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Igazság és bűn
Kísérlet a bűn fogalmának morál-episztemológiai
megközelítéséhez

Tézisem, amiről szólni kívánok, így hangzik: a bűn nem más, mint
vétség az igazság ellen. Ez az állítás természetesen magyarázatra
szorul. Elsősorban nem jogi értelemben vett vétségről és igazságról
van itt szó, hanem sokkal egyetemesebb filozófiai és teológiai
összefüggésben kell tárgyalnunk az igazság és a bűn kapcsolatának
kérdését.

A téma időszerűségétaz is indokolja, hogy szociológiai tényként
megállapítható: a posztkeresztény társadalmakban szinte kihalt az
erkölcsi értelemben vett bűntudat, és ezzel párhuzamosan meg
jelent az igazság lejáratása, sőt áruba bocsátása is. Természet
tudományos értelemben talán még van, de antropológiai és pszi
chológiai összefüggésben aligha beszélhetünk manapság objektív,
maradandó, eszményi igazságról, legfeljebb az "én" igazságomról,
ahol a feltétlenség mozzanata többnyire a konok ragaszkodásban
és a mások igazságával szembeni intoleranciában nyilvánul meg.
Pedig az igazság feltétlen és transzcendens, sőt teológiai értelem
ben természetfölötti. Nem véletlen, hogy az, aki magát "útnak,
igazságnak és életnek" mondta, nemcsak onto-teológiai, hanem
morális szempontból is abszolút szent volt! Igazság és erkölcsi tö
kéletesség e transzcendens szinten lételméletileg is fölcserélhető, s
ebből következik, hogy az erkölcsi bűn az igazság hiánya (nem az
elégséges információ-hiány vagy a tévedés értelmében), pontosab
ban a bűn a nem-igazság vagy féligazság abszolút igazságként való
tételezése.

Ezt az állapotot mutatja be (és leplezi le) a Biblia első és utolsó
könyve, amikor rámutat arra, hogy az emberi nem tragédiája (az
ősbűn) hazugsággal kezdődött, aminek oly végzetes következ
ménye lett, hogy mindazok, akik "szeretik és cselekszik a hazug
ságot", ki lesznek zárva az új teremtés isteni rendjéből.

A bún megismerésének és felismerhetóségének nehézsége

Bibliai-teológiai
megközelítés

A bűntudat nem pusztán lélektani, hanem ismeretelméleti meg
közelítésben is értelmezhető. A bűn tudatossá (intellektuálisan ref
lektálttá) tevése sokszor nem könnyú feladat és épp ezért akár
hányszor megnehezíti a bűn felismerését is. A bűn ugyanis kivonja
magát az emberi gondolkodás ellenőrzése alól. Anélkül, hogy az
ember lényegéhez tartozna, mégis azt kell mondanunk, hogy a bűn
.rnélyen emberi". Valóban, úgy el vagyunk .rnerülve" benne, hogy
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A bún ésa búnösség

Deut 18,21·22; Jer 28;
Ez 33,33

Róm 3,21·24
Krisztus mint

világosság

Jn9,39-41
Jn 8,55; 1Jn 1,6. 8; 2,4,

1Jn 1,10; 5,10

Jn 8,44

nehezünkre esik a bűnt a maga objektív valóságában szemlélni.
Nem kétséges, hogy tudunk a bűn lehetőségéről, és mindig meg is
állapítjuk, hogy mennyi gonoszság van a világon. Csakhogy ezt a
gonoszságot többnyire felebarátunkban, továbbá környezetünkben
(és nem magunkban) fedezzük föl. Pedig a bűn igazi felismerése
(és megismerése) csak egyes szám első személyben lehetséges: "Én
vétkeztem". Nekem van - ha mégoly zavarosan is - bűntudatom,

és én hallom a lelkiismeret szavát. Ám mégis hajlamosak vagyunk
arra, hogy a lelkiismeretünket akár lélektani (a "felettes én" -re)
vagy szociológiai (a kialakult társadalmi szokásokra) érvekre való
hivatkozással elaltassuk.

