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*• paslaptis, jog daugumas tikinčiųjų 
bijo ilgesnės lipaiinties. Jie ir nuodėm
klausį renkasi toki, Kurie viską atliktų 
greitais nieko jų neklaustų, nieko jInas ne
pasakotų. Ir keistas dalykas. Pirtyje žmo- 
nes sėci neskubėdamii juo ilgiau, tuo atge
ria u isalpėrua, o apie išpažinti, net ir 
po kelių metų, seno, jog galina gerai savo 
sąžinę apsiprausti per 2 - J minutes, 0 iš 
tikrųjų no apsiprausia, bet... ^et paklau
sykite pradžioje mažo atsitikimėlio vienam, 
ar geriau sakant, au vienu seneliu nuodėm
klausiu ir jo penitente.
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Buvo, pasakojo man, vienas senelis ku
nigas, kuris išpažinčių kleusydeso nei per 
daug trumpai, nei per daug ilgais taip kaip 
reikiai cem reikia ilgiau palaiko prie lan
gelio, kam nereikia, tuojau atleidžia.Klau
se jis vieną kartą išpažinčių ir jau ėjo 
prie galo. *rie klausyklos paliko tik dvi 
moteriškes. /xeną iš jų paėmė, o kita pasi
liko laukti. Laukia ji ir jau ima bijoti, 
sakios minutes, dešimt minučių, penkioli

ka minučių. Ji manos jeigu ir man taip ,bus 
blogai. Reikia,kol laikas,sprukti Šalin. 
Ir ji nežymiai ima trauktis atžagariom nuo 
klausyklos, /ienas žingsnelis, kitas žings
nelis, trečias žingsnelis. Jau taip, kaip 
ir bdtų eilėje nestovėjusi. Ji džiaugiasi 
dabar, kad kunigas vis dar nepaleidžia drau
gės s daugiau laiko jai pasprukti. Pagaliau 
jau ji iš gresiančios bėdos kaip išlaisvintas 



netoli pilioriaus, tenai tiek tamsiau 40 
šešėlyje. Šmaukšt į tą šešėlį. atsiduso ij 
palengvėjimo. ^abar jau gailia eiti kur no
ri. Tuo pat setu ir kunigai baigė klausyti 
draugę Ir davė išrišimą. pabeldė, pažiūrė
jo pro langelį, jau kėlė ranką kryžiui ir... 
Šato tavo akiniu nenori tikėtis Šia pat 

uvo ir dingo be pėdsako. Jis apstulbo iŠ 
nustebimo. nustebo, suplojo rankonis ir ant 
visos bažnyčios pasakėt

- /ieną dflšią traukiau iŠ peklos, o 
kita ten įpėolė.
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Mums atrodo tai truputį kiek juokin
ga ir taip elgtis nuodėmklausiui nepriimta, 
bet jis pasakė tikrą tiesąt kas bėga nuo 
ilgesnės išpašiatioe, tas bėga velniui sta
čiai į išskėstą dlėbį. Jūs paKlausite ko
dėl? Ogi todėl, kad trunps išpažintis pa
prastai yra ir blėba išpažintis. £ai tik 
formalumas. Suprantama, jog šitai naąyda
mas, aš negalvojau apie tą savaitinių ar 
dvisavaitinių moterėlių išpažintie, ix ku
rios ir nieko ypatingo blogo nedaro, ir dai
nai išpažinties eina. Jos ir nieko neklau
sęs, ir nieko nesakęs, gali duoti išrišimą 
ir paleisti, nes nuodėmių jos tikrai netu
ri. Bet ką daryti per tris minutes su sėti
niu, su trimetiniu ar penkergiu? Ką daryti 
su tais, kurie ilgai nebuvę išpažinties ir 
jai visiškai nepasirengę? Su to kiais rei
kalo nesutvarkysi nei per 10 minučių. 0 čia 
gi reikia daug kot ir padėti jiems sąžinės 
sąskaitą padaryti, ir nuteikti gailesčiui, 
ir bent Šiek tiek pamokyti bei pasaatiniti 
kitaip tvarkytis. Kunigas no iš malonumo 
laiko žmogų pasistatęs prie langelio, o iš 
gyvo reikalo. Dabar daug kas darosi opera-



eiJas. Darosi, o pastai kalba:
- sena operavo net penkias valandas.
Pasisako ir visiškai nesĮstabi, kad 

taip ilgai reikėjo tai daryti. Jeigu būtų 
reikėję išgalėti ant operacinio stalo 10 
valandų, irgi niekas nieko dėl to nesakytų. 
Keikia. Jeigu Jau tokia komplikuota ir sun
ki liga, Jeigu Jau iš Jos be tiek valandų 
operacijos negalima apsieiti - reikia. xr 
visi dėl to nesipiktina. Priešingai, lyjtg 
ir koki pasididžiavlną Jaučiat penislyk tik, 
pensiaa valandas operavot koks didvyris* Ir 
atlaikė tekią operaciją. Ir chirurgas lai- 
komas tuo gersniu, kad Jis apsiima tokias 
sudėtingas operacijas daryti. Ir kas svar
biausia, žmonės Įsitikinę, kad nuo tų pen
kių, dešimties valandų priklausė Jų gyvybė. 
Jeigu Jie nebūtų su tuo sutikę, visi seno, 
kad tikrai butų airę.

