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LUTHERÁNUS-KATOLIKUS KÖZÖS
NYILATKOZAT A MEGIGAZULÁSRÓl

Amikor január végén Rómában jártam, az el
ső utam a Keresztény Egység Pápai Tanácsá
nak hivatalába vitt, mert tudomásomra jutott,
hogy a Tanács Information Service című hi
vatalos lapja közölt egy hónapok óta várt tör
ténelmi jelentőségű ökumenikus dokumentu
mot: a megigazulásról szóló lutheránus-kato
likus Közös Nyilatkozatot (Joint Declaration on
the Doctrine oj Justi(ication). Ezt a Nyilatkoza
tot a Lutheránus Világszövetség és a Római
Katolikus Egyház által kijelölt teológiai ve
gyesbizottság dolgozta ki és 1998 júniusában
mindkét fél felelős egyházi vezetősége elvileg
jóvá is hagyta.

A Közös Nyilatkozat eredetére vonatkozóan
jó tudnunk, hogy a vegyesbizottság már
1993-ban elkészített egy közös szöveget. Ez a
szöveg összefoglalja a több mint harminc éve
folyó lutheránus-katolikus párbeszédnek a
megigazulás kérdésében elért eredményeit.
Megállap ítja, hogy a két fél közt fennálló ta
nításbeli különbségek nem gördítenek aka
dályt a megigazulásra vonatkozó alapvető

hitbeli egyetértés útjába, mert a teológiai gon
dolkodás vagy már meghaladottnak tekinti
ma ezeket a különbs égeket, vagy az egyházi
tanítás teljesebb összefüggésében összeegyez
tethetőknek Iaíja őket. Számot vetve mindkét
fél egyházi vezetőinek és teológusainak kriti
kájával, 1997 februárjában elkészült a Közös
Nyilatkozat végleges sz övege. A Lutheránus
Világszövetség és a Római Katolikus Egyház
felelős vezetői ezt a szöveget hagyták jóvá
1998 júniusában, s ez jelent meg most az In
formation Service 98. számában (1998/111.).

Látogatásom alkalmával John A. Radano,
a Pápai Tanács nyugati szakosztályának igaz
gatója, mindjárt a kezembe nyomta az Osser
vatore Romano január 22-i számában megje
lent cikkének angol szövegét is. Ez az írás
szakszerűen összefoglalja az információs lap
ban me&ielent dokumentációs anyagot. A do
kumentaciók közt első helyen magának a
Nyilatkozatnak a már 1997-ben elkészült sz ö
vegét olvashatjuk. Ezt követi a Lutheránus
Világszövetség és a Római Katolikus Egyház
részéréről a Közös Nyilatkozatnak már 1998 jú
niusában megtörtént teológiai értékelése és
jóváhagyása. Majd pedig Dr. Ismael Noko, a
Világszövetség főtitkára, és Cassidy bíboros,
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a Pápai Tanács elnöke közti levélváltás követ
kezik. Erre azért volt szükség, hogy tisztáz
zák a Nyilatkozattal kapcsolatos időközben ta
pasztalt félreértési lehetőségeket. Levelében a
főtitkár hangsúlyozza, hogy a még tisztázat
lan kérdések ellenére a LVSZ kitart a szöveg
jóváhagyására vonatkozó döntése mellett, de
az eltéro értelmezések további megvitatása és
tisztázása érdekében szükségesnek tartja a
párbeszéd folytatását. Cassidy bíboros, a Hit
tani Kongregáció prefektusa, Ratzinger bíbo
rosra hivatkozva, maga sem kételkedik a Nyi
latkozat tanításának ortodoxiája felől, és úgy
értékeli, mint "alapvetőegyetértést a megiga
zulásról szóló tanítás kérdésében", de szintén
szükségesnek tartja a félreérthető pontok ér
telmezésének a tisztáz ásat .

