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GONDOLATOK A SÜN FOGALMÁRÓL

I

Rövid dolgozatunkban biblikus és rendszertani szempontból vizsgáljuk a bűn

fogalmát. Annál is kivánatosabbnak tűnik ez, mivel az újabb egyházi szövegek
ben a "bűn" fogalmát és a bűn romboló hatalmát nagyon differenciálatlanul
használják. Joggal kérdezhetjük, hogy ez a szóhasználat eljut-e még a kortár
saink tudatáig. A bűn teológiailag megalapozott és korszerű értelmezése viszont
annyit jelent, mint újraértelmezni, esetleg új életre kelteni a keresztény bűnbá

nati gyakorlatot. Sokszor halljuk a panaszt, hogy a modern ember elvesztette ér
zékét a bűn iránt. Szinte mániákusan bizonygatja ártatlanságát, s így a mai ke
-resztények távol maradnak a bűnbánati gyakorlatoktól és a bűnbánat szentségé
től. Zavaros bűnmisztikávalfedezik saját bűnös voltukat. A gyakorló katolikusok
többsége méltónak tekinti magát a szentáldozásra akkor is, ha előtte nem végzi
el gyónását. Ezek a többé-kevésbé megalapozott vádak nem mentik föl a teoló
gust kötelessége alól, hogy forrásainak világánál átértelmezze a bún fogalmát a
keresztény bűnbánati gyakorlatban.

Először a fogalmat kell tisztáznunk. Ha Isten megbocsátása sokféle módon tör
ténhet, akkor mennyiben mondhatjuk szentségi jellegűnek azokat az aktusokat,
amelyek az egyéni gyónáson és föloldozáson kívül közvetítik Isten megbocsátó
kegyelmét? Milyen szentségi értéke lehet a bűnbánati liturgiának?' Mert ha
nem is elméleti indoklással, de különböző helyi gyakorlatok alapján, még mindig
újra fölvetődik a kérdés: Mennyiben lehet az általános föloldozást szentségi
bűnbocsánatnak elfogadni egyéni gyónás nélkül? Esetleg "kerülő úton", a bűn

fogalmát felülvizsgálva lehet kidolgozni olyan feleletet, amely mind a gyakorlat
ban, mind az elméletben hozzájárulhat e kérdés tisztázásához.

A bűn fogalmát sajátosan keresztény szempontból az egész teológia összefüg
géséből kell vizsgálnunk. Ehhez természetesen nem csupán a bűnről alkotott ál
talános vallási és bibliai kép tartozik hozzá, hanem az Orömhír lényege is: Krisz-
tus Jézusban elnyertük megváltásunkat. .

Karl Rahner röviddel halála előtt ezt mondta a bűn feledésbe merüléséről:

"Hogy a mai ember kevésbé van tudatában a bűnnek, mint a régebbi, az' nem je
lenti szükségképpen azt, hogy végképpen elveszett. Annak a mély meggyőződés
nek a jele is lehet ez, hogy Jézus Krisztus alapvetően megváltotta a bűnétől."2

II

Ha a bűnről beszélünk, aligha kerülhetjük el a világi szóhasználatot. A Tri
denti zsinat óta szinte magától értedődően használjuk föl a bírósági eljárás vilá
gi-jogi nyelvezetét. A világi bíróságon azonban alig beszélnek "bűnről", hanem
inkább "vétségről", "szabálytalanságról", vagyis a fönnálló törvényes rend meg
szegéséről. Amennyiben vétkessége objektív módon megállapítást nyer, a vádlott
vétségéért büntetés kiszabásával .,bűnhődik", vagy "vezekel", és megbocsátást
nyer azzal, hogy a társadalom ismét visszafogadja. Ebben a világi nyelvhaszná
latban antropológiai szempontból a legfontosabb szó a "bűnösség".
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Mit jelent a bűnösség a modern világi összefüggésben? A bűnösséget a bíró
sági eljárásban az illetékes bíró állapítja meg, s ebben nincs tekintettel a vádlott
szubjektív helyzetére. Elsősorban közösségi szempontból fontos, hogy helytelen
tettéért felelnie kell, akár belátja annak helytelen voltát, akár nem. Az másod
rangú kérdés, hogy megbánja-e, és a törvényes büntetés kiszabása által bensőleg
megújult életet kezd-e. A kriminológiai gyakorlat számára nyilván eszményi
megoldás volna, ha feltételeznék, "hogy az ember (egzisztenciájának alapvető

jellegéből következően) önmagával szeretné »rendezni« a dolgot, és szeretne kör
nyezetével, az őtkörülvevő világgal összhangban élni". Ahogy a bíróság kimond
ja az ítéletet, nincs tekintettel-az embernek erre az egzisztenciális vágyára. A bí
rósági eljárás szempontjából mellékes körülmény, hogy a bűn elkövetőjében föl
támad-e a bűntudat. A társadalomban csak az számít, hogy a bűn elkövetője

megkapja méltó büntetését. Hogy hogyan fogadja személyesen kimondott bűnös
ségét, az az ő magánügye. Találkozik esetleg egy pszichiáterrel, aki azt ajánlja
neki, hogy győzze le bűntudatát, mert ez (legalább is Freud hűséges követői

számára) lélektanilag veszélyesebb, mint az elkövetett tett.
A bűnösség szó világi használatát talán kjélezetten vázoltuk fel. De ugyanen

