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“m teko patinti trejetą kunigų ,kurių 
vienas vaiką krikštydavo apie porą valanda. 
Kaip sykis toje parapijoje teko būti atlai
duose ir teko sakyti panoksią.kaip pradėjo 
jis po sakrietiją rėkdyti pirą ar trejetą 
vaikų,tai juos krikštijo,tol aš sakiau panoks
ią, daria u skeldinus,paskui garotai iSklausiau 
išpažinčių, o jis baigą krikštyti tuos tris 
vaikus.Pasakojo,jog kitas kunigas visai ne
galėjo to daryti,kad vaškas rakė.Hu kada tu 
sulauksi,kad vaitas nerėktų.Vėl kitas negalė
jo daryti konsekracijos jeigu bažnyčioje bu
vo koks nors šiurenimas: turėjo būti absoliu
ti tyla.Vėl kitas laikė Mišias taip ilgai, 
kad net valkai iŠ jo indavo už pats mariną 
kaip ui dvejas... vėl kitas iėpsšinčių nėjo 
klausyti iš baimės,kad gali ko nors gerai ne
žinoti ir nš nešdavosi porą moralinės tonų j 
klausyklą pasitikrinimai ar gerui nusprendė.

Juns atrodo tai juokinga,bet tai ne
laimingi 4aonės,sitrupuliatei.Jie labai bijo, 
kad tik neatsitiktų jiems nuodėmė,kad tik 
viską gerai padarytų,nors titrai iki juokin
gumu tai daro.

Tokių yra ir iš paprastų tikinčiųjų.apie 
jų išpažintis aš jau kartą Kalbėjau Šiene pa
mokslų cikle.Kyla klausimas,kas Kokiems da- 
ryti,norint iš savi ydos pasigydyti?

XXXXXXXXXXXXXXM
|Š pat pradžios reikia pasakyti,jog tai 

yra nepagydomi, ligonys, kurie netgi savęs to
kiais nelaiko..lems vis atrodo,kad viską ne
gerai daro,kiekviename Žingsnyje mito nnedė- 
nę, Sunku jiems gyvenine,bet ypač sunku iš
pažintyje. Čia jie joa galėtų niekada nebaigti, 
jeigu jų niekas nesulaikytų.
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Gorint tokiems save kiek pataisyti ii 

tos ydos, būtina j lama įsigyk įteigti mintį, 
kad negali būti,kaip jiena atrodo*beveik vie
kai ir beveik visur blogai.«eign danguos to
kių žaeaių tokie dalykai neatrodo blogais ar 
bent labai blogais,tai reikia galvoti,Jog vi
lione neteisingai negali atrodyti.** eiga vi
lione atrodo juoda tai ir yra Juoda, Jei bal
tintai balta ir yra, nes visi žmonės turi 
normalius pojūčiai ir aplinką pažįsta vie
naip. Iškrypimas Šia gali būti vienon kurion, 
iaigi ir aktrupuliantui dėl to atrodo kitaip, 
kad jis dvasiškai yra ne visai sveikas*per 
daug jautriai ir per daug kraštutiniai ima 
dalykas, žaigi kitų nuomone apie j na rūpinas 
reikalas skrupuliatui turi būti labai svar
aus dalykas.

Xpač tokia njomonė Jan turi būti Jo nuo
dėmklausio nuomonė.. eigų negallMna prisivers
ti pasitikėti kiekvienu nuodemklaaiu,tai bū
tina prisiversti tikėti tam kunigui, kur į 
Okropuliantas pate sau išsirinko kaip už ki
tus daugiau nuaimanantį,uoleanį,Šventesnį ir 
t.t. .am jis tari būti visiškai atviras ir 
visada manyti,kad Jo nuodėmklausio Jo reikalu 
tikrai rūplaael.šegalims jan priamoti neUma- 
nymo,neaupratimo,neatydumo ir panašių dalykų, 
pro kariuos visi skrupuliantai nori pralįsti, 
tad tik būtų galina neatsisakyti savo nuomo
nės. °avo nuomonę būtina Čia sulaužyti ir pa
klusti kito nuomonei,savo pasirinkto nuodėm
klausio nuomomsi.Visiškas klusnumas savo nuo
dėmklausiai skrupuliantą išgelbėt! iš daugy
bės jo vargų.
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to skrupullentas turi priprasti 
daryti no daugisu.negu relkalaujama,nes Jis 
ir taip jau **persitengiaM.Pėl t o, s* kyšime, 
rengiantis išpažiadiai,per daug ilgai ne iš
trukti prie sąžinės sąskaitos,prio giilesčio 
žadinimo ,prio pasiryžimo nustatymo ,prie savo
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nuodėmių iėpaŠlnimo.Sat gilinimasis i dalykas 
skrupullantą dar labiau supsiu iuoj a ir dar 
daugiau Jam Jvuro baimės,kad padaryt negerai. 
Prieito tvarka ir nustatytas laitais skrupu- 
1 lankai padeda pasipriešinti save ligai.Nie
kada sudėti viršaus,bet stengtis tik tai at
likti, kas privaloma,kas įsakyta,bet tik tat 
rtHHf garai, ^aggi ir čia nesistengti pada
ryti "labai gerai”,nee skrupuliantas ir nesi
stengdamas paprastai daro penkiems.

Paprastai šmoaės bdna skrupuliantai kokio
je vienoje srityje,o ne bendrai visame savo 
gyvenime.Dėl to save prisišidrėti kaip tik 
reikia toje srityje.dai kam atrodo,Jog Jie vi
sada kalba prastai savo poterius:sutrinka ir 
sutrinka.Dėl to Jis Juos ima vis iŠ naujo kar
toti kaip Msngadintuo*.Kėra reikalo.ftatys po
teriai nepageso dėl lšslblsŠkjBo iki t oi, kol 
nesugavai savęs išsiblaškiisio,tol Jie buvo 
geri,nors ir katkur mintis buvo nuslydus i. Dėl 
to ousigriebus,Jog apie kaitą svajojama,vieto
je meldusis,uitsaka tik nuo tos vietos toliau 
melstis susitelkus.

Geli bdti,kad skrupeliapiškumas yra pair* 
slos sveikatos išdava.Puo atveju reikia su
stiprinti sveikatą,pailsėti ir skrupullenkiš
kumas sumaišo ar išnyks.Tašiau daugumoje at
vejų skrupuliantIškurnąs bus atsigintas daly
kas ir nesumašėja iki pat mirties. Tuo atve
ju tenka iki mirties ir vargt i. Bet dėl to me
nas Įminkite i geriau nuodėmės bijoti perdaug, 
negu Jos bijoti pas šašai.Visi skrupuliatai 
Jos bijo perdaug,dėl to,manau,Jų ir danguje 
bus ^daugiau uš kitus.0 Štai šitai tegul biina 
visiems skrapuliantams paguoda. amen.
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