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Krétai Szent András bőnbánati nagy Kánonja: 
          a bőnbánat iskolája 
 
Szent András krétai érsek /VII-VIII.sz./ nagy Kánonja nemcsak mélyen vallásos jellegő alkotás, 
amelyet a keresztény hit tüzes lángja szı át. Ez a világi költészet fényes emlékéinek is egyike, amely 
az emberi érzelmek mélységének finom lélektani analízisét tartalmazza. 
A költı lelki szeme a hit fényében látja mindkét Szövetség eseményeit, a Szent történet személyei 
hol a lelki élet képeit szolgáltatják számára, hol a bukás példáival ébresztgetnek a szigorú harcra; eb-
ben és abban az esetben is a bensı élet titkait ábrázolják. Olyan, mint egy bőnbánati siránkozás, ami 
elmondja a bőn terjedelmét és mélységét. Kétségbeeséssel, bőnbánattal, és reménységgel rázza meg 
lelkemet. Életem úgy mutatkozik meg nekem, mint ami része annak az egyetemes harcnak, ami Isten 
és az ellene lázadó sötét hatalmak között folyik. 
A kánon 250 tropárja a tárgy minden sokoldalúságában egy nagy célt szolgál: felébreszteni a lélek-
ben a bőnbánati érzelmet. A kánonban egy sajátos, egész „bőnbánati kódexet" lehet megfigyelni. 
Személyes megjegyzéssel kezdıdik, amivel mindenki magáévá teheti az imádságot: „Mivel kezdjem 
siratni nyomorult életem tetteit..” 

Elbukás. Nehéz találni képeket, szavakat, hasonlatokat, hogy teljes mélységében kimerítsük a 
bőnbeesésnek azt a mélységét, amelybe szabad akarata miatt rohan az ember. A "Szövetség Írása" 
megmutatja nekünk az „igazakat és hamisakat".  Az ember pedig választja magának éppen a máso-
dikat, /az igaztalan dolgokat/ "vétkezve Isten elıtt". 
Mindenek elıtt feltőnik a minden emberi baj kezdete: ısszüleink bőnbeesése. A lélek, bőnbe esve, 
utánozta az elbukásban az elsınek teremtett Ádámot. Mint ı is, a külsı szépségre tekintve / a lélek/, 
könnyelmően elcsábul eszétıl, és aztán becstelenségben és szégyenben fekszik. Ádám megérdemelte 
az Édenbıl való kiőzetést, mert a Mindenhatónak csak egyetlen egy parancsát nem tartott meg. De 
mennyivel többet kell nekem szenvedni, aki mindig megvetettem Istennek oly életadó szavait? Buja 
törekvéseim által hasonló lettem Káinhoz, a lelket megöltem, mint férfit, az értelmet, mint ifjút, a 
testet, mint édes testvéremet. Mi ott a Káin által édestestvére ellen elkövetett gyilkosság?! Én felül-
múltam Káin törvényszegését, mert elsıbbséget adva a bőnös testnek, gonosz tetteimmel megöltem 
magát a lelkiismeretet. 
Az emberi lélek beteg az "önakaratú törekvések" miatt, ahhoz hasonlóan, amint Dávid is "le lett nyi-
lazva" a paráznaság nyilával, és rab lett az elkövetett gyilkosság kínja miatt. De Dávid a 
"törvénytelenséghez törvénytelenséget" csatolva, a "gyilkossághoz pedig paráznaságot követve el", 
kettıs bőnbánatot tartott. De te lelkem súlyosan vétkezve így nem bánkódtál Isten elıtt. Dávid, maga 
írva le zsoltárainak egyikében bőnbeesését, felkiáltott: "Könyörülj rajtam, mert egyedül Ellened vet-
keztem a mindenek Istene elıtt." Nekem is így kell kérnem İt az Egyedülit: "Magad tisztíts meg en-
gem."  