nek a szónak van vallási nyelvhasználata is, ami ebben az összefüggésben nem
kevésbé jelentős. Már eleve alá kell húznunk, hogyabűnösségnekez a fogalma
a vallási használatban legjobb esetben csak analóg módon, tehát óvatosan alkal
mazható. A fogalomnak a világi összefüggésből a vallásiba való helytelen átvitele
elsősorban annak a veszélynek van kitéve, hogy figyelmen kívül hagyja a bűn el
követőjének személyes világát. Ebből következőleg kialakulhat az a feltételezés,
hogy egy "vétség", egy "szabálytalanság", egy "helytelen cselekedet" ipso {acto
magában foglalja a személyes bűnösséget. Erkölcsteológiai szempontból azonban
nyilvánvaló, hogy egy objektíve megállapítható vétségből nem következik min
denképpen a szubjektív bűnösség. Ez nem csupán egy bizonytalan szituációs eti
ka meggyőződése, hanem a klasszikus erkölcstan tanítása, amely számba veszi a
személy szubjektív körülményeit, mielőtt feltételezi búnösségét.

Az objektíve helytelen cselekedetnek a szubjektív-személyes bűnösséggel való
összekapcsolására egyszerűen a "bűn" szó látszik alkalmasnak. Ezt olyan álta
lános fogalomnak vehetjük, amely kifejezi a tényállásnak mind a szubjektív,
mind pedig objektív oldalát. Ezzel szemben egy szubjektíve helytelen cselekedet
ről vagy szabálytalanságról, vétekrőlbeszélni éppen úgy helytelen nyelvhaszná
lat lenne, mint az "objektív bűnösség" kifejezés. Igya "bűn" fogalma közvetítő

szerepet tölt be az objektív vétek és a szubjektív bűnösség között.
Már ebből is látható, hogy a világi területen jobb volna elkerülni a bűn szót.

Ha a bűn fogalmát .közvetítő fogalomnak vesszük, nem azonosíthatjuk egysze
ruen sem a megfogható vétséggel, sem a személyes bűnösséggel. A bűnösség

vagy a bűn vallási fogalmához olyan fontos jegyek is kapcsolódnak, amelyek nin
csenek meg a világi nyelvhasználatban. A legdöntőbb az, hogy a vallásos ember
Istenre és az O rendjére irányul. A zsoltáros szava: "tibi soli peccavi" (Teel
lened vétkeztem egyedül), a bűnt egy más síkra emeli. A világi területen hasz
nált szavak itt más jelentést kapnak. A vallásos ember helytelen cselekedetét
legbenső egzisztenciális kapcsolatában másként éli meg: nemcsak embertársai,
nemcsak a társadalom, hanem Isten előtt tudja magát bűnösnek. S ezért helyte
len magatartását is más értelemben definiálja: számára Istenének a megbántását
jelenti. A "bűnbeesést" követő állapotot Js másként ítéli meg a hivő ember, s a
kivezető utat is másképpen képzeli el. Igy tehát jelentésváltozáson mennek át
azok a fogalmak, amelyeket a világi szóhasználatból átveszünk a vallásiba. Ezért
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jobb, ha vallási összefüggésben vétség és helytelen magatartás helyett "bűnös

cselekedetről"beszélünk, a "bűnösség" helyett pedig "bűnös állapotról".
Természetesen nem szándékozunk teljesen szétválasztani a világi és a vallási

szóhasználatot; még kevésbé gondolunk arra, hogy vallási téren a bűnös ember
bűnös cselekedetével és bűnös állapotával csak Isten előtt áll, mintegy vertikáli
san, mintha -nem lennének tettének társadalmi, sőt kozmikus vonatkozásai. A
két terület között mindig lesz analógia; a hasonlóság mellett azonban mindig na
gyobbak a különbségek. Egy bűnös cselekedet a világ megítélésében súlyos vét
ségnek számíthat, bár vallásilag nem szükségképpen az; viszont egy vallási szem
pontból bűnös magatartás coram hominibus (az emberek szemében) még elfogad
ható lehet, bár coram Deo (Isten előtt) bűnös cselekedetnek kell tekinteni. Ez
fordítva is áll; gondoljunk csak a szokásos társadalmi formák megsértésére vagy
az államilag büntethető adócsalásra. Eppen ezek a különbségek teszik világossá,
hogy a világi és a vallási szemlélet egészen másként értelmezi a bűnt.

III

Amikor vallásos összefüggésben beszélünk a bűnről, össze kellene hasonlitani
a különböző vallásoknak a búnról vallott felfogását a zsidó-keresztény hagyo
mányéval, majd egybevetni az Oszövetséget az Ujszövetséggel. Itt most csak dog
matikai szempontból kockáztatjuk meg a tételt: a két bűnfogalomközött hasonló
különbség van, mint a világi használatban a vétség és a bűnösség, valamint a val
lási használatban a bűnös cselekedet és az ezt követő bűnösség között. Az új
szövetségi kinyilatkoztatásban megváltozott a bűn jelentése és tartalma. Az Új
szövetség emberének a bún valami mást jelent, mint az Oszövetség emberének.

