
Hallgasd meg. jóságos Atyánk. azt az imát.
amelyet Szent lelked ad ajku nkra
a te dicsóségedre és a mi üdvösségünkre,
Jézus Krlsztus, a te Fiad. a mi Urunk által ,
aki út. Igazság és élet
mindörökkön örökké. Amen.

(Közös írnánál a nép felelheti : "Kérünk téged. hallgass meg mlnket " ,
vagy "Uram. irgalmazz" stb .)

( "basis" 1974.március)

A KIENGESZTELOD~S SZENTS~GE

Ha jó l odafigyelek a gyónásról folyó vitára , úgy tetszik nekem. első

sorban nem teológiai ősztönzésre folyik. Hevessége ta lán inkább annak
tulajdonítható. hogy az emberek mélyen elége detl enek a gyónás eddigi
gyakorlatának eredményével. ~Iénk fiata l papok. akik néhány hónapja is
merkedtek meg a gyóntatószékke l. ezzel a mérges fe lkiá ltással lépnek ki
belőle: "Legyen már vége ennek az értelmetlen. sőt keresztényt elen szo
kásnak! " Jámbor, buzgó qyónók, akik hosszú i dőn keresztül rendszeres en
gyóntak. azon jajgatnak. hogy iparkodásuk gyümölcstelen. valahogy butának
és gyerekesnek érzik álla ndóan egyform a búnvallom ásukat . amelyben még
sincs benne a lényeg. és alig van kiel égítő eredménye. A bírálatnak csak
a legalacsonyabb formája nyi lvánul meg egyes papok lustaságában. ame ly
menekülni szeretne a gyóntatás hosszú óráinak fára dságától. vagy a gyónók
gyávaságában. amely szeretné kiküszöbölni ezt a fájdalmas folyamatot. In
kább igazi. vallásos alapú kényelmetlen érzés rejtőzik mögö tte. a legjobbak
nál is.

Ezeket a meggondolásokat próbálom itt most szavakba fog lalni egy so
kat foglalkoztatott gyóntatóatya szempontjából. Találkozik az embe r olyan
gyónókkal. akik egyálta lán nem gondolják. hogy elkövettek bizon yos b ű nöket,

mégis befoglalják vallomásukba ("Irigy, fösvény. haragos. rest volt am" .
"azonkívül befoglalom még minden tudatos és nem tudatos bű nö met" ) .
Úgy viselkednek lst en előtt. mint valami rosszakaratú adó hivatal ban. ahol
az ember Inkább többet vall be. nehogy valamin váratl anul raj takapják. 
Mások olyan vétkeket vallanak meg. amelyekért semmiképpen sem fe l el ő

sek ("háromszor elmulasztottam a vasárnapi rnis ét" miért? "beteg voltam").
Tehát azt tartják búnnek. ami megsérti a fennálló jogi rendet. akkor is.
ha nincs benne személyes elfordulás I sten tő l. - Végül nem kevese n egé
szen felháborodnak. ha azt ajánljuk nekik . szabadulj anak meg valamelyi k
hibájuktól. Nem ezt keresték. hanem "le lkiismeretük megnyugvását". erre
való számukra búneik elmondása a gyóntatószékben. - A búnbánat alap
fogalmainak mélyenjáró félreismerése mutatkozik itt. el te kintve többfé le
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igen elégtelen magatartá stól a gyonas folyamán . A kettő együtt jól megér
tetl , miért hatott a múlt gyónási stílusa nem egyszer károsan a gyónás
becsülésére.

1. Alapfogalmak

l . A z i s t e n k é p . Kinek gyónunk? Istennek, aki Jézus Krisztusban
fordul felénk. A papnak, . Krlsztus helyett' , aki egyúttal - igaz, kicsit sze
gényesen - az Egyházat képviseli nekem. Néha mindannyian fél ünk egy
kicsit a gyónástól. Kitől félünk? Azt gondoln ánk: a paptól . mert szégyelljük
megvallani neki kudarcainkat. Ez nyilvánvalóan előfo rd u l . és egy harapós
vagy értetlen pap abban a sötét kaszllban megerősítheti ezt a félelmet. De
sajátságos: minél tovább gyóntatok. annál inkább az a benyomásom. hogy a
legmélyebb félelem nem ennek az embernek sz ól, aki gyakran elnéző . mint
bűnöshöz illik . hanem az Istennek. Rettenetesnek tűnik a haragvó, velem
elégedetlen lsten elé lépn i.

