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Šio pamokslo tena kai kam pasirodys 

kaistai pas ką atlikti velykine? Savai** miš
ką, jog n* pas papą ar pas maną, ne pas ji 
ar ją. Visi šlnone pas ką ji atliekaaa,jei
gu dar atltakaaac pas kunigą. 0 ris <01 to 
klaoslsaas ftis ką atlikti velykine? *ū*ą lai
kais, kada daugeliui tikinčiųjų ii religinių 
praktiką beliko tik Velykiai, ir turint sin
tyja( jog gali būti Įvairiausią nnodšnklsn- 
sių, atrodo, labai svarbu pas ką ji bus at
likta. Mat labai galina* daiktas, kad ir ta 
pati paskutini priemone, kari dar anas pade
da palaikyti rys| su .dievu, gali būti nevy
kusiai pana adote kaip tik dėl to, jog nežiū- 
rina, pas ką ji atliekas*, ?aigi, ir sasto- 
klme truputėlį, prie šio klausinėlio.
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Velykine Bnogaaa dvasinlase gyvenine 
yra labai svarbas dalykas. Ipač tiej^aa,kurie 
ją ir teatlieka, pel to labai svarba, kad ji 
butų tuo svarbiausiai atlikta, kad ji teiktą 
tai, dei ko įsakyta. Mūsų gi laikais jos at
likina* yra tapą* tik įsakymo atlikimo forne- 
lunu atlikina jau tinai nebesirūpinant tuo, 
dei ko ji Įsakyta. Kadangi žnone*,kurie nu
sigyvena tik iki velykines, labai nebenori 
ir jos pačio* besti iktl dei kaŠKOkio* balses 
ir su ja surištų nemalonumą, tai ją atlikti 
stengiamasi visokiais būdais ją palengvinti. 
0 dėl to ji ir pablogėja.

Velykines išpažinties pablogėjimas gali 
būti kaip iŠ atliekančiojo puse*, taip ir iš 
nuodėmklausio pase*. /Įsiem* yra suprantama. 



kad nuodėmklausiai nevienodi, nes ir jis y* 
tik Žnonės. Dėl to vienos yro laba i uolus, 
kitas tik šiaip mu atlieka savo pareigą, o 
trečias visai pro pirštus leidžia - kaip sa
koma. 'enltontes šitai Žino ir kai jam terū
pi tie prasmukti, o ne taisytis, jis savaime 
linksta prie tokio nuodėmklausio,kuris jas 
sudarys mažiausia Sis neme Išminų, nieko Besi
te iraus, nebars, nieko neįsakys, o išrišimą 
duos ir tai labai greitai. Dėl to metiniai 
tokių klausyklas apgula kaip masės. Sali čia 
būti ir toks atvejis, kai kunigas nėra leng
vapėdis tao atžvilgiu, nenori išpažinčių 
klausyti tik dėl klausymo, tai yra davimo iš
rišimo, o rūpinasi savo penltentų dvasiniais 
reikalais daug labiau, bot dėl savo nežinoji
mo, dėl savo penitentų nepažinimo ir dėl jų 
per didelio susikaupimo jis negali gerai 
jiems patarnauti* nebegali suspėti. Ypač tai 
bdna per adau laitų rekolekcijas, kur šimtus 
žmonių turi išklausyti vienas jf ar pore ko-* 
nigų« saviškis ir svečias. '“etiniai ir Šitai 
paikiai pramato ir žino. Jie tuo ir pasinau
doja. *u siti velykinės £n pas savo kleboną, 
kuris ne tik iš veido daugelį savo parapijie
čio pažįsta, bot dėl kadaise atlikta jų iš
pažinčių šį tą apie jnes žino ir daugiau.Ši
tai parapijiečiai irgi Žino. Dėl to jie ir 
galvoja, kad savo kunigui į akis lįsti nėra 
ko. Dėl to, kad jis apie juos jau daugiau 
žino, negu kitas, šiuo atveju pakviestasis 
į rekolekcijas svočias, jie ir atsitraukia 
nuo savo klebono klausyklos Ir atsistoja prie 
svečio klausykloo ir tai na tuo tikslu, tad 
pas jį goriau susitvarkytų savo dvasios rei
kalus, o kad lengviau pro jį prasmuktų. via 
štai ir iškyla klausimas* Bes tą geria* at
likti velykine* pas saviškį ar pas svetimą? 
Bes tą, kuris mus pažįsta, ar pas tą,kuris 
nieko apie mas nešino apart to, ką nes jam



