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Labai svarbus dalykas gerai išpažin
čiai yra jos atlikimo laikas, Toks teigimas 
kai kam gal atrodys kiek neįprastas ir lyg 
bereiktais. Jok ar ne vištiek, kada ižpa- 
žiotis bus atliktas it ryto ar vakare,prleš 
rotyvą ar prieš su£aą, ar karino kita lai
tu? Svarbu, kad ji būti* gerai atlikta. Tai. 
ii dalies, teisybė. Ipač, jeigu kalbamo apie 
lipažintles gerumą, ^et gyvenimas parodė, 
jog išpažinties gerumas daug priklauso nuo 
jos atlikimo laiko. 0 jeigu kai kuris lai
tas trukdo ją gerai atlikti, mos turime nu
roti, kokiuo metu tai daryti. Apie tai da
bar ir pakalbėsima.
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klano kratote, Aukštaitijoje, išpažin
ties ėjimas seniau būdavo nusakomas specia
liu terminus "eiti anksti". Jeigu kas norė
davo pasakytij jog rytoj eis išpažinties,sa
kydavos "Aš rytoj eisiu anksti". Apie buvusi 
išpažinties pasištindavot "jis Šiandien bu
vo anksti". Kito termino tam veiksmai api
budinti man neteko girdėti. "Man rytoj rei
kės eiti anksti", "AŠ Šiandien buvau anksti", 
"Mos su seseria Šiandien buvome anksti","Aš 
negaliu valgyti, nes žadu eiti anksti" ir 
t.t. Tas terminas, msn atrodo, reiškia no 
tik pačią išpešioti,kiek nusakė išpažinties 
t Ii cino aplinkybes, būtent, jos atlikim 

Įprastini laiką. Kaip žinome, seniau visi 
išpažinties ateidavo tik anksti. Pirmojo ei
lėje, tai buvo daroma dėl to, tad norėjo 
greičiau ją atlikti, nes vėliau nuėjus, jau 
būdavo didelės eilės. **et mnau, ir ne vien 
dėl to. Mormaliu išpažinties atlikimo laiku



bure laikonas tarpas nuo ankstyvo ryto iki 
sumos. Pasilikti po tuo: su išpa Mint imi
buvo skaitoma nenormalia reiškiniu, lyg bd- 
tų ir nebelaikes tas dalykui atlikti.

Misų laikų aplinkybės yra paaikaltu- 
sios ir dėl to einantieji išpažinties, daž
nai nebegali ateiti išpažinties anksti, tai 
yra iŠ ankstyvo ryto. Jie jos ateina, kada 
jiena patogiau. 0 patogiausia pasirodė ateiti 
raždoug valandą ar net pusvalandį prieš su
są. Sako, kol apsižygiuoji, kol ateini ir 
ateina tas laikas. Ir čia visiškai nožidri- 
*aa kokia šventė tai yra: paprastas sekas die
gia, ar didelė Šventė, atlaidai ar rekolek
cijos. Iki to laiko prie klausyklų bdna 
tuščia, paskui per 15 minučių apstoja pasie
niai, o po sumos vėl jie tuojau pat ištuš
tėja, nes sodos pasilikti išpažinties po 
"visam*’, kaip sakoma, taip pat nebėra.

Ir kas iš to pasidaro? Pasidaro labai 
blogai. Beveik visi tie Žmonės atlieka blo
gas išpažintis.
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Beniau kunigų buvo trigubai daugiau, 
tad ir daugiau susirinkusių žmonių galėjo 
aptarnauti nbe strioko", dabar parapijine 
bėra po vieną ir prie goriausių norų to pa
daryti nebegalina, atlaiduose ir rekolekci
jose tas pats. Ten prisideda vienas ar pora 
Kunigą daugiau, bet penitentų padidėja ir
gi keleriopai. Jeigu kunigas nori išpažin
čių klausyti kaip reikia, jis jokiu badu 
negali jų suspėti išklausyti iki sumos.

