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Neseniai vinoa asmuo man pasakojo Tel
šiuose nugirstą m®mos ir dukrelės pašnekesį, 
/alkas buvo nuvežtas Sutvirtinimo sakramen
tui ir prie* tai buvo raginamas atlikti iš
pažinti. Rergaltė spyrėsi, nenorėjo eiti ir 
ieškojo užuovėjos už pačios narnost

- Ir mama eik, kad man liepi.
- aš neturiu ko pasakoti kunigui.
- ir aš neturiu ko Jam sakyti ir neisiu. 
Šitas pašnekesys įsidėmėtinas.
Jau seniai pastebėjau, kad dauguma žmo

nių visiškai nebesuranda nuodėmių, nors Jie 
Jau nobepildo beveik visų Dievo įsakymų, ir 
išpažinties dabar nebeinama daugelio dėl to, 
Jie rintei sakant, kad "neturi ką pasakyti 
kunigui", atseit, nėra nuodėmių. Kurie dar 
eina, tai visas savo nuodėmes suveda į "pa
ke i kiną”, "nopersitognojimą prieš valgį" ir 
"nesukalbėjimą poterių". Re vienas ir taip 
pasakot "Nieko neužmušiau, nieko nepavogiau, 
daugiau nuodėmių nebeatsimenu". O kai nuo
dėmių nėra, kam reikia ir išpažinties? /Įsai 
logiška išvada.

Bet, dėja, nuodėmių pasaulyje nesuma
žėja, o uos dieną daugėja. Jeign tie, kurie 
Jas daro, Jų "netari", tai tik dėl to, kad 
Jie Jau prarado nuovoką, kas Ji yra.

a* galvojau, kaip praktiškai tokiems 
padėti apie savo nuodėmes sužinoti ir nuta
riau, Jog bene goriausiai bus iŠ Šios vietos 
papasakoti Jums apie įvairias žmonių išpa
žintis: vyrų,moterų, vaikų, Jaunuolių ir 
kitokių, Kurios turėtų būti išvardintos 
Jiems pasitaikančios nuodėmės ir taip Juos 
su Jomis supažindinti. i‘ą aiškinimąsi šian
dien ir pradedame nuo vyrų išpažinčių.
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Pradėkims nuo to, ką vyrai laiko nuo- 
dane ir sakosi išpažintyse ir eikime prie 
to,ko jie nesako cenai, atseit, nelaiko blo
ga dalyką.

Paklausąs 25 notas išpažinčių, geliu 
Joms pasakyti, Jog visos aUsu vjtrų noedėmės 
sutelpa maždaug i abrakinės dydžio terbelęi 
Ją stebėtinai maža...ir olas išpažinties de
šimtmetis vaikiščias, ar Ją atliks paaugly** 
ar sunitas bernas, ar Šenotas ir pasenės vy
ras, beveik be išimties visi Jie tik tiek te
pasako t “Pakeikiau - popos, manos neklau
siau,. nepersiiegnojau, nekalbėjau poterių, 
blškį. su žmona susipykau". Jeigu dar kas su
sipranta, kad nevedąs negali susipykti su 
žmona, kurios neturi, ir dėl to tokios nuo
dėmės nepadaro, tai belieka tik keli nusu
ką keiksneliai ir kasdieninis nepersišegno- 
Jiaas prieš valgi. Daugiau iŠ Jų, kaip sako
ma, noi"su peštuku neišpeši”. Taigi, verti
nant pagal išpažintis, ii še it ų, Jog mūaų 
vyrai, imant Juos nuo lopšio iki tų metų, 
kada Jie patys Jau no be pa valgo ir reikaling 
gi auklės, kaip ir lopšyje, yra žaviausi 
Dievo sutvėrimuit nebent tik pati 3vč.Mer
gelė Marija tiek nuodėmių teturėjo, Jkiek

«t kai pasatai vyrus namuose, miesto 
gatvėse, visokio plauko valgyklose ir res
toranuose, autobusuose ir visokiuose kito
kiuose Jų vairuojamuose vežimuose, darbe 
ir poilsyjtje, mažus ir didelius, Jaunas ir 
senus - nebesusidaro įspūdis, kad Jie būtų 
tokie nekalti.

