Spoločné vyhlásenie katolíkov a luteránov v Lunde pri 500.
výročí reformácie
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Švédsko 1. novembra – Pri ekumenickej modlitbe v katedrále v Lunde v
sobotu 31. októbra pápež František a predseda Svetového luteránskeho
zväzu biskup Munib Younan podpísali Spoločné vyhlásenie pri
príležitosti spoločnej katolícko-luteránskej pripomienky
reformácie. Text koncipovaný v piatich častiach sa začína citátom
z Jánovho evanjelia: „Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže
prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak
neostanete vo mne.“ (Jn 15,4)
V prvom bode nazvanom „S vďačným srdcom“ Spoločné vyhlásenie
vyjadruje vďačnosť Bohu za cestu dialógu a zbližovania medzi katolíkmi
a evanjelikmi: „Vďaka dialógu a zdieľanému svedectvu nie sme si viac
cudzími. Skôr sme sa naučili, že to, čo nás spája je väčšie než to, čo nás
rozdeľuje.“
Druhý bod spočíva v prosbe za uzdravenie rán a nesie nadpis „Od
konfliktu k spoločenstvu“. „Hoci minulosť zmeniť nemožno, to, na čo sa
spomína a spôsob, akým sa to pripomína zmeniť možno“, uvádza sa
v texte. Tretí a najrozsiahlejší bod hovorí o úsilí o spoločné svedectvo
a obsahuje aj túžbu po spoločnom eucharistickom stole.
Katolíci a luteráni ďalej pozývajú k spoločnej ceste k jednote aj ďalších
ekumenických partnerov. Spoločné vyhlásenie sa končí výzvou katolíkom
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„Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama
od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne.“ (Jn
15,4)
S vďačným srdcom
Týmto spoločným vyhlásením vyjadrujeme Bohu radostnú vďaku za tento
okamih spoločnej modlitby v Lundskej katedrále, ktorým začíname
spomienkový rok päťstého výročia reformácie. Päťsto rokov nepretržitého
a plodného ekumenického dialógu medzi katolíkmi a luteránmi nám
pomohlo prekonať mnohé rozdiely a prehĺbilo naše vzájomné porozumenie
a dôveru. Zároveň sme sa k sebe vzájomne priblížili cez spoločnú službu
našim blížnym, nachádzajúcim sa často v situáciách utrpenia a perzekúcie.
Vďaka dialógu a zdieľanému svedectvu nie sme si viac cudzími. Skôr sme
sa naučili, že to, čo nás spája je väčšie než to, čo nás rozdeľuje.
Od konfliktu k spoločenstvu
Zatiaľ čo sme hlboko vďační za duchovné a teologické dary nadobudnuté
skrze reformáciu, rovnako vyznávame a pred Kristom oplakávame to, že
luteráni a katolíci zasadili ranu viditeľnej jednote Cirkvi. Teologické
rozdielnosti boli sprevádzané predsudkom a konfliktami a náboženstvo
bolo využívané pre politické ciele. Naša spoločná viera v Ježiša Krista
a náš krst od nás žiadajú každodenné obrátenie, ktorým odvrhneme
nesúlady a konflikty minulosti, ktoré bránia službe zmierenia. Hoci
minulosť zmeniť nemožno, to, na čo sa spomína a spôsob, akým sa to
pripomína zmeniť možno. Modlíme sa za uzdravenie našich rán
a spomienok, ktoré zahmlievajú náš pohľad na seba navzájom. Dôrazne
odmietame všetky prejavy nenávisti a násilia, minulé i súčasné, zvlášť tie
konané v mene náboženstva. Dnes počujeme zaznievať Božie prikázanie,
aby sme odložili všetky konflikty bokom. Uznávame, že sme boli
oslobodení milosťou, aby sme napredovali smerom k spoločenstvu, ku
ktorému nás Boh neustále volá.
Naša oddanosť spoločnému svedectvu
Ako zanechávame epizódy dejín, ktoré nás ťažia, zaväzujeme sa, že
budeme spoločne vydávať svedectvo o Božej milosrdnej milosti, ktorá sa
stala viditeľnou v ukrižovanom a vzkriesenom Kristovi. Vedomí si toho, že
spôsob akým navzájom komunikujeme ovplyvňuje naše svedectvo o
Evanjeliu, zaväzujeme sa k ďalšiemu rastu v spoločenstve, ktoré má svoje
korene v krste, tým, že sa budeme usilovať odstrániť zostávajúce
prekážky, ktoré nám bránia dosiahnuť plnú jednotu. Kristus túži, aby sme
boli jedno, aby tak svet mohol uveriť (porov. Jn 17,21).
