
A kiengesztelődés

LUKÁCS LÁSZLÓ Útján
Szerte a világon, de főleg Rómában nagy erővel folynak az előkészü

letek a jubileumi évre. II. János Pál pápát azonban nem az építkezések
és a szervezkedések foglalkoztatják, hanem az egyház belső felkészü
lése. A pápa már 1993-ban bejelentette: "A második évezred végén
lelkiismeretvizsgálatot kell tartanunk, hol tartunk, hová vezetett ben
nünket Krisztus, hol tértünk el az Evangéliumtól."

Ezt a kollektív s az egyház kétezer éves törtérielmét átfogó lel
kiismeretvizsgálatot - "az emlékezet megtisztítását" - XXIII. Já
nos pápa és a IL Vatikáni zsinat óta mindegyik pápa sürgető fel
adatának érezte. A legnagyobb hatást mégis II. János Pál nyilatko
zatai váltották ki, aki mintegy száz alkalommal kért bocsánatot az
egyház egyes tagjai és intézményei által elkövetett bűnökért.

Az egyik legfájdalmasabb történelmi terhe az egyháznak a ke
resztény egység hiánya. A zsinat második ülésszakát megnyitó be
szédében VI. Pál pápa használta először a Horatiustól kölcsönzött
kifejezést a nem-katolikus keresztény testvérekhez szólva: "megbo
csátunk és bocsánatot kérünk". A zsinat átvette a kifejezést: "aláza
tosan könyörögve kérünk bocsánatot Istentől is, testvéreinktől is, vi
szont mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek" (UR?).

II. János Pál pápának az egyház nevében végzett lelkiismeret
vizsgálata részben lezárult történelmi eseményekre terjed ki (pél
dául a kereszteshadjáratok, az inkvizíció, a rabszolgakereskede
lem, a vallásháborúk), részben viszont olyanokra, amelyeknek a
szereplői, vagy azok leszármazottai ma is élnek.

Hogy milyen hatást válthat ki a történelem krisztusi lelkületű fe
lülvizsgálata, azt legjobban talán a lengyel-német kiengesztelődés

példázza. A kezdeményezés a lengyel püspököktől indult ki: a len
gyel kereszténység milleniumán, 1966-ban levéllel fordultak a német
püspökökhöz, "megbocsátva és bocsánatot kérve". A német püspö
kök "meghatottan és örömmel" fogadták a levelet, bocsánatot kérve
és Isten irgalmára utalva ajánlottak új kezdetet a két nép kapcsolatá
ban. A kiengesztelődés ünnepélyes aktusára 1978-ban került sor a
két püspöki kar találkozójával. Wojtyla bíboros ekkor mondta: A
második millenium közeledtével "gyógyítsuk be a múlt sebeit".

E számunk a kiengesztelődés útjának két fontos állomásáról ad
hírt: arról a konferenciáról, amelyet Pannonhalmán tartottak a
Rómában közzétett Emlékezünk: megfontolások a Soáról című doku
mentum alapján, s a megigazulásról szóló lutheránus-katolikus
Közös Nyilatkozatról, amely mérföldkövet jelent a reformáció óta
eltelt csaknem négy évszázad történelmében.
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