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  الرتمجة العربية -الشركة من النزاع إىل 

قامت الكنيسة اإلجنيلية اللوثرية يف األردن واألراضي املقدسة برتمجة وثيقة "من النزاع إىل الشركة" إىل 
اللغة العربية. وقام ابلرتمجة جمموعة من املرتمجني وذلك حتت إشراف وتدقيق سيادة املطران منيب يوانن 

ذر اسحق. كما وراجعها من الكنيسة الالتينية يف القدس غبطة ومبراجعة الهوتية من القس الدكتور من
  البطريرك ميشيل صباح اجلزيل االحرتام.
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 ابسم اآلب واالبن والروح القدس. آمني.
.ربنا يسوع املسيح وحمبة هللا اآلب وشركة الروح القدس تبقى معكم وتستمر فيكم من اآلن واىل األبد. آمني نعمة  

 

 تقدمي:ال
بني الكنيستني الكاثوليكية نقدم هذا الكتاب إىل القارئ العريب وهو نتيجة حوار انضج متقدم 

 واللوثرية.
الحتاد اللوثري العاملي. ومبا أننا حنتفل خبمسمئة عام انه حصاد مثر احلوار الذي قمنا به بني الفاتيكان وا

لإلصالح، فإننا نلقي الضوء يف هذا الكتاب على االصالح من وجهة  نظر كاثوليكية ومن وجهة نظر 
لوثرية. وإن دلَّ ذلك على شيء، فإمنا يدل أن الكنيستني الشقيقتني قد عقدات العزم على فهم اآلخر، 

خر، واالعرتاف املشرتك أبخطاء التاريخ. ولكن أخطاء التاريخ ال حتبسنا يف ورؤية وجه املسيح يف اآل
املاضي البعيد، وامنا تطلب من الروح القدس أن جيددان وأن يّصلح َكنيسّته الواحدة الرسولية اجلامعة. 
 ليس اهلدف من احلوار أن جنتمع حتت ادارة كنيسة واحدة. امنا اهلدف أن ندرك أننا مجيعًا أعضاء يف

جسد املسيح الواحد وأن نرى اخالص الكنيستني اللوثرية والكاثوليكية يف محل اجنيل احملبة اليت تنبع من 
 صلب املسيح إىل اعضائها.

واهلدف أن نطلب من الروح القدس أن جيددان لنرى ما هي اخلطوات القادمة اليت يقودان هبا الروح 
اَلرِّيُح " مر يف االصالح والتجديد كما قال املسيح:القدس ليجددان ألن الكنيسة احلية هي كنيسة تست

لُّ َمْن ُولَِّد تَ ُهبُّ َحْيُث َتَشاُء، َوَتْسَمُع َصْوتَ َها، لكِّنََّك اَل تَ ْعَلُم مِّْن أَْيَن ََتِْتِّ َواَل إِّىَل أَْيَن َتْذَهُب. هَكَذا كُ 
 (.8:  3. )اجنيل يوحنا "مَِّن الرُّوحِّ 

املقدسة. ركز على أن ما جيمعنا اليوم يف جسد املسيح هو سر املعمودية أن االتفاق على هذا الكتاب ي
 ولذا، نطلب من كل من يقرأه أن يركز على اخلمسة فرائض اليت تفرضها علينا هذه العالقة.

َدانِّيََّة جُمَْتهِّدِّيَن َأْن حَتَْفظُوا َوحْ فليبارك الرب االله هذه العالقة املمّيزة لتقودان هلدف ما كتبه بولس الرسول "
 (3: 4)افسس  ".الرُّوحِّ بِّرِّاَبطِّ السَّاَلمِّ 

 
 
 

                                                                         املطران د. منيب أ. يونان
           مطران الكنيسة اإلجنيلّية اللوثريّة                                              

 يف األردن واألراضي املقّدسة

 رئيس االحتاد اللوثري العاملي
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 تقدميال  
طاملا عذبه السؤال: كيف أستطيع  .حياته"مع هللا" حّدد شخصيته ووجهة كل صراع مارتن لوثر 

ان أجد إهلًا رحيما؟ مث ما لبث أن وجد هذا اإلله الرحيم يف إجنيل يسوع املسيح."إن الالهوت 
 )مناظرة هايدلربج(.  مها يف املسيح املصلوب" احلق ومعرفة هللا

اء إىل األحداث اليت جرت إىل الور  2017سينظر ابلطبع املسيحيون الكاثوليك واللوثريون سنة 
تبليغه ابإلجنيل و اإلشادة جيب  .واعتباره هو احملورمن خالل إجنيل يسوع املسيح  عام 500قبل 
معه ومع  حياة شركة لبشر وأنه يدعوان إىل لنفسه  هب يكي يؤمن العامل أن هللاالناس يف زمننا  إىل 

 إبمياننا املشرتك. فرحناكنيسته. وهنا يكمن أساس 
يف املاضي بل اترخينا  فقط يفوالنقد الذاِت ألنفسنا، ليس مع هذا الفرح قدرة على التمييز و 

لباً نكّيف أنفسنا كنا غا  .أيضاً. دون شك، مل نكن حنن املسيحيني دائماً خملصني لإلجنيلاحلاضر 
رمحة مرارا كثرية طريق البشرى إىل عرقلنا  قد. و السائدة يف عامل اليوموفقًا ألمناط التفكري والسلوك 

 .وإرشاده الروح القدسبقوة إىل توبة وإصالح، حباجة مستمرة  ات مؤمنة،أفرادًا ومجاع ،حنن هللا.
قد أراد أن تكون حياة املؤمنني  و (، 17:4مىت) "توبوا...: "ربنا ومعلمنا يسوع املسيحقال لقد 

والتسعني اليت أطلقت  ةكلها حياة توبة. هكذا تقول اجلملة االفتتاحية حلجج مارتن لوثر اخلمس
 .1517حركة اإلصالح عام 

 ،اللوثريني والكاثوليكاملسيحييني،  ،وابلرغم من أن هذا الطرح هو أمٌر بديهيٌّ اليوم، فإننا حنن
واحد مل اجلد، بتوجيه نظرتنا الناقدة إىل أنفسنا أواًل بداًل من أن يوجه كل على حم هحنملريد أن ن

، ألهنا تعرب عن رسالة تهدينال أساسية النقد إىل اآلخر. وحنن نتخذ عقيدة التربير قاعدةمنا 
حنو املسيح" )اإلعالن املشرتك وممارستها كنائسنا   على حنو مستمر كل تعليم اإلجنيل، "وتوجه

 التربير(.  حول عقيدة
يف  ةالكامن يقةوميكن أن تقوم الوحدة احلقيقية يف الكنيسة فقط حني تنطوي على الوحدة يف احلق

إجنيل يسوع املسيح.كون أن الصراع من أجل هذه احلقيقة يف القرن السادس عشر قاد إىل 
يف سة. يف الغرب، فإننا نرى يف ذلك صفحة مظلمة يف اتريخ الكينخسارة الوحدة يف املسيحية 
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وحدة الكنيسة. فإن  دمريينبغي أن نعرتف صراحًة أننا كنا مذنبني أمام املسيح بت 2017سنة 
وشفاؤها، واستعادة الوحدة  ةكر ا هذا يقدم لنا حتديني اثنني: تطهري الذ ذكرى اإلصالحعام 

 (.6-4:4إجنيل يسوع املسيح )أفسسحقيقة مبا يوافق  املسيحية
بعد. ومع  هق هدفيقنصل إىل حت، وهو أمٌر مل "النزاع إىل الشركة "من اهذه الوثيقة طريقً صف ت

كلمات البااب يوحنا الثالث بصورة جدية  لوحدة أخذت لالكاثوليكية  -ذلك فإن اللجنة اللوثرية
 أكثر من اليت تفرقنا".هي "أن األمور اليت توحدان  :والعشرين

انقدة وإىل أن و اغته جلنتنا بعقول مفتوحة إننا ندعو املسيحيني مجيعهم إىل دراسة التقرير الذي ص
 ينضموا إلينا من أجل شراكة مسيحية أعمق بني كل املسيحيني.

 
 هوفينني ايرو          ديتس كارل هاينس             
 نكي املتقاعدسمطران هيل           مطران فولدا املساعد            

 الرئيس املشارك اللوثري          عن الرئيس املشارك الكاثوليكينيابة     
               Eero Huovinen             Karlheinz Diez  

    Bishop Emeritus of Helsinki              Auxiliary Bishop of Fulda 

             Lutheran co-chair                       (on behalf of the Catholic co-chair) 
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 قدمةامل

عام على بدء  500مبرور  2017يحتفل املسيحيون اللوثريون والكاثوليك يف عام س .1
. فقد الفهم املتبادل والتعاون واالحرتاميف  اإلصالح. ينعم اللوثريون والكاثوليك اليوم بتنام  

قانيم اإلميان املشرتك يف هللا مثلث األ أوالً أكثر مما يفرقهم: هو أدركوا أن ما يوحدهم 
 عقيدة التربير.ابحلقائق األساسية يف يف يسوع املسيح، فضالً عن االعرتاف وحي وابل

منحت  1980سنة ، يف عام على اعرتاف "أوغسربغ" 450كما أن ذكرى مرور  .2
لتككيد على اللوثريني والكاثوليك الفرصة لتطوير فهم مشرتك حلقائق اإلميان األساسية اب

على ميالد مارتن سنة  500. ومبناسبة مرور 1مياننا املسيحيإل يّ احملور احل هويسوع  أن
مبادئ من  ااحلوار العاملي بني الكاثوليك واللوثريني عددً  ثبت، أ1983عام ، وذلك لوثر

املسيحيني سواء "أن  قرّ وأ "شاهدًا ليسوع املسيح"تقرير اللجنة  مسّاه إذ ، لوثر األساسية
 2".ليك ال يستطيعون أن يهملوا لوثر ورسالتهأكانوا من الربوتستانت أم من الكاثو 

 قضااي ونتائج إصالح يتحاوروا حولأن إىل  واللوثريني الكاثوليك 2017سنة  تدعو .3
وجهات نظر تطوير إىل و  ،شخص مارتن لوثر وفكره حول حورمتالذي  ،يتنربج"ف"

