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Mit írtak alá Augsburgban 1999. október 31-én?

A közvéleményre – a szekulárisra éppúgy, mint az egyházira, a protestánsra éppúgy, mint a 

római katolikusra, – a meglepetés erejével hatott, hogy a Vatikán és a Lutheránus Világszövetség 

képviselői 1999. október 31-én Augsburgban aláírtak egy közös dokumentumot a megigazulás 

tanításáról. Sajnos azonban Magyarországon sem a társadalom, sem az egyházak tagjai, de sok 

esetben még vezetői sem mindig kaptak megfelelő tájékoztatást arról, hogy tulajdonképpen milyen 

szöveg aláírására került sor.

A Vatikán és a Lutheránus Világszövetség hivatalos bizottsága már 1965 óta folytatott 

tanbeli megbeszéléseket és több közösen elfogadott dokumentumot adott ki.1 Tartalmában ilyen 

szerteágazó és sok részletkérdésnek nagy figyelmet szentelő, s hozzá több évtizedes párbeszéd-

sorozat után2 tűzte napirendjére a bizottság a megigazulásról szóló tanítás tárgyalását. Az első 

szövegtervezet 1994 márciusában készült el, amelyen – többek között az LVSZ tagegyházainak 

véleményét is kérve – tovább dolgoztak, míg 1997 februárjában kiadták az ún. végső tervezetet. Ez 

a szöveg mindenben figyelembe vette a római katolikus oldal addig tett valamennyi észrevételét. Az 

LVSZ addig nem gyakorolt eljárást határozott el, amikor tagegyházainak megküldte a szöveget és 

kérte hivatalos állásfoglalásukat, amely szokatlan módon csak igen vagy nem lehetett. Nem adott 

tehát alkalmat a szöveg vitatására vagy alakítására. Száznál is több tagegyház észrevételeit, 

amelyekben evangélikus oldalon sincs esetleg egyetértés, valóban igen nehéz lett volna a kétoldalú 

1 „Az evangélium és az egyház.” Fordította Hafenscher Károly. Theologiai Szemle (16) 1974/7-8, 231-241.[Ez az ún. 
Málta Report.] – Das Herrenmahl. 1978. – „Alle unter einem Christus”, Stellungnahme [...] zum Augsburgischen 
Bekenntnis, 1980. In: Dokumente wachsender Übereinstimmung. 1931-1982. 1983. I, 323-328. Vö. Hafenscher 
Károly, Ugyanaz a Krisztusunk. Jelentős állásfoglalás született a római katolikus – evangélikus Közös Bizottságban 
az Ágostai Hitvallás ügyében. Evangélikus Élet XLV/25. 1980. június 22. – Das geistliche Amt in der Kirche. 1981. 
– Luther Márton Jézus Krisztus tanúja. Közös nyilatkozat a Luther-évforduló alkalmából 1983. Fordította 
Hafenscher Károly. Evangélikus Élet XLVIII/26. és 27. 1983. június 26. és július 3. Fordította Hafenscher Károly. 
Megjelent még: Credo (5) 1999/3-4, 34-39. – Einheit vor uns. Modelle, Formen und Phasen katholisch-lutherischer 
Kirchengemeinschaft. / Facing Unity. Models, Forms and Phases of Catholic-Lutheran Church Fellowship. 1985.

2 Ebben az összefüggésben nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy Franciaországban már 1937-től (Dombes I és II, 
úrvacsora, egyházi hivatal), az Amerikai Egyesült Államokban 1965-től (úrvacsora, egyházi szolgálat, pápai 
primátus, megigazulás), a Német Szövetségi Köztársaságban 1980-tól (16. századi tanbeli elítélések) kezdve folyt 
nemzeti szinten a két felekezet dialógusa, s ezek eredményeit együttesen elfogadott dokumentumokban rögzítették.



tárgyaláson érvényesíteni. Miután a szétküldött végső tervezetről a tagegyházak túlnyomó többsége 

elfogadóan nyilatkozott,3 az LVSZ  Tanácsa 1998. június 16-án hivatalosan is elfogadta a tervezetet 

és készségét nyilvánította az aláírásra. Ezt megelőzően, de még ekkor is a Vatikán képviselői 

kritikai felhangok nélkül üdvözölték a nyilatkozatot.4 Ez a szöveg jelent meg magyarul is – egy 

sebtében elkészített – fordításban,5 de az eredetiben hozzácsatolt függelék nélkül.6 Augsburgban 

azonban nem ezt a szöveget írták alá.

A Hittani Kongregáció és a Keresztény Egység Pápai Tanácsának nevében Edward J. 

Cassidy bíboros, az utóbbi elnöke, 1998. június 25-én mutatta be7 a Vatikán válaszát8 a tervezetre. A 

mindössze három oldalas válasz három részre tagozódik. Az első rész, „Nyilatkozat”. Egyik 

megállapítása, hogy a megigazulásról szóló tanításban a Közös Nyilatkozat „a kölcsönös 

megértésben és a dialóguspartnerek közeledésében figyelemre méltó haladásról tanúskodik; mutatja 

továbbá, hogy egy évszázadokon át sokat vitatott kérdésben a római katolikus és az evangélikus 

álláspont között számos közeledési pont van”. Másik megállapítása, hogy „még nem lehet olyan 

messzemenő egyetértésről beszélni, amely a megigazulás értelmezésében minden különbséget 

megszüntetne a katolikusok és a lutheránusok között”. A válasz második része a „Pontosítások” 

címet viseli és hat szakaszban sorolja fel a római katolikus egyház fenntartásait az evangélikus 

egyház tanításával kapcsolatosan. A problematikusnak tekintett témák a következők: (1) a simul 

iustus et peccator evangélikus tanítása, amellyel kapcsolatosan gondot okoz a trienti zsinat 

elítélésének visszavonása; (2) a megigazulás a fő kérdés vagy az egyik kérdés a regula fidein belül; 

(3) az Isten kegyelmével való emberi együttműködés értelmezésének kérdése, valamint az ember 

szerepe a kegyelem elfogadásában vagy elutasításában, ezzel összefüggésben a kegyelem és a 

jutalom problémája; (4) a keresztség és a bűnbánat szentségének a viszonya; (5) nem pusztán 

nyelvi, teológiai kifejezésbeli vagy hangsúlybeli, hanem tartalmi különbségekről van szó, 

amelyeket tisztázni kell, hogy a Trienti Zsinat elítéléseit az elért konszenzusra nézve ki lehessen 

mondani, s mindez különösen vonatkozik a „simus iustus et peccator” reformátori tanítására; (6) 

méltánylandó ugyan az LVSZ erőfeszítése, hogy a zsinatok konzultációjával „magnus consensus”-t 

érjen el, de ennek a zsinati konszenzusnak a tényleges tekintélye kérdéses ma is, a jövőben is. A 

3 A határidőig beérkezett tagegyházi szavazatok: 80 igen, 5 nem, 4 fenntartásokkal igen. A határidő után még 4 igen. 
Sajnálatos, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház az elfogadó döntését érdemi eszmecsere nélkül hozta meg.

