
Steeman mint szocíológus magya
rázza meg, hogy miért nincs okunk
nyugtalanságra, A konjliktusnak 
úgymond - megvan a maga nagy és
gondviselésszerű szerepe a zsinati
egyházban. Társadalmi konfliktus
ugyanis akkor kele1ikezik, amikor két
vagy több fél jogot formál ugyanarra
a dologra, bármi. [egyen is ez. Lehet
anyagi dolog, mínt amikor a magán
tulajdont vitatják, lehet szeldemí ter
mészetű is, mínt például a szabadság
arra, hogy bizonyos módon gondol
kodjunk, írjunk és cselekedjünk. A
konfliktus tehát szociális egységet te
remt, az embereket valamely közös
tárgy irányában kapcsolatba hozza
egymással akkor ils, ha a tárgyát il
letően érdekeik más irányban futnak
Mi több, a konfliktusos helyzet min
dig feltételezi, hogy az érdekeltek
egységesülésre, nem pedig szakításra
törekszenek. A konNiktusos helyzet
végződihet persze az érintkezés meg
szakadásával és a felek azétválásával
ís, Ebben az esetben azonban a
konfliktust nem oldották meg. A fe
lek csupán feladták a megegyezés és
egy teljesebb összefogás reményét,
amivel maga a vita is fölöslegessé
vált.

Nagyon meg kell szívlelnünk ezt
a szocíoíógiai igazságot, amikor az
egyházoán ma muta1lkozó konfliktuso-

.kat mérlegeljük - figyellimeztet Stee
man. Mert bármilyen kínos lehet egy
konlliJktusos helyzet, nem kételked
hetünk komolyan abban, hogy a ví
tatkozó felek alapvetően lojálisak az
egyház íránt és annak javát akarják.
A jelenlegi konflikitusokaz egyház
belső életének részét teszik s nem
kívülről jövő támadások. Az az új

A KIS ÚT

Hívő keresztény ember számára
nem lehet kérdéses, szükség van-e
manapság is a bűnbánat hangsúlyo
zására, kell-e a bűnbánat szellemét
ápolnunk saját ,lelkünkben és a ke
resztény közösségekben? Nem lehet
kérdéses, mert 'bárhol ütjük fel az
evangéliumokat, néhány lap elolva
sása után rájövünk, hogy a bűnbá

nat szelleme és annak követelmé-
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pozíció, amelyet AZ ~gyMz juttatott
a világi híveknek, és a ikinyÍl1áS a vi
lág felé nem csupán új problémák
elé állította az egyházat, hanem az
egyháznak meg Ikell engednie, 'hogy
most már a hierarchiához nem tar-'
tozók is beszéljenek az egyház prob
lémáiról. Azoknak vkőzössége, akiknek
jogukiban áll befolyásolni az egyház
gondolkodását és működését, immár
sokkal nagyobb, mínt a zsinat előtt,

és lattól eltérő módon alakul. A régi
szerkezetek találkozása ezekkel az új
munkatársakkaí nehéz lehet, telve fe
szültségekkel, de mindenesetre az egy
házat mínt listen népét jeleníti meg,
ahogyan ezt a zsinat meghatározta.
Igy azok a konfliktusok, amelyeTc fel
merülnek ebben az egyházban, való
jában egységesítő elemei az egyház
életének. Sem egyes reakciók heves
sége, sem az a félelem, hogy túlontui
sok mínden kerülhet vizsgálat aJIá,
nem szüntethetí meg ezt az alapvető

jelleget.
A feszültségek mindenkor azt ma

tatják, hogya közösség egysége nem
fejeződik 'ki többé a régi intézmé
nyes szeríkezetekben, ám éppen a kö
zösség tagjainak szolidaritása az, ami
új utak és új formák együttes kere
sésere sarkall. Hogy a !konfliktusos
helyzeteket igazán megoldhassuk, el
kell fogadnunk azt a tényt, hogy
vannak feszültségek, s nyiltan és
becsületesen meg kell vitatnunk
míndazokat a dolgokat, amelyek a
feszültség tárgyát képezik Az igazi
veszedelem nem azokban a feszült
ségekben rejlik, amelyek napfényre
jönnek, hanem azokban, amelyek a
felszín alatt maradnak s amelyekkel
nem nézünk szembe.

(A BŰNBANATI LELKüLET)

nyei áradnak az Irás lapjairól. A
bűnbánati lelkület kíalakltása, őrzése

és ápolása a keresztény lelkiség lé
nyegéhez tartozík. Ez a leJ:küllet szü
net nélkül élt az egyházban, az első
századoktól napjainkig. Miért?

