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Kunigas apie trigalvį slibiną
Iš įvairių Lietuvos mokyklų „Dialogo" redakciją pasiekė geri atsiliepimai apie kunigo 

Roberto SKRINSKO skaitomas paskaitas. Temos pasaulietiškos: narkotikai, alkoholis, 
rūkymas, abortai -  todėl „Dialogas" kalbina kunigą R.Skrinską.

Gerbiamas kunige, kodėl pasišovėte su moksleiviais 
kalbėtis apie narkotikus, alkoholį, rūkymą ir abortus?

ĮJūsų klausimą atsakysiu išaiškindamas liaudies pa
saką apie slibiną. Trigalvis slibinas reikalauja iš mūsų 
duoklės: gražiausių mergelių ir puikiausių jaunuolių. 
Slibino galvos su didžiausiu apetitu ryja mūsų tautos 
žiedus.

Viena slibino galva -  alkoholis. Mieste taip nesima
to, bet kaimai labai prasigėrę. Mokinių intelektas spar
čiai mažėja. Net dešimtmečiai jau žino kai kurių alko
holinių gėrimų skonį. Daugelis abiturientų neįsivaiz
duoja išleistuvių be alkoholio. Dauguma vyresniųjų kla
sių mokinių sutinka Naujuosius metus su stikliuku ran
koje. Žinoma, tai atsiliepia paveldimumui.

Kita galva -  palaidumas. Žinome, kad dėl to žlugo 
valstybės ir imperijos. Trečia galva -  abortai. Pirmasis 
abortas yra labai kenksmingas, ypač paauglystėje. Po 
jo galima niekuomet nebeturėti vaikų. O mūsų šalies 
demografinė būklė yra katastrofiška -  dėl mažėjančio 
mokinių skaičiaus jau uždarinėjamos mokyklos ir dar
želiai, atleidžiami mokytojai.

Abortų skaičiumi Lietuva užima vieną pirmųjų vie
tų pasaulyje. Aš agituoju iki santuokos laikytis skaistu
mo. JAV mokslininkai apskaičiavo, kad ekonominiu ir 
visuomeniniu požiūriu skaistumo propagavimas sutau
po milijardus dolerių. Ir pastaraisiais metais vietoje sek
sualinio švietimo pradėta labiau finansuoti abstinenci
jos (susilaikymo) programas.

Šiuolaikinis jaunimas Jūsų akimis.
Lygindamas jį su savo laikų jaunimu (prieš 25 me

tus) pirmiausia pastebiu užgesusias akis. Pažiūrėkite į
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gantį, liepsnojantį žvilgsnį. O dabar... Tam tikras persi
sotinimas, niekuo nesidomėjimas.

Kai paklausiu vyresniojo mokyklinio amžiaus mer
gaičių, kuo geriau būti: berniuku ar mergaite, -  dauge
lis atsako, kad berniuku. Išvertus į suaugusiųjų kalbą 
tai reiškia, jog dauguma mergaičių turi menkavertišku
mo kompleksą. Priežasčių nevardysiu, nes tai jau atski
ro pokalbio dalis. Paauglės neturi savo identiteto, mo
teriško idealo žavesio, jos savo elgesiu mėgdžioja blo
gąsias berniukų savybes.

Berniukai tapatina vyriškumą su holivudiškų filmų 
herojais. Ne visi ir ne visur, bet tokių tendencijų yra.

Žinoma, jaunimas turi ir daug gerų, puikių savybių.

Ar be klystkelių Jūsų paties gyvenimo kelias?
Gimiau (1960 m.) Vilniuje, baigiau A.Vienuolio mo

kyklos 8 klases, įstojau į Vilniaus politechnikumą. Porą 
mėnesių padirbėjęs techniku-technologu buvau paim
tas į armiją. Tarnavau tankistu Duobelėje (Latvija) ir 
Karaliaučiaus srityje. Pagal legendą, ten augo žiemą va
sarą žaliuojantis šv. ąžuolas, buvo Krivių Krivaičio sos
tas. Ten apsisprendžiau būti kunigu. Po kariuomenės 
stojau į Kauno kunigų seminariją, bet tais metais ne
priėmė, sakė, bandyk kitais. Sovietų saugumas dar prieš 
kariuomenę mane bandė užverbuoti ir paskui nedavė 
ramybės, darė visokias kliūtis. Todėl pirma baigiau po
grindžio seminariją pas tėvą A.Šeškevičių, o po persi
tvarkymo, pradėjus eiti pareigas į kompromisus su sau
gumu nėjusiam vyskupui V.Sladkevičiui, buvau priim
tas į oficialią seminariją ir po dvejų metų (1991) gavau 
šventinimus. Dabar esu Lietuvos kankinių bažnyčios 
Domeikavoje statytojas -klebonas. Darbai prie pabai
dos, bei dar trūksta lėšų statybos užbaigimui

Kunigas Robertas Skrinskas sako mielai ga
lįs atvykti į jūsų mokyklą ar kalėjimą, internatą, 
universitetą.

Norintieji paklausyti jo paskaitos paskambin
kite tel.: (8JI7) 55 42 47. Už kelionę ir paskaitą 
kunigui mokėti nereikia. Paskaitos metu de
monstruojamos skaidrės iš JAV, Vokietijos ir Lie
tuvos. Šią kunigo R.Skrinsko programą yra ap
robavusi Švietimo ir mokslo ministerija.

Elenos Tervidytės nuotr.




