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šiandien keletas žodžių apie Jaunuolių 
išpažintį. Iš pat pradžios reikia paakyti, 
jo« paauglių ir jaunuolių išpažintis,Kaip 
ir vyrų bei notarų išpažintis,taip pat susi
deda i savitą Šabloną,tai yra,bevik visi to 
amžiaus berniukai ir beveik visos mergaitės 
išpažinti atlieka beveik taip pačiais posa
kiais ir visiems jiems vienodos nuodėmėst 
pamos, mamos nepaklausiau, susĮmušiau su ma
žesniu broliuku, susipykau su draugais ir 
viekas.Skirtomas čia tik tas,kad visai suau
gusių išpažinties šablonas gaunasi jiems per 
mažai rūpinantis savi išvidiniu gyvenimu ir 
pasitenkinant tuo,bile ką pasakyti nuodėm- 
klauaiui,Čia šablonas susidaro dėl tikro ne- 
nusimanymo. Piek tesupranta jaunas Žmogus, 
tiek jis ir tepasako.Pagaliau,tokiu amžiaus 
jauno žmogaus ir gyvenimo aplinka beveik 
vienoda,kurioje pasirodo tokios pat,visiems 
jiems vienodos silpnybės.

Bet ar galima pasitenkinti nežinojimu 
ir tik tuo,kas gerai nenusimanančio sakoma? 
**e. Būtina jauną žmogų apšviesti, būtina 
jam pasakyti, jog jo gyvenimas nėra jau toks 
negilus ir siauras,kaip jam atrodo.riešin
gai. ^augelio atžvilgiu jis gali pasirodyti 
net gilesnis, o jau platesnisvt«i tikrai, 
negu suaugusiųjų, kadangi jaunuolijįl išky
la tokių kbausimų, kurie subrendusioms jau 
seniai atpuola. Bėl to jaunas Žmogus į save 
patj turi atydilau paaižiurėti.

Pirmiausia kas Čia iškyla aikštto? 
*ai jo brendimaSfiššjimae j gyvenimą. 

Čia jau daug dalykų galima atrasti./lai mes 
žinome,kad pats stipriausias Žmoguje instlnk 



tas - lytinis instinktas pradeoa reikštis 
taip cik tame persilaužimo amžiuje. Daug 
ko, tiesa, jaunas Žmogus Čia nešino, kė
čiau anksčiau ar vėliau Jie turi viską su
žinoti ir sutino. 0 kol tai ateina,praeina 
daug tas.*aip ton bebūtų,ir tokio eMliaue 
žmogus apie tokius dalykas tino tiek,kiek 
Jis ii ko nors sužinojo.iino Jis taip net, 
kad čia kai kurie dalykai yra negeri. Jame 
laikotarpyje ji atpuola pirmoji meile,kuri 
prasideda ne nedšiaginiais dalykai*,bet sa
vaime prie jų veda.ir eitą tų dviejų dalykų 
susipynimą jaunas žmogus būtinai turi il
gy vent i ir išgyvena, v išpažintyje kas čia 
žaki. atsisplnašftLdi? Gi nieko, kelkraščiuo
se nes ekaitoae, gyvenime natose jaunuolius 
ir jaunuoles padarant ir Sienaip, ir ki
taip, o kai ateina prie klausyklos lange
lio - tyla, ^artun niekur nieko. 0 aiškiai 
Jarauolia ar jaunuole turi savo simpatijas, 
su jomis vaikščioja po pasilinksminimas, 
bendrai dirba, iškylauja,dargi net vienoje 
palapinėje miega,bendrai ne ūdos1,bučiuoja
si, glamonšjaei, sapauoja ir svajoja, o 
prie klausyklos langelio - tyla. iTarytum 
šitų dalykų nei nebūtų gyvenime, ifoa,krai
gai, esame pamokyti,kaip reikia čia būti 
atsargiems ir neklausinėti be reikalo,kad 
nežinančio apie blogą net ir nesugestijo- 
nuotam tam delyrui, "et gi patya tie jauni 
iaoata gali Žinoti,kad jeigu negalima čia 
nutylėti mažesnių dalykų,kurie liečią pe- 
pą-mamą,- negalima juo labiau lyg nieko 
nesuprantant praleisti to dalyko,kuris 
siejasi su jų skaistumu,ištvirkimu,kuris 
deda pagrindą visam tolimesniam jų gyveni
mui. Netikintieji klausias! čia patarimo 
visokias redaktores ir redaktorius ar ko
kius sekretorius ar sekretores, o tikinčia
jam aišku,kur kreiptis* nuodėmklausio. 0 
kas čia tais klausimais tariasi? ^eveik