Hol vannak ennek az istenképnek a gyökerei? Az Ószövetség igen Jól
ismeri. A megválta tlan ember istenképe ez. Mintha már teljesen elzárult
volna előle a bűnéből Isten hez vezető út. A piszkos ködön át vérvörösnek
látszik a nap. A rossz lelk iismeret ősi tapasztalata ugyanebbe az Irányba rnu
tat . Talán az ostoba nevelés is belén k véste ezt a képet? A nagymama. aki
nem tudta másképpen megfékezni a rossz gyereket, mint azzal, hogy most
haragszik az lsten. és szörnyűs ég esen megbünteti ; talán olyan prédIkáció és
hitoktatás is, amely menthetetlen ül megfeledkezett az újszövetségról. Azt
még csak elhiszem , hogy lsten szeretett addig, mig jó és árt atl an voltam .
- de most? Louis Evely mondja egyik eleven könyv ében: I:n megsértődnék,

ha olyan nyomorúságos jelleműnek gondolnának, mint én gondolom az Istent;
ha azt várnák tőlem , hogy ne szeressem tovább a gyermekemet , mert csal ó

dást okozott, vagy megbánto tt. •Ha a szívünk vádol bennünket - lsten nagyobb
a szívünknél" - mondja János 1. levelének egy csodálatos szava (3.20).

Tehát a gyónó istenképét ki kell igazítani az Újszövetség szerint. Ez pedig
bizonyosan ugyanennek a levélnek ezen a kij elentés én alapul: "S z e r e t e t
a z I s t e n." Annak gyónok tehát. aki szer ét engem. Nemcsak mindent
átfogó és így engem is magába záró szerétettel . hanem olyannal. amely egé
szen személye sen nekem sz él. amely hasonlíthatatl anul m e g é r t . Megért
az emberszív megértésével . lelkem legmélyének ismeretével. A 139(138).
zsoltár már csodálatos dalt zeng a Teremtő megértéséről . aki bensőmet

•sz ötte" , és az evangéliumok te li ste le vannak Krisztus megértő szfv ével,
Hát nem nagyszerű . ha olyasvalakinek tárjuk fel magunkat, aki megértett.
már mie lőtt egy szót is szóltam voln a, akinél megszabadulhatunk legmélyebb
aggodalmunktól: attól. hogy nem értenek meg. nem fogadnak el?

I:s Krisztus, a Fiú, kevés dolgot mondott olyan lényegesnek, mint azt az
igazságot, hogy lsten soha nem szeret úgy bennünket . mint akkor , ha a b űn

ből tapogatózunk vissza feléje. Ha elolvassuk az elveszett juh és a tékozló
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fiú példabeszédét. csak azt a következtetést vonhatjuk le: a bűnöst lsten
esztelenül szereti. Ha a gyónáskor Lk 15,20 Istenképe lebeg előttünk, az az
atya, aki éjjel-nappal kémlel elzüllött fia után, aki elébe siet, és a fiú bűn

vallomását ölelésébe fullasztja, aki egyetlen pillanatig sem képes rongyai
szégyenében hagyni, és ünnepl lakomát kell tiszteletére ülnie : elzárkózha
tom-e akkor félelmemben?

2. B ű n . De nem úgy hanqzik-e mindez . rnint a bűn ártalmatlannak tartása,
amire manapság annyira hajlunk? Nem lelkipásztoraink pedagógiai trükkje-e
a bűnne I való ijesztgetés? Az egész ó- és újszövetség más nyelvet beszél ,
legmegrendítőbben a kereszt titkában: lsten. a bűnöst szeretö lsten, a leg
kisebb bűnt ls iszonyatos komolyan veszi; lsten gyűlöli a bűnt. Hogy fér ez
össze? Csak az az Igazság-e a felelet rá, hogy Istenben egybeesik minden
ellentét. igazságosság és irgalom? Azt hiszem, emberileg érthetőbben is meg
fogalmazhatjuk a választ: lsten a z é r t gyűlöli a bűnt, mert a bűnöst szereti.
Emberek között sem azt találja szíven mulasztásunk, akinek közönyös vagyok .
Nem az Idegen, hanem az anya, a jegyes rendül meg, ha szabadjára engedem
magam és lesüllyedek az aljasság ba. Minthogy lsten abszolút módon szeret
engem, nem tűrhet el semmit sem, ami engem lehúz. Mi emberek, akik ma
gunk is bűnösök vagyunk. el kell hogy túrjük a többiek vétkeit, azt mond
hatjuk: .borítsuk rá a feledés fátylát" . Isten szentsége, lsten igazságossága.
amely .semml tisztátalant nem enged be" a mennybe (Jel 21,27). legmélyé
ben nem más, mint az ő szeretete, amely nem engedheti, hogy kisebb legyek
annál, amilyennek ő lát és szeret. - Ez a belátás kérdésessé teszi a bűn

