
A KIS nr
.-1 gyónással kapcsolatban felmerülő gyakori kérdésekről szeretnék eluia

útcisl kérni. Bizonyos problémákat megnyugtató módon nem tudok magamban
feloldani. Nem mintha nem tudnám a megoldást, de ... mégis marad valami.
Valami megoldatlan. Részletezzem ? Akikkel erről beszéltem, mindég ugyan
oda kanyaradtak vissza: sok szentről tudjuk, hogy naponta gyónt, a szerac
t.esek: számára pedig a minimálisan két heti gyónás kötelező - sok rendben a
heti is -, már pedig ha akár havonta gyónunk is, úgy érezzük, nincs mit ko
molya It mondani. Valami elfogódott restelkedés fészkelődik meg az ember lel
kébe. Súlyosbítja a zavart, hogy gyónásainkat akár magnetofonra is lehetne
venni. hibáink annyira ugyanazok hónapról-hónapra ...

\'alóoallo igaz, hogy szinte feloldha
ta tlan a feszélyezettség érzése, éppen
a' gyakori gyónással kapcsolatban. A
megtérő nagy bűnös mélységes szé
gyennel vallja be ugyan bűneit, de 
van rnit mondania. Nagyjából ez vo
natkozik azokra .is, akik a kötelező

husveu gyónásori kívül legfeljebb
nagy ünnepeken járulnak a bűnbánat

szemségéhez. Akik ennél többre tö
rekszenek, azoknál jelentkezik az a
sajátos zavar, amelyre a hozzánk in
tézett levél küldője utal.

A kérdés tenmészetéből folyik, hogy
bizonyos alaptételeket újra és Ujra
emlékezetbe kell idéznünk. Mint min
den szentségnek, a bűnbánat szentsé
gén",i-; is van anyaga és formája. A
.Torrna" hallatára korántse a leki
csinyló .,formalitásra" gondoljunk A
torma a skolasztikus szóhasználat sze
rint éppen a lényeget jelenti. Azt is
világosan kell látnunk, hogy rnint min
den szentségben, a bűnbánat szentsé
geben is az anyag és a forma elvá
laszthatatlanul összetartozik. A ke
resztségnél például a szeritség anyaga
a vízzel való leöntés, a forma a ke
resztelőnek szava. Önmagában se az
cgv ik. se a rnásuk nem érvényes ke
resztelés. Kérdés azonban, hogy mi a
búnbánat szentségének anyaga? Mert
a formája nyilvánvalóan a feloldozás
maga. A tridenti zsinat idevonatkozó
megfogalmazása értelmében teológiai
lag a legbiztosabb és általános egyhá
zi tanítás, hogy a .bűnbánat szentsé
gének érvényes anyaga a megbánt, be
vallott bűn és az elégtétel adásra kész
s a bún további elkerülését erősen fo
gadó bűnbánó lelkület. Ha ezek kőzül

valamelyik hiányzik, a bűnbánat

szentsógét érvényesen nem vehetj ük
fel. Tehát nem gyónhat érvényesen.
akí ne.c nines bűne, vagy hiányzik a
bánata. nem akar elégtételt adni (nél
dául az. okozott kárt is jóvátenni),
vagy. a bűnök e1kerüléséhez nincs ko-

moly szándéka, vagy ha éi tapasztalá
sa szerint bűnre vezető körülményeit
megváltoztatní nem akarja. Ha ezeken
a kérdéseken sorramegyünk, általában
érintünk minden problémát, amely a
gyónással kapcsolatos.

Az első: miért gyónjon az, akinek
bűne nincsen? Hogyan gyónhattak a
szentek (s éppen a szentek l) miriden
nap, amikor világos, hogy bűnük nem
volt?