A hitből való megigazulás egyházi tanítása
terén az alapvető egyetértést szentháromsági
és krisztológiai összefüggésében a Közös Nyi
latkozat 15. paragrafusa így fogalmazza meg:

"Hittel valljuk együttes meggyőződésün

ket, hogy a megigazulás a háromszemélyű

Egy-Isten műve. Az Atya a világba küldte Fi
át, hogy megmentse a bűnösöket. A megiga
zulás alapja és feltétele Krisztus megtestesü
lése, halála és feltámadása. A megigazulás
eszerint azt jelenti, hogy maga Krisztus a mi
igaz voltunk, mert az Atya akarata szerint a
Szentlélek által az ő igaz voltában osztozunk.
Együtt valljuk meg, egyedül kegyelemből

Krisztus üdvözítő művébe vetett hit által és
nem a mi részünkről meglévő bármely érdem
szerint fogad el minket Isten, és kapjuk a
Szentlelket, aki megújílja szívünket, s egyút
tal felruház és jócselekedetekre meghív."

A Nyilatkozat foglalkozik a továbbiakban
ennek a közösen elismert tanításnak azokkal
a pontjaival is, amelyek katolikus és lutherá
nus értelmezése eltér egymástól. Katolikusok ·
és lutheránusok együttesen hiszik, hogy a
megigazul ás teljesen ingyenes ajándéka Is
tennek. Am kérdéses marad, hogy ebbe a kö
zös tanításba hogyan illeszthető belekatoli
kus részről, legjellemzőbb példaként, az "ér
dem" hangsúlyozása, s ami ehhez szorosan
fűződik, az isteni keqyelemmel történő

"együttműködés" jelentosége. Lutheránus
részről viszont a kérdés az, hogy az alapvető

egyetértés nem gyöngíti-e azt a lutheri meg
győződést, amely szerint a megigazulás a hit
igazságának általános "kritériuma", továbbá,
hogy fenntarthatá-e és milyen értelemben,



hogy a megigazult ember "egyszerre igaz és
bűnös" - simul iustus et peccator.

Ezekre a kérdésekre általában azzal vála
szol a Nyilatlrozat, hogy ha kellő hozzáértéssel
történik az eltérések értelmezése, a különbsé
gek nem akadályozzák az egyetértést a meg
igazulásról szóló tanítás alapvető igazságá
ban. A Nyilatlrozat 40. paragrafusa ezt így
okolja meg: "Ennek az egyetértésnek világá
nál a még fennálló nyelvi, teológiai kidolgo
zásra váró és a megigazulás értelmezésének
hangsúlyozásában jelentkező különbségek,
amelyeket a Nyilatlrozat 18-30-ig terjedő pa
ragrafusai írnak le, kölcsönösen elfogadha
tók." Elfogadhatók, mert katolikus részről az
"érdemet" és az "együttműködést" úgy értel
mezik, hogy azokat teljes mértékben a meg
igazulás ke~elmi erejének hatása hozza létre
és teszi hatekonnyá. Lutheránus részről pe
dig, ha a megigazulást a többi hitigazsággal
összefüggésben értelmezik, nem veszti el kö
zépponti jelentőségét.Ami viszont a megiga
zult ember "bűnösségét" illeti, nyilvánvaló,
hogy ha Krisztus kegyelmének erejében teszi
a jót, az nem lehet bűnös cselekedet, jóllehet
a kegyelem igazzá tévő hatása alatt is meg
marad a bűnre való hajlama.

Mindez még további megvitatásra és tisz
tázásra szorul, de a Nyilatkozattal egyetértve
már most megállapítható, hogy a katolikus és
a lutheránus értelmezés közti különbségek
nyitva állnak egymás felé a további megvita
tásra, és nem akadályozzák meg a megigazu
lás hitére vonatkozó alapvető egyetértést.

