
 "  عيش املشتركمن الصراع إلى ال"    رعوية رسالة 

 

 0102 سنةفي ف. كان له بالغ ألاثر على إلايمان املسيحي في أوروبابرز حدث ي 7102 خالل سنة
ا
 ، بدأ مارتن لوثر عمال

تهم هويفي ليدهم الكنس ي وتقفي  لخوتنا إلانجيليين اللوثريين هامةبدأت نقطة مرجعية بهذا  و.  صالحل في التاريخ با عيد  

املسيحيين الكاثوليك التفكير في هذا، نحن علينا ارد بدون خلفية كاثوليكية، فمن املناسب صالح غير و إلا ولكن . 

للوحدة  اللوثرية–نتيجة الحوار في اللجنة الكاثوليكية ذا هو وه. "عيش املشترك من الصراع إلى ال" التعبير  فنستخدم

 .من النصرالفكر أكثر  تعميقبتميز التي ت، و ةشتركالذكرى املز على يترك ثيقةفي هذه الو . ةيسالكن

لهذا . اليومالعالم املسيحي والذي هو مؤلم إلى نقسام إفي تسبب الوجيهة لإلصالح لكنه سبا  ألا على الرغم من كل 

 لإل ث إلاصالح ال يكون حدعلى سنة  111ذكرى مرور لذا فإن السبب، 
ا
 بل هو ذكرى . ل به في باملعنى الحقيقياحتفأمرا

يجب أن ال و . بالفعل منذ عدة عقود أتصالح بدإلا كنائس الحة بين الكنيسة الكاثوليكية و عملية املصو .وندامة تأسف

 .ستمر في السعي من أجل وحدة كاملة في املسيحنأن بل تعب، ن

  صالحإلا في حاجة إلى  0111 بداية الانت الكنيسة الكاثوليكية في لقد ك
ا
فقط مارتن  ال عّبر عنه الذي  ، وهو ألامر حقا

ن يياملسيحألاساسية بين التعليمية ولكن بدال من معالجة املسائل . بذلك كانوا على علم  غيرهأناس لوثر ولكن أيضا 

 بشدة من مختلف الطوائف
ا
في نهاية أسبوع الصالة من أجل وحدة املسيحيين طلب في وقت . آذوا بعضهم بعضا

ضد   لم ينسجم مع إلانجيل واملغفرة للسلوك الكاثوليك الذي الرحمة"  سابق من هذا العام البابا فرنسيس

منا الكاثوليك  واطلبو أيضا أن  في السويد إلى هذا يناللوثري ينكهنة إلانجيليبعض  وقد استجا ." مسيحيين آخرين

 .املغفرة

اقفة الكاثوليك في نحن ألاس. لرجاء واملحبةنمو معا في إلايمان واكيف يمكننا املض ي قدما لن: ن هووالسؤال املهم لا 

 .بذل كل جهد ممكن لتعزيز الوحدةن، و طريق املصالحة مع إخوتنا وأخواتنا اللوثريين السير في هذا  يدر شمال أوروبا، ن

 إصالح دائم في الكنيسة

توبة والالاهتداء نحن حقا شعب مقدس، ولكن فمن قبل املسيح  د يجدتالتغير و تللح سمأن تجب على الكنيسة ي

 فتحت ذهنهاقد  والكنيسة الكاثوليكية. نحو الخلودفي مسيرتهم ة ألناس الخطلالنقاط الثابتة  ج في إلايمان هيو والنض

بما في ذلك دور الكتا  املقدس وأهمية كهنوت جميع مة اهالاملسائل الكثير من  إلىمن خالل املجمع الفاتيكاني الثاني 

 كيف نفهم الكنيسةالكنيسة، أسراريةخالف على هناك ال يزال لكن  .اختفت العديد من الاختالفات هكذاو  املعمدين

 من خالل ألاسرار املقدسة، ل، بمعنى أن يصبح الكلمة املتجسد أنه سر أساس ي ، سلطتها الكاثوليكية 
ا
ي كحاضرا

 حو يو الحب  يوّحدنا
ّ
 .ذاتهل  نال

سؤال يبقى. لمزيد من هذه الجوانبينفحتون لفي الوقت نفسه، ونحن نرى أن العديد من اللوثرية املؤمنين املسيحيين 

وحدة للذه الرغبة ه ما يبررهناك حتى لو كان . املقدس بالم ويتعلق باالشتراك في القربان لجانبين  واحد يعيشه كال

