
#0

/ ^6 /
Atgailos saKramentas turi padėti panai- 

Kinti padarytąsias nuodemoa, tori būti nau
dojamas garam.tačiau labai dšžnai būna,kad 
ši, labai mojus naudinga savęs pagerinimui 
priemonė yra naudojama priešingam dalykui: 
savps pabloginimui. Šitaip pasidaro dėl to, 
kašd Ji,imama naudoti ne tam, kam yra skirta 
arba imama bloga i* naudotis. Kadangi Šis daly
kas yra labai svarbus mūsą dvasiniam gyveni
mui, manau, Jog būtina čia apie Jį pakalbė
ti.
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Kiekvienas daiktas yra veiksmas turi savo 
tikslą. *eda jis vartojamas ar atliekamos 
kaip ir dei to, kam pagal savo prigimti yra 
skirtas, skaitosi vartojamas arba atlieka
mas gerai ir garam, ^ads su tuo natūraliu 
tikslu prasilenkiama,skaitosi piktnaudojlmas. 

Atgailos sakramentas yra s kirtęs nuodė
mėms naikiati.bOl to žmonės turėtą išpažin
ties eiti tik dėl to,kad gautą savo nuodė
mių atleidimą.Jeigu išpažinties pradedama ei
ti kokiais kitais tikslais,Ji tada tampa 
piktnaudojimo objektu.Gana dažnai pasitaiko, 
kad einama išpažinties vien tik dei to, kad 
susitikimas su kunigu prie Klausyklos lan
gelio duoda gerą ymūsk progą Jį. pakamša tins
ti,sužinoti Jo nuomonę apie vieną ar kitą 
dalyką ir paskui tuo kur nors pasinaudoti 
prieš pat| nuodšmKųausį. foko penitentas 
nava atlieka išpažintį,kad gautų,kaip ir ki
ti, nuodėmių atleidimą, bet iŠ tiesų Jis Jos 
neatlieka,o tik suvaidina netikusią išpažin
tį visiškai kitiems tikslams,Šiuo atveju, 
sužinojimui kunigo pažiūros,kad paskui gale- 



tų H kur noro skųsti, kaltint i ar net teis
tu. Suprantama, jog tokia išpažintie netu
ri tikslo gauti iš kunigo novo nuoaėnią at
leidimą, o nuodėmklausio sugavimą pa eina įl
iejant labai patogiomis aplinkybėmis tai da
ryti. Ji tampa jam priemone v laiškai nekal
tas asmeniui padaryti blogą.arba kiti eina 
išpažinties tik dėl to,kad artinieji nemany
tą,jog jie jau yra netikintis ir dėl to ne
nustotą kai kurio gero šalnoje ar ją draugi- 
joje.Kitomis progomis tokio Ir patys pasisek 
ko, jog Išpažintis jiems tora tik patogus 
ainiai okarinas "iki laikai*’, kada galis kal
bėti nepasislėpdami. Itas laikui atėjus yra 
stačiai pasakoma žmonoms ar vyrams,tėvams ar 
motinoms: "Kam aš iki šiol ėjau išpažinties? 
Gi nei to,kad visą laiką širšei,kad eičiau. 
Kad nori, galia pasakyti,jog aš jau našiai 
nebetikiu Dievu ir tavo išpažintis b® vi
sai nereikalinga**. Kiną,kad eina išpažin
ties sosinetbilai,kurie ir įspėti ir prašy
ti nei mimo keisti savo nusieta tyso ir ne
tvarkingo gyvenimo .Jie, suprantama .negali 
gauti išrišimo,kol nepakeičia nusistatymo 
ir ns susitvarko,bet labai dažnai galima Ba
ku ti,kaip jie Išpažinties eina ir išrišimus 
gauna. Kai p jie šito pasiekia? Ogi paprasti) 
paprasčiausiai:jie,kaip sakoma, "visais Šven
taisiais prieš lakinė ja" kunigai kad ausie 
tvarkys ir tas patiki.Kadangi jis padėtj 
supranta,jog antrą kartą to paties nuodėm
klausio nepavyko apgauti net tokiais šven
tais paindais,lšpežintles eina vis pas ki
tą kunigą ir iŠ naujo jam dumia akis. Ir 
taip jiems išeina via "pirmas kartas**. O 
dėl pirmo karto nuodėmklausio ir iu leng
viau: patiki gražiais pažadais ir išrišimą 
duoda. O penitantai juokiam! iŠ tokią, ją 
nuomoneTšlopllą kunigėlių*,nes nori no nuo
dėmių panaikinimo, o priedangos po tariamu



