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Bar gyvenimą mums daug kartų prisieina 
stovėti eilėse i krautuvėse, autobusų stotyse, 
prie kino Ir teatro kasų. PrieisIna pastovė
ti eilėse Ir prie klausyklos. Tiesa, dabar 
retai inde čia susidaro eilės, nes nafta ei
nančiu Išpažinties, o ir tie* kuria dar eina* 
patogiai sau sėdi suoluose iki pat išpaftin- 
ties. Pik taip jau kunigas, prisisėdėjąs iki 
valios klausykloje, nori iš jos eiti, nes 
puolame prie klausyklos be jokios eilės. Bar 
vis dėl to ir čia kai kada bdn« eilės, bes 
Patys pasirlake dienas ir net valandas,kada 
susas eiti išpažinties? ferbų setanadieni, bid. 
*etvirtadieni ar velyknaktli penkiolika mi
nučių prieš šdd susą...Ma, kur daugiau tikrų 
tikinčiųjų ir dabar dar gali būti eilės ir 
kitu estu. Labai aktualus klausimas, ką ta
da daryti?
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dilių bbna įvairių ir ftaonės jose įvai
riai elgiasi. Krautuvėje Ža»nės nervinasi 
ir pyksta kam kiti jiem užlenda ui akių ir 
pereisi daiktus, kurių aiškiai jiems pritruks 
Dėl to viso čia žmonių mintys sukasi tik apie 
tai, tad kaip nors greičiau ta "varna" ap
tarnautų pirkėjus,tad tik dar liktų dėlėje 
prekių iki ateis eilė pirktis. Jeigu niekas 
nelenda l prieki be eilės, jeigu greitai su
kasi pardavėja, jeigu prekių ufttenkanai,ei- 
lė&e bdti jau ne taip nuobodu. Žmonės puanto 
pasletenų, su jais pasišneka. Žodžiu eilė 
krautuvėje visą žmogų mobilizuoja tam, kam 
jis čia atėjo su kai kuriais *atadvaučiai**.
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Išnašiai yra ir autobusų stotyje. Tik 
61a daugiau nervinimosi dėl visokių "ir man 
nupirk bilietą t, Mede tų bilietų ne viliąsis 
užtenite ir na visus paskui priima | mašiną, 
žmonas stovi* lenda vieni kitiem aš akla* 
perkasi bilietus "per blarą" ir verčia kitus 
nervintis ir jaudintis. Bet ir čia stovinčių-* 
jų Mintys sukasi tik apie tąi kaip gauti bi
lietą.

Ir bilieto j kiną nuėjęs ne apie ką kitą 
galvoja eilėjes koks tas kinaat Koriai ji pa
statyti* norisi gauti bilietą j seansą. Žodžiu 
eilė žmones mobiiĮsuoju ten* kas ji yra.

dile išpažinčiai atlikti, atrodo* turėtų 
mobilizuoti tikinčiuosius kaip galina būtų 
geriau ją atlikti. Tačiau to čia nebūna, žmo
nės stovi eilėje ir niekuo neužsiima* niekuo 
nesirūpina, nebent tik tuo, kaip greičiau pri
eiti prie langelio ir kaip trumpiau sutrukti 
prie jo. Dabar ašiai kas turi naldaknyges.Md 
atsistojas j eilę eiti išpažinties ir turint 
tenai gerokai laiko* galina būtų ir be maldak
nygės labai gerai pasirengti atgailos sakramen
tui. O kaip taisyklė eilėje niekas tuo dalyku 
neužsiima. Stovi eilėje, uairoei, stumdosi, 
nervinasi* kad daug žmonių ir kunigas taip 
lėtai juos "varo” pro "doringą" , ir viskas. 
O ii tikrųjų čia reikėtų užsiimti savo išpa
žinties reikalu, papildyti ar ir iŠ vis ii 
naujo pasidaryti pasirengimą Išpažinčiait Iš
daryti sąskaitą, sužadinti gailesty, padaryti 
paairyžiną. 0 daoar stovi, stovi žmonės eilė
je prie klausyklos* o kai ateinu laikas atlik
ti Išpažintą. pasirodo, jog visiškai jai ne
pasiruošęs. ®et gi net ir jau pasirengus 
anksčiau išpažinčiai* artėjant prie klausyklos, 
seno išmanymu, yra apie ką pagalvoti.inj: auk 
tai pets goriausias laikas užsiimti savo dva
siniais reikalais,kuriems taip sala laiko ski
riama kitu metu.Čia galima daryti planus j 
ateitj*apgalvoti priemones kovai su ydomis* 
pakartotinai sužadinti gailesti ir pasiryžimą.
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liodiiu,pasistengti čia atsiimti reikalu,dėl 
ko stovima eilėje,kaip ir kitose eilėse,kad 
ažsllmama anai* reikalais*
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*e tų dvasinių dalykų reikia Šia primin

ti ir bendrai elgesį eilėje prie klausyklos.
Piraiausia Šia netari "galiotišvisoklos 

taisyklės kokių Įmonės sau susigalvoja kitėms 
eilėmstnosllaikyti tvarkos,l»|stl kitiems ai 
skig,prašytis ulleidllamam ir pan./isi tie da
lykai sakelis kitų nepasitenkinimą ir prie 
llpalintios netinka.

Mitai piktina kitos,kai kas nors priekyje 
savęs pastato koki giminę,daug vėliau atėju
si. Baikis iiaotifkan ulleidlnas tegalinąs tik 
visai eilei sutikus,nes visi jos dalyviai lau
kia to patįs* dalytojo na tik kieno nors vie
no "gero padarymas pailst amoni,kadangi toks 
"geras" liečia ir visas Mikitas kaip ja skriau
dą, galina batą tai padaryti su seneliais ir 
valinis,bet jokiu būdu ne su suaugusiais.Tik 
vienas atvejis čia gali būti pateisinanast 
tai dėl ko nors išėjimas iš eilės ir paskui 
j. ją sugrįšimas prie pat klausyklos,kai jo 
užpakalyje stovėjęs asmuo jau yra atlikęs iš
pažinti Ir seka tlti.Cia reikalą pateisins 
svarbi priežastis ir tai, kad jis jau buvo, 
kaip ir visi kiti,eilę užsiėnęs. Suprantama, 
kad eilėje prie klausyklos negalimi leisti 
kokie ners ginčai,kalbos,grumtynės dėl vietos 
ir panašūs dalykai.Bilė tari būti tvarkinga,

•panaudokime tą laiką eilėje garės - 
nei savo išpažinčiai,nes tai yra pats geriau
sias laikas >an reikalui ir niekad negalime 
pasiteisinti valandas išstovėjus eilėje,kad 
nebuvo laiko jei tinkamai pasiruošti. Amen.
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