir jos pačios. Ir taip 
toliau, ir taip toliau. Čia nebeminėsiu iki 
Kokią įžūlių dalyką čia prieinama: anonimi
niai laiškai, vieši paterimai,slapti Įspė
jimai, grasinimai joms prieinamomis ir ne
prieinamomis bausmėmis ir 1.1, "alelakine, 
Kan kunigai pasirodo nesą jau tokie ištižė
liai ir nepasiduoda tokiems patvarkymams iŠ 
Šalies. Kas tada? leda prasideda kita kam
panija: subjauroti kunigo vardą tą akyse* 
kurie ji dar laiko garbingu žmogumi ir ver
tu kunigu. Tada pradedama nuo to, kas joms 
atrodo čia baisiausia ir lengviausia galima 
pasiekti. Pradeda sugalvoti visokiausias 
nepadorias apie savo kunigus pasakas ir pba- 
tina žmonėse. Jie tada padaromi* paskuti
niais latreis,išSvirkėllals praeityje ir 
dabar Ir dar toli ateityje. Visiems pasako
jama slapčiausi nebdti dalykai, kaip,kas 
ir kada slapčiausiai pas kunigą Įlindo,kaip 
elgėsi, ką kalbėjo ir t.t. Kas padorus ir 
protingas pasipiktina, niekina pletklnln- 
kes* kas lengvatikis, ima tikėti; kas silp
navalis, ima verkti pasijutęs bejėgiu prieš 
toki labai aiškų niekšiškumą, O tie oatys 
asmenys čia nieko pikto nemato. Nei to,kad 
tai daro neteisėtai komanduodami ar norė
dami komanduoti savo dvasios vadus; ir to, 
kad tai daro labai gausiuose dalykuose; nei 
to, kad iš viso to gali būti baisiausios 
pasekmės: jtJL kunigiškos garbės nuplėšimas,
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eitų papiktinimas, bažnyčioje netvarkos 
darymas. **ar g ariau. fle asmenys eina iš
pažinčių ir kasdien priiminėja Komuniją, 
l'al daro ir aumoai už Iclbna esą daug Ir 
daug geresniais,čiut ne pačiais iraubai
siais. O išpažinčių Jie eina pas tuos taip 
pat savo visaip iškoneveikiamua kunigus, 
kai naudinga, pas klebonėlį| kai patogiau, 
pa a kunigėlį! Jeigu pas anuos nepatogu,pas 
altaristai} ar kitą <ok}. kiekvienas atski
rai paimti tie kunigai nieko labai blogo 
iš pačios išpažinties ir negali Įžiūrėti, 
kadangi nežino aplinkybių, kokiose nusikal
timai daromi. Kas čia tokio, Jei norėjo,kad 
bažnyčioje buvo uždegta 4 žvakės, vietoje 
norėtų b/ Kas čia tokio, Jeigu biskį pasi
piktinta, kad ant "tokių gražių altorių bu
vo uždėta čemodanai", atseit, magnetofonas 
pasu*Įdomu užrašyti. Kunigas pagalvoja, tad 
bobutė biskį pasikarščiavo ir viskas. Kas 
čia tokio, kad blok} pakalbėjoj ar vienas 
pakritikuoja; C tai ir to nepatogu sakyti, 
einama pas kitą, turis nei to nežino, ir 
taip darosi labai rimti dalykai, o išeina 
labai mažais, paprastais dalykėliais. Žmo
gus siautėja, stačiai siautėja visokį gerą 
bažnyčioje griaudamas, o po viso šito lei
džiamas eiti Komunijos ir tai kasdieną.

dėt iš tiesų čia ne maži dalykėliai, 
aemu šas dalykėlis nei parapijos galvos tvar
kymas, kaa padarytų taip,taip norima.ber 
didemis dalykas įievo pastatyto Jo kunigo 
apibjaurojimas visokiais nešvarumais apie 
kuriuos Jis nei galvota negalvojo, dar di
desnis dalykas yra sakramentų panaudojimas 
Jiems pridengti ir piktnaudoti sakramentus. 
C Čia ir pasidaro atvirkščialt magnetofono 
įnešimas į bažnyčią pasirodė skandalingu 
dalyku, o kunigo garbės euvalkiojimae maž- 
možėliu. čia pasirodo, kad žmonių artesnis 
sustojimas ar suklaupJLmas paskaitomas
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oidiiu Švenčiausiojo išniekinimu, o pats 
kęsu leninis tokio asmens švenčiausiojo iš
niekinimas priimant jį Komunijoje paverčia
mas mainolėliu. Ir taip toliau. Čia nesu
skaičiuosi tokių paralelių. Ir tiems amsė
sima kelio atgal nebėra, nes ji patys jie 
4 sau užsidaro. Jeigu prie Dievo per kunigų 
nebeinama, tai prie jo jau nebelieka per ką 
prieiti. 0 jis jų pačių suojaurojamas. ?uo 
buau tie asmenys atsiduria Kristaus nusaky
tojo dvasinėje būklėje, kurioje jie vadina
mi su nuodėmėmis prieš Šventąją Dvasią. 0 
apie jas pasakyta to paties ^ristaust "Jiems 
nebus atleista nei čia, nei po mirties**/ /.

teigi, mes dabar galime sau Įsivaizduo
ti, iki kol galima nueiti, jeigu pradedama 
lįsti ten, kur nevalia.

aiekada mes nebūkime čia patys sau tei
sėjais, nes tokiais negalimo būti, ^ai ir
gi pasakė Išganytojas. Syki mes tikintieji, 
syki balnydios nariai, tuo pačiu mss esame 
mūsų dvasios vadų vaidiloje, o ne jie mūsų. 
Jie mūsų subjauroti, Dievo visda gali būti 
išvesti iš to purvo, 1 kuri juos jmurk- 
dome, bet mos Ig iš nei be jų pagalbos,nei 
juo labiau be Dievo pagalbos, kuria jis 
kaip tik per juos mums teikia, niekada ne
išeisimo.

apie tai reikia labai ir labai pagal
voti. amen.
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