4 Edward J. Cassidy bíboros Hongkongban 1997 júliusában (vö. Lelkipásztor 1997/12, 454-456.), az LVSZ 
nagygyűlésén, Monsignore John Radano 1998. június 16-án (Nagy Gyula, Egyházi világhíradó IX/9. Lelkipásztor 
1998/10, 372), Jean-Claude Perisset püspök, a Keresztyén Egység Pápai Tanácsának titkára 1998. június 18-án 
(Horst Echternachnak 1998. november 23-án az Evangélikus Hittudományi Egyetemen tartott előadása alapján).

5 Közös nyilatkozat a megigazulásról szóló tanításról. 1997. (Végső javaslat) Készítette a Lutheránus Világszövetség 
és a Keresztyén Egységet Előkészítő Főpapi Tanács Közös Bizottsága. Lelkipásztor (72) 1997/7-8, 277-283.

6 Ennek a függeléknek a terjedelme megközelíti a tulajdonképpeni nyilatkozat terjedelmét.
7 Edward Idris Cassidy, Joint Declaration on the Doctrine of Justification – The Lutheran World Federation and the 

Catholic Church. epd-Dokumentation 32/1998, 4-6.
8 Antwort der Katholischen Kirche auf die Gemeinsame Erklärung zwischen der Katholischen Kirche und dem 

Lutherischen Weltbund über die Rechtfertigungslehre. Rom, 25.6.1998. epd-Dokumentation 27a/1998, 1-3. 
(Fordítások: RA.)



válasz harmadik része, „A jövőbeli munka távlatai” címmel, római katolikus oldalról a még fennálló 

különbségek tisztázását szolgáló további tanulmányi munka iránti készséget nyilvánítja ki és ebben 

hangsúlyosan az egész Újszövetség kutatását tartja fontosnak. S hangoztatja annak fontosságát, 

hogy a két felekezet közösen törekedjék „olyan nyelv megtalálására, amely képes a megigazulásról 

szóló tanítást korunk embere számára érthetőbbé tenni”.

A vatikáni hivatalos válasz az LVSZ tagegyházak nagy többségének hozzáállása, valamint a 

biztató, sőt, mondhatni lelkes hivatalosnak tűnő római katolikus állásfoglalások után hideg 

zuhanyként hatott.9 A párbeszéd, vagy éppen csak a megigazulásról szóló tervezet ellenzői igazolva 

látták magukat,10 noha Róma az anglikán-római katolikus párbeszéd 1991-es záródokumentumára is 

hasonló felépítésű válasszal felelt.11 Cassidy bíborosnak a vatikáni válasz bemutatásakor mondott 

beszéde ugyan határozottan nagyra értékelte és elfogadóan méltatta a Közös Nyilatkozat végső 

tervezetét és a vatikáni válasz terjedelmi arányainak megfelelően ismertette annak tartalmát. A 

riadalom, amelyet a válasz kiváltott, mégis csak részben volt megalapozatlan.

Megalapozatlan volt a riadalom abból a szempontból, hogy a válasz megfogalmazta, milyen 

mértékű egyetértésről van szó, de ebben hűségesen ragaszkodott a Közös Nyilatkozat szövegéhez. 

Ebben az olvasható, – akármennyire is kérdéses ennek értelme, – hogy nem teljes, hanem „a 

megigazulástan alapigazságaiban”12 elért egyetértésről van szó. Evangélikus oldalon egyesek ezt 

mintha nem vették volna elég komolyan, talán valami 'ökumenikus rajongásból', talán túl könnyen 

átsiklottak fölötte.13 Azokat pedig, akik a pontos szöveghez ragaszkodtak, mintha ünneprontóknak 

és pesszimistáknak tekintették volna. Cassidy bíboros már idézett előterjesztése, de maga a 

hivatalos vatikáni válasz sem hagyott kétséget afelől, hogy Róma kész elfogadni a Közös 

Nyilatkozatot, bár ehhez a megállapításhoz képest a tisztázandó kérdéseket kétségtelenül olyan 

terjedelemben és éllel taglalták, hogy a fenntartások kétségbe látszottak vonni az elfogadást. A leírt 

szavak alapján azonban nem lehet állítani, hogy a vatikáni válasz „lényegében semmire sem 

kötelező” lett volna.14

Megalapozottnak tekinthető a riadalom és joggal váltott ki értetlenséget, hiszen sok 

9 Egyesek még azt is feltételezték, hogy a választ szándékosan időzítették az Ágostai Hitvallás 1530-as felolvasásának 
napjára.

10 Johannes Dantine: „Die Konsens-Ökumene ist gescheitert.” [„A konszenzus-ökumené meghiúsult.”] Dorothea 
Wendebourg: „Was misslich begann, hat nun misslich geendet.” [„Ami rosszul kezdődött, rosszul is végződött.”] 
Idézi: Ulrich Ruh, Ökumene: Katholische Antwort auf die Rechtfertigungserklärung. Herder-Korrespondenz 1998/8, 
386-388. Stephan Cezanne: „Ökumene auf Katastrophenkurs. Die Rechtfertigungserklärung zwischen Lutheranern 
und Vatikan gilt als gescheitert.” [„Ökumené katasztrófamenetben. A lutheránusok és a Vatikán között megigazulás-
nyilatkozat meghiúsultnak tekintendő.”] epd-Wochenspiegel 28/1998, 4.

11 Ulrich Ruh, Ökumene: Katholische Antwort auf die Rechtfertigungserklärung. Herder-Korrespondenz 1998/8, 386-
388.

12 KNy 13. 43.
13 Ami bizonyos fokig az Országos Presbitérium 1997. december 2-i nyilatkozatára is elmondható, amint erre rámutat 

id. Magassy Sándor, A megigazulás tanításának „ökumenikus” olvasata. Keresztyén Igazság Új folyam 37. szám, 
1998. tavasz, 13-22. 13.

