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PRÒLEG 

La lluita de Martí Luter amb Déu va ser el que va impulsar i va definir la seva vida sen-

cera. La pregunta «Com he de trobar un Déu misericordiós?» no va deixar d’empaitar-lo. 

Va trobar el Déu de gràcia en l’evangeli de Jesucrist. «La veritable teologia i el coneixe-

ment de Déu es troben en Crist crucificat» (Disputa d’Heidelberg). 

Quan, el 2017, cristians tant catòlics com luterans facin una mirada retrospectiva sobre 

els esdeveniments ocorreguts fa cinc-cents anys, faran bé de contemplar-los col·locant 

l’evangeli de Jesucrist al centre. L’evangeli ha de celebrar-se i comunicar-se a la gent del 

nostre temps, perquè el món cregui que Déu es dóna ell mateix als homes i ens crida a 

estar en comunió amb ell mateix i amb la seva Església. És aquí on es troba el fonament 

de l’alegria per a la nostra fe comuna. 

A aquesta alegria pertany també un discerniment autocrític, no sols respecte de la nostra 

sinó també del nostre present. És cert que el poble cristià no sempre s’ha mantingut fidel 

a evangeli; en moltes ocasions ens hem conformat als patrons de pensament i de compor-

tament del món que ens envolta. Reiteradament ens hem constituït en obstacle al pas de 

la bona nova de la misericòrdia de Déu. 

Com a individus i com a comunitat de creients, estem constantment necessitats de pene-

diment i de reforma, animada i dirigida per l’Esperit Sant. «Quan Nostre Senyor i Mestre 

Jesucrist va dir ‘feu penitència...’(Mt 4,17), va voler que tota la vida dels creients fos 

penitència». Aquesta és la primera de les 95 Tesis de Luter, que el 1517 van desencadenar 

el moviment de la Reforma. 

Encara que aquesta tesi ho és avui tot menys evident, les persones creients, tant catòliques 

com luteranes, volem prendre-la seriosament, dirigint la nostra mirada crítica primer a 

nosaltres, i no als altres. Prenem com el nostre principi rector la doctrina de la justificació, 

que expressa el missatge de l’evangeli i que «ens serveix constantment per orientar cap a 

Crist tot l’ensenyament i la pràctica de les nostres Esglésies» (Declaració conjunta sobre 

la doctrina de la justificació, 18). 

La veritable unitat de l’Església només pot existir com a unitat en l’evangeli de Jesucrist. 

El fet que en el segle XVI la lluita per aquesta veritat portés a la pèrdua de la unitat en el 

cristianisme occidental pertany a les pàgines ombrívoles de la història de l’Església. El 

2017 hem de confessar obertament que hem estat culpables davant Crist - de causar dany 

a la unitat de l’Església. Aquest any commemoratiu ens presenta dos desafiaments: la 

purificació i la guarició de les memòries i la restauració de la unitat cristiana d’acord amb 

la veritat de l’evangeli de Jesucrist (Ef 4,4-6). 

El text que segueix a continuació descriu un camí que va «del conflicte a la comunió» —

un camí a la meta del qual encara no hem arribat—. No obstant això, la Comissió Lute-

ranocatòlica Romana per la Unitat ha pres seriosament les paraules del Papa Joan XXIII: 

«Les coses que ens uneixen són més que les que ens divideixen». Invitem tota persona 

cristiana a estudiar l’informe de la nostra Comissió amb ment oberta i alhora crítica, i a 

unir-se a nosaltres en el camí cap a una profunda comunió de tot el poble cristià. 

+ Karlheinz Diez 

Bisbe Auxiliar de Fulda 

(en nom del copresident catòlic) 

+ Eero Huovinen 

Bisbe Emèrit d’Hèlsinki 

(en nom del copresident luterà) 
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INTRODUCCIÓ 

1. El 2017, cristians tant luterans com catòlics commemoraran conjuntament el 500 aniver-

sari del començament de la Reforma. Avui, luterans i catòlics gaudeixen del creixement en 

una entesa, cooperació i respecte mutus. Han arribat a reconèixer que és més el que els 

uneix que el que els divideix: sobretot, la fe comuna en el Déu Tri i la revelació en Jesucrist, 

així com el reconeixement de les veritats fonamentals de la doctrina de la justificació. 

2. Ja el 1980, la celebració del 450 aniversari de la Confessió d’Augsburg va oferir a 

luterans i catòlics l’oportunitat de desenvolupar una entesa comuna de les veritats fona-

mentals de la fe, en assenyalar Jesucrist com el centre vivent de la nostra fe cristiana.1 En 

el 1500 aniversari del naixement de Martí Luter el 1983, el diàleg internacional 

3. entre catòlics i luterans va obtenir l’afirmació conjunta d’un nombre d’inquietuds fo-

namentals de Luter. L’informe de la comissió el va designar com «Testimoni de Jesucrist» 

i va declarar que «els cristians, ja siguin protestants o catòlics, no poden ignorar la persona 

i el missatge d’aquest home».2 

4. L’imminent any 2017 desafia, tant catòlics com luterans, a discutir, mitjançant el dià-

leg, els afers i les conseqüències de la Reforma de Wittenberg, que es van concentrar en 

la persona i el pensament de Martí Luter, i a desenvolupar perspectives per al record 

present de la Reforma i la manera de viure’l avui. El projecte reformador de Luter plan-

teja, tant a catòlics com a luterans contemporanis, un desafiament espiritual i teològic. 

CAPÍTOL I  
COMMEMORACIÓ DE LA REFORMA  EN UNA ERA ECUMÈNICA I GLOBAL 

4. Cada commemoració té el seu propi context. Avui, el context inclou tres desafiaments 

principals que presenten tant oportunitats com obligacions: 

És la primera commemoració que té lloc en una època ecumènica. Per tant, la commemo-

ració conjunta és una oportunitat per aprofundir la comunió entre catòlics i luterans. 

És la primera commemoració en una època de globalització. Per això, la commemoració 

conjunta ha d’incorporar les experiències i les perspectives de creients del Sud i del Nord, 

de l’Est i de l’Oest. 

És la primera commemoració que ha de respondre a la necessitat d’una nova evangelit-

zació en un temps marcat per la proliferació de nous moviments religiosos i, alhora, pel 

creixement de la secularització en molts llocs. D’aquí que aquesta commemoració con-

junta tingui l’oportunitat i l’obligació de ser un testimoniatge comú de la fe. 

EL CARÀCTER DE COMMEMORACIONS ANTERIORS 

5. El 31 d’octubre de 1517 es va convertir, relativament aviat, en un símbol de la reforma 

protestant del segle XVI. Encara en el present, moltes Esglésies luteranes recorden el 31 

                                                 
1  Roman Catholic/Luteran Joint Commission, «All Under One Christ: Statement on the Augsburg 

Confession 1980», en Harding Meyer & Lucas Vischer (eds.), Growth in Agreement I: Reports and Agreed 

Statements of Ecumenical Conversations on a World Level, 1972-1982 (Geneva, World Council of 

Churches, 1984), 241-247. 
2 Roman Catholic/Luteran Joint Commission, «Martí Luter: Witness to Jesus Christ» I.1, en Jeffrey Gross, 

FSC, Harding Meyer & William G. Rusch (eds.), Growth in Agreement 11: Reports and Agreed Statements 

of Ecumenical Conversations on a World Level, 1982-1998 (Geneva, WCC Publications, 2000), 438. 
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d’octubre de cada any l’esdeveniment conegut com «la Reforma». Les celebracions cen-

tenàries de la Reforma van ser exuberants i festives. Les perspectives oposades dels dife-

rents grups confessionals es feren especialment visibles en aquests esdeveniments. Per 

als luterans, aquests dies commemoratius i centenaris van ser altres tantes ocasions per 

expressar un cop més l’origen de la forma típicament «evangèlica» de la seva Església i, 

d’aquesta manera, justificar la seva existència particular. Això, naturalment, anava unit a 

una critica de l’Església catòlica. De l’altre costat, els catòlics van prendre aquests esde-

veniments commemoratius com tantes altres oportunitats per acusar els luterans d’una 

divisió injustificable de la veritable Església i un rebuig de l’evangeli de Crist. 

6. Programes polítics i politicoeclesiàstics sovint van donar forma a aquestes primeres 

commemoracions centenàries. Per exemple, el 1617 la celebració del centenari va contri-

buir a estabilitzar i a revitalitzar la comuna identitat reformada de luterans i reformats en 

la seva celebració commemorativa conjunta. Tant luterans com reformats van demostrar 

la seva solidaritat mitjançant dures polèmiques contra l’Església catòlica. Conjuntament 

van celebrar Luter com l’alliberador del jou romà. Molt després, el 1917, enmig de la 

primera guerra mundial, Luter va ser presentat com un heroi nacional alemany. 

LA PRIMERA COMMEMORACIÓ ECUMÈNICA 

7. L’any 2017 veurà la primera commemoració centenària de la Reforma en una època 

ecumènica. També ha de marcar cinquanta anys de diàleg luteranocatòlic romà. Com a 

part del moviment ecumènic, tant catòlics com luterans han estat enriquits en participar 

conjuntament en l’oració, l’adoració i el servei a les seves comunitats. També afronten 

plegats determinats desafiaments polítics, socials i econòmics. L’espiritualitat posada en 

evidència en matrimonis interconfessionals ha conduït a noves reflexions i a noves pre-

guntes. Luterans i catòlics han pogut reinterpretar les seves tradicions teològiques i pràc-

tiques, reconeixent la influència que han tingut els uns sobre els altres. Per aquesta raó 

anhelen commemorar plegats el 2017. 

8. Aquests canvis demanen una nova aproximació a aquest afer. Ja no és adequat repetir 

simplement els antics relats del període de la Reforma, que presentaven perspectives lu-

teranes i catòliques separades i freqüentment oposades l’una a l’altra. El record històric 

sempre fa una selecció entre una abundància de moments històrics, assimilant els mo-

ments seleccionats en un tot significatiu. Ja que aquestes narracions del passat eren ma-

jorment antagòniques, no sols tendien a intensificar el conflicte entre ambdues confessi-

ons, sinó que conduïen de vegades a una oberta hostilitat entre elles. 

9. El record històric ha tingut conseqüències considerables per a les mútues relacions 

entre ambdues confessions. Per aquesta raó és tan important i alhora tan difícil un record 

ecumènic en comú de la Reforma luterana. Encara avui, un gran nombre de catòlics as-

socien la paraula «Reforma» primerament amb la divisió de l’Església, mentre que per a 

un gran nombre de cristians luterans la paraula «Reforma» s’associa principalment amb 

l’Evangeli, la certesa de la fe i la llibertat. Serà necessari prendre seriosament ambdós 

punts de partida per aconseguir relacionar ambdues perspectives i conduir-les al diàleg. 

COMMEMORACIÓ EN UN NOU CONTEXT GLOBAL I SECULAR 

10. El segle passat, el cristianisme ha arribat a ser cada cop més global. Actualment hi ha 

cristians de diverses confessions a través de tot el món. El nombre de cristians en el Sud 

està en creixement, mentre que al Nord va en disminució. Les Esglésies del Sud estan 

adquirint contínuament major importància dins el cristianisme mundial. Aquestes Esglé-

sies no veuen els conflictes confessionals del segle XVI necessàriament com els seus 

http://romà.com/


6 

 

propis conflictes, encara que estiguin connectades a les Esglésies d’Europa i d’Amèrica 

del Nord a través de distintes comunions cristianes mundials, amb les quals comparteixen 

un fonament doctrinal comú. En relació a l’any 2017, serà molt important prendre serio-

sament en consideració les contribucions, preguntes i perspectives d’aquestes Esglésies. 

11. En terres on el cristianisme ha existit molts segles, un gran nombre de persones ha 

començat a deixar d’assistir a les Esglésies o ha oblidat les seves tradicions eclesials. 

Mitjançant aquestes tradicions, les Esglésies han transmès de generació en generació el 

que han rebut del seu trobament amb les Santes Escriptures: una comprensió de Déu, de 

la humanitat i del món, en resposta a la revelació de Déu en Jesucrist; la saviesa desen-

volupada en el curs de generacions per creients que han experimentat tota una vida de 

compromís amb Déu; i el tresor de formes litúrgiques, himnes, oracions, pràctiques cate-

quètiques i serveis diaconals. Com a resultat d’aquest oblit, molt del que va dividir l’Es-

glésia en el passat és virtualment desconegut en el present. 

12. No obstant això, l‘ecumenisme no pot fonamentar-se en l’oblit de les tradicions. Lla-

vors, com podrà ser recordada el 2017 la història de la Reforma? Què és allò pel qual 

aquestes dues confessions religioses van lluitar durant el segle XVI i que encara ha de ser 

preservat? Els nostres pares i mares en la fe tenien la convicció que hi havia quelcom pel 

qual valia la pena lluitar, quelcom necessari per a una vida amb Déu. Com podrem com-

partir amb els nostres contemporanis aquelles tradicions, generalment oblidades, sense 

reduir-les a un mer interès històric, i que, al contrari, siguin un suport per a una existència 

cristiana dinàmica? Com podran ser transmeses aquestes tradicions evitant que serveixin 

per cavar noves trinxeres entre cristians de diferents confessions? 

NOUS DESAFIAMENTS PER A LA COMMEMORACIÓ DEL 2017 

13. En el transcurs dels segles, sovint la relació Església i cultura s’han entreteixit de 

manera summament estreta: molt del que ha pertangut a la vida de l’Església també ha 

trobat lloc en les cultures d’aquests països, i encara en els nostres dies hi juga un paper, a 

vegades de forma independent de les Esglésies. Els preparatius per al 2017 hauran d’iden-

tificar els diversos elements de la tradició ara presents en la cultura, per interpretar-los i 

afavorir una conversa entre l’Església i la cultura a la llum d’aquests diferents aspectes. 

14. Durant més de cent anys, tant el pentecostalisme com altres moviments carismàtics 

han aconseguit estendre’s significativament en tot el món. Aquests poderosos moviments 

han presentat èmfasis nous que fan obsoletes moltes de les antigues controvèrsies confes-

sionals. El moviment pentecostal es fa present en moltes Esglésies diferents en forma de 

moviments carismàtics, tot creant nous elements en comú i establint comunitats que cre-

uen fronteres confessionals. D’aquesta manera, aquest moviment obre noves oportunitats 

ecumèniques, mentre que, al mateix temps, crea desafiaments addicionals que hauran de 

jugar un paper significatiu en la celebració de la Reforma el 2017. 

15. Mentre que els anteriors aniversaris de la Reforma es van celebrar en terres confessi-

onalment homogènies o en països on almenys la majoria de la població era cristiana, avui 

cristians i cristianes viuen en entorns multirreligiosos a tot el món. Aquest pluralisme 

presenta un nou desafiament per a l’ecumenisme, fent d’ell no quelcom superflu, sinó, al 

contrari, quelcom més urgent, ja que el desacord confessional perjudica la credibilitat 

cristiana. La manera en què cristians i cristianes afronten les diferències entre ells pot 

revelar quelcom de la seva fe a persones d’altres religions. Ja que la qüestió de portar els 

conflictes entre cristians es planteja amb agudesa en recordar els començaments de la 

Reforma, l’aspecte de la canviant situació mereix atenció especial en les nostres reflexi-

ons per a any 2017. 
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CAPÍTOL II 
NOVES PERSPECTIVES SOBRE MARTÍ LUTER I LA REFORMA 

16. El que va succeir en el passat no pot canviar-se. El que sí que pot canviar amb el pas 

del temps és el que es recorda del passat i la manera com s’ha de recordar. El record fa 

present el passat. Encara que el passat com a tal és inalterable, la presència del passat en 

el present sí que és alterable. Amb vista al 2017, la clau no està a compartir una història 

diferent, sinó a contar aquesta història de manera diferent. 

17. Tant la comunitat luterana com la catòlica tenen nombroses raons per tornar a contar 

la seva història d’una nova manera. Aquestes comunitats s’han acostat l’una a l’altra mit-

jançant relacions familiars, a través del seu servei a la missió més àmplia a nivell mundial, 

i en molts llocs per la seva comuna resistència a tiranies. Aquests profunds contactes han 

canviat les percepcions mútues de tal manera que el diàleg ecumènic i una progressiva 

investigació han adquirit una nova urgència. El moviment ecumènic ha transformat l’ori-

entació de les percepcions de les Esglésies sobre la Reforma: teòlegs i teòlogues ecumè-

nics han optat per no insistir en les seves afirmacions confessionals a costa del diàleg amb 

els seus companys i companyes, sinó per buscar allò que és comú dins les seves diferèn-

cies, fins i tot en els seus desacords, i d’aquesta manera treballar per la superació de les 

diferències que divideixen l’Església. 

APORTACIONS DE LES INVESTIGACIONS SOBRE L’EDAT MITJANA 

18. Les investigacions han contribuït enormement a canviar la percepció del passat de 

diverses maneres. En el cas de la Reforma, aquestes inclouen els relats, tant protestants 

com catòlics, de la història de l’Església. Basant-se en estrictes paràmetres metodològics 

i la reflexió sobre les premisses dels seus propis pressupòsits i punts de vista, s’han pogut 

corregir anteriors descripcions confessionals de la història. 

Del costat catòlic, això s’aplica especialment als nous estudis sobre Luter i la Reforma, 

mentre que del costat protestant s’aplica a una imatge modificada de la teologia medieval 

i a un tractament més ampli i diversificat de la Baixa Edat Mitjana. En descripcions actu-

alitzades del període de la Reforma, també es dedica una major atenció a un vast nombre 

de factors no teològics de caràcter polític, econòmic, social i cultural. El paradigma de la 

«confessionalització» ha fet correccions importants a anteriors historiografies del període. 

19. La Baixa Edat Mitjana ja no és vista com la del total obscurantisme, tal com era des-

crita sovint pel protestantisme, ni es percep com la del total luminisme, segons les anti-

gues representacions catòliques. Aquesta era apareix en el present com un temps de grans 

contradiccions entre pietat externa i profunda interioritat; entre una teologia orientada a 

la pràctica, en el sentit del do ut des («jo et dono perquè tu em donis»), i la convicció 

d’una total dependència de la gràcia de Déu; entre la indiferència envers les obligacions 

religioses, fins i tot ministerials, d’una banda, i la consideració de les reformes serioses 

encarades per alguns ordes monàstics, per una altra. 

20. L’Església ho era tot menys una institució monolítica; el corpus christianum compre-

nia teologies, estils de vida i concepcions de l’Església molt variats. Els historiadors as-

senyalen que el segle XV va ser un temps especialment piadós a l’Església. Durant aquest 

període, cada cop més laics rebien una bona educació i, per tant, anhelaven escoltar una 

millor predicació i una teologia que els ajudés a portar una vida cristiana. Luter va beure 

en aquests corrents de teologia i de pietat i els va desenvolupar encara més. 
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INVESTIGACIONS CATÒLIQUES DEL SEGLE XX SOBRE LUTER 

21. Les investigacions catòliques del segle vint sobre Luter van ser producte de l’interès 

catòlic sobre la història de la Reforma, que va despertar en la segona meitat del segle 

XIX. Aquests teòlegs van seguir els esforços de la població catòlica, en els sectors pre-

dominantment protestants de l’imperi germànic, per alliberar-se d’una historiografia pro-

testant parcial i antiromana. El significatiu avanç en l’erudició catòlica es va produir amb 

la tesi que Luter va superar en si mateix un tipus de catolicisme que no era plenament 

catòlic. D’acord amb aquesta opinió, la vida i l’ensenyament de l’Església a finals de 

l’Edat Mitjana va servir principalment com a contrast negatiu per a la Reforma. D’aquí 

que la crisi en el catolicisme fes més convincent per a molts la protesta religiosa de Luter. 

22. Luter va ser descrit, d’una manera nova, com una persona seriosament religiosa i de 

conscienciosa disciplina d’oració. Una minuciosa i detallada investigació històrica ha de-

mostrat que la literatura catòlica sobre Luter al llarg dels últims quatre segles i fins ben 

entrat el segle XX s’havia vist influïda pels comentaris de Joan Cochlaeus, un opositor 

contemporani de Luter i conseller del duc Jordi de Saxònia. Cochlaeus havia caracteritzat 

Luter com un monjo apòstata, destructor de la cristiandat, corruptor de la moral i heretge. 

L’èxit d’aquest primer període d’aproximació crítica, però comprensiu amb el caràcter de 

Luter, va ser alliberar la investigació catòlica de l’aproximació parcialitzada d’aquests 

treballs polèmics sobre Luter. Anàlisis històriques més sòbries realitzades per altres teò-

legs catòlics han mostrat que les qüestions més crucials de la Reforma, com ara la doctrina 

de la justificació, no van ser les que van portar a la divisió de l’Església, sinó les crítiques 

de Luter sobre les condicions de l’Església del seu temps, que van sorgir d’aquestes qües-

tions. 

23. El següent pas per a la investigació catòlica sobre Luter va consistir a descobrir, sobretot 

mitjançant la comparació sistemàtica dels teòlegs emblemàtics de les dues confessions, To-

màs d’Aquino i Martí Luter, continguts anàlegs integrats, tant en les estructures com en els 

sistemes dels seus respectius pensaments. Aquest treball va permetre als teòlegs entendre 

la teologia de Luter dins el seu mateix marc de referència. Al mateix temps, estudis catòlics 

van examinar el significat de la doctrina de la justificació en la Confessió d’Augsburg. Això 

va fer possible que les inquietuds reformadores de Luter poguessin ser situades en el context 

més ampli del procés de redacció de les confessions luteranes. En virtut d’això es va poder 

reconèixer que la intenció de la Confessió d’Augsburg no sols era expressar preocupacions 

fonamentals de la Reforma, sinó també preservar la unitat de l’Església. 

PROJECTES ECUMÈNICS PREPAREN EL CAMÍ PER AL CONSENS 

24. Aquests esforços van portar directament al projecte ecumènic d’un reconeixement 

catòlic de la Confessió d’Augsburg, iniciat el 1980 per teòlegs luterans i catòlics d’Ale-

manya en ocasió de la celebració del 450 aniversari de la presentació de l’esmentada 

Confessió d’Augsburg. Els amplis èxits d’un posterior grup ecumènic de treball de teò-

legs protestants i catòlics, que van donar lloc a un treball preparatori denominat Les con-

demnes de l’era de la Reforma: Encara són causa de divisió?3 es remunten a aquella 

inicial investigació catòlica sobre Luter. 

                                                 
3 Karl Lehmann i Wolfhart Pannenberg (eds.), Condemnations of the Reformation Era: Do They Still 

Divide?, tr. Margaret Kohl (Minneapolis, MN: Fortress, 1990). 
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25. La Declaració conjunta sobre la doctrina de la Justificació,4 signada tant per la Fe-

deració Luterana Mundial com per l’Església catòlica el 1999, es va elaborar a partir de 

l’esmentat treball preparatori i del treball produït pel diàleg nord-americà sobre Justifica-

ció per la Fe,5 i va ratificar l’existència d’un consens en les veritats bàsiques de la doctrina 

de la justificació entre luterans i catòlics. 