Mégis előre kell bocsátanunk az egzegézis egy általános megfontolását. Az
ószövetségi kinyilatkoztatás a személyes Istennel és a vele kapcsolatban álló kö
zösséggel (a néppel) számol. Az ószövetségi ember saját búnét ebben a perspek
tívábari méri föl. Bűn az, ha egy vétség vagy magatartás magát Istent sérti, az ő

fölajánlott szövetségét töri meg, az ő akarata és rendje ellen irányul, E hit alap
ján kell a bűnösnek (az egyes embernek éppúgy, mint a közösségnek) felelnie
tettéért Isten előtt. Tudja, hogy cselekedetét ésmagatartását "engedetlenségnek
és hlítlenségnek" kell tekinteni Istennel és az O akaratával szemben, aki az em
bert fölveszi szövetségébe, s parancsokat, szövetségi törvényeket ad neki. Fele
lős azért, hogy nem felelt Isten szavára és akaratára, de felelőssége elvállalásá
val reménykedhet Isten megbocsátásában. Mivel tudja, hogy ezt a bocsánatot
nem lehet kikényszeríteni, a hitben történik megtérése: búnbánatában Isten
atyai jóságára bízza magát.

A keresztény vallásosság számára is alapvető a bűnnek ez a szemlélete, hiszen
ebben különbözik a bibliai fölfogás a világitól (azaz a- jogitól). Három jegyben
figyelhetjük meg a jelentésváltozást.

Először is nagyobb szerepet kap az emberi felelősség. Egy világi bíróságon ki
zárólag azért a tettéért vonják felelősségre az embert, amelyben az ítélet vétkes
nek vagy búnösnek találja. S nem az egész embert mondják ki bűnösnek, hanern
csak törvényellenes cselekedetét. A vallásos felfogásban ugyanez a cselekedet
felelőssége teljességében érinti elkövetőjét Isten előtt; egész személyében bú
nösnek tekintendő.

Másodszor, a bűn kollektív vonatkozása miatt a bűnös nemcsak az egyéníleg
elkövetett bún miatt fél attól, hogy Isten büntetésül megfizet neki, hanem amiatt
is, hogy a közösség, amelyhez tartozik, szintén bűnössé lett. Aki osztozik a fele
lősségben a nép szövetségének megsértéséért - ebben is definiáltuk a húnt -, az
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szintén bűnös. Saját vétkét és bűnös cselekedetét nem .azonosíthatjuk egysze
rűen egyéni bűnösségével és a bűnös állapotával. Felelőssége nemcsak önmagá
ra terjed ki, hanem népközösségére is, hiszen a szövetség Istenéhez fűződő kap
csolata szenvedett sérelmet.

Harmadszor az ember sajátos módon néz szembe bűnös cselekedetével és a
személyes Isten előtt való bűnösségével. A bűnös cselekedetét nem csupán a sa
ját helytelen tette alapján definiálja, hanem úgy is, hogy annak Isten által tör
ténő eltörléséből indul ki. Az irgalmas Isten megbocsátásának az oldaláról nézi,
hogy mi a bűn. Itt válik láthatóvá a bűn ószövetségi és újszövetségi fogalma kö

"zött lévő különbség: a bűnös és az irgalmas Isten viszonyában.
Ezekben a gondolatokban H. Merkleint követjük, aki Isten uralma mint cse

lekvési elv címú munkájában behatóan elemzi Krisztusnak a megbocsátásról
szöló örömhírét.3 Az Ószövetség az Újszövetséghez hasonlóan egy szívesen meg
bocsátó .Istenben hisz, de az ember megtérését az isteni megbocsátás feltételé
nek tekinti. Jézus viszont eleve megbocsátást hirdet abiínösnek. Az Újszövetség
ben "helyet cserélt. " üdvösség és bűnbánat"." Az Oszövetségben a megbocsá
tás érdemszerző bűnbánati cselekedetekhez van kötve, Jézus legfontosabb be
széde a bűnbánatról viszont, úgy látszik, nem kíván ilyen tetteket. Az Oszövet
ségben a megbocsátás a büntetés pedagógiai funkciója révén törli el a bűnt, az
Ujszövetség pedig a bűnbánat fő motívumaként Isten örömét hangsúlyozza. ,~Is

ten nemcsak megtérésre akar indítaní, amit aztán majd a megbocsátás követ. Ep
pen ellenkezőleg,már eleve érvénytelennek mondja a bűnös vétkes múltját, még
mielőtt a bűnös a megtérés útjára lepne."> Az ószövetségi megtérés a törvényhez
való fordulás, az újszövetségi megtérés (metanoia) az új életre szóló meghívás
Isten országába, amely már megvalósult. "Bárhogy áll is az ember Isten előtt,

töredelmes szívvel vagy nem készen a bűnbánatra, Isten előre megbocsát min
den előzetes feltétel nélkül. Ez túlmegy még az ószövetségi próféták teológiailag
legmélyebb megtérés-képzetén is, amely szerint Isten azzal bocsát meg, hogy
megtérésreindítja az embert."

A haragban ítélkező Isten paradox módon szeretetnek bizonyul. Ez a szeretet
Isten öröméhez kapcsolódik, hiszen örül a bűnös megtérésének; a tékozló fiú bo
csánatot nyer "atyjától, de ezt ajándékba kapja, nem pedig mint megtérésének kö
vetkezményét. Isten öröme nem csupán kíséri a megtérésnek és az azt követő

bűnbánatnak a folyamatát, de meg is határozza azt. Az otthon maradott fiúnak
az atya nem csupán felkínálja, hogy lázadozás nélkül vegyeki a részét ebből a
túláradó örömből, hanem szinte könyörög neki: "mert öcséd meghalt, de föltá
madt; elveszett, de újra megkerült" (Lk 15, 32).

