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„Hiszen a rossz bűntudat: az élet fűszere.” Ezzel az erőteljes 
és elgondolkodtató megjegyzéssel (igazsággal?) szembesül az 
olvasó rögtön a könyv legelején, és szinte természetesen kö-
vetkezik ezután, hogy a bűntudat olyan dimenzióiba kapunk 
belépést, amelyekről eddig nem biztos, hogy kellő komoly-
sággal gondolkodtunk. 

Amúgy is: a bűntudat zavarba ejtő kifejezés. Főként azért, 
mert a mai ember nem szeret arról hallani, hogy bűnös (nem 
mintha a régmúlt képviselői bármikor is kitörő örömmel 
fogadták volna ezt a felismerést). Azt meg végképp nehezen 
fogadjuk el, hogy a legjobb akaratunk ellenére, például szü-
lőként, lelkészként vagy pedagógusként sok szerepünk lehet 
abban, hogy egy egészségtelen, hamis bűntudatot ültessünk 
el másokban. A bűntudat dimenzióit illetően néhányat em-
lítek meg, amelyeken keresztül mi magunk is fertőzöttek le-
hetünk.

Mindenekelőtt az író fontos kijelentése, hogy a „bűntudat 
kérdését nem is közelíthetjük meg anélkül, hogy a benne fog-
lalt vallási kérdésekkel ne foglalkoznánk”. Ott tartunk, hogy 
a magukat szigorúan szakmai szempontokhoz mérő, azok-
hoz ragaszkodó szakemberek némelyike is már hajlandó a 
bűnnel kapcsolatos bibliai és egyházi tanítást orvosi körök-
ben is tárgyalni, illetve komolyan venni. 

Az első lényeges terület a nevelés, amely nagyon alkalmas-
sá válhat arra, hogy kisebbségi érzések garmadáját ültesse el 
bennünk. Különösen a „helyes és jó nevelésre” törekvő szü-
lők képesek erre, akik komoly gondot fordítanak arra, hogy 
gyermekük jól nevelt, erkölcsileg feddhetetlen, udvarias stb. 
legyen. A szidás, dorgálás, a „nem szégyelled magad, hogy 
így viselkedsz” kérdése a huszadik század elejére „kirakati 
bábukká” formálta át a gyerekeket, akik okosak, csendesek, 
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A sajnálat a bocsánatkérés érzelmi 
hátterét jelzi. Azt mutatjuk ki a 

megbántott félnek, hogy mennyire 
gyötör minket a bűntudat, a 

szégyenérzet és a fájdalom, amiért 
megsértettük őt.

Gary Chapman 

Aki megbocsát, az elengedi a 
vétkes megérdemelt büntetését, 

és eloldozza számára a 
bűntudat kötelét. Ez a feloldozás 
természetesen csak akkor valósul 

meg, ha a vétkes valóban el is 
fogadja a megbocsátást - ahogy 

más ajándékot sem elég felajánlani, 
a megajándékozottnak el is kell 

fogadnia azt.

Miroslav Volf 

A lelkiismeretünk egy napóra, 
amely nem önmagában jár, hanem 

az égen ragyogó nap fénye által 
működik. Egy érett lelkiismeret 

alapvetően mindig a szeretet 
parancsolata szerint jár.

Böjte Csaba

jól idomítottak voltak. Jóllehet elnyerték az elismerést (meg a 
szüleik is, ami mindennél fontosabb…), vajon ki foglalkozott 
azzal, hogy mindezt milyen lelkülettel, érzésekkel valósítot-
ták meg.

A „ti gyermekek, engedelmeskedjetek…” és a „ti apák, ne 
ingereljétek…” bibliai igéi nem választhatóak el egymástól. 
Ha mégis, akkor egész generációk láthatják kárát!

Másodikként a társas nyomás kerül említésre, amely szin-
tén számos bűntudat forrása lehet. Meggondolatlan szavak, 
gúnyos mosolyok, szigorú, kárhoztató némaság: mind-mind 
erős hatással vannak ránk. A szerző Jób történetét emlí-
ti, melyben az ítélkezés rettenetes lelkülete húzódik meg a 
kenetteljes, bölcs szavak mögött. Ezért jegyzi meg egy fájdal-
mas pillanatában: „Tudom jól a gondolataitokat, és hogy mit 
ármánykodtok ellenem!”

Különös aktualitást kap a gyógyulás, gyógyítás kérdése. 
Amikor az evangélium a gyógyító hitről tesz említést, gyak-
ran a szenvedő személy hitére utal: „Hiszed, hogy én ezt meg 
tudom tenni?” Máskor a közbenjáró személyek hite válik 
fontossá. „A szellemi szolgálat, melyre elhívást kaptunk, hal-
latlanul veszélyes. Ha igaz, hogy minden betegség hátterében 
meghúzódhatnak személyes problémák, s hogy a betegség 
valamely pszichikai vagy szellemi válság testi megnyilvánu-
lása, a páciens ezt letaglózó súlyú gyanúsításként fogja meg-
élni.”

Harmadikként az idő kérdését vizsgálja a szerző. Elcsépelt 
igazság, hogy időhiányban, időzavarban élünk. Mégis titkos 
vétségeink igen gyakran összefüggenek a kevés idő rossz be-
osztásával vagy egyenesen annak elpocsékolásával, a haloga-
tással, majd a kapkodással. Mulasztások tömkelege munkálja 
bennünk a rossz lelkiismeretet, amely alól sikertelenül pró-
báljuk magunkat felmenteni. 

„Élni annyi, mint döntéseket hozni” – vallja a szerző. De 
milyen nehéz eljutni addig, hogy dönteni merjünk! Így fogal-
maz: „Isten szereti azokat, akik a probléma megkerülése he-
lyett szembenéznek vele!” Jákob életét állítja példaként elénk.

Hosszan lehetne még szemezgetni azokból a jól ismert, 
mégis homályba burkolt területekről, amelyekben a rosz-
sz, a hamis bűntudat képes megfoganni. Jó szívvel ajánlom 
a könyv elolvasását mindazok számára, akik nem a meg-
szokott, könnyed, gyors, jól emészthető válaszokat, hanem 
ezeknél mélyebbeket szeretnének. Ha foglalkoztat a kérdés: 
Bűnösnek érzem magam, de az is vagyok? – akkor neked író-
dott a könyv. Ha felmerült már benned a gondolat: Megsza-
badulhatok valaha is a másoktól való félelemtől? – akkor a 
válaszokat ebben megtalálod.

Végezetül hadd álljon itt a szerző egy fontos gondolata: 
„Az Istennel való szoros kapcsolatban új értelmet nyer az ön-
vizsgálat. Többé már nem azért aggódunk, hogy elméletben 
mit szabad vagy mit nem, hanem a tetteink mögött meghú-
zódó indítékokkal foglalkozunk.”