Kas daugiau pešasi ir mušasi? FaikiŠ- 
čiai, pusberniai, bernai ir visokie Jau su
eitą vedą ir nevedą vyrai. Kas girtaoklėau- 
Ja? Vyrai. Kas Šeimose kelis skandalas,mu
ša žmonas, valkus ie net savo tėvus? Vyrai.
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d«8 labiausiai yva nureligėję? tyrai. Kas 
/erčia moteris daryti abortus, paleistuvau
ti, svetimot rlauti, laužyti moterystės iš
tikimybę? tyrai. Kas apgaudinėja mergaites? 
tyrai. Ką dažniausiai pamatysime gulinti 
girtą pagriovyje, šlytinėjantį šaligatviu, 
užsabinėjantį viešose vietose, naktį antrą 
valandų šūkaujant), gatvėje, kada visi jau 
seniai miega? tyrą. Ka« daugiausia girti va
rinėja ir sukelia avarijas? tyrai. Kas dau
giausia sukčiauja ir užsiims visokiausiomis 
kombinacijomis: tyrai, tyrai, vyrai ir vy
rai. -erodo, eur t i k kada kokia šunybė at
sitiko ar atsitinku, visur pirmoje eilėje 
vyrai... bunku atleisti, kad jie būtų jau 
tiek protiškai sunkę padarai, kad visų tų 
akivaizdžiai blogų dalykų, nebelaikytų nege
rais. u betgi kaip tik tai yra. Paklauskite 
jus oile koki pasitaikiusi didelį mažą 
vyrą, ką jie laiko blogais iš čia ką tik 
išvardintų dalykų ir jūs nustebsite dėl d jų 
atsakymo:

- aerti negalima? Kas tau sakė? <uš gi 
ne tavo, o savo geriu.

- Ką? bobos aš negalėsiu mušti? Ji ma
no, o ne tavo.

- Kas? bažnyčion reikia vaikščioti? 
Kvailystė, iš jau senial išsivadavau iš 
juodaskvernių Įtakos

- oneki, kad aš negaliu nersiškirti 
su boba? Juokas. 0 kas man uždraus?

- Kori, gausi tuojau pat į snukį.
- Juktis apie gražias mergas - tai 

vyrų reikalas, o kad jos kvailos, tai sau 
kvailos.

- Kaa tavęs daugiau nematyčiau pasto- 
jant. atsirado čia man geradarė nešti kas
met kaip katė po valką}

Ir taip toliau, tuo gražiau: su vyrais 
susikalbėti nebe įmanoma.

taigi, išeina, jog jie be tų "įtarių 



nesukalbėjimo" ir "nupersižegnoj uno prieš 
v«lgiM, baugiau jau nieko nebelaiko už blo
gą. i/^rgi net tie* kurie elne atlikti «ly 
kiaės.

IltiJU-ui „•. .AX.X_fJC

u Ką vyrai iŠ tiesą turėtą tokiose iš
pažintyse sakyti ir nesaKO, tiems daly karna 
sukimšti jau reikštą geroko matraco, norint 
juos Čia išvardyti, reikštą labai ilgši pa
sakoti. nendrei žiniai aš jums paminėsiu 
tik kai ką.

Nebesako vyrai* kad beveik visi jie 
jau mažai betiki* kad dažnai kalba prieš 
tikėjimą, prieš kunigus, kad iš ją juokia
si; kad skaito antireligines knygas, straip
snius, klauso antiręIlginių paskaitą* Žiū
ri antireliginių televizijos laidą* klauso
si tokią pašnekesių per radiją. Nieko nemi
ni* kad labai dažnai juokais mini Jėzų ir 
jo Motiną* kiekviename žingsnyje šaukdami 
"Jėzus - Marija", kad tuos varaus labai 
dažnai maišo su kitais žodžiais, kuriuos 
taip labai yra pripratę sakyti nelietuviš
kai. wei žodžiu neužsimena, kaa neretai 
dievažijasi, visaip prisiekinėja, keikiasi 
ir blevyzgoja. Nieko nekaląs, kad beveik 
visus seniuauieniue nedalyvauja Mišiose, o 
dirba ne visaua privalomus , reikalingus ir 
nereikalingus darbus. esąko, kad labai 
dažnai neleidžia net nortintiems savo šei
mos nariams tą pareiga atlikti išeinant Į 
bažnyčią ir dažnai jiems sakot "Ir ko ten 
kjums reikia taip dažnai lakstyti/ Padorus 
žonės nevaikščioja kas sekmadienis Mišią 
Klausyti", besako, kad pačius sekmadienius 
jie praleidžia be jokios religinės minties: 
miegodami, meškeriodami, medžiodami, kor
tuodami ar dirbdami. Nesisako, jog jie vi
sai nesirupine ar mažai tesirūpina savo
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senais tėvais, o priešingai stengiasi iaoe 
kur nors kitur ištrukti, kad tik nereikėtą 
laikyti savo namuose. ^sssko* kad dažnai ir 
be reikalo ir žiauriai baudžia savo vaikus, 
dažnai juos keikia, nemoko Krikščioniško el
gesio, patys juos piktina ir neleidžia žmo
noms juos religiškai auklėti. Mesako, jog 
nevienodai myli vaikgs, skirstydami juos j 
savo ir ne saro,patlakamus ir nepatinkamus. 
Nesako, jog jiems dažnai neteisingai paskirs
to darbą, nežiūrėdami ją sveikatos ir paįė- 
gumoN epas is kandžia, jog nesutaria su motina 
ją auklėjime ir daro jiems neigiamos Įtakos 
tikėjimo ir doros dalykuose. Nesako, kad la
bai kenkia savo sveikatai girtaudamas, iš
tvirkaudamas, keldamas muštynes, statydamas 
savo sveikatą ir gyvybe i pavoją be jokio 
rimto reikalo, o tik dėl tariamos vyriškos 
garbės. Nesako, jog vidiškei nesirūpina sa
vo šeimos sveikatas amžinai rieja žmoną,mu
ša vaikus, juos gąsdina girtas būdamas. Pa
sisako, jog daug tartą savo kalbomis, veiks
mais kitus piktina, traukia juos 1 girtavi
mą, tinginiavimą, nepadorias vietas, atkal
ba nuo religinės praktikos - žmterrd žodžiu, 
žeidžia ir užmušinėja savąją ir svetimąją 
sielas. Nesako, kad visiškai nesivaldo ly
tiniuose dalykuose, nei Šeimoje, nei už jos, 
kad gyvena šalia moterystės su kitomis,kad 
yra nesantūrus savo žmonos atžvilgiu, kad 
dėl savo sukūniškėjimo visiškai nepaiso nei 
jos sveikatos, nei meilės. NeaĮsako, kad 
savo Žmoną nuolat bara dėl vaiką gimdymo, 
<aci kalbomis ir net Įsakymais verčia ja da
ryti abortus. Nieko namini, kad nusideda 
su savimė, kad tais dalykais laisvai žai
džia svetimą motorą akivaizdoje ir taip yra 
priežastis kitą pastdmėjimo Į neskaistumą 
ar net ir tikrus prasikaltimus. Nieko nemini, 



