
LUKÁCS LÁSZLÓ Bocsánatkérés
Hamvazószerdán megrendítő esemény játszódik le Rómában. A
Szentatya bocsánatot kér mindazokért a bűnökért, amelyeket a ke
resztények valaha is elkövettek. A bocsánatkérést sokféleképpen
lehet értelmezni. A kívülállók közül egyesek kárörvendőendörzsö
lik a kezüket: "Lám, végre az egyház is bűnvallomásra kény
szerül". A hívek némelyike viszont úgy érzi, hogy ez a gesztus
megingalja az egyház szentségébe vetett meggyőződésüket.

A pápa már a jubileum előkészítésekor felszólította az egyhá
zat: "Nem lépheti át az új évezred küszöbét anélkül, hogy ne
sürgetné gyermekeit, hogy tisztuljanak meg a bűnbánatban a té
vedésektől, a hűtlenségtől. az állhatatlanságtól és a késedelmes
szívűségtől. A tegnap bukásainak beismerése a hűség és a bátor
ság tette, mely segít erősíteni hitünket, s figyelmesebbé és kész
ségesebbé tesz a ma nehézségeinek és kísértéseinek leküzdésére."

Az egyház sajátos kettősségére s ennek következményeire már
a II. Vatikáni zsinat felhív ta a figyelmet: "Az egyház, mely bűnö

söket foglal magába, egyszerre szent és folytonosan megtisztulás
ra is szorul, a bűnbánat és megújulás útját járja szüntelen" (LG 8.).

Az elfogulatlan történelmi tapasztalat megerősíti ezt a kettős

séget. Egyfelől, "az egyház története az életszentség története". A
kívülállók szerint is a keresztények erkölcsös, gyakran önfeláldo
zó életük miatt hasznosak a társadalomnak. Ifjabb Plinius, Bythi
nia kormányzója már a 2. század elején így ír róluk Traianus csá
szárnak: "Esküvel kötelezik el magukat, nem valami bűnre, ha
nem arra, hogy lopást, rablást, házasságtörést nem követnek el, sza
vukat meg nem szegik, és a rájuk bízott jószágot le nem tagadják."

Az éremnek azonban van másik oldala is. Szintén a Szentatya sza
vaival: "Azt azonban be kell látnunk, hogy a történelem sok olyan
eseményt is följegyzett, melyek a kereszténység ellen-tanúságai. (...)
Mi magunk is hordozzuk az előttünk éltek bűneinek és tévedéseinek
terhét, akkor is, ha tetteikért nincs személyes felelősségünk. (...) De mi
magunk is - akik az egyház fiai és leányai vagyunk - vétettünk. és
akadályoztuk. hogy Krisztus menyasszonya teljes szépségében
ragyogjon. A mi bűneink akadályozták a Szentlélek működését

sok ember szívében. Hitünk gyöngesége sokakat közörnbösségbe
taszított, és távol tartott a Krisztussal való igaz találkozástól."

A pápa kívánsága: "Mint Péter utóda sürgetem, hogy az egy
ház boruljon térdre Isten előtt az irgalmasság ezen évében, és
kérjen bocsánatot gyermekei korábbi és jelenlegi bűneiért. Mind
nyájan vétkeztek, és Isten előtt senki sem mondhatja magát igaznak."

Hogyan valósul ez meg és mit eredményezhet olyan kusza és
változó történelmi helyzetben, amilyen a század második felében
hazánkban kialakult?
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