 إن برانمج لوثر اإلصالحي يقتضي حتدايً  .اليوم إلصالحمتعددة حول إحياء ذكرى ا
 يوم. ابلنسبة إىل الكاثوليك واللوثريني ال والهوتياً  روحياً 

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

Confession 1980”, in Harding Meyer and Lucas Visher (eds), Growth in Agreement 1: Reports and 

Agreed Statements of Ecumenical Conversations on a World Level, 1972-1982 (Geneva: WCC 

Publications, 1984), 241-47.  
2
 Roman Catholic / Lutheran Joint Commission, “Martin Luther: Witness to Jesus Christ” I.1, in 

Jeffrey Gros, FSC, Harding Meyer and William G. Rusch (eds), Growth in Agreement II: Reports and 

Agreed Statements of Ecumenical Conversations on a World Level, 1982–1998 (Geneva: WCC 

Publications, 2000), 438. 
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 الفصل األول

 وملةوالع ةإحياء ذكرى اإلصالح يف عصر املسكوني

، تقدم لنا فرصة حتدايت رئيسية ثالثة يشتمل السياق اليوم على .لكل ذكرى سياق خاص .4
شرتكة املذكرى هذه الو . كوين( إهنا أول ذكرى يف هذا العصر املس1). حقيقياً  والتزاماً ساحنة 
وهلذا  ،ذكرى يف عصر العوملةأول ( وهي أيضًا 2) .كة بني الكاثوليك والربوتستانتالشر تعمِّّق 

جتارب وخربات ومنظور مجيع املسيحيني يف الشمال  هذه الذكرى املشرتكة شملجيب أن ت
لتعامل مع ضرورة نشر ( إهنا الذكرى األوىل اليت اضطرت إىل ا3). واجلنوب ويف الشرق والغرب

 .اإلجنيل يف زمن اتسم ابنتشار احلركات الدينية اجلديدة وتنامي الفكر الدنيوي يف أماكن كثرية
  شهادة مشرتكة لإلميان. مثة كي تكون  زام للعمل معاً توإلالذكرى املشرتكة فرصة  في هذهوهلذا ف

 

 الطابع اخلاص للذكرايت السابقة

. زمن مبكر نسبياً  يفلإلصالح الربوتستانيت  رمزاً  1517 تشرين األول 31صار التاريخ  .5
تشرين األول مبا يُعرف بعيد  31يف كل عام يف كثري من الكنائس اللوثرية وحتتفل اليوم ال

وجهات نظر  تتجلى وكانت .ابلبذخ واملرج ابإلصالحاالحتفاالت املئوية . اتصفت اإلصالح
الذكرى املئوية كانت  ،ابلنسبة إىل اللوثريني .داثاجلماعات املعارضة واملؤيدة خالل هذه األح

إلظهار و لتربير وجودهم وذلك الرواية اخلاصة ابلصفة اإلجنيلية لكنائسهم  إلعادة سرد ةمناسب
اجلانب اآلخر،  . ومنبنقد الكنيسة الكاثوليكية هذا األمر رتبطكان من الطبيعي أن يف متّيزهم.

ر عن وثريني ابنفصاهلم غري املربّ لّ لإىل ارصة لتوجيه االهتام ف املئوية ىاختذ الكاثوليك من الذكر 
 الكنيسة احلقيقية ورفض إجنيل املسيح.

الشكل الذي كانت تقوم عليه االحتفاالت  حتّددالسياسية والسياسة الكنسية ت الربامج كان .6
األوىل ية لذكرى املئو الحتفال ابساعد ا مثالً  1617ففي عام  السابقة.إبحياء الذكرايت املئوية 

 م املشرتك.يف احتفاهل صلحنيوثريني واملعلى االستقرار ومنح حياة جديدة للهوية اإلصالحية للّ 
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تعاضدهم من خالل هجومهم العنيف على الكنيسة  الكنائس املصلحةن و و وأظهر اللوثري
لوثر  يةتسم الكاثوليكي. وبعد ذلك بكثري تّ من النري  ربلوثر كمحرّ  معاً واحتفلوا  ،الكاثوليكية

 أملاين. على انه بطل قوميّ  1917خالل احلرب العاملية األوىل عام 
 

 إحياء الذكرى املسكونية األوىل

كما وسيتزامن  .يف العصر املسكوينألول مرة الذكرى املئوية لإلصالح  2017سيشهد العام  .7
والكاثوليك،  رفع اللوثريون  .مرور مخسني عامًا على احلوار اللوثري الكاثوليكياالحتفال مع 

هللا معاً، وخدموا جمتمعاهتم معاً. وقد صّلوا إىل و  ،الصلوات معاً كجزء من احلركة املسكونية، 
يواجهون التحدايت السياسية واالجتماعية أيضًا هم . و الكاثوليك واللوثريني أغىن كّل هذا

التقليدين  بني يف الزجيات املختلطةمميزة ظهرت روحانية أن هناك كما  .واالقتصادية معاً 
وأسئلة جديدة. وقد متكن اللوثريون والكاثوليك من إعادة تفسري  وأمثرت عن تبصرات

يتطلعون بشوق إىل فهم هلذا  .ابلتكثري املتبادل بينهم ، معرتفنيوممارساهتم الالهوتية تقاليدهم
 .2017إحياء الذكرى معاً عام 

عن السابقة  سرد الرواايت ئم إعادةلم يعد من املالف .اجديدً  اتوّجهً تقتضي هذه التغريات  .8
 .أو معاكس ضادمغالباً على حنو منفصل و  ياليت تعرض املنظور اللوثري والكاثوليكو  اإلصالح

ويدمج العناصر املختارة ليصنع منها اللحظات التارخيية كّم هائل من دائما من بني  املؤرخ خيتار 
مل يكن من غري املكلوف ، األغلب متعارضة يفكانت املاضي   رواايتألن و . وحدة ذات معىن

إىل عداء  هذه الرواايت أحياانً  قادت، وقد الصراع بني املذاهب الدينيةجج هذه الرواايت أن تؤ 
 مفتوح. 

ابلنسبة إىل العالقة بني املذاهب. لذلك فإن الذكرى  ملموسةللذكرى التارخيية نتائج و  .9
كثري   ربطوحىت اليوم ي .أهنا صعبة جداً املسكونية املشرتكة لإلصالح اللوثري مهمة جدًا كما 

على حني يربط كثري من  ،أوالً  من الكاثوليك لفظة اإلصالح ابالنقسام داخل الكنيسة
إلميان املتعلق اب إبعادة اكتشاف اإلجنيل بشكل رئيسي املسيحيني اللوثريني لفظة اإلصالح
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صل و كي ن  حممل اجلدّ  علىالنطالق هاتني ا يتواحلرية. وسيكون من الضروري أن حنمل نقط
 .ونضعهما يف حواربني املنظورين 

 

 علمانية وال وملةذكرى يف سياق العاالحتفال ابل

شرعت املسيحية يف القرن السابق تتنامى لتصبح عاملية. وهناك اليوم مسيحيون   .10
يف  املسيحيون فيهيتنامى  ويف الوقت الذي ينتمون إىل خمتلف املذاهب يف مجيع أحناء العامل.

 متزايدة يفأمهية تدرجييًا وتتخذ الكنائس يف اجلنوب  .يتقّلص يف الشمالفإن عددهم  جلنوبا
هنا أهذه الكنائس النزاعات بني املذاهب يف القرن السادس عشر على  . ال ترىالعامل املسيحي

بكنائس أورواب ومشال أمريكا ومشاركتها إايها يف مذهبيًا وإن كانت مرتبطة  ا اخلاصة،صراعاهت
 سامهاتمالتعامل جبدية مع  2017العقيدة األساسية. وسيكون من املهم ابلنسبة إىل العام 

 .هاومنظور  تهاوأسئل الكنائس اجلنوبية
رت ذاليت جتاألماكن يف كنسية نسوا تقاليدهم المؤخراً و  ترك كثري من الناس الكنائس .11

بعد جيل ما تسلمته من  سّلمت الكنائس جيالً . يف هذه التقاليد، فيها املسيحية منذ قرون
 اهللا واإلنسانية والعامل يف استجابته ما فهمته عنالكتاب املقدس:  مما فهموا منالسابقني 

لوحي هللا ابملسيح يسوع، واحلكمة املتطورة على مدى األجيال بفضل اخلربة الطويلة يف 
لرتانيم والصلوات والتعليم كنسياً، وا إىل جانب أشكال العبادة اليت متّثل كنزاً  ،هللامع   عالقتهم

. وقد نتج عن هذا النسيان أن أصبح كثري مما فّرق الكنائس يف املاضي احملبةالديين وخدمات 
 واقعاً غري معلوم اليوم.

اتريخ اإلصالح  ًا سنتذكرفكيف إذ .على نسيان التقاليد املسكونية ال تقوم ولكن .12
ان وأمهاتنا يف ؤ آاب كان املذهبني؟  كال  ختاصم فيهالذي جيب أن حنفظ من ؟ ماذا 2017عام 

من  شيٌء اعتربوه ضرورايً وهو  ،اإلميان مقتنعني أن هناك شيئًا يستحق أن نناضل من أجله
فال تكون فقط موضوع كيف ميكن أن نسّلم التقاليد املنسية إىل معاصرينا و  أجل احلياة مع هللا.