Itt jön segítségünkre a bibliai kinyilatkoztatás. Isten igéje a kez
detétől a végéig az ember bűnéről szól. Ám a Szentírás sem nyújt
egzakt definíciót a bűnről, hanem történelmi eseményeken nyug
vó példákkal illusztrálja az ember bűnös voltát. Ezek a történetek
épp azt szemléltetik, hogy a bűnös nem akarja a saját bűnét meg
ismerni és beismerni. Egyedül Isten akaratának tükrében - aki ti.
szembesíti őt gonoszságával - hajlandó az ember (egyszer-egy
szer) arra, hogy belássa, ő valóban bűnös. Az ószövetségi prófé
ták egyik fő feladata épp az volt, hogy a választott népet és ve
zetőiket szembesítsék saját bűnükkel. Ezzel szemben a hamis pró
féták megnyugtatták a népet és hamis biztonságtudatot alakítot
tak ki benne. Az igazi próféta ismertetőjegye - az Ószövetség sze
rint - épp igaz volta, vagyis az, hogy amit mond, az valóban
majd meg is történik.

Az Újszövetség egészen szélsőséges formában tátja elénk a bűn

hazug jellegét. Az írástudók és farizeusok bűne az, hogy ön
magukat igaznak tartják, s ezért sem Keresztelő Szent János bűn

bánatra ösztönző igehirdetését, sem Jézusnak az Isten Országa itt
létéről szóló örömhírét nem fogadják el. E bűnbe való "beleágya
zottság" oldaláról nézve tárulhat fel számunkra a bűn igazi lé
nyege. Szent Pál, a megtért farizeus fölismeri a bűn egyetemessé
gét s ennek kapcsán a bűn üdvtörténeti értelmét. "Mindnyájan
vétkeztek ugyanis és nélkülözik Isten dicsőségét. Kegyelme jóvol
tából azonban ingyen történik megigazulásuk Jézus Krisztus
megváltása által."

Alig fél évszázaddal később Szent János apostol ezt a misztéri
umot még jobban megvilágítja. Azt mondja, hogy Jézus Krisztus
a világosság és az igazság, aki eljött ebbe a világba. Vele áll
szemben a bűn sötétsége és igaztalansága. Ám aki Krisztushoz
tartozik - írja -, világosságra és igazságra jut. Továbbá, aki azf
meri állítani magáról, hogy nincs bűne, az vak és hazug, mégpe
dig úgy, hogy magát Istent is hazuggá teszi. Ez az ember a sátán
követője lesz, "aki kezdettől fogva hazug, sőt ő maga a hazugság
atyja". S ezen a ponton tudunk továbblépni, hogy a bűn lényegét
- most már filozófiai szempontból - megközelítsük.
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A val6tlanság és igaztalanság lényege

A bún episztemológial
megközelítése

A hamis és az igaz

A bűn igaztalansága, illetve logikátlansága az, hogy szabad akarat
tal valami olyasmit teszek, vagy olyanná kívánok lenni, ami legmé
lyebb emberi lényegemnek ellentmond. A bűn lehetősége rátapint
emberlétünk belső hasadására, amit racionálisan aligha tudunk
megérteni. A bűn ilyen értelemben természetellenes, és mégis tér
ben-időben egyetemes jelenség, ami alól egyetlen ember sem von
hatja ki magát. Ezen aporiát csak úgy oldhatjuk fel, hogy a bűn

tényét legitimizáljuk, vagy úgy, hogy a bűnt normává tesszük, vagy
oly módon, hogy az erkölcsi normát abszolutizálva oly magasra
helyezzük a mércét, hogy az már mindennapi erkölcsi magatartá
sunkat nem is érintheti.