išrišimu prieš savo pažystamus tikinčiuosius 
Karle tiki,kad reikalai IŠ tiesų sutvarkomi. 
Bet Iš tiesų šia re Įkala i ne tik našutvarto- 
mi,bet kiekvieną tortą vis labšiau pablogi- 
aamifnes išpažintis tų gudruolių panaudoja
ma piktiems tikslams.

Be naudojimo blogiems tĮkalame,atgailos sa
kramentas gali būti piktnaudojamas ir neti
kusiai JJ priimant. Sitai sakydamas, aš ne
galvoju apie kokius nors trdkumus atgailos 
sakramento priėmime,kuris pasitaiko dėl Žmo
nių apsileidimo,dėl nepilnos sąžinės sąskai
tos, dėl netikusio gailesčio,m tikro nusista
tymo taisytis ir pan. Toto atgailos sakra
mento priėmimas skaitysis blogu,bet Jis ne
bus piktnaudojlmas,nes šiuo atveju peniten- 
taSfkad ir apsileidusiai priimdamas sakra- 
mentą*vis dėl to turi gerą tiksiąs nori sa
vo nuodėmes pa naikinti.Čia tarime galvoje 
toto atvejis*kada žmogus savo bloga valia 
nori padaryti,kad atgailos sakramentas Jam 
sutelktų nuodėmių atleidimą net tada,kada 
Jis to nevertas ir nenori tokiuo pasidaryti.

Sis blogas dalykas prasideda tada*kada 
penitentas savo nuodėmklausiui pasakosiu 
neduosi man išrišimo,aė paieškosiu sau tokį, 
kuris duos**,kada penitentas užsispiria savo 
blogame nusistatyme ir ieško nuodėmklausio* 
kuris butų galima apgauti ir išgauti abso
liuciją, kurią obektyviai reikalą imant, ne
galima duoti.šis dalykas prasideda tadatto- 
da penitentas apie vieną savo nuodėmklausį 
ima galvot i, Jog Jis JamišpažintyJe yra ne
teis iagas,no t eis Inga i reikalauja iš Jo taisy< 
ti išpažintą nuodėmę,kurlos Jis nenori atsi- 
žadėtiyir eina ieškotis sau kito manydamas, 
Jog tas bus NgeresnisN«tai yra nuolaides
nis Jo silpnybei ir dėl to Jam parankesnis. 
Poto penitentas galvoja*Jog išrišimai dėvi- 
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nėjaai ne pagal žmogaus tinkamumą iir16imą 
gauti, o pagal nuodėmklausio ūpą, jo nusi
statymą penitento atžvilgiu ir visokias as
menines sąskaitas.Toks penitentas nenori 
pripažinti visiems nuodėmklausiams lygios 
dvasinės valdžios l save taip paeildinj. ir 
juos ima rūšiuoti savo nuožiūra l tokius, 
Kariese galiam suteikti leidimą vaisiaėtis 
po jų sąžinę ir tokiuos,kurie neturi teisia 
tenai įžengti, kada ii tiesų tokia dvasini 
valdžia j aus yra duota Bažnyčios kiekvie
nas kunigui - nuodėmklausiui ir jie čia 
susui yra ne mūsų, o paties Dievo pastatyti 
adau teisėjai? Piktnaudojimo blogybe čia 
būna juo didesni,kad čia vienoje vietoje 
susikryžiuoja daug negerumų, enitentas pir- 
mirsia, pasisavina sau teisę spręsti,tad 
buvęs jo nuodintlausis klysta ir yra jam ne
teis inges, kada geriau už kitus Žinodamas pa
dėti, kaip neklysta, nes teisingiau spren
džia .Toliau čia neteisingai apkaltiname buvęs 
nuodėmklausio ir jo geras darbas pavadina
mas piktu.U piktu jis pavadinašnas no dėl 
to,kad butų iš tiesų blogas,o dėl to,kad 
ne tepatinka blog norinčiam penitentui,kuri 
nuo jo nori sulaikyti nuodėsuclausis.šepasi- 
tenkininas gi čia iškyla dėl to,kad isa ne- 
besutapti nuodėmklausio ir penitento nuomo
nę#: nuodėmklausio kokj noro penitento el
gesį laiko blogu, o penitentas - geru.

