Thư muc vu từ Hôi nghị Giam muc Băc Âu
Từ mâu thuân đên hiệp thông

Năm 2017 đanh dâu môt sự kiên đã gây nên nhưng hê quả lơn lao cho niêm tin Kitô giao
tai Âu châu và khăp thế giơi. Năm 1517 Martin Luther khơi xương môt tiến trinh đươc goi
là cuôc cải cach, và đôi vơi nhưng tin hưu Tin lành thi cuôc cải cach này trơ thành quan
trong cho truyên thông và căn tinh giao hôi cua ho. Nhưng vi cuôc cải cach này không thể
có nếu không có nên tảng công giao, nên chung ta – nhưng tin hưu công giao – cung cân
suy tư vê sự kiên trên. Điêu này đã rõ ràng ngay từ viêc xuât bản tập sach nhan đê «Từ
mâu thuân đến hiêp thông», môt thành quả cua Uy ban hiêp nhât giao hôi Công giao – Tin
lành. Ân phâm này cổ võ môt tương nhơ chung, môt sự suy ngâm chung hơn là môt niêm
tự hào chiến thăng.
Tuy có nhưng lý do hơp lý, nhưng dù sao cuôc cải cach này đã gây ra sự phân rẽ mà Kitô
giao đã phải ganh chiu, và vân con tiếp tục ganh chiu sự phân rẽ này mãi cho đến ngày nay.
Tai cac nươc Băc Âu, sự phân rẽ này đã khiến giao hôi Công giao chỉ mơi đươc tai lập sau
nhiêu thế ky. Vi thế dip ky niêm 500 năm cuôc cải cach không thể trơ thành lễ mừng theo ý
nghia thật sự cua từ ngư này, nhưng là môt dip để hôi tương trong tinh thân thông hôi.
Tiến trinh hoa giải giưa giao hôi Công giao và cac giao hôi cải cach đã băt đâu hàng chục
năm qua. Nhưng trong tương lai chung ta cung không đươc phep xao lãng nỗ lực hiêp nhât
toàn diên trong Đưc Kitô.
Vào đâu thế ky thư 16, giao hôi Công giao cân môt cuôc cải cach. Không phải chỉ có
Martin Luther, mà luc đó nhiêu ngươi khac cung đã thâu hiểu đươc điêu này. Nhưng thay
vi thảo luận nhưng vân đê cân thiết thuôc vê tin lý, cac tin hưu thuôc nhiêu hê phai khac
nhau đã gieo răc thêm nhưng phiên muôn cho nhau. Kết thuc tuân lễ câu nguyên cho sự
hiêp nhât Kitô giao cua năm nay, Đưc Thanh Cha Phanxicô đã câu xin long thương xót và
sự tha thư vê hành vi không phù hơp vơi phuc âm cua ngươi Công giao. Tai Thụy điển,
môt sô mục sư Tin lành đã hôi đap và xin chung ta – nhưng tin hưu công giao - sự thư tha.
Vân đê câp bach nhât trong luc này là làm thế nào để trong môi hiêp thông chung ta có thể
cùng đi tiếp ngõ hâu cùng trương thành trong đưc tin, đưc cậy và đưc ai. Chung tôi, cac
giam mục ơ Băc Âu, muôn đông hành vơi nhưng anh chi em tin hưu Tin lành trên con
đương này và làm nhưng gi có thể để cổ võ cho sự hiêp nhât này.
Ecclesia semper reformanda1
Giao hôi luôn cân đươc đôi mơi
Giao hôi luôn cân phải đươc hoan cải và đổi mơi trong Đưc Kitô. Tuy chung ta là dân
thanh, nhưng cung là đoàn dân tôi lỗi trên con đương vê cõi trương sinh. Hoan cải, thông
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hôi ăn năn và trương thành trong đưc tin là nhưng chăng quan trong trên con đương này.
Vơi công đông Va-ti-can II, giao hôi Công giao đã cơi mơ vê nhiêu điêu quan trong đôi vơi
cac tin hưu Tin lành, thi dụ như vai tro cua Kinh Thanh và ý nghia cua chưc tư tế dành cho
nhưng ai đã chiu phep rửa. Như thế nhiêu di biêt đã thật sự không con nưa.
Nhưng ngăn cach con tôn tai là nhưng điêu liên hê đến cac bi tich cua Giao hôi và sự diễn
giải vê cac bi tich và cac phâm trật. Là tin hưu Công giao, chung ta tin răng Giao hôi là nên
tảng cua bi tich qua sự hiên diên cua Ngôi Lơi Nhập Thể trong cac bi tich để kết hiêp vơi
chung ta trong tinh yêu và để biến đổi chung ta trong Ngài.
Đông thơi chung ta cung thây nhiêu tin hưu Tin lành kiên trung cung cơi mơ vê nhưng lãnh
vực này. Môt vân đê chưa đươc trả lơi mà cả hai phia đêu cảm nghiêm rât đau long, là ươc
mong đươc cùng cử hành bi tich Thanh Thể. Niêm mong ươc này thật chinh đang, nhưng
sự hiêp nhât nơi bàn tiêc Chua phải bao gôm cả sự hiêp nhât toàn diên trong đưc tin.
Nhiêu tin hưu Tin lành cung khó hiểu vê sư vụ cua đâng kế vi thanh Phêrô. Tuy vậy, sư vụ
này trơ nên dễ hiểu hơn qua nhân cach cua Đưc Thanh Cha Phanxicô. Ngay thanh Giao
Hoàng Gioan Phaolô II cung đã cổ võ nhưng kitô hưu ngoài Công giao góp ý vê nhưng
phương thưc khac để thi hành sư vụ cua đâng kế vi thanh Phêrô. (Ut Unum Sint, 95).
Vai tro cua Đưc Me và cua cac thanh cung là môt điểm tranh cãi trong suôt lich sử. Tuy
vậy, ngày nay nhiêu ki-tô hưu ngoài Công giao đã thừa nhận ảnh hương cua Đưc Maria –
Me Thiên Chua và là tâm gương sang vê đưc tin.
Măc dù có sự xich lai gân nhau trong tin lý, nhưng dương như nhưng di biêt vê luân lý và
đao đưc trơ nên lơn hơn trong thơi đai mơi. Tuy điêu này khiến cho viêc đôi thoai thêm
phân khó khăn, nhưng chung ta không thể bỏ cuôc.