A bűnös vétke tehát nem annyira Isten haragjával találkozik, hanem inkább
megbocsátó örömével. Jézus természetesen nem hallgatja el azt sem, hogya bű

nért büntetés jár, de a félelmet - a János-levelek igehirdetésének értelmében 
eltörölte az a-bizalom, amellyel Istennek Jézus Krisztusban megjelenő megbo
csátó szeretetét fogadjuk. Igy kimondhatjuk, hogy a bűnhöz és a megbocsátáshoz
~z Újszövetség gondolatvilágában olyan új jegyek kapcsolódnak, amelyek az
Ószövetségben a háttérben álltak. A bűn újszövetségi fogalmában tehát jelentés-
változás ment végbe. -

Ennek szemléltetésére megfordíthatnánk az ószövetségi folyamat formális egy
másutánját a vétkes cselekedettől a megbocsátásig: Az Oszövetségben az ember
tudatára ébred bűnösségének;a fenyegető büntetés és az Isten haragvó ítéletétől

való félelem megmutatja neki nyomorúságos állapotát; búnbánatot tart, hogy
része lehessen az isteni megbocsátásban. Ezzel szemben az Ujszövetségben a bű

nös engedelmesen meghallja Krisztus felszólítását a bűnbánatra; az ezt követő
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megtérésből kifolyólag tudatára ébred bűnének; elfogadja bűnös állapotát, és ön
ként bűnbánatot tartva vállalja a büntetést. Ezt a bűnbánatot Istennek az a sze
'retete motiválja, amelyben az ember bűnössége alapján bocsánatot nyert; az er
re következő bűnbánati cselekedetekben aztán megtapasztalja Istennek azt az
örömét, amelyben eltörlődik bűnös múltja. A komplex folyamat Isten dicséreté
ben megvallássá, exomologézis-sé alakul, és emberileg kimondhatatlan hálában
nyer kifejezést.

Azonban a bűnnek ezt az újszövetségi új helyét még egy másik szempont is ki
emeli az ószövetségi háttérből. A bűn ószövetségi fogalma közösségí jellegű, s ez
csak fokozatosan lesz egyénivé .a késői prófétai irodalomban. Az Ujszövetségben
viszont felmerül a bűn mindent átható jellege.

Jól illusztrálja ezt a Lukács-evangéliumban Jézus, akiben az ember üdvössé
gére talál: ő a Szótér, az Üdvözítő, akivel szemben az ember bdnösnek tudja ma
gát egyéni bűnös voltának felismerése és megvallása nélkül is (Lk 5, 9). Így kép
viseli azt az emberiséget, amelyet Jézus megátalkodottnak, nyakasnak és ke- .
ményszívűnek mond (Mt 19, 8). Az ember, minden ember, annyira rászorul az
üdvösségre, hogy Pál a bűn személyes hatalmáról, János pedig a világ bűnéről be
szél. Ez az általános rossz annyira alapvető, hogy az Ujszövetségben elkerülhe
tetlenül yetődik föl az ősbűn gondolata. Az "eredendő bűn" későbbi, keresztény
tana az Oszövetségben a - még félig-meddig pogány módra megtapasztalt-- kol
lektív bűnösség tudatában jelenik meg. De ez még nem tételezi fel minden egyes
ember konkrét bűnösségét. A keresztény viszont fölismeri az általános emberi
felelősséget a világban uralkodó rosszért. Bár az ősbűn elkövetésében nem vét
kes, mégis tudja, hogy bűnös már akkor, amielőtt ezt az állapotot egyéni bűnös
ségével is bizonyítaná. A bűnnek ez az új szemlélete is alátámasztja vélemé
nyünket: az Újszövetségben megváltozott a bűn ószövetségi jelentése.

IV

Krisztus megváltása nem csökkenti a bűn komolyságát az Újszövetség hitében.
Ellenkezőleg, az objektíve megváltott embernek a bűn súlyosabbnak számít,
rnint a megváltás megtörténte előtt. Akik Krisztushoz tartozónak vallják magu
kat, azok bűne, az isteni megbocsátás jelenében azt jelenti, hogy az ember nem
akar kiengesztelődésben élni, s ezért elhárítja magától Istennek már visszafor
díthatatlanul megvalósított megbocsátását. Nem csupán a későbbi közösségi teo
lógia, hanem az egész újszövetségi kinyilatkoztatás komolyan számol a kereszt
ség után elkövetett bűnnel. Allandóan számításba veszi, hogy bűnbe esnek azok
is, akik Isten megbocsátásának a fényében élnek.

Az embert a keresztség után elkövetett bűne miatt nem helyezhetjük vissza a
megváltatlanság állapotába. Éppen az ilyen helyzetbe került bűnös az, akinek
Jézus felkínálja a barátságát: már földi életében is a bűnösök barátjának mond
ták (vö. Lk 15, 2; 5, 30; 19,7 és a párhuzamos helyek). Ezekre a renegátokra is
érvényes a már megtörtént bűnbocsánatvisszavonhatatlan örömhíre. Miben áll
tehát az a bűn, amely most súlyosabban esik latba, mint az ószövetségi emberé?

