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Mise- és szertartásrend

Zsoltár: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmas szívedet, * és üdvösségünket add meg nékünk!

I. évf. 20. szám 2012. július 15.

Minden vallás feltételezi, hogy az ember érték-beállítottságú és lelkiis-
meretében tudja ennek követelményeit. A kötelező értékek rendje megta-
lálható minden vallásos közösségben és ezt a rendet a büntetés kilátásba 
helyezésével biztosítják. Az ember alapélményéhez tartozik, hogy min-
denki hibázik, nem teszi a jót vagy vét ellene és bűnössé válik. Az ember 
válságba kerül, büntetést von magára és bűnbánatot kell tartania. Ennek 
célja a bűnösség belátása és a megtérés, a viselkedés megváltoztatása.

A Szentírás első lapjai elmondják, hogy az ember története kezdetén fellázadt 
Teremtője ellen. Ezzel magára vonta Isten büntetését: megszűnt a bizalmas is-
tenközösség. Megromlottak az élet feltételei, az ember rosszrahajló lett (vö. Ter 
3). Értéktudata beszűkült és ellentétbe került a jóval, örömét lelte a rosszban. 
Lelkiismerete azonban nyitott maradt Isten számára és a megtérés lehetőségére.

A bűn héber alapszava het, hatat, értelme: elhibázás (a parancsolt jó elmu-
lasztása), ellentétes értelmű fogalompárja a megtérés (súb, tesubá). A megté-
rés a helytelen magatartás megváltoztatását jelenti, valamint a bűn fölszámo-
lását jóvátétellel (az emberek között) és többnyire kultikus vezekléssel (böjt, 
áldozat, bűnbánati cselekmény: vö. Joel 2; Jón 3,7; Jud 4,10; Iz 63).

A görög alapfogalom, ami később az Újszövetség központi fogalma lett: 
metanoein, metánoia, eredeti jelentése: utólag elismerni, az értelmet meg-
változtatni, megbánni. A Szentírásban e szó a magatartás és az érzület 
megváltoztatása a szövetség Istenével és parancsaival kapcsolatban. A Sinai 
szövetség rendjének, mindenekelőtt a tízparancsolatnak a célja a helyes út 
megmutatása (tora = útmutatás) és ezáltal az áldás és az élet teljességének 
megszerzése. Izrael szövetségi története Isten nevelésének története (l. az 
üdvösségtörténet keretében a könyvek sorrendjét: Bírák, Sámuel, Királyok, 
Krónikák: bűnbeesés, büntetés, megtérés, béke, üdvösség).

Az igaz próféták a bűn fogalmát azzal mélyítették el, hogy megmutatták: a 
bűn hűtlenség Isten ellen, hálátlanság, vétek a felebaráti szeretet és az igazsá-
gosság ellen. Ezért nemcsak a külső rituális bűnbánati cselekményeket, hanem 
a szív megtérését is sürgették, mégpedig minden egyes emberét (Ez 18,33).

Az üdvösségtörténet előrehaladtával az elmélyülő Isten- és önismerettel 
együtt születik a fölismerés, hogy senki, még a parancsokat megtartó em-
ber sem tökéletesen tiszta és jó Isten előtt (Zsolt 51). Ezért van szüksége az 
ember szívének a megváltozás kegyelmére, ami azáltal történik, hogy Isten 
újból népéhez fordul az ,,új szövetségben’’ (vö. Jer 31,31-33; Ez 36,26-28: 
,,Új szívet adok nektek és új lelket oltok belétek’’).

Két mondat fejezi ki a belátó ember Isten előtti szituációját: ,,Térjetek vissza 
hozzám és Én is visszatérek hozzátok’’ (Mal 3,77) és ,,Téríts magadhoz min-
ket, Uram, és mi megtérünk’’ (Siral 5,21). Az Isten Szolgájának helyettesítő, 
engesztelő szenvedésének ígérése Isten megváltó művére, végleges emberhez 
fordulására mutat: ,,az én igaz szolgám sokakat igazzá tesz’’.

A Keresztelő bűnbánati felhívása és az ehhez kötött bűnbánati cselekmény, a 
keresztség vezeti be az üdvösség végső időszakát (Mk 1,4; Mt 3,2). Jézus, a meg-
ígért Üdvözítő magáévá tette ezt a követelményt, s a mindenkin könyörülő Isten 
végleges közösségének fölajánlásával alapozta meg. A metanoia önátadást jelent 
a Jézus Krisztusban önmagát kinyilatkoztató Atyaisten felé, amit az Újszövetség 
egyébként hitnek nevez. Ezért fordult Jézus tudatosan a bűnösökhöz és Izrael 
elveszett fiaihoz, megtérésre szólította fel őket és megbocsátotta bűneiket.

Aki hisz Jézus tanításának és csatlakozik hozzá, szabaddá lesz a bűn hatal-
mától, megváltozik a szíve, s Jézus szavai szerint szerető engedelmességgel 
képes megfelelni Isten akaratának és példájának (vö. Mt 5,48; Lk 6,36 és a 
hegyi beszéd). Megtérés nélkül az ember önmagától akar megigazulni.