al**a, Dėl ko? atsakys, kad tamta* 0 to
dėl Besarmate mergaitei, tokio! pat jau
nuolei būti visaip vartomai vyro gydytojo, 
arba violai apsprendžiamai laikraštyje ar 
tokiame susirinkime. ^enai no taraite. 0 
prie klausyklos langelio šitokio nuogumo 
niekas nereikalauja.0 nejaučiama reĮkaišo 
pasiklausti kad ir tiek: ar galina draugau- 
ti?ar galima bučiuotis?ar nuodėmė mylėti? 
ir t.t., ir t.t. Juk či a labai gyvenimiš
ki reikalai,tokie,su kuriais kiekvienas 
jaunuolis susiduria.0 no vistiok kokie drau
gystė, toks pasilinksminimas, toto pasivaikš
čiojimas ar šokis .Jeigu tu esi tikra kata
likė ar katalikas,kuriam nipi daugiau dva
sios reikalai,rupi išganymas,nietoip nonn- 
fikrto pro tai tylėdami prie klausyklos.
eigų jus ir naikiaasinėsite daug prieš 

tom nors jūsų gyvenime atsitinkant,tol būti
nai jausite būtinybę nenutylėti,kad tai ir 
tai jau atsitiko...Juk ir tada dar tol tos 
galima netaisyti, o našų mažiausia atgauti 
pašvenčiamąją malonę,jeigu ji bgtų buvusi 
prarast o. 0 kas apie tai kalba?, sveik nie
kas./ienas kunigas man vieną tortą pastot 
"Juk negalimas dalykas.tod visi tie jaunuo
liai, kurie dabar dar eina išpažinties,būtų 
tuo atžvilgiu visiškai be jokios dulkelės, 
nes pačios gyvenimo aplinkybės,Atoki ase 
šiandieną daugelis randasi,pastumia j dides
nę ar mažesni susitepimą tuo atžvilgiu, o 
Žak nei vienas ,nel viena op io tai išpažln- 
yje nemini..."

0 be Šitų reikalavimų yra dar daug ki
tokių, fa vyzdžiui santykiai su savaisiais, 
ypač su tėvais.kaip tik šiame brendimo lai
kotarpyje jaunas žmogus būna kraštutiniai 
irsiąs, ambicinges,perdaug savimi pasitikįs, 
niekinąs vyresninosius,nesiskaitąs netgi su 
savo gimdytojais.Ir dalykai čia pasidaro 
nebe tik tlekt **apos neklausias*’, "mamos 