A keresztény vallás kö:zJéppontjában
Jézus Krisztus megváltó élete, halála
és feltámadása éill, vagyis - a mi
SZeIDS2'Jögünkböl nézve - üdvössé-



günk ügye. Ennek az ügynek, Isten
és ember kapcsolata Krisztus által
törtenö rendezesének az útjában
valejaban a bűn az egyetlen igazi
akaoaíy. Mégpedig arinyira akadály,
hogy sem az ember önmagában (nincs
önmegváltás l), sem pedig Krisztus
vegteren értékű, túláradóan eleget
tevo áldozata önmagában (az üdvős
ség nem kenyszer-intézmény!) el nem
haríthatja, hanem de facto a kettő
együtt szükseges, hogy meg legyen.
F'elreértés ne essék, ez utóbbira (az
ember akaratára, "hozzájárulására")
nem azért van szükség, mert Isten
nem tudná egyedül a saját akaratá
val üdvözíteni az embert, vagy mínt
ha Krisztus áldozata objektíve nem
volna elegendő önmagában is üdvös
ségünk megszerzésére, - hanem mert
Isten kezdettől fogva így akarta, így
felel meg jobban az emberi méltó
ságnak, így követeli a kapcsolat két
oldalú, szövetségi jellege. Az ember
nek tehát magának is sokat kell
tennie üdvössége érdekében, elsősor

ban az akadályokat kell elhárítania,
vagyis szembe kell fordulnia a bún
nel, a rosszal.

Az elmondottakból kitűnik, hogy a
bűnbánati lelkület a keresztény val
lásosság alapvonásai közé tartozik,
mínt megvalósítandó feladat pedig a
legelsők közé. Ezért van az, hogy va
lahányszor az Isten országának kö
zeli eljöveteléről van szó az evangé
liumban, előkészületül és alapozásul
mindig a bűnbánatot hangsúlyozzák
Isten küldöttei: Keresztelő Szent Já
nos, Jézus Krisztus és az apostolok.
"Tartsatok bűnbánatot, mert közel
van a mennyek országa", hirdeti Já
nos a Jordán folyó partján (Mt 3, 2).
Jézus galileai első tanításainak egyike
a következő figyelmeztetés: "Az idő

betelt: közel van az Isten országa.
Tartsatok bűnbánatot és higgyetek az
üdvösség jó hírében" (Mk 1, 15). Az
egyház nyilvános műkődésének kez
detén, az első pünkösdkor Szent Péter
beszédének a hallatára azt kérdez
getik az összesereglett emberek: mit
tegyünk? Péter így válaszol: "Tart
satok bűnbánatot. és keresztelkedjetek
meg mindegyiktek Jézus Krisztus ne
vében bűneitek bocsánatára" (ApCs
2, 38). Hasonlóképpen szól Szent Pál
a pogány görögökhöz híres areopá
guszí beszédében (ApCs 17, 30).

Ezekből az elsorolt esetekből az is
kívuagnk, mit Jelent evangeííumí ér
teíemuen "bunbanal.Ot tartani". ::.emmi
esetre sem Jelent csupan egyetlen
bunoánatí cselekedetet, mint valami
varazseszközt, amellyel meg tuajuk
semmisnem rnultunkat, Az ígazi bün
banat sohasem csak a múltra vonat
kOZlK, hanem mínuíg a jovore is. A
kereszteny nunoanat mínuíg megtérés
és lstenhez fordulás l"metanola",
"epistrephem" : ApCs 3, lll), ahogyan
Vi. l'áL pápa 1966. február 17-én ki
bocsátott, "t'oenitemini" kezdetű apos
toli konstítucíójában hangsulyozza.
Lelekforaulással, megtéréssei ujulunk
meg, leszünk "új teremtmennyé"
Knsztusoan és Krisztus által (2 Kor
5, 1'1-111). A bűnbánati lelkület tehát
hármas dimenziójú: :JeLenvaLó gondol
koaasunkban és cselekedeteinkben el
fordulunk a múlt bűneitől, és jövendó
lelki fejlődésünket szelgáljuk. A bűn

bánat igy, ebben a hármas dimenzió
ban nem annyira egyetlen bűnbánati

aktust jelent, hanem sokkal inkább
a megtérés állapotát. Az Istenhez
fordulás stabilizálását, sőt fejlesztését
jelenti mínd bensőleg a szándék és
tudatosítás által, mind pedig külsőleg

a cselekedetek által.
A gyakorlati problémát éppen a

megtérés stabilizálása okozza. A meg
térés első fordulatával ugyanis nem
változik meg esendő emberi termé
szetünk, és legtöbbször megmaradnak
körülöttünk azok a rossz felé hajló
körűlmények is, amelyek vétkezni se
gítettek. Hogy megálljuk helyünket
és fejlődni tudjunk a jóban, feltét
lenül szükségünk van isteni segítségre
és olyan gyakorlatokra, amelyek éb
ren tartják bennünk a bűnbánat és
megtérés lelkületét. Az isteni segítség
a kegyelemben érkezik számunkra,
főleg két szentség: a keresztség és
a bűnbánat szentsége által. A meg
térés kegyelmét alapvetően a kereszt
ség közvetíti, amelyben meghalunk a
bűnnek és feltámadunk az üdvösség
re Jézus Krisztus által, "aki vét
keinkért halált szenvedett és meg
igazulásunkért föltámadott" (Rőm 4,
125). Ha pedig a keresztség után hajó
törést szenvedtünk, menekülésünkre
adja az Úr az egyházban a bűnbánat
szentségét (a gyónást), mint mentő

deszkát - ahogy az egyházatyák ne
vezik. Ezért speciálisan húsvéti szerit-



ség a gyónás, mert a bűn halálából
való feltámadásunkat eszközli. A li
turgikus szemlélet szerínt is helyén
való dolog a húsvéti időben történő

gyónást szorgalrnazni, mivel így az
időszak szímbolíkája is segít a lelkü
let kialakításában. Persze, Igazában
akkor kell gyónnunk, húsvéti időn

kívül is, amikor szükségünk van a
megtérés kegyelmére, vagyis súlyos
bűn esetében.