Đinh nghia đưc tin Kitô giao
Trong moi thơi đai, cac kitô hưu đã diễn đat nhưng giao thuyết để minh đinh đưc tin nhăm
ngăn chận nhưng nhận thưc sai lâm hoăc để truyên đat đưc tin môt cach rõ ràng hơn.
Nhưng cach diễn đat như thế thương phat triển thành nhưng vân đê mâu thuân sâu săc giưa
cac kitô hưu. Cung vậy, nhưng nguyên tăc cua cac nhà cải cach đã tao nên nhưng phân
cach trong thơi gian dài. Dâu sao thi cac tin hưu Công giao cung nên lưu tâm đến nhưng
hoc thuyết này trong tinh thân tim hiểu và xây dựng.
Sola fide
Đưc tin cân thiết tuyêt đôi cho ơn công chinh hóa. Cac mâu nhiêm trong tâm cua đưc tin –
thi dụ như Thiên Chua Ba Ngôi, mâu nhiêm Chua Giêsu Kitô, sự cưu rỗi và ơn công chinh
hóa – chung ta cùng đông quan điểm vơi anh chi em tin hưu Tin lành. Chung ta vui mừng
vê sự hiêp nhât đưc tin này đăt nên tảng trên môt phep rửa duy nhât và đươc diễn tả trong