A válaszhoz tudnunk kell, hogy nem csupán a bűn szó szerinti értelmét kell
újra meghatároznunk, hanem a szó jelentéstartalmát is. Óvatosan, de számol
nunk kell a bűn-fogalom jelentésmódosulásával. A "szó szerinti értelem" egy
szerűen arra a kérdésre felel, hogy mi a bűn, vagy pontosabban: miben áll egy
objektíve elkövetett helytelen cselekedet bűnössége. Ennek megfelelően észle
lünk egy jelentésmódosulást az ószövetségi és ai"újszövetségi "bűn" szó között:
a bűnös cselekedethez hozzárendelt bűnösség más értelmet kapott. Ez volna az
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eset a házasságtörésnél, amely mind a két szituációban objektív bűnös cseleke
detnek számít, bűnös voltát azonban különbözőképpenélik át és definiálják. Jé
zus tanításában is már a zsidó bűn-fogalom bensőségesebbé válása a "bűn" szó
jelentésmódosulására mutat.6 Bizonyítékul föl lehetne hozni Jézus magatartását
az igazakkal, a farizeusokkal és írástudókkal. Nem egy egzegéta a tékozló fiúról
szóló példabeszédet is úgy fogja fel, hogy a tékozló fiú kevésbé bűnös, mint az
otthon maradt bátyja; vagy hogy a magát bűnösnek valló vámos (Lk 18, 19 skk)
igazabb, mint az igaz voltával dicsekvő farizeus. Jobban meg fogjuk érteni ezt az
érvelést, ha belehelyezzük a megváltás egészéről szóló tanításba. A megváltás
tannak van egy olyan megfogalmazása, amely - hipotézisként alkalmazva - ért
hetőbben be tudja mutatni az említett jelentésmódosulást.

Ebben a szemléletben központi szerepet játszik Krisztusnak a kereszten vég
bevitt helyettesítő kiengesztelése. A megtestesült Krisztus nemcsak történel
münkben vett részt, hanem az emberek bűnös voltában is. A 2 Kor 5, 21 szerint
az Atyának kiengesztelődése az emberekkel (az objektív megváltás értelmében)
azáltal fejeződik ki, hogy Krisztus, .aki ugyan nem követett el bűnt, s éppen ezért
nem vonta magára az ennek megfelelő bűnösséget sem, mindannyiunkért "bVn
né tétetett", és ezért Istentől való elhagyatottságban halt meg a kereszten. Igy
kereszthalála egyszersmind helyettesítés (a bűnös helyett, helyettünk), és en
gesztelés (az Atyával szemben).

Az újszövetségi bűnfogalom így új távlatokat kap Krisztus keresztjében. Krisz
tus "bűnössége" a kereszten nem jelentheti azt, hogy egy soha el nem követett
bűn következményét vállalja el. Mint individuu,m nem volt bűnös. Mégis életé
nek ebben a pillanatában bűnöskéntáll Isten előtt: magára veszi a felelősséget, a
világban lévő rosszat! Az az ember volt, aki - anélkül, hogy bűnös lett volna 
azonosította magát az ember bűnös sorsával, és vallalta érte a felelősséget az
Atya előtt. Szimbolikusan úgy lehetne mondani, hogy Krisztus a halál pillanatá
ban ezért a magáévá tett bűnéért "adatott át" és "ítéltetett meg". Igy azonban a
világban lévő rossz is, amit Krisztus a kereszten magára vett, gyökerében "véte
tett el" és "ítéltetett meg".

Ha a "bűn" megjelölést Krisztusra alkalmazzuk, akkor a szó megváltozott kör
nyezetbe kerül és valami másra utal, mint az emberi bűnös esetében. A "bűn" a
szó Krisztusnak a helyettesítő halál pillanatában meglévő "bűnösségével"kerűl

kapcsolatba. Eszerint az ember nem csupán elkövetett bűnös cselekedete miatt
válhat búnössé. hanem az idegen bűnért, a másokban lévő rosszért elvállalt fe
lelőssége miatt is. A felelősség köre kitágul. Nemcsak saját bűnös voltunk felis
merésére és beismerésére terjed ki, hanem a másokért elvállalt (elszenvedett)
felelősségre is, s ennek alapján is bűnösnek lehet nevezni egy emberi lényt. Eb
ben az értelemben Krisztus nemcsak vállalta értünk a bűnt, hanem ő maga lett
"bűnné". .

Vajon ez a felelősség csak Krisztusra érvényes-e, vagy az emberre is? Lehet-e
egy ártatlan embert "bűnnek" vagy "bűnösnek" nevezni? Ha érvényes az ere
dendő bűn dogmája, akkor eleve igennel kell válaszolnunk. A dogmatikai nehéz
ség azonban éppen az, hogy Krisztus az emberi bűn ördögi körén kívül született
azért, hogy széttörje azt. Egyetlen teológia sem terjesztené ki a Megtestesült
maga-kiüresítését, kenózÍsát addig a fokig, hogy Krisztus is részese az eredendő

bűnnek. Azáltal váltja meg az embert, hogy a kereszthalálban kapcsolatba lép
minden ember bűnös voltával. Onként vállalja a felelősséget, és Isten előtt fele
lős lesz az ember bűnéért. Az aktívan elvállalt felelősség elkerülhetetlenül foly
tatódik az elszenvedett felelősségben. Az ember éppen abban különbözik az Is- .
tenembertől, hogy ez a két mozzanat megfordul. Az ember a felelősség passzív.
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terhe alatt születik, és a Krisztus megváltó tettében való hit által nyer meghí
vást arra, hogy mind a mások, mind pedig a maga bűnéért és bűnös voltáért aktí
van is a magáévá tegye a felelősséget. Más szóval: az ember beleszületik az em
beriség szolidaritásába, amely nem elvont, hanem konkrét valóság. Ehhez a bű