Desenvolupaments catòlics 

26. Responent al renaixement bíblic, litúrgic i patrístic de les dècades anteriors, el Concili 

Vaticà II va tractar temes tals com l’estima i el respecte per les Sagrades Escriptures en la 

vida de l’Església, el redescobriment del sacerdoci universal de tots els batejats, la necessi-

tat de la contínua purificació i reforma de l’Església, entesa del ministeri eclesial com a 

servei, i la importància de la llibertat i responsabilitat dels homes, inclòs el reconeixement 

de la llibertat religiosa. 

27. El Concili també va reconèixer elements de santificació i de veritat encara més enllà 

de les estructures de l’Església catòlica. Va afirmar que, «entre els elements o béns que 

en conjunt constitueixen i vivifiquen l’Església, alguns, més ben dit, molts i molt impor-

tants, poden trobar-se fora dels límits visibles de l’Església catòlica: la paraula de Déu 

escrita, la vida de la gràcia, la fe, l’esperança i la caritat, i altres dons interiors de l’Esperit 

Sant i elements visibles» (UR 3).6 El Concili també va parlar de les «moltes accions litúr-

giques de la religió cristiana» que són utilitzades pels «germans separats» i va dir: «de 

diverses maneres, segons la diversa condició de cada Església o comunitat, poden sens 

dubte produir la vida de la gràcia, i cal dir que són aptes per a obrir l’accés a la comunió 

de la salvació» (UR 3). El reconeixement s’estén no sols als elements individuals i accions 

d’aquestes comunitats, sinó també a aquestes «Esglésies i comunitats separades. Perquè 

l’Esperit de Crist no s’ha restringit a utilitzar-les com mitjans de salvació» (UR 1.3). 

28. A la llum de l’evident renovació de la teologia catòlica en el Concili Vaticà II, els 

catòlics poden apreciar avui les inquietuds reformadores de Martí Luter i considerar-les 

amb més obertura del que era possible anteriorment. 

29. Un acostament implícit a les preocupacions de Luter ha conduït a una nova avaluació 

de la seva catolicitat, que s’ha concretat en el context del reconeixement que la seva in-

tenció era reformar i no dividir l’Església. Això apareix clarament en les afirmacions fetes 

pel cardenal Johannes Willebrands i pel Papa Joan Pau II.7 El redescobriment d’aquestes 

dues característiques centrals de la seva persona i de la seva teologia ha portat a una nova 

entesa ecumènica de Luter com un «testimoni de l’evangeli». 

30. El Papa Benet XVI també va reconèixer les maneres en què tant la persona com la 

teologia de Martí Luter presenten un desafiament a la teologia catòlica avui, quan el 2011 

va visitar el monestir Agustí d’Erfurt, on Luter havia viscut com a monjo aproximadament 

durant sis anys. El Papa Benet va comentar: «El que constantment va inquietar [Luter], 

                                                 
4 Publicació original en anglès: The Luteran World Federation and the Roman Catholic Church, Joint 

Declaration on the Doctrine of Justifi cation (Grand Rapids, Michigan/Cambridge, U.K., William B. 

Eerdmans, 2000). Publicada originalment com Gemeinsame Erklarung zur Rechtfertigungslehre (Frankfurt 

am Main: Verlag Otto Lembeck/Paderbom: Bonifatius-Verlag, 1999).  
5 H. George Anderson, T. Austin Murphy, Joseph A. Burgess (eds.), Justlfication by Faith, Luterans and 

Catholics in Dialogue VII (Minneapolis, MN: Augsburg Publishing House, 1985). 
6 Unitatis Redintegratio = UR. 
7 Jan Willebrands, «Lecture to the 5th Assembly of the Luteran World Federation, on July 15, 1970», a La 

Documentation Catholique (6 septembre, 1970), 766; Joan Pau II, «Letter to Cardinal Willebrands for the 

Fifth Centenary of the birth of Martí Luter», en Information Service 52 (1983/11), 83-84. 
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constituint-se en la seva passió més profunda i la força directriu de tot el camí de la seva 

vida, va ser 1a pregunta sobre Déu: "Com he de trobar un Déu generós?" Aquesta pre-

gunta el va copejar en el cor i es va establir en la base de tota la seva recerca teològica i 

lluita interna. Per a ell, la teologia no era una mera ocupació acadèmica, sinó la lluita per 

un mateix, que al seu torn era una lluita amb Déu i per Déu. "Com he de trobar un Déu 

generós?" El fet que aquesta pregunta fos l’impuls rector de tota la seva vida mai no deixa 

d’impressionar-me. Perquè qui es preocupa actualment per aquest afer, fins i tot entre els 

creients? Què significa la pregunta sobre Déu en les nostres vides i en la nostra predica-

ció? Avui, la majoria de la gent, fins i tot cristiana, parteix del pressupòsit que a Déu no 

li interessen fonamentalment ni els nostres pecats ni les nostres virtuts».8 

Desenvolupaments luterans 

31. Les investigacions luteranes sobre Luter i la Reforma també han experimentat desen-

volupaments considerables. L’experiència de dues guerres mundials han fet caure els su-

pòsits sobre el progrés de la història i la relació entre el cristianisme i la cultura occidental, 

mentre el sorgiment de la teologia kerigmàtica ha obert un nou camí per pensar amb i 

sobre Luter. El diàleg amb historiadors profans ha ajudat a integrar factors històrics i 

socials en les descripcions dels moviments de la Reforma. Teòlegs luterans han reconegut 

la barreja de pensaments teològics amb interessos polítics, no sols del costat catòlic, sinó 

també del seu propi costat. El diàleg amb teòlegs catòlics els ha ajudat a sobreposar-se a 

aproximacions confessionals partidistes i a ser més autocrítics respecte de les seves prò-

pies tradicions. 

LA IMPORTÀNCIA DELS DIÀLEGS ECUMÈNICS 

32 Els qui participen en el diàleg mantenen un compromís amb les doctrines de les seves 

Esglésies respectives, les quals, d’acord amb les seves pròpies conviccions, expressen la 

veritat de la fe. Les doctrines mostren molts elements en comú, però poden diferir i fins i 

tot presentar elements oposats, segons la manera en què es formulin. En virtut dels ele-

ments comuns, el diàleg és possible; i a causa de les divergències, el diàleg és necessari. 

33 El diàleg demostra que els qui hi participen parlen idiomes diferents i entenen el sig-

nificat de les paraules de forma distinta; fan distincions diferents i pensen amb models de 

pensament distints. No obstant això, allò que aparenta ser un desacord en l’expressió no 

és sempre una discrepància en la substància. Per poder determinar la relació exacta entre 

articles de doctrina respectius, els textos han de ser interpretats a la llum del context his-

tòric en què van sorgir. Això permet de veure on existeix veritablement una diferència o 

discrepància i on no. 

34. El diàleg ecumènic significa apartar-se de models de pensament que sorgeixen de les 

diferències confessionals i les emfatitzen. Al seu lloc, les persones en diàleg se centren 

primer en allò que comparteixen, i només llavors sospesen el significat de les seves dife-

rències. Tanmateix, aquestes diferències no es passen per alt ni es desestimen, ja que el 

diàleg ecumènic és la recerca en comú de la veritat de la fe cristiana. 

                                                 
8 Benet XVI, Discurs en l’Encontre amb el Consell de l’Església Evangèlica a Alemanya, 23 de setembre, 

2011. 
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CAPÍTOL III 
UNA SÍNTESI HISTÒRICA DE LA REFORMA LUTERANA I LA RESPOSTA CATÒ-
LICA 

35. Avui podem contar de forma conjunta la història de la Reforma luterana. Encara que 

luterans i catòlics tenen punts de vista diferents, a causa del diàleg ecumènic es poden 

sobreposar a hermenèutiques antiprotestants i anticatòliques tradicionals, a fi de trobar 

una manera comuna de recordar esdeveniments del passat. El present capítol no és una 

descripció de la història completa i de tots els punts teològics en litigi. Només ressalta 

algunes de les situacions històriques i de les qüestions teològiques més importants de la 

Reforma del segle XVI. 

QUÈ SIGNIFICA «REFORMA»? 

36. En l’antiguitat, el substantiu llatí reformatio es referia a la idea de canviar una situació 

present negativa per tomar als temps bons i millors del passat. En l’Edat Mitjana, el con-

cepte reformatio s’utilitzava molt freqüentment en el context de reformes monàstiques. 

Els ordes monàstics es comprometien a una reforma per vèncer la decadència de la disci-

plina i l’estil de vida religiós. Un dels grans moviments de reforma va tenir origen durant 

el segle X a l’abadia de Cluny. 

37. A la fi de l’Edat Mitjana, el concepte de la necessitat de reforma es va aplicar a l’Es-

glésia sencera. Els Concilis de l’Església i gairebé totes les Dietes del Sacre Imperi Romà 

mostraven el seu interès per la reformatio. El Concili de Constança (1414-1418) conside-

rava necessària la reforma de l’Església «en el seu cap i en els seus membres».9 Un do-

cument de reforma àmpliament difós sota el títol «Reformation keyser Sigmunds» dema-

nava el restabliment del bon ordre en gairebé totes les àrees de la vida. Al final del segle 

XV, la idea de reforma també es va estendre al govern i a la universitat.10 

38. El mateix Luter emprà poques vegades el concepte «reforma». En els seus «Comen-

taris a les 95 Tesis», Luter afirma: «L’Església necessita una reforma que no sigui obra 

d’un home, a saber, el Papa, o de molts homes, concretament els cardenals —com ha 

demostrat, l’una i l’altra cosa el recent Concili—, sinó que és l’obra de tot el món certa-

ment, o millor, només de Déu. No obstant això, només Déu, que ha creat el temps, coneix 

el temps per a aquesta reforma».11 I a vegades, Luter emprà la paraula «reforma» per 

descriure millores d’ordre, per exemple, de les universitats. En el seu tractat reformador 

titulat «A la Noblesa Cristiana de la Nació Alemanya», de 1520, va demandar «un concili 

just i lliure» que permetés debatre propostes reformadores.12 

39. El terme «Reforma» va ser usat posteriorment, en un sentit més restringit, per designar 

el complex d’esdeveniments històrics que comprenen els anys que van de 1517 a 1555, 

això és, des del moment que es van propagar les «95 Tesis» de Martí Luter fins a la pau 

                                                 
9 Concili de Constança, sessió 3, 26 de març de 1415. 
10 The Luteran World Federation and Pontifical Council for Promoting Christian Unity, The Apostolicity of 

the Church: Study Document of the LuteranRoman Catholic Commission on Unity (Minneapolis, MN: 

Luteran University Press, 2006), 92, n. 8. [= ApC 1.] 
11 Martí Luter, «Explanations of the Ninety-Five Theses», tr. Carl W. Folkemer, en Helmut T. Lehmann & 

Jaroslav Pelikan (eds.), Luter’s Works, American Edition, 55 vols. (Philadelphia & Saint Louis, 1955-1986) 

31:250 (= LW ); WA 1, 62, 27-31. 
12 Martí Luter, «A la noblesa cristiana de la nació alemanya sobre el millorament de l’estat cristià» (1520), 

a LW 44:127; WA 6, 407, 1. 
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d’Augsburg. La controvèrsia eclesial i teològica que la teologia de Luter havia desenca-

denat no va tardar a veure’s entrellaçada amb la política, l’economia i la cultura, donada 

la situació d’aquell temps. Per això, el que es designa amb el terme «Reforma» abasta 

molt més enllà del que Luter va ensenyar i va proposar. El concepte de «Reforma» com 

a designació d’una època sencera ve de Leopold von Ranke, que en el segle XIX va po-

pularitzar el costum de parlar d’una «època de la Reforma». 

PUNT ÀLGID DE LA REFORMA: CONTROVÈRSIA SOBRE LES INDULGÈNCIES 

40. El 31 d’octubre de 1517, Luter va enviar les seves «95 Tesis», amb el títol «Disputa 

sobre l’eficàcia i el valor de les indulgències», com a apèndix a una carta dirigida a l’ar-

quebisbe Albert de Magúncia. En aquesta carta va expressar Luter preocupacions molt 

serioses sobre la predicació i la pràctica de les indulgències que tenia lloc sota la respon-

sabilitat de l’Arquebisbe, a qui va urgir a realitzar certs canvis. El mateix dia, va escriure 

una altra carta al seu bisbe diocesà, Hieronymus de Brandenburg. Quan Luter va enviar 

les seves tesis a alguns dels seus col·legues, i molt probablement les col·locà a la porta 

de l’església del castell a Wittenberg, desitjava inaugurar un debat acadèmic sobre afers 

oberts i encara per resoldre en relació amb la teoria i la pràctica de les indulgències. 

Les indulgències exercien un paper important en la pietat d’aquell temps. Una indulgència 

s’entenia com la remissió del càstig temporal causat per pecats la culpa dels quals ja havia 

estat perdonada. Els cristians podien rebre una indulgència sota certes condicions pres-

crites —com ara oració, obres de caritat i almoines— mitjançant l’acció de l’Església, la 

qual —es pensava— podia disposar i distribuir tresor de la satisfacció de Crist i dels sants 

als penitents. 

42. En opinió de Luter, la pràctica de les indulgències perjudicava l’espiritualitat cristi-

ana. Va qüestionar que les indulgències poguessin alliberar els penitents dels càstigs im-

posats per Déu; que qualsevol penalitat imposada pels sacerdots pogués ser transferida al 

purgatori. Es preguntava si el propòsit medicinal i purificador dels càstigs significava que 

un penitent sincer podria preferir el càstig, en comptes de ser-ne alliberat; i si el diner 

donat per a les indulgències no hauria de ser atorgat al seu lloc als pobres. També es va 

preguntar per la natura del tresor de l’Església, del qual el Papa oferia indulgències. 

LUTER SOTA PROCÉS 

43. Les «95 Tesis» de Luter es van propagar molt ràpidament per tot Alemanya, provocant 

alhora un gran entusiasme i un enorme dany a les campanyes a favor de les indulgències. 

Aviat va estendre el rumor que Luter hauria de ser acusat d’heretge. Ja al desembre de 

1517, l’arquebisbe de Magúncia havia enviat a Roma les «95 Tesis», junt amb un material 

addicional, per a un examen de la teologia de Luter. 

44. Luter es va sorprendre per la reacció davant les seves tesis, perquè no havia planificat 

un esdeveniment públic, sinó una discussió acadèmica. Temia que les tesis poguessin 

fàcilment ser interpretades malament, si eren llegides per un públic molt ampli. Per 

aquesta raó, a finals de març de 1518 va publicar un sermó en llengua vernacla «Sobre la 

indulgència i la gràcia» (Sermo von Ablass und Gnade), un pamflet extraordinàriament 

reeixit que va convertir Luter ràpidament en una persona molt coneguda per al públic 

alemany. Luter va insistir repetidament que, fora de les primeres quatre propostes, les 

tesis no eren les seves pròpies afirmacions definitives, sinó propostes escrites per ser dis-

cutides. 



13 

 

45 Roma estava preocupada que els ensenyaments de Luter fessin subvertir la doctrina de 

l’Església i l’autoritat del Papa. Per consegüent, va ser cridat a Roma per respondre davant 

la cort de la Cúria per la seva teologia. No obstant això, a instàncies del príncep elector 

de Saxònia, Frederic el Savi, el judici va ser traslladat a Alemanya, concretament a la 

Dieta Imperial d’Augsburg, per la qual cosa va ser confiat al cardenal Gaietà el mandat 

d’interrogar Luter. El mandat papal deia que Luter havia de retractar-se i que, en el cas 

que ho refusés, el cardenal tenia el poder de proscriure Luter immediatament, o bé arres-

tar-lo i portar-lo a Roma. Després de la trobada, Gaietà va escriure una declaració per al 

Magisteri, la qual va ser ràpidament promulgada pel Papa poc després de l’interrogatori 

a Augsburg, sense respondre a cap dels arguments de Luter.13 

46. Una ambivalència fonamental va persistir a través de tot el procés que va portar a 

l’excomunió de Luter. Luter va plantejar preguntes per a la discussió i va presentar argu-

ments. Tant ell com el públic, informat mitjançant molts pamflets i publicacions sobre la 

seva posició i el procés en marxa, esperaven un intercanvi d’arguments. A Luter se li va 

prometre un judici imparcial. No obstant aixà, encara que se li havia assegurat que se 

l’escoltaria, va rebre reiteradament el missatge que havia de retractar-se o seria proclamat 

heretge. 

47. El 13 d’octubre de 1518, en una solemne protestatio, Luter va afirmar que ell es tro-

bava d’acord amb la Santa Església Romana i que no podria retractar-se, llevat que se’l 

convencés que estava equivocat. El 22 d’octubre, va insistir novament que el seu pensa-

ment i el seu ensenyament es movien dins l’àmbit dels ensenyaments de l’Església ro-

mana. 

ENCONTRES FRACASSATS 

48. Abans de la seva trobada amb Luter, el cardenal Gaietà havia estudiat molt atentament 

els escrits del professor de Wittenberg i fins i tot n’havia escrit tractats. Però Gaietà va 

interpretar Luter dins el seu mateix marc de referència conceptual per tant, el va interpre-

tar malament pel que fa a la certesa de la fe, encara que va reproduir correctament els 

detalls de la seva postura. Per la seva banda, Luter no estava familiaritzat amb la teologia 

del cardenal, i l’interrogatori, que permetia només discussió limitada, va pressionar Luter 

a retractar-se. No va donar l’oportunitat perquè Luter comprengués la posició del carde-

nal. És una tragèdia que dos dels teòlegs més distingits del segle XVI es trobessin enfron-

tats en un judici sobre heretgia. 

49. En els anys següents, la teologia de Luter es va desenvolupar ràpidament, donant lloc 

a nous temes de controvèrsia. El teòleg acusat es va esforçar a defensar la seva postura i 

a guanyar adeptes en la lluita contra els qui estaven a punt de declarar-lo heretge. Van 

aparèixer moltes publicacions a favor i en contra de Luter, però només va tenir lloc un 

debat oficial el 1519, a Leipzig, entre Andreas Bodenstein von Karlstadt i Luter, d’un 

costat, i Johannes Eck, de l’altre. 

LA CONDEMNA DE MARTÍ LUTER 

50 Mentrestant, a Roma, el procés en contra de Martí Luter continuava endavant, i final-

ment el papa Lleó X va decidir actuar. Per complir amb el seu ministeri pastoral, el Papa 

es va sentir obligat a protegir la «fe ortodoxa» dels qui «distorsionaven i adulteraven les 

                                                 
13 Lleó X, Cum Postquam, 9 de novembre de 1518, DH 1448, cf. 1467 i 2641. 
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Escriptures» perquè «deixessin de ser l’Evangeli de Crist».14 Per consegüent, el Papa va 

expedir la butlla Exsurge Domine (15 de juny de 1520), la qual condemnava quaranta-

una proposicions preses de diverses de les obres de Luter. Encara que totes elles es poden 

trobar en les obres de Luter i són citades correctament, estan preses fora dels seus respec-

tius contextos. Exsurge Domine descriu aquestes proposicions com «herètiques, escanda-

loses, ofensives a oïdes piadoses, perilloses per a les ments senzilles, o subversives de la 

veritat catòlica»,15 sense especificar quina qualificació s’aplica a cada proposició. Al final 

de la butlla, el Papa expressa la seva frustració pel fet que Luter no hagi respost cap de 

les seves invitacions a la discussió, encara que manté l’esperança que Luter hauria d’ex-

perimentar la conversió del seu cor i abandonar els seus errors. 

El Papa Lleó va donar a Luter seixanta dies per a «retractar-se dels seus errors» o sotme-

tre’s a excomunió. 

51. Eck i Aleander, que van publicar la butlla Exsurge Domine a Alemanya, van demanar 

que els llibres de Luter fossin cremats. En resposta, el 10 de desembre de 1520 diversos 

teòlegs de Wittenberg van cremar alguns llibres, equivalents als que després vindrien a 

conèixer-se com a llibres de «llei canònica», junt amb altres llibres d’opositors de Luter, 

el qual va llançar la butlla papal al foc. D’aquesta manera es feia evident que Luter no 

estava disposat a retractar-se. EI 3 de gener de 1521, Luter va ser excomunicat mitjançant 

la butlla Decet Romanum Pontificem. 

L’AUTORITAT DE L’ESCRIPTURA 

52. El conflicte sobre les indulgències no va tardar a convertir-se en un conflicte sobre 

l’autoritat. Per a Luter, la cúria romana havia perdut la seva autoritat en insistir en aquesta 

només de manera formal, en comptes d’utilitzar arguments bíblics. Al principi de la con-

trovèrsia, les autoritats teològiques (Escriptura, Pares de l’Església i tradició canònica) 

constituïen per a Luter una unitat. En el curs de la contesa, aquesta unitat es va desmem-

brar quan Luter va concloure que els cànons, tal com eren interpretats pels responsables 

a Roma, entraven en conflicte amb les Escriptures. Pel costat catòlic, l’argument no era 

tant la supremacia de les Escriptures, amb la qual els catòlics estaven d’acord, sinó més 

aviat la seva interpretació correcta. 

53. Quan Luter va deixar de veure un fonament bíblic en certes declaracions de Roma, o 

va jutjar que aquestes arribaven fins i tot a contradir el missatge bíblic, va començar a 

pensar que el Papa podria ser l’Anticrist. Amb aquesta acusació, certament escandalosa, 

Luter volia expressar que el Papa no permetia a Crist dir el que Crist mateix desitjava 

expressar, i que el Papa s’havia col•locat ell mateix per sobre de la Bíblia, en comptes de 

sotmetre’s a la seva autoritat. El Papa pretenia que el seu ministeri hauria estat instituït 

iure divino («per dret diví»), mentre que Luter no va poder trobar evidència bíblica per a 

aquest postulat. 

LUTER A WORMS 

54. D’acord amb les lleis del Sacre Imperi Romà de la Nació Alemanya, la persona exco-

municada també havia de ser sotmesa a la proscripció imperial. No obstant això, els mem-

bres de la Dieta de Worms requerien que una autoritat independent interrogués Luter. 

Així, Luter va ser cridat a Worms. Vist que ara era un heretge declarat, l’emperador li va 

                                                 
14 Peter Fabish i Erwin Iserloh (eds.), «Exsurge Domine», en Dokumente zur Causa Luteri (15171521), vol. 

2 (Münster: Ascherdorffsche, 1991), 366; «Exsurge Domine», DH 1451-1492. 
15 Ibid., 368. 



15 

 

atorgar un salconduit per entrar a la ciutat. Luter havia esperat un debat en la Dieta, però 

només se li va preguntar si havia escrit certs llibres que es trobaven sobre una taula enfront 

d’ell, i si estava disposat a retractar-se. 