nek azt a fogalmát. amely önmagunk beszennyezését látja benne. Méginkább
azt, amely az isteni rend megsértésének tartja. A bűnnel szemben nem az
ember áll , nem egy személytelen törvény, hanem lsten személye. aki engem
szeret. A bűn elzárkózás, a válasz megtagadása lsten szeretetére.

3. B ű n b á n a t. Hogy a bánat a gyónásban végbemenő egész folyamat
elengedhetetlen magva, azt mindig is nyomatékosan belénk v ésték. De mi
ez a bánat? .A lélek fájdalma" - állott a katekizmusomban. és ennek meg
felel a berlini diák híres válasza: .A mell emet verem és igyekszem szomorú
lenni ."

Hát ez a szomorkodni igyekvés teljesen hamis út lehet: mérgesek va
gyunk magunkra. csal ódottak . hogy ilyesmi történhet velünk. lehangoltak és
csüggedtek. Az Újszövetség megmutatja a helyes utat a . metanoeln" szóval :
a gondolkozás á t a I a k u I á s a. Jöjjek tisztába vele , hogy viselkedésemmel
azt sebeztem meg. aki szeret engem, Istent. - Bűnben. különösen súlyos
bűnben valamennyiünknek az a hajlandósága. mint Adám atyánké : amikor
lsten közeledik, szeretnénk elrejtőzni egy bokor mögött - akármilyen ostoba
dolog is ez. Szeretnénk magunkba bújni, vagy éppen elsáncolni magunkat.
A gondolkodás átalakulása legmélyében ezt jelenti : . EI akarok indulni és
visszatérni atyám házába". fel akarok tárulni lsten és az ő irgalmassága
előtt, úgy, amint vagyok . Akkor talán megtapasztalom, hogya vétkem azért
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nem olyan nagyon rossz. amilyennek láttam. hiszen lsten tudja . hogy nehéz
dolgom volt. és nem voltam egészen rosszakaratú. Mindenesetre jó az. ha
Istenre bízom magam. és akkor már nem kell tovább ragaszkodnom ernyedt
csüggedésemhez.

De mi a bánat célja? Nyilvánvalóan a javulás. .Meg akarok javulni és
soha többé nem vétkezni" - mondja az imakönyv. De éppen ez ejt minket
kétségbe a gyónás körül: hazugságnak érezzük. mert tudjuk. hogy megint
búnbe esünk. Tehát a bánat célja talán mégsem egyszerúen saját erkölcsi
fellendülésünk? A gyóntató a keresztény bánat lényegét legmélyebben akkor
tapasztalja rneq, amikor legnyomorultabb gyónóival érintkezik. a remény
telenül részegesekkel. a kábítószerek vagy a szex rabjaival. Egyszer egy igen
tehetséges és mélyen vallásos fiatalember járt hozzám. Csaknem hétről

hétre történt valami szörnyúség. s mindig újból ott térdelt előttem. hogy a
feloldozást kérje . Egyszer azt mondtam neki : .Egy veszedelem áll előtted és
egy lehetőség . A veszedelem az. hogy megelégeled. hogy mindig idejöjj. azt
mondod magadban : hát ha disznó vagyok. az is akarok maradni. De van egy
olyan esélyed is. amilyen kereszténynek csak ritkán: egészen felfoghatod.
hogy egyáltalában nem hagyatkozhatsz magadra és a jellemedre. hogy csak
egyetlen kilátásod van: fenntartás nélkül lsten irgalmára és erejére bízni
magad. Igy igazi keresztény. nagy keresztény lehetsz." Ez-e hát az igazi bánat
lényege: hagyni minden önelégültséget. sőt minden önbizalmat. és .rnlnden
reményt az Úrba vetni"? Erre gondolt Pál. amikor azt írta: .Ha gyenge va
gyok. akkor vagyok erős" . és csak azután : .Mindent megtehetek abban. aki
engem rneqeröalt"? - Azt hiszem . az ilyen bánat bátorságot. alázatot és
kegyelmet igényel. de megvan a hatása is. annak számára is. aki .mindig
ugyanazt gyónja ·.

