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"sveik visi dabar einantieji išpažin
ties vxsai nesako arba negerai nusako išpa
žįstanti nuodėmių skaičių. 0 iŠ tiesų* rei
kia j| pasakyti ir klek begalina tiksliau. 
Kodėl tai reikia padaryti ir kaip reikia 
gerai pacaryti, paaiškės iš šio pamokslėlio.
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Pradžioje jums pateiksiu keletą pa
sisakymų variantų* o paskui paaiškinsiu*kas 
tokiuose pasisakymuose negero, fik atsimin
kite* jog pateikiami pavyzdžiai nėra kieno 
nors atpasakojamos išpažintys* o mano peties 
sugalvoti atvejai panašūs | tuos* keto žmo
nės dažniausiai Šis padaro.

/ienas eina išpažinties ir taip pasi
sako 8jvo nuodėmes: "Pakeikiau* sublevizga- 
tijau, Mišių neišklausiau, buvau pasigėręs, 
paleistuvavau. Daugiau nebeatsimenu". Kitas 
taip išpažįstat "Daug poterių nesukalbėjau* 
daug kartų keikiau* bažnyčion nejau* pavy
dėjau, papos - manos neklausiau". Kitas 
taip sakot 117 kartų sukeikiau, 60 kartų po
terių nekalbėjau, 300 kartų melavau, 92 
kartus blogai pam|slinau, lįo kartus pykau", 
ketvirtas taip: "1 kartą mamos neklausiau* 
2 sartus papos neklausiau, 3 kartus su se
sute susipykau* 4 kartus pamelavau, > kar
tus sukeikiau* o kartus tingėjau. Išpažin
ties buvau prieš o savaites."

Jus ima juokas. 0 autn norisi verkti iš 
tų žmonių nesupraGyvumo. atroao* jog reika
las labai paprastas! pasakyti kiek kartų 
kokią nuodėmę pauarei. Jeigu tikrai neatsi
meni, pasakyti apytikriai kiek kartų* maž
daug, pasitaikė ji 1 aieną, savaitę ar mė
nesi. tačiau, kaip galėjote pastebėti iš ką 



tik pasakytų keturių pasisakymų nei vienas 
U Jų to nepadarė. Pirmasis nuodėmių aKai
čia ua visiškai nesisekė, o tik kunigai pri
mine, kad jis ”keikėvbla*gatijo, Mišių ne
išklausė, buvo pasigėręs ir paleistuvavo". 
Išskyrus tą jo keikimą, kuris galėjo nebdti 
sunki nuodėmė, žiūrint to, tokiose aplinky
bėse ir kaip jis padare, likusios nuodėmes 
galėjo teiti visos ir nesūrios jų titrai bu
vo sunkios. Jeigu jis pasakojo ir pats gėrė
josi nešvankiomis Kalbomis, jeigu iŠ tingė
jimo apleido Šv.Mišias, jeigu labai buvo 
girtas ir titrai paleistuvavo, tai nei kal
bos negali teiti apie lengvas nuodėmes. Jei
gu jos taip ir buvo padarytos po kartą,kai 
iš pasakymo kunigui aišku, tai jis žino,jog 
padarytos įvairių rdšių te torios sunkios 
nuodėmės, lėčiau iš praktikos jau galima 
teigti, jog jos nebuvo tik po vieną kartą 
padarytos, nes tas tokias daro, jų viena 
nepasitenkina. Taigi šia turėjo būti pasa
kytas tikslus jų pakartojimo skaičius. Dėl 
to galima manyti, jog jų buvo ne sėtorios,o 
gal o, gal o, gal visa 12 ar 2i. 0 skaistu
mas yra tarp 4 sunkių prasikaltimų ir tarp 
24. irgi tas žmogus šito negali suprasti? 
Puikiausiai. Bet jis apsileidęs. Kam čia 
sukti perdaug geltą.