waigu išpažintis užimtų tik vieną mi
nutę, tai per pusvalandi jis galėtų aptar
nauti tik 30 penitentų. O tą daryti, jeigu 
jų pusvalandžiui yra 40 ar 50, ar daugiau? 
Jie turi likti neišklausyti ir palikti po



sumos. Bet laukti iki tol dabar daugeliui 
net kantrybės nebėra, o daugelis ir nebe
gali: kur jis dings, išvykus jo autobusui, 
kada | namus 7 ar 10 ką. Tad tokie ir ne
laukia. Taip jų noras prieiti išpažinties 
nueina vėjais. Kunigas šitai gerai žino ir 
jų padėti supranta, fui ką ji* turi daryti? 
Morėdana s aptarnauti visus iki sumos, jis 
turi, kaip sakose, "pakelti girnos" ir iš
pažinties klausyti "ranka Žegnodamas, o ko
ja baladodamas”, kaip labai taikliai yra 
liaudies sakoma apie greitus nuodėmklau
sius. fas pat yra ir su * e lykine išpažinti
mi, kuri daugeliui dabar bėra likusi vie
nintelė natinė išpažintis, ^ad ar tu sėdėsi 
klausykloje paprastą sekmadieni, ar rekolek- 
eijose, ar kokiuose atlaiduose sėdės du ku
nigai, jie jau nebegali normaliai aptarnau
ti savo ponltantans. Jie turi skubėti. Bet 
paskubėti gali su savaitiniu, su dvisavai
tiniu penitentu, o no su kelis mėnesius, 
metus ar net kelio metus nebuvusiu. Ką era 
tokiais daryti? Tokius reikia palikti arba 
visai neišklausytžs, arba leisti jiems iš
pažinti atlikti, kaip sakoma, ”ant durniaus". 
Jeigu penitentaa yra pasirengus Ir gerai 
apie viską nusimano, su tokiu dar galina 
susitvarkyti ir per dvi ar per tris minu
tes, bot ką daryti su nepasirengusiais, su 
nieko nenuvokiančiais ką jie daro?

Ir taip pasirodo, kad išpažinties at
likimo laikas pagadina visą reikalą. Jeigu 
laikas būtų pasirinktas geresnis, kitus 
trūkumas dar galina pataisyti, bet kai ne
dėta nei laiko, nieko nebegalima padaryti.
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Jaigi, jeigu mūsų protėviai rinkosi 

sau kuo tinkamesni išpažinties atlikimo 
laiką, nes norėjo, kad joa būtų atliktos



ne bilo kaip, o tik gerai, kai mums taip pra- 
a»jo darytis, turine trintai susirūpinti ir 
®»a dėl to dalyko. Kori kiekvienam gali pati 
įvairių reikalų ir rūpesčių, bet netari būti 
užmirštas rūpestis pasirinkti tinkamesnį 
vo išpažinčiai laiką, yaugelis tai išgirdę 
Ina teisintis, kad kitaip nageli, bot tai nė- 
ra visiška tiesa. Ule patys žmonės labai ge
rai suranda laiko kitiems daug našesniems 
savo reikalams, negu išpažintis. Kaip galėjo 
Msų tėvai, taip galime ir mos, reikia tik 
gero noro. įgaliau juk išpažinties neinamo 
kasdieną, o jau per kelis mėnesius galima 
eitus reikalus taip sutvarkyti, kad būtų ga
usta atvykti | bažnyčių anksčiau ir išpažin
tį atlikti prieš klausomas iiišiae. O jeigu 
to negalima padaryti, tai reikiagoriau pasi
likti po sumos ir tą dieną pavargti, bet jo
kiu būdu neversti kunigą klausyti skubotai 
ir pačiam skubotai ją atlikti,

Kars nemanau, kad iš mano gerb. klausy
tojų yra tokių, apie kokius čia tik ką ušsi- 
*iniau, bet ir jums pravartu apie tai pagal
voti ir pasitvarkyti kaip geriau, nes b&na 
ir iš miesčionių tošių, kurie namie sėdi iki 
paskutinės minutės, o kai kunigui jau laikas 
eiti prie altoriaus, jie atsistoja prie 
klausyklos.

lobai patarčiau ir jums visiems įsimin
ti, kad išpažinties eiti , tai reiškia "eiti 
anksti**, -amen.
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