
/ bti /
Apie nsodėmės padaryto blogio panaiki

nimą žmonės galvoja labai paprastai: atli
pi išpažintą ir viskas susitvarkė. Pačiau 
yra na visiškai taip.BuIna dar atitaisyti 
padarytas skriaudas.
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*ad reikia atitaisyti padarytas sKPrian- 
das,manau,neraikia nei aiškinti.Kokio tau 
bus nauda,jei vagis išpažins išpažintyje,kad 
iš tavęs pavogė $0 rublių,o tau jų neatiduos? 
*-as iš to,kad kas pasisakys ką apšmeižęs ar 
apkalbėjęs,jei po to apšmeižtasis asmuo te
bebus su prilipdyti pažeminiau?Kas iŠ to,jei 
išt/virkėlis atliks išpažinti ir pasisakys 
išnaudojęs mergaitę,prižadėdamas ją ve*ti, 
jeigu ta mergaitė,jau dabar moteris su nele
galiu kūdikiu bus jo pamesta?lšpsžlntls 
skriaudiko nuo visų tų daubų neatpalaiduoja. 
Sykį Įvyko kokia nors skriauda,ji turi būti 
atitaisyta taip,jog jos nebūtų Įvykę.O kad 
ne visur ir na viską galima iki tokio laips
nio atitaisyti,turi būti atitaisyta bent 
tiek,siek galima.

Musų laikais daroma daug skriaudų,bet 
jas atitaisyti retai kada pareikalauja nuo
dėmklausiai, o patys penitentai apie tai net 
ir negalvoja.O teologinėje moralėje yra net 
viešas skyrius apie skriaudų etĮtaisymą.Čia 
jums suminėti visas tas taisykles net reika
lo nėra,bot kunigai jas turi žinoti ir kiek
vienam savo penitentai reikiamu metu pasaky
ti, ką turi darytl,nėrėdamas atitaisyti vieną 
ar kitą sksiaudą.Paeliišrėkime bent apskri- 
taijkaa Sla reikėtų padaryti.
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Labai dažnai žmonės nusideda savo lie
žuviu. Išganytojas ne kartą pabrėždamas sakė, 
jog tai ne mažos nuodėmės ir iš ją reikia 
iki smulkmeną ata iškaityti.