55. Luter va respondre a aquesta invitació a retractar-se amb les famoses paraules: «Llevat 

que estigui convençut pel testimoni de les Escriptures o per la claredat de la raó (ja que 

no confio únicament en el Papa ni en els concilis, perquè és ben conegut que ells han errat 

i s’han contradit), jo estic obligat a les Escriptures a què he fet referència, i la meva cons-

ciència és captiva de les Paraules de Déu. No puc ni vull retractar-me de res, ja que no és 

segur ni correcte anar en contra de la consciència. Que Déu m’ajudi. Amén».16 

56. En la seva resposta, l’emperador Carles V va pronunciar un discurs memorable en 

què va exposar les seves intencions. Va fer notar que provenia d’una llarga línia de sobi-

rans, els quals sempre havien considerat deure seu defensar la fe catòlica «per a la salvació 

de les ànimes», i que ell tenia el mateix deure. L’emperador va argumentar que un frare 

només havia d’estar equivocat si la seva postura s’oposava al cristianisme dels últims mil 

anys.17 

57. La Dieta de Worms va convertir Luter en un condemnat que havia de ser arrestat o, 

millor encara, eliminat, i va ordenar els governants a suprimir l’«heretgia luterana» per 

qualsevol mètode. Però com que els arguments de Luter van resultar convincents per a 

molts dels prínceps i ciutats imperials, no van executar el mandat. 

Inicis del moviment de la Reforma 

58. La comprensió de Luter de l’Evangeli va convèncer un nombre creixent de sacerdots, 

monjos, i predicadors, que cercaven d’incorporar-la en les seves predicacions. Signes vi-

sibles dels canvis que van ser tenint lloc eren, per exemple, que les persones laiques rebien 

la comunió sota dues espècies, que alguns sacerdots i monjos es casaven, que algunes 

regles del dejuni no s’observaven, i que en ocasions es mostrava irreverència tant davant 

les imatges com davant les relíquies. 

59. Luter no tenia intenció d’establir una nova Església, sinó que va ser part d’una àmplia 

i polifacètica ànsia de reforma. Va exercir un paper actiu cada cop major, en l’intent de 

contribuir a la reforma de pràctiques i doctrines que semblaven estar basades només en 

l’autoritat humana i que es trobaven en tensió o en contra de les Escriptures. En el seu 

tractat «A la noblesa cristiana» (1520), Luter va argumentar a favor del sacerdoci univer-

sal de tots els creients i, per tant, a favor d’un paper actiu del laïcat en la reforma de 

l’Església. El laïcat va exercir un paper important en el moviment de reforma, ja fos en 

qualitat de prínceps i magistrats o de persones comunes. 

NECESSITAT DE SUPERVISIÓ 

60. Ja que no hi havia un pla central ni una agència centralitzada per organitzar les refor-

mes, la situació diferia d’una ciutat a una altra i d’un poble a un altre. Va sorgir la neces-

sitat d’organitzar visites a les esglésies. Com que això requeria l’autoritat de prínceps o 

magistrats, els reformadors van demanar al príncep elector de Saxònia que establís i au-

                                                 
16 Luter, «Luter at the Diet of Worms», tr. Roger A. Hornsby, a LW 32:112-113. Per a l’ús de «Paraules», 

en lloc de Paraula, vegeu WA 8, 838, 7; per l’omissió de «no puc fer altra cosa, això és el que crec» (cf. WA 

8, 838, 9), vegeu 113, n. 2: «Aquestes paraules són donades en Alemany en el text en llatí sobre el qual 

aquesta traducció està basada, però "hi ha proves convincents" que Luter no les digué». 
17 Fritz Reuter (ed.), Der Reichstag zu Worms von 1521: Reichspolitik und Lutersache, vol. 2 (Kóln & Wien: 

Bóhlau, 1981, 226-29; Vegeu també LW 32: 114-115, n. 9. 
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toritzés una comissió de visita el 1527. La seva tasca no sols consistia a avaluar la predi-

cació i tot el servei i la vida dels ministres, sinó també a assegurar que aquests rebessin 

els recursos per al seu sosteniment personal. 

61. La comissió va instal·lar quelcom de semblant a un govern eclesiàstic. Es va encoma-

nar a uns superintendents la tasca de supervisar els ministres de certa regió i fiscalitzar la 

seva doctrina i la seva forma de vida. La comissió també va examinar els ritus litúrgics i 

va treballar per la seva unitat. El 1528 es va publicar un manual per a ministres que abor-

dava tots els problemes doctrinals i pràctics més importants. Aquest manual va exercir un 

important paper en la història de les confessions doctrinals luteranes. 

PORTAR L’ESCRIPTURA A LA GENT 

62. Luter, junt amb els seus col·legues de la universitat de Wittenberg, va traduir la Bíblia 

a l’alemany perquè un nombre major de persones poguessin llegir-la per si mateixes i, 

entre altres beneficis, comprometre’s en un discerniment espiritual i teològic per a les 

seves vides en l’Església. 

Per aquesta raó, els reformadors luterans van establir escoles tant per a nens com per a 

nenes i van realitzar seriosos esforços per convèncer els pares que hi enviessin els seus 

fills i filles. 

Catecismes i himnes 

63. Per millorar el coneixement precari de la fe cristiana entre ministres i persones laiques, 

Luter va escriure el seu Catecisme Menor per a un cercle de lectors més ampli, i el Cate-

cisme Major per a pastors i laics amb major formació. Els catecismes explicaven els deu 

manaments, el Parenostre i els credos i incloïen capítols sobre els sagraments del Sant 

Baptisme i el Sant Sopar. El Catecisme Menor, el llibre de major influència de Luter, va 

millorar significativament el coneixement de la fe entre la gent comuna. 

64. Aquests catecismes van ser pensats per ajudar la gent a viure una vida cristiana i 

capacitar-la per al discerniment teològic i espiritual. Els catecismes il·lustren el fet que, 

per als reformadors, la fe significava no sols confiar en Crist i en la seva promesa, sinó 

també afirmar el contingut proposicional de la fe, que pot i ha de ser après. 

65. Per promoure la participació laica en les celebracions, els reformadors van escriure 

himnes i van publicar himnaris. Aquests van exercir un paper durador en l’espiritualitat 

luterana i formen part d’una herència valuosa per a tota l’Església. 

Ministres per a les parròquies 

66. Un cop les parròquies luteranes posseïen en el seu idioma vernacle les Escriptures, 

els catecismes, els himnes, l’ordenament eclesial i els ritus litúrgics, quedava encara per 

resoldre un problema major, a saber, com proveir de ministres les parròquies. Durant els 

primers anys de la Reforma, molts sacerdots i monjos es van fer ministres luterans, de 

manera que hi havia suficients pastors disponibles. Però aquest mètode de reclutar pastors 

finalment va resultar ser insuficient. 

67. És notable que els reformadors esperessin fins a 1535 abans de dur a terme les seves 

pròpies ordenacions a Wittenberg. En la Confessió d’Augsburg (1530), els reformadors 

van declarar que estaven disposats a obeir els bisbes si aquests, al seu torn, permetien la 

predicació de l’evangeli d’acord amb les creences de la Reforma. Ja que això no va passar, 

els reformadors van haver de decidir entre mantenir la forma tradicional d’ordenar sacer-

dots per bisbes, deixant de costat d’aquesta manera la predicació reformada, o mantenir 
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la predicació reformada i permetent que els seus pastors fossin ordenats per altres pastors. 

Els reformadors van optar per la segona solució, recuperant una tradició hermenèutica de 

les epístoles pastorals que remunta als temps de Jeroni en l’Església primitiva. 

68. Membres de la facultat de teologia de Wittenberg, actuant en nom de l’Església, exa-

minaven tant la doctrina com la vida dels candidats. Les ordenacions van tenir lloc a 

Wittenberg, en comptes de celebrar-se en les comunitats de les quals provenien els can-

didats, ja que els pastors eren ordenats per al ministeri de l’Església entera. Els testimo-

niatges de l’ordenació evidenciaren l’acord doctrinal de la persona ordenada amb l’Es-

glésia catòlica. El ritu d’ordenació consistia en la imposició de mans i l’oració a l’Esperit 

Sant. 

INTENTS TEOLÒGICS DE SUPERAR EL CONFLICTE RELIGIÓS 

69. La Confessió d’Augsburg (1530) va tractar de resoldre el conflicte religiós de la Re-

forma luterana. La seva primera part (articles 1-21), presenta els ensenyaments luterans 

com conformes amb les doctrines de «l’Església catòlica o de l’Església romana».18 La 

segona part tracta sobre els canvis iniciats pels reformadors per corregir certes pràctiques 

enteses com «abusos» (articles 22-28), oferint raons per a canviar aquestes pràctiques. EI 

final de la primera part diu: «Aquesta és gairebé la suma de la doctrina que es predica i 

s’ensenya en les nostres Esglésies... Ja que aquesta doctrina està clarament fonamentada 

en la Sagrada Escriptura i no és contrària a l’Església universal ni a l’Església romana, 

fins on el seu ensenyament es reflecteix en els escrits dels Pares... Per tant, els qui es 

proposen apartar, rebutjar i evitar els nostres com a heretges actuen despietadament i pre-

cipitadament...».19 

70. La Confessió d’Augsburg és un fort testimoni de la determinació dels reformadors de 

mantenir la unitat de l’Església i romandre a l’interior de l’Església una i visible. En pre-

sentar explícitament les diferències com de significat menor, aquest testimoniatge és sem-

blant al que anomenaríem avui dia un «consens diferenciat». 

71. Alguns teòlegs catòlics van veure la necessitat de respondre immediatament a la Con-

fessió d’Augsburg i ràpidament van elaborar la «Confutació de la Confessió d’Augs-

burg». La Confutació seguia molt de prop el text i els arguments de la Confessió. La 

Confutació podia afirmar, al costat de la Confessió d’Augsburg, una quantitat d’ensenya-

ments cristians centrals, com ara les doctrines sobre la Trinitat, sobre Crist, i sobre el 

baptisme. No obstant això, va rebutjar un nombre d’ensenyaments luterans sobre la doc-

trina de l’Església i dels sagraments, basant-se en textos bíblics i patrístics. Ja que els 

luterans no podien ser persuadits pels arguments de la Confutació, es va iniciar un diàleg 

oficial a la fi d’agost de 1530 per reconciliar les diferències entre la Confessió i la Con-

futació. Tanmateix, aquest diàleg no va aconseguir resoldre els problemes eclesiològics i 

sacramentals pendents. 

72. Un altre intent de superar el conflicte religiós van ser els anomenats Religionsgespréi-

che o Col·loquis (Speyer/Hagenau [1540], Worms [1540-1541], Ratisbona [1541-1546]). 

L’emperador o el seu germà, el rei Ferran, van convocar les converses, que van tenir lloc 

sota la conducció d’un representant imperial. L’objectiu era persuadir els luterans a retor-

nar a les conviccions dels seus adversaris. Les tàctiques, les intrigues i les pressions polí-

tiques van jugar un paper important en elles. 

                                                 
18 «The Augsburg Confession», text llatí a Robert Kolb & Timothy J. Wengert (eds.), The Book of Concorda 

The Confessions of the Evangelical Luteran Church (Minneapolis, MN: Fortress 2000), 59. 
19 Ibid. 
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73. En el Regensburger Buch (1541), els negociadors van aconseguir redactar un text nota-

ble sobre la doctrina de la justificació, però el conflicte sobre la doctrina de l’eucaristia 

semblava insuperable. Al final, tant Roma com Luter van rebutjar els resultats, portant 

aquestes negociacions al seu fracàs definitiu. 

La guerra religiosa i la pau d’Augsburg 

74. La guerra d’Esmalcalda (1546-1547) de l’emperador Carles V contra els territoris 

luterans tenia el propòsit de derrotar els prínceps i forçar-los a revocar tots els canvis. Al 

principi, l’emperador va tenir èxit i va guanyar la guerra (20 de juliol de 1547). Les seves 

tropes van arribar aviat a Wittenberg. Allí, no obstant això, va impedir als seus soldats 

exhumar i cremar el cos de Luter. 

75. En la Dieta d’Augsburg (1547-1548), l’emperador va imposar l’anomenat «Ínterim 

d’Augsburg» sobre els luterans, la qual cosa va portar a conflictes interminables en terri-

toris luterans. Aquest document explicava la justificació principalment com a gràcia que 

estimula l’amor. Subratllava la submissió sota els bisbes i el Papa. Tot amb tot, també va 

permetre el matrimoni de sacerdots i la comunió sota ambdues espècies. 

76. El 1552, després d’una conspiració de prínceps, va començar una nova guerra contra 

l’emperador que el va forçar a fugir d’Àustria. Això va conduir a un tractat de pau entre 

els prínceps luterans i el rei Ferran. D’aquesta manera, intent d’eradicar l’«heretgia lute-

rana» per mitjans militars va acabar fracassant. 

77. La guerra va acabar, amb la pau d’Augsburg, el 1555. Aquest tractat va ser un intent 

de trobar maneres per fer conviure en una única nació persones de diferents conviccions 

religioses. Tant els territoris i les ciutats que es van adherir a la Confessió d’Augsburg 

(1555) com els territoris catòlics van ser reconeguts a l’Imperi germànic, però no persones 

d’altres creences, com els reformats i els anabaptistes. Els prínceps i magistrats tenien el 

dret a determinar la religió dels seus súbdits. Si el príncep canviava de religió, la gent que 

vivia al seu territori també havia de fer-ho, excepte en aquells territoris en què els bisbes 

eren prínceps (geistliche Fürstentümer). Els súbdits tenien el dret a emigrar si no estaven 

d’acord amb la religió del príncep. 

El Concili de Trento 

78. El Concili de Trento (1545-1563), convocat una generació després de la reforma de 

Luter, va començar abans de la guerra d’Esmalcalda (1546-1547) i va concloure després 

de la pau d’Augsburg. La butlla Laetare Jerusalem (19 de novembre de 1544) va establir 

tres tasques per al Concili: la guarició de la separació confessional, la reforma de l’Esglé-

sia i l’establiment de la pau, perquè pogués ser preparada la defensa contra els otomans. 

79. El Concili va decidir que en cada sessió hi hauria un decret dogmàtic que afirmés la 

fe de l’Església i un decret disciplinari que n’afavorís la reforma. En la seva major part, 

els decrets dogmàtics no van oferir una exhaustiva presentació teològica de la fe, sinó que 

es van centrar en aquelles doctrines disputades pels reformadors, emfatitzant així les di-

vergències. 

Escriptura i tradició 

80. El 8 d’abril de 1546, en el seu desig de preservar «la puresa de l’evangeli purgant-lo 

de tots els seus errors», el Concili va aprovar un decret sobre les fonts de la revelació. 

Sense esmentar-lo explícitament, el Concili va rebutjar el principi de sola Scriptura, ar-

gumentant que era inadmissible separar l’Escriptura de la tradició. El Concili va decretar 
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que l’evangeli, «la font de la veritat plena de la salvació i norma de la conducta», es 

preservava «en llibres escrits i tradicions no escrites», encara que sense resoldre la relació 

entre l’Escriptura i la tradició. A més, va ensenyar que les tradicions apostòliques sobre 

la fe i la moral eren «preservades en una seqüència ininterrompuda a l’Església catòlica». 

L’Escriptura i la tradició havien d’acceptar-se «amb un mateix sentit de pietat i reverèn-

cia».20 

81. El decret va publicar una Llista dels llibres canònics de l’Antic i el Nou Testament.21 

El Concili va insistir que les Escriptures sagrades no podien interpretar-se en contra dels 

ensenyaments de l’Església ni oposar-se a la «ensenyament unànime dels Pares» de l’Es-

glésia. Finalment, el Concili va declarar que l’antiga versió de la Bíblia llatina denomi-

nada «Vulgata» era el text «autèntic» per ser utilitzat per l’Església.22 

Justificació 

82. En relació amb la doctrina de la justificació, el Concili va rebutjar explícitament tant 

la doctrina pelagiana de la justificació per les obres com la doctrina de la justificació 

únicament per la fe (sola fide), en entendre la fe primer que res com a conformitat amb la 

doctrina revelada. El Concili va ratificar el fonament cristològic de la justificació en afir-

mar que els homes són empeltats en Crist, i que la gràcia de Crist és necessària per al 

procés sencer de la justificació, encara que el procés no exclogui disposicions per a la 

gràcia, o la col·laboració del lliure albir. Va declarar que l’essència de la justificació no 

és només el perdó dels pecats, sinó també la «santificació i la renovació interior» mitjan-

çant la caritat sobrenatural.23 La causa formal de la justificació és «la justícia de Déu, no 

aquella per la qual Ell mateix és just, sinó perquè per ella Ell ens fa justos»; i la causa 

final de la justificació és «la glòria de Déu i de Crist i la vida perdurable».24 La fe va ser 

destacada com a «principi, fonament, arrel» de la justificació.25 La gràcia de la justificació 

pot perdre’s per causa del pecat mortal i no sols per la carència de fe, encara que pot ser 

restaurada pel sagrament de la penitència.26 El Concili va afirmar que la vida perdurable 

és gràcia, i no merament una recompensa.27 

Els sagraments 

83. En la seva setena sessió, el Concili va presentar els sagraments com els mitjans ordi-

naris mitjançant els quals «tota veritable justícia comença o, un cop rebuda, guanya força 

o, si es perd, és restaurada».28 El Concili va decretar que Crist va instituir set sagraments 

i els va descriure com a signes eficaços que generen gràcia pel ritu mateix (ex opere 

operato) i no simplement per la fe de qui els rep. 

84. El debat sobre la comunió sota les dues espècies va portar a expressar la doctrina que 

sota qualsevol de les espècies es rep el Crist sencer i indivisible.29 Després de la conclusió 

                                                 
20 Concili de Trento, Quarta Sessió, 8 d’abril de 1546, Decret relatiu a les Escriptures canòniques. 
21 Ibid. 
22 Ibid., Decret relatiu a l’edició i ús dels Llibres Sagrats. 
23 Concili de Trento, Sisena Sessió, 13 de gener de 1547, capítol VII. 
24 Ibid. 
25 Ibid., capítol VIII. 
26 Ibid., capítols XIV-XV. 
27 Ibid., capítol XVI. 
28 Concili de Trento, Setena Sessió, 3 de març de 1547, Pròleg. 
29 Concili de Trento, 21a Sessió, 16 de juliol de 1562, capítol III, can. 2. 
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del Concili (16 d’abril de 1565), el Papa va autoritzar el calze per al laïcat, sota certes 

condicions, en diverses províncies eclesiàstiques d’Alemanya i als territoris heretats pels 

Habsburg. 

85. Responent a la crítica dels reformadors sobre el caràcter sacrificial de la Missa, el 

Concili va reafirmar aquesta com un sacrifici propiciatori per fer present el sacrifici de la 

creu. El Concili va ensenyar que, ja que en la Missa el sacerdot ofereix els mateixos dons 

sacrificials que Crist en la creu, però d’una manera distinta, la Missa no és una repetició 

del sacrifici realitzat d’una vegada per sempre en el calvari. El Concili va definir que la 

Missa pot ser oferta en honor dels sants i per als fidels, tant vius com difunts.30 

86. El decret sobre ordes sagrats va definir el caràcter sacramental de l’ordenació i l’exis-

tència d’una jerarquia eclesiàstica per mandat diví.31 

Reformes pastorals 

87. El Concili també va iniciar reformes pastorals. Els seus decrets reformadors van pro-

moure una proclamació de la Paraula de Déu més efectiva mitjançant l’establiment de 

seminaris per millorar la formació dels sacerdots i el requeriment de la predicació els 

diumenges i dies festius. Els bisbes i sacerdots van ser obligats a residir a les respectives 

diòcesis i parròquies. El Concili va eliminar certs abusos en matèries de jurisdicció, or-

denació, patrocini, beneficis i indulgències, alhora que va ampliar els poders episcopals. 

Als bisbes se’ls van atorgar poders per visitar parròquies exemptes de prebendes i super-

visar el treball pastoral d’ordes i capítols exempts. Va preveure la realització de sínodes 

provincials i diocesans. Per comunicar millor la fe, el Concili va estimular la pràctica 

emergent d’escriure catecismes com el de Pere Canisi, i va prendre previsions per a la 

preparació del catecisme romà. 

Conseqüències 

88. Encara que en gran part el Concili de Trento va ser una resposta a la Reforma protes-

tant, no va condemnar individus ni comunitats, sinó posicions doctrinals específiques. Pel 

fet que els decrets doctrinals del Concili eren majorment respostes a allò que entenia com 

errors protestants, va generar un ambient entre protestants i catòlics que tendia a definir 

el catolicisme com oposat al protestantisme. En aquest enfocament no va fer més que 

reflectir molts dels escrits confessionals luterans que també definien, per oposició, les 

posicions luteranes. Les decisions del Concili de Trento van establir les bases per a la 

formació de la identitat catòlica fins al Concili Vaticà II. 

89. Cap a finals del tercer període de sessions, el Concili de Trento va haver de reconèixer 

sòbriament que la unitat de l’Església en el món occidental havia estat destruïda. Als 

territoris luterans es van desenvolupar noves estructures eclesials. La pau d’Augsburg de 

1555 va aconseguir assegurar, al principi, relacions polítiques estables, però no li va ser 

possible evitar el gran conflicte europeu del segle XVII, la Guerra dels Trenta Anys 

(1618-1648). L’establiment d’estats-nacions seculars amb fortes delimitacions confessi-

onals va continuar essent un llast heretat del període de la Reforma. 

                                                 
30 Concili de Trento, 22a Sessió, 17 de setembre de 1562, capítol II, can. 3. 
31 Concili de Trento, 23a Sessió, 15 de juliol de 1563, capítols III i IV. 
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El Concili Vaticà II 

90. Encara que el Concili de Trento va definir en gran manera durant diversos segles les 

relacions entre catòlics i luterans, el seu llegat ara ha de ser examinat a través de les de-

cisions del Concili Vaticà II (1962-1965), el qual va possibilitar a la Església catòlica 

ingressar en el moviment ecumènic i deixar enrere l’atmosfera, carregada de polèmica, 

de era posterior a la Reforma. La Constitució dogmàtica de l’Església (Lumen Gentium), 

el Decret sobre Ecumenisme (Unitatis Redintegratio), la Declaració sobre Llibertat Reli-

giosa (Dignitatis Humanae), i la Constitució dogmàtica sobre la Revelació Divina (Dei 

Verbum) són documents fonamentals per a l’ecumenisme catòlic. Encara que el Vaticà II 

va afirmar que l’Església de Crist subsisteix en l’Església catòlica, també va reconèixer 

que «molts elements de santificació i de veritat es troben també fora de les seves estruc-

tures visibles. Aquests elements, com a dons pertanyents a l’Església de Crist, són forces 

que impel·leixen cap a la unitat catòlica (LG 8)». Va haver-hi una valoració positiva del 

que els catòlics compartien amb altres Esglésies cristianes, com els credos, el baptisme i 

les Escriptures. En el sentit d’una teologia de comunió eclesial, va afirmar que els catòlics 

es troben en una comunió real, encara que imperfecta, amb tots els qui confessen Jesucrist 

i són batejats (UR 2). 

CAPÍTOL IV  
TEMES FONAMENTALS DE LA TEOLOGIA DE LUTER  
A LA LLUM DELS DIÀLEGS LUTERANOCATÒLICS ROMANS 

91. Conviccions fonamentals tant de Martí Luter com de la teologia luterana han estat 

matèria de controvèrsia entre luterans i catòlics des del segle XVI. Aquestes controvèrsies 

han estat analitzades per diàlegs ecumènics i investigacions acadèmiques que han intentat 

superar-les identificant les terminologies diferents, les distintes estructures de pensament 

i les diverses inquietuds, que no necessàriament s’exclouen entre elles. 