Szent Pál, aki korábban farizeus volt, saját élményéből fedezte fel, hogy 
a törvényhez hű jámborság önigazolásának bűne vakította meg őt, s ezért 
nem látta a megtérés és a Jézus Krisztusban megnyilvánuló isteni irgalom 
elfogadásának szükségességét. Csak aki alázattal és hittel elfogadja Isten Jé-
zus Krisztus által érkező bocsánatát, az szabadul meg a bűn hatalmától s lesz 
képes az Atya akarata szerint megtérni a hitre és a szeretetre (Gal 5). Ami-
kor Jézust mint istenkáromlót ölték meg Izrael vezetői, nyilvánvalóvá lett 

Megtérés - Keresztény Szellemiség Lexikona
megtérni nem akaró önigazoló vakságuk. Isten Fiának halála ugyanakkor 
kinyilvánította a minden embert menteni akaró Isten végtelen irgalmát.

A hit és keresztség által az ember megszabadul a bűntől és a Krisztussal való 
közösségben a Szentlélek által elnyeri a képességet, hogy megtehesse Isten 
akaratát. A keresztény ember új alapmagatartását Szent Pál apostol ,,szeretet-
ben tevékeny hitként’’ írja le (Gal 5,6). A keresztény azonban nem mentesül a 
gonosz kísértésétől, meg kell őriznie a hitben az új szabadságot. Ezért figyel-
meztet az Újszövetség minden könyve, hogy maradjunk közösségben Krisz-
tussal és az Egyházzal és működjünk együtt a kegyelemmel.

A Zsidó levél egyenesen fölteszi a kérdést, hogy vajon megtérhet-e még egy-
szer az, aki könnyelműen elszakadt Krisztustól (vö. 6,4-7). Az ősegyház azon-
ban szilárdan meg volt győződve arról, hogy Istentől minden ember megkapja 
a kegyelmet, hogy megtérjen és a elnyerje bűnei bocsánatát.

Ezért szentírási szemmel nézve a megtérés: hit Isten szeretetében, ki-
engesztelődés és az Egyház közösségében Krisztussal való élet. Alaptétel 
értékű: aki önmagát keresi, elveszíti magát, aki Istennek és felebarátainak 
átadja magát, az megnyeri önmagát.

Az ősegyház a II-III. századtól a bűnbánat szentségét sajátos bűnbánati fegye-
lemmé fejlesztette, és sokféle eszközt kínált a kegyelemben való megmaradásra, 
a kegyelmi állapot megőrzésére, a bűn eltörlésére és legyőzésére s a jóban való 
növekedésre. Ez részben az Egyház által ajánlott bűnbánati cselekmények túl-
hangsúlyozásához és az Isten akarata iránti mindig újra gyakorlandó önátadás 
elhanyagolásához vezetett. Ennek ellenhatásaként a reformátorok joggal utal-
tak Isten üdvözítő tettére, s szólítottak fel a lélekből való élet melletti döntésre.

Ma nem csupán a bűnbánat szentsége van válságban, hanem maga a megté-
résre és bűnbánatra szóló felhívás is. A modern ember maga akarja a saját éle-
tét kialakítani, s ehhez a saját elképzeléseit valósítja meg. A közgondolkodás 
föltételezi, hogy a tekintélyi értékrendek és a társadalmi kényszerek, vagyis a 
hagyományos értékrend vagy a társadalom egyéb értékrendjei elidegenítik az 
embert önmagától. Úgy véli, hogy a bűn mint Isten parancsa és rendje elleni 
lázadás, az egyház ideológiai fegyvere az ember leigázására. A modern értel-
mezésben a bűn csak egyet jelenthet: a saját én meg nem valósítását. Eszerint 
az önmegvalósítás folyamatában előfordulhatnak hibák, az ember tévutakra 
léphet, s különböző függőségekbe kerülhet, de tanulással, önmaga jobb meg-
értésével, emberbaráti körülmények között ezek leküzdhetők. Így a megtérés: 
rátalálás az ember saját lényére, igazi önmegvalósítására.

A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy az autonóm, azaz önfejű és önmagát 
igazoló ember nagyon sok hibát követ el, s végül elpusztítja magát; elveszti az 
igaz életérzéket, s lehetetlenné válik számára az igazságos, igaz és szeretetteljes 
emberi közösség. Az Isten képmására teremtett ember csak Isten és az Istentől 
kapott rendeltetés alázatos elfogadásával találhat utat az igazi élethez és a sze-
retethez. Mint dialógusra teremtett lény egyedül az Isten megmentő szeretete 
és a felebarátok iránti odaadásban nyerheti el azt, ami jó, ami életet és üdvös-
séget ad. ,,Aki nem szeret, a halálban marad’’ (1 Jn 3,14). Isten szeretete meg-
szabadít a hamis önszeretettől és segít abban, hogy önmagunkat, a felebarátot 
és a jót helyesen szeressük. Aki engedi, hogy Isten igazsága és szeretete megra-
gadja, megtalálja azt az élethez vezető utat, melyet Jézus Krisztus nyitott meg.