كيف  ؟وجود مسيحي انبض ابحلياةلدعم سبًبا  بل تكوناهتام كمن يهتم ابألمور القدمية، 
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ينتمون إىل بطريقة ال حتفر خنادق جديدة بني املسيحيني الذين اليوم التقاليد  سلَّمميكن أن تُ 
 خمتلفة؟ مذاهب

 

 2017حتدايت جديدة للذكرى عام 

والشيء  .الكنيسة والثقافة عرب القرون على أوسع نطاق ممكن تفاعلتكثريا ما  .13
ؤدي يما زال يتفاعل معها و ثقافات البلدان و  يفعرب القرون  دخلحياة الكنيسة من كثري ال

 2017إن اإلعداد لعام  أحيااًن بشكل  مستقلّ  عن الكنائس.و  يومنا هذا،إىل حىت فيها  دوراً 
حيتاج إىل تعريف عناصر التقليد املختلفة املثبتة اآلن يف الثقافة لتفسريها وإقامة حوار بني 

 هذه املظاهر املختلفة. ضوءالكنيسة والثقافة يف 
 املسكونة. منذ مئة عام منتشرة يف أحناء "ةزماتيير اوالك" "اخلمسينية"أضحت احلركات  .14

أمورًا تبدو  جلداالت املذهبية القدميةمما جعل االقوية على أمور  جديدة هذه احلركات  شددتو 
ات ل حركشك علىيف كثري من الكنائس األخرى متواجدة . إن احلركة اخلمسينية ابلية

 احلدود املذهبية. هكذا تتخطىجمتمعات جديدة قواسم مشرتكة و وقد أوجدت ، "يةكرازمات"
 لعبسي إضافياً  وتفرز يف الوقت نفسه حتّدايً جديدة، هذه احلركة فرصًا مسكونية  لقخت إذن،
 .2017اإلصالح عام  ذكرىذا مغزى يف  دوراً 

أو  متجانسة مذهبياً  جمتمعاهتا انبينما كانت مئوايت اإلصالح السابقة تعقد يف بلد .15
متعددة  جمتمعاتيف أحناء العامل يف اليوم بلدان فيها أكثرية مسيحية، يعيش أكثر املسيحيني يف 

يف  اً فهي ليست أمراً إضافيّ . املسكونيةاحلركة على  اً يدجد تفرض هذه التعددية حتدايً  .األداين
يضّر املسيحية حنو بعضها البعض  املذاهب ن عِّداءأل ُملِّّح،ضروري و حياة الكنيسة، بل أمر 

من إمياهنم  قدراً تكشف الطريقة اليت يتعامل هبا املسيحيون مع اختالفاهتم و  .مبصداقية املسيحية
 ةاملسيحي االختالفات معن السؤال حول طريقة التعامل إللمنتمني إىل دايانت أخرى. 

هذا اجلانب ، ويستحق ية اإلصالحبدا ىيف مناسبة ذكر وال سيما  هو أمر مصرييّ  ةالداخلي
 .2017 العامتفكريان يف يف  خاصاً  انتباهاً 
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 الفصل الثاين

 مارتن لوثر واإلصالح ىلإجديدة  نظرة

 
 تذكرهنعن املاضي وكيف  هذكر نتولكن ما  ،ليس ابإلمكان تغيري ما حدث ابملاضي .16

يستحيل  بينمااً. مرور الزمن. ال شك يف أن التذكر جيعل املاضي حاضر ميكن أن يتغري مع 
 2017عام فيما يتعّلق ابلحضور املاضي يف احلاضر. و كيفية ميكن تبديل  فإنه  ،تغيري املاضي

 بل سرد ذلك التاريخ على حنو خمتلف. ،ليس املوضوع احلديث عن اتريخ خمتلفف
إذ  ،سرد اترخيهم بطرق جديدة يعيدونوثريني والكاثوليك للجتعل ا أسباب كثريةهناك  .17

بعضهم من بعض من خالل الروابط األسرية ومن خالل خدمتهم يف التبشري العاملي اقرتبوا 
 لفهمومن خالل مقاومتهم املشرتكة لالستبداد يف أماكن عّدة. غريت هذه العالقات العميقة ا

 إضافية للحوار املسكوين وأحباثً وأصبحت تقتضي بصورة ملحة طرقا جديدة  لآلخر املتبادل
ن و ر الالهوتيإذ قرّ  ،الكنائس لإلصالح فهوممتوّجه ركة املسكونية احللقد غريت  .جديدة

ا بل البحث عمّ  شركائهم يف احلوار،ثوابتهم املذهبية على حساب وراء  السعيّ املسكونيون عدم 
 ، حىت عند وجود مواقف متضاربة، وهذا سيقود إىل جتاوزهو مشرتك ضمن االختالفات

 الكنائس.بني االختالفات اليت تفرق 
 

 

 العصور الوسطى األحباث العلمية عنمسامهات 

. بعدة طرق ، وذلكملاضيوجهات النظر إىل ايف تغيري  كثرياً   العلمي ساهم البحث .18
الكنيستني الربوتستانتية ية لكّل من تارخيذلك الرواية الإلصالح، مشل فيما يتعلق اب

استخدام من خالل  خريالسابقة للتا النمطيةتصحيح الصورة  . وساهم ذلك يفوالكاثوليكية
أما وال اليت أحاطت بوجهات نظرهم وافرتاضاهتم املسبقة. حوالتفكري يف األ دقيقةأدلة منهجية 
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جديدة  ثاحبأعلى بشكل خاص فإن هذا األمر ينطبق  ،ابجلانب الكاثوليكي علقفيما يت
عّدلة لالهوت يرتبط ذلك ابلصورة امل ،ابلنسبة إىل اجلانب الربوتستانيتحول لوثر واإلصالح. و 

الدراسات لعصور الوسطى. وابلنسبة إىل واخر األ احرتاماً  كثرأوسع وأنظرة القرون الوسطى و 
 –من العوامل غري الالهوتية كبري  مثة اهتمام حديث بعدد يف أايمنا هذه، اإلصالحعن 

بية إىل الوعي لواقع االنتماءات املذهأدى وقد  .السياسية واالقتصادية واالجتماعية واحلضارية
 تلك احلِّقبة.قبل املّدون حاسم لقراءة التاريخ  تصحيح

 غالباً  ظالم كما وصفهالشديدة ا تُرى على أهناالعصور الوسطى أواخر مل تعد  .19
. ويظهر هذا االكاثوليك قدميً وصفها نظر إليها على أهنا نور ساطع كما الربوتستانت، وال يُ 

، وبني ةالداخلياحلياة عمق اخلارجي و  تديّنالبني  :تناقضات الكبريةالعصر اليوم وككنه زمن امل
العتماد القناعة اب، و "أان أعطيك لكي تعطيين"مبعىن  ،ذي يركز على األعمالالالهوت ال

املرتبطة ابملنصب الالمباالة جتاه االلتزامات الدينية حىت االلتزامات بني الكلي على نعمة هللا، و 
 الرهبانية. اجلمعياتض بع، واإلصالحات اجلادة كما يف الكنسي

الهوتية  تيارات مشل جسد املسيحبل ، كيااًن ذا وحدة متناغمةمل تكن الكنيسة   .20
أن القرن  املؤرخونويذكر  عىن الكنيسة.ملخمتلفة  مفاهيمَ متعددة، وحىت وأمناط حياة  تنوعة،م

على  ةالفرت  يف تلك من العلمانيني كثريٌ وحصل   .بورع خاص يف الكنيسة صفاخلامس عشر أتّ 
أن الهوت يساعدهم على إىل فكانوا متشوقني أن يستمعوا إىل وعظ أفضل و  ،ةدجيّ ربية ت

 ة وطّورها. لوثر مثل هذه االجتاهات الالهوتية والتقويّ  تبىّن ف .حياة مسيحيةيعيشوا 
 

 حول لوثر  ة يف القرن العشرينث كاثوليكياحبأ

االهتمام الكاثوليكي على شرين لقرن العيف احول لوثر  ةالكاثوليكي ألحباثات استند .21
يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر. فقد اتبع هؤالء والذي ازدهر بتاريخ اإلصالح 

اإلمرباطورية يف  يةالربوتستانت ذات الغالبيةالالهوتيني جهود السكان الكاثوليك يف املناطق 
د واملعادي لروما ومن ر أنفسهم من املوقف املنحاز لطرف واحيحر تل. سعى هؤالء األملانية
فرضية ال الكاثوليكيلبحث العلمي إىل اكانت االنطالقة ابلنسبة و  .ة للتاريخالربوتستانتيالرواية 
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فإن حياة  ،. وحبسب هذه النظرةحبّق كاثوليكيةعلى كاثوليكية مل تكن  يف داخلهأن لوثر تغلب 
وهكذا  ، لإلصالح طًا سلبياً كاان أمرًا سّبب إحباالعصور الوسطى  أواخر وتعليم الكنيسة يف 

 .بعضهمكانت هذه األزمة داخل الكاثوليكية سبباً يف جعل احتجاج لوثر مقنعاً ل
ورجل صالة حّي  شديد التديّن شخصُقدَِّمت صورة جديدة للوثر، على أنّه  .22

وأظهر البحث التارخيي املثابر والتفصيلي أن األدب الكاثوليكي الذي ظهر عن لوثر  .الضمري
 سو يكوخالِّ  سنِّ اوهي من اإلصالح قد َتثر كثريًا بكتاابتلقرون األربعة األوىل خالل ا

(Johannes Cochaleus،)  جورج من  الدوقومستشار ومعارض له  لوثرل معاصروهو
 كانتلوثر  عن  سو كوخالي أعطاهاالصورة اليت و  .(Duke George of Saxony) سكسونيا

من  خالق وهرطوقي. إن إجناز املرحلة األوىلومفسد لأل ةر للمسيحيومدمّ  جاحدراهب أنه 
 ريرحتهو تعاطف مع شخصية لوثر، املالنقد  ابلنقد ولكن تتصفيت االلوثر، و حول دراسة ال

 عنيف هذه الدراسات اجلدلية واملتخاصمة وجهة النظر املنحازة البحث الكاثوليكي من 
إىل أدى وتيني الكاثوليك أن ما هاّل لرصني ومتزن من قبل اأظهر حتليل اترخيي و  لوثر. شخصية

بل انتقادات لوثر  ،كعقيدة التربير  الرئيسية، اإلصالح مبادئسببه انقسام الكنيسة مل يكن 
  هي اليت كانت السبب الرئيسي.، حلال الكنيسة يف زمنه

متشاهبة كامنة نقاط لكشف عن ااخلطوة التالية للبحث الكاثوليكي حول لوثر كانت  .23
بني منوذجني من الالهوتيني ونظرايته، وذلك بفضل مقارنة منتظمة  الهوِت الفكر القواعد يف 

فهم من مّكن هذا العمل الالهوتيني وقد كويين ومارتن لوثر. ومها توما اال  ،ذهبنيامليف كل من 
معىن عقيدة يف البحث الكاثوليكي دقق الهوت لوثر ضمن إطاره اخلاص. ويف الوقت نفسه 