A reménység óceánja. Nagyon meghatóan ábrázolja krétai szent András a keresztény ember-
nek Isten jóságos segítségébe vetett reménységét üdvösségünk nagy és fáradságos dolgában. De ez a 
reménység is és Isten jóságos segítsége is akkor hozzák meg gyümölcsüket, ha az ember megáztatja 
lelkét a bőnbánat jótékony esıjével. A bőnbánat: az üdvösség útja, a megváltás pedig: a keresz-
tény reménység forrása.  
A legelsı reménységem: a megváltás nagy titka. A megfeszített Ige átadta értünk mindnyájunkért 
Testét is, Vérét is. A Testét, hogy engem megújítson, a Vérét, hogy megmosson engem. Az Úr Lel-
két is nekünk adta, hogy elvezessen engem Atyjához. İ énértem  "belém képzelte Magát" azaz meg-
testesült, csodákat tett, meggyógyította a leprásokat, és felemelte az inaszakadtakat, megállította a 
vérfolyásos asszony folyását ruháinak érintése által. 
A kánonban kétszer ismétlıdik a motívum az Úr átszúrt oldaláról, mint elevenítı kehelyrıl, amelyet 
megszerzett Krisztus Egyháza. Az Egyház árasztja nekünk ebbıl a kehelybıl a bőnbocsánat és 
értelmesség patakjait. Mózes, ráütvén vesszıjével a sziklára és abból vizet "árasztva" a te életadó 
oldaladat jelképileg "ábrázolta elı", amelybıl mi "mindnyájan az élet vizét merítjük Üdvözítınk."  
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Életünk sötétségben folyik és a bőn éjszakája mély. De az Üdvözítı tegyen minket a világos nap-
pal fiaivá. "Üdvösséget szereztél a föld közepette Üdvözítı, hogy üdvözüljünk; akarattal a fára sze-
geztettél; a bezárt Édent megnyitottad; a mennyei és földi teremtmény, az üdvözült pogányok 
mindnyájan leborulnak Elıtted"  
Az Úr megtisztít engem, mert İ egyedül tiszta természetére nézve. „Senki nincs, szenny nélkül 
csak İ egyedül. Figyelj lelkem a hívó Úrra, távolodj el elıbbi vétkeidtıl. Félj Tıle, mint Bírótól és 
Istentıl” Az emberszeretı Isten mindenkinek akarja üdvösségét. És nincs kétség, hogy İ hív és 
elfogad engem bőnöst, kiálts fel lelkem a bőn földalatti mélységébıl, „hogy ne zárjon be téged a 
földi mélység." 
 Az Úr: maga a Szeretet, és Isten Ítélete, a Szeretet ítélete. Atyáink jóakaratú Istene megadja ne-
künk bőneink elengedését, mert İ nemcsak Bíró, hanem megszabadítóm és szívem látója is. Az 
Úristen „irgalmaz teremtményének, Irgalmasan figyel rám és szeretettel fogadja el az én buzgó 
bőnvallásomat." İ az én Teremtım és Üdvözítım. İ mint a jó pásztor nem vet meg engem, felke-
res mint eltévedt bárányt.  
"Üdvözítım. Benned igazulok meg": azt lehet mondani ez vörös fonal, amely átjárja a bőnbánatnak 
ezt az egész költészetét, azét a bőnbánatét, amely üdvösséget hoz. Az Úr nem veti meg kezeinek 
alkotását. İ Igazságosan ítélı és irgalmas és nem hagyja el teremtményét. İ mint a mindenek 
Ura, isteni hatalommal rendelkezik, hogy megbocsássa az embereknek bőneit.  
Az egyházi költı buzgón imádkozza: "Könyörülj rajtam, bőnösön Üdvözítım, emeld fel értelme-
met a megtérésre, fogadj el engem bőnbánót. Irgalmazz annak, aki kiáltja: vétkeztem Ellened, üd-
vözíts; törvényszegést követtem el, irgalmazz nekem."  
Az Úr Jézus személyében az emberiség megtalálta az élet Forrását és a halál megsemmisítıjét. 
Hozzá kiáltok én is, amíg be nem következik a vég: vétkeztem, tisztíts meg és üdvözíts engem. El-
csüggedve én lelkem ne mutatkozz rosszabbnak a kananei asszonynál, aki ilyen elcsüggedésben 
azt hallotta, hogy hitéért leánya meggyógyult Isten szava által. Mint ı is, kiálts fel szíved mélysé-
gébıl: „üdvözíts engem is"!  
Az Úr irgalmas. Meggyógyította a bajokat, hirdette az evangéliumot a szegényeknek, meggyógyí-
totta a bénákat, evett a vámosokkal és beszélgetett a bőnösökkel, kezének érintése által visszahívta 
Jairus leányának lelkét, amely már kiment a testbıl. Az emberszeretı Uralkodó nem veti el a kéré-
seket hanem irgalmaz és a hittel bünbánatot tartóknak megadja a bőnök bocsánatát. 
Amikor Péter apostol Krisztushoz kiáltott: „ments meg!", akkor az Úr megmentette az ıt elborító 
tengeri vizektıl. Úgy, engem is Üdvözítım elızz meg, terjeszd ki karodat, ments meg engem a 
vadállattól és vezess ki a bőnös mélységbıl. Tudom, hogy Te csendes kikötı vagy, és megtudsz 
engem menteni a bőn és kétségbeesés átjárhatatlan mélységébıl.  
A bőnös ember megromlott akarata az ı esztelenségében nem azt választja, amelyet neki Isten 
Igazsága elé ad, hanem az értelmetlen, bőnös, szennyes dolgot.  
Lelkem, hasonlóvá lettél a régi Izraelhez: nagyon értelmetlen dologban volt tetszése. A lélek az 
isteni mannánál elıbbre tartotta az érzéki élvezet által szerzett ételt.  
Átkozott életével a lélek hasonlít Salamonhoz, aki telve volt bölcsességgel, de egykor gonosz dol-
got tett Isten elıtt, eltávozva Tıle. Hasonlóan a régi értelmetlen emberekhez, akik a pusztában 
szenvedtek, mi többre tartjuk a kövér ételt és a telt fazekakat a mennyei tápláléknál. 
Az Egyház költıje hangoztatja: „mint Lót, lelkem fuss a bőnös tőztıl, fuss Szodomától és 
Gomorrától, fuss minden értelmetlen kívánság tüzétıl.” 
„Eléd adtam az egész Ószövetséget példaképül ó lelkem; kövesd az igazak Istennek tetszı tetteit, 
fuss újból a gonosz bőnöktıl." 

