
CSERHATI JOZSEF pécsi püspök

A HÚSVÉT ELOTTI SZENT NEGYVEN NAP
A 11. vatikáni zsinattól kiadott liturgikus rendelkezés így nevezte a régi

nagyböjtöt, amely hamvazószerdán kezdődött és nagyszombaton ért véget.
E liturgikus időszak jellemzői a templomi ruhákban a lila szín, a keresztény
hivőkben pedig a húsvéti ünnepekre szigorú böjtöléssel és önmegtagadásokkal
való, fokozódó lelki készület voltak. Az egyház a mostani új rendeűeezéssei

egyáltalában nem törölte el a bÖ.itölést, még csak le sem fokozta ennek je
le,lltőségét, de a húsvét előtti időszak előkészítő és bűnbánati tartalmát job
ban kihangsúlyozta. Ezáltal szélesebb "pa'enitenciás" perspektívát óhajtott
nyújtani, mert nemcsak a böjtöt, hanem a szentírásban ol.y sokszor együtt
előforduló három bűnbánati cselekmén-yt, tehát az imát. a böjtöt és a jó
cselekedeteket együttesen és egyenrangúan is kívánta mint a bűnbocsánatot

kieszközlő és bűneinket kiengesztelő lelki teljesítmény.eket kiemelni.
A zsinati liturgikus rendelkezés szerint tehát így lépett a nagyböjt he

lyébe a bűnbánati időszak és minden péntek helyébe a bűnbánati nap. Ide
tartozik még részben a hamvazószerda is. Ezeken a napokon, a hamvazó
szerdát és a nagypénteket kivéve, az egyháztól megkívánt bűnbánattartásnak,

a bűnbánati szenem ébrentartásának nemcsak böjttel, hanem imával és jó
cselekedettel is eleget lehet tenni. Az új bűnbánati szabályok szerint bárki
búnbánati kötelezettségének a jövőben is egyszerűen a régi böjti feg1Jelem
betartásával is engedelmesen megfelel. Az egyház azonban mai szeml.életé
ben, amely mindenben a szentírási alapokat, az egész ember igényeit é~ eg-y
úttal az őskeresztény gyakorlatot is keresi, valamiképpen beszűkítettnek és
egyoldalúnak ítélte meg a külső bűnbánati cselekményeknek csupán a böjtö
lésre való korlátozását.

Amikor a mai rendelkezések valóban enyhítik a böjti fegyelmet, egyál
talában nem törölték el a bűnbánatra való kötelezettséget és ezen nem is
enyhítettek. A püspöki karokra volt bízva, hogy az új bűnbánati tanítást
mindenütt megértessék és a régi böjti előírásokat a helyi körülményekhez
képest új szabályokkal váltsák fel. A magyar püspöki kar úgy döntött annak
idején, hogya bűnbánati napokon, tehát minden pénteken, a húsvét előtti

negyven nap péntekjeine'k kivételével, megengedett a húsevés. Hamvazó
ezerdára és nagypéntekre pedig a hústól való tartózkodáson kívül még azt
is előírta, hogy napi három étkezésnél csak az egyiken szabad jóllaknunk,
tehát szigorú böjtre kötelez bennünket. Ha bűnbánati napon a húsvét előtti

negyven napot kivéve, húst eszünk, kötelezve vagyunk aznap valamilyen más
bűnbánati cselekménnyel, tehát imával vagy valamilyen jótetteI eleget tenni
bűnbánati kötelezettségünknek. Az egyház tehát csak két napon tartotta meg
a régi szigorú böjti előírást, ez a hamvazószerda és a nagypéntek. Amikor
a liturgiáról szóló zsinati rendeIkezés azt kívánja, hogy "a bűnbánatnak régi
gyakorlatait korunk körülményei, a különböző vidékek lehetőséget és a hivő1e
viszonyai szerint kell ápolni", külön kiemeli, hogy "szentnek kell azonban
maradnia a húsvéti böjtnek nagypénteken, az Úr szenvedésének és halálának
napján. Ezt meg kell mindenütt ünnepelni, sőt, .ahol alkalmasnak látszik és
lehetséges, ki kell terjeszteni a nagyszombatra is, hogy így felemelt és ki
tágult lélekkel jussanak el a hívek az Úr feltámadásának örömeihez" (Lit.
konst ..109).