سياق الضمن اإلصالحية هنا ميكن أن نضع اهتمامات لوثر و . غرب سغأو  إقرارالتربير ضمن 
 أوغسربغ إقرارمما جيعل  العقائدية اللوثرية، االعرتافاتخمتلف صياغة الذي يشمل  وسعاأل

 ظاً على وحدة الكنيسة.فاحمعن اهتمامات اإلصالح و  مبدئياً  تعبرياً 
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 املشاريع املسكونية هتيئ الطريق لإلمجاع 

الهوتيني  ابدر به 1980هود مباشرة إىل وضع مشروع مسكوين عام أدت هذه اجل  .24
واعرتاف   ،أوغسربغ إقرارعام على تقدمي  450لوثريني وكاثوليك يف أملانيا مبناسبة ذكرى مرور 

مؤلفة من  الحقة جملموعة عمل مسكونية كبريإجناز  تال ذلك و . أوغسربغ قراركاثوليكي إب
. وأدت هذه البحث الكاثوليكي حول لوثر شروعاًعا ملتب ،بروتستانت وكاثوليكالهوتيني 

 3ت تفصلنا؟"هل ما زال ،عصر اإلصالح "إداانت دراسة املشرتكة إىل حبث عنوانه:لا
حتاد اللوثري العاملي الذي وقعه كل من اال 4"،املشرتك لعقيدة التربير إلعالنا"ُبين  .25

احلوار يف الوالايت أساس على  أيضاً و  ،، على هذا األساس1999والكنيسة الكاثوليكية عام 
كاثوليكي ولوثري إمجاع  على د البيان املشرتك وأك 5."التربير ابإلميان"حتت عنوان  املتحدة
  .احلقائق األساسية لعقيدة التربير ابإلميانحول 

 تطورات كاثوليكية

ود آابء الكنيسة وكتاابهتم يف العقالعودة إىل و  والليتورجيااستجابة للنهضة الكتابية  .26
دور الكتاب املقدس يف  قديروت احرتاممثل السابقة، عاجل اجملمع الفاتيكاين الثاين موضوعات 

تنقية واحلاجة إىل  ،مجيع املعّمدينإىل وإعادة اكتشاف الكهنوت العام ابلنسبة  ،حياة الكنيسة
 اإلنسانحرية  مركزيةو  ،خدمةعلى أهنا  وفهم دور الكنيسة  ،الكنيسةيف مستمرة وإصالح 

 مبا يف ذلك احلرية الدينية. ،تهومسؤولي
الكنيسة  هيكليةحىت خارج  حقو  تقديسعناصر وجود أيًضا على أكد هذا اجملمع  .27

يوجد، ن أ، ميكن هبا تتكّون الكنيسة وحتيا ومواهبهناك عناصر  :"وأكد اجملمع .الكاثوليكية
وذكرت هذه  ."ةر الكنيسة الكاثوليكية املنظو  حدودخارج حىت الكثري منها، بعضها أو 

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

Still Divide? tr. Margaret Kohl (Minneapolis, MN: Fortress, 1990). 
4
 The Lutheran World Federation and the Roman Catholic Church, Joint Declaration on the Doctrine 

of Justification (Grand Rapids, Michigan/Cambridge, U. K.: William B. Eerdmans,2000). Originally 

published as Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre (Frankfurt am Main: Verlag Otto 

Lembeck / Paderborn: Bonifatius-Verlag, 1999). 
5
 H. George Anderson, T. Austin Murphy, Joseph A. Burgess (eds), Justification by Faith, Lutherans 

and Catholics in Dialogue VII (Minneapolis, MN: Augsburg Publishing House,1985). 
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والرجاء واحملبة، وغري ذلك من  واإلميانكلمة هللا املكتوبة، وحياة النعمة، : "وهي العناصر
وحتدث اجملمع كذلك عن  (.UR 3" )أيًضا املنظورةالعناصر أو هبات الروح القدس الباطنية 

 :وأضافن". فصلو اإلخوة املن"اليت ميارسها  "للدين املسيحيالكثرية  ةرجيّ و الليتاألعمال "
وال شّك يف ، إبمكاهنان عنا عددًا كبريًا من شعائر الدين املسيحي و خوة املنفصلوميارس اإل"

كل كنيسة أو مجاعة. وجيب   وضاعأل اتباعاً حياة حقيقية بطرق قد ختتلف توّلد  أن، ذلك
 6.(UR 3ص" )شركة اخلالاعتبار هذه األعمال الليتورجية على أهنا قادرة على أن تؤدي إىل 

 أيًضاهذه اجلماعات، ولكن يف العناصر املنفردة واألعمال  فقطليس ليشمل وامتّد االعرتاف 
ع عن استخدامها مبثابة وسائل نتفروح املسيح مل مي"نفسها،  "اجلماعات املنفصلةو  الكنائس"

 .(UR 1.3" )خالصية
تطيع يس ،الفاتيكاين الثاين معيف ضوء التجديد الالهوِت الكاثوليكي يف اجملو  .28

 كان  حيرتموها ابنفتاح أكثر مماأن مارتن لوثر اإلصالحية و  مواقفروا ن يقدّ أالكاثوليك اليوم 
 املاضي.ممكًنا يف 

االعرتاف  . فتمّ كاثوليكيتهقاد التقارب الضمين مع اهتمامات لوثر إىل تقييم جديد لو  .29
وهانس كاردينال ي ويبدو هذا واضحا يف تقارير ها.ال انقسامالكنيسة أن نيّته كانت إصالح 

إعادة  قادو  7.والبااب يوحنا بولس الثاين( Johannes Cardinal Willebrands) يلرباندزف
كشاهد " لشخصه والهوته إىل فهم مسكوين جديد للوثر نياحملوريألمرين اذين اكتشاف ه

 ."لإلجنيل
ن يكوِّ هبا الطرق اليت  (Pope Benedict XVI) عشرالسادس  البااب بندكتوس بنيَّ  .30

وذلك عندما  ،هوت الكاثوليكي اليوماّل ل وروحياً  الهوتياً  ايً حتدّ مارتن لوثر بشخصيته والهوته 
 الوثر راهبً كان حيث  ( Erfurt" )ارفورت"وغسطيين يف مدينة دير الرهبان األ 2011زار عام 

 لوثر على حنو مستمر كان السؤال شغل ابل"ما : شارًحا عندها قال الباابو  .مدة ست سنوات
إهلاً كيف أجد . الطويلةالدافعة خالل رحلة حياته  فكان ذلك شغفه العميق والقوة ،عن هللا

األساس جلميع أحباثه الالهوتية وجهاده  كانو  وضمريه هذا السؤال قلبه شغل – ؟رؤوفاً 
                                                           
6
 Unitatis Redintegratio = UR 3.  

7
 Jan Willebrands, Lecture to the 5th Assembly of the Lutheran World Federation, on July 15, 1970, in 

La Documentation Catholique (6 September 1970), 766; John Paul II, Letter to Cardinal Willebrands 

for the Fifth Centenary of the Birth of Martin Luther, in Information Service, no. 52 (1983/II), 83–84. 
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 ،هذات مع اً بل كان جهاد ،أكادميية أحباثفلم يكن الالهوت ابلنسبة إليه جمرد  .الداخلي
هذا السؤال القوة كان  -؟ إهلًا رؤوفاً كيف أجد   .ان جهادًا من أجل هللا ومعهوابلتايل ك

ذا إذ من يكرتث حقًا هب. ؤثر يفَّ َتثريًا عميقاً يما زال وهذا أمٌر  ،الدافعة له مّدة حياته بطوهلا
؟ وعظنافماذا يعين اليوم السؤال عن هللا يف حياتنا؟ ويف  ؟بني املسيحيني حىت –اليوم  األمر

أساساً  يكرتثينطلقون من الفرضية اليت تقول إن هللا ال  ،نيحىت املسيحي ،معظم الناس اليومف
 8."خبطاايان وفضائلنا

 

 التطورات اللوثرية

فقد أدت خربات  .جديداً  تطوراً  اجتاز البحث حول لوثر وحول اإلصالح أيضاً  .31
 ،ملسيحية ابحلضارة الغربيةتني إىل ظهور فرضيات حول مسرية التاريخ وعالقة اياحلربني العامل

كما أعان احلوار مع   .طريقًا جديدة للتفكري يف لوثر الكرازةالهوت  ةعلى حني فتحت هنض
املؤرخني على دمج عناصر اترخيية واجتماعية يف وصف حركات اإلصالح. فاعرتف 

ثوليك الكا عنداملصاحل السياسية ليس فقط مع الالهوِت بتداخل الفكر ن اللوثريون و الالهوتي
احلوار مع الالهوتيني الكاثوليك على التغلب على طرق الفهم  ساعدهمكما و أيضاً.   عندهمبل 

ملظاهر تقاليدهم اخلاصة على حنو و ليصبحوا انقدين للذات  ،املنحازة جلانب واحد لنمطيةا
 كرب.أ

 

 ةاملسكوني اتأمهية احلوار 

اليت تعرب عن حقيقة اإلميان و  ،لعقائد اخلاصة بكنائسهمابيلتزم املشاركون يف احلوار  .32
عارض تت وحىتأهنا رمبا ختتلف بل  العقائد يف غالبية األمور، إالهذه  تتشابهو  .حبسب قناعاهتم

                                                           
8
 Benedict XVI, Address, Meeting with the Council of the Evangelical Church in Germany, 

September 23, 2011, at 

www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2011/september/documents/hf_ben-

xvi_spe_20110923_evangelical-church-erfurt_en.html;translation altered. 
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بسبب االختالف يف  ضروريٌّ  التشابه، وهو إن احلوار ممكن بسبب تها.غاصيطريقة يف 
 .الصياغة

تلفة ويفهمون معاين خمالهوتية احلوار أن املشاركني فيه يتحدثون بلغات  بنّي يو  .33
ويفكرون  ّيزون بني األمور بطريقة خمتلفةميهم ف .على حنو خمتلفواالصطالحات الكلمات 

أن ما يظهر متعارضًا يف التعبري، ليس متعارضًا يف اجلوهر. وينبغي  فكرية خمتلفة. إال قوالبب
يف هذه العقائد  اليت صيغت فيهاتفسري النصوص من أجل حتديد العالقة بني العقائد املتعددة 

ميّيز حقيقة أين يوجد اختالف أو تعارض، وأين للمرء أن يسمح سهذا  .ضوء السياق التارخيي
 ال يوجد.

