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šiandien noriu pakalbėti apie vaikų 
išpažintis, nore čia jų beveik nėra. Keden
si juos prie išpažinties beveik visada lydi 
suaugusieji, ar bent jiems padeda išpažin
čiai pas Įrengti,nebus pro šalį, kaip sakau, 
vietoje vaikų,šio žodžio paklausyti jums,kad 
reikale galėtumėte geriau patarnauti savo 
ar kitų Mažiesiems.

Suaugusieji apie vaikų nusimanymą labai 
dažnai galvoja kaip apie nieko neišmanymą, 
/čia tuojau reikštų pridėti, jog taip apie 
juos manoma, kai reikalas liečia mokyklą, 
leda manoma,jog vaikas jųvsikas net penkių 
metų gali viską išmanyti ir būti mokslinin
ku. foke man susidarė Įspūdis kadaise Skuo
do ambulatorijos laukiamajame išgirdus dvie
jų mamų pašnekesį| apie vienos jų mažą duk
relę, kuriai dar buvo neatėję įstatyminiai 
metai lankyti mokyklą ir jos tenai dėl to 
nepriėmė./. Pieša sekant,religiniuose daly
kuose taip pm yra še tik su vaikais, bet ir 
su ją tėvais.Pačiau per drąsu tvirtinti,kad 
vaiteli ir nebesirūpina savo dvasiniai*rei
kalais, /ienoje parapijoje man teko aptar
nauti du prie mirties esančius vaikus(ber
niuką ir mergaitę.šerniukas, dėl nureligė- 
iusio tėvo nusistatymo, dargi nebuvo pri
sietas prie pirmosios išpažinties.Susirgus 

ir pasijutus labai blogai,jis visą naktį 
šaukė pakviesti jam kunigėli,nes nėrls pri
eiti išpažinties ir taip apsisaugoti nuo, 
jo nuomone,gręsiančio pragaro.Jis taip jmik 
to reikalavo,kad net subedievėjęs tėvas 
atėjo pas mane parsivesti. *ergaitė jau bu
vo po pirmos išpažinties ir turėjo gal ko
kia 11-12 metų.Ir kada,pašlakstęs kambarį. 



prie Jos priėjau ir kaip Taiko paklausiau, 
iy& darydamas įžangą,ko Ji norėjusi,ji iš
tarė žodžius,kurie awn pasiliks iki mirties) 
"Kunigėli,aš noriu atsipirkti”.Ji net nesa
mojo kaip išreikšti saro sintį ir pasakė 
"atsipirkti,vietoje atlikti iėpažintį”.Man 
suprantamu,Jog Ji galvojo ne vien apie nuo
dėmių panaikinimą,o ir apie atsilyginimą, 
Kurį žmogus privalo padaryti,Jeigų Jis yra 
nuaidėjęs. Reiškia tiedu vaikai į išpažintį 
žiurėjo labai gyvenimiškai,taip kaip reikia 
į Ją Žiūrėti Bažnyčios požiūriu.Keikia dar 
paeiškoti net suaugusiu tar>pe,kas taip gy
venimiškai į išpažintį žiūrėtų.faigi, sąmo
ningumo jiems netrūksta .Jiems trūksta tik 
žinių,kurios padėtų apie išpažintį susida
ryti gyvenimišką požiūrį. 0 čia ir iškyla 
reikalas ne tik vaikams,bet ir Jų globė
jas* apie tai išgirsti.
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Vaikųišpažintys iki tam tikro jų su
brendimo būna Juos išpažinčiai rengusiųjų 
išpažintys.Man pačiam ne kartą Jau teko 
Klausyti tokių išpažinčių ir konstatuoti, 
Kad vaikas savo nuodėmes lygiai sako taipp 
kaip Jas sakėsi prieš tai ėjusi mama.Beveik 
tokios pat nuodėmės/./Čia atkreipiu dėmesį, 
Kad prie dabartinių suaugusių moterų išpa
žinčių šablono Jos Jas atlieka beveik to
kias, kaip ir Jų vaikai) biskį pyfcau,pote- 
rių nesukalbėjau,nepakis usiau ir pašn ašiai/, 
toks pat jų skaičius ir net įterpiamas koks 
nors žodis tas pats.Kitą kartą stačiai pa
sidaro pikta,kaip tokios manos neturi pro
to galvoje vaikus mokyti atlikinėti savo 
pačių išpažxntis.Ša,bet nieko nepadarysi, 
kad kai kas tiek mažai tenutuokiaįtariau 
taip, negu niekaip)kunigas čia dar gali 
patsai pataisyti reikalą.taip pamokyti



