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Katolikus és evangélikus egyházi kiátkozások 

visszavonása
Először történik meg a Luther Márton által 1517-ben 

Wittenbergben elindított egyházi reformáció óta, hogy a 
római katolikus egyháznak a Trentóban tartott zsinaton 
(1545-1563) a reformáció központi tanítására vonatkozó 
kiátkozása és a másik részről az evangélikus egyháznak a 
hitvallási iratokba foglalt, a katolikus tanításra kimondott 
kiátkozása ünnepélyesen visszavonásra kerül. Az ünnep 
Augsburg (Ágosta) városában, Németországban lesz, azon a 
helyen, ahol az evangélikusok 1530-ban V. Károly császár 
elé terjesztették az Ágostai Hitvallást. 1999. október 31-én 
délelőtt 11 órakor a két egyház képviselőinek együttes 
ünnepélyes istentiszteletén történik meg az aláírása annak a 
Közös Nyilatkozatnak, amit a Lutheránus Világszövetség és 
a Vatikáni Keresztény Egységet Előkészítő Főpapi Tanács 
Közös Bizottsága több év munkája nyomán dolgozott ki az 
Isten előtti megigazulás teológiai kérdéséről.

Az aláírásra kerülő Közös Nyilatkozat leglényegesebb 
megállapítása: „A Lutheránus Világszövetség és a Katolikus 
Egyház együtt jelenti ki a következőket: Az evangélikus 
egyházak tanítása, amint ebben a Közös Nyilatkozatban 
kifejezésre jutott, nem esik a Trentói Zsinat elítélő 
határozatai alá. Az evangélikusok elítélő nyilatkozatai nem 
illetik a Római Katolikus Egyház tanítását, amint az ebben a 
Közös Nyilatkozatban kifejezésre jutott. ...Együtt valljuk 
meg: Egyedül kegyelemből, Krisztus üdvözítő munkájába 
vetett liit által, és nem a mi részünkről meglévő bármely 
érdem szerint fogad el minket Isten, és kapjuk a Szentlelket, 
aki megújítja szívünket, és egyúttal fölkészít és elhív a jó 
cselekedetekre.”

A katolikus egyház II. Vatikáni Zsinata után Róma és 
Genf, a Lutheránus Világszövetség és a Katolikus Egyház 
1967 óta folytatnak teológiai párbeszédet nemzetközi szin
ten. Egy dialógus-bizottság készítette el 1986-1994 között a 
megigazulásról szóló Közös Nyilatkozatot. A jelenleg 
munkálkodó, Róma és Genf által kijelölt együttes evangé
likus-katolikus bizottság 1995 óta tíz-tíz résztvevővel az egy
ház apostolisága kérdésével foglalkozik évente egy-egy 
ülésen, a korábbi rottenburg-stuttgarti, jelenleg pedig a 
vatikáni adminisztrációban dolgozó püspök, prof. Dr. Wal- 
ter Kasper társelnökletével a Vatikán megbízásából és dr. 
Harmati Béla püspökünk társelnökletével, a Lutheránus 
Világszövetség megbízásából.

Az aláírás augsburgi eseményét a Bajor Televízió élő 
adásban az Eurovisioval együtt közvetíti. Jelentős szá
munkra az esemény napja is, liiszen október 31. az evangé
likus egyházban a reformáció ünnepe annak emlékére, 
hogy Luther Márton 1517. október 31-én szögezte ki az egy
ház megújítására vonatkozó 95 tételét a wittenbergi vár
templom kapujára.

Október 30-án kezdődnek az ünnepségek öku
menikus istentiszteletekkel Augsburg városa templomaiban. 
Október 31-én, vasárnap délelőtt 10.30-kor a katolikus ka- 
tedrálisból indul a menet az evangélikus Szent Anna temp
lomba, ahol ökumenikus istentisztelet keretében kerül sor

körülbelül 11.15-kor a mellékelt Közös Közlem ény 
aláírására.

A Lutheránus Világszövetség és a Római Katolikus 
Egyház közös közleménye

Augsburg, 1999- október 31 •
Azoknak a megállapodásoknak az alapján, amelyek a 

megigazulás tanításával kapcsolatos Közös Nyilatkozatban 
már kifejezésre jutottak, a Lutheránus Világszövetség és a 
Katolikus Egyház együtt jelenti ki a következőket: „A 
megigazulás tanításának értelmezése, amint az a Közös Nyi
latkozatban megszövegezést nyert, mutatja azt, hogy 
egyezés van a megigazulás tanításának alapvető igazsá
gaiban a lutheránusok és katolikusok között (KNY 40). 
Ennek az egyezésnek az alapján a Lutheránus Világszövet
ség és a Katolikus Egyház együtt jelenti ki a következőket: 
Az evangélikus egyházak tanítása, amint ebben a Közös 
Nyilatkozatban kifejezésre jutott, nem esik a Trentói Zsinat 
elítélő határozatai alá. Az evangélikus hitvallások elítélő nyi
latkozatai nem illetik a Római Katolikus Egyház tanítását, 
amint az ebben a Közös Nyilatkozatban kifejezésre jutott.” 
(KNY 41.)

Hivatkozással a Lutheránus Világszövetség Tanácsá
nak határozatára a Közös Nyilatkozattal kapcsolatban, 
amely 1998. június 16-án kelt, és arra a válaszra, amelyet a 
Katolikus Egyház 1998. június 25-én a Közös Nyilatkozatra 
adott, valamint azokra a kérdésekre, amelyek mindkét 
oldalról felvetődtek, a mellékelt Függelék (Annex) tovább 
pontosítja azt a megegyezést, amelyet a Közös Nyilatkozat
ban elértek, és világossá teszi, hogy a korábbi közös tanítás
beli elítélések nem érvényesek a párbeszéd résztvevőinek 
tanítására, amint az a Közös Nyilatkozatban kifejezésre 
jutott.

A párbeszéd mindkét résztvevője elhatározta, hogy 
folytatja és elmélyíti a megigazulás tanításáról szóló bibliai 
alapok tanulmányozását. Ugyancsak keresik a megigazulás 
tanításának további közös megértését mindazon túl, amivel 
a Közös Nyilatkozat és a csatolt Függelék foglalkozik. Az 
elért megegyezés alapján kívánatos a folyamatos párbeszéd, 
különösen azokban a kérdésekben, amelyeket a Közös Nyi
latkozat maga is említ (KNY 43.), valamint további tisztázás 
szükséges annak érdekében, hogy elérjék a teljes egyházi 
közösséget, egységet a különbözőségekben, amelyben a 
megmaradt különbségek „kiengesztelődnek”, és nem jelen
tenek többé elválasztó tényezőket. Lutheránusok és kato
likusok a közös bizonyságtétel érdekében folytatni kívánják 
ökumenikus erőfeszítéseiket, hogy a megigazulásról szóló 
tanítást a mai emberek számára érthető nyelven tolmácsol
ják, korunk egyéni és társadalmi követelményeinek 
megfelelően.

Az aláírás ezeti tényével a Katolikus Egyház és a 
Lutheránus Világszövetség a megigazulásról szóló közös 
nyilatkozatot a maga teljes egészében megerősíti.


