
<21J

08 NBOIJ SITI
Z 42 /

atgailos aakramontaa jt» ^įsteigtas vi
siems. kiekvienas, kuria turėjo nolaimt nusi
dėti, gali neprarasti vilties, nes tari gerą 
r riestose savo sąžinei vai sutvarkyti. Pagu

la a, Jeigu kurie nenori šituo pasinaudoti, 
Bažnyčia visokiais būdait ragina Juos eiti 
išpažinties. Bet yra tokią gyvenine atveją, 
kada žmogus, ir norėdamas, negali eiti išpa
žinties ir pasinaudoti Jos malonėmis. Čia 
trumpei apie tai ir paeisištinsiąs.
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/ieną kartą pas meno užėjo moteris ir 
tarp kitą reikalą Ji pasisekė turinti klau
simą, be t nedrįstanti klausti. šS paikiau. 
Jog tokią klausimą negali būti, kurią klausti 
reikštą nedrįsti. Nežinojimas nėra Joks blo
gumas, kurio reikėtų gėdytis. Gal Žmogus ne
turėjo progos sužinoti apie jam neaiškų da
lyką}. Dėl to visda galima klausti.

taip padrąsinta, Ji pradėjo pasakoti. 
Pasirodo, Jog tai buvo ne Jos pačios, o vieno 
vyro klausimas. Jis norėjo prieiti išpažin
ties, bet nežinojo kaip tai padaryti. Geriau 
sakant,manė,kad Jam negalima Jos eiti ir 
klausėsi tos moters patarimo. Reikalas pasi
rodė beesąs teks. Tas vyras kurį laiką buvo 
už savo tėvynės ribą. Pargrįžęs namo Jis ra
do savo žmoną Jau susidėjusią su kitu. Nors 
Jis Jos labai prašės,kad grįžtą gyventi su 
Juo. o mostą tą neteisėtą moteryste, bet ta 
pasileidusi moteris nepanorėjo. Jis atsidarė 
labai nemalionioje padėtyje. Zedes vyras, o 
be žmonos. Jeigu Ji būtų mirusi, Jttada Jis 
bdtą galėjęs vesti kitą. Dabar Jis gyvanaš
lis ir antros Jungtuvės pagal Bažnyčios kano-
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bus buvo negalimos. Šeigu jis būtų buvęs 
principingas katalikas, jis būtų taip vis
ose ir pasilikęs, nore ir labai sunkioje 
padėtyje be Šeimininkės. Pagaliau jis galė
jo sau pasiirti kokią moterį už Šeimininkę, 
bet ne kaip už antrą žmoną. Tokių nevedusių 
ir gyvanašlių iŠ prievartos dabar yra bega
lės ir neneša jų dalia, kurie nori būti iš
tikimi savo tikėjimui,taip vieni ir išbūna n 
nepaleistuvaudaml ir nosvotimotoriaudsmi, 
noro tai Šipildyti ir labai j iena būna anū
ką. ir dėl aavo prigimties apvaldymo ir dėl 
ekonominių gyvenimo reikalų. Gyvanašlėms 
ar ir tikrose našlėse su vaikais tokiais 
atvejais būna dar sunkiau, negu vyrėtas, bet 
jos išbūna švarios, nors jos yra reikalin
gos vyrų pagalbos nekurlene darbams apdirb
ti, o šie savo niekšiškume tokioms pasiūlo 
tik vieną at lyginimą s nelegalų ners ir kar
tini au j*i* gyvenimą. Tęs vyras tai pat 
galėjo padaryti. Tačiau, nors pats pasmer
kęs savo neištikimą žmoną, jis taip pat pa
darė kaip ir jit susidėjo su svetima moteri
mi ir m t apsiformino pagal valstybės įststy- 
mus. 4*psifaršino ir gyveno. Gyveno ir net 
porą vaikučių sugyveno. Bet jis, matyt, ne
buvo ir nėra visiškai sugriuvęs žmogus, o 
taip jam išėjo tik, kaip jis pats pasakytų, 
"iš reikalo turėti šeimininkę”, o mes pesa- 
kyttae - dėl nepakankamo savo tikėjimo Žino
jimo ir stokos katalikiško principingumo, 
rodžiu, kaip t tai bebuvo, tas vyras panoro 
eiti išpažinties ir bent iš dalies sutvarky
ti savo gyvenimą. Aš pasakiau "iŠ dalies**, 
uos toki norą pareiškęs, jis tuojau pridėjo 
pastabą, kad tos moteries jis jau panerti 
negalįsi su ja susirašęs, o ir pora vaikų 
jau yra. žodžiu, jis pasijuto prie šokio 
gyvenimo pririštas už Kojos, o drauge jaučia, 
viso to nanormilumą moraliniu atžvilgiu bei 
reikalą kaip nors tai pataisyti. *adangi jis,