92. En aquest capítol, catòlics i luterans presenten en conjunt algunes de les principals 

afirmacions teològiques desenvolupades per Martí Luter. Aquesta descripció en comú no 

significa que els catòlics estiguin d’acord amb tot el que Martí Luter va dir, tal com aquí 

es presenta. Segueix vigent la contínua necessitat de diàleg ecumènic i entesa mútua. No 

obstant això, en el nostre recorregut ecumènic hem arribat a una etapa que ens permet 

presentar aquest informe en comú. 

93. És important distingir entre la teologia de Luter i la teologia luterana i, sobretot, entre 

la teologia de Luter i la doctrina de l’Església luterana tal com s’expressa en els seus 

escrits confessionals. Aquesta doctrina és el punt de referència principal per als diàlegs 

ecumènics. Tanmateix, és convenient que en aquest cas ens centrem en la teologia de 

Luter a propòsit de la commemoració del 31 d’octubre de 1517. 

ESTRUCTURA D’AQUEST CAPÍTOL 

94. Aquest capítol enfoca únicament quatre temes de la teologia de Luter: la justificació, 

l’eucaristia, el ministeri, i l’Escriptura i la tradició, que han estat tractats de manera ex-

haustiva en els diàlegs catolicoluterans en virtut de la seva importància per a la vida de 

l’Església i tenint en compte les controvèrsies que han ocasionat durant segles. La següent 

presentació recull els resultats d’aquests diàlegs. 

95. La discussió de cada tema es desenvoluparà en tres passes. Primer es presenta la pers-

pectiva de Luter en cadascun dels quatre temes teològics, seguida d’una breu descripció 
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de la posició catòlica sobre el respectiu tema. Una síntesi mostra llavors la forma en què 

els diàlegs ecumènics han establert una relació entre la teologia de Luter i la doctrina 

catòlica. Aquesta secció ressalta el que s’ha afirmat en conjunt i identifica les diferències 

encara persistents. 

96. Un tema per a la discussió més a fons és preguntar pel mode en què podríem aprofun-

dir el nostre acord en aquells afers en què encara tenim accents diferents, especialment 

respecte a la doctrina de l’Església. 

97. És important notar que no totes les afirmacions del diàleg entre luterans i catòlics 

tenen el mateix pes de consens, ni tampoc han estat rebudes de la mateixa manera per 

catòlics i luterans. El més alt nivell d’autoritat es troba en la Declaració conjunta sobre 

la doctrina de la justificació, signada per representants de la Federació Luterana Mundial 

i l’Església Catòlica el 31 d’octubre de 1999 a Augsburg, Alemanya, i ratificada el 2006 

pel Consell Metodista Mundial. Els organismes promotors han rebut així mateix altres 

informes internacionals i de comissions de diàleg nacionals, però aquests informes varien 

en el seu impacte sobre la teologia i la vida de les comunitats luteranes i catòliques. Els 

líders de les Esglésies comparteixen ara la responsabilitat de valorar i rebre els èxits 

d’aquests diàlegs ecumènics. 

L’HERÈNCIA MEDIEVAL DE MARTÍ LUTER 

98. Martí Luter estava profundament arrelat en la Baixa Edat Mitjana, respecte de la qual 

podia trobar-se al mateix temps receptiu, críticament distant o en procés d’anar més enllà 

de les seves teologies. El 1505 entrà a l’orde dels Agustins Eremites a Erfurt, i el 1512 

esdevé professor de sagrada teologia a Wittenberg. En aquest càrrec, va enfocar el seu 

treball teològic primordialment en la interpretació de les Escriptures bíbliques. Aquest 

èmfasi en les Sagrades Escriptures estava totalment en línia amb el que les regles de l’orde 

dels Ermitans Agustins esperaven que fes un frare, a saber, estudiar i meditar sobre la 

Bíblia, no sols per al seu benefici personal, sinó també per a benefici espiritual d’altres 

persones. Els Pares de l’Església, especialment Agustí, van exercir un paper vital en el 

desenvolupament i disseny final de la teologia de Luter. «La nostra teologia i sant Agustí 

estan fent progressos»,32 va escriure el 1517; i en la «Disputa d’Heidelberg» (1518, es 

refereix a sant Agustí com «fidelíssim intèrpret»33 de l’apòstol Pau. Per consegüent, Luter 

estava profundament arrelat en la tradició patrística. 

TEOLOGIA MONÀSTICA I MÍSTICA 

99. Malgrat que Luter mantenia una actitud predominantment critica envers els teòlegs 

escolàstics, com a eremita agustí va viure, va pensar i va produir durant vint anys teologia 

en la tradició de la teologia monàstica. Un dels teòlegs monàstics que més el van influir 

va ser Bernat de Clara-vall, que Luter tenia en alta estima. La manera en què Luter inter-

pretava la Bíblia com el lloc de trobament entre Déu i els homes mostra paral·lels molt 

clars amb la interpretació que de les Escriptures fa Bernat. 

100. Luter també estava profundament arrelat en la tradició mística del període final de 

l’Edat Mitjana. Va trobar inspiració i suport en els sermons alemanys de Joan Tauler (t 

                                                 
32 Martí Luter, «Letter to John Lang, Wittenberg, May 18, 1517», tr. Gottfried Krodel, en LW 48:44; WAB 

1; 99, 8. 
33 Martí Luter, «Disputatio Heidelbergae habita», a LW31:38; WA 1; 353, 14. 
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1361). A més, Luter mateix va publicar el text místic Theologia deutsch («Teologia ale-

manya», 1518), que havia estat escrit per un autor desconegut. Aquest text va arribar a 

ser àmpliament difós i molt conegut gràcies a la seva publicació per Luter. 

101. Durant tota la seva vida, Luter va estar molt agraït al superior del seu orde, Juan de 

Staupitz, i la seva teologia cristocèntrica, que va consolar Luter en les seves afliccions. 

Staupitz era representant del misticisme nupcial. Luter va reconèixer repetidament la seva 

útil influència indicant: «Staupitz va començar aquesta doctrina»34 i lloant-lo «primer que 

res per ser el meu pare en aquesta doctrina i haver-me donat a llum [a mi] en Crist».35 A 

la Baixa Edat Mitjana es va desenvolupar una teologia per al laïcat. Aquesta teologia 

(Fròmmigkeitstheologie) reflexionà sobre la vida cristiana en termes pràctics i estava ori-

entada cap a la pràctica de la pietat. Luter va ser estimulat per aquesta teologia a escriure 

els seus tractats per a laics. Va prendre molts dels mateixos temes, però els va donar el 

seu tractament propi i distint. 

JUSTIFICACIÓ 

La comprensió de Luter de la justificació 

102. Luter va obtenir una de les seves conviccions bàsiques per a la Reforma reflexionant 

sobre el sagrament de la penitència, especialment en relació amb Mateu 16,19. En la seva 

educació, pròpia de la Baixa Edat Mitjana, havia estat preparat per entendre que Déu 

perdonaria la persona penedida del seu pecat, sempre que dugués a terme un acte d’amor 

a Déu sobre totes les coses. A aquest acte respondria Déu d’acord amb el seu pacte (pac-

tum), concedint novament la seva gràcia i el seu perdó (facienti quod in se est Deus non 

denegat gratiam),36 de manera que el sacerdot només podrà declarar que Déu ja havia 

perdonat el pecat del penitent. Luter va concloure que Mateu 16 deia justament al contrari, 

a saber, que el sacerdot declara la justificació del penitent i que, per aquest acte en nom 

de Déu, el pecador esdevé efectivament justificat. 

Paraula de Déu com a promesa 

103. Luter va entendre les paraules de Déu com a paraules que creen el que diuen i que 

tenen el caràcter de promesa (promissio). Aquesta paraula de promesa és dita en un lloc i 

un temps particulars, per una persona particular, i és dirigida a una persona particular. 

Una promesa divina està dirigida a la fe d’una persona. La fe, al seu torn, copsa allò que 

és promès com quelcom promès al creient personalment. Luter va insistir que una tal fe 

és l’única resposta apropiada a una paraula de promesa divina. L’ésser humà està cridat a 

apartar la mirada de si mateix i a mirar només la paraula de promesa de Déu, confiant 

plenament en ella. Perquè ens arrela en la promesa de Crist, la fe ofereix al creient la 

certesa total de la seva salvació. No confiar en aquesta paraula faria de Déu un mentider 

o bé algú de la paraula del qual no podria un fiar-se en última instància. Per això, en la 

perspectiva de Luter, la incredulitat és el major pecat contra Déu. 

104. A més d’estructurar la dinàmica entre Déu i la persona penedida dins el sagrament 

de la penitència, la relació entre la promesa i la confiança també dóna forma a la relació 

entre Déu i els homes en la proclamació de la paraula. Déu desitja tractar amb els homes 

                                                 
34 WA TR 1; 245, 12. 
35 Martí Luter, «Letter to Elector John Frederick, March 25, 1545», citat a Heiko Obermann, Luter: Man 

Between God and the Devil, tr. Eileen WalliserSchwarzbart (New Haven & London: Yale University Press, 

1989), 152; WAB 11; 67, 7f. 
36 «Déu no nega la seva gràcia a qui fa tot el que fa allò que hi ha en ell». 
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oferint-los paraules de promesa —els sagraments són també aquestes paraules de pro-

mesa— que mostren la voluntat salvífica de Déu cap a ells. Els homes, al seu torn, haurien 

de tractar amb Déu únicament confiant en les seves promeses. La fe depèn totalment de 

les promeses de Déu; no pot crear l’objecte en què els homes posen la seva confiança. 

105. Amb tot, la confiança en la promesa de Déu no és afer de decisió humana; al contrari, 

l’Esperit Sant és qui revela aquesta promesa com digna de crèdit, creant així la fe en la 

persona. La promesa divina i la fe humana en aquesta promesa estan fetes l’una per a 

l’altra. Ambdós aspectes han de ser ressaltats: l’«objectivitat» de la promesa i la «subjec-

tivitat» de la fe. Seguint Luter, Déu no sols revela realitats divines com a informació amb 

la qual 1 ‘intel·lecte ha d’estar d’acord; la revelació de Déu sempre té també un propòsit 

soteriològic dirigit a la fe i a la salvació dels creients, que reben les promeses que Déu 

ofereix «per a tu» com a paraules de Déu «per a mi» o «per a nosaltres» (pro me, pro 

nobis). 

106. La iniciativa de Déu estableix la relació de salvació amb els homes; per consegüent, 

la salvació actua per mitjà de la gràcia. El do de la gràcia només pot ser rebut, i, pel fet 

que aquest do és atorgat mitjançant una promesa divina, no pot ser rebut si no és mitjan-

çant la fe i no mitjançant les obres. La salvació succeeix només per la gràcia. No obstant 

això, Luter va recalcar constantment que la persona justificada farà bones obres en l’Es-

perit. 

Només per mitjà de Crist 

107. L’amor de Déu als homes està centrat, arrelat i encarnat en Jesucrist. D’aquesta ma-

nera, «només per gràcia» ha de ser sempre explicat com «només per Crist». Luter descriu 

la relació entre les persones humanes i Crist utilitzant la imatge d’un matrimoni espiritual. 

L’ànima és la núvia; Crist és el nuvi; la fe és l’anell nupcial. D’acord amb les lleis del 

matrimoni, les propietats del nuvi (justificació) esdevenen propietats de la núvia, i les 

propietats de la núvia (pecat) esdevenen propietats del nuvi. Aquest «intercanvi feliç» és 

el perdó dels pecats i la salvació. 

108. La imatge mostra que quelcom extern, a saber, la justícia de Crist, es converteix en 

quelcom intern. Es converteix en atribut de l’ànima, però només en unió amb Crist, mit-

jançant la confiança en les seves promeses, no separada d’ell. Luter insisteix que la nostra 

justícia és totalment externa, perquè és la justícia de Jesucrist, però que ha d’esdevenir 

totalment interna per la fe en el mateix Crist. Només si ambdues parts són posades en 

relleu en la mateixa mesura, es pot entendre de manera adequada la realitat de la salvació. 

Luter declara: «És precisament en la fe que Crist es fa present».37 Crist és «per a nosal-

tres» (pro nobis) i «en nosaltres» (in nobis), i nosaltres estem en Crist (in Christo). 

Importància de la llei 

109. D’altra banda, Luter va percebre la realitat humana respecte a la llei en el seu signi-

ficat teològic i espiritual, des de la perspectiva del que Déu requereix nosaltres. Jesús 

expressa la voluntat de Déu en dir: «Estimaràs el Senyor el teu Déu amb tot el cor, amb 

tota l’ànima i amb tota la teva ment» (Mt 22,37). La qual cosa significa que els manaments 

de Déu únicament poden ser complerts mitjançant la dedicació total a Déu. Això inclou 

no sols la voluntat i les corresponents accions externes, sinó també tots els aspectes de 

l’ànima i del cor humà, com ara emocions, anhels i ambicions, és a dir, aquests aspectes 

                                                 
37 WA 40/11; 229, 15. 
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i moviments de l’ànima que no es troben sota el control de la voluntat, o que es troben 

només indirectament i parcialment sota el seu control mitjançant les virtuts. 

110. En les esferes legals i morals, hi ha una antiga regla, intuïtivament evident, en el 

sentit que ningú no pot estar obligat a fer més que no pas està en condicions de fer (ultra 

posse nemo obligatur). D’aquesta manera en l’Edat Mitjana molts teòlegs estaven con-

vençuts que el manament de l’amor a Déu havia de ser limitat a la voluntat. Segons 

aquesta interpretació, el manament de l’amor a Déu no requereix que totes les mocions 

de l’ànima hagin de ser dirigides i dedicades a Déu. Bastaria, més aviat, que la voluntat 

estimi (això és, vulgui) Déu per damunt de tot (diligere deum super omnia). 

111. No obstant això, Luter va argumentar que hi ha una diferència entre una entesa legal 

i moral de la llei, d’una banda, i una entesa teològica de la llei, per una altra. Déu no ha 

adaptat els seus manaments a les condicions de l’ésser humà caigut; més aviat l’entesa 

teològica del manament de l’amor a Déu mostra la situació i la misèria de l’ésser humà. 

Com Luter va escriure en la Disputa sobre la teologia escolàstica, «espiritualment, una 

persona no mata, no comet adulteri o no furta en tant que no s’enfureix ni és moguda pel 

desig».38 En aquest sentit, la llei divina no es compleix primer que res per accions exter-

nes o actes de la voluntat, sinó per la donació incondicional de tota la persona a la voluntat 

de Déu. 

Participació de la justícia de Crist 

112. L’afirmació de Luter en el sentit que Déu requereix una entrega incondicional a 

propòsit del compliment de la llei explica per què Luter insistia tant que nosaltres depe-

nem totalment de la justícia de Crist. Crist és la única persona que ha complert plenament 

la llei de Déu, i tots els altres homes només podem ser justificats, en un sentit estricte (és 

a dir, en un sentit teològic), si participem de la justícia de Crist. Per això la nostra justícia 

és externa, en tant que és la justícia de Crist; però ha d’esdevenir la nostra justícia, és a 

dir, interna, per mitjà de la fe en la promesa de Crist. Només participant en la donació 

incondicional de Crist a Déu podrem ser justificats totalment. 

113. Perquè l’evangeli ens promet: «Aquí hi ha el Crist i aquí hi ha el seu Esperit», la 

participació en la justícia de Crist mai no es realitza sense estar sota el poder de l’Esperit 

Sant, que ens renova. Per consegüent, esdevenir justos i ser renovats van íntimament i 

inseparablement units. Luter no va criticar els seus col·legues teòlegs com Gabriel Biel 

pel seu fort èmfasi en el poder transformador de la gràcia; al contrari, la seva objecció era 

que ells no ressaltaven prou aquesta potència com quelcom fonamental per a qualsevol 

canvi real en el creient. 

Llei i Evangeli 

114. Segons Luter, aquesta renovació mai no arribaria a realitzar-se mentre visquem. Per 

tant, un altre model per explicar la salvació humana, pres de l’apòstol Pau, cobraria im-

portància per a Luter. A Romans 4,3, Pau fa referència a Abraham a Gènesi 15,6 («Abra-

ham va creure Déu, i li va ser reputat com a justícia»); i conclou: «però al qui, sense 

treballar, creu en aquell que justifica l’impiu, la seva fe li és acreditada com justícia» (Rm 

4,5). 

115. Aquest text de la Carta als Romans incorpora la imatge forense del qui davant un 

tribunal és declarat just. Si Déu declara algú just, això canvia la seva situació, creant una 

                                                 
38 Martí Luter, «Disputation against Scholastic Theology (1517)», tr. Harold J. Grimm, LW 31:13; WA 1, 

227, 17-18. 
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nova realitat. El judici de Déu no roman «a l’exterior» de l’home. Luter utilitza amb fre-

qüència aquest model de Pau per subratllar que la persona sencera és acceptada i salvada 

per Déu, encara que el procés de transformació interna d’una persona justificada en una 

persona entregada plenament a Déu no arribi a culminar-se en aquesta vida terrena. 

116. Com a creients que es troben en procés de ser renovats per l’Esperit Sant, encara no 

complim completament el mandat diví d’estimar Déu amb tot el cor; per tant, no satisfem 

les demandes de Déu. La llei, per consegüent, ens acusa i ens identifica com a pecadors. 

Respecte a la llei, entesa teològicament, creiem que encara estem en pecat. Però respecte 

a l’Evangeli, que ens promet: «Aquí hi ha la justícia de Crist», som justos i estem justifi-

cats, ja que creiem en la promesa de l’Evangeli. Aquesta és la comprensió de Luter sobre 

el creient cristià, que és justificat i al mateix temps pecador (simul iustus et peccator). 

117. Això no és una contradicció, ja que hem de distingir dues formes de relació del 

creient amb la Paraula de Déu: la relació amb la Paraula de Déu com la llei de Déu, en 

tant que aquesta jutja el pecador, i la relació amb la Paraula de Déu com a Evangeli de 

Déu, en tant que Crist redimeix. Respecte a la primera relació, som pecadors; respecte a 

la segona, som justos i justificats. Aquesta última és la relació predominant. La qual cosa 

significa que Crist ens compromet en un procés de renovació contínua quan confiem en 

la seva promesa que som salvats eternament. 

118. Per això Luter va recalcar rotundament la llibertat de la persona cristiana: la llibertat 

de ser acceptada per Déu per la sola gràcia i per la sola fe en les promeses de Crist, la 

llibertat de l’acusació de la llei pel perdó dels pecats, i la llibertat per servir el proïsme 

espontàniament, sense procurar mèrits en fer-ho. La persona justificada es troba, per des-

comptat, obligada a complir els manaments de Déu, i ho farà sota la motivació de l’Esperit 

Sant, tal com Luter ho declara en el Catecisme Menor: «Hem de témer i estimar Déu, de 

manera que nosaltres...»; després segueixen les seves explicacions dels Deu Mana-

ments.39 

Preocupacions catòliques sobre la justificació 

119. Encara en el segle XVI, va haver-hi una convergència significativa entre posicions 

luteranes i catòliques sobre la necessitat de la misericòrdia de Déu i la incapacitat humana 

per aconseguir la salvació pel seu propi esforços. El Concili de Trento va ensenyar amb 

claredat que els pecadors no podien ser justificats ni per la Llei ni per cap esforç humà, 

condemnant qualsevol que digués que «l’home pot ser justificat davant Déu per les seves 

pròpies obres que realitza, ja sigui pels seus propis poders naturals o pels ensenyaments 

de la Llei, i sense gràcia divina mitjançant Jesucrist».40 

120. Els catòlics, amb tot, havien considerat inquietants algunes de les posicions de Luter. 

Quelcom en el llenguatge de Luter va despertar en els catòlics el temor que ell negava la 

responsabilitat personal de les persones per les seves pròpies accions. Aixà explica per 

què el Concili de Trento va subratllar la responsabilitat de la persona humana i la seva 

capacitat per cooperar amb la gràcia de Déu. Els catòlics insistien que els qui eren justi-

ficats haurien de comprometre’s en el desplegament de la gràcia en les seves vides. 

D’aquesta manera, per als qui són justificats, l’esforç humà contribueix a un creixement 

més intens en la gràcia i la comunió amb Déu. 

121. Més encara, segons la lectura catòlica, la doctrina de Luter de la «imputació forense» 

semblava negar el poder creatiu de la gràcia de Déu per derrotar al pecat i transformar la 

                                                 
39 Martí Luter, «Small Catechism», en BC 351-354. 
40 Concili de Trento, Sisena Sessió, 13 de gener de 1547, can. 1. 
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persona justificada. Els catòlics desitjaven reafirmar no sols el perdó dels pecats, sinó 

també la santificació de la persona pecadora. Per això, la persona cristiana rep en la san-

tificació aquesta «justícia de Déu» mitjançant la qual Déu ens fa justos. 

Diàleg catolicoluterà sobre la justificació 

122. Luter i altres reformadors van entendre la doctrina de la justificació dels pecadors 

com el «primer i principal article»41 que «guia i jutja sobre totes les parts de la doctrina 

cristiana».42 Per això la divergència en aquest punt va ser tan greu, i la feina per superar-

la es va convertir en un afer de summa prioritat per a les relacions luteranocatòliques 

romanes. En la segona meitat del segle XX aquesta controvèrsia va ser objecte d’àmplies 

anàlisis per part de teòlegs individuals i de nombrosos diàlegs nacionals i internacionals. 

123. Els resultats d’aquestes anàlisis i d’aquests diàlegs es troben resumits en la Decla-

ració conjunta sobre la doctrina de la justificació i van ser rebuts oficialment el 1999 per 

l’Església Catòlica i per la Federació Luterana Mundial. La següent presentació està ba-

sada en aquesta Declaració, que ofereix un consens diferenciat constituït per enunciats 

comuns, al costat d’accents diferents de cada costat, amb especificació que aquestes di-

ferències no invalidin els punts de vista en comú. És, doncs, un consens que no elimina 

diferències, sinó que les inclou explícitament. 

Per la sola gràcia 

124. Catòlics i luterans confessen plegats: «Només per gràcia, mitjançant la fe en Crist i 

la seva obra salvífica, i no per cap mèrit nostre, som acceptats per Déu i rebem l’Esperit 

Sant que renova els nostres cors, capacitant-nos i cridant-nos a bones obres» (DCDJ 15). 

L’expressió «només per gràcia» s’explica amb més detall d’aquesta manera: «el missatge 

de la justificació... ens diu que, en tant que pecadors, la nostra nova vida obeeix únicament 

al perdó i la misericòrdia renovadora que Déu imparteix com un do i nosaltres rebem en 

la fe, i mai per mèrit propi, qualsevol que aquest sigui» (DCDJ 17).43 

125. És dins aquest marc de referència com poden identificar-se els límits i la dignitat de 

la llibertat humana. La frase «només per gràcia», en relació amb el moviment del ser 

humà cap a la salvació, s’interpreta d’aquesta manera: «Junts confessem que en el que 

afecta la seva salvació, l’ésser humà depèn enterament de la gràcia redemptora de Déu. 

La llibertat de què disposa respecte a les persones i les coses d’aquest món no és tal res-

pecte a la salvació» (DCDJ 19). 