14 Magassy Sándor, A megigazulásról folytatott „ökumenikus párbeszéd” fejleményei. Keresztyén Igazság Új folyam 
39. szám, 1998. ősz, 27-30. 27.



egyeztetés után létrejött szöveget bírál a válasz. Olyan szöveget, amelyet maga Cassidy bíboros is 

úgy jellemzett, hogy a Keresztény Egység Pápai Tanácsa és a Hittani Kongregáció intenzív 

együttműködésének a gyümölcse”, amelyet jelentős mértékben segített egy sor püspökkari 

konferencia észrevétele,15 s amelynek végső megfogalmazásában mindkét vatikáni testület részt 

vett.16 Nem olyan szöveg volt tehát az asztalon, amelyet alaposan megtárgyalni és megfontolni ne 

lett volna idő és alkalom. Azután hangoztattak fenntartásokat, hogy a két fél képviselői a 

megbízóikkal való folyamatos tárgyalás után kifogytak az észrevételekből. Meglepetést váltott ki az 

is, hogy a római katolikus válasz még olyan pontoktól is visszakozott, amelyek a római katolikus 

tanítást adják elő.17 S a kritikai észrevételek nemcsak bizonyos megszövegezésekhez kapcsolódtak, 

hanem a bűn, a keresztség és a bűnbánat szentsége, a keresztyén új élet kérdését is érintették, 

csaknem igazolva azt az evangélikus meggyőződést, amelyet a másik fél egyébként vitatott, hogy a 

megigazulás páratlan jelentőségű kritérium.18 Evangélikus oldalon legnehezebb azt volt elviselni, 

hogy noha nagyra értékelték az LVSZ erőfeszítéseit a tagegyházak egységének kifejezésére, római 

oldalról mégis kétségbe vonták az evangélikus egyházak egyetértésének a tekintélyét, elsősorban az 

elhangzott sok kritikai észrevételre tekintettel, – holott előre tudniuk kellett, hogy ki a 

tárgyalópartner és milyen az egyházszervezeti felépítése. 

Érthető volt az a törekvés, hogy olyan irat készüljön, amely a közös bizottság korábbi 

munkája során elfogadott dokumentumokhoz hasonlóan nem a könyvtárak porosodó polcain végzi. 

Jól illusztrálja az ilyen iratok sorsát a mi helyzetünk: a jegyzetben felsorolt hat irat közül csak kettő 

olvasható magyarul. Ezért hivatalos és ünnepélyes elfogadást terveztek, amelyet a közvélemény is 

tudomásul vehet. Szinte megoldhatatlan feladatra vállalkoztak, hogy a két, egymástól annyira eltérő 

döntéshozatali struktúrával rendelkező egyház azonos időben jusson el a hivatalos elfogadás azonos 

szintjére. A tervezést motiválta – állítólag – egy olyan törekvés, hogy mindez kapcsolódhassék a 

2000. jubileumi évvel is. Az LVSZ 1997. február 27-én intézte kérdését a tagegyházaihoz és 1998. 

május 1-ig kérte válaszukat. A végső tervezet elkészülte után tehát egy évnél jóval hosszabb idő telt 

el. Az evangélikus egyházak hozzászólási lehetőségét – nyilvánvaló adminisztratív okokból – 

elfogadásra vagy elutasításra korlátozták, és ezt mindenki joggal kifogásolta. Azt, hogy eközben a 

római katolikus fél is gondolkodjék saját szövegén és ne csak elégedett legyen vele, megtiltani 

természetesen nem lehet.19 E magatartás mégis elindítja evangélikusokban azt a gondolatot, mely 

szerint a római oldalon sem úgy működnek esetleg a dolgok, hogy a hivatalos képviselők szólnak és 

15  Edward Idris Cassidy, Joint Declaration on the Doctrine of Justification – The Lutheran World Federation and the 
Catholic Church. epd-Dokumentation 32/1998, 4-6.

16 Joseph Ratzinger, „Präzisierungen” zu einer „Erklärung” des Heiligen Stuhls. Leserbrief in „Frankfurter Allgemeine 
Zeitung”, 14.7.1998. (epd-Dokumentation 32/1998, 3-4.)

17 KNy 22.30.
18 KNy 18.
19 Előre figyelmeztetett a veszély lehetőségére id. Magassy Sándor, A megigazulás tanításának „ökumenikus” olvasata. 

Keresztyén Igazság Új folyam 37. szám, 1998. tavasz, 13-22.



akkor már mindig az a hivatalos álláspont.

Az ökumenikus gondolkodás állapotát tükrözi azonban, hogy sem az LVSZ, sem pedig a 

németországi protestáns egyházak vezetői, de a római katolikus egyház képviselői sem hagyták 

magukat elkeseríteni vagy eltántorítani, hanem erőfeszítéseket tettek a közvélemény szemében már-

már kudarcot vallott dokumentum 'megmentésére'. Mindkét részről megszólaltak józan hangok is, 

amelyek a felmerült kérdések tisztázását sürgették.

Nemcsak a németországi evangélikus egyházak, hanem az egész német protestantizmus 

nevében – „mivel ez a válasz az egész protestantizmust érinti és a protestáns-katolikus viszony 

egészére kihat” – az Evangelische Kirche in Deutschland Tanácsa 1998. július 17-én – túlzás nélkül 

állítható – hallatlanul erőteljesen szólalt meg.20 Az állásfoglalás egyrészt drámai felhívás:

„Katolikus barátainknak mondjuk: Együtt maradunk. Katolikus keresztyén 

testvéreinktől nem hagyjuk magunkat sem elválasztani, sem eltávolítani – a Vatikánból 

érkező jelek által sem, amelyek régi tanbeli elítéléseket erősítenek meg.

Minden gyülekezetnek kiáltjuk: A protestáns és katolikus keresztyének közötti helyi 

együttműködés és azon túl az EKD Tanácsáig és a Katolikus Püspöki Konferenciáig, bevált. 

Sok év alatt erős és eleven egyetértést hozott létre. Ehhez ragaszkodunk. Mélyítsük el ezt 

még inkább.

Az emberek érdekében, akik hitben egységre és az istentiszteleten közösségre 

vágynak, megerősítjük: Bosszantó visszaesések sem tántorítanak el attól az erőfeszítéstől, 

hogy egyházi tanokat tisztázzunk.”

