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„Teljes bíbordíszben, koronával fején, 
jogarral kezében, kísérettel lép fel és 
vonul el a keresztúton a bűnbocsánat 
Királya; aki ezt megérti, sírni kezd; 
aki elindul nyomában, nem győzi tisz-
tára mosni lelkét – írja egyik nagy-
pénteki elmélkedésében Prohászka 
Ottokár püspök (1858–1927), a magyar 
egyháztörténelem egyik legismertebb 
személyisége. – Jézus alázatba és szen-
vedésbe öltözve eleget tesz bűneikért, 
mélyebben fölfogva: a bűneimért. Akit 
a bűnbánat kegyelme megérint, annak 
szemei előtt a passió izgalmas jelenete-
inek alakjai szétfoszlanak, a zaj elcsi-
tul, Jeruzsálem környéke puszta lesz, 
a két lator keresztje eltűnik, s a lélek 
magára marad Jézusával.”

Változó bűnbánati hét Erdélyben

„Gyermekkorom falusi világában volt 
valami különlegessége, varázsa a bűn-
bánati hétnek – emlékezik Ötvös József 
nyugalmazott református lelkipásztor. 
– Olyankor rövidebbek voltak a mezei 
munkák hétköznapjai, mert este temp-
lomba kellett menni. Abban a temp-
lomközpontú, Mezőség széli magyar 
református faluban ugyanis íratlan, de 
szigorúan betartott szabály volt, hogy 
csak az vehetett úrvacsorát, aki az előtte 
lévő bűnbánati héten járt templomba, 
és így lelkileg felkészült az Istennel va-
ló találkozásra. Egy rendtartó, majd-
hogynem zárt rendszerű faluban meg is 
szólták azokat, akik húsvét első napján, 
amikor úrvacsoraosztás volt, nem vol-
tak templomban.

Egyébként a bűnbánati hét titokzatos 
varázsát az is közvetítette felénk, még 
nem konfi rmált gyermekek felé, hogy 
a mi vidékünkön azt az évi hat úrva-
csoraosztásos ünnepet megelőző hetet 
nagyhétnek nevezték. Önmagában ez 

Elesni, felállni és továbbmenni
Bűn, bűnbánat, kiengesztelődés, megbocsátás
• Mind a közbeszédben, 
mind a személyközi kommu-
nikációban kerüljük a bűn 
szót és annak egyéni, illetve 
közösségi következményeire 
való utalását. Nagyhét van. 
Bűnről, bűnbánatról, kien-
gesztelődésről, keresztáldo-
zatról és feltámadásról szól 
a húsvéti szent három nap. 
Ideje a szembenézésnek: 
kevélységünkkel, fösvény-
ségünkkel, bujaságunkkal, 
irigységünkkel, torkos-
ságunkkal, haragunkkal, 
restségünkkel és mindazzal, 
amit a Jóisten a mi embersé-
günkért a tízparancsolatba 
foglalt.

a megnevezés is jelzi, hogy az egykori 
erdélyi magyar vallásos életben megtar-
totta jelentőségét.

Egy emberi élet alatt az erdélyi bűn-
bánati hetek sokat változtak, ami nem 
is gond, hiszen egy változó, alakuló 
világban az egyház és a hit vallásos 
megélése is alkalmazkodik a körülötte 
zajló világi változásokhoz. Ezek a val-
lásos változások általában a külsősé-
gekben követik a világ alakulását, moz-
gását. Sok helyen, főleg város melletti 
falvakban már csak fél hetet tartanak, 
mert hét elején nem szakítanak időt a 
templomra. Tapasztalatom szerint a fi -
atalság ezekből a lelki, gyülekezeti al-
kalmakból szép lassan kimarad, mert 
egy hétköznap esti időpont számára 
egészen más életmódot jelent.

A nagyhét hivatalos megnevezése 
mindmáig kifejező és pontos: templomi 
istentiszteletek alkalmával lehetőséget 
biztosítani az egyháztagoknak bűneik 
megbánására. Ezáltal lelkileg megköny-
nyebbülve, Isten bűnbocsánatában 
megfürödve tisztán és felszabadultan 
tud úrvacsorát venni a gyülekezet, és így 
tud igazán, tehertelenül ünnepelni. Ez a 
rövid meghatározás is igazolja, hogy a 
vallásos embernek lelki szükséglete a 
bűnbánat, a bűnbánati hét, és itt, a mi 
erdélyi hagyományos életünkben közös-
ségi megtartó ereje van” – összegezte 
Ötvös József lelkipásztor.