matyt, jau vyresnio amžiaus ir tikrai gel
toj** kad kaip nors gyvenimą taisyti tai 
tai aptariai pareiškė ristą norą aiti išpa
žintis a ir klausėsi pataria© u juotais,tai 
patarėja, pati na daugiau ką išmanydama apia 
tą reikalą, jam davė tokį patarimą i "Siti 
vainos išpažinties”, tai yra išpažinties be 
Komunijos. Mat ta moteris atsimint, jog ku
nigai vaikus iA laidžia prie tokios išpažin
tie# ir jie ją atlieka, o Komunijos nerei
kia imti. Ji supranta, kad tek šeimyninis 
gyvenines be šliūbo pagal Bažnyčios kanonus 
yra neteisėtas ir negali jis gauti išritino, 
kol jo nesutvarkys, bet jai atrodo, kad tas 
negalejInas liečia tik Komuniją. Jos nuomo
ne, šitokiam tik prie Dievo negalima jmrkr 
prieiti, o išpažinties gali eiti, kadangi 
ta Išpažintis gali būti Ir be Komunijos,kaip 
pirmoji išpažintis, vadinama -Vaina išpažin
timi-.

Kai jai pasakiau, kad davė nevykusį 
patarimą, ji labai nustebo, keiksiąs tas,kad 
ir išpažintis toks pat sakramentas kaip ir 
Komunija ir kiti. Jis tegalimas priimti tik 
su tam tikromis sąlygomis. Ir pirmoji bei 
svarbiausioji iš ją yra atsisakymas nuodėmšų. 
atgailos sakramento be nuodėmių atleidimo 
nėra ir negali būti. 0 kai negalino duoti 
nuodėmių atleidimo, tai negalima priimti Ir 
atgailos sakramento. Nuodėmių gi atleidimas 
kaip tik ir priklauso nuo penitento atsisa
kymo nuo jų. Vadinamoji -valna išpažintis” 
taip pat yra tikra, su nuodėmių atleidimu 
išpažintie, o ne tik kažkoks formalomas,kaip 
ta moteris galvojo. Jeigu ji tokia butų, tai 
to vyro sąžinės reikalų nesutvarkytų ir toks 
patarimas būtų bevertis. Vaikai Komunijai iŠ 
tarto neleidžiami dėl to, kad jie dar jai 
būna neparengiami. Jeigu jie jai parengiami, 
tai ir -valną- tai yra pirmąją išpažinti 
atlikę Komunijos leidžiami ir tokiu atveju
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ta jų "valnoj 1" išpažintis yra_su Komunija, 
Kaip ir visų kitų. Jeigu gi kai nors nega
lima duoti išrišimo, tai Jie jokio* išpažin
ties nebegali atlikti, ne* ta* jam iŠ pa* 1- 
sakymo kunigui nuodėmių, kada ji* jų jam ne- 
nulna. 0 tam vyrui pagal visą reikalo mupasa- 
kojisa, kaip tik ir Begalima to padaryti, 
nore Jis ir nori atlikti išpažinti. 0 nega
lima dėl to paprasto dalyko, k*d jis gyvena, 
dežnyčios akinis žiūrint, sunkiai nuodėmingą 
gyvenimą ir nemano jo mesti. •am anksčiau 
atrodo ir aabar atrodo, kad dėl susidėjusių 
tokių aplinkybių> nelegalus gyvenines mote
rystėje gėlimas. Tašiau Bažnyčia šitaip to 
reikalo nepaaiškinusi. Ji žiūri prigimtosios 
teisės ir yievo Įsakymų ir neleidžia čia Įneš
ti betvarką. Juo labiau, kad Čia ir smelkia 
taip daryti. Tokiais a trejais višada galima 
susitvarkyti taip, kad nebūtų prasižengta su 
doros principais. Jelgyu pats Žmogus susida
ro tokias sau sąlygas, kurios ji paskui ver
čia gyventi nuodėmėje, tai kas kaltas? ar 
jis negalėjo eu ta moterimi gyventi no kaip 
su žmona, o kaip su seserimi? aišku gulėjo, 
kiek brolių ir seserų taip gyvena kaip šei
mininkas ir šeimininkė. 0 koks jiems būtų 
būvąs skirtumas, kad ne brolis ir sesuo.Joks. 
Bet nei ta moteris, nei jis nebuvo tokie ka
talikai, kuriems pirmoje eilėje rūpėtų jų 
sielos reikalai, bot patelė ir putinas, ku
rio bliu kokiomis aplinkybėmis susitikt po
ruojasi. 0 paskui va ir iškyla tokio roika- 
lai. Uabar, žinoma, sunku pamesti tą moterį, 
o ypač vaikus. Šių negalima pamesti, nos 
kaip tOvui būtina pasirūpinti jų išlaikymu, 
auklėjimu ir t.t. Bot ir dabar argi negali
ma pradėti gyventi kaip žmonėms? Juk čia vis
ką nulemia nusistatymas. 0 pradėti gyventi 
kaip nevedą visada galima. Taigi, nors ir 
sugyventiniai būvą, visada gali tapti tik 
Šeimininku ir seimininke kaip brolis ir ao-



