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/lenam Šio* serijos pamokslėlyje jsu 
kalbėjau apie reiksią atitaisyti padarytas 
artimi skriaudas ir pabrėžiau,jog atitaisy
mas yra viena* iš jrodyną,ksd Žmogus taisosi. 
Ueiąu padaryto kitas blogio atitaisymo nėra, 
nėra nei tikro peaitaiaym.O kadangi nuoda
ms atleidžiame tik tikrai atgailoj ant iena, 
tai toks penitantas tik tariasi gaunąs savo 
nuožmią atelidimą,kada iš tiesu jis tokio 
atleidimo negauna.*alp Čia pasidaro,kad žmo- 
gos ir nasltaiso ir draugo lyg ir gauna nuo- 
danių atleidimą? 0 tai pasidaro labai papras
tai dėl to, kad toks penitantas turi taisą 
rasirinkti sau nuodėmklausį ir išpašioti at
lieti pas bile koki kunigą,kuris nešino fak

tinio olos padėties dėl maamkymą arba iš
kreiptą pasisakymą pirmpačim sau t o imą pa
sidarant naga to d opaj* nuodėmklausis ji pa
daryti ir tuo pačiu neto pasilikti prie savo 
blogo nusistatymo neduodant nuodąnklausini 
apie ji nosprąsti, o pačiam pirma jo nuspren
džiant, jog jis yra geras. Ir taip Žmogus at
lik* išpažiatiSjtarlasi esąs visai tvarkojr, 
o šalia to po senam daro blogą,ji pateisinda
ms,nes peaiteiko jog tai jo nuodėmklausio 
užtvirtina,nes jam duoda išrišima.

ad bdtą aiškiau,kaip tai lvyksta,panagrė 
nėkljUi konkrečius gyvenimo atsitikima.

XXXXXXXKXXXXX

Dėl ko tikintieji paprastai atsisako sa
vo pasirinktą nuodėnkla usią ir nueina pas 
kitus? Dažniausiai tai ivyksta dėl kokio nors 
užpykino ant kunigo. Žmogus norėjo vienaip, 
kunigas-nuodėmklausie norėjo kitaip,žmogus 
pasinaudojo galimybe išpažinties eiti pas 
aitą ir paliko tą,kurio nebopatiko. aš pase-
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kišu tik tai, kad *nepotikoM.JIepatiklmas 
dalnlauoiai būna tikra neapykanta ir rlaiš
kai be pagrindo.^akysimo,nuodėmklausio dėl 
ko norą grĮeičiau Jspėjo,penitentai pasiro
dė, tad kunigas Jo negerbia,kad Jo nekenčia 
ir t .t. Ir nors nieko panašaus nebotų , Smogus 
savo pasikarščiavime tai sau išsiaiškina ui 
blogą ir ims kaltinti visai nekaltą kunigą. 
Sakysime,kad ir toks atsitikinOlisi imogus 
klūpėjo prie klausyklos,o kunigas,kalkaip 
neapsitidrdjęa ar ir paprasčiausiai su reika
lu, O klausyklos šaš ir išėjo,knogns dėl to 
atsigauna ir paskaito sau,biovas lino kątku
nigas Jo nekenčia.negarbia ir t.t.O protin- 
Jei tai imant .nieko blogo čia nėra.Galėjo 
is paimti, Jeigu bėtų buvęs atydeanis. *et 

Jei nepaėmė.kocia bėda? Sugrįš ir pslms.ar 
retai taftos panašių atvejų kur kitan laukia 
Įsegus valandą eilėje,o čia prie pat durų 
priėjus viršininkes ima ir išeinu su reika
lais. Ar nieko.įteikėjo Jan,iŠėJo,o seno daly
kas palaukti.Ir Įmonės laukia,nes ką čia pa
dės pyktis.bar blogiau dėl to gali pasidary
ti.0 su kunigu kiti poteriai.Visi mano,Jog 
Jis apie visus turi Šokinėt i, o Jie nei vie
nas apie JI.Ir ušpyksta.lr dar kaip užpyksta* 
nsatlaisjiinai.O išpažinties eina.iina ir Mi
no,kad vis«i gerai Jos eins,ne<; išrišimas 
gama.