nös cselekedet és a bűnös állapot éppúgy hozzátartozik, mint az emberi lét nagy
szerűsége. Mint ember, mindenki felelős az emberiségért; ugyanakkor azonban
minden egyes embernek személyesen kell vállalnia ezt a szolidaritást: nem uta
sit el magától semmit abból, ami hozzátartozik a konkrét emberiséghez - a bűnt

sem kivéve. A keresztény éppen azért kapott meghívást erre a felelősségre, hogy
keresztény értelemben lehessen ember: "ll faut avoir des mains sales", be kell
piszkolnia a kezét, hogy olyan ember lehessen, aki a Megtestesültet és a Megfe
szítettet követi. Senki sem dicsekedhet emberségével, még megváltott emberi lé
tével sem, ha nem akarja vállalni a felelősséget és vonakodik magát bűnösnek
vallani. Erre a bűnvallomásra szüksége van akkor is, ha egyénileg a tettei követ
keztében nem volna bűnös.

Eszerint az emberi bűn nem annyira az egyes helytelen cselekedetekben, a
gyökerében már megváltott ember által elkövetett esetenkénti törvényszegésben
áll, hanem sokkal inkább abban, hogy nem akar Krisztushoz hasonlóan aktív fe
lelősséget vállalni az egész emberiségért, s nem akar vele szolidáris lenni bűnös
világunk közepén. Paradox módon éppen az lesz par excellence bűnös, aki ártat
lanságában mossa a kezét. Szabad elhatározásából nem akarja vállalni Krisztus
szabad tettét; vonakodik Krisztus helyére állni, aki minden emberért és a világ
ban lévő rosszért magát tette felelőssé. A keresztény bűnbánat ebben a~ érte
lemben Krisztus keresztjének, Krisztus engesztelő halálának önkéntes elfoga
dását jelenti. A másokért vállalt halál elfogadását, amely Isten előtt őt teszi fele
lőssé a világ bűnéért. Szoros értelemben az él halálos bűnben, aki nem veszi
magára ezt a helyettesítő felelősséget: a Szentlélek ellen elkövetett vétke nem
nyer soha bocsánatot (Mk 3, 29), s ez a bűn "a maga részéről újra keresztre fog
ja feszíteni az Isten Fiát" (Zsid 6, 5 skk). Aki ezt a halálos bűnt követi el, az a
gyümölcsétől fosztja meg Krisztus kereszthalálát, ahelyett, hogy vállalná Krisz
tus helyett a kiengesztelés szolgálatát (2 Kor 5, 9).

Krisztus értünk vállalt halála tehát a bűn megjelölésének más jelentéskört
adott. Ez a jelentésmódosulás újraértelmezi azt a bűnt is, amely a megváltott
embert egy konkrét bűnös cselekedet miatt újból bűnössé tette. A megváltás hi
tének egésze ezt a hagyományos "második bűnbánatot" is felöleli. A keresztény
ember nem csupán a megbocsátásra eleve kész Istenben hisz.Tianem a megvál
tás tényében is: Krisztus aktíve és passzíve felelősségetvállalt a világ sorsáért. A
keresztény ember indítást érez magában arra, hogy a kiengesztelődés szolgála
tába lépjen, s ennek megfelelőennézzen szembe a saját bűnös cselekedetével. A
bűnbánónak föl kell fedeznie az összefüggést a saját bűnös cselekedete és az em
beriség meg a világ bűne között, amelynek Krisztus kereszthalálára volt szüksé
ge, s amely azt az egyetlen embert, aki bűnt nem ismert, kiszolgáltatta-a halál Is
'tentól-elhagyatotrságának.

Ebben az összefüggésben aligha lehet objektíven megállapítani, hogy saját bű
nös cselekedete mennyire tett valakit bűnössé Isten és az emberek előtt. De a
megváltás említett hite el tudja vezetni odáig, hogy túllépjen a maga konkrét cse
lekedetén, és meglássa, hogy része van Krísztusnak és minden embernek a világ
bűnéért való felelősségében. Aki bűnös cselekedete után őszintén tudja jnon
dani: "keresztre feszítettelek", az rádöbbent saját bűnösségére;cselekedete, de ő

maga is szolidáris lett az emberiség egész történetével, mert ebben a szelidari
tásban látta meg aktív felelősségét. Ez a' szolidaritás ragyogott föl elvállalt fele-

89



lősségében. A bűnbánó már ezzel a felelősséggel kapcsolja össze bűnös cseleke
detét, s így érzi át bűnös voltát. Felébred benne a felelősség az egészért - a saját
bűnösségét is beleértve: így értelmezhetjük a tökéletes bánatot. Ez a bánat azon
ban nemcsak az ember egyéni fájdalma a saját helytelen cselekedete miatt, amit
soha többé nem tud meg nem 'történtté tenni; hanem új magatartásra szólít fel a
világgal szemben. Egy megújított megigazulásra készít elő, amelyet a bűnös

cselekedet eltakart. Ez az újrakezdés kap hatalmas lendületet a Megfeszített szo
lidáris szeretetétől, akinek föltámadása megígéri és végbeviszi. a bűnös felol
dozását,