Az elmondottak mögött igen mély üdvösségrendi összefüggések és a ke
,"esztény lelki élet, a "spiritualitás" sok érdekes vonása húzódik meg. Lássuk:
ezeket kissé közelebbről. Minden keresztény valóság, de különösképpen a
bel.ső vallásos élet alapját, értelmét és értéké t a Krisztus Urunk életmiszté-
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riumaival való kapcsolatban kell szemlélnünk. Ez más szóval annyit jelent~

hogy Jézus Krisztushoz kell hasonlókká válnunk, a krisztusi lelkületet kell
magunkban megvalósítanunk. Az Isten Fia halálával és feltámadásával szá
munkra kiérdemelt kegyelmekkel kell a rossz és a bűn ellen kiizdeniink,
hogya Szenilélek bennünk való tevékenysége által Isten gyermekei és egy
más között is igazi embertestvérekké lehessünk Krisztusban. Az egyháztól
régen, de különösen ma oly sokat sürgetett bűnbánati szellem és maga a bűn

bánat-tartás is a legszorosabb összefüggésben van Jézus Krisztus életmiszté
riumaival, de különösképpen eggyel, nevezetesen az úr Jézusnak a pusztában
töltött negyven napi böjtjével és a gonosz lélektől való megkísértésével. Ter
mészetesen legfőképpen fennáll az összefüggés a húsvéti misztériumokkal,
Krisztus halálával, feltámadásával, de a Léleknek pünkösdi killdésével is.

Isteni Megváltónk, mivel ember is volt, mindenben hasonlóvá akart lermi
hozzánk a bünt kivéve. "Szolgai alakot fölvéve, kiüresítette önmagát" (Fil
2,7). Jézus magára vállalta a bűnbánat-tartást is. Ezért vitte őt megkeresz
telkedése után a Lélek a pusztába, ahol imába merülten kereste a mennyei
Atyával való etJyüttLétet, ahol böjtölt, hogy ezzel is a lélek felszabadítására és
a test feletti értékeire hívja fel figyelmünket. Es végül Jézus hármas megkí
sértése mögött azt kelL látnunk, hogy .itt valójában a bün minden leheWsé
gével szembe nézett: az élvezetvágy és az anyagiakban való elmerülés, a fék
telen birtoklás vágya az önzés árnyalatainak kiélésével együtt és a hatalom
vagy, a mások feletti uralom kegyetlen és kéjelgő ráerőszakolása, és mindig
új kaini tébolyok keresése kicsinyben és nagyban. Az úr ellenállt a kísér
téseknek és ezzel példát adott, hogyan kell életének e misztériumából is ke
gyelmi erőt meríteni saját magunk számára.

A bűnnel és a rosszal való szembehelyezkedést, az ellenállási szellemet és
a jóra való hajlamot szüntelenül ápolnunk kell magunkban. Az egyház azt
kivánja, hogya bűnbánat erénnyé váljék bennünk. A három bűnbánati cse
lekmény, az ima, a böjt és a jó cselekedet erre kiválóan alkalmas. Ha a bűn

Istentől és embertársainktól való elfordulást, sőt velük való szembehe~yezke

dést jelent, akkor a bűnbánati cselekmények Istenhez és felebarátunkhoz
valóban visszatéríthetnek bennilnket.:

Az ima a lélek felemelkedése Istenhez, a mennyei Atyával való bizalmas
párbeszéd, felemelkedés szűk evilági horizontunkból, és a lélek szárnyalása
az örök igazságok és a belső béke egén. A böjt megtisztit a testi kívánságok
tól, mindig arra akar tanítani bennünket, amire minden ősi nép is rájött,
hogya böjt, az önmegtagadás szellemi és lelki megvilágosulást jelenthet. A
bölcsek, a mély szellemi életet élő ernberi kiválóságok, gondolkodók, költők

és feltalálókebben a testi lemondásban és áldozatban mindig nagy erőt sej
tettek a szellemi erők mozgósítására. A harmadik bűnbánati cselekedet a jó
tett. Már az őskeresztény korban a böjtölőktől azt kivánta az egyház, hogy
mindazt, amiről lemondtak, ételben vagy értékben, adJák oda a rászorulók
nak. Tehát a jó cselekedet bűnbánati értelemben elsősorban alamizsnálkodást
jelentett. Ezt a bűnbánati szellemet az egyház ma minden olyan jó cseleke
detre ki akarja terjeszteni, amivel a másik emberen testileg-lelkileg segítünk,
sőt amivel a magunk közösségi életét, a munkánkat, az emberekkel való
érintkezést és együttléte t lehet a nehézségek e~viselésévcl Istennek tetsző cse
lekedetté tenni. Türelem, megértés, mások elviselése.

