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Jau esu minėjęs, kas yu» labai svar
bu, kotiuo lakiku žmogus atlieka išpažintj, 
nes nuo to daug priklauso jos kokybė. Irs 
dar Kitan, su laitu susietas dalykas: skubo* 
tunas atliekant išpažinti. Sis t dalytas 
taip pat pablogina išpažinti, Kinosa, nėra 
reikalo ir ilgai be reikalo užgaišti, bet 
nėra reikalo ir skuboti. Vėl vienas man pa* 
sacojo, tad išpažintyje kunigas dėl to pa* 
aare pastabą. Sako, turėjau daug nuodėmių 
ir norėjau visas jas pasisakyti. Kad maniau, 
jog išpažintis bus per ilga, pyliau kunigui 
I aus| taip iš gausybės rago. O kai buvau 
dar ir greitakalbis, tai išėjo taip, lyg 
kad mane tas vytų ir verstų greitai tai pa* 
daryti: sakiausi net uždusdamas. Kunigas 
pašiaušė, atsisuko ir pasakė:

- Kaa taip skubi? tor nupulsi? 
Vedoms daina, vedoms naktis. Kalbėt žmoniš- 
kai. *'

Ir iŠ tiesų, kaa skubėti? iiėra jokio 
reikalo skubėti, nes iš to nieko gero, be 
dlogo.
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Siame atvejyje žmogus skubėjo, nes ne* 
uorėjo ištęsti išpažinties dėl daugelio nuo* 
uęaių. ual tų nuodėmių ir nemažai buvo, bet 
aš dėl to labai abejoju. «^eigu jų ir daug 
tautų, tai Jau ne tiek, kad reikėtų visą va* 
tarą pasakotis. Nuodėmių pasisakymas tai ns 
savo gyvenimo atpasakojimas.*«an matosi,ksu 
kad tas asmuo ouvo ne tik greitakalbis,bet 
ir didelis strupulimtas, turis iš nieko pri* 
Skaldo begales nuodėmių, ir svarbiausia,vie* 
noj išpažintyje, jeigu jau no kiekvienoje, 
nori visas jas pasisakyti, nes mano, kąd ką



nors ir menkiausio apleidus, Jo išpažintis 
bus bloga.bei tokio savo Klaidingo manymo 
jis visada verčiamas išpažintis ilginti, o 
kai nenori to daryti, verčiamas skubėti.

Kiti nori greitai atlikti išpažinti eėl 
kitų žmonių. Kažkaip nejaukiai jaučiasi,kai 
prie langelio reikia kiek užtrukti. ųiems 
atrodo, jog kiti tuojau Įtaria, kad kažin ką 
Jie ten yra padarę, jeigu kunigas taip ilgai 
juos laiko sugriebęs. Bet tai nieko nepagris
ta baimė. Kas tik eina išpažinties, visi ne
šventieji ir visi Žino, kad ateina ne su ju
rais darbais, o su nuodėmėmis. Tad nėra to 
bijoti, kad blogai galvos apie tavo, kada 
kiekvienas negeriau galvoja apie save. Ir 
koks reikalas apie tavo kaip tik taip galvo
ti? Jeigu tos panetontrauja dėl kito užeitę- 
susios išpažinties tai dėl to, kad pats nori 
ją greičiau atlikti ir eiti prie kitų reika
lų. O jeigu tos nore iŠ draugų ir pažįsta
mų ir pasišaipo, negi dėl to išpažinties ne
beisi? Kvailas bdtų dalytos. Dėl daug to Žmo
nes iŠ žmonių pasišaipo, bet dėl to šaipymo
si niekas nemota atlikinėti jiems reikalingų 
dalykų, tokioms visada galima puikiai atsi
kirsti ir bumas užčiaupti.

taigi dėl šių dalykų skuboti neverta. 
Wevarta skubėti, svarbiausia dol to, toa nu
kenčia išpažinties kokybė. Oerai atsiminki
te, kad išpažintis yra toto dalytos, kuris 
turi būti atliekamas kuo ramiausioje aplin
koje ir taip, kad pačiam atrodytų, jog vis
kas padaryta, kas buvo galima padaryti.Sku
boj imas ž* Žmogų išblaško, nukreipia j| vi
sai 1 pašalini dalyką - i reikalą veiksmą 
greitai padaryti, nežiūrint, kad jis bdtų 
gerai ir mums naudingai atliktas. Išpažin
tyje greitai to negalima padaryti, čia juk 
žmogus su nuodėmklausiu aptaria labai sau 
svarbius reikalus, o ne vien tik kaip papū- 
Sa pasisako savo nuodėmes. Jls čia turi būti



