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įmonėms, Karle daug nusideda, o Jau visiš
kai ir niekada nebenori eiti išpažinties, 
išleido Įsakymą: "bent vieną kartą metuose 
eiti išpažinties’’. Kas krikščioniško gyve
nimo nenori, o dar nori vadintis kataliko 
verdu, ui šito ir nusitvert ir kalbat *To 
Jūs iš manęs norite? Aš Įsakymą išpildau: 
velykinę atlieku”. KlausInas: kas ta vely
kine ir ar Jos vienos užtenka?
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Gyvenine yra daug dalykų, Kurie aunu 
labai reikalaingi ir naudingi, bot dažnai 
Juos atlikinėti nenorimo, nes tingine ar 
Jie mane Įgrista. Dėl to, norint nūs apsau
goti nuo nevalyvumo, reikia kan nors mums 
apie tai priminti ir paraginti atlikti.

Visi žinome, kad Dievas žino, kaip nes 
apkerpėtume, plaukų nenasikirptume, barsdų 
nesiskustume. Bet atsiranda tokių, kurie 
nelabai noriai tuos dalykus pasidėto. Vai
kai, sakysime, narsiai, susivėlę gyventų 
visą laiką, Jei mama ar pape Jiena kas ry
tas neurkiotų: Tfusiprausk, rankas nual
pimui, dantis išsivalyk, batus nusišveisk, 
rūbus išsivalyk”. Jiems paties atrodo, kad 
čia nėra tikro reikalo taip Jau kasdieną 
švarintls. Bot iš tiesų Jis yra ir tai la
bai didelis. Kas būtų, Jei visi taip galvo
tų ir darytų. Pasaulis iš mėšlyno neišliptų. 
Ligų ir visokių parašitų dar daugiau būtų, 
taigi, kad dėl to rūpi, ir urkioja , kad 
apsišvarintų.

^artais žmonės tingi nueiti Į pirtĮ,



nors 41 čia pat ir labai garas dalykas.įaip 
apsikenčia ir gerai. No gersi, bet jam tik 
taip atrodo. Iro šeimininkų, korio labai 
nenori tvarkoje laikyti kiemas. Jiems atro
do, kad bilo kaip Čia galima apsieiti. Štai 
ir užkloja tie, kuriems turi rūpėti visuos 
menės švara: apžiūrinėja kiemas ir imk laik
raštėlyje parašo apie apsileidusius ir net 
tvarkingus. Sako, jog kažkada net trauki
niuose apžiūrėdavo ir neleisdavo važinėtis 
jeigu rasdavo Utę... Ir suprantama, kad ta 
utėlė galėjo daug žmonių užkrėsti ligomis 
ir nuvaryti j tapus, ^aigi, reikia daugeli 
dalykų atlikinėti Žmonėms pekartotlnai,kad 
jiems patiems ar tai kitiems būtų gersi. 
Jeigu žmonės apsileidžia, jiems nustatoma 
kraštutinė norma, be kurios negalins būti 
visuomenėje, bent dabar tokio dar Įsakymo 
nėra išleista: "dent vieną kartą metuose 
pirtin", arba ** ont vieną kartą metuose 
skustis barzdą , abra"Bent vieną kertą me
tuose Šukuotis galvą**, nes žmonės ir petys 
dar jaučia, kad ne tik tiek, bet daug daž
niau tortų ir tai ne per metus, o per sa
vaite ir net per dieną tai reikia padaryti. 
Pečiau jau yra ir panašių Įsakymų, pav., 
bent vieną kartą metuose padaryk techninę 
apžiūrą. Bet kiekvienas supranta, kad gun
dant motociklui ar mašinai gali tai prisi
eiti padaryti ir še dešimt, ir dvidešimt 
kartų. Tas vienas kartas įsakytas jau,kaip 
sakoma, no "kad loska", kadangi netikęs su
sisiekimo priemonės techninis stovis gresia 
ne tik vienam tam Žmogui, bet daugeliui ki
tų žmonių. Yra Įsakymas panašus 1 tą: bent 
vieną kartą 1 metus išvalyti savo dūmtrau
kius. Bot protingas Šeimininkas tuo nepasi
tenkina ir nelaukia, kol kils gaisras dėl 
nevalyto kamino.

ranašiai yra ir su mūsų dvasios reiks-



leis. Išpažintis būtina atgailai padaryti. 
xr 41 būtina ne tik vieną kartą ar du kar
tus į metus, bet tiek kartų, kiek mes sun
kiai nusidedame ir esame reikalingi daryti 
atgailą. Jeigu žmogus to nesupranta, jam iš
leidžiamas įsakymas! "Bent vieną tortą Me
tuose eik išpažinties". MiJent vieną kartą 
Sžfcx netuoae.**