Az üdvösség ajtaja. A bőnbánatnak és böjtnek: sok példáját tárja az 
emberek elé az újszövetség is. Mindenekelıtt Maga az Úr Jézus Krisztus adja nekünk a böjtölés 
példáját İ negyven napot töltött böjtben, a pusztában, és utoljára megéhezvén, s megmutatta em-
beri természetét, „így a te lábaidtól is elveretik az ellenség, csak ne lustálkodj”.  
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A sátán megkísértette az Úr Jézus Krisztust, megmutatva a köveket. "hogy kenyerekké válja-
nak és a világ minden országa legyen az övé, félj te is lelkem az ördög hálójától, légy józan és vir-
rassz, minden órában imádkozz Istenhez.” Az Úr Jézus Krisztus a galileai Kánában a menyegzı ün-
nepén a vizet borrá változtatta, megtéve elsı csodáját. İ ezt megtette, hogy te is változz meg. Az Úr 
az inaszakadtat erıssé tette, és feltámasztotta a halott ifjút, és a szamariai asszonynak kinyilvánította 
Magát: mindezt azért, hogy megmutassa neked az Istennek való szolgálatot lélek szerint. Az Úr ru-
hája szegélyének érintése által meggyógyította a vérfolyásos asszonyt, megtisztította a leprást. Meg-
világosította a vakokat, meggyógyította a sántákat, meggyógyította szavával a süketeket, némákat, és 
görbéket: mindezt azért, hogy te üdvözülj szerencsétlen lélek. 
 A megtestesült Krisztus bőnbánatra hívta a rablókat és bőnös nıket. Krisztus országának ajtaja már 
elıtted is feltárul, de azt a bőnbánók ragadják el. A bőnbánó kiált az Úr elıtt, mint a vámos, mint a 
bőnös nı. Most mi is felajánljuk az irgalmas Urnák a megtisztító könnyeket. Bennem van 
az Isten készítette hajlék. De én megvetettem azt és csak egyedül a külsı ékességgel törıdtem. 
Testi gondolataink formáit színes ruhával ékesítjük, és ennek az ékesítésnek botrányára adjuk át ma-
gunkat, és ítéletre rendeljük magunkat. 