Nagyon jól tudjuk. hogy a gyónás
.,'bűnanyaga" tulajdonképpen csak a
'halálos bűn. Azt is tudjuk, hogy ezt
névszerint. számszerint és minden lé
nyeges - esetleg súlyosbító - körül
ményével együtt 'kell meggyónni. Szán
dékos elhallgatás nyomán a gyónás
szentségtörövé válik; a feledékenység
ből kimaradt súlyos bűnt viszont nem
kell visszamenve újra meggyónni, ha
nem csak a 'következő gyónásban kell
megemlíteni, mert a feloldozás teljes
és abszolut. tehát csak az egyház íté
lőszéké elé terjesztés a kötelező, ez
pedig a következő gyónásban is lehet-
séges. I

A bocsánatos bűn a evónásnak tu
lajdonképnen nem kötelező anyaga;
bánattal, szentáldozáshoz való járu
lással is megszabadulhatunk kis bű

neinktől. Mivel nem kötelező, csak
ajánlott a bocsánatos bűnök bevallása,
éppen azért teljességre törekednünk
semmiképpen sem kötelező. Ha valaki
a gyóntató kérdésére valamilyen bo
csánatos bűnét kereken le is tagadná,
akikor sem követne el szentségtőrő

gyónást, s bár a gyónásban elhangzott
hazugság súlyosabb beszámítás alá
esik, ha csak ikis dologról vagy lé
nyegtelen mellékkörülrnényről van
szó, halálos bűnné nem válik. Az er
kölestanítók egy része azt is megen
gedhetőnek találja, hogy az a gyónó,
akí minden bűnét őszintén bevallja,
elhallgathasson olyan mellékkörülrné
nyeket, amelyekból a gyóntató az jJ-
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letőnek bűntársát felismerhetné. A
gyóntatónak ugyanis nem szabad a
bűntárs nevét kérdeznie.

Alki a megelőző gyónása óta még
csak bocsánatos bűnt sem követett el,
csak abban az esetben veheti fel új
ból érvényesen a bűnbánat szentségét,
ha a bűnbánat szellemétől vezetve
már meggyónt régi bűneit vallja be.
Az ilyen régi bűnöket már nem szük
séges szárnszerínt és névszerint beval
lani - bár a gyónó megteheti -, uj
ból való komoly megbánásuk azonban
elengedhetetlen.

A szentek gyakori gyónását és ál
talában a gyakori gyónást a bűnbánat

szentségének felvételével járó hatások
teszik értelmessé és ajánlatossá aikkor
is, ha súlyos bűn hiányában egyébként
nem lenne szükség reá. Mik ezek a
hatások? A lélek egyre jobban meg
ismert önmagát, a lkegyelem fényében
észrevesz olyan hibákat, amik addig
elkerülték figyelmét, a kisebb-nagyobb
tökéletlenségek bevallása a lelket ko
moly alázatra neveli, és a bűnbánat

szentségériek kegyelmi hatása egyre
biztosabb rnenedéket nyú] t il nagy
botlások ellen.

Mít tegyen azonban az, aki már
csak bocsánatos bűnöket gyónik 
legalább ~s általában -. ugyanakkor
azonban nem észlel lelki életében sem
miféle előrehaladást? Ez az il bizo
nyos "magnetofon" probléma. A lelkí
vezetők többféle megoldást ajánlanak.
Ilyen az is, hogy hibáink közül válasz
szunk ki egyet és csak ene összponto
sítsuk fígyelrnünket, míg tamás javu
lást ell nem érünk Ha- például valaki
lusta természetű és reggeli heverészé
se miatt gyakran elkésik, az tűzze ilki
magának, hogy adott időben késede
lem nélkülkJiugI1ik az ágyból. Vala
mely hibánk lkövetkezetes leküzdése
megerősíti az akaratot s a többiek is
könnyebben elmaradnak. Nagyon fon
tos ilyenkor a bátortalanság és a csüg
gedés elhárétása, Kis hibáink ugyanis
rendszerint alaptermészetünk sajátos
ságai is, sokszor jócskán kell idő ah
hoz, hogy valami eredményt érjünk
el. Ide tartozik az is, hogy az egyhely
ben való topogás sokszor csak azért
látszik annak, mert a lelkiismeret ér
zékenyebbé vált, a sok gyónás követ
keztében nagyobb a kegyelmi erő, s
ahogy a szebáoa bésütő napfény a
Iegkísebb perszemet is megvilágítja,
olyan ihjJbáJkra is érzékennyé válunk,
amiket azelőtt semmibe sem vettünk.
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Az elcsüggedés és bátortalanná valas
tehát azért veszedelmes, mert az "úgy
sem javulok" érzés miatt a buzgó Jel
kek könnyen ellanyhulnek. Okosan
tesszük így, ha nem annyira kis tö
kéletlenségeinket figyeljük, hanem
azt, hogy 'hányszor tudtunk úrrá len
ni magunkon. A kegyelemmel együtt
működő lélek kis győzelmeiből faka
dó öröm visz a legjobban előre. A szo
morúságban - imínt a hományban 
nem fejlődik a lélek. Éppen ezért lel
kíismeretvízsgálataínknál is necsak a
rosszat, de a jót ás vegyük figyelem
be. Bizonyos, hogya gyónás anyaga
ihoz nem tantozik az elért eredmények
emlegetése, de a lelkivezető sokkal
eredményesebb munkát tud végezni,
ha az egész lelki állapotot ismeri.