O nuodėaklausis, ar na gydytojas? O 
kunigas klausykloje, ar ne chirurgas? O kas 
iš tikinčiųjų sakosi su pasididžiavimus

- „ane spavienojo net penkias valan
das? *

Ar Jeigu kas taip prisipažintų, klau
sytojai susiimtų už galvų, pradėtų kvatoti 
ir, pagaliau, ir tą nuodėmklausį, ir toki 
penltentą išvadintų kvailiais, nenormaliais 
iškrypėliais, Jei ne kuo blogesniais, d iŠ 
tiesų Čia Juoktis nebūtų iš ko, nes dalyk
us* daug rintėmis negu apendicito ar Striū
nos operacijos. 0 iš tiesų Čia visai nebūtų 
galina pavadinti kvailiu nuodėmklausio,kad 
po 20 - JO nedorė gyvenimo metų Jis klausė 
išpažinties penktas vaianass. O iš tiesų ne
būtų galina niekinti ir tokio peniteato,ku
ris, norėdamas grįžti i normalų, padorų gy
venimą, pasidavė tokiai nuodėmklausio "ope
racijai". Ir koks čia kvailumas, ir koks čia 
Juokas, Jeigu iš panašių gyvenimo reiškinių 



niekas nesijuokia ir kitų kvailais už tai 
nevadina.

adiau čia yra svarbesni dalykai, negu 
suno ligos ir kūno sveikata. čia juk tvarko
mi sielos išganymo reikalai, amžinąją vertę 
turintieji reikalai. ?ad kaip galina norėti 
taip lengvapėdiškai juos tvarkyti? Juk pa
vojingu lieptu per gilią ir sraunią upę nie
kas nesiskubina perlėkti per Minutę, nes vi
si supranta, jog kiekvienas neatsargus Žings
nis gali būti paslydimas ir atnešti galą, 
pražūtu, ^ėl visi tada būna labai ataar- 
ffia. ir neskaičiuoja minučių, per kelias jie 
pasiekia kitą upės krantą. keikia eiti pusę 
valandos, eis pusę valandos.

įkristi i pragarą, tai ne į sraunią 
upę įpulti^ xš šios dar yra galimybė išsi
kapanoti, o iŠ ano niekas nebeĮsakmias. Jei
gu žmogus apsileidžia, tingi dažniau eiti 
išpažinties ir pats jai visiškai nesirengia 
ir nežiūri kaip ją atlikti, tai jis turėtų 
sutikti, kad nors kunigas už ji tuo reikalu 
pasirūpintųi turi leisti padėti jan tai pa
daryti. O jeigu jis tokio vengia, tai kaip 
gi jis gali jam padėti? Jis eina pas "grei
tą" nuodėmklausį ir greitai savo reikalą 
sutvarko, bet ar iš tiesų jis jį sutvarko? 
Gal jau senini jis tokiomis savo išpažinti
mis dvasia pragare, tik čia laikosi dėl to, 
kad kūnas nemiręs, *al jau seniai jis tenai 
dėl savo blogumo, o tik mes to nematome,nes 
negalime jo dvasios regėti. Ir jis pats ir
gi tik tuo ir tikras, kad nemato savo tikro
sios dvasinės padėties, o ją vertina pagal 
savo formaliai atllakamfa veikimas: išpa
žinties formalumas atliktas ir tgarka.

faigi, reikia pripažinti, kad tkgma il
gos išpažinties reikia, kaip kai kam reikia 
ilgos operacijos. Geriau, žinoma, tad jos 
nereikėtų, bet jeigu jau dagyvensma iki tiek,



od reikia, tai ko spardytis? Ko bėgti, 
Kaip ana i .nuo klausyklos dėl penkiolikos 
ainučių. Gal Kaip tik tas penkiolika minu
sių ir tegali tau sugrąžinti dvasios svei
katą. 0 kas ii to, kad pas kitą, koris ne
nori tokiomis operseiJonis užsiiminėti, pa
sidarysi ir per tris minutes, jeigu dėl to 
bdsi dar didesnis ligonis/ argi žmonės ne
sutinka priimti paakių valandų operaciją 
pakąsti ir likti gyvais, negu gauti šundak
tario mikstūrą. Kuri išgeriama per pusę mi
nutės, ir paskui numirti? ^veikas protas 
liepia rlnktispirmąji dalyką. Pa i d ir su 
išpažintimis, Ir Kas yru protingas, kam 
tikrai rupi savo dvasinis gyvenimas, kas 
bijo smukti į. pragarą, tas nebijo ilgos iš
pažinties, nors joje jis butų Kamantinėje
nas ir visą valandą. O ir pati sunkiausia 
išpažintis neužima daugiau laiko, kaip va
lančią. Paigi, dar toli iki geros operaci
jos, kurią žmonės sutinku pakelti ir pake
lia.

Ilgos išpažinties jie nepakelia ne dėl 
pučia jos sunkumo, o visiškai dėl pašali
nių dalytųt dėl gėdos prieš Kitus, kad taip 
ilgai bdna prie langelio* dėl puikybės, ku
ri neleidžia prisipažinti, Kad taip ilgai 
jau sugedąs, ir dėl kitų mažmožių, net koks 
gi ligonis rtada gėdijosi, jeigu jam tikrai 

operacija? Aei vienas. L>ėl savo kūniškosios 
gyvybės išgelbėjimo žmonės padaro pačius 
gėdingiausius darbus, kurių kita metu ne
rastų padaryti. Juk Kiek drovių moterų 

dėl sveikatos leidžiasi iš visų pusių ap
žiūrimo vyrų gydytojų, kiek rimtų tarovių 
vyrų pameta visą sarai tą ir sėdasi ant nuo
delio čia pat sesers akyse, kada tai ji



J.aeco dėl sveikatos? xad ar galina s (ilgint i 
ilgos iėpatintiaa nanalonanua aa anais? xr 
dėl to paaitaiainti taip pat niaicuonet ne
galina. sami.
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