يعين احلوار املسكوين التحول من أمناط الفكر اليت تنبثق من الرتكيز على االختالفات و  .34
مشرتك بينهم وعندئذ وبداًل من ذلك ينظر املشاركون يف احلوار أوال إىل ما هو  .بني املذاهب

على  أو التعامل معها االختالفات ل هذهاغفإال يتم و  .أمهية اختالفاهتممدى فقط يفّكرون يف 
 ألن احلوار املسكوين هو البحث املشرتك عن احلق يف اإلميان املسيحي. ،حنو عرضي



 

24 
 

 الفصل الثالث

 الكاثوليكي  عرض اترخيي لإلصالح اللوثري والردّ 

 
ورغم اختالف وجهات  .معاً  م على سرد قصة اإلصالح اللوثريحنن قادرون اليو  .35

قادرون على التغلب على َتويالت تقليدية معادية  نافإن ،النظر اللوثرية والكاثوليكية
وذلك ابحلوار  ،ر أحداث املاضيلتذكّ  د طريقًا ُمشرتكاً جنلكاثوليكية كي اللربوتستانتية و 

 ة،االختالف الالهوتي نقاطصف اتم للتاريخ ومجيع . وال ينطوي الفصل اآلِت على و املسكوينّ 
بعض املواقف التارخيية األكثر أمهية واملسائل الالهوتية اخلاصة ابإلصالح يف يربز فقط  إمنا

 القرن السادس عشر.
 

 ما معىن اإلصالح؟

إىل فكرة تغيري وضع ( reformatio)يف اللغة الالتينية قدمياً  "اإلصالح" أشارت لفظة .36
أما يف العصور الوسطى  .ابلعودة إىل أوقات أفضل كانت يف العصر القدمي حايل سيء
من  "إلصالحاب"بدأت الرهبنات . يف أديرة الرهبانيف سياق إصالح غالبًا فهوم املفاستخدم 

. وقد أُنشئت إحدى اكرب منط احلياة الرهبانيةو االحنالل الذي أصاب النظام التغلب على  أجل
 .(Cluny) ينو القرن العاشر يف دير كلاحلركات اإلصالحية يف 

 انشغلتو ة. سيالكنكل العصور الوسطى يف  أواخر ق مفهوم ضرورة اإلصالح يف بّ طُ  .37
يف عمل  اإلمرباطورية الرومانية املقدسة يفاجملالس التشريعية  كلتقريبًا  و الكنسية  اجملامع

( The Council of Constance( )1414- 1418) كونستانس  معجم نظر. و "اإلصالح"



 

25 
 

ونشرت على حنو واسع وثيقة  9".األعضاءيف الرأس ويف "إصالح الكنيسة على انه ضرورة  يف
 دعت إىل(، Reformation Keyser Sigmunds)عرفت ابسم "إصالح سيجموند"  إصالح

يف هناية القرن  وانتشرت فكرة اإلصالح أيضاً  .النظام القومي يف مجيع مناحي احلياة إعادة إحياء
 10عشر يف احلكومة واجلامعة. اخلامس

 خلمس والتسعنياشرح  كتابه  فيف ".اإلصالح"أن استخدم لوثر مفهوم  ندرَ  .38
أو عدة  ،البااب أيعمل اإلنسان،  إىل إصالح ال منالكنيسة لوثر: "حتتاج ح ، صرّ احتجاجاً 

من  يبل ابحلر  ،مجعأع العامل صن، ولكن من ، وهو ما أظهره اجملمع األخريالكرادلة أي ،رجال
املناسب هلذا  زمنصنع هللا وحده. على أيّة حال، فإن هللا وحده الذي خلق الزمن يعلم ال

نظام ك  ،لفظة اإلصالح ليصف جوانب التحسينات على النظاملوثر استخدم و  11اإلصالح."
دعا  1520عام املسيحيني" خطاب إىل النبالء " عن اإلصالح أطروحتهويف  .اجلامعات مثالً 

 12يسمح مبناقشة اقرتاحات اإلصالح. "حرّ و دل جملس عا"إىل 
شمل واليت ت ،من األحداث التارخيية موعةأضحى مصطلح " إصالح" داللة على جم .39

أي من الزمن الذي نشر فيه مارتن لوثر  ،1555إىل  1517سنوات من ال احلصريابملعىن 
نسي الذي اجلدل الالهوِت والك ختلطاو اخلمس والتسعني إىل صلح أوغسربغ.  احتجاجاته

السياسة واالقتصاد والثقافة لصلتها ابألوضاع القائمة يف يف حقول  أثره الهوت لوثر بسرعة 
م لوثر وما قصد ا علّ هو أبعد مممبصطلح اإلصالح إىل ما  ميتد املعىن املرتبطو  .ذلك الوقت

 Leopold von)ه نكِّ افون ر لد يعود إىل ليوبو  حقبة زمنيةإليه. إن مفهوم اإلصالح كداللة على 

Rankeعصر اإلصالح"مصطلح وأشهر تداول  ( يف القرن التاسع عشر، وهو أول من". 
                                                           
9
 Council of Constance, session 3, 26 March 1415. 

10
 See The Lutheran World Federation and Pontifical Council for Promoting Christian Unity, The 

Apostolicity of the Church: Study Document of the Lutheran–Roman Catholic Commission on Unity 

(Minneapolis, MN: Lutheran University Press, 2006), 92, n. 8. 
11

 Martin Luther, Explanations of the Ninety-Five Theses, tr. Carl W. Folkemer, in Helmut T. 

Lehmann and Jaroslav Pelikan (eds), Luther’s Works, American Edition, 55 vols, (Philadelphia and St. 

Louis, 1955–1986), 31:250 (=LW); WA 1, 62, 27–31. 
12

 Luther, To the Christian Nobility of the German Nation concerning the Reform of the Christian 

Estate, tr. Charles M. Jacobs, rev. James Atkinson, in LW 44:127; WA 6, 407, 1. 
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 تاجلدل حول الغفراان :اإلصالح اشتعال قضية

أطروحاته اخلمس أو  احتجاجاته، أرسل لوثر 1517تشرين األول من عام  31 يف .40
لة بعث هبا إىل وذلك كملحق لرسا "،تالغفراانوقوة جدل حول فعالية "والتسعني بعنوان: 

قلقه  لوثر يف الرسالةوأوضح  (.Albrecht of Mainzز )ينايف مألربت رئيس أساقفة األبرشية 
، سؤولية رئيس األساقفةعن الغفراانت وممارستها، األمر الذي كان يتم مبوعظ الحول  كبريال
ونيموس يف . وكتب رسالة يف اليوم نفسه إىل أسقف أبرشيته هري إحداث تغيري يف الواقع هحثّ و 

إىل  االحتجاجات. عندما أرسل لوثر هذه (Hieronymus of Brandenburg) براندنبورج
 أكادميياً  نقاشاً  ثريأن يكان يريد  ،يتنربجفيف  لكنيسةعلى بوابة اوقام بتعليقها  بعض زمالئه

 .تالغفراان ةنظرية وممارسوحباجة إىل إجاابت تتعلق بحول أسئلة مفتوحة  اً يعلن
الغفران  هموقد فُ  يف ذلك الوقت. تقوىيف مفهوم ال مهماً  دوراً  تالغفراانية قض لعبت .41

أن يقدرون املسيحيون  كانو  .غفر ذنبهاكان قد خطااي   سببهعن عقاب زمين  صفحٌ على أنه 
من خالل عمل الكنيسة  – ةالصدقأعمال احملبة و مثل الصالة و  – ددةبشروط حمينالوا غفراان 

 .املسيح والقديسنياستحقاقات كنوز   وتطبق على التائبنيتعطي  اأهنعتقد كان يُ   اليت 
ميكن هل تساءل و  .ابلروحانية املسيحية ضرّ ت تحبسب رأي لوثر فإن ممارسة الغفراان .42

وهل يتحول أي عقاب يفرضه الكهنة إىل  .هللا هافرض تأن حترر التائبني من عقاابللغفراانت 
فضل يتوبة صادقة  التائب لتطهريي أنّ ا أو لشفائيااملطهر؟ وهل يعين هدف العقاب 

مث أليس من األفضل ان يعطى للفقراء املال املقدم  ؟العقوابت ومعاانهتا بداًل من التحرر منها
  كان البااب مينح منه الغفراانت.ذي  الالكنيسة تساءل أيضاً عن طبيعة كنز و  ت؟الغفراانلنيل 

 

 لوثر إىل احملكمة تقدمي 

ت ضجة حدثأأحناء أملانيا و مجيع خلمس والتسعون بسرعة يف ا الحتجاجاتاانتشرت  .43
هم ابهلرطقة. تّ ي ُ  سوفن لوثر عندها أ شيعن. أحلمالت الغفرا ابلغاً  كما أحدثت ضرراً   عارمة
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اخلمس والتسعني  الحتجاجاتابينز بعث رئيس أساقفة ما 1517 من عام ويف كانون األول
 .إىل روما مع مواد إضافية لدراسة الهوت لوثر

 حدث علين ما أنه مل يكن خيطط إلثرةوال سيّ  ،فوجئ لوثر برد الفعل على أطروحاته .44
مجهور  قرأهاأطروحاته إذا  ه ميكن بسهولة أن ُيساء فهموخشي أن .بل إلقامة نقاش أكادميي

  ".حول الغفران والنعمة"العامية غة ابلل ةنشر عِّظ 1518يف هناية شهر آذار و وهلذا  .واسع
لدى اجلمهور األملاين. ولقد  معروفاً على حنو استثنائي مما جعل لوثر  شرة انجحةكانت هذه الن

هنائية خالصة ليست  ،املقرتحات األربعة األوىل، ابستثناء احتجاجاتهلوثر مرارًا على أن  أصرّ 
 بل مقرتحات مكتوبة للمناقشة.