Az EKD állásfoglalása másrészt pontról pontra tárgyalja a vatikáni válasz észrevételeit: 

határozottan, hitvallóan, a feladhatatlan reformátori örökséghez ragaszkodva és ugyanakkor 

párbeszédre is készen.

Joseph Ratzinger bíboros, akinek a Frankfurter Allgemeine Zeitung egyik híradása a 

megegyezés megtorpedózását rótta fel, olvasói levelében leszögezte: „Freisingi oktatói 

tevékenységem óta fáradoztam ezen az egyetértésen és igényelhetem magamnak, hogy a régi 

tanbeli elítélések érvényességének és leküzdésüknek a kérdését lényegesen előmozdítottam. 

Önmagamat kellene megtagadnom, ha most hirtelen az ellenkezőjét akarnám.”21

Miután Johannes Hanselmann volt bajorországi evangélikus püspök kezdeményezett 

kapcsolatfelvételt22 Joseph Ratzinger bíborossal, ennek nyomán Joachim Track (Neuendettelsau) 

evangélikus és Heinz Schütte (Paderborn) római katolikus professzor bevonásával készítették el azt 

20 Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD): Stellungnahme zur Antwort aus Rom auf die 
Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre. Kloster Wülfinghausen, Freitag, 17.7.1998. (epd-Dokumentation 
32/1998, 1-2.)

21 Joseph Ratzinger, „Präzisierungen” zu einer „Erklärung” des Heiligen Stuhls. Leserbrief in „Frankfurter Allgemeine 
Zeitung”, 14.7.1998. (epd-dokumentation 32/1998, 3-4.)

22 Helmut Kremers, Die nicht endende Reformation. Die Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigung wird nun doch 
unterzeichnet. Die Zeichen der Zeit/Lutherische Monatshefte 8/1999, 24-25.



a Hivatalos Közös Közleményt,23 amelyhez függeléket mellékeltek,24 s amelyeket 1999. június 11-

én a két fél aláírásra késznek nyilvánított.25

Augsburgban 1999. október 31-én ezt a Hivatalos Közös Közleményt írták alá, s ez 

hivatkozik szövegében a Közös Nyilatkozatra és a Hivatalos Közös Közlemény Függelékére. Az 

aláírt egyetértés értékelésénél ezért mindhárom iratot figyelembe kell vennünk, amely 

természetesen nem teszi könnyűvé az egyetértés leírását. Az irat előtörténete érzékelteti, hogy a 

párbeszéd hosszú ideje tartó folyamatában az elért állomás mennyire nem kis erőfeszítés és 

elszántság eredménye.

Mi nincs a dokumentumban?

A tömegkommunikációban való eladhatóság érdekében nemcsak látványos aláírási 

ceremóniáról, ünnepi ornátusokról, színpompás felvonulásról vagy történelmi helyszínről is 

gondoskodtak a szervezők, hanem közérthetőségről is. Ez utóbbiért azonban megengedhetetlen árat 

fizettek, mert sajtóban és televízióban sok olyan megállapítás került az alapjában véve tájékozatlan 

nyilvánosság elé, ami egyáltalán nem szerepel az aláírt dokumentumokban, amiről egyáltalán nem 

is volt szó a tárgyalások során és ami nem felel meg a valóságnak sem.

Nincs tehát szó az iratban „Evangélikus átokoldás”-ról,26 vagy arról, hogy „Visszavonják a 

kiátkozásokat”.27 Nem olvasható az iratban az sem, amit az Országos Presbitérium 1997. december 

2-i határozata mond, hogy „mindkét fél részéről visszavonhatók azok a kölcsönös kiátkozások, 

amelyek a trentói katolikus zsinat, valamint az evangélikus hitvallási iratok megfogalmazásai 

voltak.”28 Nem lehet az iratból arra sem következtetni, hogy „egy új megigazulás-tant” dolgoztak 

volna ki.29 Nem magyarázzák „kölcsönös félreértéssel” sem az eddigi ellentéteket.30 Nem beszél az 

irat a két felekezet történelmi kibéküléséről vagy ehhez hasonlóról sem, amellyel példát akarnának 

adni egy békétlen világnak. Ezzel szemben a szöveg viszont határozottan állítja, hogy az elért 
23 Official Common Statement by the Lutheran World Federation and the Catholich Church. Gemeinsame Offizielle 

Feststellung. (Három pontot tartalmaz.)
24 Annex; Anhang. (Négy pontot tartalmaz, a második pontban A-E alpontokkal.)
25 Magyar fordítás: Egy egyháztörténeti jelentőségű dokumentum vajúdása. Az LVSZ és a Római Katolikus Egyház 

hivatalos Közös Közleménye és Annex. Credo (5) 1999/1-2, 96-97. [A Függelék szövegének fordítása nem teljes, 
mert nem tartalmazza az A-E alpontokat!] – Hafenscher Károly, Pontosítás a közös nyilatkozat ügyében. Vigilia (64) 
1999/4, 315-316. [A Hivatalos Közös Közlemény fordítása a Függelék nélkül.] – A Lutheránus Világszövetség és a 
Római Katolikus Egyház Közös Közleménye. Augsburg, 1999. október 31. Credo (5) 1999/3-4, 5. Evangélikus Élet 
(64/44) 1999. október 31.[Mindkét helyen az Annex szövegének fordítása nélkül.]

26 Magyar Nemzet 1998. június 17.
27 Magyar Nemzet 1999. október 30. Ugyanígy – sajnos – az Evangélikus Élet 1999. október 31.
28 Adámi László kritikáját ezen a ponton el kell fogadni. Vö.: Adámi László, Állásfoglalás a megigazulás „közös 

értelmezéséről szóló LVSZ-Vatikán Nyilatkozat kapcsán. Keresztyén Igazság Új folyam 37. szám, 1998. tavasz, 9-
12. – A Lelkipásztorban közölt szövegben a 3. jegyzet (1997/7-8, 279) fordítása azonban pontatlan. Helyesen így 
olvasandó: „Meg kell jegyezni, hogy az evangélikus egyházak egész sora csak az Ágostai Hitvallást és Luther 
Kiskátéját számítja a kötelező tanítás alapjának. Ezek a hitvallási iratok nem tartalmaznak tanbeli elítélést a római 
katolikus egyházzal szemben a megigazulástanra vonatkozóan.”

