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£abar yra neneša išardytų ir vėl sulip
dytų Šeimų, kario* negalima vadinti norma
liomis šeimomis, mi Jo* gyvena neatlikusios 
•poifoFMlalao pagal bažnyčios reikalaujamas 
nuostactui, Bdna, tai d žmonės išsiskiria pa- 
tzs ir nueina gyvauti su Kitai* ar kitomis. 
Bdna, Kad viena pusė pameta Kitą pusę, nors 
ta ir nenori skirtis. ikina, tad žmonės yra 
ir visai nekalti dėl aavo šeimos i&ferimo s pa
motė be jokios priežasties, o Kitą šeimą tei
sėtai Kaip tu bosudaryai,kol mm pust gyva? 
Ebadžioje žmogus Kieta laikosi, bot laikas•ap
linkybės aavo padarot pradžioje nenorėjęs su 
niekuo susidėti, dėl sunkių pragyvenimo ar 
gyvenimo sąlygų, o paskui ... visi Žinome 
Kaip bdaai gyvena Kaip vyras ir žmona, sugy
vena dainos. Tokio Žmones ir patys žino,kad 
gyvena netvarkingai,bet gyvena ir tiek.Kar
tais sąžine graušis dėl tokio gyvenimo,mėgina 
eiti išpažinties, o Čia pasako, kad kol taip 
bus, niekas negali duoti išrišimo. 0 gyveni
mas eina, žmonės sensta, visi labiau ima gal
voti apie mirti, o ne apie vyra ar moterį.Pa
galiau prieina Ir toki gyvenimo momentą,kada 
kaip patys saku, "totalų dalykų jiem* jau b. 
nobemaikia**. 0 susitvarkyti negalimai nemirė
te antra puse, kol nenumiręs niekas šliflbo ne
duoda sugyventiniams, ^artais neiškentę to
liau mėgina eiti išpažinties, bet "nudega" ir 
atšoka atgal. Kas tokiems daryti? •’ie beveik 
nenitto išeities. 0 išeitis vis dėl to yra. 
Apie tai dabųr porą Žodžių.
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"ažnyčla tepripažįsta tik teisėtą mote
rystę vieno su viena iki pat mirties ir Jokios 
išimties čia nedaro. Tokio pastovams reikalauja 



ir pati prigimtis. m to, jeiga šeima išyra, 
kol gyvena antroji puse, ji neleidlia eada- 
ryti kitos šeimos. Borą taip ateiskymsiena 
yra nelengva bdti po vieną Z noro nei klok 
nesunkiau, kaip ir daugeliai nevedusių/, bet 
tai yra jų nelaime ir dėl bendro labo priva
lo tą santimą pakalti. Tačiau no visi lamas 
taip kilniai galvoja opia kito gerumą, o daž
niausiai paslsprendtia pagal aavo pageidimus 
ir dėl to ratai kaa išbdna vienas toks gyva- 
našlys ar gyvanašle, daigu žmones labiau lib
retų savo sielos reikalų,taip neatsitiktų, 
bot dabar daugumai rupi kanas,lobiau,taip jų 
sielos ir pradeda gyventi neteisėtoj moterys
tėj, paprasčiau sakant,paleistuvystes gyvo* 
niną tik su tuo skirtumu nuo kitų, kad pa
stovų.

Uyvena Įmones neteisėtose moterystėse 
ir tuo bddu prisidaro begales nuodėmių prieš 
šeštąjį Dievo Įsakymą. Žinodami, tad savo mo
terystes jis teisėtai apiforminti jos nugali, 
o lyčių santykių neatsisako, tokie magina 
kaip nors savo "griofcelius* prakišti pro 
klausyklos langeli, «Ue paprastai išpstintios 
neina, nes patys lino, kad išrišimo negaus. 
Tad jie pataiko toki laiką, kada kunigai ne
turi kada juos apklausinėti ir nedapsoskoda- 
■i prišmigoliuoja su velykinėmis. *itl tie
siog nuslepia savo konkuninų gyvenimą, o ku
nigas pamano, jog čia paprastas paleistuvis, 
kariam atsitiko daug kartų nusidėti prieš 
Šeštąjį Dievo Įsakymą ir Išrišimą duoda.0 
jie gyooona toliau kaip gyveną neteisėtojo 
moterysteje.Iurl laiką savo sutiną taip ašslo- 
Plna,bot neilgam. Vistiok jie mato,kad Čia 
•PSavyste ir reikalo didesnis gadinimas o no 
i o taisymas. Juo labiau , kad apie tais vis

alniau prakalbamo iš sakyklų.
Suprantama, kad šitoks jų “susitvarkymas* 

yra joks susitvarkymas ir tegul niekas neseno,
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kad taip galima susitvarkyti. Tokia tik ta
da gaida atlikti garą išpažinti ir gauti tik
rą išrišimą, tai priima Šlidbą. ®et šliūbo 
taip tik negalina gauti dėl to negalina ir 
tokios išpažintiea peria it i. Ir taip tokia 
kroato at aid aria lyg ir kokioje aklavietėje. 
11 tikrųjų gi išėjimos yra ir tai priklauso 
tik nuo ji jų.
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inonOns gali būti Įvairių reikalų ir 
Įvairių santykių, konkubinarijai nori viską 
suderintii ir savo nedorą gyvenimą ir Dievo 
saloną. O ii tiesų jiems reikia tik atsisa
kyti vieno dalytos savo geidulio.