 البااب يف لطةَ الكنيسة وس عقيدةِّ سببا لتدمري لوثر  تعاليمُ تكون  الن أبروما  اهتمت .45
ولكن احملكمة انتقلت إىل  .أمام حمكمة خاصة للدفاع عن الهوتهُدعي لوثر إىل روما ف. روما

األمري املنتخب ملقاطعة سكسونيا  طلببناء على  غوغسرب أأملانيا إىل اجمللس اإلمرباطوري يف 
 Cardinal) يتاُنسكا  الكاردينال فُ وِّضَ حيث  (،Frederick the Wise) فردريك احلكيم

Cajetan )يرتاجع عّما كتبه، أن البابوي أن على لوثر هذا التفويض  ونصّ  .ابستجواب لوثر
وبعد االجتماع  .يعتقله وأيِت به إىل روماأن فورًا أو  هردينال السلطة أن حيرمالكلفإن  وإال

بشكل رمسي و  حاالً  فكصدره البااب سلطة التعليمية يف روما،لل بياانً  غمن أوغسرب  يتاُنسأرسل كا
 13لوثر. احتجاجاتعلى  دون إبداء أي ردّ و 

حرمان لوثر. عرض التباس مستمّر أدى إىل  اكمةرافق القضية يف كل مدة انعقاد احملو  .46
داث من خالل الذي كان يتابع األحاجلمهور كان مع حججه. و وقدم للنقاش لوثر أسئلة 

لوثر  دَ عِّ وقد وُ ى حججه. نشرات وكتيبات عن موقفه وعن احملاكمة، كان ينتظر ردًّا عل
 سمح له ابلدفاع عن نفسه يف احملكمة،ه سيُ عد أننه وُ أورغم  ،ية حالأعلى  .مبحاكمة عادلة

 ن أنه هرطوقي. علَ موقفه وإما أن يُ رتاجع عن خرى أنه إما أن يتلو األفقد تسلم الرسالة مرّة 
رمسي احتجاجي إعالن ويف  ،1518يف الثالث عشر من تشرين األول  .47

(protestationأعلن لوثر ) ال يستطيع أن  لكنهو  تفاق مع الكنيسة الكاثوليكيةانه على أ
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أنه على خطك. ويف الثاين والعشرين من الشهر نفسه أصّر ثنية  أُقنِّعإال إذا يرتاجع عن موقفه 
 ة.كاثوليكيلكنيسة التعليم ا عّلم يف إطاريفكر و يأنه على 

 

 فاشلةلقاءات 

 ،يتنربجفبروفيسور  ،لوثركتاابت  ةشديد بدقةدرس قد  سانُ الكاردينال كايتكان  .48
 لوثر فكساء فهم ،هلا فهمه اخلاصحبسب شرح أعمال لوثر  هأن إال. حبوًث عنها حىت وكتب

عن  وصحيحاً دقيقًا   قدم عرضًا مفصَّالً  ولو أنه ،اإلمياناخلالص بناء على  َتكيدابلنسبة إىل 
. ويف أثناء سكايتانُ   ذا اطالع حسن على الهوت همن انحيتلوثر مل يكن و  .لوثر موقف

مل تتوفر الفرصة للوثر و  وكان يُطَلب منه فقط الرتاجع عن موقفه. احمدودً كان النقاش ،  التحقيق
واجه اثنان من الهوتيي القرن السادس عشر البارزين تكساة أن يإهنا مل .لفهم موقف الكاردينال

 للحكم على أحدمها ابهلرطقة. ةيف حمكم
وقد حرص  .جديدةجدلية مواضيع  مثرياً  ،تطور الهوت لوثر بسرعة يف السنني التالية .49

املدان على الدفاع عن موقفه الكتساب حلفاء له يف مقاومة الذين كانوا على  الالهوِتلوثر 
إذ ساند بعضهم لوثر  ،وشك إعالنه هرطوقياً. فظهرت منشورات كثرية يف االجتاهني املتعارضني

يف اليبزغ  1519سوى جدال واحد، وذلك يف العام  عض اآلخر. ولكن مل جيرِّ بالوعارضه 
(Leipzig،)  تادتلشتاين فون كار نشبود ندرايسأبني (Andreas Bodenstein von 

Karlstadt ) ويوهانس إيك ،جانب منولوثر (Johannes Eck) جانب آخر. من 
 

 إدانة مارتن لوثر

العاشر  ونالبااب ال إىل أن قررل هذه الفرتة لوثر خال ضداستمرت الدعوى القضائية  .50
(Pope Leo X )أن على نه جُمرب العاشر أ ونالبااب الشعر  "،املهام الرعوية" حبكم دخل.أن يت

حىت أن هذا  "،حيرفون الكتاب املقدس ويزيفونه"من أولئك الذين  ستقيم"اإلميان امل"حيمي 
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قُْم ا بعنوان "هيّ مرسومًا اببواًي 1520حزيران  15يف فكصدر  14اإلميان "مل يعد إجنيل املسيح".
َذت يةتعليمقضية ( أدان فيه إحدى وأربعني Exsurge Domine)" اي رب من منشورات  ُأخِّ

 وابلرغم من وجودها يف كتاابت لوثر وصحة اقتباسها فقد اقتطعت .املختلفة التعليمية لوثر
مثرية هرطوقية أو "أهنا التعاليم على هذه  وصف هذا املرسوم .من سياقها اخلاص هذه التعاليم

للحقيقة  مفسدةلآلذان التقية أو خطرة على العقول البسيطة أو  ؤذيةم خاطئة أو أو للشك
. ويف هناية املرسوم ة قضيةحتديد أي وصف ينطبق على أي دونمن ولكن  15"الكاثوليكية
أيمل  . ومع ذلك فهو حوارلل عرضهيف الرد على  فشللوثر   البااب عن إحباطه ألنالبابوي عرّب 

 ستني يوماً لوثر العاشر  الونوقد منح البااب  عن أخطائه.ويعود يف قلبه خيترب لوثر جتديدًا أن 
  .وإما أن يواجه احلرمانأخطائه  عنرتاجع إما أن يف ،ليرتاجع عن موقفه

إىل  املرسوم البابوي يف أملانيا نشرااللذان ( Aleander) رندِّ ايلِّ أو ( Eck) دعا إيك .51
 يأحرق بعض الهوتي 1520كانون األول   15 ردًا على ذلك، ويف .لوثر كتاابتحرق  

 ويننإىل إحراق بعض الكتب، تعرف اليوم أبهنا كتب "يف احلق القا تنربجفي اإلصالح يف
وهلذا أضحى  .ألقى لوثر ابملرسوم البابوي يف النارو عارضي لوثر، ملبعض كتب و  ،"الكنسي

 Decet) بابويملرسوم الحرم لوثر ابفُ  لرتاجع عن موقفه،كن مستعدًا لواضحًا أن لوثر مل ي

Romanum Pontificem ) ،"يف الثالث من كانون الثاين عام أي: "من واجب احلرب الروماين
1521 . 

 

 سلطة الكتاب املقدس

إىل صراع حول السلطة. وقد فقدت اإلدارة  تحول الغفراان من صراعحتول الصراع  .52
بناء على إلحلاحها رمسيًا على سلطتها بداًل من املناقشة وذلك لوثر يف نظر ها البابوية سلطت

لكتاب املقدس ل ات الالهوتيةسلطالاعترب لوثر أن يف ُمستهل الصراع  أدلة من الكتاب القدس.
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الوحدة ولكن هذه  شكل وحدة واحدة.كانت ت آابء الكنيسة والتقاليد الكنسية القانونيةو 
املفسرون الكاثوليك يف روما يُ َفسّرها  كما  ج لوثر أن القواننيتستناا عندمالحقًا طمت حت
حول سيادة  يكن النقاشمل  ،جلانب الكاثوليكيإىل اوابلنسبة  .تناقض مع الكتاب املقدست

 للكتاب املقدس. صحيحبل حول التفسري ال ون به،يُقرّ ، إذ هو أمٌر الكتاب املقدس
بل اعتقد أهنا تناقض رسالة الكتاب  ،لبياانت روما كتابياً   لوثر أساساً  عندما مل يرَ  .53

حىت إبقرار  –املثري للجدل تصريح وهبذا ال ".الدجال "املسيح هوشرع يفكر أن البااب  ،املقدس
ن البااب أأن يقوله املسيح و  أرادمل يسمح للمسيح أن يقول ما  يقصد أن البااب لوثر كان–لوثر 

 دعى البااب أن منصبه مؤسسان اخلضوع لسلطته. م جعل نفسه فوق الكتاب املقدس بدالً 
 .هذا االدعاءعلى أدلة كتابية  على حني مل يتمكن لوثر من إجياد "،إهليّ  قّ "حب
 

 (Worms) لوثر يف فورمس

ن الشخص إف ،حبسب قوانني اإلمرباطورية الرومانية املقدسة اخلاصة ابلشعب األملاين .54
على أن  ة.لوقت نفسه حلرمان اإلمرباطوريسيخضع يف االكنسي قع عليه احلرمان يالذي 

يف صدر )الذي دعي لوثر استف .ق سلطة مستقلة مع لوثرن حتقّ وا أطلب فورمس أعضاء جملس
لوثر  توقع .املدينةمان ليدخل ألااإلمرباطور وضمن له  إىل فورمس( يقو هرطأبنه عالن اإلحقه 

تب بعض املؤلفات اكهو   هلرح عليه السؤال من ذلك طُ  وبدالً  ،مناظرة داخل اجمللس
 ؟ أن يرتاجع عما كتباملوضوعة على الطاولة اليت أمامه وهل هو على استعداد 

 ،"إال إذا اقتنعت بشهادة الكتاب املقدس شهرية:ال هبكلمات هذا العرضلوثر على  ردّ  .55
كوا  خطأهنم أب واضح )ألنين ال أثق ابلبااب وال ابجملالس وحدها الن من املعروف جيداً  مبنطقأو 

 ةوضمريي أسري لكلم ،زم ابلكتاب املقدس الذي اقتبست منهتفكان مل ،وانقضوا أنفسهم( اً كثري 
بل ليس ابألمر الصحيح  ه ليس  من األمانألن أتراجع عن شيء، وال أريد أن فال أقدر .هللا