antrasis penicentąs nuodėmių skaičių 
tariasi nusakęs Žodeliu "daug". "Baug* jis 
poterių nesukalbėjo, daug bažnyčion nėjo, 
reiškia Misiąs apleido, "daug” keikė,pavy
dėjo, papos- mamos neklausė. 0 kiek tas 
"daug" ir neaišku. Jis gali teiti 25 kartai, 
ir 50 kartų ir 500 kartų. Kas dabar Čia at
rinks. Jei kunigas žino, kada jis buvo iš
pažinties, tai apie Mišių apleidimą ir šven
čių nešventimą jis maždaug gali orientuotis 
pagal laiką, o kaip nustatyti kitus dalykus? 
Tas tuaug” nič nieko nepasako. Kitas daly
kas, kad teitų pasakyta taip* "poterius ap- 
leidinėjau beveik kasdieną, tik vieną >kitą



aar'tą J. savaitę juos tekalbėdavau ir tai na 
visada tos pačius dienos rytą ar vasarąt 
bažnyčion beveik irgi neinu; šiuo laikotar
piu gal ir buvau porą trejetą kartų. Tėvų 
beveik visą laiką neklausau ir jų patvari
au nepildau. Pavydžiu beveik kiekvieną kartą, 
kai tik kas geriau ui mane atsako pašoką*. 
Čia irgi nebūtų tikslaus nuodėmių skeičikuė 
nosaite, bet ik paties nusakymo kunigas ga
li daslprotėti, koks, maždaug, jis gali būti, 
kas sako dešimtimis, tintais ir vienetais 
operuodamas, iš karo aišku, jog toks ir pats 
yra labai naivus, ir kunigą laiko ui paskuti
ni kvaileli manydamas, jog jis nesupranta,kad 
šitaip niekas ir niekada negalizdbnsick savo 
nuodėmių suskaičiuoti ir visos tos dešimtys 
ir šimtai yra grynas Įšoksiąs pasakomas tik 
dėl to, kad reikia pasakyti koki tai skaičių, 
pasakius nuodėme. Tie žmonės visiškui nesu
pranta ar nuduoda nesuprantą, kam iŠ viso 
Čia reikalingas skaičius. Paskutinis pavyz
dys aiškiai rodo tą nesupratimą tik iš kito 
galė. Penitentss Čia sakosi nuodėmių skaičių, 
bet jis jam išeina ne nuodėmių skaičiumi, o 
jų sakymu eilės numeravimu, tik jis nuodėmių 
numerius paverčia tariamu jų skaičiumi. Taip 
dažniausiai padaro vaikai, bet ne toli nuo 
jų tenueina ir suaugusieji.

0 kodėl žmonės išpažintyse nuodėmių 
skaičiaus nesako? i’am gali būti ne viena prie
žastis. tfiani nenori per daug sukti sau gal
vos jas prisimindami ir skaičiuodami, kiti, 
kaip maueme nesako iš paprasčiausio nesupra
timo. ėali kartais pasitaikyti, kad nepasako 
dėl to, kad nori nuslėpti, nes supranta, jog 
uaugiau nuodėmių yra blogiau.

°et sakyti reikia, nes priešinga apveju 
galima nepilnai atlikti išpažinti ar padaryti 
tikrą šventvagystę. Juk skaičiaus nuslėpimas 
yra lygus pačios nuodėmės nuslėpimui. weigu 
negalima pačios nuodėmės nuslėpti, negalins 
nuslėpti ir jos skaičiaus, nes kas gi yra 
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nuodėmės pa kart 04 imas, Jei ne Jos padaryme* 
ir kas yra tas pakartojimo nuslėpimą*, Jei 
ne pačios nuodėmės nuslėpimas? Juk tas pats 
ar žmogus vieną tartą padarytos nuodėmės 
nesakys( ar pasakys vieną ir nuslėps Jos pa
kartojimą* Tad tankių nuodėmių turime tiek, 
klek kartų Ji iš naujo padaroma, nors ir vis 
ta pati, taip pat tiek pat tane** Jų reikia 
išpažinti, nes pirmos išpažinimas visų Jų 
nesuims 1 save. Tad neužtenka pasakyti; *Mi~ 
šių iš tingėjimo neklausiau”, bet reikia 
pridėti kiek kartų Šitaip pasidarė, beužten
ka pasakytu "Bsn Mušiausi^, bot dar pridėti 
Mink it tų šmuštynių skaičių. Juk ne >aa 
pats vieną nartą žmogų sumušti ar dešimt kar
tų. Penai bus viena nuodėmė, o čia Jau Jų 
dešimt.

