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‘elykinė išpažintis yra y petinga išpa
žintie. Pirmiausia ji yra na tilt išpažintis, 
bet drauge ir Bažnyčios įsakymo išpildymas, 
o antra, daugeliui ji būna vienintelė išpa
žintis ratuose Ir reikalinga ypatingai gero 
atlikimo. Bet velykine, kaip jau Žinote,pa- 
prastai atliekama labai nepalankioaAs Upe- 
žindisi atlikti aplinkybėmis! tik prie pro
gos ir labai skubotai. Kunigai, paprastai, 
neturi laiko jų žmoniškai išklausyti, o pe- 
nitental nepasirenka sau tinkamesnio. nei 
te kyla klausiras, ar visos velykinės yra 

Jeigu daugelis jų nebegali žmoniškai 
atlikti ir gerai neatlieka, reikia labai 
susirūpinti ir pasistengti, kad bent tos 
vieninteles išpažintys batų geros.
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*«ip sakiau, velykines išpažintys at
liekamos nepalankiomis sąlygomis išpažin
čiai atlikti ir dėl to yra pavojus, kad jos 
atliekamos blogai. Kuo tas teigimas remia
mas?

Velykines išpažintis žmonės atlikinėja 
paprastai per rekolekaijas, Verbose, did. 
^eštadienl ar Velykų naktį. Tai jau nuo se
no nusistovėję visų apsileidėlių jai atlik
ti terminai. Išskyrus rekolekcijas, kitomis 
čia suminėtomis dienomis ar valandomis jos 
žmoniškai ir neįmanomos atlikti. Pirmiausia 
laikas, kekolekeijos tam tyčia skirtas lai
kas ir velykinė galima būtų atlikti gerai. 
L'uo ratu yra daugiau kunigų, ne viena diena.
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Bet praktiškai nei kunigų padaugėjimas,nei 
d tanų pagausėjime caug kuo reikalo aapa ga
rina, Kaip paprastai iki sumos kunigai sėdi 
beveik tušti - nėra ko klausyti. Žmonės | 
belnyčlą aušina apie 11- 12 vai. Jeigu tik 
du kunigai, viena* išeina Mišių laikyti,ki
tas gali būti sutrukdytas interesantų /kaip 
paprastai tau atveža krikštyti ir taip gi 
neatleisi j/ ar panoksimai rengtis ir iš
pažinčių klausyti nebara km. lo klausyti 
būtų, bot nebara kas. Jeigu ir lieka vienas 
nuodėnklausis, ką jis padarys, kai pasitep
tų pora ar trejetas fintų prie trijų klau
syklų. Po sumos Įmonės skuba namon ir kas 
liko be Išpažinties, būna labai nepatenkin
tas ir, esant reikalui, nei nebelaukia pri
eiti. Bot ir tokio spūstis pasidaro vieną 
dieną, pav. sekmdienį, o kitas dvi ar vie
ną dienas švilpauk po tuščią ktmyktąx baž
nyčią. kai ne rekolekcijos, o koks nors /or
tu sekmadienis, did. ketvirtadienis ar Šešta
dienis ar pats velyknektis, dar blogiau. Pė
da kunigas paprastai būna tik vienas, o ir 
tam pačiam viskas pasidaryti ir sudėtingas 
ilgokas pamaldas atieelobruoti, ir panoksią 
pasakyti, ir interesantus atleisti. O peni- 
tantai vėl teateina tik prieš pačia pamal
das, kada reikia eiti jų laikyti, Leonės 
stovi, nervinasi, stovi, o kunigas nenašiau 
jaudinasi, bet kas daryti? *es turi kantry
bes, palaukia iki galo ir šiaip fą tai tą 
pareigą atlieka, o kas neturi kantrybės ar 
dėl ko negali, taip ir palieka.