 16آمني." .ليساعدين هللا .ضمرييانقض أن أ
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 .أوضح فيه نياتهمميز طاب ( خبEmperor Charles V)اإلمرباطور شارل اخلامس  ردّ  .56
الدفاع الدائم هو واجبهم  اعتربوا أننه ينتمي إىل سلسلة طويلة من امللوك الذين أفكشار إىل 

على واعتمد يف جداله  .نه يقوم ابلواجب نفسهأو  "خلالص النفوس"عن اإلميان الكاثوليكي 
عرب السنوات األلف خيطئ عندما يؤمن برأي يعارض موقف املسيحية  أن راهبًا منفرداً 

 17املنصرمة.
لوثر خارجًا عن القانون وينبغي اعتقاله أو حىت قتله وأمر احلكام  فورمساعترب جملس  .57

لوثر كانت مقنعة لكثري من األمراء واقف مبا أن ملكن أبية وسيلة. و  "اهلرطقة اللوثرية"بقمع 
 .قرارعن تنفيذ الفإهنم امتنعوا  ،دنوامل
 

 بداايت حركة اإلصالح

حاولوا دا فهم لوثر لإلجنيل مقنعًا لعدد متزايد من الكهنة والرهبان والوعاظ الذين ب .58
عظاهتم. وقد ظهرت عالمات واضحة يف هذا الشكن فقد تناول العلمانيون يف هذا الفهم تبين 

توقف البعض عن التقيد و  ،وتزوج بعض الكهنة والرهبان حتت الشكلني،الشركة املقدسة 
 .الذخائرو  أليقوانت والصورقف عدم احرتام ل، وظهر يف بعض املواظمتهوأن بقوانني الصيام

يف  صالحالا بل كان اهتمامه ورغبته العميقة ،كنيسة جديدة  ئ يقصد لوثر أن ينشمل .59
املمارسات والعقائد اليت اإلسهام يف إصالح  ، حماوالً متزايداً  وأخذ يلعب دوراً  .جماالت عديدة

ويف  .كانت بعيدة عن الكتاب املقدس أو مناقضة لهو  ،بدت قائمة على سلطة بشرية فقط
كهنوت مجيع دافع عن   1520 ( يف عامTo the German Nobility) ""للنبالء األملان مقالته

العلمانيون دوراً  لعبوقد  .إصالح الكنيسةيف لعلمانيني أكرب لعن دور  ابلتايلو  املعمدين
 أانساً عاديني.أم إقطاعيني  مهماً يف حركة اإلصالح سواء أكانوا أمراء أم
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  املراقبةاحلاجة إىل 

فقد اختلف  لتنظيم اإلصالح،مركزية  مؤسسة وأخطة مركزية  هناكأنه مل يكن ا مب .60
. تفقدية فربزت احلاجة إىل تنظيم زايرات رعوية .و بني قرية وأخرىأوأخرى  مدينةالوضع بني 

من األمري املنتخب ملقاطعة  صلحونب املطل ،وإذ تطلب هذا األمر موافقة األمري أو النبالء
. ومل 1527وذلك عام  يسمح هلا ابلعملو  تفقديةسكسونيا أن يؤسس جلنة زايرات رعوية 

 ، بلفحسب تقتصر مهمتها على تقييم العظات وخدمة العبادة العامة وحياة رجال الدين
  ملعيشتهم الشخصية.إيرادات هلم أن تضمن أيضاً عليها 

اخلدام رؤساء مبهمة اإلشراف على الّلف ا يشبه احلكومة الكنسية. وكُ نّصبت اللجنة م .61
ترتيب طقوس وفحصت اللجنة أيضًا  .إقليم ومراقبة عقائدهم ومنط حياهتمكّل يف  املرسومني 

يعاجل للخدام اب دليل نشر كت 1528هذه الطقوس. ويف العام  وحدةوأشرفت على  العبادة
 يفورًا مهمًا يف اتريخ العقيدة قد لعبت هذه اللجان د. و العقائد واملشكالت العمليةأهم 

 اللوثرية. خمتلف التوجهات
 

 تقدمي الكتاب املقدس إىل الشعب

وذلك  ، فيتنربجترجم لوثر الكتاب املقدس إىل اللغة األملانية مع زمالئه يف جامعة  .62
رفة الروحية االخنراط يف املع ومنأبنفسهم، ته اءكي يتمكن العدد األكرب من الشعب من قر ل

اللوثريون مدارس لكال  املصلحوندمة حياهتم الكنسية. ولذلك السبب أنشك خلوالالهوتية 
 إبرسال أبنائهم إىل هذه املدارس. هايلوقاموا جبهود إلقناع األ اجلنسني

 

 التعليم املسيحي والرتانيم

 اخلّدام لتحسني املعرفة الضعيفة يف اإلميان املسيحي بني تعليم ديين كتب لوثر كتاب .63
 Small أو الكاختسموس الصغري الصغرياملسيحي التعليم وأطلق عليه اسم كتاب  والعلمانيني
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Catechism)) أو  الكبرياملسيحي التعليم آخر دعاه كتاب  مث ألّف كتاابً  القراء. كلّ وقد كتبه ل
لكتابني وشرح يف ا .والعلمانيني املثقفني خّداملل Large Catechism)) الكاختسموس الكبري

املعمودية  السريّن املقدسني أيية وقانون اإلميان املسيحي و الوصااي العشر والصالة الرابن
، اَتثريً كتب لوثر وهو أكثر   ،املقدسة والعشاء الرابين. على أن كتاب التعليم املسيحي الصغري

 عامة الشعب.ز معرفة اإلميان بني عزّ فقد 
حي هذه مساعدة الناس أن يعيشوا حياة كان القصد من وراء كتب التعليم املسيو  .64

مسيحية وأن يكتسبوا القدرة على التمييز الالهوِت والروحي. ووضحت هذه الكتب أن اإلميان 
 ، بل جيب أيضًا َتكيدفحسب ملصلحني مل يكن جمّرد الثقة ابملسيح وبوعودهإىل اابلنسبة 

 تعّلمه. أن ن مضمون اإلميان ووجبَ 
شروا كتب الرتانيم، وذلك من أجل تشجيع العامة على ون أّلف املصلحون ترانيمو  .65

يف الروحانية اللوثرية  واضحًا ثبتاً أثرًا هذه الرتانيم تركت و املشاركة يف اخلدمات الكنسية. 
 . مجعاء من إرث مثني للكنيسةال يتجزأ وأصبحت جزءاً 

 

  الرعاايخدام 

كتب و ، املعروفة آنذاك عاميةابللغة الالكتاب املقدس اللوثرية  يف الرعاايأصبح اآلن  .66
هناك مشكلة  يتالكنسية. وبق اتاخلدمنظام ، والرتانيم، ونظام كنسي، و املسيحي التعليم

كان الكثري من الكهنة والرهبان قد حتولوا يف سنوات و . للرعاايرئيسية، وهي توفري اخلدام 
هج سريًعا أن هذا الن تبنّي اإلصالح األوىل إىل خدام لوثريني، وكان عددهم يفي الغرض. ولكن 

 . يف إجياد خدام الرعااي مل يعد كافياً 
قبل أن يقوموا خبدمات  1535أن املصلحني انتظروا حىت عام  إىل االنتباه من امللفت .67

أعلن  1530أوغسربغ الذي صيغ عام  يف أملانيا. ويف إقرار رسامة خاصة هبم يف فيتنربج
قفة إذا وافقوا على السماح ابلوعظ ابإلجنيل املصلحون أبهنم كانوا مستعدين إلطاعة األسا

 خيارين: إما املصلحني أن خيتاروا بني. فكان على حبسب إميان اإلصالح. ولكن هذا مل حيصل
عن الوعظ  األساقفة، وابلتايل التخّلي على يداحلفاظ على الطريقة التقليدية لرسامة الكهنة 
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 على يديقوموا برسامة قسس  و إلميان أن حيافظوا على هذا ا حبسب إميان اإلصالح، وإما
 "الرسائل الراعوية"تقليد  يفسر مستندين على اختار املصلحون اخليار الثاين، فقسس  آخرين. 

 يف الكنيسة األوىل.  ((Jerome أو جريوم إيرونيُمسيعود إىل زمن 
عن ، نيابة فيتنربجكلية الالهوت يف اهليئة التدريسية يف  يف أعضاء ، الهوتيونقام و  .68

ومتت الرسامات يف والنظر يف عقيدهتم وسريهتم.  ابمتحان املرشحني اجلدد للرسامةالكنيسة، 
ن اخلدام كانوا يرمسون من أجل خدمة كل الكنيسة. إاملرسومني، إذ  رعاايوليس يف  فيتنربج

كانت الكنيسة اجلامعة. و  ة املرسومني على تعاليمموافقطقوس الرسامة تؤكد على  توكان
 لروح القدس. ا وضع األيدي وصالةتقوم ب الرسامة

 
 

 احملاوالت الالهوتية للتغلب على الصراع الديين
تسوية الصراع الديين الذي سببه اإلصالح اللوثري. ( 1530)أوغسربغ  إقرارحاول  .69

مع تعليم "الكنيسة  على أهنا متفقة( التعاليم اللوثرية 21-1)البنود  إلقرارقدم اجلزء األول من ا
( التغيريات اليت ابدر 28-22اجلزء الثاين )البنود  ذكرو  18ة، أو الكنيسة الكاثوليكية".اجلامع

اليت ُفهَِّمت على أهنا "ممارسات خاطئة"، وبنيَّ مارسات بعض املهبا املصلحون لتصحيح 
تلخيص يف هذا يف هناية اجلزء األول: " قرارهذه التغيريات. وينص اإلبت جأو  اليتاألسباب 

، امعةاجلالكنيسة املقدس أو  لكتاباومن الواضح أن ال شيء فيها خيالف  عاليمنا.شبه كامل لت
الذين فومبا أن األمر كذلك،  .، هذا ما يؤكده كاتبو هذه التعاليمالكاثوليكيةوال حىت الكنيسة 

 19يدَّعون أن مجاعاتنا هي هرطوقية فدينونتهم ابطلة وخاطئة".
املصلحني اللوثريني احلفاظ على وحدة  قصد و شهادة قوية علىهلأوغسربغ  إقرارإن  .70

