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Ira n® taip jau labai blo^ų žmonių, Kurie 
visai nebeina išpažinties ar jos labai re
tai teina ir šitą savo apsileidimą teisina 
iš pažiūros atrodančiu gan teisingu motyvu. 
Jxe setot “Kas iš to, uad aš eisiu išpažin
ties, jeigu po to ir vėl nusidėsiu. Aadu 
nebešnusidėtl, o Žinau, Kad ir vėl taip pat 
bust vai atKrisiu i tas pačias nuodėmes, ai 
jau geriau visai išpažinties nebeiti. Arba, 
Kuo tu geresnis, Kad dažnai eini? /is tiek 
vis nusidedi, vis tas pačia nuodėmės darai. 
Iš touio pasakojimo išeina, jog dėl jo pra- 
matymo, Kad vėl nuaidės ir išpažintis pa- 
gsnda. x‘aA gi, jis nusistatė gyventi blogai, 
nuodėmėje, bet prie to dar pagadinti, atseit, 
neatlikti šventvagiškai išpažinčių. Kai | 
šitą samprotavimą neįsigilini, pirmu pažvel
gimu atrodo, jog jis yra visiškai arba bent 
didele dalini teisingas ir neinanti išpažin
ties visiškai ar bent labai pateisina, dėt 
iš tiesą čia tėra tie sąmoningas ar nesąmo
ningas savęs ir Kitų Klaidinimas. Ir štai 
dėl ko.
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Pirmiausia negalina sakyti, jog jau neba
ra iKi® eiti Išpažinties uėl to, kad ateity
je ir vėl nusidėsi ir Kad nieko ne geriau, 
o iš tiesų dargi blogiau daro tas, kuris tai 
žino ir išpažinties eina, nea jis, jeigu 
taip galina išsireikšti, gadina pačią išpa
žintį.,jeigu jau visiškai jos nesugadina, 
tai labai ją suniekina, foke pesakymas yra 
neteisingas, o labai vylingas, nes nesupran
tanti ir negalvojanti klaidina. Ar Šiaip 
gyvenime Kituose dalykuose pagal šią taisyklę 



žmonės ar tas pats Jos gynėjas elgias1? fl- 
siškai ne. Kaip priešingai Jai elgiamasi, 
štai, sakysime, įmonės dainai serga. Dėl to 
Jiems dainai prisieina Kreiptis pas gydyto
ją. Jie sakot "Pas gydytoją nėra to eiti 
ir gydytis nėra to, nes vistiek dar suoirg- 
siu. Kuo tau geriau, Kad vaikščioji J ambu- 
latoriJą, Jeigu iŠ vienos ligos išsikapstęs, 
Įkrenti į kitą arba vėl iš naujo susergi 
tuo pačiu gripu. Kuriuo sirgai ir pernai,ir 
užpernai ir dar nežinia kx®K tartą. Kvailys
te eiti prašytis medicinos pagalbos. Ir dėl 
to aš neinu. Geriau Jau sirgsiu ištisai vi- 
s«4 gyvenimą ’.’ faip nei Jds, nei kas kitas 
būdamas protingas neseko. Nes pats taip ne
galvoja ir kitiems tokią niekų nepliauškia, 
nes bijo pajuokos^ Kiekvienas suprastąnta, 
kad tOKia Kalba yra ktailystė. Dėl to niekas 
pagal tokias SneKoa nesielgiu, Jeigu atsi
rastą toks neišmanėlis, kuris taip kitus 
lapėj inėtą. arba kitas pavysdys. Visi nes 
turime valgyti,nes kitaip negalino likti gy
li. uėl to, dažnai ir labai dažnai valgomo. 
,r nėra tokio, kuris pav., taip kalbėtus 
"Karione galams man valgyti, Jeigu po kurio 
laiko ir vėl iš naujo norėsiu. Pavalgysi 
pusryti, reikės valgyti pietus, pavalgysi 
Pietus, reikės valgyti vakarienę. Ir kuriems 
Salamo man šitaip be tikslo daryti, Jei pa