A bűn filozófiai vizsgálata kénytelen ezzel az aporiával szem
behelyezkedni. Nemcsak érthetővé kell tennünk az aporiát, amennyi
re ez csak lehetséges (hogy ti. az ember, amikor bűnt követ el, ak
kor természetének mond ellent), hanem arra is rá kell mutat
nunk, hogy a bűn elkövetése egyben az erkölcsi norma összeom
lását is eredményezheti a gyakorlatban anélkül, hogy az ember
általánosságban ezáltal elveszítené erkölcsi fogékonyságát és az
erkölcsi norma iránti tiszteletét. Ám ha a bűn hamis, igaztalan
jellegére figyelünk, akkor ez az aporia mégis feloldható. Ama is
mert skolasztikus axióma - mely szerint "minden, ami van, épp
azért, mert létezik, egyben igaz is" - összefüggésében értel
metlennek tűnik. Igaznak és hamisnak ugyanis csak emberi
kijelentéseket tekintünk, és ezt a megkülönböztetést csak ezekre
az állításokra vonatkoztathatjuk. Azt a kijelentést, ami a dolog
tárgyi tartaimát fejezi ki (vagyis azzal "megegyezik"), igaznak, az
ellenkező esetet pedig hamisnak tartjuk. Ám az "igaz" jelzőt sze
mélyekre és dolgokra is alkalmazzuk abban az értelemben, hogy
valaki vagy valami igaz, hiteles, vagyis olyan, amilyennek eszmé
nyileg lennie kell. Ilyen értelemben mondjuk, hogy valaki "igaz
barát", vagy "igazán boldog".

Egyedül az ember "kiváltsága", hogy számos korlátozó ténye
ző ellenére csak ő tud igaztalan és hamis lenni, és épp ennek
felismerése vezet ahhoz, hogy filozófiailag képesek legyünk meg
érteni a bűn lényegét. A bűn tehát nem más, mint szabadon akart
igaztalan magatartás - gondolat, szó, cselekedet és mulasztás
formájában. A bűn tehát nem csupán absztrakt valóság, hanem
sajátos helyzetekben egészen konkrét, mert az embertársat, a do
log tárgyi tartalmát, sőt Istent is érinti. Minden élethelyzetben le
het az ember igaz és igaztalan (hamis) egyaránt.

Ha egy ember magatartása hamis (nem hiteles), akkor ez az
ember igaztalanná vált, mert külső megnyilvánulásai nincsenek
összhangban a lényegével. Amikor az ember vétkezik, akkor leg
mélyebb önmagából cselekszik, s még sincs egészen önmagánál,
sőt identitása is veszélyben forog. Hiszen amikor valaki vétkezik,
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akkor nincs egészen önmagánál. Nem lényegének megfelelő, nem
"igaz", hanem igaz-talan.

A bűn tehát - úgy mint valótlanság, igaztalanság - nem va
lami módon lényünk lényegéhez periférikusan csatlakozó mozza
nat, hanem a lényünk egészét érintő tulajdonság. Én vagyok 
bűnös magatartásom következtében - az igazság hiányának álla
potában. Vagyis én vagyok "bűnös".

Ám szerencse, hogy az ember időbeni létező, s ezért képtelen
egyetlen cselekvési aktusban a maga lényegét mindenestül kife
jezni. Ezért evilági életében senki sem egészen "igaz", s ugyanígy
az igaz mivolt hiánya, az igaztalanság szintén sohasem érintheti
egészen az ember lényegét. Tehát nemcsak bűnösök vagyunk, ha
nem mindig bűnösök is vagyunk - ám ez is elég nagy baj. Már
pedig ez azt jelenti, hogy torzképei vagyunk annak, aminek ere
dendően lennünk kellene. Létünk így a tagadással van megjel
legezve, s valamiképpen "létező nem-létté" tesz bennünket. Ez az
igaztalan-lét paradoxona, és csak az ismeri föl valóban a bűn

romboló jellegét, aki a létigazság (aminek meg kellene lennie a lé
tezőben) e hiányát fölfedezi a bűnben.