teikiamos, nuo jo slapstydamiesi, pakinky
ti, kad gautume išrišimą. Čia reikia gerai 
tai įsidėmėti. Še, tad mes pagerėtume, kaa 
yra esminis dalykas einant auna išpažinties, 
o kad gautume išrišimą, o tai yra, išoriniai 
apalfornintume ir pasirodyt ase, kad ne* dar 
•hm katalikai* valykla* atliekame.
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Dšl to žmona* bijo eiti pae pažįstamą, 
savo kunigą, priežasčių gali būti daug.Vie
niša* yra daromos nuodėmės, dal korių jie 
gOdiaaai, kiti*** - koks nors aslas paragi
nimas, paskatini*** siekti truputi aukščiau, 
negu jie nori, a* ir žmogus nueina pa* kitų, 
kur ji* žino, nieko apie tai nešinos. Būna 
taip, tad kokia nors margyte pradeda negerą 
dra/agyst*. išinant išpažinties tas dalykas 
turi išaiškėti ir išaiškėja. VuodOnklausis 
daugiau pramato, negu toks jaunas žangus ir 
Įspėja, kai ko pareikalauja, sakysi** veng
ti tokios draugystes, arba bent ją sulaiky
ti tokiomis aplinkybėmis, kuriose nebūtų ar
timo pavojaus nuopoliui. Jaunam žmogui toks 
reiksiąvisas iš nuodėmklausio puses atrodo 
bereikalingu brovimosi Į jo i ntyaius reika
lus. nuo kurių jis, pagautas aistros, nenori 
atsisakyti. K Toks ar tokia mano, imu išpa
žintyje užtenka pasisakyti tik savo nuodė
mės, iš kurių kunigas būtinai turi duoti iš
rišimą, o kad jis | ja* lenda atsčia galva 
ir daug daro, tai ne kunigo reikalas, eiga 
nebūtų tokių apsileidusių noodMikl ausiu •ku
riems iŠ tiesų tas reikalas ir nerūpėtų,tas 
jaunas žmogus nesurastų s^u skyles pro kurią 
galėtų pralįsti atėjus išpažintiest visada 
jis būtų sustabdomas prieš nuodam*. *et deja, 
toki* nuodėmklausių yru gana daug ir tokio 
jauni žmones tai iš savo praktikos šino.^ad



ile ir talko tik pas tokias* kurio per daug 
jų gyvaalaą nesigilina, o išaižiau davinė- 

Jo daug lengviau. Žada tokia mergytė, kaip 
SokoM* nudega, o dainiaus lai taip Ir bdna, 
JI tada supranta, koki brangų nuodėmklausį 
buvo attikusi, bot nenorojo juo pasinaudoti. 
O kunigas* savas kunigas, kuris savo parapi
jiečius daugiau ar našiau peš jota* labai ga
rai lino dėl ko kas pas JI nebeateina prie 
klausyklos langelio. Ir tada šaonėa iaa ste
bėti kad tokia dora, anot Jų, norgolė Ir hie
na ir kita savo aamons parnešė, kaip sakose 
"gastinčiaua", Jų klebonas - nuodugniausia 
Jau amini žinojo, tad taip bus, bot negaišjo 
nieko padaryti, nesJos pačios nuo Jo klau
syklos pabėgo dėl Įspėjančio žodžio, kad ne
reikėtų nutraukti pavojingos draugystės ir 
tų aalonių valandėlių nustoti, kurių Jos tei
kė. Ir labai būna skaudu, kada Jis šitai ti
no, nato dėl ko tie vadinasi gori katalltai, 
nueina prie XX kitų klausyklų nova dėl to, 
kad pagerėtų, kada Jie t«wi eina, kad pablo
gėtų* nes kaip tik tonai ieškosi sau spra
gos išlieti J nuodėnės karalyste.

Be jaunųjų būna panašių ir senųjų. Tik 
Jie dažniaslai tais dalykais uŽoIIjm no at
sitiktinai, o poatovlai. Tai suainetėliai. 
Susinat01lai, kurio nori taip gyventi, bot 
dar nenori atsižadėti kataliko vardo. **le 
išpažinties Šiaip sau neina, nes iŠ prakti
kos žino, kad tokieas ižrišlao negalina duo
ti. Taigi klausykloje tokių klebonas nepa
žinta. Tačiau Jis labai gerai apie juos žino 
iš viešojo Jų gyvenimo. kartais galėtų padė
ti j iena ir susitvarkyti, £et anie nenori. 
Mot pakviesti nepasirodo. J laso patinka taip 
gyventi ir gyvena. 0 kai ateina rekolekcijos, 
velykinės notas. Jie sau raaiausial atsisto
ja prie svečio klausyklos, paskui prie Jo 
eina kaip visi išpažinties, gama išrišiaą



Ir klebonas prie grotelių suteikia
jiems loauniją. Ji* duoda Jiesiai drebančia 
ranka, nes žino, įsą jie daro, šventvagiškai 
ją priima, bet nieko negali padaryti, nega
li ją nėo to suturėti: jie išpažintie* pri
ėjo, visi tai matė, o pasinaudoti tuo, ką 
jia apie juos žino, negabi. ir taip tie žmo
nės natai iš notą gyvena paleistuvingai, nei 
nemanydami tvarkytis, o orieš kitus jie vai
dina garu* katalikus, bent jau tokiuos, kurie 
atlieta velykine ir numirus galima la idoti 
”«a beinyčlšta”.