Mnoho členov našich spoločenstiev si túžobne želá prijímať Eucharistiu pri
jednom stole, ako konkrétny prejav plnej jednoty. Zažívame bolesť tých,
ktorí zdieľajú svoje celé životy, ale nemôžu mať spoločnú účasť na Božej
vykupiteľskej prítomnosti pri eucharistickom stole. Uznávame našu
spoločnú pastoračnú zodpovednosť odpovedať na duchovný smäd a hlad

nášho ľudu po jednote v Kristovi. Vrúcne túžime po tom, aby táto rana na
Kristovom Tele bola uzdravená. To je cieľ našich ekumenických snažení, v
ktorých si želáme pokročiť, a to aj cez obnovenie nášho záväzku
k teologickému dialógu.
Modlíme sa k Bohu, aby katolíci a luteráni dokázali spoločne vydávať
svedectvo Evanjelia Ježiša Krista, pozývajúc ľudstvo počúvať a prijať
dobrú zvesť o Božom vykupiteľskom diele. Vyprosujeme od Boha
inšpiráciu, povzbudenie a silu, aby sme mohli svorne napredovať v službe,
obraňovaním ľudskej dôstojnosti a ľudských práv, osobitne vzhľadom na
chudobných, prácou na spravodlivosti a odmietaním všetkých foriem
násilia. Boh nás povoláva k tomu, aby sme boli blízko všetkým, čo túžia
po dôstojnosti, spravodlivosti, pokoji a zmierení. Obzvlášť dnes
pozdvihujem náš hlas za ukončenie násilia a extrémizmu, ktoré postihujú
tak mnohé krajiny a spoločenstvá a nespočetné sestry a bratov v Kristovi.
Povzbudzujeme luteránov a katolíkov, aby spoločne pracovali na prijímaní
cudzincov, pomáhali tým, čo sú nútení utekať kvôli vojne
a prenasledovaniu a obraňovali práva utečencov a tých, čo hľadajú azyl.
Viac ako kedykoľvek predtým si uvedomujeme, že naša spoločná služba
v tomto svete sa musí rozšíriť na Božie stvorenstvo, ktoré trpí
zneužívaním a následkami nenásytnej chamtivosti. Uznávame, že budúce
generácie majú právo na to, aby sa mohli tešiť zo sveta, Božieho diela, so
všetkými jeho možnosťami a nádherou. Modlíme sa za zmenu sŕdc
a myslí, ktorá povedie k láskyplnej a zodpovednej starostlivosti
o stvorenstvo.
Jedno v Kristovi
Pri tejto priaznivej príležitosti vyjadrujeme vďaku našim bratom a sestrám
reprezentujúcim rôzne kresťanské svetové spoločenstvá a spolky, ktorí sú
tu prítomní a zjednotení s nami v modlitbe. Keď sme sa opätovne zaviazali
prejsť od konfliktu k spoločenstvu, urobili sme tak ako súčasť jediného
Kristovho Tela, do ktorého sme včlenení skrze krst. Pozývame našich
ekumenických partnerov, aby nám pripomínali naše záväzky
a povzbudzovali nás. Prosíme ich, aby pokračovali v modlitbe za nás, aby
naďalej kráčali s nami, aby nás podporovali v uskutočňovaní nábožných
záväzkov, ktoré sme dnes vyjadrili.
Výzva ku katolíkom a luteránom celého sveta
Vyzývame všetky luteránske a katolícke farnosti a spoločenstvá, aby boli
odvážne a kreatívne, radostné a naplnené nádejou v ich záväzku
pokračovať na veľkej ceste, ktorá je pred nami. Namiesto konfliktov
z minulosti, nech Boží dar jednoty medzi nami vedie spoluprácu
a prehlbuje našu solidaritu. Primknutím sa vo viere ku Kristovi, spoločnou
modlitbou, vzájomným načúvaním, životom Kristovej lásky v našich
vzťahoch, my, katolíci a luteráni, otvárame sa sile Trojjediného Boha.
Zakorenení v Kristovi a vydávajúci o ňom svedectvo, obnovujeme naše
odhodlanie byť vernými ohlasovateľmi Božej bezhraničnej lásky k celému
ľudstvu.
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