bet tuo pat metu susitikus aną kunigą, 
nusisuka nuo jo J šoną^iors prieš tai dar iŠ 
tolo kaldavo kepurę ar linksėdavo.reiškia 
ant Jo pyksta. Įlipa tas kunigas į sakyklą 
sakyti panoksią,tuojau iŠ suolo ir iŠ balny- 
cios.bogali Jo klausytis.tarytum Jis nebūtų 
Bažnyčias pastatytas mokytojas ir Ji ar Jis 
nebūtų paprasti tikintisji,korio privalo Jam 
čia palošti. limiškio neapykanta verda širdyje. 
Suserga ar išvažiuoja kitas kunigas,pamaldas 
Jaikytl turi tos nekenčiamasis, i bažnyčią 
Jau nebegalima ateiti,nes Jo MišioszJo



koaunijos *trefno6",nos ii viso jis visos 
ootenšianes.*^ gwlaa tą setaaediml būti be 
kišių,negu dalyv.uti jo lai tonose. Be iškis 
neapykanta tebegyva jo širdyjo.*ogana to. 
apie ją praeinamo baiaiaucių dalykų ir juos 
kaip tikriausią tiesą vislu** ir viso** 
sklelbia.^aonš* kraipo galvas,kaip tai gaie- 
tą b$tl,o tokia* ar tokiai oi po ta*i bile 
taip nors parodyti,kad *m jis nepatinka, 
kaiikia, to žmogaus širdyje verda pragaran. 
0 jis eina išpažinties ir gama išrišimus, 
žfegal taisyklęt •'Jeigu nenori pas savas ku
nigus, o ik pas svetimus,kad tik eitm**.Mss 
Žšno*e,kad yra ir kita taisyklei apkalbėjai, 
apšmoišei, atšauk.Joigu negali atšaukti,bent 
atsiprašyk apkalbėtąjį,apšmištąjj. Bepada
rysi Šito,negali gauti Ušlšiao,nageli eiti 
komunijos ,no* nešt Įtaisyta skriauda. 0 šia 
skriauda no eiline i piešiamas kmigo vardas, 
jis temina*** prieš daugeli tnonių, grleme
nus jo pestoraeinis darbas. kodfiu,daug da
lytoj šia suaidoda.šot žmogus i viso tai 
lengvai nonoje ranka ir m t nesudreba iš jo 
peties rentoj imdamas gyvąjį Dievą.Ir ae tik 
neatšaukia, be t savo darbą tojtliau daro. Vis 
toliau apkalbinėja,via toliau atlaidžia sa
vo prasimanymus,via tolina bjauroja ne kaltą 
imogą.kodtiu,gyvena pagal savo bjaurų nusi
statymą ir drauge atlikinėja išpažintis,pri
ima komunijas .£*1 iŠ bažnyčios liejos sutin
ka savo auką,vėl nuaisuka,nes iŠ naujo nepa
jėgia savos pergalėti ir nugalėti tebetūnan
čią širuyje neapykantą.