Bún és megbocsátás Az előbbiekból először is az következik, hogy mind az igazság,
mind a tévedés valami más közvetítésével jut el hozzánk, neveze
tesen azon "keresztül", amire megismerésünk irányul. Ám ugyan
ez érvényes a morális értelemben vett "igaz" és "igaztalanság" ál
lapotára is, vagyis a bűnre, ami igaztalanság, mert etikai igaz vol
tunk, identitásunk hiányát tárja föl. Ezért még a legmagányosabb
búnnek is van közösségi dimenziója. A bűn ugyanis sohasem
pusztán "magánügy". Az "én bűnöm" valamiképpen mindig
megsérti a "másik" jogát is, aki igényt tarthat az én "igaz", hite
les voltomra. Ugyanis mindenki igényt tarthat arra, hogy olyan
legyek, amilyen lehetek, és amilyennek lennem kell. Teológiai
nyelven megfogalmazva: Isten jogot formálhat arra, hogy olyan
nak lásson, amilyennek megteremtett, és aminek öröktől fogva el
gondolt és akart. Ebben az összefüggésben értelmezhető egyéb
ként a bűn hagyományos meghatározása is, nevezetesen az, hogy
a bűn nem más, mint "Isten megbántása" - ámbár e téma teljes
értelmezése csak a krisztológia összefüggésében tárul fel szá
munkra. Az előbb elmondottakból még az is következik, hogy a
bűn a megbocsátás után kiált, aminek gyümölcse csak az lehet,
hogy visszahelyez bennünket a lényegünknek megfelelő létbe,
vagyis igaz mivoltunkba. Ezért a bűnbocsánatot (és annak szent
ségét) nem tekinthetjük pusztán csak úgy, mint vallási gyakorla
taink perifériájára szorult - korhoz kötött - szokását vagy vala
miféle "fényűzését", aminek gyakorlásáról akár le is mondha
tunk. Ellenkezőleg: ha nekem Isten az ő egyházán keresztül felkí
nálja a megbocsátás lehetöségét, akkor ez komoly dolog, ami
egész lényemet és legszemélyesebb létemet is érinti. Minden más
"módszer" és "kísérlet", ami "bűn okozta" igaztalanságomtól
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meg akar szabadítani, meddő próbálkozás csupán, ami még job
ban elmélyíti bűnösségemet (még akkor is, ha ezt a tudatalattiba
süllyesztem). A következőkben épp ennek a veszélyére kívánok
rámutatni.

Az igaztalanság megkettózódése

A bűn

morál-pszichológiai
megközelítése

1Az"igaztalanság"
szóval azt kívánom itt

érzékeltetni, hogy a bűn

nem valamiféle
"pozitívum", hanem
mindig hiány: itt az
igazság hiánya 
nevezetesen azon

erények, jó
tulajdonságok hiánya,

amelyeknek gyakorlása
elvárható lenne tőlem.

Jn 3,21

Gen 3,8. 12
2Sám 11

A bűn elleplezése

Az igaztalanság átka épp az, hogy belső (mondhatnánk dialekti
kus) szükségszerűséggel mindig mélyebb igaztalanságot indukál.!
Nemcsak abban az értelemben igaz ez a megfigyelés. hogy minden
gonoszság újabb gonoszságot hív elő, vagy amint a zsoltáros
mondja: "abyssus abyssum invocat" (a bűn .mélysége" újabb
"poklokat" tár föl), avagy - amint ismeretes -, hogy a hazugságot
csak újabb hazugságokkal lehet alátámasztani. Inkább arról van
szó, hogy amint a kezdetben "kis hiba" súlyos hibát ered
ményezhet a végállapotban, ahogy az egyik tévedés vonzza a má
sikat, amorális "igaztalanság" is - "második szinten" - még job
ban fokozza az ember igaztalanságát, olyannyira, hogy a végén
már a tévedést igazságnak, a bűnt pedig erénynek nevezi. Amikor
a bűnt azzal jellemeztük, hogy az valójában nem más, mint vétség
az igazság ellen, s így valamiképpen igaztalanság, akkor ezen igaz
talanság megkettőződését kell elsősorban szemügyre vennünk.
Hiszen épp ez a megfigyelés tátja föl számunkra a legdrasztiku
sabb módon a bűnös állapot kiúttalanságát.