A szentek éppen azért gyónnak
gyakran, rner-t szentek, és azért szcn
tek, mert a bűnbánat szentségénelk
gyakori - és helyes - felvétele lel
küket mind jobban finomítja. Gyako
ri gyónás címéri csak egyet nem sza
bad megengednünk. a gyóntatószék
nem a ",k'ipanasz.kodásra" való hely.
Mások 'bűneiről, hjbáiról csak akkor
essék szó, ha azok asajátunkkal szo
rosari összefüggenek.

Az őszinte bűnvallomás mellett az
eros fogadás a másik követelmény. s
ez is nem loís zavar forrása lehet. So
kan nem tudják megérteni, hogyan le
het erős fogadás ról szó, amikor az
ember tudja előre. hogy ugyanazt a
bünt ismét el fogja 'követni? Arnire
itt gondolnunk 'kell, az, hogy erős fo
gadás abból áll, hogy a gyónó el van
szánva arra, és el is határozza, hogy
most, tehát a bűnbánat állapotában
nem akar többé bűnt elkövetni. Az
előrelátás ennél sokkal bizonytala
nabb, s az erős fogadás lényegéhez
nem tartozik. Hiszen azt sem tudjuk,
hogy a 'következő percben egyáltalá
ban élünk-e, vagy az Isten kegyelmé
ből nem változnak-e meg körülménye
ink, vagy mi magunk olyan szerencsé
sen, hogy a bűn - amit nem akarunk.
csak félünk, Ihogyirányában megint
gyengék leszünk - valóban véglege
sen elmarad. Ilyen esetek mí llíószárn
ra történnek. Bizonyos, hogy az erős

fogadásnak az akarat teljes megfeszí
tésével kell járnia, jóságát azonban a
késöbb bekövetkező gyarlóság nem
rontja le, különben az egyház nem
ajánlaná a szokásos bűnben vergődök

nek a mind gyakoribb gyónást és ál
dozást.



A 'bún jóvátételének kérdése minden
olyan esetben szükséges, arnikor má
sok becsületében, vagyonában. egész
ségóben, stb. kárt tettünk, s az illeti)
ezt még rníndég sínyli. Ha talán él

gyóntató külön nem is figyelmeztet
erre, a bünbánacba a jóvátételi kész
ség lényegénél fogva beletartozik Per
sze lehetetlenségre kötelezné senkit
sem Iehet. s ha valakinek olyan bűne

van. amit már nem képes jóvátenni ,
bízza Isten irgalmasságára magát fi

legalább imádságokkal igyekezzék bű

nét jóvátenni.
Az elégtétel elvégzése körül is van

nak zavarok. Gyermekeknél - gyer
meki feledékenység miatt - általában
sürgetik a gyóntatók a penitencia
azonnali elvégzését. Felnőtteknél is ez
a Iegajánlatosebo, de semmiképpen
sem bűn. ha valaki nem azonnal. ha
nem - mint az erkölcstan rnondja 
..ésszerű" időn belül végzi el a ki
rótt elégl(~lelt. Arra semmilyen S7.a-

bály sincs, hogy az elégtételt a gyó
nást 'követő áldozásig feltétlen el kel
lene mondani,