29 Sípos Ete Zoltán, A reformáció elárulása? Biblia és gyülekezet (9) 1999/3, 5-7.
30 Sípos Ete Álmos, vö. A gyökerekhez tér vissza a Bibliaszövetség. Egyezség – kérdőjelekkel. Magyar Nemzet 1999. 

október 30.



egyetértés nem jelenti a megigazulás tanításának kérdésében való teljes egyetértést.31

Nem állítja az irat, hogy visszavonták volna akár a reformátori hitvallások, akár a trienti 

zsinat tanbeli elítéléseit.32 A történelmi elítéléseket nem lehet meg nem történtté tenni, de meg lehet 

állapítani, hogy az alapvető igazságokban most elért egyetértésre nézve nem érvényesek a másik 

félnek az egykori elítélései – amint erre Cassidy bíboros is utalt.33 Természetesen fel kell tenni a 

kérdést, hogy az egyes pontokon kimunkált egyetértés valóban egyetértés lehet-e egyáltalán, ha 

egyéb pontokon nincs egyetértés, amint erre nemcsak Adámi László,34 hanem a római válasz is 

rámutatott.35

Az irat néhányszor a reformátorokat36 és a hitvallási iratokat általában említi;37 egyszer 

Luther iratát, a Schmalkaldeni Cikkeket idézi;38 egyszer Melanchthon iratát, az Apológiát;39 kétszer 

pedig egy-egy kifejezést Luthertől.40 A Függelék (Annex) kétszer érvel az Apológiával és kétszer a 

Solida Declaratioval.41 Egyetlen alkalommal sem idézi az Ágostai Hitvallást vagy az Apológián 

kívül Melanchthont. Ennek alapján nem lehet állítani, hogy az evangélikus egyház tanítását 

egymástól eltérő vagy netán egymással ellentétes tartalmú elemek keverékének tartaná, vagy így 

kezelné. Az evangélikus félnek az az igénye, hogy a lutheri keresztyénségnek nem csupán az egyik 

irányzata jutott egyetértésre Rómával. Vitathatatlan azonban, hogy a minden kérdésnek figyelmet 

szentelő tanbeli párbeszédek konszenzus-szövegei – mindkét oldalon – ortodox nyelvezetet és 

gondolkodásmódot igényelnek.

A szöveg értelmezésében tehát igen körültekintően kell eljárni, mert ha még a szakembernek 

számító teológusok is félreértik, akkor mit lehet várni olyanoktól, akik nem hozzáértők?

Mi van a dokumentumban?

A Közös Nyilatkozat bevezetése (1-7) vázolja az előzményeket, körülhatárolja a feladatot és 

számot ad az irat céljáról.

Az első rész (8-12) a megigazulástan bibliai üzenetét fejti ki. A második (13) a megigazulás 

31 KNy 13.14.40
32 Adámi László kritikája ezt is helyesen állapítja meg, de a továbbiakban már nem annyira a Közös Nyilatkozatot 

értelmezi, mint inkább az Országos Presbitérium joggal kifogásolt szövegét.
33 KNy 41. Vö. Edward Idris Cassidy, Joint Declaration on the Doctrine of Justification – The Lutheran World 

Federation and the Catholic Church. epd-Dokumentation 32/1998, 4-6. 6. pont.
34 Adámi László, Állásfoglalás a megigazulás „közös értelmezéséről szóló LVSZ-Vatikán Nyilatkozat kapcsán. 

Keresztyén Igazság Új folyam 37. szám, 1998. tavasz, 9-12. – id. Magassy Sándor, A megigazulás tanításának 
„ökumenikus” olvasata. Keresztyén Igazság Új folyam 37. szám, 1998. tavasz, 13-22.

35 Az 5. pontban, vö. Antwort der Katholischen Kirche auf die Gemeinsame Erklärung zwischen der Katholischen 
Kirche und dem Lutherischen Weltbund über die Rechtfertigungslehre. Rom, 25.6.1998. epd-Dokumentation 
27a/1998, 1-3.

36 KNy 35.
37 KNy 1.
38 KNy 1.
39 KNy 29.
40 KNy 1.23.
41 Függelék 2. D és E.



kérdésének ökumenikus jelentőségét. A harmadik rész öt szakasza (14-18) a megigazulás közös 

értelmezését fogalmazza meg és csupán abban az egyetlen kérdésben állapít meg különbséget, hogy 

a megigazulás tanítása páratlan jelentőségű kritérium-e.

A negyedik rész „A megigazulástan közös értelmezésének kifejtése” (19-39) a 

legterjedelmesebb. Elsősorban, de nem kizárólag ezzel a résszel voltak kapcsolatosak a hivatalos 

római válasz kifogásai. A nyilatkozatnak ez a része hét kérdést tárgyalva sajátos stílust követ, 

amikor egy-egy téma kapcsán először mindig közösen vallják meg a felek az elért egyetértést, utána 

pedig külön-külön arra válaszolnak, hogy a szóban forgó kérdés általuk vallott hagyományos 

értelmezése miként harmonizál a közössel.42 A szöveg értelmezésénél ezt az eljárásmódot feltétlenül 

figyelembe kell venni. Belőle ugyanis nem csak az egyetértés, hanem a különbözőség 

megfogalmazása is következik, noha ezeket a különbözőségeket nem élezi ki.

Anélkül, hogy helyettesíteni akarnánk a szöveg tanulmányozását, az itt tárgyalt hét téma a 

következő:

1. Az ember tehetetlensége és bűne a megigazulással kapcsolatban.

2. A megigazulás mint bűnbocsánat és igazzá tétel.

3. Megigazulás hit által és kegyelemből.

4. A megigazított ember bűnös volta.

5. Törvény és evangélium.

6. Üdvbizonyosság.

7. A megigazított ember jó cselekedetei.

Nem szükséges bizonygatni, e kérdések egyenkénti pontos értelmezése is milyen nagy 

feladat. Mindegyikükhöz kommentárt kellene írni, kínosan ragaszkodva az aláírásban szereplő 

szövegek textusához, szavaihoz. Bonyolítja a képet, hogy figyelembe kell venni a Hivatalos Közös 

Közleményt és annak Függelékét. Csak sajnálni lehet, hogy a Közös Nyilatkozat magyar 

fordításával együtt nem jelent meg annak függeléke, amely a korábbi párbeszédekre utal és azok 

dokumentumait idézi. A Közös Nyilatkozat szakaszainak értelmezéséhez mindez elengedhetetlen. 

Ennek alapján valóban csak az állítható, hogy bizonyos pontokon sikerült egyetértő kijelentéseket 

tenni, a fennálló különbségeket pedig igyekeztek konvergens módon értelmezni.