A következőkben e megkettőződés három formáját (vagy szint
jét) különböztetjük meg. Először e megkettőződés abban nyilvá
nul meg, hogy valaki nem akarja tudomásul venni azt, hogy a té
vedés nem igazság, az igaztalanság pedig nem etikai igaz mivolt.
Ezért a bűnös elkendőzi az igazságot, a maga búnösségét, Nem
véletlenül mondja Jézus: "Mindaz, aki gonoszságot cselekszik,
gyűlöli a világosságot, nem akar a napfényre jönni, nehogy go
nosz tettei leleplezödjenek". Ádám első reakciója a bűnbeesés

után az volt, hogy el akart rejtőzni Isten elől, és a felelősséget

Évára hárította. Dávid a maga házasságtörését azzal kívánja el
tussolni, hogy Uriást a biztos halálba küldi. Azért kendőzzük el
az igazságot, hogy igaztalanságunk igazságnak tűnjék, s nehogy
lelepleződjék az, hogy valójában igaztalanok vagyunk.

Mivel a bűn elleplezésének taktikájában az elrejtőzés és a szé
gyenkezés nem kecsegtet sokáig sikerrel, a bűnös kísérletet tesz a
második fokozatra való átlépésre, és megpróbálja a maga tévedé
sét, bűnösségét, igaztalanságát letagadni. Azt állítja, hogy a bűn

nem történt me~ sőt nem is létezik, illetve valótlanság azt állíta
ni, hogy megtörtént. Ezt egyszerűen így fejezzük ki: én nem vét
keztem. Ugyanis amit tettem, az nem volt bűn. Ám a bűn igazta
lanságának Jézus ezt a formáját is leleplezi. "Ha vakok volnátok,
akkor nem lenne bűnötök! Most azonban azt mondjátok, látunk.
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Ezért megmaradtok bűneitekben." Ez az, amit János apostol első

Jn 9, 41 levelében így fejez ki: "Ha azt mondjuk, hogy nincs bűnünk, ön
magunkat csapjuk be, és nincs meg bennünk az igazság." Ez a
magatartás magát Istent teszi hazuggá, hiszen az egész üdvtörté

lJn 1,8 net arra épül, hogy a Biblia az ember búnösségét állítja (bűn nél
kül hogyan is lenne lehetséges a megváltás?). Az apostol így foly
tatja: "Ha azt állítjuk magunkról, hogy nem vétkeztünk, akkor

lJn 1,10 magát Istent tesszük hazuggá, s ezért az ő igéje nincs bennünk."
Persze anélkül, hogy e végső konzekvencia tudatosuIna bennünk,
mindnyájan megtapasztalhattuk már azt a kísértést, mely arra
ösztönöz, hogy ilyen módon szabaduljunk meg bűneink igazra
lanságától.

S itt következik végül a harmadik s egyben legelkeseredettebb
próbálkozás a bűn elleplezésére. Ez pedig nem más, mint a ma
gam téves állításának igazként való tételezése. Ez nem elégszik
meg csupán az igaztalanság elhárításával, hanem az igaztalant
igazként. sőt abszolút igazságként kívánja beállítani. Ez volt a fa
rizeusok bűne, akik az igazságot maguk kívánták definiálni, és a
maguk igazsága szerint kívántak élni. Jézus a farizeusokat kép
mutatóknak, "hüpokritai"-oknak, színjátszóknak mondja a szó
eredeti, ókori értelmezésében, mivel másnak akarnak látszani,
mint amilyenek valójában. S mivel ezt a szerepet jól játsszák, úgy
vélik, hogy ők igazak. Így aztán nem látják be, hogy - épp el
lenkezőleg - ők az igaztalanság állapotában vannak. Jézus "va-

Mt 15,14 koknak" és "vakok vezetőinek" nevezi őket. Hogy hová vezet ez
a magatartás, azt épp Jézus pere illusztrálja a legjobban. Ők
mondják: "Nekünk törvényünk van, és a törvény szerint meg kell

Jn 19,4 - ti. Jézusnak - halnia."
Pál, a megtért farizeus az igaztalanság eme állapotát a saját ta

pasztalatából ismerte meg. Amit ő "egykor" igazságnak tartott,
pontosan az az "igazság" tette őt az igazság üldözőjévé. Ezért a
jövőben - amint írja - nem akarja már a maga igazságát keres-

Fil 3,9 ni, ami a törvényből származik, hanem azt az igazságot, ami a hit
által Krisztushoz vezet, s amit. Isten a hívőknek ad meg.

