
A nyitrai egyházmegye pásztorlevele advent első vasárnapjára 

Kedves testvéreim!                                    

Ma, Ádvent első vasárnapján az új liturgikus év küszöbén állunk. Mivel az Egyház egy 

közösség, egy emberként kell haladnia az Isten országa felé vezető úton, így engedjék meg, hogy e 

pásztorlevél által felvegyük Önökkel a kapcsolatot – nyitrai egyházmegyénk papjaival, szerzeteseivel 

és Isten népének minden tagjával. 

A mai igeliturgia éberségre és készenlétre figyelmeztet, mert üdvösségünk közel van. Az 

éberséghez tartoznak a bűnbánat cselekedetei is, melyekkel előkészítjük az Úr útját szívünk felé. 

A bűnbánat lényege a megtérés, életmódunk megváltoztatása, a személyes bűnök 

következményeinek felszámolása. 

Ma a bűnbánat egy jól bevált eszközére szeretnénk rámutatni, ez pedig a búcsú. Ennek oka az 

a tény, hogy néhány hete megjelent Szlovákiában az Enchiridion Indulgentiarum szlovák fordítása, 

amely a búcsúk elnyerésének hivatalos kézikönyve. 

Amikor búcsúkról beszélünk, tudjuk, hogy hitünk titkáról van szó, de egyben kényes témáról 

is, beleértve sok történelmi félreértést, mely rossz visszhangot kelt a keresztény közösségben is. 

Tapasztalatból tudjuk, hogy a búcsúkról gyakran felszínes véleményt nyilvánítunk ki, amely 

utóvégre értéktelenné teszi Isten ajándékát, és rossz fényt vet magára az igazságra és arra az értékre, 

amelyet az Egyház Tanítóhivatala képvisel. 

A búcsúk megértésének kiindulópontja Isten irgalmának bősége, amely Krisztus keresztjén 

nyilvánult meg. A keresztre feszített Jézus az a nagy „búcsú”, melyet az Atya a világnak nyújt a 

bűnbocsánat és az istengyermeki élet lehetősége által (vö. Jn 1,12-13) a Szentlélekben (vö. Gal 4, 6; 

Róm. 5, 5; 8, 15-16). Ezt a lelki ajándékot viszont nem kaphatjuk meg a mi belegyezésünk és 

együttműködésünk nélkül. 

Figyeljük csak meg, hány projekt készült a világ jobbá tételére! A világban élő embernek 

viszont szüksége van még egy dologra: megszabadulni a bűntől. A bűnnek két következménye van: 

bűntudat és büntetés. A súlyos, halálos bűn megfoszt bennünket az Istennel való közösségtől és 

képtelenné tesz az örök életre – ezt nevezzük „örök büntetésének”, amely ezekért a bűnökért jár. 

Másrészt minden bűn, még a bocsánatos is, bűnös ragaszkodást kelt bennünk a teremtett világ 

javaihoz, amitől meg kell tisztulnunk akár itt a földön (imádság, jó cselekedet, megpróbáltatások 

elviselése által), akár a halál után, lelkünk tisztítótűzbe került állapotában. A szentgyónásban Isten 

eltörli bűneinket, megszabadít az örök büntetéstől és elengedi az ideiglenes büntetés egy részét. Az 

ideiglenes büntetés fennmaradó részétől nekünk kell megtisztulnunk. Épp erre szolgálnak a búcsúk: 

lehetővé teszik számunkra, hogy Isten elengedje az ideiglenes büntetést azon bűnökért, melyek alól a 

szentgyónásban feloldozást nyertünk. Búcsúban részesülhet minden hívő, aki a kegyelem állapotában 

van és teljesíti azon felételeket, melyeket az Egyháznak, mint a megváltás Szolgálójának hatalmában 

áll megszabni Jézus Krisztus és a szentek érdemei által. 

Teljes vagy részleges búcsút nyerhetünk attól függően, hogy részben vagy teljesen 

szabadulunk meg az ideiglenes büntetéstől. Búcsút elnyerhetjük önmagunknak, vagy az elhunyt 

lelkeknek. 

A teljes búcsú megszerzéséhez szükséges: 1./ felindítani a szándékot, hogy el akarom nyerni a 

búcsút; 2./elvégezni azt a cselekedetet, amely a búcsúhoz kötődik (pl. templom, temető látogatása 

stb.); 3./teljesíteni a három hagyományos feltételt – szentgyónáshoz járulni (a búcsú megszerzése 

előtt vagy után 20 nappal kell elvégezni), szentáldozásban részesülni, a Szentatya szándékára 



imádkozni (Miatyánk, Üdvözlégy Mária). Ezenkívül mentesnek kell maradnunk minden bűnhöz, 

még a bocsánatoshoz való ragaszkodástól is. 

Ami a részleges búcsút illeti, elnyerésükhöz az Egyház több lehetőséget is kínál, elsősorban a 

búcsú elnyerésének négy módját, melyek el akarnak vezetni bennünket ahhoz, hogy a cselekedetek, 

melyek betöltik mindennapi életünket, keresztény lelkülettel legyenek átitatva, így hétköznapi 

tetteinkben is a szeretet tökéletességére törekedjünk. Minden alkalommal fel kell indítani a búcsú 

elnyerésének általános szándékát. Megtehetjük ezt reggel, beleértve egész napunk tetteit, melyekért 

búcsút nyerhetünk. 