126. Quan els luterans insisteixen que una persona només pot rebre la justificació, volen 

dir que «s’exclou tota possibilitat de contribuir a la pròpia justificació sense negar que el 

creient participa plenament i personalment en la seva fe, que es realitza per la Paraula de 

Déu» (DCDJ 21). 

127. Quan els catòlics parlen de la preparació per a la gràcia en termes de «cooperació», 

es refereixen amb això a una «acceptació personal» de l’ésser humà que «és en si un fruit 

de la gràcia i no una acció que dimana de la innata capacitat humana» (DCDJ 20). Per 

això no invaliden l’expressió comuna que la persona que incorre en pecat «és incapaç de 

tornar-se cap a ell a la recerca de redempció, de merèixer la seva justificació davant Déu 

                                                 
41 Martí Luter, «Articles d’Esmalcalda», a Obras de Martí Luter, 166; també en BC, 301. 
42 A WA 39/1, 205, 2-3. 
43 DCDJ, op. cit. (nota 4). 
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o d’accedir a la salvació pels seus propis mitjans. La justificació és obra de la sola gràcia 

de Déu» (DCDJ 19). 

128. Ja que la fe s’entén no sols com a coneixement afirmatiu, sinó també com la confi-

ança del cor que es fonamenta en la Paraula de Déu, també es pot dir conjuntament: «La 

justificació té lloc "només per gràcia" (DC núm. 15 i 16); només per la fe, la persona és 

justificada "independentment de les obres" (Rm 3,28; cf. DC 25)» (DCDJ, Annex 2C).44 

129. El que sovint va ser separat i atribuït a una o altra confessió, però no a ambdues, 

s’entén ara en una coherència orgànica: «Quan l’home comparteix en Crist per la fe, Déu 

ja no li imputa els pecats, i mitjançant l’Esperit Sant li transmet un amor actiu. Aquests 

dos elements de 1 ‘obrar de la gràcia de Déu no han de separar-se» (DCDJ 22). 

Fe i bones obres 

130. És important que tant luterans com catòlics tinguin una perspectiva en comú sobre 

la manera de veure la coherència entre la fe i les obres: els creients «confien en la promesa 

de la gràcia divina per la fe, que és esperança en Déu i amor a ell. Aquesta fe és activa en 

l’amor, i llavors el cristià no pot ni ha de quedar-se sense obres» (DCDJ 25). D’aquí que 

els luterans també confessin el poder creatiu de la gràcia de Déu que «incideix en totes 

les dimensions de la persona, conduint-la a una vida d’amor i esperança» (DCDJ 26). La 

«justificació per la sola gràcia» i la «renovació» han de distingir-se, però no separar-se. 

131. Al mateix temps, «tot el que en l’home antecedeix o succeeix el lliure do de la fe no 

és motiu de justificació ni la mereix» (DCDJ 25). Aquest és el motiu pel qual l’efecte 

creatiu que els catòlics atribueixen a la gràcia no significa que sigui una qualitat sense 

relació a Déu o «una possessió humana a què es pugui apel•lar davant de Déu» (DCDJ 

27). Més aviat, aquesta perspectiva pren en consideració que, dins la nova relació amb 

Déu, les persones justificades són transformades i fetes fills i filles de Déu que viuen en 

una nova comunió amb Crist. «Aquesta nova relació personal amb Déu es funda totalment 

en la gràcia i depèn constantment de l’obra salvífica i creativa de Déu misericordiós, que 

és fidel a si mateix perquè es pugui confiar en ell» (DCDJ 27). 

132. Referent a la qüestió sobre les bones obres, catòlics i luterans afirmen en conjunt: 

«Així mateix, confessem que els manaments de Déu conserven tota la seva validesa per 

al justificat» (DCDJ 31). El mateix Jesús, igual que les escrits apostòlics, «amonesten el 

cristià a produir les obres de amor» (DCDJ 37). Perquè el valor vinculant dels manaments 

no sigui malentès, es diu: «Quan els catòlics fan insistència en què el just està obligat a 

observar els manaments de Déu, no per això neguen que, mitjançant Jesucrist, Déu ha 

promès misericordiosament als seus fills la gràcia de la vida eterna» (DCDJ 33). 

133. Tant luterans com catòlics poden reconèixer el valor de les bones obres en vistes a 

una comunió cada cop més profunda amb Crist (DCDJ 38s), encara que els luterans 

subratllen que la justícia, en tant que acceptació per part Déu i participació a la justícia de 

Crist, és sempre completa. El controvertit terme «mèrit» s’explica d’aquesta manera: 

«Quan els catòlics afirmen el caràcter "meritori" de les bones obres, entenen per això que, 

conforme al testimoni bíblic, se’ls promet una recompensa al cel. La seva intenció no és 

qüestionar el caràcter de do de les bones obres, ni de bon tros negar que la justificació 

sempre és un do immerescut de la gràcia, sinó posar l’èmfasi en la responsabilitat de 

l’home davant els seus actes» (DCDJ 38). 

                                                 
44 Ibid., 45. 
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134. Respecte al molt discutit afer de la cooperació de l’home en la justificació, l’Apèndix 

de la Declaració Conjunta sobre la Doctrina de la Justificació formula la posició com-

partida, de manera més que notable, amb una cita de les Confessions Luteranes: «L’obra 

de la gràcia de Déu no exclou l’acció humana: Déu ho obra tot, la voluntat i la realització; 

per això som cridats a esforçar-nos (cf. Fl 2,12ss). "Des del moment que l’Esperit Sant ha 

iniciat la seva obra de regeneració i de renovació en nosaltres, mitjançant la Paraula i els 

sants sagraments, és segur que podem i hem de cooperar pel poder de l’Esperit Sant..."».45 

Simul iustus et peccator 

135. En el debat sobre les diferències quant a l’afirmació que el cristià és «alhora justificat 

i pecador», apareix evident que ambdues parts no entenen exactament de la mateixa ma-

nera els termes «pecat», «concupiscència» i «justícia». És necessari concentrar la nostra 

atenció no sols en la seva formulació, sinó també en el seu contingut, per d’aquesta ma-

nera arribar a un consens. Amb Romans 6,12 i 2 Corintis 5,17, tant catòlics com luterans 

assenyalen que el pecat no hauria de regnar en les persones cristianes. A més, declaren 

amb 1 Joan 1,8-10 que els cristians no estan exempts de pecat. Parlen de «l’oposició a 

Déu i la cobdícia egoista del vell Adam» també en els justificats; la qual cosa fa necessària 

una «lluita durant tota la vida» en contra seu (DCDJ 28). 

136. Segons els catòlics, aquesta tendència no correspon «al designi inicial de Déu per a 

la humanitat» i es troba «en contradicció amb Ell» (DCDJ 30). Ja que per a ells el pecat 

té el caràcter d’una acció, els catòlics no parlen en aquest cas de pecat, mentre que els 

luterans veuen en aquesta inclinació de contradir Déu una resistència a entregar-se total-

ment a Déu i, per tant, l’anomenen «pecat». Però ambdós reafirmen que aquesta tendència 

de contradir Déu no separa els justificats de Déu. 

137. Sota els pressupòsits del seu propi sistema teològic, i després d’estudiar els escrits 

de Luter, el cardenal Gaietà va concloure que l’entesa de Luter sobre la certesa de la fe 

implicava l’establiment d’una nova Església. El diàleg catolicoluterà ha identificat les 

diferents formes de pensament tant de Gaietà com de Luter que van portar al malentès 

mutu. Avui es pot dir que «els catòlics poden compartir la preocupació dels reformadors 

per arrelar la fe en la realitat objectiva de la promesa de Crist, prescindint de la pròpia 

experiència i confiant només en la paraula de perdó de Crist (cf. Mt 16,19 i 18,18)» 

(DCDJ 36). 

138. Tant luterans com catòlics han condemnat els ensenyaments de l’altra part. Per això, 

el consens diferenciat, tal com apareix en la Declaració Conjunta sobre la Doctrina de la 

Justificació, conté un doble aspecte. D’una banda, la Declaració assegura que el rebuig 

mutu dels ensenyaments catòlics i luterans, segons estan representats allí, no s’apliquen 

a l’altra confessió. D’altra banda, la Declaració afirma positivament un consens en les 

veritats fonamentals de la doctrina de la justificació: «La interpretació de la doctrina de 

la justificació exposada en la present declaració demostra que entre luterans i catòlics hi 

ha consens respecte als postulats fonamentals d’aquesta doctrina» (DCDJ 40). 

139. «A la llum d’aquest consens, les diferències que subsisteixen pel que fa al llenguatge, 

l’elaboració teològica i les accentuacions particulars, descrites en els paràgrafs 18 a 39, 

són acceptables. Per tant, les diferències de les explicacions luterana i catòlica de la jus-

tificació estan obertes les unes a les altres i no desbaraten el consens relatiu als postulats 

fonamentals» (DCDJ 40). «D’aquí que les condemnes doctrinals del segle XVI, almenys 

en el que afecta a la doctrina de la justificació, es vegin amb nous ulls: les condemnes del 

                                                 
45 DCDJ, Annex 2C, citat a «La Fórmula de Concòrdia, Declaració Sòlida», II. 64f., en BC 556. 
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Concili de Trento no s’apliquen al magisteri de les Esglésies luteranes exposat en la pre-

sent Declaració, i les condemnes de les Confessions Luteranes no s’apliquen al magisteri 

de l’Església catòlica romana exposat en la present Declaració» (DCDJ 41). Aquesta és 

una resposta molt notable als conflictes generats per aquesta doctrina, que han durat gai-

rebé mig mil·lenni. 

EUCARISTIA 

La comprensió de Luter de la Cena del Senyor 

140. Per als luterans igual que per als catòlics, la Cena del Senyor és un do preciós en què 

els cristians troben aliment i consol per a ells i en el qual l’Església es congrega i s’edifica 

sempre novament. D’aquí que les controvèrsies sobre aquest sagrament causin dolor. 

141. Luter va entendre el sagrament de la Cena del Senyor com un testamentum, la pro-

mesa d’algú que està per morir, com resulta de la versió en llatí de les paraules de la 

institució. Al principi, Luter va entendre la promesa de Crist (testamentum) com a pro-

mesa de gràcia i perdó dels pecats; però el debat amb Ulric Zwingli el va portar a posar 

l’accent en la profunda convicció que Crist es dóna a si mateix, el seu cos i la seva sang, 

que estan presents de forma real. La fe no fa present el Crist; és Crist qui es dóna a si 

mateix, el seu cos i la seva sang, als combregants, tant si ho creuen o com si no. Per 

consegüent, el desacord de Luter amb la doctrina eclesiàstica del seu temps no era que ell 

negués la presència real de Jesucrist, sinó més aviat la seva preocupació sobre com en-

tendre la «transformació» en la Cena del Senyor. 

La presència real de Crist 

142. El IV Concili del Laterà (1215) va utilitzar el verb transubstantiare, que implica una 

distinció entre substància i accidents.46 Encara que per a Luter aquesta era una possible 

explicació del que succeeix en la Cena del Senyor, ell no podia acceptar que una tal ex-

plicació filosòfica hagués de ser vinculant per a tots els cristians. En qualsevol cas, Luter 

mateix va reafirmar fortament la presència real de Crist en el sagrament. 

143. Luter entenia que el cos i la sang de Crist estaven presents «en, amb i sota» les 

espècies del pa i del vi. Entre el cos i la sang de Crist i el pa i el vi hi ha un intercanvi de 

propietats (communicatio idiomatum). Això crea una unió sacramental entre el pa i el cos 

de Crist i entre el vi i la sang de Crist. Aquest nou tipus d’unió, format per la correspon-

dència de propietats, és anàleg a la unió de les natures divina i humana en Crist. Luter 

també va comparar aquesta unió sacramental a la unió del ferro i el foc en el ferro ardent. 

144. Luter va criticar la pràctica de prohibir als laics rebre la comunió sota les dues espè-

cies, el pa i el vi, com a conseqüència de la seva forma d’entendre les paraules de la 

institució («Beveu-ne tots»: Mt 26,27). No sostenia que els laics estarien rebent així no-

més la meitat de Crist; al contrari, va afirmar que ells certament haurien de rebre la tota-

litat i enterament a Crist fins i tot sota una sola de les dues espècies. No obstant això, 

Luter va negar que l’Església tingués dret a retirar al laïcat l’espècie del vi, ja que les 

paraules de la institució són molt clares en aquest afer. Els catòlics recorden als luterans 

que van ser raons principalment pastorals les que van motivar la introducció de la pràctica 

de la comunió sota una sola espècie. 

145. Luter també va entendre que la Cena del Senyor era un esdeveniment comunitari, 

una veritable sopar, on els elements beneïts han de ser consumits, no preservats, després 

                                                 
46 Concili IV de Laterà, Símbol de Laterà (1215). DH 802. 
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de la celebració. Ell va urgir al consum de tots els elements per evitar que sorgís la pre-

gunta sobre la durada de la presència de Crist en ells.47 

Sacrifici eucarístic 

146. L’objecció principal de Luter a la doctrina catòlica de l’eucaristia versava sobre la 

forma d’entendre la Missa com a sacrifici. La teologia de l’eucaristia com a record real 

(anamnesi, Realgeddchtnis), en el qual el sacrifici de Crist, únic i suficient d’una vegada 

per sempre (He 9,1; 10,18), es fa per si mateix present per a la participació dels fidels, ja 

no era plenament entesa a finals de l’Edat Mitjana. Per això, van ser molts els que van 

prendre la celebració de la Missa com un altre sacrifici addicional al sacrifici únic de 

Crist. Segons una teoria provinent de Duns Escot, es pensava que la multiplicació de les 

Misses produiria una multiplicació de la gràcia que podria ser aplicada a persones indivi-

duals. Aquesta és la raó. per exemple, que en el temps de Luter es diguessin milers de 

Misses privades cada any a l’església del castell de Wittenberg. 

147. Luter insistia que, d’acord amb les paraules de la institució, Crist es dóna ell mateix 

en la Cena del Senyor als qui el reben i que, com un do, Crist només podia ser rebut 

mitjançant la fe, però no ser ofert. Si Crist fos ofert a Déu, tant l’estructura interna com 

la direcció de l’eucaristia quedarien invertides. Als ulls de Luter, entendre l’eucaristia 

com a sacrifici significaria que aquesta era una bona obra que realitzem i oferim a Déu. 

Així mateix, va argumentar que, així com nosaltres no podem ser batejats en comptes 

d’una altra persona, tampoc no podem participar en l’eucaristia en lloc de i per al benefici 

d’una altra persona. En comptes de rebre el do més preciós que Crist mateix és i ens 

ofereix, estaríem tractant d’oferir quelcom a Déu i, d’aquesta manera, transformant un do 

diví en una bona obra. 

148. Tanmateix, Luter podia veure un element sacrificial en la Missa, el sacrifici d’acció 

de gràcies i de lloança. És certament un sacrifici, en el sentit que, en donar gràcies, la 

persona reconeix que necessita aquest do i que la seva situació només canviarà rebent 

aquest do. Per això la veritable recepció en la fe conté una dimensió activa que no s’ha 

de subestimar. 

Preocupacions catòliques sobre l’Eucaristia 

149. EI rebuig del concepte de «transsubstanciació» per part de Luter va despertar dubtes 

del costat catòlic respecte al fet de si la seva teologia afirmava plenament la doctrina de 

la presència real de Crist. Encara que el Concili de Trento va admetre que a penes és 

possible expressar amb paraules la forma de la seva presència, va distingir entre la doc-

trina de la conversió d’elements i la seva explicació tècnica. No obstant això, va declarar 

que «la santa Església catòlica ha anomenat de manera adequada i pròpia aquest canvi 

‘transsubstanciació’».48 Aquest concepte va semblar ser, en la perspectiva catòlica, la mi-

llor garantia per mantenir la presència real de Jesucrist en les espècies del pa i el vi i per 

assegurar que la total realitat de Jesucrist es troba present en cadascuna de les espècies. 

Quan els catòlics insisteixen en una transformació dels mateixos elements creats, desitgen 

ressaltar el poder creador de Déu, que fa possible que sorgeixi la nova creació enmig de 

la creació antiga. 

                                                 
47 Luter havia instruït el pastor luterà Simon Wolferinus a no barrejar les espècies eucarístiques consagrades 

sobreres amb les consagrades. Luter li digué: «fes el que fem aquí [a Wittenberg], a saber, menjar i beure 

les restes del sagrament amb els qui combreguen, de manera que no calgui fer l’escandalosa i perillosa 

pregunta sobre quan conclou l’acció del Sagrament» (WAB 10, 348f.). 
48 Concili de Trento, 13a Sessió, 11 d’octubre de 1551, capítol IV. 
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150. Malgrat que el Concili de Trento va defensar la pràctica de l’adoració del Sant Sa-

grament, va partir de la base que el propòsit original de l’eucaristia és la comunió dels 

fidels. L’eucaristia va ser instituïda per Crist per ser consumida com a aliment espiritual.49 

151. Com a resultat de la pèrdua d’un concepte integrador de la commemoració, els ca-

tòlics es van trobar amb la dificultat de mancar de categories adequades amb les quals 

expressar el caràcter sacrificial de l’eucaristia. Compromesos amb una tradició que re-

munta als temps patrístics, els catòlics no van voler abandonar la identificació de l’euca-

ristia amb un sacrifici real, encara que els va costar esforç descriure la identitat d’aquest 

sacrifici eucarístic amb el sacrifici singular de Crist. Va ser necessària la renovació de la 

teologia sacramental i litúrgica, tal com va ser articulada pel Concili Vaticà 11, per revi-

talitzar el concepte de commemoració (anamnesi)(SC 47; LG 3). 

152. Tant luterans com catòlics van poder beneficiar-se, en el seu diàleg ecumènic, dels 

nous coneixements sorgits del moviment litúrgic i la investigació teològica. La recupera-

ció de la noció d’anamnesi ha portat tant luterans com catòlics a una millor entesa de com 

el sagrament de l’eucaristia corn a commemoració fa present, de manera efectiva, els 

esdeveniments de salvació, i en particular el sacrifici de Crist. Els catòlics poden apreciar 

les nombroses formes de la presència de Crist en la litúrgia de l’eucaristia, tals com la 

seva presència en la seva paraula i en la comunitat (SC 7). A la llum del caràcter inefable 

del misteri de l’eucaristia, els catòlics han après a revalorar diverses expressions de la fe 

en la presència real de Jesucrist en el sagrament. Els luterans han obtingut una nova cons-

ciència de les raons per les quals cal tractar de forma més respectuosa els elements con-

sagrats després de la celebració. 

El diàleg catolicoluterà sobre l’Eucaristia 

153. La pregunta per la realitat de la presència de Jesucrist en el sagrament de la Cena del 

Senyor no és afer de controvèrsia entre catòlics i luterans. El diàleg catolicoluterà sobre 

el tema de l’eucaristia va poder declarar: «La tradició luterana afirma la tradició catòlica 

que els elements consagrats no romanen simplement com a pa i vi, sinó que més aviat, 

mitjançant el poder de la paraula creativa, són atorgats com el cos i la sang de Crist. En 

aquest sentit, els luterans poden parlar ocasionalment, com ho fa la tradició grega, d’una 

modificació» (Eucaristia 51).50 Tant catòlics com luterans «rebutgen en comú una forma 

de presència espacial o natural i una comprensió del sagrament com merament comme-

moratiu o figuratiu» (Eucaristia 16).51 

Comprensió comuna de la presència real de Crist 

154. Tant luterans com catòlics poden afirmar en conjunt la presència real de Jesucrist en 

la Cena del Senyor: «En el sagrament de la Cena del Senyor, Jesucrist, veritable Déu i 

veritable home, hi és present totalment i enterament, amb el seu cos i la seva sang, sota 

els signes del pa i del vi» (Eucaristia 16). Aquesta declaració en comú afirma tots els 

elements essencials de la fe en la presència eucarística de Jesucrist sense adoptar la ter-

minologia conceptual de «transsubstanciació». D’aquesta manera, catòlics i luterans en-

tenen que «el Senyor exalçat és present en la Cena del Senyor, en el cos i la sang que ell 

va oferir, amb la seva divinitat i la seva humanitat, mitjançant la paraula de promesa, en 

                                                 
49 Ibid., capítol II. 
50 Cf. «Apologia de la Confessió d’Augsburg», X, a Llibre de Concòrdia, 163. També en BC, 185-186. 
51 Growth in agreement I, 190-214. 
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els dons del pa i del vi, en el poder de l’Esperit Sant, per a la seva recepció a través de la 

comunitat».52 

155. A la pregunta per la presència real de Jesucrist i la seva comprensió teològica s’uneix 

la pregunta per la durada de la seva presència i, amb això, la pregunta per l’adoració de 

Crist present en el sagrament, després de la celebració. «Diferències relacionades amb la 

durada de la presència eucarística també apareixen en la pràctica litúrgica. Els cristians 

catòlics i luterans confessen conjuntament que la presència eucarística del Senyor Jesu-

crist està dirigida cap a la recepció creient; que ella, no obstant això, no està confinada 

només al moment de la recepció, i que no depèn de la fe de qui la rep, malgrat que aquesta 

està dirigida a aquesta fe» (Eucaristia 52). 

156. El document L‘Eucaristia ha requerit que els luterans tractessin de manera més res-

pectuosa els elements sobrants de l’eucaristia després de la seva celebració. Al mateix 

temps, ha advertit els catòlics sobre la necessitat de tenir en compte que la pràctica de 

l’adoració de l’eucaristia «no contradiu la convicció comuna del caràcter de sopar de 

l’Eucaristia» (Eucaristia 55).53 

Convergència en la comprensió del sacrifici eucarístic 

157. Respecte a afer que era de major importància per als reformadors, a saber, el sacrifici 

eucarístic, el diàleg catolicoluterà ha afirmat com a principi fonamental: «Cristians catò-

lics i luterans reconeixen conjuntament que en la Cena del Senyor "hi és present [Jesu-

crist] com el crucificat que va morir pels nostres pecats i va ressuscitar novament per a la 

nostra justificació, com el sacrifici realitzat d’una vegada per sempre pels pecats del 

món". Aquest sacrifici no pot ser ni continuat, ni repetit, ni reemplaçat, ni complementat; 

sinó que pot i ha de fer-se efectiu sempre novament enmig de la comunitat. Hi ha inter-

pretacions diferents entre nosaltres sobre la natura i l’extensió d’aquesta eficàcia» (Euca-

ristia 56). 

158. El concepte d’anamnesi ha ajudat a resoldre el controvertit afer de com posar el 

sacrifici de Jesucrist, suficient d’una vegada per sempre, en relació correcta amb la Cena 

del Senyor: «En rememorar en l’adoració las accions salvífiques de Déu, aquestes matei-

xes accions es fan presents en el poder de l’Esperit, i la comunitat celebrant s’uneix als 

homes i dones que anteriorment van experimentar aquestes mateixes accions de salvació. 