Juk galima suprasti, kad niekas negaili i 
žmonoms drauge gyventi dėl kokių kitokių rei
kalų, sakysime, šelnlninkystės, o nebūti ne
teisėtu vyru ir lama. Voro tai ir sunku,bet 
dal didesnių dalytų galina. 4eigų patys susi
meta, jeigu sugyvena vaikų, kurių negalima 
Panešti, jeigu patys taip begyvendami, su- 
seasta ir reikalingi vienas kito pagalbos ve
dant ūkj ar tvarkant namų apyvoką, patys dal 
to ir kalti, eigų tai tūrių 1A vienas kito 
paslaugų ir buvo reikalingi, tai nebuvo rei
kalingi gyventi kaip pats su pačia, o galėjo 
gyventi, kaip brolis su seoeriajb.. kr nata 
K šaulyje brolių ir seserų, kurių vienas vo

gi epe dorystą, o kita Šeimininkauja. Ir ap
sieina be w dinamos "noteryotOo”. lygiai taip 
pat gali padaryti ir kiekvienas kitas ar ki
ta. valine turėti šeimininką, šeimininke,bet 
no teisėtą vyrą ar žmoną, eiga negalima to 
padaryti teisėtai, tai visada galina gyventi 
taip broliai ir seseriai ir niekas čia negali 
Įžiūrėti pikta. Juk ir taip niekas negali ži
noti, kaip tanai gyvenama, jeigu nOra Šeimos. 
Tas dalykas yra tik Dievo ir žmogaus, jo
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sąŽinšB reikale*. "eigų Žmogus nori apgauti 
pat* savo sąžinę,ka* dšl to kalta*.Ir Jeigu 
Jas daug sykių apgavai, kas batikos pastai, 
kad Šimtąjį kartą neapgausi? Dšl to risi ir 
laiko tokiuos blogais* netoisttai gyvonan- 
šiais noterystoje.

0 jeigu ta taip negyveni? xai tau ir 
blogiu nesiskaito, nors žmona* ir galvotų, 
kad ta esi susidėjų*. laigi Siu Šie dalykas 
visiškai priklauso nuo tavęs.fau svarbu bdti 
iŠ tiesų tvarkingu, prieš Pievą tvarkingu,o 
ne prieš lamos. Jeigu tu negyveni kkalp vy
ras ir Žmona,tai Žmonės skaitysi* neteišin- 
Jei tavo Įtarų ir dėl to nusikaltų, o no tuo 
ie Įpareigoti apie tave m*nyti,kad tu pado

rus, t ik reikalo priverstas tarot i šoinininkų 
Ir gyvenate kaip brolis su seseria.^et jeigu 
ii to "brolystes" jums rimas po kito atsi
randa vaito i,tai kas begalvos apie jus gerai.

Bot,kaip sakiau,visleam ateina toks lai- 
kas,kad "tų dalykų nebereikia, arba lengviau 
Pajėgia be jų apsieiti ir taip išgyventi du 
seniai! netikras brolis t» netikra sesuo, 
tik dėl to, kad neto paleistuvystę. Ir jei
gu jfts Bitai nemeluodami patys prloi savo 
ir prieš Dievą laikote ir vienus sotus ir ki
tus metua,ir dar vienas m*tu*,ka* jena neduos 
išritino,jeigu jus kitaip nebegalite susi
tvarkyti, o šlidbo po sena* negali duoti?Vi- 
*1 kunigai, štai ir išeitis iŠ neišeinamo* 
išeitis*, aigi, reikia gerai žinoti,jog da
lykai pataisomi,bet tik tikru **vo gyvenimo 
pakelt Inu,nors iš oro kitiems ji* neatrodys 
pasikeitęs, kadangi vi* tebebdnate krdvojo.

Ir kuo greičiau reikštų všsiema tokiems 
susimetėllama susitvarkyti,jeigu negalima 
susitvarkyti kitalpimesti gyvenus taip vyrui 
ir žmonai,valdyti savo pageidimu* ir su tik
ru nusistatymu taip laikytis iki mirties *r 
teisutei šlidbo prieiti geros išpažinties ir
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Suti išrišimą.^et vėl Kartoju: čia labai 
ngva apsigauti. Lengvai išrišimą gavus 

viešą kartą,pamanoma,jog jis taip pat leng
vai bus suteiktas ir Kitą Kartą,o Kad ir 
nuo Kūno silpnumas vai juos nutrauks j. se
nas nuodėmes.

Migi, Mbeepgs odinė kitę savęs ir Baž
nyčia galan jums padėti net ir tokiuo atve
ja. Kada ji negali dar jdaą surišti pageidau
jamos moterystės ryžiu. Dėl dangaus, dėl sa
vo išganymo reikia palikti neteisėtą ą mote
rysčių guolius ir gyventi kaip broliams ir 
seaarias. kito Kelio konkublnarijamo | susi
tvarkymą nėra, kol kurie iš jų nenueina J. ai
tą pasauli. -Amen.
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