1./ Részleges búcsút akkor nyerhetünk, ha kötelességeink teljesítése és az élet nehézségeinek 

elviselése közben bizalommal Istenhez emeljük lelkünket, és ehhez legalább gondolatunkban egy 

rövid fohászt kapcsolunk. Így teljesítjük az Úr parancsát: „Szüntelen kell imádkozni, és nem szabad 

belefáradni” (Lk 18, 1), ugyanakkor ezzel a módszerrel kötelességeink teljesítése mellett elmélyítjük 

Krisztussal való egyesülésünket.  

2./ Részleges búcsúban részesülnek azok a hívők, akik a hit szellemétől vezérelve és irgalmas 

szívvel önmagukat vagy akár vagyonukat is a rászoruló testvérek szolgálatára adják. – Ez a felhívás 

arra vezet bennünket, hogy Krisztus példáját követve gyakrabban tegyük meg a szeretet és 

irgalmasság cselekedeteit, melyek a szükségben szenvedő testvéreket szolgálják, ahogy azt az 

evangéliumban olvashatjuk: „Éhes voltam, és ti enni adtatok. Szomjas voltam, és ti inni adtatok. 

Idegen voltam, és ti befogadtatok. Nem volt ruhám, és ti felöltöztettetek.” (Mt 25, 35 köv.) 

3./ Részleges búcsúban részesülnek azok a hívők, akik a bűnbánat szellemében önként 

lemondanak valamiről, ami megengedett és számukra értékes. – Ennek a formának épp a mai 

fogyasztói társadalomban van nem kis jelentősége, amelyben – az évi két alkalommal előírt szigorú 

hústilalmi böjtön kívül, amely tényleg nagyon enyhe parancs – kívánatos, hogy a hívőket bűnbánó 

cselekedetekre buzdítsák. A Szentírás így buzdít bennünket: „Aki követni akar engem, tagadja meg 

magát, vegye fel keresztjét mindennap, és úgy kövessen.” (Lk 9, 23); más helyen így szól: „Ha 

Lélekkel megölitek a test szerinti tetteket, élni fogtok.” (Róm 8, 13). Az előzővel összhangban Nagy 

Szent Leó azt tanácsolja: „A böjtölő böjtje legyen a szegények eledele”. 

4./ Részleges búcsúban részesülnek azok a hívők, akik a mindennapi élet rendkívüli 

körülményei között önként tesznek tanúságot hitükről mások előtt. – Ez a forma arra biztat 

bennünket, hogy merjük megvallani hitünket nyilvánosan, mások előtt is. Szent Ágoston írta: 

„Hitvallásod legyen olyan számodra, mint egy tükör. Nézd benne magadra, hogy meglásd, valóban 

hiszel-e mindenben, amit megvallottál, és örülj hitednek minden nap.” – Jézus tanításának fényében: 

„Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei Atyám előtt.” 

(Mt 10, 32).  

A búcsúk elnyerésének négy általános formájához néhány további lehetőség kapcsolódik, 

mint például: konkrét imák e szándékra, Szentírás olvasása, hódolat az Oltáriszentség előtt, 

megáldott kegytárgyak vallásos használata, búcsújáró helyek látogatása és egyebek... 

Mindannyian életszentségre vagyunk hivatottak. Tekintsünk hát felfelé, mindig nyitott 

szívvel a mi Urunk és égi Édesanyánk felé, és irányítsuk minden mozzanatunkat, szavunkat, 

sóhajunkat az egyetlen Úrra és életünk, Egyházunk, világunk Megváltójára, szent Pál apostol 

szavaival: „Tehát akár esztek, akár isztok vagy bármi mást tesztek, tegyetek mindent Isten 

dicsőségére.” (1Kor 10, 31). Tudatosuljon bennünk, hogy a búcsúk üdvösségünk részét képezik, 

segítenek eltörölni bűneink következményeit, de a mindennapi életünk megszentelésében is 

hatékonyan támogatnak. 



Annak, aki szeret, mindig nyitott a szíve a szeretett személy iránt és vágyik utána. Így a mi 

lelkünk is arra hivatott, hogy állandóan Urunkat figyelje. Ezt az éberséget élteti, vezeti és tartja 

készenlétben az Egyház a búcsúk ajándéka által. Mindenekelőtt a részleges búcsúk által (amit 

nevezhetnénk "hétköznapi búcsúknak" is), melyeket a nap folyamán többször is elnyerhetünk egy 

rövid imával, egy bűnbánó gesztussal, szentírási részletek olvasásával, irgalmasság cselekedeteivel 

és más hasonló tettekkel, melyek állandóan Istenre nyitottá teszik szívünket, tekintetünket pedig az 

ég felé fordítják. 

A búcsú örömteli tanítása arra emlékeztet bennünket, hogy minőségi keresztény életet éljünk, 

így segítsünk másokon is. Tehát már e földi életben is szentül élhetünk, mégpedig úgy, hogy minden 

alkalmat felhasználunk Isten irgalmasságának elnyerésére, ezáltal állandóan Isten szerető ölelésében 

élhetünk, aki újra és újra „igent” mond nekünk a búcsúk ajándéka által. Így a búcsúk ajándékának 

megszerzése lehet akár az idei ádventi programunk is.  

Kedves testvérek, kegyelemteljes adventi időszakot kívánunk nektek, imáinkban egyesülve 

üdvözlünk benneteket és szívből adjuk rátok áldásunkat! 

 

Mons. Viliam Judák, nyitrai megyéspüspök                      Mons. Peter Beňo, segédpüspök 

 

Kérjük felolvasni advent első vasárnapján (2022. november 27-én), homília helyett. 

 