šuo. xačiau to padaryti jis nenori ir nesi- 
xyžta vėl dšl pramatomą sunkumų: gal ta mo- 
torio nenori jo paleloti kaip vyro ir rei
kalauja tokio gyvenimo? 0 jis vii bijot kaip 
čia boa, kad kola bylą, vaikua atims,všl 
vienas liksiu. tad ir sakot "Dabar mesti jos 
jau nebegaliu". Bet išpažinties jis nori... 
tačiau taa noras yra tuščias ir ne visiškai 
sąžiningas. x'ai noras, kaip nors su savo są
žine ir Dievu rasti kompronisą. Ir jau pasi
rodyti geru, ir gyvenimo nepakeisti. Pečiau 
jau reikia pasakyti, jog tokiam nusistatyme 
jis išpažinties atlikti nebegali, nors ir 
nori. Čia reikia radikalaus peslkeitimo,tik- 
ro bile kofeino bddu susitvarkymo - tada bus 
galina. x‘am gi patarimas toks t arba reikia 
Persiskirti nežiūrint jokią Stankūną ir taip 
pašalinti pavoją senam gyvenimui, arba ten 
pat pradėti šitokį gyvenimą, kaip Čia minš- 
jai, tai yra brolio ir sesers gyvenimą .Nors 
tai atrodo labai sunkiai įvykdomo, bot nie
ko nepadaryki, kas prislvorda košte, turi 
pats ją ir iškabinti. O svarbiausia yra tai, 
kad už visokius tokius sunkumus daugiau turi 
sverti mūsą sielos išganyme. D01 to visus 
žemiškus išrokavlnus ir sunkumus atmetus, 
reikia jo siekti.

.ad jums būtų suprantamesnis skirtumas 
kada titrai blogas gyvenimas trukdo atlikti 
išpažintj ir kada ne, Čia dar papasakosiu 
kitą, nors labai panašų, bet savo esme skir
tingą atveji, tai pačiai moteriai bedavo|osi 
kitas vyras, turis neabejojo, kad gali išpa
žinties eiti, bot nodrjso ir dėl to mani,kad 
negalima, amą praeityje ir jis gyvenąs labai 
gražiai, kai buvo gyva žmona,Surojo kitą mo
terį ir ją laakydaTpa. Žmona mira ir jis au 
ana susidėjo, dusidšjo ir kuri laiką gyveno. 
Dabar sakot ir anos jau nebereikia ir iŠ viso 
jokios nebereikia, nes paseno. Per tuos visus
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o matyt išpažinsles ilgai nšjęa,jam 
daug dalyką susidėjo tat sąžines. šori ei
ti išpažinti®a ir taip nore susitvarkyti, 
b®t mano, tad negalia*. Nežino, taip čia 
ją beatlikti ir ar badant išrišimą po tokio 
gyvenimo. Tam žmogui galina atsakyti, jog 
baimes čia nereikia turėti. Ima buvo. Žino
ma, buvo negerait negera buvo no ištikimybė 
Žmonai gyvai tebesant, negaraa buvo ir ki
tas susiaetalio gyveni***. Tačiau dabar to 
nebedaro, tą bobą penate ir nusistatę* ii 
viso taip nedorai negyventi} pat* buvusi 
savo elgoej pasmerkė. ~eiškia, valio* nusi
statymas pakeista* ir kilotis gauti išriši
mą pašalint*. Visai be balais toks gali ei
ti išpažinties ir išrišimą gaus. 0 kaip iš- 
patlntie* eiti, man atrodo, kad aišku. Išpa
žintis turi bdtl tikras savo gyvenimo papa
sakojimas nuodėmklausiai. Pirmiausia reikia, 
kiek galima, kle sugebama, ta* pasirengti: 
stengtis padaryti kiek galima pilnesnę są
žines sąskaitą ir pagal ją atlikti išpažin- 
H-. Jeigu nesugebama, tai paprasčiausiai 
kunigui pasakyti, kad negali atsiminti, ne
sugeba Iš kurio galo Čia pradėti ir papra
šyti padėti ispažint}. atlikti, kunigas pa
de*. Tik tokiai išpažinčiai reikštą pasi
rinkti a*u tinkamesni laiką ir kunigui lai
ką, kad išpažintj galima Mitą atlikti nes
kubant. Dėl to tokie turėtą ateiti vieni ar 
kada būna m* Šiaušia žmonią prie klausyklos. 

Štai du gyvenimiški atsitikimai, kurie 
gerai pailiustruoja du atvejus, kuriuose 
galima ir negalima eiti išpažinties, trum- 
?ai suglaudus galima pasakyti, jog išpažin

imo galima ir reikia eiti visada, nors ir 
sunkiausiai nusidėjus, kada norima tikrai 
taisytis. *ada msmx sau susidaromos tokios 
nedoro gyvenimo aplinkybes, kad nebegalima 
iŠ ją išeiti, o svarbiausia, nenoriam išeiti
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cėl kokių ŠemiŠkų sumetimų, iėpaiintios ne
galima eiti, nes tokiuo atveju kunigas ne
galės duoti išrisimo. Ryškiausias to pavyz
dys visokių susimetėlių gyvenines, kuris 
skaitosi pastovi paleistuvystės nuodėmė. Bot 
ir tokiems visada dar yra galimybė susitvar
kyti, jeigu nori mesti tokį gyvenimą jiems 
prieinamu būdu. amen.
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