Bet visiems yra aišku,jog šiuo atveju 
penitentas negali būti pats seu teisėju ir 
dšl to kaltinti savo nuodėmklausį, nes nuo
dėmklausio pristatytas būti jo teisšju,čia 
įis pastatytas ir klausinėti, ir pamokyti, 

r lapėjineti ir įsakinėti, emitentas Įpa
reigotas jam paklusti ir pildyti reikala
vimus. Ir juos pildyti kaip tik dėl to,kad 
gantų savo nuodėmių atleidimą, eigų čia 
Penitentas pasipriešina nuodėmklausiai, tai 
kaltas tegali būti tik jis, nes nuodėmklau
sio valdžiai jis yra pavestas besąlygiškai.
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•“eikis gerai įsidėmėti,kad šlaae dnkkk teis
ine nėr* apeliacijos aukščiau.Gla nuodėmės 
arba panaikinamos ii karto, arba nepanaiki
namos. Jeigu jos randamos negalimos panaikin
ti pas viešą nuodėmklausį, tai tokiomis pat 
sąlygomis jos nepanaikinamos ir pas kitą 
nuodėmklausį, kadangi čia mira tam atvejis, 
kada nuodėmklausiai neturi pilnos jurisdik
cijos išrišti i* kai korių nuodėmių, o pa
prastas penitento ir jo nuodėmklausio gin
čas dėl jam nepageidaujamo nuodėmklausio 
sprendimo, i'aigi, oojektyviai reikalą imant, 
niekada negalima surasti kito nuodėmklausio, 
koris galėtų išrišti dabtdGKj* tokį penitentą, 
kurio negalėjo išrišti dėl jo nusistatymo 
pirmas.Išrišimas tegalimas tik tuo atveju, 
kada jis pakeičia savo blogą nusistatytą 
arba paprasčiašusiai pas kitą išgaunamas 
apgavyste reikiamai Šio ne informuojant apie 
susidariusią padėtį, tačiau,pakeitus nusi
statymą nereikia nei kito nuodėmklausio,nes 
tą patį gali padaryti ir pamestasis. Jeigu 
nusistatymas nekeičiamas Ir iš kito nuodėm
klausio išgaunamas tariamas išrišimas, tai 
čia ir pasirodo atgailos piktnaudojino nuo
dėmė, kadangi nuodėmklausis teisia tik pagal 
penitento nupasakojimą /apie kurį manoma, 
jog nemeluoja ir neturi kitokių piktų kės
lų/ suprantama, jog kitos nuodėmklausio net 
ir negali teisingai nuspręsti, nes nešino 
tikros dalyko padėties. 0 ui šį neteisingą 
sprendimą atsakomybę neša irgi ne nuodėm
klausio, o penitentaa,kuris tokio iš jo spren
dimo siekė savo naudai.Jeigu gi naujasis 
nuodėmklaėsis apie reikalą Žino iš kitų Šal
tinių ir sprendžia taip,kaip pirmasis pagal 
teisybę,tai ir jis įpuola į tokio penitento 
"nemalonę” taip pirmasis ir gauna tą patįs 
"Tu neduosi išrišimo, kitas duos",bei tokį 
pat pasmerkimą taip pirmasis.