Kalbos nuodėmių yra įvairių įvairiausiųt 
Keiksmas tblevyzgojimas,melagyate,apkalba, 
šmeižtas,pliotkoj imas ir kitokios.Lmonės vi
sada jas daro ir taip palieka.Pakeikei,pa
blevyzgojai -žinoma nebeat8ikeiksi,nebeat- 
blevyzgosi.i‘ačiau tiems,kurie girdėjo tokias 
kalbas,putinu kada nors pasakyki, jog jos bu
vo negeros.fokiuo pasakymu jų jau nebesulai
kysi nuo sekimo tavo pavyzdžiu,bet bent tiek 
bus padaryta,kad savas blogas eiga ys bus pa
smerktas. Pasakome melagystę,ii ir palieka me
lu, kol neatitaisoma.0 kas prisipažįsta mela
vęs, išpažintyje pasisuko,kad sakė netiesą ir j 
viskas.0 žmonės gyvena jo melu tol,kol jis 
nepasako melavęs.įmonės vieni kitus apkalba, 
dargi apšmeižia,pernešinėdami kalbas iš vie
nos vietos | kitą,piiotkauja ir tuo daro daugj 
daug negerų dalykų: supjudo žmones,jiems nu
plėšia garbę,juos pažemina.0 atitaisyti nie
kaip nei nemano. Pasakei - pasakei.Išpažin
tyje pasisako,kad taip nusidėjo ir viskas,o 
žmonės kenčia dėl jų liežuvio visą laiką.Pa
galiau ir pasakymas gali būti įvairiausiomis 
aplinkybėmis: prie mažai ir prie daug žmo
nių,mažame ir labai svarbiame dalyke,niekuo 
nereikšmingo žmogelio,kurio niekas nežino, 
ir aukšto asmens,kurio vardas labai svarbus 
daugeliui. Suprantama,kad norint atitaisyti 
padarytą žalą,būtina visa atšaukti prie tų 
pačių žmonių,taip pat,kaip buvo apkalbama ar 
šmeižiama,sutaikyti sujŪdytus Įsenęs,priimant 
kaltę ant savęs ir t.t. Ir ne tik bai.^eikia 
sulaikyti viso to blogio plėtimą,atlyginti 
visa Žalą,kokia tik pasidarė iŠ tokių kalbos 
nuod mių.Sakysim* labai lengva širdimi ap
kalbama ar net apšmeižiamas kunigas labai 
jam svarbiame dalyte ir metais platinamas
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po žmones tas tariamasis blogi*. Dėl to Ken
čia jo pastoracija, jis praranda gerą vardą 
lan.vamunių akyse,daugeli* žmonių nustoja 
dėl to ėję išpažinčių,klausę Mišių,lankę baž
nyčią.^1 ne tik tenai,kur buvo apkalbėta,bet 
toli už parapijos sienų.žmonės kalba•pikti
nasi,ne* nieko netino,o tik lengvai patiki 
šmeižikui.ar šmeižikei, o iš to darosi labai 
daug blogo.3avaime suprantama,kad tokiam as
meniui jau nebeužtenka ateiti prie kiaušyk- 
loa langelio ir pasisakyti apkalbėkjuu, ne
pasukant dargi nei ką, nei kaip,nei kas iš 
to pasidarė.Ir kaip toks savo padarytą klai
dą gali atitaisyti/ Net jeigu jis tiek pat 
cUug gero kalbėtų,net jeigu ji* visiems žmo
nėms grtte girtų apšmeižtąjį, niekada jis jau 
nebeatgaus /to gero,koki pažidė.ont jo gal
vos sugula visas tas blogis,kuris pasidarė 
aplinkui ir daugeliui žmonių dėl jo pikta 
lietuvio.U jeigu jis dar suvaidino gerą,šven
tą, kasdieną einanti prie Komunijos,kažkur 
važiavo išpažinties,tui jo darbai gali pada
ryti tiek papiktinimų,kad iki pasaulio pabai
gos jis jų negalės atitaisyti.O jis mano,kad 
pasakys per išpažinti, kad apkalbėjo ir vis
kas pasitaisys. Ne. B»čios baisiausios skriau
dos pasidaro per ližuvj. ir, dėja, jos bevelk 
niekieno neatitaisomos. Bet jos bus Dievo pa
reikalautos at taisyti.Šitai gerai žinokite.

xxxxkxxxa * xxxxx
■Mitra stambi afera,kur /č žmonės daro 

skriaudas,yra medžiaginių dalykų pasisavini
mas.Čia irgi gali būti įvairiausių skriaudų: 
paprastų vagysčių,apiplėšimų,neteisingumo 
pirklyboje,žaidimuose ir panašiose srityse.

O ką čia daro žmonės? Gi irgi beveik 
nieko.xavogė,paskui pasakė,kad pavogė ir vis
kas. "argi vogtą daiktą nesugrąžina.O apie 
rastą daiktą nei nekalbėkivisi skaito, kad 
tai jo.U apie visokias machinacijas turguje. 