Aquest és el sentit en què s’entén el mandat de Crist en el Sant Sopar: en la proclamació 

amb les seves pròpies paraules de la seva mort salvífica i en la repetició de les seves 

pròpies accions en la Cena, sorgeix la "memòria" en la qual la paraula i l’obra salvífica 

de Jesús es fa present».54 

159. El resultat decisiu ha estat la superació de la separació entre sacrificium (el sacrifici 

de Jesucrist) i sacramentum (el sagrament). Si Jesucrist és present realment en la Cena 

del Senyor, llavors la seva vida, passió, mort i resurrecció també estan presents veritable-

ment junt amb el seu cos, de manera que la Cena del Senyor és «fer present de manera 

veritable l’esdeveniment en la creu».55 No sols l’efecte de l’esdeveniment en la creu, sinó 

                                                 
52 Condemnations of the Reformation Era, op. cit. (nota 3), 155. 
53 La traducció a l’anglès confon aquesta oració; cal recórrer a l’original en alemany, a H. Meyer, H. J. 

Urban y L. Vischer (eds.), Dokumente wachsender Übereinsttmmung: Siimtlich Berichte und Konsenstexte 

interkonfessioneller Gespriiche auf Weltebene 19311982 (Paderborn: Bonifatius & Frankfurt: Lembeck, 

1983), 287. 
54 Condemnations of the Reformation Era, 3.11.1.2, 86, op. cit. (nota 3). 
55 Ibid., 3.11.1.4, 88. 
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també l’esdeveniment mateix, és present en la Cena del Senyor sense que l’àpat sigui una 

repetició o un complement de l’esdeveniment de la creu. L’esdeveniment és present d’una 

manera sacramental. La forma litúrgica de l’àpat sagrat, tanmateix, ha de deixar de costat 

tot el que pugui fer la impressió de repetició o complement del sacrifici en la creu. Si la 

comprensió de la Cena del Senyor com a record real es pren seriosament de manera co-

herent, les diferències en la comprensió del sacrifici eucarístic són acceptables per a ca-

tòlics i luterans. 

La comunió sota ambdues espècies i el ministeri eucarístic 

160. Des del temps de la Reforma, la recepció del calze pels laics ha estat una de les 

pràctiques característiques dels cultes luterans. Per això durant molt temps aquesta pràc-

tica va distingir visiblement la Cena del Senyor luterana de la pràctica catòlica d’admi-

nistrar la comunió als laics només sota l’espècie del pa. Avui es pot establir el principi 

que «tant els catòlics com els luterans es troben en harmonia en la convicció que el pa i 

el vi pertanyen a la forma completa de l’Eucaristia» (Eucaristia 64). No obstant això, 

persisteixen diferències en la pràctica de la Cena del Senyor. 

161. Ja que la pregunta sobre qui presideix la celebració eucarística és de gran importàn-

cia ecumènica, la necessitat d’un ministre designat per l’Església és una característica 

comuna significativa identificada pel diàleg. «Catòlics i luterans estan convençuts que la 

celebració de l’eucaristia implica la conducció per part d’un ministre nomenat per l’Es-

glésia» (Eucaristia 65). No obstant això, tant catòlics com luterans encara entenen de 

manera diferent l’ofici del ministeri. 

MINISTERI 

La comprensió de Luter del sacerdoci comú dels batejats i el ministeri ordenat 

162. En el Nou Testament, la paraula grega hiereus (= sacerdot; en llatí, sacerdos) no 

designava un càrrec en la comunitat cristiana, encara que Pau descriu el seu ministeri 

apostòlic com el d’un sacerdot (Rm 15,16). Crist és el summe sacerdot. Luter entén la 

relació entre els creients i Crist com la d’un «intercanvi feliç», en el qual el creient pren 

part en les propietats de Crist i així també en el seu sacerdoci. «Ara, de la mateixa manera 

que Crist va obtenir pel seu dret natural aquestes dues prerrogatives (sacerdoci i regnat), 

així també les distribueix i les comparteix amb tot aquell que creu en ell, d’acord amb la 

llei de matrimoni abans esmentada, mitjançant la qual l’esposa posseeix allò que pertany 

a l’espòs. Per tant, tots els qui creiem en Crist som sacerdots i reis en Crist, com afirma 

Pere en la primera Carta 2,9: “Vosaltres sou llinatge escollit, sacerdoci real, poble adqui-

rit”».56 «... Pel baptisme tots som consagrats sacerdots...».57 

163. Encara que, tal com ho entén Luter, tots els cristians són sacerdots, ell no els consi-

dera tots ministres. «És cert que tots els cristians són sacerdots, però no tots són pastors. 

Perquè per ser pastor, un no sols ha de ser cristià i sacerdot, sinó que ha de tenir un càrrec 

i un camp de treball adjudicat a ell. La vocació i el mandat fan els pastors i els predica-

dors».58 

                                                 
56 Martí Luter, «Freedom of a Christian», tr. W, A, Lambert, rev. Harold J. Grimm, en LW 31:354; WA 7; 

56, 35-57,1. 
57 Martí Luter, «A la noblesa cristiana», en ibid., 75. També en Martí Luter, «Christian Nobility», en LW 

44:127; WA 6; 407, 22f. 
58 Martí Luter, «Salm 82», tr. C. M. Jacobs, en LW 13:65; WA 31/1; 211, 17-20. 
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164. La noció teològica de Luter que tots els cristians són sacerdots va contradir l’ordre 

de la societat que s’havia generalitzat en l’Edat Mitjana. Segons Gracià, hi havia dues 

classes de cristians: els clergues i els monjos, d’una banda, i els laics, per un altre.59 Amb 

la seva doctrina del sacerdoci comú, Luter va intentar abolir les bases per a aquesta dis-

tinció. El que el cristià és com a sacerdot sorgeix de la seva participació en el sacerdoci 

de Crist. El creient porta les inquietuds de la gent en la pregària davant Déu, i les inquie-

tuds de Déu cap a la gent mitjançant la transmissió de l’Evangeli. 

165. Luter va entendre el ministeri dels ordenats com un servei públic per a tota l’Església. 

Els pastors són ministri (servents). Aquest ofici no està en competència amb el sacerdoci 

comú de tots els batejats, sinó que més aviat li serveix perquè tots els cristians puguin ser 

sacerdots els uns per als altres. 

La institució divina del ministeri 

166. Durant més de 150 anys, un dels debats en la teologia luterana ha versat sobre si el 

ministeri ordenat depèn d’una institució divina o d’una delegació humana. Tanmateix, 

Luter parla «de l’estament pastoral, instituït per Déu, amb el qual ha de governar-se una 

comunitat mitjançant la predicació i els sagraments...».60 Luter veu aquest ministeri arre-

lat en la passió i la mort de Crist: «Jo espero, certament, que creients que volen ser ano-

menats cristians sàpiguen molt bé que l’estament espiritual ha estat establert i instituït per 

Déu, no amb or ni argent, sinó amb la sang preciosa i la mort amarga del seu fill únic, 

Nostre Senyor Jesucrist (1Pe 1,18-19). De les seves ferides certament flueixen els sagra-

ments [...] Ell certament va pagar moltíssim perquè els homes poguessin tenir a tot arreu 

aquest ministeri per predicar, per batejar, per lligar i deslligar, per administrar el sagra-

ment, consolar, alertar, exhortar amb la paraula de Déu i realitzar qualsevol altra cosa 

pertanyent al ministeri pastoral [...] Però l’estament espiritual en què penso no és l’actu-

alment existent en claustres i monestirs, sinó més aviat el que té l’ofici de la predicació i 

el servei de la paraula i els sagraments, i el qual imparteix l’Esperit i la salvació».61 Clara-

ment, doncs, per a Luter és Déu qui ha instituït el ministeri pastoral. 

167. Segons la convicció de Luter, ningú no pot establir-se per si mateix al ministeri. Cal 

ser nomenat a exercir-lo. Les ordenacions que van començar a fer-se a Wittenberg el 1535 

tenien lloc després que els candidats fossin examinats en la seva doctrina i en la seva vida 

i després d’assegurar-se que havien rebut una crida a una comunitat. Però l’ordenació no 

es realitzava en la comunitat que l’havia demanat, sinó centralment a Wittenberg, ja que 

l’ordenació era una ordenació per al servei de tota l’Església. 

168. Les ordenacions es realitzaven amb pregària i imposició de mans. Tal com ho mani-

festen tant l’oració introductòria —que Déu enviï obrers per recollir la collita (cf. Mt 

9,38)— com l’oració a l’Esperit Sant, és Déu és realitat qui actua en l’ordenació. En l’or-

denació, la crida de Déu comprèn tota la persona. En la confiança que la pregària ha de 

ser resposta per Déu, l’enviament s’efectuava amb les paraules de 1Pe 5,2-4.62 En un dels 

                                                 
59 Gracià, Decr. 2.12.1.7. 
60 Martí Luter, «A la noblesa cristiana», 107. Martí Luter, «To the Christian Nobility», tr. C. M. Jacobs, 

rev. J. Atkinson, en LW 44, WA 6; 441, 24s. 
61 Martí Luter, «A Sermon on Keeping Children in School», tr. Charles M. Jacobs, rev. Robert C. Schultz, 

en LW 46:219-20; WA 30/2; 526, 34; 527, 14-21; 528, 18s., 25-27. 
62 Vegeu Wittenberger Ordinationszeugnisse, en WAB 12, 447-485. 
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testimonis d’ordenació es diu: «El ministeri de l’Església és per a totes les Esglésies quel-

com molt gran i important, i és atorgat i mantingut només per Déu».63 

169. Atès que la definició de Luter del que és un sagrament era més estricta del que era 

habitual durant l’Edat Mitjana, i pel fet que ell percebia al sagrament catòlic de ordenació 

principalment com al servei de la pràctica del sacrifici de la Missa, va deixar de veure 

l’ordenació com un sagrament. Melanchthon, no obstant això, va afirmar en l’Apologia 

de la Confessió d’Augsburg: «Si, doncs, l’ordenació s’entén com referint-se al ministeri 

de la Paraula, no ens disgusta denominar ‘sagrament’ a l’orde. Perquè el ministeri de la 

Paraula té manament de Déu i té també magnífiques promeses: “L’Evangeli és força de 

Déu per a salut de tot el que creu” (Rm 1,16), i, així mateix: “Així serà la paraula que surt 

de la meva boca: no tornarà a mi buida, abans farà el que jo vull” (Is 55,11). Si l’orde 

s’entén d’aquesta manera, tampoc no ens disgustarà que es denomini ‘sagrament’ la im-

posició de les mans. Perquè l’Església té el manament d’ordenar ministres, la qual cosa 

ha de ser gratíssim per a nosaltres, perquè sabem que Déu aprova aquest ministeri i es 

manifesta en el ministeri».64 

El Ministeri episcopal 

170. Ja que els bisbes van refusar ordenar candidats simpatitzants amb la Reforma, els 

reformadors van practicar l’ordenació per mitjà de preveres (pastors). En l’article 28, la 

Confessió d’Augsburg es queixa del rebuig dels bisbes en relació amb aquestes ordenaci-

ons. Això va obligar els reformadors a triar entre mantenir l’ordenació pels bisbes o ser 

fidels al que entenien que era la veritat de l’Evangeli. 

171. Els reformadors van poder practicar l’ordenació per mitjà de preveres, perquè havien 

après de les Sentències de Pere Llombard que els cànons de l’Església reconeixien només 

dos ordes sacramentals dins els ordes majors: el diaconat i el presbiterat; i que, segons la 

comprensió generalitzada en l’Edat Mitjana, l’ordenació de bisbes no impartia un caràcter 

sacramental propi.65 Els reformadors es van referir explícitament a una carta de Jeroni, el 

qual estava convençut que, segons el Nou Testament, els ministeris de prevere i de bisbe 

eren iguals, amb l’excepció que els bisbes tenien dret a ordenar. Com van fer notar els 

reformadors, aquesta carta a Evangelus havia estat rebuda en el Decretum Gratiani.66 

172. Luter i els reformadors van subratllar que hi ha un sol ministeri ordenat, un ofici per 

a la proclamació pública de l’evangeli i l’administració dels sagraments, que són, per la 

seva mateixa natura, esdeveniments públics. Amb tot, des del principi hi havia una dife-

renciació en el ministeri. Des de les primeres visites a les comunitats, es va desenvolupar 

el càrrec de superintendent, que tenia la tasca especial de supervisar els pastors. Felip 

Melanchthon va escriure el 1535: «Perquè a l’Església es necessiten governants, els quals 

han d’examinar i ordenar aquells que han estat cridats al ministeri eclesial i exercir la 

jurisdicció i la supervisió sobre l’ensenyament dels sacerdots. I en cas de no haver-hi 

bisbes, caldria, no obstant això, crear-los».67 

                                                 
63 WA 38; 423, 21-25. 
64 «L’Apologia de la Confessió d’Augsburg», en Llibre de Concòrdia, 203-204. 
65 Pere Llombard, Sentències IV, dist. 24, cap. 12. 
66 Felip Melanchthon cità la carta de Jeroni en el seu «De potestate et primatu papae tractatus», en BC, 340. 

Vegeu també, WA 2; 230, 17-19; Jeroni, «Epistula 146 ad Evangelum», a J.-P. Migne (ed.), Patrologia 

Latina XXII (Paris, 1845), 1192-1195; «Decretum Gratiani», pars 1, dist. 93, a E. Friedberg (ed.), Corpus 

Iuris Canonici (Graz, 1955), 327-329. 
67 Melanchthon, «Concilium de moderandis controversiis religionis», en C. G. Bretschneider (ed.), Corpus 

Reformatorum, vol. II (Halle: C. A. Schwetschke, 1895), 745s; 1535. 
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Preocupacions catòliques referents al sacerdoci comú i l’ordenació 

173. La dignitat i la responsabilitat de tots els batejats en i per a la vida de l’Església no 

va ser subratllada adequadament a la fi del període medieval. Únicament en el Concili 

Vaticà II el magisteri va presentar una teologia de l’Església com a poble de Déu i va 

afirmar «una autèntica igualtat entre tots pel que fa a la dignitat i a l’acció comuna a tots 

els fidels amb vista a l’edificació del Cos de Crist» (LG 32). 

174. Dins aquest marc de referència, el Concili va desenvolupar la noció del sacerdoci de 

tots els batejats i va establir la seva relació amb el sacerdoci ministerial. En la teologia 

catòlica, el ministre ordenat té la facultat sacramental d’actuar en nom de Crist, igual que 

en nom de l’Església. 

175. La teologia catòlica està convençuda que el ministeri episcopal fa una aportació in-

dispensable a la unitat de l’Església. Els catòlics es pregunten com es pot mantenir la 

unitat de l’Església en els temps de conflicte sense el ministeri episcopal. També els pre-

ocupa que la particular doctrina del sacerdoci comú de Luter no mantingués adequada-

ment les estructures jeràrquiques de l’Església, que són considerades una institució di-

vina. 

Diàleg catolicoluterà sobre el ministeri 

176. El diàleg catolicoluterà ha identificat nombrosos elements en comú, igual que dife-

rències en la teologia i les formes institucionals dels ministeris ordenats; entre aquests, 

l’ordenació de la dona que es practica avui en moltes Esglésies luteranes. Una de les 

preguntes pendents és si l’Església catòlica pot reconèixer el ministeri de les Esglésies 

luteranes. Els luterans i els catòlics poden elaborar plegats la relació entre, d’una banda, 

la responsabilitat per la proclamació de la Paraula i l’administració dels sagraments i, per 

una altra, el ministeri dels qui són ordenats per a aquesta funció. Units, poden elaborar 

les distincions sobre tasques com l’episkopé i els ministeris locals i els regionals exercits 

en àmbits més amples. 

Comprensió comuna dels ministeris 

El sacerdoci dels batejats 

177. Es planteja la pregunta de com relacionar correctament les tasques específiques dels 

qui reben l’ordenació amb el sacerdoci universal de totes les persones creients batejades. 

El document d’estudi L’apostolicitat de l’Església afirma: «Els catòlics i els luterans es-

tan d’acord que tots els batejats que creuen en Crist participen en el sacerdoci de Crist i, 

per tant, estan comissionats per anunciar "les virtuts d’aquell que us va cridar de les tene-

bres a la seva llum admirable" (1Pe 2,9). Per consegüent, cap membre no està impedit de 

participar en la missió de tot el cos» (ApC 273). 

L’origen diví del ministeri 

178. En la comprensió del ministeri ordenat hi ha una convicció comuna sobre la seva 

font divina: «Els catòlics i els luterans afirmen en conjunt que Déu va instituir el ministeri 

i que aquest és necessari per a existència de l’Església, ja que la Paraula de Déu i la seva 

proclamació pública en la paraula i el sagrament són necessàries per despertar i preservar 

la fe en Jesucrist i, al costat d’això, perquè sorgeixi i sigui preservada l’Església com a 

comunitat de creients que constitueixen el cos de Crist en la unitat de la fe» (ApC 276). 
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El ministeri de la Paraula i el sagrament 

179. L’apostolicitat de l’Església identifica com la tasca fonamental dels ministres orde-

nats, tant per als luterans com per als catòlics, la proclamació de l’Evangeli: «Els minis-

tres ordenats tenen una tasca especial en la missió de l’Església en la seva totalitat» (ApC 

274). Tant per a catòlics com per a luterans, «el deure i propòsit fonamental del ministeri 

ordenat és el servei públic de la paraula de Déu, l’Evangeli de Jesucrist, la proclamació 

del qual a tot el món ha estat confiada pel Déu Tri a l’Església. Cada ministeri i cada 

ministre hauran de ser avaluats basant-se en aquesta obligació» (ApC 274). 

180. Aquest èmfasi en la tasca ministerial de la proclamació de l’Evangeli és comú tant a 

catòlics com a luterans (cf. ApC 247, 255, 257, 274). Els catòlics situen l’origen del mi-

nisteri sacerdotal en la proclamació de l’Evangeli. El decret conciliar sobre el sacerdoci 

(Presbyterorum Ordinis) afirma: «El poble de Déu és aplegat sobretot per mitjà de la 

paraula del Déu viu, la qual certament hi ha dret a esperar dels llavis dels sacerdots. Per-

què, ja que ningú no es pot salvar si abans no ha cregut, els preveres com a col·laboradors 

dels bisbes tenen per deure primer el d’anunciar a tothom l’Evangeli de Déu» (PO 4; citat 

en ApC 247). «Els catòlics també afirmen que és tasca dels ministres ordenats reunir en 

unitat el poble de Déu mitjançant la paraula de Déu i proclamar-ho a tots, perquè ells 

puguin creure» (ApC 274). De manera semblant, la concepció dels luterans és que «el 

ministeri té la seva base i el seu criteri en la tasca de proclamar l’Evangeli a tota la comu-

nitat, d’una forma tan persuasiva que faci possible i asseguri la certesa de la fe» (ApC 

255). 

181. Luterans i catòlics també coincideixen en la responsabilitat del liderat ordenat per a 

l’administració dels sagraments. Els luterans diuen: «L’evangeli assigna als qui presidei-

xen les Esglésies el mandat de predicar l’Evangeli, de perdonar pecats, d’administrar els 

sagraments...» (ApC 274).68 Els catòlics també afirmen que els sacerdots estan comissio-

nats per a l’administració dels sagraments, que per a ells «estan estretament units a l’eu-

caristia» i dirigits cap a ella com «la font i el cimal de tota predicació de l’Evangeli» (PO 

5; citat en ApC 274). 

182. L’Apostolicitat de l’Església comenta a més que «val la pena notar la similitud entre 

les descripcions de les funcions ministerials dels preveres i dels bisbes. El mateix patró 

del ministeri tripartit —predicació, litúrgia, liderat— és utilitzat per a bisbes i preveres, i 

en la vida concreta de l’Església són precisament els últims els qui duen a terme l’exercici 

ordinari d’aquestes funcions, mitjançant les quals es construeix l’Església, mentre que els 

bisbes exerceixen la supervisió de l’ensenyament i cuiden de la comunió entre les comu-

nitats locals. Tanmateix, els preveres exerceixen el seu ministeri subordinats als bisbes i 

en comunió amb ells» (ApC 248). 

Ritu de l’ordenació 

183. Respecte a la instal·lació en aquest ministeri especial, hi ha el següent comú acord: 

«La instal·lació en aquest ministeri es duu a terme per l’ordenació, en la qual una persona 

cristiana és cridada i comissionada, mitjançant la pregària i la imposició de mans, per al 

ministeri públic de la predicació de l’Evangeli mitjançant la paraula i el sagrament. 

Aquesta pregària és una súplica per l’Esperit Sant i els seus dons, en la certesa que ha de 

ser escoltada» (ApC 277). 

                                                 
68 Citant Melanchthon, «Tractat sobre el poder i el primat del Papa», en Llibre de la Concòrdia, 344; 

«Treatise on the Power and Primacy of the Pope», BC 340; BSLK 489, 30-35. 
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Ministeri local i regional 

184. Luterans i catòlics poden afirmar junts que la diferenciació del ministeri «en un ofici 

més local i un altre més regional sorgeix necessàriament de la intenció i de la tasca del 

ministeri en tant que ministeri d’unitat en la fe» (ApC 279). En les Esglésies luteranes, la 

tasca de l’episkopé es percep de diverses maneres. Els qui exerceixen un ministeri supra-

congregacional són designats en alguns llocs amb altres títols distints del de «bisbe», tals 

com èfors, president de l’Església, superintendent, o pastor sinodal. Els luterans entenen 

que el ministeri de l’episkopé no s’exerceix només de manera individual, sinó també en 

altres formes tals com sínodes, en els quals membres ordenats i no ordenats participen 

plegats».69 

Apostolicitat 

185. Encara que catòlics i luterans perceben de manera diferent la forma en què les seves 

estructures ministerials transmeten l’apostolicitat de l’Església, concorden que «la fideli-

tat a l’Evangeli apostòlic té prioritat en la interacció entre traditio, successio i communio» 

(ApC 291). Ambdós coincideixen que «l’Església és apostòlica basant-se en la seva fide-

litat a l’Evangeli apostòlic» (ApC 292). Aquest acord té conseqüències per al reconeixe-

ment catòlic que «els qui exerceixen l’ofici de supervisió, que a l’Església catòlica és dut 

a terme pels bisbes», també «carreguen amb una responsabilitat especial per l’apostolici-

tat de la doctrina a les seves Esglésies» i, per tant, «no poden ser excloses del cercle 

d’aquells el consens dels quals és, d’acord amb el punt de vista catòlic, el signe de l’apos-

tolicitat de la doctrina» (ApC 291). 

Servei a l’Església universal 

186. Tant luterans com catòlics coincideixen que el ministeri és per al servei a l’Església 

universal. Els luterans «pressuposen que, quan es troba reunida per al culte, la comunitat 

se situa en una relació essencial amb l’Església universal», i que aquesta relació és «in-

trínseca a la comunitat que celebra el culte, no quelcom afegit» (ApC 285). Encara que 

els bisbes catòlics «exerceixen el seu govern pastoral sobre la porció del poble de Déu 

confiada a la seva cura i no sobre altres Esglésies, ni sobre l’Església universal», cada 

bisbe està obligat a «ser sol·lícit amb l’Església sencera» (LG 23). El bisbe de Roma, en 

virtut del seu ministeri, «és pastor de tota l’Església» (LG 22). 