Felelet Isten elıtt. Krétai András atya számára nagyon jellegzetes az az aszketikus felismerés, 
hogy én, nevezetesen "én" vagyok a legnagyobb bőnös. És az én bőnöm sok közös gonoszságnak 
az oka. Senki azok közül, akik Ádámtól származtak, nem vétkezett úgy, mint én. Ezt a gondolatot a 
költı kitartóan végig viszi az egész kánonon. 
 Nincs az életben olyan bőn, olyan cselekedet, olyan gonoszság, amelyekkel nem vetkeztem volna 
"én." Vétkeztem ésszel és szóval, akarattal, gondolattal, vagy csak egyedül szándékkal: „Vétkeztem, 
amint senki sem akkor." Ez az én lelkem és csak az enyém, kinyitotta Isten haragjának zsilipjeit, el-
borította a testet és a cselekedeteket és egész életét ügy, amint el lett borítva az egész föld Noé idejé-
ben. Elboríttatott és kiviül maradt az üdvözítı bárkán. 
 Megöltem az elsınek teremtett jóságot és ékességemet, és emiatt fekszem most meztelenül és szé-
gyenkezem. Emiatt vagyok én is ítélve, emiatt tőröm is a lelkiismeret furdalását.  
Érzéki törekvéseivel az ember megöli értelmének szépségét. De nemcsak az értelmet, hanem 
elhomályosítja a szenvedélyekkel az Istentıl adott lelki szépséget is. Beszennyezte testének egész 
ruházatát. A Teremtı Isten kezdetben megszıtte nekem az elsı ruhát, éspedig bőneimmel széttéptem 
azt, és emiatt most meztelenül fekszem az isteni Igazságosság elıtt. Elborít a szégyen ettıl a szomo-
rú felismeréstıl.  
Krétai szent András például hozza nekünk Egyiptomi Mária anya nagy bőnbánatát, "İ meghajolt 
Krisztus törvénye elıtt, és Hozzá járult elhagyva az érzékiség feltartóztathatatlan törekvéseit. És Má-
ria anya minden erényt jámborán gyakorolt, "mint egyet". A gonoszság mélységébe elmerült Mária 
kitárta karjait az irgalmas Isten felé. És Krisztus, mint Péter apostol felé emberszeretıen kitárta kar-
jait, mert İ mindenképpen a bőnös nı megtérését kereste.  
Ifjúságunktól áthágjuk Krisztus törvényeit szörnyő módra  és megvetjük azokat, kétségbeesett életet 
élünk, lelki gazdagságunkat a rosszaságban pazaroljuk el, üresek vagyunk istenfélı tettekben, nem 
éhezzük az üdvösséget. Bőnbánatot tartva az Úr ajtai elıtt heverek. Csak öregségemben ne vetne el 
engem Krisztus: a végezet elıtt adná meg a bőnök bocsánatát. İ irgalmas Atya és gazdaggá tesz en-
gem. Gondolataim által a rablók fogságába estem, és egészen megsebesültem a bőnök miatt, telve 
lettem sebekkel. De Krisztus „Egyedül állva elém" meggyógyít.  