 A bűnbánattól a bűnbocsánatig

Mezei Ödön székelyudvarhelyi baptista 
lelkipásztor úgy érzi, „mintha sokféle 
rohanásunk miatt nem szívesen ér-
keznénk meg a bűnbánathoz. Lehet az 
akár egyhetes időszak az ünnepek előtt, 
vagy egyszeri és egyszerű imádkozás a 
hétköznapokban, az idősebbek számá-
ra egyre nehézkesebb, a fi atalabbak 
előtt egyre ismeretlenebb a bűnbánat 
személyes és közösségi gyakorlata. Ta-
lán úgy érezzük, elég bánkódást okoz 
a bűn valósága közvetlen környeze-
tünkben, és mintha a média is csupán 
az ember pusztító hatásáról akarna 
meggyőzni. Az idősebbeket még em-
lékezteti a kalendárium a bűnbánati 
hétre, de a legtöbb naptár-applikáció 
már elvből nem bánthatja ilyesmivel a 
rohanó felhasználót. Generációs hatá-
roktól függetlenül talán közös vágya az 
embernek, hogy a jeles napok alkalmá-
val nem akar búslakodni, bánkódni, in-
kább a szabadságot akarja ünnepelni, 
megélni. Egyéni és társadalmi szinten 
is érezzük a szükségét annak, hogy ha 
kis lépésekben is, de haladjunk az igazi 
szabadság felé.

Statisztikák bizonyítják, hogy azok 
az emberek, akik sikeresnek – saját sza-
vaikkal élve szabadnak – érzik magu-
kat, időről időre megállnak, kiértékelést 
tartanak, a sikerek elkönyvelése mellett 

elemzik hibáikat, korrekciós stratégiá-
kat dolgoznak ki, és így kezdenek meg 
egy következő életciklust.

Gondolhatunk így a bűnbánatra, 
mint a lelki menedzsment hasznos esz-
közére. Igaz, hogy a csendességben való 
megállás elengedhetetlen a lelki egész-
séghez, a sikerekért való hálaadás és 
a bűnök beismerése önértékelésünket 
tartja karban, a jóvátételre való törekvés 
és az újrakezdés, kitartás pedig szük-
séges a megmaradáshoz. Amennyiben 
életünk sikerességére így, csupán mint 
emberi vállalkozásra gondolunk, a bűn-
bánat gyakorlata ugyan hasznosnak, de 
az igazi siker és szabadság megvalósulá-
sa szempontjából elégtelennek bizonyul 
nyomban, amikor a bűn sokféle hatásá-
val mégis szembesülünk (például egy 
betegség alkalmával).

A bűnbánat emberi gyakorlata 
ugyanis csupán az isteni résszel teljes. 
Hiszen amúgy is Ő hívja az embert a 
csendességre, számadásra, megújulás-
ra. Hívásának engedve, az Ő világossá-
gában érthetjük meg, hogy az igazi siker 
abban áll, hogy az ember igaz bűnbána-
tát Isten igaz bűnbocsánattal egészíti ki.

Ha megtapasztaljuk a bűnbocsána-
tot, már nem is olyan nehéz időről időre 
a bűnbánat útjára lépni” – vallja Mezei 
Ödön.

„Egyvalami hiányzik még…”

– mondja Jézus a gazdag ifj únak a talál-
kozás és lelki beszélgetés után, idézte a 
Szentírást Solymosi Alpár csíkszeredai 
unitárius lelkész. Majd ekképpen foly-
tatta: „Úgy érzem, ez mindannyiunkra 
vonatkozó megjegyzés a Mester részéről, 
hiszen nincs senki a tanítványi körben, 
akiben valamilyen jellegű »fogyatko-
zás«, hiányosság ne volna. A bűn fo-
galmának hallatán általában az aktív 
rosszindulat, az Isten törvényei és az 
embertársak ellen elkövetett cselekede-
tek idéződnek fel lelkünkben. A bűn ka-
tegóriája azonban felöleli a passzivitás, 
a közömbösség, a jóindulat és önzetlen-
ség hiányát is.

– Jó mester – szólítja meg a vándor 
karizmatikus prófétát az előkelő pol-
gár. – Mit tegyek, hogy elnyerjem az 
örök életet?

Mindene megvan, minden földi jó-
val, drága kelmével, értékkel, vagyon-
nal rendelkezik az ifj ú, és mindemellett 
még az örökélet, az üdvösség kérdéskö-
re is foglalkoztatja. Mint kiderült, lelki 
életet él, a parancsolatokat is megtar-
totta. Jézus azonban végighallgatva őt, 
megvizsgálva az életét azt mondja ne-
ki, »egyvalami hiányzik még belőled: 
menj, add el, amid van, és oszd szét a 
szegények között, akkor kincsed lesz 
a mennyben; azután jöjj, és kövess en-
gem«.

A gazdagsághoz való konok ragasz-
kodás azonban elegendő hiányosság 

Ha elestünk, 
fölállni és 
továbbmen-
ni! Lehet, sőt 
biztos, hogy 
elesünk, de 
legalább egy 
lépéssel to-
vább. (Szalézi 
Szent Ferenc)