argi rūpi visiems tiesa Žmonėm* ją dva
sios reikalai, ją išganymui*? ertipi. "e* 
jeigu jie tai* dalykai* rūpintąai, jie nei
tą apgaudinėti evotimą kunigą, kad gautą iš
rišimu*, o pirmojo eilėje eitą kaip tik pa* 
tą, kuria juo* pažįsta ir dėl to gali padė
ti išvengti grosiančios nuodėmės ar jai Įvy
tus jos atsikratyti.
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u betgi kam gi ta išpažintis, kam vely
kinė? Argi ji tari padėti uusa* saugiau ir 
greičiau pnimkki patekti į pragarą? ®e. Ji 
yra mm* pagalbininkas pasiekti dangą. O kad 
ji tik tam mm patarnautą, būtina jo pasi
naudoti taip, kaip geriausia mūsų sieloms, 
o no savęs apgaudinėjimams. Ir ko tu bijai, 
kad tave išpažintyje kunige* pažįsta, kaip 
nusidėjėli ar nusidėjėlę? Argi mes tokie ne
same? Ir juo kae esam* didesni nusidėjėliai, 
tuo labiau mums r iki* gerą nuodėmklausių 
ir gerą išpažinčių, nes kito kelio sugrįžti 
į gm nėra.^r juo tas nuodėmklausį* dėl ko 
nor* mus labiau pašįsta,tuo labiau nespri* 
jo tarine glaustis,ne* tik ji* viena* mm* 



tikrai ir tegali padėti. Gidu čia ne vietojo. 
Nuodėntlaiuiul m1 vieno š/onto penitento 
Mm. Jie jaa yra tilt tikri atgailotojai 
arba jo ir savęs apgavikai, irgi nes nėrinė 
novo net ir Čia apgaudinėti? Tada ii viro, 
kan nes beeinane lšpažinčių?Tos aau Ala pa- 
lengvinisas yra paailongviniMs sau kalio 1 
pragarą,o ne i dangų.Nuodėaklausiai no pagal 
tai pasirinktini. Galina ir pas svočią ją at
likt i, tačiau atlikino motyvas tari bdti ge
ra®: savęs titras nutoisininas, savęs pešven- 
tiainastpagoriniaas»o ne pasislOpinas pasi
naudojant jo nepažinios, argi taip labai jau 
šimtu suprast i, tad uuodėaklausis nėra dėl to 
blogas(IMd jis tau liepia nesti vale dėtis su 
tavo pašiltu bernu,tad tu butu* stalėti ir 
savo nergautinę garbę apsaugotus.Tu savo ait
roje negali apie tai sveikai nuspręsti * tai 
periodo greita ateitis, - o jis blaiviai i 
reikalą gali pažiūrėti ir žiūri tavo gero 
norodanas, o tu kaip tik dėl to tokio nuo
das kiaušio Utf Įsi vengti, argi goriau tau 
įsigyti vaiką,paskui be garbes graužtis ir 
keikti ta va landą, kada nepaklausei tikrojo 
savo auodėsklausio lapėjisą,tėviškų patariau, 
o nuėjai pas svečią,kad galėtos tęsti pavo
jingą Želdiną,noo jis seno,kad čia tik atei- 
tittinunes,o no pastovi kokia ten nepadei 
draugystė.apie ką tu jas ir nepasakojai.

^■aigi, išvada viena: išpažinties eiti 
tik pas tokį,kurio tave pažįsta,Žino išvidi
ni sielos stovi,gyvenimo aplinkybes net tau 
ir nepasako jaut.indrai tik pas toki eiti 
išpažinties,o jeigu jau lieka tik velykinė, 
tai ją tiktai pas ji,o no pas kitą,kuris nie
ko nežino,nors ir geriausias butų.

Šaigdaaaa aš jone prisipažinsiu,jog nan 
kaip kunigai moko nebūdavo skaudesnio,kad 
šutydavau tuos dalykus,apie kūrinos jone da
bar pasakojau ir niekio negalėjau padaryti,kad 
galėčiau užkirsti kelią seno parapijoj plin-
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tandiao blogiai .Šitai matydama •* priėjau 
ilvadą, jog dilioji pust visų atliekamų vo- 
lykinių kaip tik lai gito dalyko bdna blo
gos, nes jos tik dal to pas nopatlstmus ir 
stengiamai atlikti,kad nereikštų taisyti 
a«vo gyvenimo. Ir tai rūpestingas kaaigae 
paliekama nuodelyje bejOgis padėti savo pa- 
rapijie&iam, o jie jo akyse olas piktos udotl 
didiiojo saaromato,kad lengviau galėtų pa
tekti | pragarą. x’ai yra baisus dalykas. Ir 
apie tai reikia pagalvoti visiems. man.
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