„Az elért konszenzus jelentősége és hordereje” a témája az ötödik résznek (40-44), amely az 

egyetértés fényében már „elhordozhatónak” mondja a 18-39. pontban leírt különbségeket. A 

megmaradó különbségeket „a megigazulás értelmezésének nyelvében, teológiai megformálásában 

és hangsúlyaiban”43 látja. A hivatalos vatikáni válasz is szükségesnek tartotta kijelenteni, hogy – a 

42 Edward Idris Cassidy, Joint Declaration on the Doctrine of Justification – The Lutheran World Federation and the 
Catholic Church. epd-Dokumentation 32/1998, 4-6. 6. pont.

43 KNy 40.



Közös Nyilatkozat szövegével ellentétben – bizonyos megmaradó különbségek tartalmi jellegűek.44 

Evangélikus oldalról sem volna szabad ezért a Közös Nyilatkozatot vitathatatlan és 

megkérdőjelezhetetlen tekintélyként, mintegy új hitvallásként kezelni. A két egyház tanítása 

azonban „eltérő voltában is nyitott egymás iránt és nem érvénytelenítik az alapigazságokban való 

konszenzust.”45 Nem vonják vissza az egykori elítéléseket, hanem azt állapítják meg, hogy azok 

nem érintik az itt kifejtett tanításokat.46 Az egykori elítélések némelyike nem volt egyszerűen 

alaptalan, megmarad figyelmeztető jelentőségük47 – mondja a Nyilatkozat, de nem bocsátkozik 

részletekbe. Szó van még további tisztázást igénylő kérdésekről,48 s végül arról, hogy döntő lépés 

történt a látható egység felé, amely Krisztus akarata.49

Hol történt előremozdulás?

Fontos és kézenfekvő kérdés természetesen mindkét fél számára, hogy az elért egyetértés 

miként viszonyul a felek egyéb kérdésekben vallott tanításához vagy éppen mindennapi 

gyakorlatához. Kifogásolható ugyan, de nyilvánvaló is, hogy a párbeszéd során arra a – csaknem – 

lehetetlen feladatra vállalkozott a közös bizottság, hogy a megigazulás kérdését 'önmagában' 

tárgyalja. Az ökumenikus dialógusoknak azonban ez a műfaja, hiszen teljesen kilátástalan bizottsági 

munka keretében néhány éves megbízatással akár egyetlen kérdést is minden összefüggésében 

körüljárni és tisztázni.

A Közös Nyilatkozatot kommentálva bizonyára megállapítható, hogy az egyik vagy a másik 

ponton esetleg az evangélikus fél tulajdonképpen a trienti zsinat, a római katolikus fél pedig 

tulajdonképpen a reformátori hitvallási iratok megállapítását fogadta el. Nem volna helyes, ha ez 

önmagában jelentene értékítéletet, diadalt vagy vereséget, még ha a Közös Nyilatkozat maga az 

egykori elítélésekről azt is tartja, hogy „Közülük számos nem volt egyszerűen alaptalan: megőrzik 

számunkra a 'jótékony figyelmeztetés jelentőségét', melyet figyelembe kell vennünk a tanításban és 

a gyakorlatban.”50

Az egyetlen mérték csak az igazság, a bibliai bizonyságtétel minél hűségesebb és minél 

teljesebb megértése és befogadása lehet. A felekezetközi dialógusok éppen ebben különböznek a 

diplomáciai tárgyalásoktól, amelyeken a felek úgy jutnak az egyetértés valamilyen fokára, hogy 

kölcsönösen engedményeket tesznek. A felekezetközi dialógusok ilyen értelemben soha és 

semmiképpen sem lehetnek kompromisszumok. De a viták, harcok, – tegyük hozzá – a párbeszédek 
44 Az 5. pontban, vö. Antwort der Katholischen Kirche auf die Gemeinsame Erklärung zwischen der Katholischen 

Kirche und dem Lutherischen Weltbund über die Rechtfertigungslehre. Rom, 25.6.1998. epd-Dokumentation 
27a/1998, 1-3.

45 KNy 40.
46 KNy 40.
47 KNy 42.
48 KNy 43.
49 KNy 44.
50 KNy 42.



több mint 450 éve után vajon még mindig valóban csak azt lehet és kell megállapítani, hogy nem 

értünk egyet? Véleményem szerint valóban meg lehet és kell állapítani azt is, hogy vannak bizonyos 

pontok, ahol egyetértés van a különbségek ellenére is. A megegyezések számbavétele és az 

ellentétek tárgyalása során pedig nem volna szabad eleve kizárni annak a lehetőségét, hogy a másik 

fél felismerései, nekünk szegezett kérdései, a mi álláspontunkkal kapcsolatos fenntartásai minket is 

előrébb vihetnek.

Az előremozdulást abban látom, hogy a két fél újabb elszánt erőfeszítést tett hitének közös 

kifejezésére. Nem szabad az elért eredményt arra a leegyszerűsített nevezőre hozni, hogy eddig nem 

értettek egyet, de most már egyet értenek. Nagyfokú egyetértés, már-már megegyezés korábban is 

volt a megigazulás kérdésében, akár 1530-ban az Augustana felolvasását követő tárgyalásokon, akár 

az 1541-es Regensburgban folytatott tanácskozáson. Az inkvizíciótól kezdve azonban inkább az 

volt jellemző, hogy ha mindenben nem értettek egyet, akkor a különbséget tartották a 

meghatározónak és döntőnek. Az ökumenikus korszak jellemzője és szándéka, hogy a meglévő 

különbségek ellenére is hangoztatjuk a fennálló egyetértést.51 Nem két ellenség áll egymással 

szemben, hanem családon belüli ellentét van. A vita így is lehet éles, de a vita az összetartozók 

vitája. Tisztázandó kérdés azonban, hogy az egyetértés milyen mértékű különbségeket képes 

„elhordozni”.

Hol nem történt előremozdulás?

Tanulságos a szöveg alapján választ keresni arra a kérdésre, hogy a felek között megmaradó 

különbségek miből adódnak. Lehet azzal próbálkozni, hogy még további tisztázandó kérdéseket 

sorolunk fel. Bizonyára számos érdekes megfigyelésre és eredményre juthatunk így. Aligha kapunk 

viszont feleletet arra, hogy a későbbiekben itt is megmutatkozó különbségek miből fakadnak. 