«Tuyên ngôn chung vê giao lý ơn công chinh hóa».2 Vi thế cùng làm chưng ta vê nhưng
chân lý đưc tin này trong xã hôi tục hóa hôm nay cung là nhiêm vụ cua chung ta. Tai Băc
Âu – nơi phân đông đã đươc rửa tôi, nhưng chỉ có sô it ngươi thực hành đưc tin – điêu
quan trong là loan bao Tin mừng trong sự hiêp thông và cùng môt giong nói.
Sola Scriptura
Chỉ qua Kinh Thanh chung ta mơi có thể đón nhận mac khải cưu rỗi toàn diên trong Đưc
Kitô. Mac khải này đươc đón nhận nơi Giao hôi và loan truyên đi. Qua giao huân cua Giao
hôi, truyên thông sông đông đươc ghi chep lai trong Kinh Thanh và đươc lưu truyên từ đơi
này sang đơi kia. Đôi vơi chung ta là nhưng tin hưu Công giao thi Giao hôi, giao huân,
truyên thông và Kinh Thanh liên kết làm môt. Trong Giao hôi và cùng vơi Giao hôi, Kinh
thanh đươc khai mơ cho chung ta. Như thế đưc tin càng ngày càng trơ nên sông đông hơn.
Trong thơi gian gân đây, chung ta thây có sự gia tăng sô lương tin hưu Tin lành đông ý vơi
chung ta và tin răng Kinh Thanh và truyên thông cua Giao hôi có liên hê mật thiết vơi
nhau.
Sola gratia
Thanh tiến si giao hôi, thanh Therèse thành Lisieux đã nói «Tât cả là ân sung»3 Thanh nư
có thể đươc xem như là câu trả lơi cua công giao cho Martin Luther. Nếu không có ân sung
cua Chua, chung ta không bao giơ có thể đat đươc cuôc sông trương sinh. Chỉ nhơ ân sung
cua Chua chung ta mơi có thể nên công chinh và nên thanh. Ân sung cua Chua thật sự có
thể tai tao con ngươi chung ta, nhưng chung ta cung cân phải đap trả và công tac vơi ân
sung. Nơi Đưc Maria, Me Thiên Chua, đây ân sung và tinh tuyên ven sach, chung ta thây
nhưng gi Chua có thể thực hiên trên môt con ngươi thật là vô biên.
Nhiêu tin hưu Tin lành vân con găp khó khăn để nói lơi đông thuận vê chân lý này. Nhưng
chung ta cung khăng đinh răng nhiêu ngươi trong sô ho săn sàng nêu lên nhưng câu hỏi
nhăm gia tăng lơi câu nguyên và sự thanh thiên.
Simul iustus et peccator
Tât cả chung ta vừa là nhưng ngươi công chinh và cung là nhưng ngươi tôi lỗi. Là tin hưu
Công giao, chung ta tin răng chung ta thật sự là ngươi tôi lỗi, nhưng nhơ ân sung cua Chua,
chung ta đón nhận sự tha thư moi lỗi lâm qua Bi tich Hoa giải. Là nhưng tin hưu đã đươc
rửa tôi, chung ta đươc mơi goi nên thanh. Giao hôi là trương hoc trong sự thanh thiên.
Chung ta có thể xin lơi chuyển câu nơi cac thanh là nhưng tâm gương sang ngơi và là
nhưng băng chưng cho sự thanh thiên này. Môt trong nhưng gương sang đó là môt phụ nư
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từ cac quôc gia cua chung ta, thanh Elisabeth Hesselblad, vừa mơi đươc phong thanh. Ngài
là đông lực để tât cả chung ta ý thưc nhiêu hơn trên con đương đi đến sự thanh thiên.
Chung ta khăng đinh răng nhiêu tin hưu Tin lành săn sàng đón nhận cac thanh, chăng han
như thanh Phanxicô thành Assisi và Me Thanh Teresa thành Calcutta. Trong thế giơi tục
hóa, chung ta cân có nhưng chưng nhân cua đưc tin như cac ngài, nhưng chưng nhân sông
đông và đang tin cậy vê niêm tin cua chung ta.
Martyrium
Chung ta biết là nhiêu tin hưu trong thơi đai chung ta cung bi bach hai vi đưc tin cua minh,
và nhiêu ngươi đã làm chưng ta băng mau. Viêc tử đao liên kết cac tin hưu từ nhiêu giao
hôi đến vơi nhau. Chung ta nghi đến moi tin hưu – trong sô đó có cac tin hưu miên Trung
Đông – đang bi bach hai, nhưng vân đăt niêm tin vào Đưc Kitô và Giao hôi cua Ngài. Qua
tâm gương cua ho, đưc tin cua chung ta cung đươc cung cô thêm. Nhiêu tin hưu từ nhưng
quôc gia này đã đến vơi chung ta ơ vùng Băc Âu. Vi thế điêu quan trong là tât cả chung ta,
moi tin hưu tai cac quôc gia chung ta đang cư ngụ hãy giư gin, trân quý và suy ngâm vê
nhưng điểm tương đông mà chung ta có trong đưc tin. Như thế chung ta có thể càng ngày
càng đưa ra chưng ta chung vê Chua phục sinh.
Những viên tượng tương lai
Tuyên ngôn chung «Từ mâu thuân đến hiêp thông» đuc kết vơi năm quyết tâm đươc đưa ra
để cac tin hưu Công giao và Tin lành tiếp tục đông hành trên con đương hương vê sự hiêp
nhât. Nhưng quyết tâm đó là:
1.
2.
3.
4.
5.

lây khơi điểm từ sự hiêp nhât, chư không từ nhưng di biêt, và làm tăng cương nhưng
điểm tương đông,
thực hiên thay đổi hỗ tương qua chưng ta niêm tin cua giao hôi ban,
có bổn phận nỗ lực cho sự hiêp nhât cụ thể,
tai kham pha sưc manh nơi Tin mừng cua Chua Kitô trong môi hiêp thông,
làm chưng ta trong môi hiêp thông vê hông ân cua Chua qua viêc rao giảng tin mừng
và phục vụ thế giơi.

Măc dù năm quyết tâm trên nói đến nhưng vân đê to tat và không bao giơ đơn giản, nhưng
thông điêp này lai rât rõ ràng, chỉ khi chung ta phó thac hoàn toàn vào Chua Kitô và cùng
nhau kham pha sưc manh cua Tin mừng (theo như quyết tâm thư tư). Chung ta vui mừng
và cảm ta Chua vê viêc Đưc Thanh Cha, Giao Hoàng Phanxicô sẽ đến Lund dip đanh dâu
cuôc cải cach để làm tăng thêm đưc tin nơi chung ta.
Vi thế chung tôi mơi goi moi tin hưu Công giao cùng tham gia chuân bi chuyến viếng thăm
cua Đưc Thanh Cha băng lơi câu nguyên, và càng có đông ngươi càng tôt cùng tham dự
cuôc găp gơ đai kết tai vận đông trương Malmö và trong thanh lễ tai sân vận đông
Swedbank. Qua cach này chung ta biểu lô niêm vui khi đươc kết hiêp vơi Đưc Thanh Cha.

Ngoài ra, chung ta con bày tỏ sự tôn trong bản săc cua cac tin hưu Tin lành đã đươc phat
sinh bơi cuôc cải cach. Dù nhưng khac biêt vân con tôn tai, nhưng chung tôi tin chăc răng
vân có thể tim ra nhưng con đương dân đến sự hiêp nhât.
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