A legszükségesebbeket dgyekeztünk
összefoglalni a bűnbánat szentségéröl,
annál is inkább, rnert Szenthárornság
vasúrnapíg tart a husvéti gyónás el
végezhetésének ideje, ilyenkor jönnek
a legtöbben, hogy lelküket őszinte

bűnbánattal megtísztítsák. Bizonyos,
hogy legkisebb bűneink bevallása is
komoly penitencia már önmagában 'is.
Tertullián nagyon emberlen írja: "A
gyónás (exomologesis) tehát az a fe
gyelem. amely az embert leborulni s
magát megalázni tanítja .. , nyögni,
könnyezni, jajgatni. éjjel-nappal,
Urunkhoz. Istenünkhöz .. ." Számos
szent, sőt oltárra állított példakép bi
zonyítja. hogy akármrlyen bűnünk is
legyen, ha a bűnbánatunk még na
gyobb, Isten maga emel fel a mély
ségből és ölel magához.

Eglis Jstrán

-----_....-.__._-
NAPLÓ

SZENT FÖLTÁMADÁSOD ÁLTAL - merits meg, Uram, minket. Marrnion,
a ,hires ir apát, mutat rá erre, hogy egyedül az Ül' föltámadását nevezi ,-szent
nek" a Mindenszentek litániája. Pedig Jézus életének minden titka szent: szent
születése, szent munkás élete, szent nyilvános működése, szerrvedése, halála.
Ünnepei is szentek: szent a karácsony. a vízkereszt, szinováltozása, az áldozó
csütörtök és a pünkösd. Míért éppen föltámadásának titkát nevezi az Anya
szentegyház egészen megkülönböztetett hangsúllyal "szentnek" ? Szent, az, ami
az Istené, ami közel van hozzá, amit ő lefoglalt magának. Érvényesül e megha
'tározás már az Úr megtestesülésénél. Gábor angyal a fogantatás előtt így mond
ja a Szűz Anyának: ,.Ezért a szülctendő szent is Isten Fia lesz" (Luk. 1, 35).
Jézus a ..személyí egység" által szent emberségében is .mindenkinél és minden
nél jobban lefoglalt az Isten számára. Eleten. halálán, szenvedésén állandóan
kíverodik lényének páratlan Isten-közelsege. Lelke a földi életében is állan
dóan élvezte az Isten színelátását, és pedig olyan fokban, aminőben a legna
gyobb szeriteknek sem lesz részük a mennyországban.

Ha míndez így van, akkor mégis .miért csak Jézus föltámadásának titka
elé teszi az imádkozó egyház a "szent" jelzőt ? Távolról sem akarja ezzel azt
mondaní. hogy az Úr életének többi titka nem volna szerit. Hanem azt, hogy a
.rültámadás még a többi titkánál is szentebb. A "szen1" meghatározása legtöké
Jetesebben a föltámadás titkában érvényesül, Szent, ami az Istené: Jézus föl
támadásában emberi természete szerint jobban az Istené leirt, rnínt addig volt.
Azelőtt még érinthette lelkét is szomorúság, gyalázat, fájdalom, testét gyötör
hette nélkülözés, szenvedés és halál. A föltámadás után már egész lénye any
nyira Istené, hogyaszínelátás öröméhez nem vegyülhet lelkében fájdalom.
és testére js kiárad az Isten-bírás örömének édes boldogsága. Azt többé semmi
meg nem zavarhatja. Ilyesmire gondol Szent Pál is, amrkoe a rómaiaknak írja:
.,A Ihalottaiból föltámadt Krisztus többé nem hal meg, a halál többé nem ural
kodik rajta. Halálával egyszer s mindenkorra meghalt a bűnnek, életével azon
ban Istennek él" (Róm. 6, 9k.). Bűnt' ugyan soha nem követett el, de a !bűn kö
vetkezményeit, a trni bűneinknek büntetését neki kellett viselnie. Föltámada
sában annyira az Istené lesz ,,szent" embersége is, hogy még a lehetősége is
me~szünik annak, 'hogy a bűnért szenvedihessen vagy meghalhasson.
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