Elgondolkoztatónak tartom Otto Hermann Pesch római katolikus professzor állítását,52 aki szerint a 

római katolicizmus ontológikusan, szubsztanciálisan gondolkodik, míg Luther relácionálisan 

(relationell). Úgy értem ezt, hogy a római katolicizmus a Krisztusban ajándékba kapott 

megigazulásnak a realitását, valóságos megtörténtét hangsúlyozza, minden módon demonstrálni 

vagyis láthatóvá tenni igyekezik: ezt szolgálja az egész egyháztan, a szentségtan, a bűnről és a jó 

cselekedetekről szóló tanítás, s a bűnbánati gyakorlat. Az egyház és tagjai életében kézzel foghatóvá 

válik a megigazulás, bár jellemzően inkább a megszentelődés szó használnák. Ez a világnak a 

krisztuskövetők általi megváltoztatása és jól szervezett birtokba vétele. A lutheranizmus viszont azt 

hangsúlyozza, hogy az emberi élet megújulása a Krisztus igéje és cselekvése által megy végbe, még 

51 Reinhard Frieling, Wie ist es zum Streit über die Rechtfertigungslehre gekommen? epd-Dokumentation 32/1998, 29-
35.

52 „Römisch-katholische Probleme mit der "Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre" – und wie sie zu 
überwinden sind” címen tartott előadása, Liebfrauenberg, 1998. november 3.



az ember belső vagy külső életében végbement változásokat sem tekinti megbízható 

bizonyítékoknak, hanem mindvégig abban a bizodalomban él, hogy amit Krisztus ígért, azt meg is 

cselekszi. S ez a Krisztusből fakadó új viszony az a roppant hajtóerő, amely az embert olyan 

tettekre sarkallja, amelyeket Isten parancsol és elvár. Ezeknek a cselekedeteknek azonban nem lehet 

semmiféle visszaható következménye, hiszen mindig csak azt tehetjük, ami a kötelességünk, és 

mivel Krisztus szeretetéből fakadnak, ezért igaz mivoltukat, de a Krisztussal való viszonyt is 

kétségessé tenné bármiféle regisztrálásuk.

Ha elfogadjuk Otto Hermann Pesch tipizálását, akkor ez azt jelenti, hogy itt egymástól 

alapjaiban gyökeresen eltérő két szemléletmód áll egymással szemben. A Trienti Zsinat az 

arisztotelészi filozófia fogalmaival fejezte ki a megigazulást, a reformációt az isteni cselekvés és a 

bibliai üzenet eleven lüktetése hajtotta. Találó ezért, hogy Cajetanus bíboros Luther 1518-as 

meghallgatása után egy alkalommal a következő szavakkal foglalta össze a helyzetet: „Ez új egyház 

építését jelenti.”53 Nem az csak a probléma tehát, hogy az egyes szavakat más értelemben 

használjuk, vagy bizonyos fogalmaknak eltérő a tartalma itt és ott, s ezeket a különbségeket 

aprólékos és gondos egyeztetésekkel tisztázni lehet. A reformáció a Krisztussal való élő viszonyt 

tette mindennek a mértékévé, a katolicizmus intézményesítette a Krisztusban kapott megváltást. 

Amint Yves M.-J. Congar kifejtette,54 a katolicizmusnak a reformáció kihívását komolyan kellene 

vennie, s a protestantizmusnak el kell végeznie saját magán ugyanazt a reformációt, amelyet az 

egyházon a 16. században elvégzett. Valóban, ha a római katolikus egyház vállalja annak ódiumát, 

hogy a Trienti Zsinat dekrétumában foglaltakat, annak tilalma55 ellenére párbeszéd tárgyává teszi, a 

reformátori egyházaknak is meg kell vizsgálniuk magukat, valóban az ige egyházai-e még, s a sola 

gratia, amit hirdetnek, nem a bonhoefferi olcsó kegyelem-e, vagyis csúfot űzés a hit általi 

megigazulásból?

A két alapvető szemléletmód szembeállítása azt a következtetést is sugallhatja, hogy éppen 

ezért lehetetlen valaha is egyetértés. Elmozdulás lehetőségét a szentírási alapok közös 

tanulmányozásában látom.

Melyek a nyitott kérdések?

A meg nem válaszolt és fel nem vetett kérdések sora igen hosszú. E kérdések között a két 

legsúlyosabb: a Közös Nyilatkozatnak nem megfelelő egyházi gyakorlat és tanítás viszonya, 

valamint a megigazulás kérdésének megvitatása a teológia, a keresztyén hit egészének 

összefüggésében.

53 „Das heisst eine neue Kirche bauen.” Idézi: Reinhard Frieling, Wie ist es zum Streit über die Rechtfertigungslehre 
gekommen? epd-Dokumentation 32/1998, 29-35.

54 Az egyház megújulása és a lutheri reformáció. Mérleg 1968/4, 313-325.
55 Határozat a megigazulásról, Előszó. Vö. DFJ 1520.



A Közös Nyilatkozatot tagegyházainak elfogadásra ajánlva az LVSZ Német Nemzeti 

Bizottsága értékelést is mellékelt állásfoglalásához, amely számos további tisztázásra szoruló 

kérdést sorol fel:56

a) Az alapvető igazság és az alapvető igazságok kérdése.57

b) Nemcsak nyelvi különbségek, a teológiai kifejtés eltérő volta vagy hangsúlybeli 

különbségek vannak, hanem tárgybeli különbségek is.58

c) Az üdvösség csak Isten igéje által – az üdvösséget hirdető és ígérő igében és szentségben 

adatik, és csak a Lélek által létrehozott, s ebben az igében bízó hit fogadja el. A hit hangsúlyozása, 

mint ajándék.59

d) Üdvbizonyosság a hirdetett igében, a megigazulás ennek az igének a hirdetése által 

történik.60

e) Isten előtt igazak, magunkra nézve bűnösök és Isten bocsánatára szorulók.61

f) Az Ószövetség is szól Isten kegyelméről.62

g) A jó cselekedetek hozzájárulása a kegyelemben való növekedéshez.63

h) A megigazulás mint páratlan kritérium vagy csak az egyik?64

i) Nem foglalkozik mindennel, amit az evangélikus hitvallási iratok elítélnek.

j) Eltérő a két egyház önértelmezése.

Fontosnak tartom e kérdések felsorolását, a lista kiegészítését, mert a Közös Nyilatkozatnak 

így látjuk a valódi kontextusát. S az egyetértés úgy igazi, ha nincsenek a szőnyeg alá söpört 

kérdések.