v a it ai, o patys savistoviai dar beveik negal- 
vojantys,taip savo išpažintis ir atlikinėja 
net ilgi senatvės,nors ouna ir suaugę mietas 
nepaaiškino kitaip.O toks atsitikimas,kaip 
tavo su viena senate,kada ji dar buvo asla, 
blogai išmokyta ar ir visai nenokyta.Sugrie
bė vienas senelis kunigas ir panokė.Paklausė, 
paklausė,o paskui pasakėt "aš natau,kad tu 
esi apleista ir ant kūno,ir ant dūšios.Pa
lauk aš tave pamokysiu kaip reikia eiti išpa
žinties**. Ir panokė taip,kad ta 70 ar 80 metų 
sulaukusi stebino kitas moteris,kad taip ge
rai ją atlieka.kad Mito nebūtų,būtina mokyti 
vaikus išpažintyje pasakotis ne išmoktą pa
saką,o savo gyvenimąttoki,koto jis tada yra. 
Suptantana,kad pirma reikia gerai paaiškin
ti, kas ta nuodėmė ir taip gali pasitaikyti 
ji padaryti.O vaiko gyvenimo kokios tos nuo
dėmės? aišku,vĮsos tik lengvos,nes šankiai 
padaryti jam dar trūksta pilno sąmoningumo, 
ir visiškos laisvės, ir dažniausiai svarbios 
medžiagos.Tačiau valko gyvenime jau gali pra
dėti reikštis tai kurie polinkiai, kurie j J. 
veda 1 tikrai blogus dalykas,sunkias nuodė- 
mes.l'oaie dalykai yra pyktis, t ingė j imas •ne
klusnumas, užsispyrimas, šiurkštumas ir pana- 
Šial.Sital turi pamatyti suaugusieji ir gyve
nimiškai paaiškinti tuo jie jo metuose reiš
kiasi, u iš to tada atsiras ir nepasitenkini
mas žaidime,ir apsileidimas pavestus darbus 
padaryti,ir tingėjimas pamotas išmokti,ir 
Per didelis noras pramogų,ir gyvulėlių ten
kinimas, ir paukštelių lisdelių draskymas,ir 
medelių l«užymas,ir ėmimas slapta skanumynų, 
ir ne sugyvenimas su broliukais bei sesutėmis, 
ir aižesnių niekinimas,ir neklusni urnas bei 
šiurkštumas tėvams ir panašus dalykai.Taigi, 
jau ne vien poterių nesukalbėjimas ir neper
eita gno j imas prieš valgį.. Kai vaikui taip gy
venimiškai paaiškinta,savo nuodėmes jis tada 
pats susirenka ne iŠ knygų ir nenukopljuoja 
iš motinos,o iŠ savo gyvenimo, nes ir vaikai 
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supr«žta,kas negera,nors tai ir nedide
li* blogi*.Ir gal net dar daug labiau ui su
augusius tai pajunta,nea yra Švaresnes,jau
tresnės, grynesnės sąžinės.aš iki šiandien 
atsimenu didelę, sąžinės graužimą už pavogi- . 
«ą ii draugo patrono,kurio paraką sudeginau, 
kulipkėlp perdirbau į pišt aliotą,im ne bega
lėjau jo sugrąžinti nukentėjusiais, oa pets 
Kibo niekur negarsu jam ano išardytojo vie
ton, mėsų, suaugusiųjų akinis žiūrint atrodo 
niekniekis,bot tai būro ragyste, noro ir 
nedidelė ir am - raikai ilgai nedarė ramy
bės,kol atlikau išpažinti ir nuodėmklausiai 
pasiaiškinau,kad taip reikalai išėjo.

Taigi, jūs raini i,kurie dabar auna čia 
girdite ir jau einate išpažinties, ir jūs, 
vyresnieji,Kurie dar turite pareigą savie

siems vaikuos padėti šieno reikalo,atsimin
kite, kad kokie jūs nebūtumėte maži ir jūsų 
blogi darbeliai maži,visada jie turi būti 
išpažintyje taip pasakyti,kad jie jūsų šir
džių nebegraužtų.O kaip kad taip pasidarytų, 
visada reikia savoms išpažintims rengtis ir 
jas atlikti ne pagal senelės pasaitymą,ką 
sakyti,tai yra tik jums pavyzdžiai, bot pa
sakoti tikrą savo gyvenimą, tikrus savo rū
pesčius, kurie užgulė jūsų vaikiškas sąži
nes. Tik tada jūsų išpažintys bus geros ir 
teiks didesnę ramybę,negu jūs turite saro 
dar nesuteptoje ar tik apdulkintojo vaikys
tėje. ^ūen.
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