2. Gyakorlati útmutatások

Itt csak néhány megjegyzésre van módom. Különb en nem lenne se vége.
se hossza ennek a résznek . és mégsem illenék rá mindenkire.

M i I y e n g y a k r a n? A gyónás tudvalevőleg csak akkor kötelező. ha
az Istennel való szakítás kényszerít rá. De ha nem a kötelességről van sz ó.
hanem a jobbik útról? Sokan meg fogják érteni. ha így fogalmazom: minden
jó gyónás után . az erény parabolavonala" fölfelé tart. majd rövidesen egy
kicsit lefelé hajlik; azután eljön a pont. ahol meredeken zuhanni kezd. Itt
lenne értelme a következő gyónásnak. nem pedig akkor. amikor már megint
nyakig ülünk a régi gödörben . Hogy ez a pont mikor következik el. az rnln
denkinél más és más. és különbözö szakaszainkban is más. de sajátmagát
illetően az ember elég pontosan tudja. és ez után igazodhatik.

A lelkitükör szerinti I e I k i i s m e r e t v i z s g á I a t alig lehet több első

indít ásnál. gyakran pedig eltussolása az igazi kérdéseknek. Mindig más- és
másképpen kell kérdeznünk (pl.: lsten-e a fő számomra? önző vagyok-e
családban? szolqálat-e munkám?). és egész váratlan mélységeit fogjuk föl-
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fedezni a rossznak. Igen megvIlá gftó . ha az egyes hibák miértje után kérde
zünk.

A jó lelkiismeretvizsgálat múvészetének teteje azonban szerintem annak
a rothadt talajnak a fölfedezése . amelyből sok hibánk sarjad. It t nem annyira
az ún. f őb ű n ökre (restség. gőg . érzék iség) gondolok: ezek inkább jellembeli
tulajdonságok. amelyeket nem lehet meqv áltoztatnl , hanem meg kell tanul 
nunk zöldágra vergődni velük. De olykor rájövünk - a gyóntató talán köny
nyebben. mint a gyónó -. hogy pl. az imában való szétesettség . a gyerekek
Iránti türelmetlenség. az érzéki ségge l szemben való védtelenség oka az
egészségtelen kifáradás. tehát a jófeltételnek alvásra és több friss levegőre

kell hangzania. Néha gonosz b űn ök egész sorának az a forrása . hogy nincs
bátorságunk lsten erejére támaszkodni, s igy a konfliktusok elő l csak a bún
be van kit érönk. Elégedetlenség vagy elkeseredés a legrosszabb fajt a ingo
vány: ily enkor nem fogadjuk el többé lsten akaratát. nem Kris ztus szereteté
ben keressük boldogságunk forrását.

B á n a t - j ó f e I t é tel : A lényeget erről már megmondtuk. A bánat
nak az Úr szeretetével szemközt és a tes tvér megsértett szeretetére tekintve
kell növekednie. Jó tanács volt gyerekkorunkban . hogya Megfeszített e lőtt

ébresszünk bánatot. Az a bánat. amelyet csak a megsé rtett rend . vagy saját
magunk összetört cserepei ébres ztenek. csak önsajnálatot és csüggedést szül,
nem újrakezdést.

A jófeltétel a legtöbb gyónás mostohagyermeke. Gyakran megfeledkeznek
róla. vagy egy sóhajra szorítkozik : . Bárcsak meg tudnék [avulnl!" Helyénvaló.
hogy ezen a ponton imádságos lélekkel Istent kérdezzük meg. néha a gyón
tató tanácsát ls kérjük. A nehézség abban áll . hogy megtaláljuk azt a pontot .
ahol csakugyan haladhatunk egy kicsit. Semmi esetre se tegyünk irreális
jófeltételeket! Ha a szabatos. pontosan körülírt jófeltétel (lefekvés előtt imád
kozom. azt a kellemet len kartársat mindennap barátságosan üdvözlöm) ahhoz
a ponthoz kapcsolódik. ahol a rossz fogat meglazíthatja . akkor valóban seg it
het .