Suprantama, Jog tikras skaičius reikia 
sakyti sunkių nuodėmių. Jeigu nebegalima at- 
sĮminta tikro skaičiaus, tai nusakyti bent 
apytikrį taip, kad kunigas lengvai susektų 
Ji. mažoms nuodėmėms užtenka tik paminėti, 
kad Jos dažnos ar rečiau pasitaiko. iŠ tų 
parenkamos tokios, kurios yra žalingesnės, 
laisviau daromos, sąmoningiau įvykdomos .Šiaip 
kokių kasdieninių nuodėmių niekas negali 
suskaičiuoti ir nėra reikalo. Užtenka tik pa
sakyti, kad dažniau ar rečiau pasitaiko to
kia ir tokia yda. Yda pertraukti kitus kal
tėje, Švelniai iŠ kitų pasijuokti, paersinti 
ir panašiai.

£aigi pradžioje pamokslėlio patiekti 
išpažinčių pavysdžiai, galėjo atrodyti maž
daug šitaip: "iria tertau keikiausi labai 
supykęs, du kartus iŠ įpratimo| apie dešimt 
ar penkiolika kartų pasakojau nepadorius at
sitikimus, nepadoriai kalbėjau; penkis kar
tus iš tingėjimo apleidau sekmadienio Mišias; 
du kartus ouvau labai pasigėręs, vieną kartą 
tik įgėręs; vieną kartą nusidėjau paleistu- 
vingu darbu su kitos lyties asmeniu veiksmu



ir uosius ke t tiria įtartus tarėjau troškimą 
Šia nuodėme nusikalsti*.

Antroji išpažintis galėjo Pliti tokiai 
"Beveik j* praėjusi visą laiką nesimeldžiau 
nei rytą, nei vakarei meldžiausi gal tik po
rą ar trejetą vakarų. Iš Įpratino kasdien 
po kelis kartus keikiausi. Du sekmadienius 
galėdamas nenuėjau 1 bažnyčią, nėjau, ir 
namie pasilikęs senos netu dirbinėjau, apie 
dešimti kartų buvau pasidavęs pavydui, špie 
dešimti kartų per visą laiką buvau neklus
nus tėvams ir neišpildžiau jų pavestų mažų 
darbelių*.

trečias galėjo atlikti išpažintis **IŠ 
Įpratimo kasdieną melavau namiškiams ir sve
timi ams; beveik kasdieną atsiėmiau neskais
čiomis mintimis| koki penkioliką kartų buvau 
supykęs, tris kartus iŠ to skaičiaus ir la
bai pykau net grūmodamas...” Ketvirtojo iš
pažintis galėjo atrodyti taipt "/ieną kartą 
nepaklauslak mamos, tris kartus pasiprieši
nau tėveliui, du kartus susipykau su sesute, 
apie ketvertą - penketą kartų sukeikiau ir 
Nesvarbiame dalyke pamelavau, šešis kartus 
pasidaviau tingėjimui ir neatlikau man pa
vesto darbo...”

Pokia išpažintis bus gera. Ir nei kiek 
nesunkesnė už aną nepilną, nes dapildymui 
nedaug ko tereikia, tik truputi atydesnės 
sąžinės sąskaitos. Jeigu nėra sunkių nuodė
mių, dėl skaičių ir nereikia perdaug galvos 
sukti, galvojant apie visą laiko tarpą. Juk 
žmogaus gyvenimus, ypač kasdieninis gyveni
mas visą laiką teka beveik tokia pat vaga 
ir peržvelgus praeitą savaitę ar prieš ją 
ėjusią, lengvai galima nustatyti kokios 
ydos kartojasi ir apytikris skaičius suruk
tas. 0 jeigu išpažinties einama normaliai, 
kas trys - keturi mėnesiai ir kažkokių nuo
dėmių nepadarome, stambesnius dabar pasitai
kančius apsileidimu kaip: sekmadienio Mišių 



apleidimas, isgoriass ar penktadienio su- 
laužynas lengvai galina atsiainti. *iek 
sunkiau tada, kai laikas ilgas ir reikia 
Pataisyti blogas išpažintis. £ada tenka rišt** 
tai pasirausti po praeitąjį gyvenimą. Jai- 
gi, čia nebūkite nei per daug stropus, iš- 
galvojantys nebūtus skaičius, nei tiek ne- 
rungus, kad neoeatsimintu^ėte kiek sekma
dienių praleidote per mėnesi laiko. Būkite 
protingai stropūs, kaip ir visur tvarkyda
mi savo reikalus, amen.
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