Kai kas nusitvert to ir laikosi. Bet ar 
vieną kartą metuose nes prausiamos? te tik 
vieną kartą metuose nes pirtis einame? argi 
tik vieną kartą metuose mes trobos grindis 
plauname? Ir vieną kartą mes valgose, miega
me ir daug bitinų dalykų atliekam? kr tik 
vieną kartą metuose? Niekuomet mes ir nesu
tiktume, jeigu kas tai leistų daryti tik po 
vieną kartą , nes nes nenorias būti apskre
tę patys te gyventi nešvarioje aplinkoje.Meo 
patys švarinamos kaip beįmanydami ir kiek 
begaline puošiame vietą, kurioje gyvenamo, 
sies kasdien valgome ir tai po kelis kartus. 
Kiekvieną parą ilsimos ir dar pridedame va
landėlę regracijos tarp savo darbų. /Įsa tai 
darome, nes matome gyvybinį reikalą šitaip 
daryti. lygiai mos turine sutikti, kad nei 
velykines išpažinties mana negali užtekti 
per tisus metus. Juk ji ne tik atlikimui 
yra įsteigta ta išpažintis. Ji yra mūsų nu
sivalymui. Bet koks gi gali būti nusivaly
mas tik kartą per motus? Tegul tai būtų ir 
pats tikriausias, ir pats geriausias nusi
valymas, bet jis tik kartinis. Nejaugi mes 
per 60 ar 70 savo gyvenimo motų tenorime tik 
bO ar 70 kartų nusiprausti.? Iš £1900 ar 
£>5$0 tartų tik 60 ar 70 tortų? kokie 
gi mes būtume tas likusias 21840 ar 3K$K 
25480 dienų. Kokio mes būtume savo sąžlatee 
tiek dienų per savo amžių, jeigu prie dabar
tinio įpratimo taip dažnai ir taip sunkiai 
nusidėti, teeitume tik vieną kartą per metus 



išpažinties, Karia* daugelis irgi atlieka 
netikrai ir negerai. Mes c urėtom* būti pa
baisos. Moraliniai monstrai.

^algi reikia* taigi būtina taip daryti 
no tik kartą ir ne du, o tiek kartų, kiek 
kartų mes nesisaugosae nusidėti, f ik tokiu 
būdu mes galine bent diek tiek būti gerais. 
“*ai kas gal nustebs, Kodėl būtinai tik šito- 
kiuo budu tegalina būti gerais, žinoma, kad 
galina ir be t© apsieiti. Jeigu tu gali iš
būti nesu*Įpurvinę*, gali ir neaipraaetl.Bet 
Kas tau išbūna nenešleis su dvarionis ranko
mis ar Švariu veidu, ar svariu kūnu, neno
rom nes susitepame^ Kas gali išbūti mųnesiais 
ar neteis be nuodėmės, kada kasdieną mes 
riejamės, pykstame, Karšyjame, girtaujame, 
nešvankiai kaloam*, pareigas apleidinėjane. 
Kas gali būti per tiek laiko Švarus savo są
žinėse, kada kasdieną nušilęidžiame prieš 
pagundas ir nesuvaldomo savo kūno ©ageidimų? 
niekas. Tad nori nenori reiki*griebti* šios 
prienonės, kada tik galina jos nusitverti. 
xšpašintis mus nuvalo ir sustiprina. Šiaip 
ar taip kas tik eina išpažinti*s, visiškai 
"ant durniau*" jis neina. Jis vistik galvo
ja bent truputį epie savo gyvenimo taisymą, 
ir bent truputį saugojas! atkristi j blogį. 
*ad mažai kam tepavyksta ilgiau ištverti to
kiuos* savo nusistatymuose, kitas dalykas. 
xačiau vistiek kurį laiką laikosi be nuodė
mės ir šitai nėra blogiau, o geriau. O jeigu 
ir atkrinta, greitas Išpažinties atlikimas 
jį tuojau vėl pastato ant kojų. Kas jos lau
kia visus metus, tas ir su viena nuodėmes 
susimotojfs būna visus metus. det ir nedaug 
susipurvinusiam nebesinori taip labai sau
gotis purvo ir kol metų galas ateina, kol 
velykinės sulaukia, jis pavirsta į tikrą 
purviną kiaulę. *ai žmogus yra Švarus po iš
pažinties, jo savigarba neleidžia tuojau pat
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gultis J, purvyną nuodėme* patvory, «tūs pa
tys, eaneu, esate pestebają, kad taip tik 
t&ta s tirt urna s ir yra ir jis daugeli palai
ko gerame, taip lygiai daugeliui padeda via 
labiau purvinti*.

xaigi, niekada negalvokite, jog jum* 
užtenka tik kartą i metas prieiti išpažin
ties, kaip nemanote, kad tik tartą i metu* 
jums užtenka praustis, kfs^pvalyti, trobą 
masgbti'ar kitą jdeą gyvenimui patiną reika
lą atlikti. Aaecu
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