 .وحدة كاملة من إلايمانتعكس يجب أن نها إفحول مائدة الر  

لكن مع شخصية البابا . املسيحيين يناللوثري من إلانجيليينلعديد كذلك فإن سلطة مار بطرس هي صعبة الفهم ل

الكاثوليك  جميع املسيحيين غير دعا البابا يوحنا بولس الثاني  حتى أن. أكثر قابلية للفهم تفقد أصبح نسيسفر 

 .بطرس لفه سلطة للتفكير في طرق أخرى ممكنة 

 مريم والقديسين دور 
ا
دور ب ون عترفن يولكن من بين العديد من املسيحيين غير الكاثوليك م. مسألة خالفهو أيضا

 .الدة إلاله ومثال على إلايمانو مريم 



غم من التقار  بينهما في املسائل املتعلقة العقيدة يبدو نشأت الخالفات الرئيسية ألاخيرة في القضايا وعلى الر 

 .الحوار توقفي فإنه مع ذلك قد لنفي حين أن هذا هو بمعنى ما يعيق . دبيةألاخالقية وألا 

 يمان املسيحيتعريف إلا 

 فاهيمويحددوه عن املبوضوح  يمانإلا  تعليملكي يعّرفوا ، عبر كل العصور حقائق إلايمان ون املسيحيلقد حدد 

 في لكن مثل هذه املفاهيم .  ولكي يضعوه في صيغ قابلة للفهم،  ةالخاطئ
ا
 خلقخالفات ساهمت أيضا

ا
جبهات  ت طويال

فإنه ال يزال . لعدة قرون ةقوي انفصاالتالطريقة أيضا عملت مبادئ إلاصالحيين  نفسوب. حادة بين املسيحيين

 .تصارع مع هذه املبادئأن ن فيداملمن بالنسبة لنا الكاثوليك 

يمان وحدهإلا   

ير ، فإننا ر التبلخالص و امثل الثالوث، يسوع املسيح،  -املركزية فإن أسرار إلايمان . تبريرلل غير مشروطة ةيمان ضرور إلا 

مودية واحدة، وعلى النحو املبين في معوحدة إلايمان، املبنية على ونحن نرحب بهذه . نشارك إخواننا وأخواتنا اللوثرية

 ناحمل شهادة مشتركة لهذه حقائق إلايمان في مجتمعولذلك فمن مهمتنا لن. يدة التبريرالاعالن املشترك حول عق

، إيمانهمون يمارسمن منهم  لكن القليل ناس معّمدون غالبية الفي بلدان الشمال ألاوروبي، والتي، في حين  .علماني ال

 
ا
 .ماسكبتو  فمن الضروري لعالن إلانجيل معا

 الكتا  املقدس وحده

هذا الوحي . املسيحب املعروض علينالخالص لفقط من خالل الكتا  املقدس، يمكننا الحصول على الوحي الكامل 

مته  الكنيسةاستلمته 
ّ
ّوَن هذا. وسل نحن بالنسبة لنا . لكتا  املقدسفي االتقليد الحي  من خالل سلطة التعليم د 

 هكذا يصبح إلا . ببعضه يرتبط التقليد والكتا  فإن التعليم و ، الكاثوليك 
ا
 عددوهكذا مع الوقت فإن . لنا يمان حّيا

ا
ا

ارتباطا وثيقا مع  انرتبطسة يتقليد الكنيبأن الكتا  املقدس و في هذا الاعتقاد يتفقون معنا للوثريين املسيحيين من 

 .بعضها البعض

 النعمة وحدها

جوا  يمكن اعتباره هذا ، "كل ش يء نعمة"أن ة سمعلمة الكنيرايزا الطفل يسوع من ليزيو وهي القديسو تتقول 

 فعل نال يمكن أن بدون نعمة هللا، ف. الكاثوليكية ملارتن لوثرالكنيسة 
ا
بدون نعمته ال يمكننا أبدا الحصول على و . خيرا

 و له، . الحياة ألابدية
ا
 حّولنا ت أننعمة يمكن ال. ينسيقدو  بنعمة هللا فقط يمكن أن نصبح أبرارا

ا
علينا ، ولكننا يجب حقا

نرى إلى أي مدى يمكن هلل متلئة نعمة املالبتول والدة إلاله ء ار في مريم العذ. تفاعل معهانلهذه النعمة و ستجيب نأن 

 .أن يعمل في إلانسان

ولكننا نرى أيضا أن . هذه الحقيقةأن يأيدوا من الصعب اللوثرية، فإنه  ينبالنسبة لكثير من املسيحيين إلانجيلي

