
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.


