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Įg SW0S Buomas

/ 71 /
to kotą išpažintyje iškyla ginčas tarp 

kunigo ir penitento.GinČaa»kaip žinom*ba- 
m ten, kur neaatanpa nuomomis, 0 kaip su sa
vo nuononOadLs idpaiintyjo?

xxxxxxxxxxxxxx
išpažintis yra teisme ir tai dar no bi- 

lo koka* o Dievo teiams. Išganytojas apaš- 
kainavai Petrui meskis *<ą ta suriši žem
io, bau surišta ir dangoje ir ką ta striM 
Ienoje* boa atrišta ir danguje* / /
O ataikOlpa U numirusią ir paairodpa visiem 
apaštalam* išganytojas *kvlpl i j aso ir kai- 
bijo s Imkite šventąją Drošiąs ta* nuodams 
atleisite*tam boa atleistos,kam sulaikysite, 
sulaikytos” / /. ^aigi Bažnyčia
lapatyta daryti tvarką Holo srityje nieko 
noataiklaasdana. šusldOjllIs čia teisimam 
be balso.Jia gali prašytis atleisti nuodė
mės, bet Bažnyčios dalykas nustatyti to atlei
dimo sąlygas ir jas ja* atleisti ar neatleis
ti. Tiesa* pasaulio toimaoee kaltinamio- 
siošs leidžiam teisintis*aiškiatis, bot tai 
darom dll to, kad tonai jie teisiami no savo 
pačią noru, o ošinti prievarta ir apkaltin
ti kitu. Čia Žmogus pats savo kaltina ir 
prašosi Dievo atleidžiame. Kunigas čia jau 
yra tik teisėjas tinkami ar ne tukinu nno- 
dmią atleidimai. ^eigu jis tinkinąs gauti 
nuodlmiąatleidimai, jis jam duodamas, jeiga 
net inkams, atleidime sulaikoma. O nusta
tyti pagal ką jis laikoms praaišlškaltusia 
irgi ne nusidėjėlio dalykas t Dievas jau se 
nisi pas *kO Žmonoms, kas jiems privalu



pildyti Ir tada j iena skaitosi prsslkalti- 
e.. apie nuodenOs buviaą ar nebuviaą čia 
nedaodaaa sprąsti, o jau Ii anksto /ra pa- 
aižtinta, tas yra naodtaž, o žeogni parady
ta per jo sąžine, kad nuodas* tari. Džl to 
kiekvienas nusidėjėlis gali pas Dievą tik 
ateiti ir prašytis dovanojaasis, atleidi In
as s. savo kaltes ir padėkoti, kad ji jan at- 
leldžlaaa. diskas negali su Dievu ginčytis, 
ar jis nuodas* tori ar ne. Juo labiau nio
kos negali nustatyti gero ir blogo sąvokos, 
kurią nustato tik vienas Dievas.

Kada žnogės ateina prie klausyklos Xan— 
gelio, jis šitai turėtą žinoti, Tačiau labai 
dainai dabar tyla ginčai tarp nupdtaklansio 
ir penitento. Benitentas yra sau sasitoires 
savąją norais, savas noreles taisykles ir 
tik tai jis pripažįsta už nuodas*, kas jo iž
uose yra nuodas*. Kai nuodOaklausis panori 
ten priožtarauti, penltentas supyksta.

Taip, sakysiąs, ateina išpažinties se
teris, kuri daro abortus ir su kunigu ginči
jasi, kad savo neginusi vaiką nužudyti nžra 
jokia nuodene. Ji nei klausyti nenori, kad 
ji yra rakta vaikžudž, jeigu leidosi padaroma 
tokią operaciją. Ji čia susiranda įvairiau
sią pasibels inleą. Taigi, tokia moteris nori 
gyventi lytinį gyvenieą ir negiadyti vaiką, 
kurio iŠ tokio santykio seka. Ji no tik pikt
os ūdoj a aotorystta teise,bot prie to pateisi
na ir žaogžadyst* dėl savo geidulių nevaldy
to. Jai niekaip negalina išaiškinti, kad jei
gu ji gyvena lytinį gyveniną, tai turi pri
siimti ir jo pasėkas. O jeigu nenori ar ne
gali dol okoneeinią sąlygą išlaikyti didesnę 
še Iną, tai ji turi ją skatinti susilaltyam
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nuo lytinio gyvenimo, o no žudyti jau pra
dėtus savo ▼eitus. Dievo ir prigimtoji teisė 
taibe vieną, o tokia penitentė kulbe kitą.

Arba vėl kas mere išsianktolna, kad ne
gali niekaip apsieiti be vagystes, foke pa
teisina net ir ne bado atvejo vagyste imda
mas sau kur tik pakliuvo ir ii uo pakliūva. 
Kunigas nuodėmklausio niekaip tokiam negali 
išaiškinti, kad Šitaip negalima daryti dėl 
bendros visų geroves.

Kitas vėl s«u išeisištino, kad niekaip 
negali švęsti Švenčių, kad niekaip negali at
vykti išklausyti šv.Mišias, gyventi teisėto
je moterystėje, atlikti katalike tėvo ar mo
tinos pareigas auklėjant savo vaikas ir t.t. 
Žiūrint Dievo Įsakymų toks asmuo statomas 
pakaltinamu dėl ne išpildymo savo pareigu, o 
jis Įsikalės į galvą savo "morale* ir tik ją 
vieną tepripažįsta, o aiškiai matosi, kad nei 
visų sekmadienių nereikia jam jo arams, nei 
butine visose šventėse plautis "Pelynams" 
ar skarštis kiaules| prie gero noro puikiau
siai galima ir kitaip susitvarkyti.

ša ir ginčijasi su kunigu klausykloje, 
na ir pyksta, kam tas nepripažįsta jo gyve
nimo taisyklių.

arba vėl. Klek stiprių moterų amžinai 
"serga". Kaip šiaip visur pilna jų, kaip tik 
į bažnyčią, tuojau "serga", širdys,
kojos nobetamauja ir 1.1, arba vėl. žmonės 
visur gali nueiti, nuvažiuoti, o kaip tik į 
bažnyčią, be autobuso nei iŠ vietos. Ir dau
gybe tokių dalykų adau gyvenimo. Tikrai susi
kurta nežinia kokia moralė ir tik ji topri- 
pažįatama. Dievo moralė turi eiti Šalin.Xr 
kad ją reikia vyti Šalin, daugelio parodo 
eidami išpažinties.

Tačiau čia reikia pasakyti, kad tokios 
nuomonės turi eiti šalin, o ne Dievo ar
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Bažnyčios įsakymai. ZlnoM, žaogoi duota 
laisvė tikėti ar ne Dievu, bot Jeigu syki 
jis pslaipallsta esąs tikintis, krikščionis 
katalikas, tokių dalykų nebegali būti.Išpa
žintyje visos naoaonės turi būti paliktos, 
o priimąs tik viena* Bažnyčios nuoacmė,ku
ri pareiškiam per nnodėaklansj.. Šitai turi 
atsiminti visi, kas nori čia pravesti savo 
nuomones ir pyksta* jei nepavyksta to pada
ryti. amen.

1968.4.4


