
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



a Közös Nyilatkozat ilyen formában aláírásra
kerül, s ezért úgy gondoljuk, hogy beszámo
lunk e fontos ügyben történt előrehaladásról.

Itt közöljük a két fél részéről hivatalosan
kiadott Közös Közleménynek az alapvető

egyetértésre vonatkozó pontjait:
1. Azoknak a megállapodásoknak alapján,

amelyek a Megigazulás tanításával kapcsola
tos Közös Nyilatkozatban már kifejezésre jutot
tak, a Lutheránus Világszövetség és a Katoli
kus Egyház együtt deklarálja a következőket:

,,A megigazulás tanításának értelmezése,
amint az a Közös Nyilatkozatban megszövege
zést nyert, mutatja azt, hogy konszenzus van a
megigazulás tanításának alapvető igazságaiban a
lutheránusok és katolikusok között (KNy. 40.
pont). Ennek a konszenzusnak alapján a Lu
theránus Világszövetség és a Katolikus Egy
ház együtt jelenti ki a következőket. Az evan
gélikus egyházak tanítása, amint ebben a Kö
zös Nyilatkozatban kifejezésre jutott, már
nem esik a Trentói zsinat elítélő határozatai
alá. Az evangélikus hitvallások elítélő nyilat
kozatai már nem illetik a Római Katolikus
Egyház tanítását, amint az ebben a Közös
Nyilatkozatban kifejezésre jut (KNy. 41.)."

2. Hivatkozással a Lutheránus Világszö
vetség Tanácsának határozatára a Közös Nyi
latkozattal kapcsolatban, amely 1998. június
l6-án kelt, és arra a válaszra, amelyet a Kato
likus Egyház 1998. június 25-én a KDzös Nyi
latkozatra adott, valamint azokra a kérdések
re, amelyek mindkét oldalról felvetődtek. a
Közös Közlemény tovább pontosítja azt a
konszenzust, amelyet elértek a Közős Nyilat
kozatban, és világossá teszi, hogy a korábbi
közös tanításbeli elítélések már nem érvénye
sek a párbeszéd résztvevőinek tanítására,
úgy, amint az a Közös Nyilatkozatban kifeje
zésre jutott.

3. A párbeszédben résztvevők elhatároz
ták, hogy folytatják és elmélyítik a megigazu
lás tarutásáról szóló bibliai alapok tanul
mányozását. Ugyancsak keresik a megigazu
lás tanításának további közös megértését
mindazon túl, amivel a Közös Nyilatkozat már
foglalkozott és a Függelékben a pontosítás
már megtörtént. Az elért konszenzus alapján
folyamatos párbeszéd kívánatos, különösen
azokban a kérdésekben, amelyeket a Közös
Nyilatkozat maga is említ (KNy. 43.), mint
szükséges további tisztázódást annak érdeké
ben, hogy elérjék a teljes egyházi közösséget,
egységet a különbözőségekben, amelyekben
már a megmaradt különbségek "kiengeszte
lésre" jutottak, és tovább már nem jelentenek eloá-
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lasztó tényezőket. A lutheránusok és a katoliku
sok folytatni kívánják ökumenikus erőfeszíté

seiket a közös bizonyságtétel érdekében,
hogy a megigazulásról szóló tanítást oly
nyelven tolmácsolják (interpretálják), amely
releváns a mai emberek számára, és megfelel
korunk egyéni és társadalmi követelményei
nek.

A Közös Közlemény második része függelék
formájában a következő megjegyzéseket fűzi

az első részhez:
1. A következő megvilágosító jegyzetek

aláhúzzák azt a konszenzust, amelyet már el
értek a megigazulásról szóló tanítás Közös
Nyilatkozatában a megigazulás alapvető igaz
ságainak tekintetében, egyúttal megmutatják,
hogy az előző korok közös elítélő nyilatkoza
tai már nem érvényesek a katolikus és luthe
ránus megigazulás tanítására, amint itt ebben
a Közös Nyzlatkozatban azok bemutatásra ke
rülnek.

2. "Együtt valljuk meg, egyedül kegyelem
ből, Krisztus üdvözítő művébe vetett hit által
és nem a mi részünkről meglévő bármely ér
dem szerint fogad el minket Isten és kapjuk
a Szentlelket, aki megújítja szívünket, s
egyúttal felruház és jó cselekedetekre meghív
(KNy IS.)."

3. A megigazulásról szóló tanítás a keresz
tény hit számára mérték és próbakő. Semmiféle
tanítás ennek ellene nem mondhat. Ebben az
értelemben a megigazulásról szóló tanítás fel
tétlen kritérium, amely állandóan tájékozódá
si pontot jelent minden tanítás számára és
egyházaink gyakorlatára nézve Krisztus irá
nyában (KNy 18). Mint ilyen, igazságot és kű

lönleges jelentőséget tartalmaz a keresztény
alapvető trinitárius hitvallás összefüggésében
is. Egyek vagyunk a Krisztus megval1ásának
céljában "aki egyedüli közbenjáró Isten és
ember között" (1Tim 2,5-6), és aki által lsten
a Szentlélekben önmagát adja, és önti ki re
ánk megújító ajándékait (KNy 18).

4. A Katolikus Egyház válasza nem óhajtja
megkérdőjelezni a lutheránus zsinatok és a
Lutheránus Világszövetség autoritását. A Ka
tolikus Egyház és a Lutheránus Világszövet
ség párbeszédét úgy kezdte meg és folytatta,
mint egyenlő partnerek közötti dialógust (par
cum pari). Mindazonáltal az autoritás külön
böző fogalma az egyházban megköveteli,
hogy mindkét fél tisztelje a másik fél rendjét
a tanításbeli döntések elérésében.

HAFENSCHERKÁROLY