Ir taip išeina,jog net išpažintyje
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verčiama patvirtinti netiesą, blogu darbai 
pavadint i_gera. Ir škmk šitai padaro toki ps- 
nitmotas. aro užsispyrusiai.tol kol pavyki
ta Jam tai padaryti. Dėl to.suprantama.Ši
tokį išpažintiea pana ūdoj Imi tegali būti 
vadinamas tik pačia piktčiausia blogybe,ko
kią žmogus nedoras tegali padaryti. Jie 
nuodams naikinimo priemonę paverčia teisy
bės naikinimo priemone ir giriasi,kad daro 
gera.

axxkxxxxxxxkjcx

Pečiau. tai “geras* yra ne kas kita, 
kaip viena iš pačią baisiausių nuodėmių 
prieš Šventąją Dvasią,apie kurias Išganyto
jas sakš,kad jos nebus atleistos nei čia 
žemoje, nei po mirties.*aa turi bent MM 
kiek proto,tas lengvai galės stiprinti, ko
dėl Jų negalima čia atleisti, nes labai Jau 
aišku,kad atgailos sakramentą pavertas nau
joms niekšybėms pildyti priemone,nebelieka 
priemonės, kuri Jas panaikintų.aišku ir 
kodėl nebus galima atleisti tenai,nes žmo
gus savo blogoje valioje blogą vadina geru 
ir gera - blogu. Jis pats eina ne tuo ke
lia, kuris veda į išganymą. i‘aigi,kaip ma
tote,čia ne Juokai ir kas Juos išdarinėja 
galėtų rimtai susimąstyti, kol dar laikas. 

weigu Jūs norite Žinoti,kaip išsisau
goti tokios baisios padėties, gerai kiau
šy kits, ką dabar pasakysiu.Niekada Jūs ne
kaltinkite savo nuodėmklausių, ekaltinki
te. J eigų nenorite,kad Dievas Judui atiduotų 
šitokiems baisiems Jūsų pečių pageidimams. 
Šventame ^ešte yra pasakyta,Jog nėra bai
sesnės bausmės Žmogui,kaip Dievo palikimas 
Jo paties užmačioms.Jam tada pražūtis ga
rantuot a, ne s nebėra kas Ji besulaikytų nuo 
daromo blogo. uerai Žinokite,kad tikroji
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teisybė apie mvi tegalia* sutinsti tik pas 
vieną nuodtaklaus|t pa* tą,kuri Jds vieną 
tartą pasirinkote pagal savo gerą valią ir 
sąšlaę.Ji neišgirstana pas tą, teari Jda au- 
airandate ausipykę au pirMaoJn.Hora tetekai 
po šokio ausikirtiao Jūs eitunėte paa Šimtą 
kitą nuodėmklausią, nei viena* iŠ Ją Jums 
negalės paša syti tĮsros tiesos, nes prie 
Jos sugadinimo Jūs patys prisidėsite, Po
ciais atvejais Jūs neišvengiamai tepsite 
atgailos sakramento piktnaudotoje!* ir sa
vęs žudytojais po šio aakranento priedangą. 
*ad šito neatsitiktą,JO* turite pasitikėti 
visais nuodėmklausiais,kūrino* Jus renka
tės ne dėl ginčo, o dėl savo IŠ^uaynoi la
biausiai gi tais,kurie klausykloje seko ne
patinkantis Jums dalytųsi liepia mesti neti
kusi gyvenimo būdą. Tas Šankia* titras iro- 
dymaSfJog Jūs turite pati geriausią nuodėm
klausį. fikinčiajan nevalia eiti J provaa nė 
su vienu kunigu,kuri Ji» sutinka klausyklo
je. uodteklausis tai ne klebonas ar vikš
rą a, ar altaristas, «u kuriuo galina paaigin 
čytl Ją bute ar šventoriuje. Nuodėmalausis 
stovi aukščiau visą aną ir kas to nešino ar 
nenori suprasti, tas prašus. waen.
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