B ú n vall á s . Bámulatos. mennyi lelkiéletet élő gyónó használ még
mindig olyan kifejezéseket a gyónásban . amelyek inkább eltakarják a dolgo
kat. "Elhagytam napi Imáimat" - ez nem ad felvilágosítást arró l. te ljesen
abbahagyta-e az i ll ető az imádkozást. vagy itt -ott megfeledkezik asztali imá
járól. "Lusta vagyok idejében fö lkelni . s ezért rendszeresen elmulasztom reg
geli imámat" - ez világos beszéd. Az a hagyomán y. hogy valaki minden le
hető és lehetetlen kis hibáj át fel sorol ja. kín a gyóntatónak. és akadálya an
nak. hogy gondolkozásunk igazán átalakuljon. Inkább sikerül ez akkor. ha a
bocsánatos búnöknél arra a kettő re-há rom ra szor ítkozunk. amelyet ez alka
lommal ki akarunk tenni a szentség gyógy ító erejének .

F e I o I d o z á s . Vannak. akik olyan kevéssé veszik fi gyelembe. hogy
ott hagyják a gyóntatószéket. még mielőtt megkapták volna. M icsoda fejetete
jére állí tása a dolgoknak! A saját beszédemet komolyan vettem. még talán a
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gyóntató intésére is hallgattam; de amikor Krisztus szól hozzám Egyháza ál
tal . akkor nem figyel ek. A szentségi teológia azt tartja: a szentség ugyan ex
opere operato . saját e rejébő l hatásos. de termékenységét lényegesen meg
határozza az ember készsége. hite és bizalma. amellyel lsten adományát be
fogadja .

A b únbánat szentségét a Szentírás (Jn 20.23) a húsvét i Kri sztus ajándéka
gyanánt fest i. Az irg almas megértés ajándéka a mi állhatatl an emberségünk.
nek. Az Úr egy ajándékát sem szabadna napjainkban könnyelmüen elhanya
golnunk - ma is szükségünk van rájuk .

Franz Löwenste in

A REM eNV Te ZE A SZENTIRÁSBAN

Izrael hitével és gondolkodásával idegen test volt a Földközi tenger vidéke
népeinek világában. Ez a kis nép az idó múlásának értelmezése tek intetében
is - istenélménye alapján - a maga útját járta.

A régi világ embere az időt körmozgásnak látta . Minden megismétlődik;

az időnek nincs célja . Emögött az . i dőfil ozó fl a " mögött az évszakok válta
kozásának tapasztalata áll. Az időhöz valam i változhatatlan tapad. Ezért nincs
lehetősége nagy reménynek. hiszen . minden úgy jön el. ahogy jönnie kell" .

Az ószövetségben beszélő emberek egészen másképpen beszélnek az
i dőrő l : nem állandó körforgás . hanem egy cél felé tart. A hét nap említése
a teremtéstörténetben . ami már sok bibliaolvasónak okozott fejtörést, éppen
ezt akarja kifejezni!

Ahol ezt az időfel fogást képviselik. ott a történelem megnyílik - előre .

Váratlan. egészen új dolgok történhetnek; a jövő a nagy kaland országává
válik.

Vajon a mai bibliaolvasó is feszült várakozással tele pillant-e a jövőbe .

mint az Ótestamentum emberei? Ez kérdés. Persze amelyik igen. az többny ire
nem Istentől várja az újat: magának az embernek kell előidéznie a nagy for
dulatot. A keresztények azonban csak akkor bírálhat ják ezt [oqosan , ha ők

maguk sem csak a múltban és a régi hagyományokban keresik Istent . hanem
. a jövő országában" számolnak vele . Szellemtörténetileg nézve ennek a re
ménynek a gyökere az Ószövetség próféciáJ.

Izrael egyik nagy élménye. hogy lsten vezeti népét a jövőbe . Az egyiptomi
kivonulás után féltek a pusztától. de lsten már ott volt. m ielőtt a nép belé
pet t. Amikor Izraelnek Kánaánba. az igéret földjére kellett bevonulnia (Szám
13·14). nagy volt a félelem. hogy lsten nem hagyja-e egyedül népét az új
országban . De ő már megelőzte őket. am ikor átkeltek a Jordánon és a rette
gett ország földjére léptek. Később Izraelt Babilonba hurcolták. de lsten Ba
bilonban is ott volt. Az Eufrátesz és a Tigris folyó partján keletkezett "a hor
dozható templom". a szent irások első gyüjteménye.
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