pilnai sąmoningas ir turėti galybę viską 
išsakyti, kas tik jaa guli ant Širdies, tas 
tik ji neramina. Turi turėti laiko ir kuni
gas kai ką jam pasakyti. Jeigu abu skubės, 
nei vienam, nei kitan nebeliks laiko atlik
ai savo, Protingi žmonės nemėgsta skubią iė- 
pažinsiu ne tie iš savo pusės, bet ir iŠ ku
nigo. /ienas vyras pasakojo, kad jis jaučia
si lyg nebuvęs išpažinties, kad kunigas jam 
niė nieko nesakė, o tik du kartus peržegno
jo :JutxjiMteviigajnxlufcjBKkintiisM pradžioje ir pa
baigoje išpažinties. Pas mane pat J. yra buvę 
tokią penitentą, kurie ti< ką priėję išpa
žinties pas kitaą kunigą, atėjo jos pakąra 
toti vien dėl to, kad anas nieko jiem nesa
kė ir jie jautėsi lyg jos neatlikę, nors ži
nojo, kad išrišimą gavo. Reiškia pati žmogaus 
prigimtis yra prieš skubėjimą.

Ir jūs kada tik einate išpažintiess 
niekada neskubėkite. Ir J. nieką nežiūrėkite: 
nei užpakalyje jūsų stovinčius, nei 1 klau
sykloje sėdintį. Sakykite, kas jums reikia 
ir tiek. Jei kunigas matys, kad be reikalo 
paeakojatės, jis Įspės ir nurodys, kas čia 
būtina pasisakyti ir kas ne, be ko išpažin
tis vistlėk bus gera. Bet jokiu atšeju ne
skubėkite. Kuo klausyklos langelio visada 
turite nueiti su Įspūdžiu, kad išpažintis 
atlikta taip gerai, kaip tik jūs taip pada
ryti begalėjote. Po jos neturi likti jokio 
sunkumo Širdyje ir rūpesčio. Dėl to visada 
apie neaiškius jums dalykus klauskite kuni
go ir prašykite paaiškinimo ar patarimo,bet 
jokiu būdu neskubėkite. Jus išpažinties ei
nate dėl savęs, o ne dėki kunigo ar tą, ku
rie už jūsą stovi. Jie dėl to neturi daryti 
jokios Įtakos, kad savo išpažinti skubėdami 
pablogintumėte.

0 aš jums dar patarsiu, kad ir kunigą 
sau pasirinktumėte toki, <nris neskuba,



tturiam jus rūpite, o na greitaa baigimas 
<16usyti išpažinčių, efebai gera būtų, kad 
jus pataikytumėte ant tokio, ant kurio pa- 
uji<$ viena jauna mergaitė, ii jau buvo se~ 
nelė, bO ar metų ilgokai spaviedodavosi”, 
kaip pastebėjo uitos moterys; manydavo,kad 
ilgesnė išpažintis ir geresnė, jos kartą 
užpuolė ją klausinėti, ką ji tenai turinti 
taip ilgai pasakotis. Ji joms prisipažino, 
kaip su ja kadaise buvo, ir papasakojo dėl 
ko dabar taip ilgui eina išpažinties. "Bu
vau”, - sako, našlaitė ir išpažinties pri- 
laido giminaitė, beveik nieko nepamoklua. 
Kadangi yra kunigėlių, kurie prie jos prT- 
1 aidžia tik su "Sveika '“arija”, aš ir pri
ėjau nieko apie tai neišmanydama. Priėjau, 
ir taip man niekas nieko nesakė, ^ati jau
čiau, kad daug kas jose yra negero, bet ku
nigai nieko n; sakė ir aš kitaip nemokėjau. 
3et vieną kartą ėjau išpažinties pas vieną 
kunigą seneli ir man pasuke:

- Taikeli, aš matau, kad tu esi ap
laistė ir ant kūno, ir ant dūšios. Klausyk, 
aš tave pamokysiu, kaip reikia eiti išpa
žinties.

ir jis man, sakox nupasakojo viską 
nuo pradžios iki galo. Nuo tada aš žinau 
kaip jos eiti ir visada taip einu?

Štai ką reiškia neskuoėjlmaa. Ir jūs 
taip darykite ir iš savo pusės, žiūrėkite, 
kad tik taip būtų auroms iš kunigo pusės, 
jiiaen.
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