Ehhez az igazsághoz Pál csak a Krisztustól kapott megtérés ál
tal juthatott el. Nem kétséges, teljességgel lehetetlen, hogy valaki
az igaztalanság e végső állapotából önmagát kiszabadítsa. Itt
ugyanis már nincs többé igazság, mert amit e fokon valaki
igazságnak nevez, az nem igazság, hanem maga az igaztalanság.
Ezt az állapotot találóan az "igazságtól való megfosztottság" ál
lapotának is nevezhetjük: az igazság hiánya ebben az összefüg
gésben nem más, mint valótlanság, tévedés, hamisság, ami önké
nyesen igazságként tételezi magát. Egyébként a bűn különféle el
nevezései is - legyenek azok jogi vagy erkölcsi bűnök - minde
nütt feltárják az egyes fogalmak eredeti jelentésében az igazság
hiányának megállapítását. A "szeplő" (makula) a tisztaság hiá
nyát, a gyarlóság az erkölcsi erő hiányát, a vétség s maga a bűn
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- akár erkölcsi (peccatum), akár jogi (delictum) értelemben 
szintén az egész igazság hiányát hangsúlyozzák.

Megváltás, bűn-megvallás, bűnbocsánat

A bún dogmatikai
megközelítése

A búnbocsánat
feltételei

Jn21, 15·17

Az erkölcsi igaztalanságtól való szabadulás, továbbá a bűn alól va
ló feloldozás, pusztán emberi oldalról nézve, lehetetlen. Ezért nem
volt lehetséges - amint a fentiekben láttuk -, hogy ezt a kérdést
csak filozófiai módszerrel közelítsük meg, hanem a teológia mód
szerét is segítségül kellett hívnunk, hogy a kinyilatkoztatás oldalá
ról is lássuk e témát.

A bűnbocsánat első feltétele a magunk igaztalanságának beis
merő belátása. Csak aki a maga igaztalan voltát mint az igazság
elleni vétséget elismeri, az képes eljutni az igazságra. Az elismerő

és beismerő megtérés nélkül nem lehetséges a bűnbocsánat. Az
egyház élő gyakorlata is ezt bizonyítja. A bűnbánat szentségében
a bűn beismerése és megvallása annyira a középpontban állt és
áll, hogy ezért nevezik e szentséget gyónásnak. Ám az első és
alapvető bűnbocsánat a keresztség szentségében történik meg, és
ez nem lehetséges valamiféle megvallás nélkül, hiszen csak azt
szabad megkeresztelni, aki (vagy aki helyett a keresztszülő) meg
vallja hitét a Szentháromságos egy Istenben, aki a bűnöket - és
a keresztelendő bűneit is - megbocsátja.

A bűn megvallása a megbocsátás másik feltételét is feltárja: a
bűn-megvalló belátja, hogy képtelen a maga erejéből eljutni a
megtéresre. A bűn felismerésének és elismerésének feltétele, hogy
az ember meg legyen váltva: vagyis valaki másnak kell őt az
igazsághoz segítenie, aki szembesíti őt a maga igaztalanságával.
Az igazság mindig a másik felé fordul, akinek számára mint
igazság megismerhető. Ezért - alapvetően - elgondolható. hogy
egy másik személy épp az "én igaztalanságomban" az "én igaz
ságomat" ismeri meg, és azt szemem elé is tárja. Épp e ponton
különbözik a gyónás a pszichológiai, gyógyító beszélgetéstől. Ez
utóbbiban ugyanis a pszichológus vagy pszichiáter szembesíti a
pácienst a maga igaztalanságával. de pusztán természetes szinten.
A gyóntató pap viszont a természetfeletti igazságot ismeri fel a
gyónó bún-megvallásában, ahol ti. lelepleződik a bűnbánó igazta
lansága, vagyis természetfölötti élete igazságának részleges hiánya.