 .م إلى أسئلة مشابهة بشأن النمو في الصالة والقداسةذهانهأ تفتحانالعديد منهم 

 صالحون وأشرار في الوقت نفسه

 يمكننا فيولكن بنعمة هللا، . نعتقد أننا في الواقع الخطاةك الكاثوليحن ن. ون خاطئو  ر رابأنحن جميعا في نفس الوقت 

. كنيسة هي مدرسة القداسةال. نحن مدعوون إلى القداسةف ينعمدكم. من كل ذنبأن نتبرر املصالحة و سر الغفران 



أحد ألامثلة على ذلك هي . القداسة م أمثلة رائعة وقدوة في هذه، هشفاعتهم يجوز لنا أن نسألالذين القديسيون هم 

هي حافز لنا جميعا للسير في طريق . مؤخرا قداستهاالتي اعلنت اليزابيث هاسيلبالد،  مارياالقديسة ا، نمرأة من بلدإ

 .القداسة بطريقة أكثر وعيا

إلى القديسين مثل القديس  سمحوا ألنفسهم لالنفتاح يناللوثري أن العديد من املسيحيين إلانجيليينونحن نرى 

ة حي ةدإلايمان، هم شهاشهود  إلى ،العلماني نافي عاملونحن بحاجة . فرنسيس ألاسيزي والقديسة ألام تيريزا من كالكوتا

 .وذات مصداقية ليماننا

نحن نعلم أن الكثير من املسيحيين أيضا في عصرنا يتعرضون لالضطهاد بسبب إيمانهم وأن هناك أيضا العديد من 

في الاعتبار، لدينا جميع املسيحيين في الشرق ألاوسط . ستشهاد يجمع املسيحيين من مختلف الكنائسالا . شهود الدم

 للثبات. للدفاع عن املسيح وكنيسته اءوفيأ يزالون لالضطهاد وال 
ا
. في إلايمان من خالل شهادتهم نندفع نحن ايضا

نحن  نالولذلك فمن املهم . إلينا في بلدان الشمال ألاوروبيوصلوا العديد من املسيحيين من هذه البلدان قد 

شهادة مشتركة للر  القائم من يمكننا ان نقدم هكذا .  هوتعميق يمانعلى إلا الحفاظ الشمال  املسيحيين في بالد

 .املوت

 

 مستقبلية فاقآ

 

الكاثوليك نحن  دعونا، تةمسكونيات خمسة ضرور ب يختتم " العيش املشترك إلى من الصراع " شترك املعالن إلا 

 :وهذه هي. واللوثريين إلى اتخاذ مزيد من الخطوات على طريق مشترك للوحدة

 .من منظور الوحدة لتثبيت ما هو مشترك ، وليس من نقاط الخالف  إنطلق. 0

 .إلايمان عند لاخر  شهادةقبل دع نفسك تتغير من . 7

 .لوحدة املنظورةلى اسعى اللالالتزام . 3

 .هذا إنجيل يسوع املسيح لعصرنافي قوة الكتشاف ال السعي املشترك. 4

 .العالمفي خدمة التبشير والنعمة هللا في أن نشهد سوية ل. 1

 

إذا واضحة،  ارسالتهلكن من السهل دائما،  تكبيرة وليسالت الخمس تتحدث عن الشؤون ورغم أن هذه الضرورا

 .قوة إلانجيل اكتشاف لكي نعيد للمسيح أنفسنا لمنا س

 .ا في إلايماننصالح، لتعزيز يأتي إلى لوند بمناسبة ذكرى إلا نسيس قداسة البابا فر ن نحن نفرح ونشكر هللا أل 

أكبر عدد ممكن للمشاركة سواء في  وندعو، ةصال اليارة البابوية بالاستعدادات للز ولهذا ندعو جميع الكاثوليك ملرافقة 

ون ي نكككاثوليك لالفرح لنا كبين نوهكذا، و . Swedbank كما في ملعب Malmö Arenaاملسكوني في ماملو أرينا  حدثال

عن حركة إلاصالح  وااملسيحيين الذين انبثق ناأخوان ين اللوثريينإلنجيليلحترام الا نسيس، وكذلك مع البابا فر  ينمتحد

 .شتركةاملوحدة ليجاد سبل لأنه من املمكن إبنعمة هللا على الرغم من أن الخالفات ال تزال قائمة، ونحن على الثقة . 

 

 7102/01/01في  يةفيلألا تريزا القديسة  في أحتفال

 

 الاسكندنافيين مؤتمر ألاساقفة

 ترجمة إلى العربية ألا  أدريس حّنا