akius ir vėl reikės tas pat kartoti. Geriau 
Jau aš niekada nebevalgysiu. Ix* kam man iš
niekinti pati valgymą? Ir kuo tu nuo manęs 
SKirisd, kad kasdieną valgai? Niekuo. Paval
gai ir vėl iš naujo valgai. weriau Jau nei 
nevalgyti0. Juokinga ir Kvaila biitą klausy
tis tokios kalbos, nos mes visi gerai su
prantamo ir atskiriame, kad valgymas yra 
vienus dalykas, o tai dėl ko nvrs relala 
valgyti, oel to vieno reikalo mes kartojamas 
kitą.
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3u išpažintimi lygiai tas pat. Jeigu 
mes sergamo a y asinėmis ligomis, jeigu Jo
mis mes galime susirgti, tai reikia Ir to, 
kas mus Ii to gyno. Išpažindą, kaip tik, 
tai ir daro, Tai dėl ko Jos nereikia? Jos 
reikia tiek pat nartų, kiek tartų suserga 
nišų sielos, kaip gydytojo pagalbos reikia 
tiek kartų, kiek kartų atkrenta i gripų ar 
kitų ligą. Ir kaip nieco nesakome, kad dėl 
pranatymo, jog susirgeime, nebereikia eiti 
gydytis, taip negalia sakyti, jog dėl žino
jimo, kad vėl kas nors mums negero atsitiks 
neberikia eiti išpažinties, Tonai reikia 
eiti ir čia lygiai taip pat. Niekas nenori 
sirgti visą gyvenimą visoais ligonis, ko
kios tik jam nepaklius sugauti, arba geriau 
sakant, kokioms tik JI pasiseka sugriebti. 
Taip lygiai reikėtų nenorėti per visų gyvo*** 
nimą sirgti paleistuvystei, girtybei, jmIo- 
lagystėm, neteisybėmis ir kitomis dvasios 
ligomis, u šit taip kaip tik nori visi tie, 
kurie atsisako eiti išpažinčių dėl to, kad 
žino, Jog jiems atsitiks naujas susirgimas, 
"et einantis pas gydytąją gali būti labiau 
garantuotas, kad tai neatsitiks arba daug 
rečiau atsitiks, negu tas, kuris neina pas 
jj. ir smirstu naiaie nobigieniškose savo gy
venimo sąlygose. i’aip ir Čia. Ka3 eina daž
nos išpažinties, tas vis tiek turi daugiau 
garantijos. Jog ir koks silpnas būdamas,bus 
geresnis, negu tas, kuris visiškai neoesi- 
rupina šalinti iš savo vidaus nuodėmes, ku
rios dar labiau prie Jo kimba.

Tai viena to neišmintingo golvo.jiao pu
se. kita yra tai, kad tie oasakorlai prie 
to nesupratimo, parodo dar ir kitą savo ne- 
suvokimą apie ėį. reikalą. Juk irgi tas pats 
dalykas mūsų pramatymas, kad nusĮdėsime, 
nes esame silpti, ir mūsų negeras nusidėti 
mūsų noras noPenusĮdėtir
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Kaip gi galia* nemanyti, kad gi* visiš
kai Skirtingi dalykai. aš vėl grįšiu prie 
p-tiectų pavyzdžių. Jule mes kiekviena* gall- 
a* beveik tikrumu pasakyti Ir ne tik beveik, 
bet tikrai pasakyti, kad kada nors gyventi* 
per neatsargumą nuaisaldysiaa ar sušlželai- 
me, ą ar ką kitą sau blogą pasidarysime ir 
dėl to sirgsime, bet tas pramatymaa visiškai 
nereiškia tai, jog mes ir norime, kad taip 
butų. Priešingai, mes norime būti sveiki, o 
pramato**, kad tokiais visada nebūsime. **d 
argi dėl to, kad šitai prasukome, mums jau 
nebereikia nei norėti, nei būti sveikais? 
Juk tai kvailystė, taes visi ir tai tikriau
siai žinome, kad mirsime, bet argi dėl to 
jau imame nebeval&ti? Priešingai. Juo tik
riau mes tai tinome, jio geriau suprantame 
sau pavojų, tuo labiau rūpinamės apsirūpin
ti save maistu, kad bent kuo ilgiau išgyven
tame, jeigu jau negalime visą laiką gyventi. 
xaigi, visiškai negaliu savęs pateisinti tuo, 
kad pramato**, jog vėl nu*Įdėsime. Juo la
biau negalime sakyti, kad tie veiksmai, ku
riais mes dabar naikiname blogį, dėl to pra- 
matymo tampa beverčiais ir dėl to, nereika
lingais. Išpažintis taip reikalinga, kaip 
valgymas, kaip gydymasis. Ir nereikia čia 
kvailų išsisukinėjimų savęs ar kitų kvailin-

‘‘amokslėlį noriu baigti tuo, nuo ko pra
dėjau, tai yra klausimui kokio gi reikia 
mums išpažintyje pasiryžimo, kad išpažintis 
butų gera ir nereikėtų mums paisyti niekų 
dėl to, kau vėl jos reikės erti dėl to, kad 
nu*Įdėsime. Tas pasiryšimas turi būti tikras 
nenoras būti blogu ir noras visomis išgalė
mis taisytis iš nuodėmių. Jeigu tuo metu, 
kaaa eini išpažinties, toks noras yra, išpa
žintis gera. 0 kad pramatė! savo silpnumą, 
savo blogų įpročių jėgą ir žinai, kad turėsi
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dėl to daug suncuao t*na savo gemai pasiry
žimai išpildyti ir vėl dar ne kaštą pat* 
gulsiesi Į nuodėmių purvą, tai dar nereiš
kia, kad dėl to išpažinties tau nereikia, 

■‘riešingai. fai kaip tik Ženklas, kad Jos 
dar labiau reikia, nes tokiems tik Ji visas 
ir tara vienintele prienonž pakilti iš nuo
dėmingų Įpročių. «Š drįsčiau pasakyti, Jog 
anoks samprotavimas ners tų nelaimingų me
nių samprotavimas, nes kituose savo reika
luose Jie taip negalvoja, o yra velnio Jiems 
pamišta niekšiška mintis, kad nereikštų sa
vęs gelbsti iš Jo pragariškų nagų, DS1 to 
su Ja dar ryžtingiau reikia kovoti ir dary
ti visiŠKsi priešingai. Juo labiau nesinori 
dažniau eiti išpažinties, tuo Jos dažniau 
eULkime. mm.