Szent Péter apostol bibliai példája találóan mutatja be azt az
esetet, hogy miként találhatja meg valaki a maga igazságát a má
sikban. Miután háromszor megtagadta Jézust, eszébe jutnak az
Úr korábbi szavai, s ez, továbbá Jézus szomorú pillantása tuda
tossá teszi benne a maga igaztalan, bűnös voltát, s ezért tudja ké
sőbb válaszolni a Feltámadott kérdésére: "Uram, te tudod, hogy
szeretlek". Péter Jézus tudásában (nevezetesen, hogy Jézus tudja
azt, hogy Péter őt szereti) találja meg a saját igazságát. Ugyaneb-
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Jn 14,6

Abűnbocsánat joga

2VÖ. R. Guardini, Der
Herr, Basel, 1944,

155-156

ben az értelemben lehet Krisztus, aki maga "az igazság", minden
ember számára az "erkölcsi igaztalanságtól megváltó igazság".

Némelykor e "megváltó" "igazság-szolgálat" emberek által is
gyakorolható. Ez történik minden testvéri feddésben és meg
békélésben is, amiről Máté evangéliuma szól a 18, lS-17-ben. Ám
a legjobb szándékú ember sem képes arra, hogy maradék nélkül
a magam igaztalanságának felismerésére és elismerésére késztes
sen - főleg, ha ez az igaztalanság történetesen épp őellene irá
nyult. A békülő beszélgetés legfeljebb olyan kiengesztelődést

eredményezhet, ami az igaztalanságot már tovább nem tartja szá
mon, de magát a tényt meg nem történtté nem képes tenni. Mert
erre csak az Isten képes. Egyedül neki van joga a bűnök megbo
csátására. Egyedül ő teheti az isteni számonkérés szempontjából
nézve "meg nem történtté" azt, ami egyszer megtörtént. Az isteni
megbocsátás formailag nem más, mint az első teremtés fordított
"művelete".

A semmiből "valaminek" a létrehozása maga a teremtés. A va
laminek (ti. a bűnnek, az igazság hiányának) a semmibe (meg
nem történtbe) "helyezése" a teremtés inverze. De tartalmilag itt
még sokkal többről van szó. Az isteni megbocsátás nemcsak a
semmibe "teremti" vissza az igazság-hiányában létezőt (az
igaztalanságot, a bűnt) - negatíve -, hanem pozitíve az eredeti
és örök igazságba, igaz mivoltába emeli föl az embert. (Termé
szetesen ez csak elméleti-teológiai szempontból van így. Pszicho
lógiailag a bűn - még a megbocsátás után is - nyomot hagy a
lélekben, teológiailag pedig mint ún. büntetés-adósság tovább
egzisztálhat.) S ez már nem pusztán valamiféle "visszateremtés",
hanem ez maga az "új teremtés". Hiszen itt a megbocsátó Isten
újjáteremti, a keresztségi ártatlanság igaz állapotába helyezi
vissza a bűnbánó bűnöst. Romano Guardini a Der Herr című mű

vében szépen ír arról, hogy az "első és az új teremtés" közé van
iktatva a halál mozzanata, mint megsemmisülés, amibe az ember
mintegy alámeríttetik a keresztségben (és a "fárasztó keresztség
ben", a bűnbánat szentségében), hogy Krisztussal meghalva, vele
együtt fel is támadhasson az új, igaz életre, arra, amire Isten ere
dendően teremtette." 2

R. Guardini szavai arra figyelmeztetnek, hogy a bűn és megbo
csátás kérdésének filozófiai elemzése alázatra késztet bennünket,
mert olyan titokkal állunk itt szemben, amire csak a kinyilat
koztatás deríthet fényt. A filozófusnak azonban megfontolandó
és csodálkozásra késztető az a felismerés, hogy az ember számára
önmaga igazsága nagy misztérium. Csak megtért bűnösök lehe
tünk (és vagyunk), akik Istentől nyertek bűnbocsánatot. Ezt az
igazságot pedig mindnyájan csak Krisztusban birtokolhatjuk.
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