A bőnbánat kertje. A bőnbánat határtalan erı cselekedete: ráfigyel maga az ég és maga a 
föld szót fogad a bőnbánó kiáltására. A kánon szerzıje hívja a testet a lélekkel együtt, hogy tegyen 
vallomást a mindenek Teremtıje elıtt, ajánlja az Istennek a bőnbánat könnyeit és hagyja el 
elıbbi esztelenségét.  
A bőnbánat édes kertjében az embert életadó megújulás várja. De mielıtt bemenne ennek oltalma 
alá, mélyen meg kell érteni, és egész lényével át kell érezni, hogy mennyire veszélyes az Isten iránti 
engedetlenség és az İ szent parancsainak merész lerombolása. A költı az ószövetségi próféta buzgó  
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hevességével haragosan megbélyegzi az emberi lélek gonosztetteit és minden alkalommal a meg-
javulásért, jóságosan megígéri Istennek mindent megbocsátó kegyelmét. 
Az ember vétkezik, törvénytelenséget követ él, elveti az Úr parancsait, mert bőnökben születik és 
életének minden napjában megsokasítja lelki sebein a szennyeket. De mibıl származik az emberi 
lélek bőnbe esése? Mi a legközvetlenebb ok a bőnre? A lélek buzgólkodik, irigykedik az elsınek 
teremtett Ádám bőnbeesésén, úgy érzi, hogy mezítelenül távol van Istentıl, az İ örökkévaló 
országának édességétıl. 
A szenvedély, az anyagiasság, a bujaság, a földi dolgok iránti szeretet, a szerzés, a bir-
toklás: íme ez elválaszthatatlan a vétektől, eltávolít a Teremtőtől. A lélek felöltözött a 
„gyalázat ruhájába" mint a terméketlen fügefa leveleivel és mindez az önhatalmú szenvedélyek 
leleplezésére. Szégyenteljes ruhába öltöztem „amelyet gyalázatosán bevéreztem." Ez a ruha a 
szenvedélyes és buja életbıl van. Szenvedélyes romlásba és anyagi rothadásba kerültem, és attól 
kezdve mostanáig az emberi nem ellensége minden idıben gyötör. Többre becsültem a meg nem 
tartóztatást a dolgok iránti szenvedélyben, a keresésben, és ez most súlyos teherként nehezedett 
rám. 
Krétai András atya különösen megjegyzi, hogy az ember nem tudatlanságból vétkezik, hanem 
"okosan bölcselkedve." Sokszorosan aláhúzza, hogy a keresztény lélek elıtt jól ismeretesek az igaz 
életnek és a bőnökért való könnyes bőnbánatnak jó példái, ismeretesek, de a szenvedélyektıl elra-
gadva az ember nem jár az igazak útjain. Ismerve mindenkit, aki az újszövetségi törvényig élt, lel-
kem, nem lettél hasonlóvá sem Szethez, sem Enoszhoz, sem Hénokhoz, sem Noéhoz. Idegenül állt 
az igazak élete elıtt. Bőneim miatt nem örököltem Szén áldását, sem Jáfet kiterjedt birtokait. De 
kihez hasonlít a bőnös lélek? Káinhoz és Lámekhez, akik megkeményítették testüket gonosztettek-
kel, megölve az értelmet oktalan törekvésekkel.  
Hallván a szemétdombon fekvı, sokat szenvedett Jóbról, lelkem mégsem követted az ı bátorságát, 
nem volt meg az ı erıs akarata. Az akarat minden által, amit tudott kipróbáltatott, türelmetlen ma-
radt. Én is Jóbhoz hasonlóan most megsebesülve meztelenül fekszem szemétdombomon, akinek 
sok gyermeke volt és dicsıséges, hirtelen „gyermektelenné és hajléktalanná" vált, szemétdombját 
palotának tartva, sebeit pedig drágakınek. Hogy szakadozott ruhába öltözködtem, amelyet az 
ószövetségi kígyó isten ellenes tanácsa szıtt.  
A költı még nagyobb mozgatóerıvel újra és újra visszatér ehhez a mély gondolathoz, hogy az is-
tenellenes bőn bırruhát varrt nekem és levette rólam az elsı ruhát: az Istentıl szıttet. „A minden 
szenvedély kezdetei" hátamon az ı haszontalan dolgaikat végzik, és folytatódnak rajtam az ı tör-
vénytelenségeik. Bennem maga „a törvény is erıtlenné vált, üres marad az Evangélium is. Az 
egész Szentírás megvettetett bennem, erıtlenné lett a próféták minden igaz szava, és a bőnök sebei 
annyira megsokasodtak, hogy úgy látszik, nincs orvos, aki kész lenne megtisztítani azoktól.” „Ki 
vagyok zárva a terembıl, a menyegzırıl és a vacsoráról is. Lámpásom, mint olajnélküli kialudt. 
Szunnyadásom alatt be lett zárva elıttem a palota. A vacsorát elfogyasztották, én pedig megkötö-
zött kezekkel és lábakkal kivettettem.” Az ember az élet hiúságában összezavarodik. Mindennapi 
hiúságában elfelejti, hogy az életidı elfolyik vészes gyorsasággal, mint az álom, mint a virág. Az 
életidı minden szempillantással rövidül, a földi út vége minden szempillantással közeleg. A lélek 
pedig ezalatt, hanyag és semmiképp sem készül a félelmetes halálos órára. 