Írásában Magassy Sándor65 még e kérdések alapvetően eltérő értelmezését tartja említésre 

méltónak: az ember "istenképűsége" (imago Dei), illetve az ember szabad akarata; Mária és a 

szentek közbenjáró szolgálata, illetve: Mária "különleges közreműködése" Krisztus megváltó 

munkájában; Mária mennybevitele, összefüggésben a szeplőtlen fogantatás dogmájával; az 

eredendő bűn, illetve az ember megromlásának mértéke; a hit jellege és létezésének "mérhetősége".

A sort bizonyára folytatni lehetne még. A mindenkori közös bizottságok teljesítőképességén 

túl az eddig tárgyalt témák kiválasztásában és körülhatárolásában – nem lehet kérdéses, – taktikai 

szempontok is közrejátszottak: a legnehezebb kérdések tárgyalását későbbre halasztották.

Amikor a további tárgyalandókra nézve vesszük számba a javaslatokat, természetesen az 
56 Lutherische Monatshefte (36) 10/1997, 58-60. Ennek a szövegnek a magyar fordítása is elérhető az Interneten 

egyházunk honlapján, a Közös Nyilatkozat szövegével és függelékével együtt.
57 KNy 5. 40.
58 KNy 40.
59 KNy 12.
60 KNy 35.
61 KNy 28-30. és Annex.
62 KNy 8.
63 KNy 38.
64 KNy 18.
65 A megigazulás tanításának „ökumenikus” olvasata. Keresztyén Igazság Új folyam 37. szám, 1998. tavasz, 13-22. 20.



evangélikus félnek, tehát nekünk is arra is nyitottnak kell lennie, hogy a római katolikus fél is 

javasolhat témákat és feltehet nehezen megválaszolható kérdéseket.

Mit lehet várni a dialógusoktól?

Az évtizedek óta folyó dialógusoktól, amelyeknek az eredményei már vastag köteteket 

tesznek ki, nyilvánvalóan a tanbeli különbségek megszüntetését vagy feloldását várjuk. Ha a tanbeli 

különbségek okozták, hogy a keresztyénség szétszakadt, akkor kézenfekvő, hogy a tanbeli egység 

helyreállításával állíttassék helyre az egység.

Bevett fordulat, hogy mi evangélikusok megigazulástanról beszélünk, – római katolikusok 

fülében idegenül cseng ez a szó, –  de éppen a megigazulásról való beszéd kapcsán kell 

elgondolkodnunk azon, hogy a bibliai bizonyságtételben sokkal inkább olyan történésként, 

eseményként lehet leírni a megigazulást, amely elsősorban az Istennel való viszony helyreállását, a 

hit ébredését, az életfolytatás megváltozását, új életvitelt, stb. jelent (pl. Lk 18,9-14; 19,1-10; 5,1-

11; Jn 8,1-11). Jelenti a megigazulás azt, ami a krisztuseseményben, közelebbről Krisztus keresztjén 

a világért és az emberért történt, és csak mindezek után tanítást, az esemény reflexióját ( a szónak 

az előfordulását tekintve mindenek előtt valóban Pálnál). 

A megigazulásról való tanúskodás beszédmódja, kifejezésének műfaja legkevésbé a tantétel. 

(Nem tekinthető elmarasztalásnak, hogy Luther nem írt dogmatikát!) Ezért nem is a nyilatkozat, 

nem a diplomáciai alkudozásban résztvevő hajlíthatatlan tárgyalóküldöttségek erőfeszítésével 

keservesen létrehozott dokumentum. Semmiképpen sem adok-kapok alapon kialakított alku. Nem 

lehet azzal a lelkülettel sem hozzálátni, hogy a 16. században még nem tudták, de mi most már 

abban a helyzetben vagyunk, hogy sikeresen újratárgyaljuk a dolgokat, egyszerűen más nyelvet 

használva.

 A Közös Nyilatkozat dogmatikai szöveg, amely műfaja szerint tehát nem felel meg teljes 

mértékben a tartalmának. Ettől még nem rossz vagy fölösleges, de ez korlátokat jelent, s ennek 

tudatában kell lenni. A Közös Nyilatkozat ilyen módon egy döntő lépés egy közösen végigjárandó 

hosszú úton.

A szöveg aláírása körüli bonyodalmak, valamint enyhén szólva vegyes fogadtatása, viharos 

ellenzése bámulatra méltó határozottsággal mutatta, hogy tanbeli kérdések is foglalkoztatják még az 

egyházi és társadalmi közvéleményt. Egyúttal azonban azt is, hogy hivatalos deklarációkkal, jogi 

aktusokkal, teátrális aláírásokkal önmagában nem valósulhat meg Krisztus egyházának egysége.

Mit jelent mindez a jövőre nézve?

Az  egyik oldalon az egymáshoz tartozás új tudatát, nem csak annak alapján, ami az 

Augsburgban aláírt szövegekben benne van, hanem az út miatt is, amely odáig elvezetett.



A másik oldalon elkötelezést egymás jobb megismerésére. Az elfogadott szövegeket újra és 

újra tárgyalni kellene, elemezni és értékelni, velük és egymással vitázva, de ugyanakkor mindig az 

összetartozás tudatában. Ezek a viták is alkalmat adhatnak egymás álláspontjának és gyakorlatának 

megismerésére. Problémát nem csak abban látok, hogy a protestánsok nem ismerik eléggé a Trienti 

Zsinat vagy a II. Vatikáni Zsinat határozatait, s hogy a római katolikusoknak is nagyon felületes és 

nem helytálló ismereteik vannak a reformációról. Ezen túlmenően abban is, hogy egyikünk sem 

ismeri eléggé a saját történelmi gyökereit. Sok mindent tanítunk és gyakorlunk a protestáns 

egyházakban, ami nem fér össze saját hitvallásainkkal, és sok minden történik a római katolikus 

egyházban, ami idegen az ő zsinataik dekrétumaitól. Ha pedig mindketten Isten igéjének mértéke 

alá helyezzük magunkat, még rosszabb a helyzet.

Évszázadok után egymásra talált testvérekként arra kellene egymást biztatnunk és 

segítenünk, hogy az egyetértésen örvendezve, a különbségeket nem lebecsülve vagy figyelmen 

kívül hagyva, együtt figyeljünk még odaadóbban Krisztusra, tanuljuk, hirdessük és dicsőítsük 

Krisztust!