Ez a bűnbánati szellem és a belőle következő új fegyelem egysze'rre kí
ván eleget tenni az emberi lélek hármas irányulásándk. A vertikális vonal
nak, az Isten felé vonzódásnak és keresésnek, aminek legfőbb táplálója oz
ég felé tekintő ima és az Isten igéjéne7c meghallgatása. Az embernek azon
ban állandóan keresnie kell a horizontális viszonyulások egyensúlyba tartá
sát és ápolását is, ezért kell szüntelenül ,iót tenni másokkal, mert csak az
embereken keresztül juthatu~k el Istenhez. S 'végül ítt van a harmadile vo
nal is, a saját magunk körül futá kxrrvonai, a saját énünk világa. Önzés, gőg
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és hiúság minden nemes és jó szándékú törekvést felégethet bennünk. Saját
énességünktől való megtisztulást, a böjt, és általában a lemondás, az áldozat
hozhat, kicsinységeink .és féktelenségeink megfojtására.

A pusztában imádkozó és böjtölő, a gonosz lélek kísértéseivel szemben
győzedelmesen küzdő Krisztus miszté1'iumával való belső kapcsolat elvezet
bennünket a húsvéti ünnepek küszöbéhez, amikor az egyházzal az Úr hús
'L'étját ünnePelve részesedünk majd a meghalt és feltámadt Krisztus ,tij
kaiban is.

GYURKI LASZLŰ

IZ OSEGYHíz IGEHIRDET~SE ~S J~ZUS TÖRT~.ETIS~GE

"Minden Jézusra vonatkozó tudósítás, amit az újszövetségben talJálunk nem
történeti jelentőséggel készült, hanem azért, hogy a Jézusban való hit tanúbi
zonysága legyen. Az evangéliumok nem történelmi adatok, nem éLetrajzok, hanem
hit-tanúbizonyságok, Ezt ma mímdenkí elfogadja, s mínt tudományos állítást ve
hetjük mi is" - olvassuk W. Trilling Jézus történetiségéről írt könyvében, amely
ben igyekszik röviden összefoglalni, mit is tudhatunk Jézusról a történész szemé
vel.' J. Jeremias pedig így teszi fel a kérdést: "A történelmi Jézusnak és üzene
tének van-e jelentősége a keresztény hitre?,,2 Ez a kérdés szinte érthetetlennek
látszik annak, aki nem ismeri a vele kapcsolatos problémát és vitát, A kérdést
az ősegyházban és a protestáertizmus első századaiban sem vetette fel senki. Ma
viszont az újszövetségi vita középpontjában áll. Számunkra azért fontos ismerni
a problérnát és feleletet adni rá, mert nagyon sokan negatív választ, adnak a
kérdésre: a történeti Jézusnak semmi jelentősége sincs a mí hitünkkel kapcso
latban.

A probléma felvázolása

A probléma meglátása és felvetése a felvilágosodás korának eredménye. Ré
gen azt tartották, hogy az evangéliumok történelmet közölnek, s minden részüle
ben föl is használhatók, mint történelmi források. Az evangéliumok kutatása a
négy evangélium kifejtésében, azok harmóniába való állításában merült ki. Az
újszövetségi szövegmagyarázat tulajdonképpen a dogmatika segédtudománya volt.

A problémát H. S. Reimarus hamburgi keleti nyelvész. - tehát nem is teoló
gus - vetette fel először (1694-1768). Könyve, amelyben elméletét kifejti csak
halála után jelent meg. Reirnarus szerint más volt Jézus szándéka és más volt
az apostolok elgondolása. Jézus szándékát azokból a szavakból tudjuk meg, ame
lyeket a kereszten mondott: "Én Istenem, én Istenem, míért .hagytál el engem".
Jézus ezekkel a szavakkal beismeri, hogy elgondolása, terve teljesen megbukott.
Jézus politikai vezér volt, földi országot akart, de ez nem sikerült neki. Az apos
tolok elgondolása egészen más volt. Jézus halála után szétfoszlottak reményeik,
de ők nem mentek vissza dolgozni régi helyükre, hanem ellopták Jézus holttestét,
kitalálták föltámadását és újra eljövetelét. Krisztus képe tehát így teljesen az
apostolok elgondolása.

Reirnarus elgondolásával szemben igen nagy volt a fölzúdulás. Teljesen el
ítélték.a számukra gyűlöletes írást, pedig Reimarus volt az első, aki észrevette,
hogy a történeti Jézus és az igehirdetés Krisztusa nem ugyanaz. Más a történelem
és más a dogma. Az ő könyvevel kezdődik a történelem Jézusának kérdése. Tud
juk, hogy Reímarus állítása nagyon felületes volt. Jézus nem volt politikai forra
dalmár. Felvetett azonban Reimarus egy problérnát.: ki volt a valóságban a mázá-
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