Ennek az egyetértésnek további történelmi
jelentőségű következményei vannak. "A 16.
században - olvassuk a Nyilatlrozat 41. pa
ragrafusában - az egyházi tanítást érintő el
ítélések, amennyiben a megigazulás tanára
vonatkoznak, új megvilágításban jelennek
meg. Az evangélikus egyházak tanítása,
amint ebben a Közös Nyilatkozatban kifejezés
re jutott, már nem esik a Trentói zsinat elítélő

határozatai alá. Az evangélikus hitvallások
elítélő nyilatkozatai már nem illetik a Római
Katolikus Egyház tanítását, amint az ebben a
Közös Nyilatkozatban kifejezésre jut."

Ezekből a súlyos kijelentésekből azonban
nem következik, hogy a Nyilatkozat megjele
nését megelőző teológai viták során ne vetőd

tek volna fel a megigazulás tanára vonatkozó
újabb kérdések. Ezeknek a tisztázása még to
vábbi megvitatást igényel, de a megigazulás
tanára vonatkozó alapvető egyetértésen nem
változtatnak.

A továbbiakban a Nyilatkozat megállapítja,
hogy a megigazulás kérdésében elért egyetértés
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önmagában még nem elég ahhoz, hogy teljes
közösség és látható egység jöjjön létre a luthe
ránus és a katolikus egyházi közösség közt,
A Nyilatkozat 43. paragrafusa nyíltan kijelenti,
hogy "léteznek még különböző fontosságú
kérdések, amelyek további tisztázásra szorul
nak a két fél közőtt". Ezek közt említi az Isten
igéje és az egyház tanítása közt fennálló vi
szony kérdését, és más egyháztani, az egyhá
zi tekintélyre, a papi szolgálatra, a szentsé
gekre, valamint a megigazulás és a társadal
mi etika viszonyára vonatkozó kérdéseket.

Mindezek ellenére a Nyilatlrozatnak akkora
a történelmi és teológiai jelentősége, hogy
Cassidy bíboros a múlt évben, a június 25-én
rendezett vatikáni sajtókonferencián így nyi
latkozott: ez a dokumentum "mérföldkő a
látható egység helyreállítása felé vezető

úton", és "körülhatároltsága ellenére is meg
old egy hosszú idő óta tartó vitás kérdést a
huszadik század végén". Reménykedve vár
juk, hogy a Közös Nyilatlrozat kölcsönös aláírá
sa még ebben az évben megtörténjék.

II. János Pál pápa a múlt év június 28-án a
Nyilatlrozatnak a Római Katolikus Egyház ál
tal történt elvi jóváhagyása után úgy kom
mentálta az eseményt, mint "Isten Lelkének,
a Bölcsesség Lelkének a második évezred vé
gére adott ajándékát". Megköszönte mindkét
fél szakembereinek eredményes munkáját, és
biztosította őket, hogy imádságával továbbra
is támogatja munkájukat.

BÉKÉSGELLÉRT

PONTOSÍTÁS A KÖZÖS NYILATKOZAT
ÜGYÉBEN

Az 1998 júniusában elvileg jóváhagyott Közös
Nyilatlrozat tisztázza a Lutheránus Világszö
vetség és a Római Katolikus Egyház között a
megigazulás kérdésében négy és fél évszáza
da fennállt nézetkülönbségeket. Az általános
jellegű elvi jóváhagyás után azonban Róma
hamarosan bejelentette, hogy fő vonalaiban
ugyan elfogadja a Közös Nyilatkozatot, de né
hány jelentős ponton további tisztázást és tár
gyalást tart szükségesnek.

Az illetékesek diplomáciai erőfeszítései és
a tisztázandó kérdések megvitatása után ja
nuárban elkészült egy olyan tervezet, amely
lényegében két részre osztja a Közös Nyilatko
zatot. Az első rész rögzíti az elért konszen
zust, a második rész (nevezzük Függeléknek)
egymás álláspontját tiszteletben tartva kifejti
a szükséges pontosításokat. Közben remény
ségre jogosító jelzéseket kaptunk arról, hogy