*eip jo*o atrodo,gali toko Žangus gauti 
nuodėmių u klaidiną pas Dievą ar ne? tfogali. 
^egali^nors jis ir šimtus kartų jos eitų.Tai 
šimtai kartų savęs apgaudinėjimo. Jeigu jo 
naujas nuoddatlausls ar nuodtoklausiai to 
neįpareigoja,tai gali būti dOl to,kad ir jie 
yra apgauti,nes nėra pilnai informuojami epie 
žmogaus sąžines tikrąją būklę.Betgi pate
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žnogns ar to negali žinoti? tuk tiotvieans 
mon Žinomo penkias Atgalio* dalia ir viena 
lt ją,atitaisymas stariaudą.dali totą Žmogus 
ir kažkaip aišklntis.kad jis čia niekuo ne
kalta®,bet iliataiaiati negsli.^eigu Šaogus 
it viso ati kunigo nosisvoiklna,mos galine 
paslakyti,fced yra tik nona ndagusJht kai 
faogua visą laiką iankstąais kiekviename kam
pe Ina nusisukti į. Žali pamatęs,tai vien ne
mandagumu lito jau negalina paaiškinti.Čia 
jau slypi neapykantą. Ir ta neapykanta be pa
grindo, pala ikona daug kartą einant išpažin
ties,^!©^ turi bdti žadama jos atsižadė
ti ir uari būti atsižadama, nes kitaip nega
lima atleisti nuodėmių.Bet čia, kaip sakiau, 
ne vien tik nesisveikinimas. tai bdtų tik 
nažmoželis.Svarbiausias Šmeižtas labai dide
liuose kunigui dalykuone,jo vardo bjuuroji- 
mas, pasakojimas išgalvotų dalykų ir viso 
to neskaitynas už blogą.Parytum Čia niekur 
nieko nebdtą atsitikai pasokai,kaip užšjo 
noras pasakyti,kaip je nebara,nebesąkai ir 
vistas.Arba apšneižei Žmogų,Ojai išpažio
tims, pa e Įsakei, kad ji apšmeižė! ir biskas.O 
kad jis pasiliko apšmeižtas,didelis čia daik
tas .0 kad jas Šituo daubas pasidaro nejnano- 
naa, ko čia sukti galvą. Frižjaž prie langelio, 
pasakai, jeigu jau taip labai spiriu pasakyti, 
gavai išrišimą ir švarus.0 neatsimena toks 
smogus Išganytojo palyginimo opia muitininką 
ir rarisiejų,kuris namon Oje nenateis Intas, 
nors taip pat pabuvojo bažnyčioje ir not 
meldšsi. Čia neužtenka reikalo pataisymui 
vien tik nuodėmklausio įspėjimo,tad taip ne
gera daryti.vien dėl to,tad jis už tai net 
pabareir iki ašarą davare.DOl tą ašarą nu
skriaustas žmogus nepaliks nanuoskrĮaustas, 
kaip buvo prieš apšmeižimą.

bei to,norint čia susitvarkyti savo są
žinėje su Dievu,b&tina atšaukti paskleistą



Ane litą,nors tai ir labai sunku Mtąiprisi
kirsi košės ir iškabink jąi o jau malą ma
žiausia turi bčti atsiprašoma palesintųjų 
taallta Žmonių.Ir tai no vien tik ktmigė.bat 
visą,kurio >ik tekino Šnelltu buvo sutepti, 
flk tada tegalime kalbėti apie gavimą nuodė
mių atloiuIno, apie tikrą pasitaisymą,apie 
tikrą išnokinti ir komuniją.

IŠ šito taip neprasto dalyko kai kas nu
duoda nesuprantąs.mot voltui.O reikėtų jj 
žinoti dėl savo pačių garo .Išganyto jas yra 
pasakąs no vieną kartą: "Jai tu aukoj! savo 
dovaną prie altoriaus ir atsimeni,kad tavo 
topolis turi šj tą prie* tavo,palik savo do
vaną tanai prie altoriaus, eik ir susiderink 
su savo broliu, o paskui atėjės atnašausi 
savo dovaną” / /.O čia ne ”šio to"
turėjimas.Čia didesni dalykai Ir ne dovanai 
aukoti reikalingi,o savo pot| nuteisinti.

Kaip aš kartkašrtėmis apsvarstau tokių 
tikinčiąją elgs*l,nsn vis ateina 1 galvą min
tis, kad turbdt, tie Įmonės nesupranta,ką jie 
daro.Bos,jeigu suprastų, argi jie nopabljotų 
daryti tokias baisybee.Ir batų gera,k»d tie 
Įmonės tik nesuprastą,nes tada gal jie 1Š- 
trdktą pragarui iŠ nagą.Bet labina panaša j 
tai,kad jie lino,ką daro.Ir tai visiems mums 
turi sukelti siaubą,kaip gali Įmonės sunlok- 
ėėti.Bct atrodo,jog tai galina pasiekti no- 
končlant kunigų ir blogai priiminėjant oakra- 
mentuo.kad taip bdna,Akmenė yra gyvas pavys- 
dys. Bet, neduok, Dievo, tokių baisią povys-
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