jog beveik pastoviai ūkaiĮminėja naėvarlo
mia Mat lala, nešta isčiais troškimais, ne
valdo akių ir rankų, tad oatoai bučiuojasi 
ir glamonėjasi su svetimoMs moteriais, pa
sakoja joa*s nešvarius anekdotus, kalba dvi
prasmiškas kalbas. Nieko neužsimena, kad be
velk visada isšto progos pamanyti kokią nors 
nuogybę natūroje ar paveikslo, kad skaito 
artinančias juos knygas ir straipsnius. Nie
ko nekalba apie tai, tad neteisingai gyvena 
moterystėje.Nieko neužsimena, kad yra kitą 
nuskriaudęs pirkdamas, parduodamas, apgavęs, 
nedamolojęs, skolos ilgai negrąžinęs, kad 
dėl jo kitas toroje kokių nuostolių. Nieko 
nepasakoja,kad dainai meluoja, apkalbinėja, 
pajuokia, pravardžiuoja ir net šmeižia.Nie
ko nesako, kad labai dažnai kitą užsipuola 
neteisingai. Nieko nekalba apie pavydą,nyk
ti, pasninkų nelaikymą* apie dažną girtavi
mą, apie daugel} iŠ to pasidariusių blogumų. 
Nieko nekalba apie nuolatini davęs aukštini
mą, kitų žeminio.,puikinimąsi, šiurkštumą, 
ne gailą s tingima, nemeilumą artimui ir pan.

/lai tie ir daugelis kitų dalykų vy
rama pasitaiko ir, kaip galimo matyti tad 
ir tik savo aplinkoje, jų būna ne msša.^aip 
ten bekalbėtume, nei f leno iš jų mes negali
me pavadinti gerais, ažnai gi jie būna ir 
su tikromis sunkiomis nuodėmėmis. Ir juo re
čiau einama išpažinties, tuo daugiau tų da
lykų prisirenka vyrų gyvenine. dėl to mes 
turime susirūpinti bent tuo, kaip juos pa
naikinti. u panaikinti galima, jeigu titrai 
norime, l'as tikras nore panai kinti savo kal
tes pirmoje eilėje ir pasireiškia kiek bega
lima pilnesne sąžinės sąskaita, kurioje mes 
pasidarome savęs pačių kaltintojais. 0 pagsl 
Išganytojo žodi, *lt taa 13? tebūna dievo nu
teisintas, kas pats save teisia. Bet kaip 
žmogus save nuteis, jeigu iš gausybės kalčių 
tesuras tik mažytį, nusususį keiksmai} ir
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daugiau nieko. x‘ada nori, nenori, tari pa
matyti tik taogaua nenorą tu blogiu atoi- 
aaaityti.

A’aigi, vyrai, bokite vyrai ir čiaj vy
riškai pana grinškiSe tavo gyvenimą bent 
prieš išpižintia ir vyriškai Jose išpaiinki- 
sau aavo praaikaltimua, kad tikrai butono iš 
J4 išvaduot i. *nen.
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