„Kelj fel, a Bíró már az ajtóban áll. Beszennyezıdöm, szenvedélyeim gyönyöre által vonzat-
va. A bölcsesség kedvelıje a bőn kedvelıjévé vált és Istentıl elidegenedetté.” De a bőnbánati ká-
non szerzıje újra és újra visszatéríti gondolatunkat a bőnbánathoz és a bőnbánat megfrissítı har-
matához. Az igazi bőnbánat segít az embernek, hogy a jövıben tartózkodjék "az elıbbi esztelen-
ségtıl, az elıbbi értelmetlenségtıl”. És ha te ember meg akarod ismerni önmagadat, lelked 
természetét, mint az isteni lélek részecskéjét, ha meg akarod ismerni Uradat, Istenedet, tevé-
kenységedben is, szemléletedben is újulj meg! A bőnbánat meghozza ezt a szükséges megúju-
lást. 
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                                         Tarisznya 
 
 
 
 

A papság szentségérıl 
A felszentelés ereje tisztessé teszi a papot, kiválasztja ıt a sokak közül, és nagy 
értékővé teszi a közösség számára. Mert míg tegnap csak egy volt a sok közül, 
most vezetıje már a közösségnek, a kegyesség tanítója és a szentségek kiszol-
gáltatója. Míg külsıleg változatlan marad, valamilyen láthatatlan erı által lelki-
leg magasabb rendővé változott. /Nüsszai Szent Gergely/ 
 
Győlölködésrıl 
Isten semmit sem győlöl és utál annyira, mint a bosszúállót, aki folytonosan el-
lenségeskedés táplál szívében. Ennek büntetése az, hogy Isten irgalmasságát ki-
zárja.  /Aranyszájú Szt. János/ 
Aki a győlöletnek enged, önmagát marcangolja, mert oldalán van hóhér képében 
a haragja, amely folytonosan szabdalja. Aki ellenségei ellen keserőséget táplál 
szívében, az folytonosan vétkezik és bőnben él./Damaszkuszi Szent János/ 

 
Szenvedélyekrıl 
 „ mert, aki amitıl legyızetik, annak szolgája” 2Pét 2,19 
 Az igazán szabad ember az, aki nem szolgál a szenvedélyeinek. 

. 
Szentírásról 
 „Már Dávid, a nagy próféta jól tudta, milyen nagy a Szentírás olvasásának hasz-
na. Azt, aki a Szentírásban állandóan elmerül s annak beszédét élvezi, ahhoz a 
növényhez hasonlítja, amely mindig virágzik a víz folyása mentén. Azt mondja: 
,,Boldog, ki el nem csábul a gonoszok beszédén, és meg nem áll a bőnösöknek 
útján, és meg nem ül a káromlóknak székén. De a törvényre vonja akarata; éj-
nap a törvényt eszében forgatja. Lesz, mint a fa, mely elültettették folyóvizek 
mentében'' (Zsolt 1,1-3). 
            A víz folyása mellé ültetett és a vízhez közeli fának, melyet a víz állandó 
bısége öntöz, nem árthat az idıjárás szeszélye; sem a hevesebb napsütés nem 
ijeszti meg, sem az erısebb szárazságtól nem kell tartania, mert a benne felgyü-
lemlett bıséges nedv a nap kívülrıl rátörı hıségét nyomban elhárítja és ártal-
matlanná teszi. 
Éppúgy az a lélek is, amely a Szentírás folyásánál ül, az öntözi állandóan, midın 
annak a nedvét és a Szentlélek harmatát magába győjti, minden ártalmas dolog-
nak ellenáll. Ha betegség, rosszindulat, vád és rágalom, vagy bármilyen meg-
gondolatlanság, vagy a világ minden rosszasága rátör egy ilyen lélekre, könnyen 
kioltja a szenvedélyek tüzét. Mert elégséges segítséget nyújt neki a Szentírás ol-
vasása. Sem a nagy hírnév, sem a fenséges hatalom, sem a jóbarátok segítsége, 
sem más emberi dolog nem tud annyi vigaszt adni, mint a Szentírás olvasása. 
Vajon miért? Mert amazok tünékenyek és mulandók s ilyen a vigaszuk is. Ám a 
Szentírás olvasása beszélgetés Istennel. Akit Isten vigasztal meg szomorúságá-
ban, micsoda teremtmény dönthetné azt bánatba?(Aranyszájú Szent János) 

Nyomdai  munkálatok: RAM-KER Bt. Tel.: 48/ 345-198 