A bűn újszövetségi fogalmában tehát nem annyira a "régi ember", Ádám áll a
középpontban, aki előttünk elsőnek vétkezett, hanem inkább az "új ember",
Krisztus, aki mindannyiunkért bűnné lett. Amikor a bűnös hitet tesz Krisztus
engesztelő tette mellett, felébred' felelősségtudata.Eleve tudja, hogy számára 
saját vétkének súlyától függetlenül - nincs fölmentés. Ha nem akarná beismer
ni, hogy tettével kivette a részét a világban levő rosszból, bűnössége súlyosabb,
mint egyetlen objektíve bűnös cselekedet egyszerű következménye. Azt is tudja,
hogy elkövetett helytelen cselekedete rnindenekelótt annyiban bűnös, amennyi
ben konkrét embertársai előtt, a világ konkrét szituációjában kell felelősséget

vállalnia érte. Ugyanakkor a megváltás hite beleállítja a szolidáris felelősségbe.

Ennek az aktív felelősségvállalásnak tudatában kell megítélnie önmagát. A bűn

szó jelentéstartalma erre az új tapasztalati tartalomra utal, a megváltott ember
bűne új jelentéskörben nyer értelmezést.

A bűnfogalomnak ez az új jelentésköre a megváltásba vetett hit fényében 
korszerű, gyakorlati előnyein kívül - teológiai következményekkel is jár. Gya
korlati előnyeihez tartozik, hogy a bűn és a bűnösség állapota nem individualis
ta, egyéni értelemben, hanem társadalmi és kozmikus dimenzióban fogható meg.
Az ember nem csupán kortársainak, hanem az egész világnak is felelős, s ezt so
hasem szabad figyelmen kívül hagynia. Az is következik ebből, hogy az ember
bűnei nem értelmezhetők a világ bűne, az úgynevezett ősbűn nélkül: bár nem
vagyunk hibásak a világban történt első bűnben, mégis felelősek vagyunk érte.
Közelről érint bennünket, mert minden egyes bűnünk ezt eleveníti fel. Végül az
a felfogás, hogy a halálos bűn par excellence az aktív felelősség megtagadásában
áll, továbbvezet az egyes bűnök hagyományos osztályozásánál. Nem csupán ma
ga az objektív cselekedet adja a bűn súlyosságának a mértékét, hanem az a ma
gatartás, amely a saját bűnös cselekedetünk nyomán eredménytelenné teszi
Krisztus kereszthalálát.

V

Az itt képviselt felfogás az egyház meglévő bűnbánati és bűnbocsátó gyakor
latát annak a Krísztus-megvallásnak a síkjára emelné, amely előzetes feltétele
mind a bűnvallomásnak, mind pedig a remélt (külön) megbocsátásnak. Mert
benne teljesedik be Pál buzdítása: "Engesztelődjetekki Istennel" (2 Kor 5, 20),
és benne leszünk (nem mindegyikünk önmagában, hanem az egésszel való szoli
daritásban) új teremtmény Krisztusban. Ebben a gyakorlatban a bűnbánót nem
annyira egyéni vétke gyötri - inkább az állandó megújulásban kínálkozó jövő te
szi boldoggá. Aki keresztény bűnbánatot tart, az belép Krisztus megváltó halá
lába, hogy világunk megtapasztalhassa Isten gyermekeinek a szabadságát (Róm
8,21 sk).

Az itt megfogalmazott nézet teológiai következményei a keresztény antropo
lógia területére vezetnek. Itt újra kellene értelmeznünk nem egy hagyományos
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fogalmat a bűnbánat teológiájában. Először is a felelősség fogalmát kellene pon
tosabban meghatároznunk. Pontos értelemben felelősségről csak az emberi sze
mély létsíkján beszélhetünk, vétekről, bűnösségről pedig az individuum síkján.
A "személy" és az "individuum" megkülönböztetése a Krisztusban lévő személy
és természet fogalmi különbségéből érthető. Szent Pál szavát ("bűnné lett ér
tünk") a "személyre" értjük: mind az Atyaisten eiőtt, mind pedig értünk, embe
rekért magára vette a személyes felelősséget. Ezért tehető ő helyettünk felelős

sé: azért szenvedi el a felelősség passzív momentumában a mi bűnösségünket,

hogy az értünk vállalt aktív felelőssége alapján "általa Isten igazságossága le
gyünk" (Z Kor 5, 'ZI). Így lesz érthető az is, hogy az a személy, aki értünk bűnné
lett, istenemberi természetének individuális voltában teljesen vétek nélkül való
volt, hiszen a vétek az individuumot minősíti.

Ha a keresztény antropológia Krisztus oldaláról értelmezi az embert, jogosan
tesz hasonló különbséget. Az ember "személye" és "természete" nem ugyanaz. A
személy nem azonos az ember szellemi individualitásával sem. Az ember indi
vidualizált én-központja a személlyé-válás folyamatában úgy halad előre, hogy
találkozik más személyekkel és a hitben Istennel. Az ember aktív föllépésével
magára vesz egy szerepet, egy küldetést, egy feladatot, s természetes állapotán és
individuális tudatán túl ezek teszik személlyé. Éppen a többi emberhez fűződő
kapcsolata alapján lesz felelőssé; így lesz kérdőre vonható, s indítást nyer arra
is, hogy felelősségét aktíve vállalja. Bűne főként az, hogy megtagadja a felelős

séget, a bocsánat lehetősége pedig éppen ennek elvállalásával nyílik meg. Az em
ber új teremtménnyé lehet, mert mint hivő személy képes a megtérésre. A ke
gyelemből kapott, de aktíve elfogadott megtérés a személy síkján történik.