bendrai prekyboje,visokiose sutartyse Žmonės 
nelaiko tai už blogą, o už savo sugebėjimą# 
i’ačiau tai liūdnas sugebėjimas teitą a tu* Įaus
ti ir jam neatsilyginti. O atsilyginti rei
kia iki smulkmenų.otai žmonės mano, kad te
reikia atiduoti tik vogtą daiktą,o iš tik
rųjų reikia atsilyginti visokią iš to plau
kusią žalą.^ar reikėtų tiek daug pasakoti, 
kad Jokiu būdu nesugrusčiau | vieną pamoks
lą. Pagaliau jums to ir nereikia žinoti:tai 
nuodėmklausio dalykai jums pasakyti,ką turi
te padaryti,jeigu tokie dalykai vyksta jūsų 
gyvenimuose, iiet aš pailsiu tik vieną pavys- 
de||,paprastą vagystę, akysime,pavogė kas 
arklį ir mono,kad užteks jį tik atiduoti,o 
is tiesų ne tik tai.Kyšime žmogus su tuo 
arkliu užsidirbdavo, er tą laiką juo uždar
biavo vagis./i^sastas svetimu arkliu už
dirbtas uždarbis ne jo.t&igitv.bilk geras ati
duot i.** eigų arklys nebūtų būvės pavogtas, 
Juo būtų uždarbiavęs jo suvlninkas.fžaai 
klek jis naužalųirbo dėl tavo vagystės,ati
duok. Toliau, kadangi jis savo šeimą išlaikė 
tik iš t o arklio,o jo nebuvo jis turėjo sam
dytis kitą.Čia vėl ne be išlaidų.Kiek jų 
tonai buvo: tavo sąskaiton, etiuuok.itadpats 
arklys po metų jau ne tas pats: jis jau ge
rokai nuvarytas.Čia irgi ne tavo pinigas, 
atiduok už esi savininkui. xš šalies klausan
tis tau gal atrodo,jog šitaip negali būti, 
bet kaip tik šitaip yra ir dar daugiau, tu 
net negali apskaičiuoti visos tos žalos,ku
rią padarei savo vagyste.Bet Dievas tai visa 
suskaičiuos,jis negalės pailsti anam žmogui 
nei mažiausios skriaudos,kaip kkiodtpkitam 
nepaliks nė trupučio tau padarytos skriaudos. 
Šito reikalauja teisingumas. xr jis turi būti 
įvykdytas.0 tas vykdymas ant tavo sprando. 
Štai ką reiškia vogti.O skriusdų Žmonės pa
daro ir didesnių.0 išpažintyse nieko to ne
simato.



Būna ir kitokių skriaudų,Šaky eime (ber
nas nuskriaudė mergaitę.*ai didžiulė skriau
da .Niekada ji jau nebaus tokia, kokia buvo, 
*aip tu tą s Kr lodą geli atitaisyti?Tlk ją 
Vesdamas,kadangi prieš tai tu jau padarei 
ją savo nelegalia Žmona. Sėmiau taip nuodėm- 
Klausiai beznm ir sakydavo ir priversdavo 
juos taip padaryti,o dabar -vartai atkelti 
plačiai,o jie mano,tad su jų per juos išlin- 
diaa vistas ir baigiasi. Ne. V’Iskus ateis 
ant jų galvų.Ir ne tik tai,tad jie tas apgau
tąsias paliko su kadikiais ant rankų .ir net 
valstybių įstatymus apeina net alimentų ne- 
wtadaai,bet atsakys prieš Dievą už visą:ui. 
savo pamestas ir ne išauklėtus,kokiais Juli
tai® tapusius vaikus,tas savo suvedžiota® 
margaites,kurio® jų buvo pastūmėtos | 
paleistuvystę.

Arba vėl.žmogžudys nužudė Žmogų: šeimos 
tėvą,jos išlaikytoją.^aip gali užtekti jas 
tik pasisakyti,tad taip pabarė,tada sa mažais 
vaikais paliko našlė didžiausiame vargelis 
visMokių įstatymų Įpareigotas ne tik atken
tėti bausmę už žmogžudystę,bet visą gyveni
mą sudaryti bent panašia® tai šeimai sąlyga®, 
kokias ji batų turėjusi .gyva®, esant jo® «i- 
tIntojui.

ir daug dar čia būtų galima apie tai 
kalbėti,bet užtenka.Nenoriu jūsų per daug 
gąsdinti.Tačiau | tą dalyką žiūrėkite kuo 
rimčiausiai.Tegul jus ir nesate žmogžudžiai, 
ar kokie ištvirkėliai skriaudikai,bet vi® dėl 
tos užteks kiekvienam ir Kiekvienai savo są
skaitėlių Dievui.Naikinkime jas. Man.
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