neklausiau". Čia būna ir labai skaudžių su
sikirtimų. Būna,kad taiti būna tie, pa pa ir 
mana,bet daugumoje atvejų tie jaunuoliai 
kalti.0 ką apie tai paaatojaai prie klau
syklos 1 augelior^veik nieko.Čia Įeina Ir 
santykiai su <itaio:broliala,eeoerlmis,drau- 
gais,mokytojais,vyrosnioiaiaię.Kas apie tai 
pa se ko j ama?«ie ko. 0 pareigos? r jauni faao- 
nės jų jau turi ir visokių: tėvams, šeimai, 
visuomenei, mokyklai. O kuris jaunuolis pa
sisako kaip jis mokosi.Siekas.rarytum čia 
butų vistiek,pen tėtukais jis eina ar dveje
tukais.O tie dvejetai juk ne be jo kaltės, 
arba vėl.Šiurkščiausi,nemandagiausi išpuo- 
limai prie tėvų, prieš sotiną,išvėdinimas 
jų kvailiais,nemokšomis,nieko nepėdėjimas 
namie,netgi grasinimas ar rankos pakėlimas - 
visa tai pavadinama tik "Nepaklusnumu". 0 
tai jau per maža, aunimss be draugystės 
Kaip be galvos. 0 apie jas jis labai matai 
tonusĮmano.Tėvai ir vyresnieji dėl to Įspė
ja,o 1 tai atsakoma įžūlumu,kokino nors na
miniu boikotu,daužymusi.o prie langelio 
pasakoma:"bdvau supykęs".xr jaunas žmogus, 
kaip ir senas,gali pasižiūrėti ir pasliclau- 
syti,ir pats pasakyti negerų dalykų: daly
kų, kurie liš liečia jo dorovę,kurie liečia 
jo tikėjimą,kurie visus tuos dalytus griau
na ir taip padaryti nuodėmę ir Židrėjimu, 
ir kalbėjimą,ir mintimis ir darbais.O kas 
apie tai sakosi per išpažintą/Klausiau - 
klausiau, skaičiau-skoičiau, žiurėjau -žiu
rėjau, na ir kas čia tokio? Kur kitur,gal 
ir blogai, o dėl tikėjimo, dėl tols krikš
čioniškos moralės - galima,ne nuodėmė. Ir 
tyli,patys padarę sprendimą,kad visa tai 
jokia nuodėmė. O iš tiesų ir nuodėmė, ir 
neretai dergi sunki. Ja aną žmo^ęų čia daug 
sykių galime pateisinti neišmanymu,žioplu
mu, nepatyrimu, bot ne visada.0 labiausiai 
jis turėtų tais dalytai ie susirūpinti pate



d61 savęs.Juk padarytas blogi* sau pačiam 
kaoJUkia ar kada nors kenks. Pagaliau ir 
pate nežinojimas gali būti pakaltinamas. O 
Kodėl tu nežinojai,kad tai yra bloga? <ad 
niekada neklausai*kad neišsiaiškinai* kad 
klausei kiekvieno kito* o ne to*kurio tau* 
kaip tikinčiajam ar tikinčiai,reikėjo klaus*

xxxxxxx>xxx XX xxx
xaigi,kaip matome* na taip Jau labai 

gali jaustis nekaltais ir jaunuoliai* Ypač 
sūnų laikais gali jų sieloje susikaupti ir 
šio ir to.U norint, kad tenai nebūtų blogio 
ir reikia išpažinties eiti gyvenlaiškai.li
ti žiūrint savo gero* o n* tik "pareigos" 
atlikimo.0 kad tai |vyktų*reikia truputi 
pasižiūrėti | save skydžiau. Jeigu nesugeba- 
ne to padaryti|tai paprasčiausiai nuodėmk
lausiui užduoti klausiau*kaip tai yra no- 
kykloja įprasta daryti Mokytojui.Skirtumas, 
žinoma bus tas,kad tie klausinei lies mūsų 
dvasios gyvenimą* o ne matematiką, geogra
fiją ar istoriją. 0 bijoti ir gėdytis čia 
nėra ko,nes nei vienas jaunuolis* nei vien* 
jaunuolė nuodėmklausio nenustebins dalykais, 
kurie jiems dar neaiškūs. Svarbiausia gi 
bus tai, kad su nuodėmklausio pagalba bus 
galima apsaugoti savo dar nesuteptą jaunys
tę nuo purvo, kuria jau yra užliejęs kitust 
apsaugoti nuo ištvirkimo tvaiko, kuriuo 
kvėpuoja jau subrendęs pasaulis ir nori į 
save Įtraukti via us uju aukų. amen.
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