Diferències en la comprensió del ministeri 

L’episcopat 

187. Existeixen encara diferències significatives respecte a la comprensió del ministeri a 

l’Església. L’apostolicitat de l’Església reconeix que per als catòlics l’episcopat consti-

tueix la forma plena del ministeri ordenat i és, per tant, el punt de partida per a la inter-

pretació teològica del ministeri de l’Església. El document cita Lumen Gentium 21: «En-

senya, doncs, aquest sant Sínode que en la consagració episcopal es confereix la plenitud 

del sagrament de l’orde... [la qual] confereix també els oficis d’ensenyar i de regir, els 

quals, tanmateix, per la seva mateixa natura, no poden exercir-se sinó en comunió jeràr-

quica amb el cap i els membres del col·legi» (citat en ApC 243). 

                                                 
69 El 2007, el Consell Directiu de la FLM adoptà el document «Ministeri episcopal dintre de l’apostolicitat 

de l’Església: L’afirmació de Lund per la Federacie Luterana Mundial — Una comunió d’Esglésies». Mal 

grat que «no tenia la intenció d’esdevenir un document d’instrucció», el text busca clarificar per als comunió 

luterana un nombre de preguntes referent: a l’episkopé, prestant atenció tant a la tradició luterans com als 

fruits dels compromisos ecumènics. 
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188. El Concili Vaticà II va reafirmar el seu convenciment que «els bisbes han succeït, 

per institució divina, els Apòstols com a pastors de l’Església, de manera que qui els 

escolta escolta Crist, i qui els menysprea, menysprea Crist i el qui el va enviar» (LG 20). 

No obstant això, és part de la doctrina catòlica que «un bisbe individual no es troba en 

successió apostòlica pel mer fet de ser part d’una cadena ininterrompuda, històricament 

verificable, d’imposició de mans pels seus predecessors a partir d’un dels apòstols, sinó, 

en comptes d’això, per estar en comunió amb el conjunt de l’orde dels bisbes, els quals 

en la seva totalitat succeeixen el collegi apostòlic i la seva missió» (ApC 291). 

189. Aquesta perspectiva sobre el ministeri, que comença amb l’episcopat, representa un 

canvi d’enfocament respecte d’allò que va establir sobre el sacerdoci el Concili de Trento 

i subratlla la importància del tema de la successió apostòlica, encara que Lumen Gentium 

va accentuar l’aspecte ministerial d’aquesta successió sense negar la dimensió doctrinal, 

missional i existencial de la successió apostòlica (ApC 240). Per aquesta raó, els catòlics 

identifiquen l’Església local amb la diòcesi, considerant com a elements essencials de 

l’Església la paraula, els sagraments i el ministeri apostòlic en la persona del bisbe (ApC 

284). 

Sacerdoci 

190. Els catòlics difereixen dels luterans en la seva interpretació de la identitat sacramen-

tal del sacerdot i en la relació del sacerdoci sacramental respecte del sacerdoci de Crist. 

Ells afirmen que els sacerdots, «participant d’una forma especial del sacerdoci de Crist 

en les sagrades celebracions, obren com a ministres de qui, per mitjà del seu Esperit, 

exerceix contínuament per nosaltres el seu ministeri sacerdotal en la litúrgia» (PO 5). 

Plenitud del signe sacramental 

191. Per als catòlics, les ordenacions luteranes manquen d’un signe sacramental ple. En 

la doctrina catòlica, «la pràctica i doctrina de la successió apostòlica en l’episcopat es, al 

costat del triple ministeri, parteix de l’estructura completa de l’Església. Aquesta succes-

sió es realitza d’una forma col·legial en tant que els bisbes són incorporats al col·legi dels 

bisbes catòlics i, d’aquesta manera, tenen el poder d’ordenar. Per aquesta raó, és també 

doctrina catòlica que a les Esglésies luteranes no es troba plenament present el signe sa-

cramental de l’ordenació, perquè els qui ordenen no actuen en comunió amb el col·legi 

dels bisbes catòlics. És per això pel que el Concili Vaticà II parla d’un defectus sacramenti 

ordinis (UR 22) en aquestes Esglésies» (ApC 283).70 

Ministeri mundial 

192. Finalment, catòlics i luterans difereixen tant en els oficis del ministeri i l’autoritat 

d’aquest com en el liderat a nivell regional. Per als catòlics, el Pontífex Romà «té sobre 

l’Església... plena, suprema i universal potestat» (LG 22). El col·legi dels bisbes també 

exerceix potestat suprema i universal sobre l’Església «junt amb el seu Cap, el Romà 

Pontífex, i mai sense aquest Cap» (LG 22). L’apostolicitat de l’Església esmenta l’exis-

tència de diverses perspectives entre els luterans sobre «la competència dels òrgans de 

direcció més enllà del nivell de les Esglésies individuals i el poder vinculant de les seves 

decisions» (ApC 287). 

                                                 
70 Vegeu Randall Lee & Jeffrey Ross, FSC (eds.), The Church as Koínonia of Salvation: Its Structures and 

Ministries (Washington, D.C.: United States Catholic Conference of Bishops, 2005), 49-50, §§107-109. 
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Consideracions 

193. Sovint s’ha observat en el diàleg que les relacions entre els bisbes i els preveres al 

principi del segle XVI no s’entenien com ho serien després pel Concili Vaticà II. Per tant, 

l’ordenació de pastors per pastors en el temps de la Reforma hauria de ser considerada 

amb referència a les condicions d’aquest període. També és significatiu que les tasques 

dels ministres, tant catòlics com luterans, han coincidit, àmpliament, entre elles. 

194. En el curs de la història, el ministeri luterà ha pogut complir la seva tasca de mantenir 

l’Església en la veritat de tal manera que, gairebé cinc-cents anys després de l’inici de la 

Reforma, ha estat possible declarar un consens catolicoluterà en les veritats fonamentals 

de la doctrina de la justificació. Si, d’acord amb el judici del Concili Vaticà II, l’Esperit 

Sant se serveix de les «comunitats eclesials» com a mitjans de salvació, podria sostenir-

se que aquesta obra de l’Esperit té implicacions per al reconeixement mutu del ministeri. 

D’aquesta manera, l’ofici del ministeri presenta alhora tant obstacles considerables per a 

la comprensió comuna com també perspectives esperançadores per a una reconciliació.71 

ESCRIPTURA I TRADICIÓ 

La concepció de Luter sobre les Escriptures,  
la seva interpretació i les tradicions humanes 

195. La controvèrsia que va esclatar en relació amb la difusió de les 95 Tesis de Luter 

sobre les indulgències no va tardar a suscitar la pregunta sobre quines eren les autoritats 

a qui pot recórrer-se en moments de conflicte. El teòleg de la cort papal Silvestre Mazzo-

lini da Prierio va argumentar en la seva primera resposta a les tesis de Luter sobre les 

indulgències: «Qualsevol que no es mantingui en l’ensenyament de l’Església Romana i 

del Papa en tant que regla infal·lible de la fe, de la qual la Sagrada Escriptura també rep 

el seu poder i autoritat: és un heretge».72 I Johannes Eck va respondre a Luter: «L’Escrip-

tura no és autèntica sense l’autoritat de l’Església».73 El conflicte molt aviat va passar de 

ser una controvèrsia sobre qüestions doctrinals (la comprensió correcta de les indulgèn-

cies, de la penitència i de l’absolució) a constituir una qüestió relacionada amb l’autoritat 

a l’Església. En casos de conflicte entre diferents autoritats, Luter només podia considerar 

les Escriptures com a jutge últim, perquè havien mostrat ser una autoritat eficaç i pode-

rosa, mentre que altres autoritats obtenien simplement d’aquesta el seu poder. 

196. Luter considerava les Escriptures com el primer principi (primum principium)74 so-

bre el qual totes les afirmacions teològiques havien d’estar directament o indirectament 

fundades. Com a professor, predicador, conseller i company de conversa, va practicar la 

teologia com una interpretació consistent i complexa de l’Escriptura. Estava convençut 

que tant els cristians com els teòlegs no sols havien d’adherir-se a l’Escriptura, sinó viure-

hi i romandre-hi. Ell la va denominar «la matriu de Déu, en la qual ens concep, ens porta 

al si i ens dóna a llum».75 

                                                 
71 Aquestes preguntes també han estat explorades per l’Ökumenischer Arbeitskreis evangelischer und 

katholischer Theologen; el seu treball també es recopilà a Das kirchliche Amt in apostolischer Nachfolge, 

3 vols. (Freiburg: Herder & Gòttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 2004, 2006, 2008). 
72 Silvestre Prierias, «Dialogus de potestate papae», a P. Fabisch & E. Iserloh (eds.), Dokumente zur Causa 

Luteri (1517-1521), vol. I (Münster: Aschendorff, 1988), 55. 
73 John Eck, «Enchiridion locorum communium adversus Luterum et alios hostes ecdesiae (15251543)», a 

P. Fraenkel (ed.), Corpus Catholicorum 34 (Münster: Aschendorff, 1979), 27. 
74 Vegeu WA 7; 97, 16-98, 16. 
75 WA 10/1, 1; 232, 13-14. 
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197. Segons Luter, la manera correcta d’estudiar teologia és un procés en tres fases: oratio 

(oració), meditatio (meditació) i temptatio (aflicció, o submissió a prova).76 S’hauria de 

llegir l’Escriptura a la presència de Déu, demanant a l’Esperit Sant en pregària que sigui 

Ell el mestre i, en meditar sobre les paraules de la Bíblia, prestar atenció a les situacions 

de la vida, que freqüentment semblen contradir el que s’hi troba. Mitjançant aquest pro-

cés, l’Escriptura dóna proves de la seva autoritat en vèncer aquestes afliccions. Com va 

dir Luter: «Noteu que la força de l’Escriptura es troba en això: que no es transforma en 

qui l’estudia, sinó que aquesta transforma, convertint-la a ella i a la seva força, aquell que 

l’estima».77 En el context d’aquesta experiència resulta obvi que la persona no sols inter-

preta l‘Escriptura, sinó que també és interpretada per ella, i això és la demostració del seu 

poder i de la seva autoritat. 

198. L’Escriptura dóna testimoniatge de la revelació de Déu; per això el teòleg ha de 

seguir atentament la manera en què la revelació de Déu s’expressa en els llibres de la 

Bíblia (modus loquendi Scripturae). D’una altra manera, la revelació de Déu no seria 

plenament considerada. Les múltiples veus de l’Escriptura són integrades en un tot per la 

seva referència a Jesucrist: «Traieu Crist de les Escriptures, i quina altra cosa hi troba-

reu?».78 D’aquesta manera, «el que comunica a Crist» (was Christum treibet) és la norma 

per abordar el problema de la canonicitat i els límits del cànon. És una norma que emer-

geix de la mateixa Escriptura i, en alguns casos, és aplicada de forma crítica a alguns 

llibres en particular, com la Carta de Jaume. 

199. Luter mateix va utilitzar rares vegades l’expressió «sola scriptura». La seva inquie-

tud principal era que res no podia reclamar una autoritat superior a l’Escriptura, i amb la 

major severitat es va tornar en contra de qualsevol i qualsevol cosa que alterés o desplacés 

les afirmacions de l’Escriptura. Però, encara que Luter reafirmava l’autoritat de l’Escrip-

tura sola, no llegia només l’Escriptura, sinó que ho feia amb referència a contextos parti-

culars i en relació amb les confessions cristològiques i trinitàries de l’Església primitiva, 

que per a ell expressaven la intenció i el significat de l’Escriptura. Va continuar aprenent 

sobre l’Escriptura mitjançant els Catecismes Menor i Major, que considerava breus re-

sums de l’Escriptura, i va practicar la seva interpretació amb referència als Pares de l’Es-

glésia, especialment Agustí. També va fer ús intensiu d’altres interpretacions antigues i 

es va valer de totes les eines disponibles de la filologia humanista. Va dur a terme la seva 

interpretació de l’Escriptura en debat directe amb les concepcions teològiques del seu 

temps i les de generacions anteriors. La seva lectura de la Bíblia recolzava en l’experièn-

cia, i la practicava conseqüentment en la comunitat dels creients. 

200. Segons Luter, la Sagrada Escriptura no s’oposa a tota la tradició, sinó al que es co-

neix com a tradicions humanes. Sobre aquestes afirma: «Nosaltres censurem les doctrines 

dels homes, no perquè els homes les hagin expressat, sinó perquè són mentides i blasfè-

mies contra les Escriptures. I les Escriptures, encara que també han estat escrites per ho-

mes, no són ni dels homes ni pels homes, sinó de Déu».79 En avaluar un altre tipus d’au-

toritat, la pregunta decisiva per a Luter era si aquesta autoritat enfosqueix l’Escriptura o 

si fa valer el seu missatge i el fa rellevant en un context particular. El significat de l’Es-

criptura pot ser reconegut a causa de la seva claredat externa; l’Escriptura pot convèncer 

                                                 
76 Martí Luter, «Preface to the Wittenberg edition of Luter’s German writings (1539)», tr. Robert R. Heítner, 

a LW 34:285; WA 50; 559,5 – 660,16. 
77 Martí Luter, «First Lectures on the Psalms», tr. Herbert,J. A. Bouman, a LW 10:332; WA 3; 397, 9-11.  
78 Martí Luter, «Bondage of the Will», tr. Philip S. Watson with Benjamin Drewerv, a LW 33:26; WA 18; 

606, 29. 
79 WA 10/2; 92, 4-7. 
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de la seva veritat el cor humà, a causa del poder de l’Esperit Sant. Això últim és el que 

denominem «claredat interna» de l’Escriptura. En aquest sentit, l’Escriptura és el seu 

propi intèrpret. 

Preocupacions catòliques referents a l’Escriptura, les tradicions i l’autoritat 

201. En una època en què van sorgir noves preguntes sobre el discerniment de la tradició 

i l’autoritat per interpretar l’Escriptura, tant el Concili de Trento com els teòlegs d’aquell 

temps van tractar de donar una resposta equilibrada. L’experiència catòlica era que la vida 

eclesiàstica s’enriqueix i determina per diferents factors no reductibles únicament a l’Es-

criptura. Trento va considerar l’Escriptura i les tradicions apostòliques no escrites com 

sengles mitjans per transmetre l’Evangeli. Això requereix una distinció entre la tradició 

apostòlica i les tradicions eclesiàstiques, les quals són valuoses, però de caràcter secundari 

i alterable. Als catòlics també els preocupava el possible perill de derivar conclusions 

doctrinals basant-se en interpretacions individuals de l’Escriptura. A la llum d’això, el 

Concili de Trento va afirmar que la interpretació de l’Escriptura havia d’estar guiada per 

l’autoritat del magisteri de l’Església. 

202. Professors catòlics com a Melchor Cano van arribar a la conclusió que avaluar l’au-

toritat del magisteri de l’Església era una operació complex. Cano va desenvolupar un 

sistema de deu loci o fonts per a la teologia, tractant successivament l’autoritat de l’Es-

criptura, la tradició oral, l’Església catòlica, els concilis, els Pares de l’Església, els teò-

legs escolàstics, el valor de la natura, la raó com es manifesta en la ciència, l’autoritat dels 

filòsofs i l’autoritat de la història. Finalment, examina l’ús i l’aplicació d’aquests loci, o 

fonts, en el debat escolàstic o en la polèmica teològica.80 

203. No obstant això, durant els següents segles va sorgir una tendència a separar el 

magisterium, com a autoritat interpretativa vinculant, d’altres loci teològics. Les tradici-

ons eclesiàstiques van ser confoses, en algunes ocasions, amb les tradicions apostòliques, 

i d’aquesta manera tractades com a fonts materials equivalents per a la fe cristiana. Hi 

havia, així mateix, una resistència a reconèixer la possibilitat de criticar les tradicions 

eclesiàstiques. La teologia del Vaticà II, en la seva totalitat, posseeix una visió més equi-

librada de les diferents autoritats a l’Església i de la relació entre l’Escriptura i la tradició. 

En la Constitució dogmàtica Dei Verbum (DV 10) s’afirma per primera vegada que el 

magisteri de l’Església «no està sobre la Paraula de Déu, sinó que la serveix». 

204. El paper de la Sagrada Escriptura en la vida de l’Església es reafirma enèrgicament 

quan el Concili Vaticà II diu: «És tanta l’eficàcia que cau en la paraula de Déu que és, en 

veritat, suport i vigor de l’Església i fortalesa de la fe per als seus fills, alimento de 

l’ànima, font pura i perenne de la vida espiritual» (DV 21).81 Per aquesta raó, els fidels 

són amonestats a practicar la lectura de l’Escriptura, en la qual Déu els parla, acompa-

nyant-la amb l’oració (DV 25). 

205. El diàleg ecumènic ajuda els luterans i els catòlics a arribar a una visió més diferen-

ciada dels distints punts de referència, de les autoritats que exerceixen un paper en el 

procés de comprensió del significat de la fe cristiana, i de la manera en què aquesta ha de 

donar forma a la vida de l’Església. 

                                                 
80 Melchor Cano, De locis theologicis, 1,3 (Migne, Theologiae cursus completus 1 [Paris, 1837]), col. 82. 
81 Vaticà II, Constitució dogmàtica DV 21. 
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El diàleg catolicoluterà sobre l’Escriptura i la tradició 

206. Com a conseqüència de la renovació bíblica que va inspirar la Constitució dogmàtica 

Dei Verbum del Concili Vaticà II, ha estat possible una nova entesa ecumènica del paper 

i significat de la Sagrada Escriptura. Com afirma el document ecumènic L’apostolicitat 

de l’Església, «la doctrina catòlica, doncs, no manté el que la teologia de la Reforma tem 

i desitja evitar a tota costa, a saber, la derivació de l’autoritat bíblica com a canònica i 

vinculant de autoritat de la jerarquia de l’Església, que dóna a conèixer el cànon» (ApC 

400). 

207. Mitjançant el diàleg, els catòlics han reafirmat conviccions que havien mantingut en 

comú amb la Reforma, com ara l’eficàcia del text bíblic inspirat per l’Esperit, «per proveir 

la veritat revelada que dóna forma a les ments i als cors, com s’afirma a 2Tm 3,17 i és 

expressat pel Vaticà 11 (DV 21-25)» (ApC 409). Els catòlics afegeixen: «aquesta eficàcia 

ha estat operativa en l’Església, amb el pas del temps, no sols en creients individuals, sinó 

també en la tradició eclesiàstica, tant en les expressions doctrinals d’alt nivell, com la 

regla de fe, els credos i els ensenyaments conciliars, i en les estructures principals de la 

litúrgia comunitària... L’Escriptura s’ha fet present en la tradició, la qual cosa li permet 

d’exercir un important paper en la interpretació. El Vaticà II no diu que la tradició faci 

sorgir noves veritats més enllà de les Escriptures, sinó que proveeix la certesa sobre la 

revelació confirmada per les Escriptures» (ApC 410). 

208. Un fruit del diàleg ecumènic per a la teologia luterana és la seva obertura al conven-

ciment catòlic que l’eficàcia de l’Escriptura obra no sols en individus, sinó també en tota 

l’Església. N’és prova el paper que exerceixen les Confessions luteranes en les Esglésies 

luteranes. 

L’Escriptura i la tradició 

209. Per tant, el significat i el paper que exerceixen la Sagrada Escriptura i la tradició són 

entesos per l’Església catòlica actual de forma diferent de com l’entenien els adversaris 

teològics de Luter. En relació amb la pregunta sobre la interpretació autèntica de l’Es-

criptura, els catòlics han explicat: «Quan la doctrina catòlica sosté que el "dictamen de 

l’Església" té un paper en la interpretació autèntica de l’Escriptura, no atribueix al magis-

teri de l’Església un monopoli sobre la interpretació, cosa que temen i rebutgen correcta-

ment els partidaris de la Reforma. Abans de la Reforma, grans figures ja havien indicat 

la pluralitat eclesial dels intèrprets... Quan el Vaticà II parla que l’Església té un "dicta-

men últim" (DV 12), evita clarament un reclam monopolístic que el magisteri sigui l’únic 

òrgan d’interpretació, la qual cosa és confirmada tant per la promoció oficial d’estudis 

bíblics catòlics, que porta segles d’existència, com pel reconeixement a DV 12 del paper 

de l’exegesi en la maduració de l’ensenyament magisterial» (ApC 407). 

210. D’aquesta manera, luterans i catòlics poden concloure en conjunt: «Per tant, en re-

lació amb l’Escriptura i la tradició, els luterans i els catòlics es troben en tan ampli acord 

que els seus diferents accents no requereixen en si mateixos mantenir la divisió present 

de les Esglésies. En aquest àrea hi ha unitat en una diversitat reconciliada» (ApC 448).82 

                                                 
82 Aquests afers també han estat explorats a Alemanya per l’Ökumenischer Arbeitskreis evangelischer und 

katholischer Theologen; la seva obra es troba disponible a W. Pannenberg & Th. Schneider (eds.), 

Verbindliches Zeugnis, 3 vols. (Freiburg: Herder & Gittingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1992, 1995, 

1998). 
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Mirar cap endavant: l’Evangeli i l’Església 

211. A més d’oferir als catòlics una millor entesa de la teologia de Martí Luter, el diàleg 

ecumènic, al costat de les investigacions històriques i teològiques, ofereix tant a luterans 

com a catòlics una millor entesa mútua de les doctrines de cadascú, els seus punts princi-

pals d’acord i els afers que encara necessiten un ulterior debat. L’Església ha estat un 

tema important en aquestes converses. 

212. La natura de l’Església va ser un tema de discussió en el temps de la Reforma. L’afer 

primordial era la relació entre l’acció salvífica de Déu i l’Església, que tant rep com co-

munica la gràcia de Déu per mitjà de la paraula i del sagrament. El tema de la primera 

fase del diàleg internacional catolicoluterà va ser la relació entre l’Evangeli i l’Església. 

Gràcies a l’Informe de Malta i a molts altres documents ecumènics subsegüents, avui 

podem entendre millor les posicions dels luterans i els catòlics i identificar tant les enteses 

en comú com els afers que requereixen encara ulteriors reflexions. 

L’Església en la tradició luterana 

213. En la tradició luterana, l’Església s’entén com «l’assemblea de tots els creients, entre 

els quals es predica genuïnament l’Evangeli i s’administren els sants sagraments d’acord 

amb l’Evangeli» (CA VII). Això significa que la vida espiritual se centralitza en la comu-

nitat local reunida entorn del púlpit i l’altar. Això inclou la dimensió de l’Església uni-

versal, ja que cada comunitat individual es connecta amb les altres per la genuïna predi-

cació i la correcta celebració dels sagraments, per a la qual cosa s’ha establert a l’Església 

el ministeri. Caldria recordar que, en el seu Catecisme Major, Luter anomena l’Església 

«... la mare, perquè ella engendra i manté tot cristià mitjançant la paraula de Déu que ell 

mateix [l’Esperit Sant] revela i ensenya... L’Esperit Sant romandrà amb la santa comuni-

tat [Gemeinde] o cristiandat fins al dia del judici final, ens sosté a través d’ella i se’n 

serveix per dirigir [ensenyar] i practicar [predicar] la paraula».83 

L’Església en la tradició catòlica 

214. L’ensenyament del Concili Vaticà II en la Lumen Gentium és essencial per a la com-

prensió catòlica de l’Església. Els pares conciliars van explicar el paper de l’Església dins 

la història de la salvació en termes de sacramentalitat: «L’Església és en Crist com un 

sagrament, o sigui, signe i instrument de la unió íntima amb Déu i de la unitat de tot el 

gènere humà» (LG 1). 