Fejtegetéseinknek ez a krisztológiai és antropológiai kitérője jelentős lehetne
egy megújult bűnbánati teológia számára. Ha az ember bűnös volta felelős sze
mélyiségének síkján rejlik, akkor megtérese is ott megy végbe, ahol személlyé
lesz: a másokkal való találkozásban. Es ezek közé a "mások" közé tartozik az is,
aki érte (értünk) bűnné lett: Jézus, a Krisztus. A felelősségvállalás ezen a szemé
lyes síkon történik. Ha ugyanakkor az embert szíve és lelkiismerete egy bűnös

tettel vádolja, ez a vád életének egy más síkján történik. Egyéni bűnösségét mint
individuum érzi át, azon a síkon, ahol mindenki mástól különbözőnek tapasztal
ja önmagát. Vétke miatti bűnössége mint egyedet elválasztja a többiektól. Ezt az
egyéni véteknek megfelelő bűnösségetmegállapítani, sőt "megkötni és feloldoz
ni" nem a közösség feladata, hanem a szervezett emberi társadalomé, amelyet
konkréten mindig egy másik egyén (mondjuk, a gyóntató pap) képvisel. Ennek
következtében beszélhetnénk a teljes keresztény bűnbánat két mozzanatáról. A
megtérés és a Krisztussal való felelősségvállalás egy bűnbánati aktusban a krisz
tushívó közösségre tartozik, az individuális bűnvallomás, tehát a részletes gyó
nás viszont a közösség képviselőinek a dolga. Ez a két mozzanat elválaszthatatla
nul kapcsolódik egymáshoz. Alapvető különbségük azonban arra indítja a bűn

bánat mai teológiáját, hogy a személyes és individuális bűnbánati folyamat két
mozzanatát megkülönböztetve, a bűnös megtérését Isten egy és visszavonhatat
lan megbocsátó akaratában foglalja össze. Ennek az alapjában véve egy folya
matnak személyes oldala a keresztény közösség életében alakul ki (pl. a mai
bűnbánati szertartásainkban), az individuális oldala pedig a gyónás hagyomá
nyos gyakorlata lesz (vagy helyesebben: marad). Az előbbi a bűnös elfogadását
jelenti abban a közösségben, amelynek minden tagja felelős a bűnös bűnéért, az
utóbbi pedig egy erre felhatalmazott egyén nyelvén kimondja a bűnös bűnössé

gét annak az egyháznak a nevében, amelynek a tagjai részesek ennek a világnak
a bűnében. A személyes dimenzióban a hivő ember belép Krisztus keresztáldo-
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zatában, amely a bűnbocsánat hajnalpirja; az individuális dimenzióban a bűnös

eljut saját vétkes voltához, és abban reménykedik, hogy bűnös múltja átlendül a
teljes megváltottság új világába.

Ezeknek az utalásoknak a további kidolgozása már nem a mi feladatunk. Egy
azonban biztos: a bűnbánati teológia és a bűnbánati gyakorlat megújulása felté
telezi a bűn fogalmának azt az átértelmezését, amelyet az újszövetségi kinyilat·
koztatás és a megváltás teológiája alapján mint hipotézist javasoltunk.

Jegyzetek: 1. H. B. Meyer: Sünde und Busse. Erwagungen zur Verkündiguug und Praxis. In.: Litur
gísches Jahrbuch 21 (1971). Meyer egyéb munkáiban is azért harcol, hogy ismerjék el a bűnbánati .
istentiszteletek önállóságát mint a keresztény bűnbánat egyik lehetséges útját. - 2. Vö. J. Mac
quarry: The Anthropological Approach to Theology. In: HeyJ 25 (1984) 272-287. - 3. H. Merklein:
Die Gottesherrschaft als Handlungsprinzip. Untersuchung zur Ethik Jesu (FzB 34.).Würzburg, 1978.
- 4. G. Bornkamm: Jesus von Nazareth (UB 19). Stuttgart, 1969. - 5. H. Merklein: i. m, 191. - 6. Pél
dául a Hegyi Beszéd, Mt 5; vö. Merklein i. m. és E. Schweizer: Ncon-stamentica. Aufsatze
1951-1963. Zürich, Stuttgart, 196:3. 299-406.

(Bánhegyi Miksa fordítása)

VILLÁNYI LÁSZLÓ

Fiam

Keservesen sokat tudhatott meg, amikor ott téblábolt körülöttem, mig én
fejszével, késsel, ollóval, szögekkel és kalapáccsal hajót eszkábál
tam csodálatára, a vízretevés pillanatában azonban az árboc félre
döntötte múvernet, pedig zászlót is ígértem csúcsára.

Hogyan gondolkodhat felölem, hallgatva bizonytalan válaszaimat, követ
kezetlen kérdéseimet? Nem is tudom, miért szídom, ha leszáll a
mozgó körhintáról, végigcsúszik a porban, hiszen csak teszi, amit
én.

Olykor úgy indulunk: elvezet olyan városba, ahol az ablakok szá
mából és méretéböl következtetni lehet a lakókra. Éjszakánként lé
legzését hallgatom, megéríntem: bizonyságullétemre. Néha tőle

várom, hogy fölkapjon és cipeljen.
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