Suprantam, kad visi nori paskubinti. 
Kunigas ką čia paskubins: klauso, kol peni- 
tautos kalba. Nebent išrišimą duoda sutrum
pinta formule. Bet penitental labai nori 
paskubinti ir to siekia. Jie tuojau rodo 
nekantrugo, jeigu kunigas juos prie klausyk
los langelio sulaiko niautą ilgiau, negu
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Dėl to kunigas tiesiog prievartaujamas grei
tai juos atleidinėti Į nieką nesigilinda- 
jom, Kas pats bijo Dievo už baisią atsako* 
•ybę, nevertai kitiems atleidinėti nuodėmes, 
tas tokio spaudimo nepaiso ir jam nepeši* 
duodat toks geriau mažiau išklauso, bet ge
rai išklauso, padėdamas penltentui išpažin
tį atlikti gerai. Kas yra silpnesnių nervų, 
kas amo, jog jis neatsakingas už penitento 
apsileidimą ir nmatsuidbųpnoKŽ: visą atsako- 
aybę manosi paliekąs jam, nežiūrėdamas kaip 
jis tą išpažintį atliko, tas išrišimus da
vinėja po tris per minutę ir varo kaip ma
šina. Penitantai tokiuo nuodėmklausiu apsi
džiaugia ir visi pas jį sugriūva. 0 velyki
nė/ ji palieka suvestino. Joje nebesimato 
nei nuodėmių, nei gailesčio už jas, nei no
ro taisytis, o tik vienas skubėjimas priei
ti prie langelio ir kuo greičiausiai nuo jo 
nueiti. Jeigu žmonės yra labai gerai išpa
žinčiai pasirengę visais atžvilgiais ir ku
nigui daugiau su jais nieko daryti neberei
kia, kaip tik pasakyti "duodu išrišimą" ir 
ji duoti, tai dar galima klausyti išpažin
čių ir pagreitintais tempaist žmogaus pasi
rengimas geras, kunigo išrišimas tikras - 
išpažintis gera. Bet tokių dabar beveik nė
ra. Ypač iš visokių metinių ir daugiameti- 
nių kategorijų. Jis ateina tokioje dvasios 
būklėje, kad beklausant jų išpažinties, ne
galima jiems nepadėti ir dėl to labai ir 
save ir juos prilaikyti nuo skubaus išpa
žinties atlikimo, šiaip, kam gi ji beetli- 
klnėti, jeigu ir ta pati blogai atlikinėti? 
Taigi, ir dėl laiko pasirinkimo velykinei 
išpažinčiai atlikti, ir dėl jai labai silp
no arba jokio pasirengimo ir dėl pačios iš
pažinties labai skuboto ir dėl to netikusio
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Sėt ne vien dėl no, jos yra blogos.ue- 
be pirmai setas esu kunigaudamas pastebė
jęs, taip velykines savo išpažintis žmonės 
stengiasi atlikinėti ne pas savo kleboną, o 
pas svečią kunigą. Ir nemanykite, kad tik 
dėl šviežumo, dėl to kad savas kunigas nusi
bodo, o dėl kitų sumetimų ie labai negerų. 
Seniau buvo velykinės išpažinties kortelės 
ir jos pereidavo per Klebono rankas, jis 
jas išdalindavo, jis jas ir surinkdavo.Pado 
buvo šiokia tokia kontrolė, ^abar Šito ne
bėra. Kunigas tegali kontroliuoti tik tada, 
kada to panori pate tikintysis, Žinoma, jei 
jam rtipi savo išganymas. Kadangi liko dar 
kai kam velykinė išpažintis, kurios dar ne
nori pamesti, nes žino, kad jau nobesivadins 
kataliku ir mirties atveju nagelės bdti net 
sureliginėmis apeigomis palaidotas, tai 
daugelis pradeda ir su ja gudravoti. Šiaip 
ir taip, kunigas savuosius nors dalinai pa
žįsta ir ne tik iŠ veido ar pagal pavardes, 
bet ir pagal jų išpažintis. More išpažin
ties paslaptis ji saisto ir niekam negali 
išauoti girdėtų nuodėmių, bet tikintysis, 
kuris eina, sakysim, pas savo kleboną išpa
žinties jau ne kartą, puikiausiai numano, 
kad jis jo dvas los gyvenimą Žino kaip nu
luptą* žino, kaip jis gyvena moterystėje ar 
už jos, žino kitus dalykus ir jam dėl t© ima 
darytis nemalonu. Jeigu žmogus, kaip sa
kiau, težiūri tik savo sielos išganymo ir 
kunigą laiko čia sau Dievo duotu pagalbi
ninku germaniu būti, tai toks tą nemalonumą 
nugali ir dargi džiaugdamasis jo patarnavi
mu naudojasi. Bot yra nemaža dar tokių,ku
rie gerai gyvauti nenori, o be t/ velykinės 
bdti irgi negeidžia* nenori, tad be bažny
čios palaidotų juos, dėl to ima gudrauti.