215. Un concepte bàsic per explicar aquesta comprensió sacramental de l’Església és la 

noció de «Misteri», que afirma la relació inseparable entre els aspectes visibles i invisibles 

de l’Església. Els pares del Concili van ensenyar que «Crist, Mitjancer únic, ha constituït 

la seva santa Església aquí a la terra, comunitat de fe, d’esperança i d’amor, com un or-

ganisme visible; la sustenta constantment, i per ella comunica a tothom la veritat i la 

gràcia. Ara bé, la societat dotada d’òrgans jeràrquics i el cos místic de Crist, assemblea 

visible i comunitat espiritual, l’Església de la terra i l’Església ja en possessió de béns 

celestials, no s’han de considerar com dues coses distintes, sinó com formant una sola 

realitat complexa, feta d’un element humà i d’un altre de diví » (LG 8). 

Cap al consens 

216. En les converses luteranocatòliques romanes ha sorgit un clar consens que tant la 

doctrina de la justificació com la doctrina de l’Església van juntes. Aquesta comprensió 

                                                 
83 Martí Luter, «Catecisme Major», a Llibre de Concòrdia, 443-445. 
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comuna va quedar establerta en el document Església i Justificació: «Els catòlics i els 

luterans donen plegats testimoniatge de la salvació, que s’ofereix només en Crist i només 

per gràcia i és rebuda en la fe. Pronuncien en comú el credo, confessen "una, santa Esglé-

sia catòlica i apostòlica". Tant la justificació dels pecadors com l’Església constitueixen 

articles fonamentals de la fe» (Església justificació, 4). 

217. Església i Justificació també afirma: «Parlant estrictament i adequadament, nosaltres 

no creiem ni en la justificació ni en l’Església, sinó en el Pare, que té misericòrdia de 

nosaltres i ens reuneix en l’Església com el seu poble; i en Crist, que ens justifica i el cos 

del qual és l’Església; i en l’Esperit Sant, que ens santifica i resideix en l’Església. La 

nostra fe s’estén a la justificació i a l’Església com a obres del Déu Tri, les quals només 

poden ser acceptades mitjançant la fe en ell» (Església i Justificació, 5) 

218. Encara que els documents Església i Justificació i L’apostolicitat de ‘Església van 

fer aportacions significatives a un nombre d’afers sense resoldre entre catòlics i luterans, 

es necessiten encara converses ecumèniques més extenses sobre la relació entre la visibi-

litat i la invisibilitat de l’Església, entre l’Església universal i l’Església local, entre l’Es-

glésia com a sagrament i la necessitat de l’ordenació sacramental en la vida de l’Església, 

així com sobre el caràcter sacramental de la consagració episcopal. La discussió futura ha 

de tenir en compte el treball significatiu que ja ha estat realitzat en aquests i altres impor-

tants documents. Aquesta tasca és molt urgent, ja que tant catòlics com luterans mai no 

han cessat de confessar plegats la fe en l’«Església una, santa, catòlica i apostòlica». 

CAPÍTOL V  
CRIDATS A UNA COMMEMORACIÓ CONJUNTA 

EI BAPTISME: LA BASE PER A LA UNITAT I LA COMMEMORACIÓ EN COMÚ 

219. L’Església és el cos de Crist. I atès que només hi ha un Crist, així també ell té només 

un cos. Mitjançant el baptisme, els homes són constituïts membres del seu cos. 

220. El Concili Vaticà II ensenya que els qui han estat batejats i creuen en Crist, però no 

pertanyen a l’Església catòlica, «justificats per la fe en el baptisme, queden incorporats a 

Crist i, per tant, reben el nom de cristians amb tot dret i són justament reconeguts com a 

germans en el Senyor pels fills de l’Església catòlica» (UR 1.3).84 Els cristians luterans 

diuen el mateix dels seus germans catòlics. 

221. Ja que tant catòlics com luterans es troben units els uns als altres en el Cos de Crist, 

del qual són membres, es verifica en ells el que Pau esmenta a 1Co 12,26: «Si un dels 

membres pateix, els altres comparteixen el seu sofriment; i si un d’ells rep honor, els 

altres s’alegren amb ell». El que afecta un membre del cos afecta també tots els altres. Per 

aquesta raó, quan els cristians luterans recorden els esdeveniments que van donar lloc a 

la formació particular de les seves Esglésies, no desitgen fer sense els seus germans cris-

tians catòlics. En recordar uns amb altres el principi de la Reforma, estan prenent serio-

sament el seu baptisme. 

222. Ja que els luterans creuen pertànyer a l’únic cos de Crist, ells afirmen que la seva 

Església no es va originar amb la Reforma ni va començar a existir fa només cinc-cents 

anys. Més aviat, estan convençuts que les Esglésies luteranes tenen el seu origen en l’es-

deveniment de Pentecosta i en la proclamació dels apòstols. No obstant això, les seves 

                                                 
84 Vaticà II, Decret UR 3. 
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Esglésies van obtenir la seva forma particular mitjançant els ensenyaments i esforços dels 

reformadors. Els reformadors no tenien cap desig de fundar una Església nova i, d’acord 

amb la seva pròpia entesa, no ho van fer. El que volien era reformar l’Església, cosa que 

també van aconseguir, dins el seu camp d’influència, encara que amb errors i ensopega-

des. 

Preparant-se per a la commemoració 

223. Com a membres d’un sol cos, catòlics i luterans recorden junts els esdeveniments de 

la Reforma que van fer que, d’aquí en endavant, visquessin en comunitats separades, en-

cara que pertanyien a un mateix cos. Aquesta és una realitat innegable i una font de dolor 

intens. Ja que pertanyen a un sol cos, catòlics i luterans lluiten malgrat la seva divisió per 

la total catolicitat de l’Església. Aquesta lluita té dos costats: el reconeixement del que és 

comú i els uneix, i el reconeixement del que els divideix. El primer aspecte és raó per a 

gratitud i alegria; la segona cosa és motiu de dolor i lamentació. 

224. El 2017, quan els cristians luterans celebrin l’aniversari de l’inici de la Reforma, no 

estaran, per tant, celebrant la divisió de l’Església d’Occident. Ningú que sigui teològica-

ment responsable no pot celebrar la divisió dels cristians entre si. 

Alegria compartida en l’Evangeli 

225. Els luterans estan agraïts de cor pel que Luter i altres reformadors els van fer acces-

sible: la comprensió de l’Evangeli de Jesucrist i la fe en ell; el reconeixement del misteri 

del Déu Tri, que es dóna a si mateix per a nosaltres, els homes, per gràcia, i que només 

pot ser rebut en la confiança total de la promesa divina; en el reconeixement de la llibertat 

i la certesa que l’Evangeli crea; en l’amor que procedeix de la fe i és despertat per la fe; 

en l’esperança enfront de la vida i enfront de la mort que la fe comporta; i en el contacte 

vital amb la Sagrada Escriptura, els catecismes i els himnes que donen vida a la fe. El 

record i la present commemoració afegiran a aquesta llista encara altres raons per estar 

agraïts. Aquest agraïment és el que mou als cristians luterans a voler celebrar el 2017. 

226. Els luterans també s’adonen que allò pel qual donen gràcies a Déu no és un do que 

poden reclamar només per a si mateixos. Desitgen compartir aquest do amb tots els altres 

cristians. Per aquesta raó, inviten tots els cristians a celebrar amb ells. Com ha mostrat el 

capítol anterior, els catòlics i els luterans tenen en la seva fe tant en comú que poden —i, 

de fet, haurien— estar agraïts conjuntament, sobretot el dia de la commemoració de la 

Reforma. 

227. Això pren un impuls que és expressat pel Concili Vaticà II: «Cal que els catòlics, 

amb goig, reconeguin i valorin els tresors veritablement cristians, procedents del patri-

moni comú, que es troben en els nostres germans separats. És just i saludable de reconèi-

xer les riqueses de Crist i les virtuts en la vida d’aquells qui donen testimoniatge de Crist, 

a vegades fins al vessament de la sang: perquè Déu és sempre admirable i digne d’admi-

ració en les seves obres» (UR 1.4). 

Motius per al penediment i el dolor 

228. Així com la commemoració comuna el 2017 portarà expressions d’alegria i de gra-

titud, també haurà de permetre un espai perquè tant luterans com catòlics experimentin el 

dolor pels fracassos, les transgressions, les culpes i els pecats relatius a les persones i 

esdeveniments que es commemoren. 
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229. En aquesta ocasió, els luterans també hauran de recordar les afirmacions degradants 

que va expressar Martí Luter contra els jueus. Ells estan avergonyits d’aquestes i les de-

ploren profundament. Els luterans han arribat a reconèixer amb profund sentit de remor-

diment la persecució d’anabaptistes per les autoritats luteranes, així com el fet que Martí 

Luter i Felip Melanchthon van recolzar teològicament aquesta persecució. Ells deploren 

els atacs violents de Luter contra els camperols durant la Guerra dels Camperols. La presa 

de consciència sobre els costats foscos de Luter i de la Reforma ha donat lloc a una actitud 

crítica i autocrítica de teòlegs luterans cap a Luter i la Reforma de Wittenberg. Encara 

que concorden en part amb la crítica de Luter al papat, no obstant això, els luterans rebut-

gen avui la identificació que feia Luter del Papa amb l’Anticrist. 

Pregària per la unitat 

230. Perquè abans de la seva mort Jesucrist va pregar al Pare «perquè ells siguin un», és 

clar que la divisió del cos de Crist és oposada a la voluntat del Senyor. També contradiu 

l’expressa amonestació apostòlica que llegim en Ef 4,3-6: «... procurant mantenir la unitat 

de l’Esperit en el vincle de la pau: un sol cos i un sol Esperit, com també heu estat cridats 

en una mateixa esperança de la vostra vocació; un sol Senyor, una sola fe, un sol baptisme, 

un sol Déu i Pare de tots, el qual és sobre tots i per tots i en tots». La divisió del cos de 

Crist s’oposa a la voluntat de Déu. 

Avaluar el passat 

231. Quan els catòlics i els luterans recordin plegats les controvèrsies teològiques i els 

esdeveniments del segle XVI des d’aquesta perspectiva, hauran de considerar les circums-

tàncies d’aquell segle. Luterans i catòlics no poden ser culpats per tot allò ocorregut a 

propòsit de les desavinences religioses, ja que molts dels esdeveniments del segle XVI 

estaven més enllà del seu control. Durant aquell segle, les conviccions teològiques i la 

política del poder es trobaven freqüentment entrellaçades les unes amb les altres. Molts 

polítics utilitzaven sovint idees genuïnament teològiques per aconseguir els seus fins, 

mentre que molts teòlegs promovien els seus pensaments teològics per mitjans polítics. 

En aquesta complexa arena, en la qual van intervenir nombrosos factors, és difícil ads-

criure responsabilitat pels efectes d’accions específiques a persones individuals i asse-

nyalar-les com les parts culpables. 

232. Les divisions del segle XVI es trobaven arrelades en modes diferents d’entendre la 

veritat de la fe cristiana i eren particularment polèmiques, ja que es percebia que la sal-

vació es trobava en perill. En ambdues parts, les persones mantenien conviccions teolò-

giques que no podien abandonar. No es pot culpar ningú per seguir la seva consciència 

quan aquesta ha estat formada per la Paraula de Déu i ha arribat als seus judicis després 

de seriosa deliberació amb altres. 

233. La manera en què els teòlegs van presentar les seves conviccions teològiques en la 

lluita per l’opinió pública ja és un altre afer. En el segle XVI, catòlics i luterans freqüent-

ment no sols van interpretar malament, sinó que van exagerar i van caricaturitzar els seus 

oponents per ridiculitzar-los. Repetidament van violar el vuitè manament, que prohibeix 

donar fals testimoniatge contra el nostre proïsme. Encara que els adversaris eren intel·lec-

tualment honestos els uns amb els altres, la seva voluntat d’escoltar l’altre i de prendre 

seriosament les seves inquietuds van ser insuficients. Els més propensos a la controvèrsia 

desitjaven refutar i derrotar els seus rivals, sovint agreujant deliberadament els conflictes, 

en comptes de buscar solucions prestant atenció a allò que sostenien en comú. Els preju-

dicis i les males interpretacions van exercir un paper important en la caracterització de 

l’altra part. Es creaven desacords, i aquests eren llegats a generacions posteriors. En això, 
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ambdues parts tenen raó suficient per penedir-se i lamentar les maneres en què van con-

duir els seus debats. Tant els luterans com els catòlics carreguen amb aquesta culpa, que 

ha de ser confessada obertament en recordar els esdeveniments de fa cinc-cents anys. 

La confessió catòlica de pecats contra la unitat 

234. Ja en el seu missatge a la Dieta imperial reunida a Nüremberg el 25 de novembre de 

1522, el papa Adrià VI es va queixar d’abusos i transgressions, pecats i errors comesos 

per les autoritats de l’Església. Molt més tard, durant el segle passat, el Papa Pau VI, en 

el seu discurs d’obertura de la segona sessió del Concili Vaticà II, va demanar el perdó 

de Déu i dels «germans» separats d’Orient. Aquest gest del Papa va trobar expressió en 

el mateix Concili, sobretot en el Decret sobre Ecumenisme85 i en la Declaració sobre les 

relacions de l’Església amb les religions no cristianes (Nostra Aetate).86 

235. En un sermó de quaresma, en el «Dia del perdó», el Papa Joan Pau II va reconèixer 

de la mateixa manera la culpa i va elevar pregàries de perdó com a part de la celebració 

de l’«Any Sant» 2000.87 Va ser el primer a no repetir simplement el remordiment dels 

seus predecessors, Pau VI i els pares del Concili, sobre les memòries doloroses, sinó a 

actuar realment en conseqüència. Així, va relacionar també la petició de perdó amb el 

ministeri del bisbe de Roma. En la seva encíclica Ut Unum Sint al·ludeix a la seva visita 

al Consell Mundial de les Esglésies en Ginebra, el 12 de juny de 1984, admetent que «el 

convenciment de l’Església catòlica d’haver conservat, en fidelitat a la tradició apostòlica 

i a la fe dels Pares, al ministeri del bisbe de Roma el signe visible i la garantia de la unitat, 

constitueix una dificultat per a la majoria dels altres cristians, la memòria dels quals està 

marcada per certs records dolorosos». Llavors va afegir: «Per allò del qual som respon-

sables, amb el meu predecessor Pau VI, imploro perdó».88 

La confessió luterana de pecats contra la unitat 

236. En la seva cinquena assemblea d’Evian, el 1970, la Federació Luterana Mundial va 

declarar, en resposta a una presentació profundament commovedora del cardenal Jan 

Willebrands, que «nosaltres, com a cristians i com a congregacions luteranes, estem dis-

posats a reconèixer que el judici dels reformadors sobre l’Església catòlica i la seva teo-

logia no estava totalment lliure de distorsions polèmiques, les quals, en part, s’han perpe-

tuat fins al dia d’avui. Estem veritablement afligits per l’ofensa i la mala interpretació que 

aquests elements han causat als nostres germans catòlics. Recordem amb gratitud l’afir-

mació del Papa Pau VI al Concili Vaticà II, en la qual va comunicar la seva petició de 

perdó per qualsevol ofensa causada per l’Església catòlica. En la manera en què, al costat 

de tots els cristians, preguem pel perdó en l’oració que Nostre Senyor ens va ensenyar, 

esforcem-nos per utilitzar en totes les nostres converses un llenguatge clar, honest i cari-

tatiu».89 

                                                 
85 «Humilment, doncs, demanem perdó a Déu i als germans separats, tal com nosaltres perdonem els qui 

ens han ofès» (UR 7). 
86 «A més, l’Església, que reprova totes les persecucions contra qui sigui, recordant-se del patrimoni comú 

amb els jueus, i impulsada no pas per raons polítiques sinó per una religiosa caritat evangèlica, deplora els 

odis, les persecucions, les manifestacions d’antisemitisme que, en qualsevol temps i per qualssevol persones 

s’han dirigit contra els jueus» (NA 4). 
87 Joan Pau II, Homilia en el Dia del perdó, 12 de març de 2000. 
88 Joan Pau II, Ut Unum Sint, 25 de maig de 1995, 88. 
89 Jan Willebrands, «Lecture to the Fifth Assembly of the Luteran World Federation, on 15 July 1970», en 

La Documentation Catholique (6 de setembre de 1970), 766. 
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237. Els luterans també van confessar les seves ofenses respecte a altres tradicions cristi-

anes. En la seva onzena assemblea a Stuttgart, el 2010, la Federació Luterana Mundial va 

declarar que els luterans «estan plens d’un profund sentit de penediment i dolor per la 

persecució d’anabaptistes per part d’autoritats luteranes, i especialment pel fet que refor-

madors luterans recolzessin teològicament tal persecució. Per aquesta raó, la Federació 

Luterana Mundial... desitja expressar públicament el seu remordiment i tristesa. Confiant 

en Déu, que en Jesucrist estava reconciliant al món amb si mateix, demanem el perdó de 

Déu i dels nostres germans i germanes mennonites pel dany causat pels nostres avantpas-

sats durant el segle XVI als anabaptistes, per oblidar o ignorar aquesta persecució durant 

els subsegüents segles i per les descripcions inapropiades, enganyoses i feridores sobre 

anabaptistes i mennonites fetes per autors luterans, en forma tant popular com erudita, 

fins al dia d’avui».90 

CAPÍTOL VI  
CINC IMPERATIUS ECUMÈNICS 

238. Catòlics i luterans assumeixen que ells i les comunitats en què viuen la seva fe per-

tanyen a l’únic cos de Crist. Creix la consciència, entre luterans i catòlics, que el conflicte 

del segle XVI ha acabat. Les raons per a la condemnació mútua de la fe de l’altra part han 

quedat en el camí. Per això, tant luterans com catòlics identifiquen cinc imperatius en 

commemorar plegats el 2017. 

239. S’invita luterans i catòlics a pensar des de la perspectiva de la unitat del cos de Crist 

i a buscar tot allò que expressi aquesta unitat i serveixi la comunió del cos de Crist. Mit-

jançant el baptisme es reconeixen mútuament com a cristians. Aquesta orientació reque-

reix una conversió contínua del cor. 

Primer imperatiu: catòlics i luterans han de començar sempre des de la perspectiva 

de la unitat i no des del punt de vista de la divisió, per enfortir d’aquesta manera el 

que mantenen en comú, encara que les diferències siguin més fàcils de veure i expe-

rimentar. 

240. En el curs de la història, catòlics i luterans han definit les seves confessions en recí-

proca oposició i, per tant, han patit de la parcialitat que persisteix fins avui i que es mani-

festa quan han d’afrontar qüestions com la de l’autoritat. Ja que els problemes han sorgit 

del conflicte entre els uns i els altres, només es poden resoldre, o almenys abordar, si 

mitjançant esforços comuns s’aprofundeix i s’enforteix la comunió. Catòlics i luterans 

necessiten l’experiència, l’estímul i la crítica de l’altre. 

SEGON IMPERATIU: luterans i catòlics han de deixar-se transformar a si mateixos 

contínuament mitjançant el trobament dels uns amb els altres i pel mutu testimoni 

de fe. 

241. Catòlics i luterans han après molt mitjançant el diàleg i han aconseguit comprendre 

que la comunió entre ells pot tenir diferents formes i graus. Respecte al 2017, han de 

renovar els seus esforços amb gratitud pel que ja s’ha aconseguit; amb paciència i perse-

verança, ja que el camí subsegüent podria ser més llarg del que s’esperava; amb el zela 

                                                 
90  «Acció en relació amb el llegat de persecució luterana a la ‘comunitat anabaptista’», a 
www.lwfassembly.org. 

http://www.lwfassembly.org/
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que no permet sentir-se satisfet amb la situació present; amb amor recíproc, fins i tot en 

els moments de discrepàncies o de conflictes; amb fe en l’Esperit Sant; amb l’esperança 

que l’Esperit complirà la pregària de Jesús al Pare; i amb la pregària sincerament conven-

çuda que això ha de succeir. 

TERCER IMPERATIU: catòlics i luterans han de comprometre’s un altre cop en la re-

cerca de la unitat visible, per elaborar plegats el que això significa en passos concrets 

i esforçar-se contínuament cap aquesta meta. 

242. Catòlics i luterans tenen la tasca de donar a conèixer de manera renovada als mem-

bres de les seves comunitats la comprensió de l’Evangeli i de la fe cristiana, igual que les 

tradicions eclesials precedents. El seu desafiament consisteix a evitar que, a causa 

d’aquesta relectura de la tradició, caigui novament en l’antiga discrepància confessional. 

QUART IMPERATIU: luterans i catòlics han de redescobrir conjuntament el poder de 

‘Evangeli de Jesucrist per al nostre temps. 

243. El compromís ecumènic per la unitat de l’Església està al servei no sols de Església 

sinó també del món, perquè el món cregui. La tasca missionera de l’ecumenisme es farà 

major en la mesura que les nostres societats es facin més i més pluralistes en termes de 

religió. A aquest respecte també cal reflexió i metànoia. 

CINQUÈ IMPERATIU: catòlics i luterans han de donar testimoniatge comú de la mise-

ricòrdia de Déu en la proclamació de l’Evangeli i en el servei al món. 

244. El camí ecumènic fa possible que luterans i catòlics puguin apreciar plegats la visió 

de Martí Luter i la seva experiència espiritual sobre l’Evangeli de la justícia de Déu, que 

és alhora la seva misericòrdia. En el prefaci a les seves obres llatines (1545), Luter va 

notar que, «per la misericòrdia de Déu, meditant dia i nit», va obtenir una nova compren-

sió de Romans 1,17: «Llavors em vaig sentir totalment renascut. Les portes s’havien 

obert, i jo havia entrat al paradís. Immediatament, tota l’Escriptura va prendre un altre 

aspecte per a mi... Més tard llegia L’Esperit i la Lletra, d’Agustí, on, en oposició a les 

meves expectatives, vaig trobar que ell interpretava la justícia de manera semblant, a sa-

ber, la justícia ‘amb la qual Déu ens revesteix quan ens justifica’».91 

245. Els inicis de la Reforma hauran de ser recordats correctament quan luterans i catòlics 

escoltin plegats l’Evangeli de Jesucrist i permetin ser cridats novament a la comunió en 

el Senyor. Llavors estaran units en una missió comuna que la Declaració conjunta sobre 

la doctrina de la justificació descriu així: «Luterans i catòlics compartim la meta de con-

fessar Crist, en qui hem de creure primordialment perquè és l’únic mitjancer (1Tm 2,5-6) 

a través del qual Déu es dóna ell mateix en Esperit Sant i prodiga els seus dons renova-

dors» (DCDJ 18). 

                                                 
91 Martí Luter, «Prefaci al primer tom dels escrits llatins (1545)», a LW 34:337; WA 54; 186, 3.8-10. 1618. 