A többi bűnbánati gyakorlat mind
megtérésünk stabiltzálását szolgálja
ide számítva az ún. ájtatossági gyó
nást is. semmi esetre sem szabad a
keresztséget és a bűnbánat szentségét
úgy tekintenünk, mint valami bűn

törlő mechanizmust és a gyóntató
papot, rnint feloldozó automatát. A
szentségek "önműködő" (ex opere
operato) ereje és hatása nem abszo
lút, felnőtt embereknél míndíg szük
séges a szubjektív, személyes "oda
állás" is az eredményekhez. A szent
ség nem varázsszer" a szentségí élet
egész személyíségünk odaadását
igényli. A szentségen kívülí bűnbánati

cselekedetek (ilyen . szándékkal vég
zett imádságok, böjtök, alamizsnálko
dás, önmegtagadások) éppen ezt a fon
tos odaadást mozdítjákeló, a megté
rés állandósulásátsegítik. Az egyház
mindíg. tudatában volt, milyen jelen
tősek a bűnbánati aktusok a keresz
tények életében, ugyanakkor figyel
meztet is, Joel prófétával mondja:
elsősorban "szíveteket szaggassátok
meg, és ne ruháitokat" (Joel 2, 13),
nehogy üres formalizmus legyen szá
munkra ia bűnbánati gyakodat.

Sajnos, a formalizmus és az auto
matizmus veszélyei gyakorta megkí
sértenek mínket, Igy történt ez a pén
teki böjttel is. Sokan elfeledték cél
ját, rendeltetését, sok keresztény éle
tében egyszerűen "üves szokás" volt
csupán, amit sokan kényük-kedvük
szerint el is hagytak. Ezen az állapo
ton akarnak segíteni az új egyházi

rendelkezések ("Poenitemini" kezdetű

apostoli konstitució l), amikor meg
jelölik ugyan továbbra is a kiváltsá
golt bűnbánati (böjti) napokat és idő

szakokat az egyház hagyománya sze
rint, a súlyt azonban a bűnbánati lel
kületre és a tudatos, személyes be
kapcsolódásra vetik. Nagyobb teret
engednek az egyházi kezdeményezés
nek, a személyes gondolkodásnak és
gondoskodásnak, hogy ezáltal a bűn

bánati szellem 'erősödjék bennünk.
Nem a legszerencsésebb eset tehát,
ha csak azért tartom továbbra is a
"végi szabályokat", böjtöket, mert úgy
könnyebb, hisz nem kell gondolkoz
nom új bűnbánati gyakorlatokon. Az
apostoli konstitució által kijelölt, a
hagyomány szerint megtartott jeles
bűnbánati (böjti) napok és időszakok:

péntek és nagyböjt, ez utóbbin belül
különösen hamvazószerda és nagypén
tek felsorolása sem azt a célt szol
gálja, hogy még tovább könnyítsen
az eddigi böjti fegyelmen hanem azt
célozza, hogy tudatosabbá és elmé
lyültebbé tegye a bűnbánati szellemet
a kereszténységben. Péntek ugyanis
Jézus halálának emléknapja, nagy
böjt pedig a húsvétra, a legnagyobb
ünnepre való közvetlen előkészület

ideje. A magyar püspöki kar a római
felhatalmazás alapján a kötelező hús
eledeltől való megtartóztatás napjait
a nagyböjt péntekjeire, a kötelező

szigorú böjtöt pedig hamvazószerdára
és nagypéntekre "csökkentette", ezzel
az intézkedéssel azonban nem szűnt

meg az egész nagyböjt és a többi
pénteki napok bűribánati jellege.

S valójában, míndnyájunknak szük
sége van az állandó bűnbánatra. Az
elmondott motívumokon kívül ösztö
nözzön a bűnbánati lelkület fejlesz
tésére annak a tudata, hogy a bűn

bánattal is kiváló módon tanúságot
teszünk Isten mellett. A bűnbánat

cselekedeteivel elismerjük, hogy rá
szorulunk végtelen szeretetére és ir
galmára. Csanád Béla

Stephan Andres

Isten nem ut6piákban mutatkozik meg. De ide, erre a könnyáztatta földre
eljön, mindig újra eljön, mert itt végtelen szegénységet, végtelen éhséget s
végtelen szenvedést talál. Isten szereti azt, ami Tőle különbözik, szereti It mély
ségeket . . , Isten Izereti a világot, mert tökéletlen. Mi vagyunk Isten fejlődő
utópiája.


