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Összefoglalás
1485 Húsvét estéjén az Úr Jézus megmutatta magát apostolainak, "és mondta nekik: »Vegyétek a
Szentlelket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, azoknak meg vannak bocsátva; akikét megtartjátok,
meg vannak tartva.«" (Jn 20,22-23)
1486 A keresztség után elkövetett bűnök bocsánata egy külön szentség által nyerhető el, melyet a
megtérés, gyónás, bűnbánat vagy kiengesztelődés szentségének nevezünk.
1487 Aki vétkezik, megsérti Isten dicsőségét és szeretetét, saját istengyermekségre meghívott
emberi méltóságát és az Egyház - melyben minden egyes kereszténynek élő kőnek kell lennie - lelki
javát.
1488 A hit szemével nézve a legnagyobb rossz a bűn, és a bűnnek vannak a legrosszabb
következményei magára a bűnösre, az Egyházra és az egész világra nézve.
1489 A visszatérés az Istennel való közösségre, mely a bűn miatt elveszett, az irgalommal teljes és
az emberek üdvösségével törődő Isten kegyelméből fakadó folyamat. E drága ajándékot kérni kell
önmagunk és mások számára.
1490 Az Istenhez való visszatérés folyamata, melyet megtérésnek és bűnbánatnak nevezünk,
magában foglalja az elfordulást az elkövetett bűnöktől és a "többé nem vétkezem" szilárd
elhatározását. A megtérés tehát a múltra és a jövőre egyformán irányul; az isteni irgalomba vetett
reményből táplálkozik.
1491 A bűnbánat szentsége a bűnbánó bűnös három cselekedetéből és a pap föloldozásából
szövődik. A bűnbánó cselekedetei: bánat, gyónás, vagyis a bűnök föltárása a pap előtt, az
elhatározás a jóvátételre és a jóvátétel elvégzése.
1492 A bánatot (töredelemnek is mondjuk) hitből fakadó indítékoknak kell fölébreszteniük. Ha a
bánat az Isten iránti szeretetből fakad, "tökéletes"; ha más indokokra támaszkodik, "tökéletlen".
1493 Aki el akarja nyerni a kiengesztelődést Istennel és az Egyházzal, minden súlyos bűnét meg
kell vallania a pap előtt, melyeket még nem gyónt meg, s melyekre gondos lelkiismeretvizsgálat
után emlékszik. A bocsánatos bűnök meggyónása nem kötelező, de az Egyház által nagyon ajánlott.
1494 A gyóntató "elégtételt", "vezeklést" javasol a gyónónak a bűnnel okozott kár jóvátételére és a
Krisztus tanítványaira jellemző lelkületet helyreállítására.
1495 Krisztus nevében bűnöket csak olyan papok bocsáthatnak meg, akik az egyházi hatóságtól
feloldozási joghatóságot kaptak.

1496 A bűnbánat szentségének lelki hatásai:
• kiengesztelődés Istennel, ami által a bűnbánó visszanyeri a kegyelmet;
• kiengesztelődés az Egyházzal;
• az örök büntetés elengedése, mely a halálos bűn miatt fenyegetett;
• a bűnökért járó ideigtartó büntetések legalább részleges elengedése;
• a lelkiismeret békéje és derűje, lelki vigasztalás;
• a lélek erőinek növekedése a keresztény küzdelemhez.
1497 A súlyos bűnök személyes és maradéktalan megvallása, melyet feloldozás követ, az egyetlen
rendes eszköz az Istennel és az Egyházzal való kiengesztelődésre.
1498 A búcsúk által a hívők önmaguknak és a tisztítótűzben lévő lelkeknek is elnyerhetik a
bűnökért járó ideigtartó büntetések elengedését.
ténő kiengesztelődés legkifejezőbb formája.