vimdą gali duoti išrišimą, gauti Jie 
nori ir spengimai sau no pa kenkdami taip «u- 
sitvarKyti, kad išrišimas velykinėse būtų 
gautai visada, o gyvenimas tekėtų po seno
vei nuodėmėje. Dėl to tokie pas savo klebo
ną ar kunigą velykinės nebeina. Jie nueina 
paa svečią. Bvočias gi tiek tolino, kiek jis 
jam pasako, o kai esant eilėms, jis ir prie 
geriausiųjų norų negali juos pklausinėti ir 
sau pasiteirauti reikėtų, tai įjaaa šioms 
"numeris praeina”: išrišimą gauna, nors metų 
metais gyvena neteisėtoje moterystėje ar už- 
slininėje kitais negerais darbeliais. ^r na
miškis tegali tik tokiems "atgailotojams" 
davinėti Švenčiausiąjį, nes nuo to priėmimo 
Jis jų sulaikyti negali, nors žino, kad ji 
priima šventvagiškai. Imt Kai nusistebi,kaip 
gali taip atsitikti, svečias paprastai st- 
sakoi "u kas ką gali žinoti?" ir tikrei,kas 
ką gali žinoti, kas Čia daro suktybes, jei
gu ir nuodėmklausis yra apgaunamas, ^an 
dažnai būdavo labai liūdna tokiais atvejais, 
kada aiškiai numanau, dėl ko Žmonės eina to
kius išpažinties ir daro Šventvagystes, o 
pats turiu jiem* duoti dar priimti ir ■bsš- 
šventvagiškas Komunijas, bet ką aš galėjau 
padaryti? Sieko, nors mačiau, kaip atliktos 
tariamos velykinės Juos vėdė stačiai i pra
garo gelmes, kada jos iŠ tiesų turėjo juos 
iŠ tonai traukti.

1‘aigi, velykinės ne visos yra geros 
ir dangun veda. Didelė jų ualis dėl Įvairių 
aplinkybių yra blogos, ^s noriu dabar pa
klaust ii ką mano tie, kurie tokias jas oada- 
i“o ir taip atlieka? Kam tada jie dar jų be
eina?
blogos valios. Daugelis padaro iš žioplumo. 
Bet <oks gi skirtumas, dėl ko einama pra
garan, norėdami ar nenorėdami, jeigu yra 
tikra, kad tonai einame? Jokio. Dėl to reikia
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labai gerai pagalvoti ir visa padaryti,kad 
aaisų valy klaba būtų tik geros, i*aigi. pa
sirinkime joms tiknkamą laiką, atšakiais 
gerai ir Kiek geriau patys pasirengti, o ko 
nesugebame patys padaryti, leiskime aąži- 
ningam ir mums gero norinčiam nuodėmklau
siui cLapildyti neragindami ir nsspansdaal 
jo skuboti Mtuss duoti išrišimą ir greičiau 
paleisti nuo klausyklos. Gerai atlikina sa
vo velykines išpažintis. *aen.
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