ّت وبشكل صريح عرض االختالفات على أهنا غري و الكنيسة والبقاء ضمن الكنيسة املرئية. 
  يف إمجاع الرأي. ذا شبيه مبا نقول فيه اليوم إن هناك اختالفاً أساسية بل ثنوية، وه

                                                           
18

 The Augsburg Confession, Latin text, in Robert Kolb and Timothy J. Wengert (eds), The Book of 

Concord: The Confessions of the Evangelical Lutheran Church (Minneapolis, MN: Fortress, 2000), 

59. 
19

 Ibid. 
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أوغسربغ،  إقرارعلى رأى بعض الالهوتيني الكاثوليك مباشرة احلاجة إىل الرّد و  .71
اإلقرار . تتبع هذا الدحض وبشكل منهجي نّص قراروأصدروا بشكل فوري دحضًا هلذا اإل

أوغسربغ يف َتكيد عدد من التعاليم املسيحية  إقرار. وكان مبقدور الدحض املوافقة مع وحججه
عاليم واملسيح واملعمودية. ولكن الدحض رفض عددًا من التاألقدس األساسية مثل الثالوث 

. الكنيسة آابءالكتاب املقدس وشهادة عقائد تتعلق ابلكنيسة واألسرار على أساس  يفاللوثرية 
 1530ومبا أن اللوثريني مل يقتنعوا ابحلجج املتضمنة يف الدحض، ّت إنشاء حوار يف أواخر آب 

 من يتمكن، لكن هذا احلوار مل "الدحضيف "و  "قراراإل" يفالفروقات التقريب بني من أجل 
 تسوية الفروقات يف القضااي املتعلقة ابلكنيسة واألسرار. 

 اة "حمادثت دينية"حماوالت أخرى للتغلب على النزاع يف اللقاءات املسمّ أقيمت و  .72
(Religionsgespräche)،  شوذلك يف مدينيت( برّي وهاجيناوSpeyer/Hagenau يف عام )

 (Regensburg)ويف رجينزبورج ، 1541و 1540يف األعوام  (Worms)س ويف فورم 1540

أو أخوه امللك فريديناند اإلمرباطور هذه الندوات دعا إىل وقد  .1546-1541عام 
(Ferdinand،)  إلمرباطور. وكان اهلدف إقناع اللوثريني ابلعودة إىل لوجرت بقيادة ممثل

 ها.واملؤامرات والضغط السياسي دوراً مهماً في املراوغات لعبتقناعات خصومهم. وقد 
كتاب   "يف ،عقيدة التربيريف ما خيتص ب قّيمةوثيقة إىل االتفاق على املفاوضون  توصل .73

 رستيااإلفخاعقيدة الف حول اخل . أما1541( يف عام Regensburger Buch) "رجيينسبورغ
إخفاق إىل مما أدى  ،. ويف النهاية رفض كل من روما ولوثر النتائجاحللبدا عصّيًا على فقد 

 .ادثتاحمل هنائي هلذه

 

 غاحلرب الدينية وصلح أوغسرب 

ها اليت شنّ  (Smalcald War( )1546–1547) الكالدمسكان اهلدف من حرب  .74
ريات. ياملناطق اللوثرية هزمية األمراء وإجبارهم على إلغاء التغ علىاإلمرباطور شارل اخلامس 
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 ،ربجنقواته إىل فيت وصلتو  ،(1547متوز  20وانتصر يف احلرب ) البدايةفنجح اإلمرباطور يف 
 جنوده من إخراج جثة لوثر من القرب وإحراقها. منع اإلمرباطور  حيث

عى بقوانني بدعرف ما ي( 1548-1547) فرض اإلمرباطور يف جملس أوغسربغو  .75
وقد  .ناطق اللوثريةاملىل صراعات ال هناية هلا يف إمما قاد  ،وثيقة أوغسربغ املؤقتة على اللوثريني

وشددت على  ،ز على احملبةنه نعمة حتفّ أقة التربير ابلدرجة األوىل على شرحت هذه الوثي
حتت على أهنا مسحت بزواج الكهنة وتناول الشركة املقدسة  ،الباابو اخلضوع لألساقفة 

 .عنصرينال
 ،هعليجديدة  حرابً وا شنّ اإلمرباطور و  علىمبؤامرة  1552مراء يف عام بعض األقام و  .76

امللك و  نياألمراء اللوثري وهذا أدى إىل معاهدة سالم بنيلنمسا. ا منمما اضطره إىل اهلرب 
 ابلوسائل العسكرية. "اهلرطقة اللوثرية"القضاء على . وهكذا أخفقت حماولة ديناندري ف

 كانت املعاهدة حماولة إلجياد طرقو  .1555عام  غوغسرب أانتهت احلرب بصلح  .77
 بلد واحد. ونصت اتفاقية الصلح على قناعات دينية خمتلفة معًا يف ون ذو و مواطنيعيش فيها 

 ضمناملناطق الكاثوليكية إضافة إىل  أوغسربغ إقراراليت اعتمدت  واملدناملناطق  قبول
كنائس املصلحة مبن يؤمنون مبعتقدات أخرى كال يتم االعرتافولكن مل  ،اإلمرباطورية األملانية

(Reformed)  معيدو املعموديةاألانابببتستيون أو و (Anabaptists) لألمراء والنبالء أعطي . و
 يف منطقة نيالناس القاطنوجب على احلق يف حتديد دايانت رعاايهم، فإذا بّدل األمري داينته 

 مواطننيعطي للوأُ  .ما عدا املناطق اليت حيكمها أساقفة أمراء ،أيضاً داينتهم أن يبدلوا نفوذه 
 .يقبلوا إميان األمرياحلق يف اهلجرة إذا مل 

 

  ورنتت معجم

( بعد إصالح 1545- 1563) (The Council of Trent) وترنت معاجتمع جم .78
 -1546) (Smalcald War) الكلدمشقبل حرب  وابتدأت اجتماعاته ،ل واحدلوثر جبي
"افرحي اي  املرسوم البابوي حددوقد  .(1555بعد صلح أوغسربغ ) ت( وانته1547

بثالث نقاط:  أعمال ( جدول1544 تشرين الثاين 19) (Laetare Jerusalem)أورشليم" 
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، لوضع خطة دفاع يف سالمالإقامة و ، إصالح الكنيسة، عقائدي أو الدييناالنقسام ال معاجلة
 .العثمانينيوجه 

قرار خيتص عقائدي يؤكد إميان الكنيسة و  قرارقرر اجمللس أن يكون يف كل جلسة و  .79
تقدم تقريراً  العقائدية مل اراتالقر فإن  وعلى العموم. هايساعد على إصالح بنظام الكنيسة

بطريقة تشدد  مع املصلحنيعلى العقائد املتنازع عليها  تبل ركز  ،الهوتيًا شاماًل عن اإلميان
 على نقاط االختالف.

 والتقليداملقدس الكتاب 

أيّد ، "والتشويهات اإلجنيل من مجيع األخطاءوة نقا"يف احملافظة على  معإذ رغب اجمل .80
رفض اجملمع مبدأ "الكتاب املقدس وحده" . 1546نيسان  8الوحي يف حول مصادر  قرارًا

(sola sciptura ،)وأقّر  .عزل الكتاب املقدس عن التقليدوذلك برفض  ،دون تسميته بوضوح
نه "حفظ يف أو  "مصدر احلقيقة الكاملة للخالص وقاعدة السلوك"اإلجنيل هو  أناجملمع 

دون أن حيل مشكلة العالقة بني الكتاب املقدس  ،"ةليد غري املكتوباالكتب املدونة والتق
حمفوظة " أن التقاليد الرسولية املتصلة ابإلميان واألخالقاجملمع عّلم  . إضافة إىل ذلك،والتقليد

الكتاب املقدس والتقليد ينبغي أن يُقبل  ".غري منقطع يف الكنيسة الكاثوليكية تسلسليف 
 20."التقوى واخلشوع "مبشاعر

مع اجمل وأحلَّ  21.من العهدين القدمي واجلديد املقدسة القانونيةقائمة ابلكتب  القرارنشر  .81
 .ابإلمجاعفسر مبا يناقض تعليم الكنيسة أو تعليم آابء الكنيسة أن الكتاب املقدس ينبغي أاّل يُ 

هي النص  (Vulgata) "الفوجلاات"أن طبعة الرتمجة الالتينية للكتاب املقدس مع وأخرياً أعلن اجمل
 22.يسةيف الكن به لالستخداموثوق صيل املاأل
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 Council of Trent, Fourth Session, 8 April 1546, Decree Concerning the Canonical Scriptures. 
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 التربير

 ية"البيالج"العقيدة من جهة بوضوح  معابلنسبة إىل التربير فقد رفض اجملأما  .82
(Pelagian )عقيدة التربير ابإلميان من جهة أخرى و  ،القائلة إن التربير يتم ابألعمال فقط

. وأكد ى هباالعقيدة املوح قبول  وليف املقام األعلى أنه اإلميان  عّرف. و (sola fide) هوحدَ 
ابملسيح،  داإلنسان يتَّح أنوذلك ابلتككيد على األساس للتربير، هو  املسيحأّن مع على اجمل
املراحل هناك هذه  ه وخاللرغم أن ،التربير كل مرحلة من مراحلن نعمة هللا ضرورية لأو 

أن جوهر التربير ليس  معرّح اجملالنعمة. وص قبولحرية اإلنسان لقبل استعدادات أو تعاون من 
حملبة فائقة اب "وجتديده الداخلي اإلنسان تقديس"بل أيضًا  ،فحسب غفران اخلطااي وحده

رّب الذي هو نفسه به ابّر، بل الرب الليس  ،هللا برُّ " وهاألساسي للتربير سبب فال 23.الطبيعة
 24." واملسيح واحلياة اخلالدةجمد هللا" وللتربير هالسبب النهائي . و مربرين"الذي به جيعلنا 

وميكن أن تفقد نعمة التربير ابخلطيئة  25."قاعدتهو  هلتربير وأساسابداية "أن اإلميان هو  اجملمع
أن احلياة جملمع وأكد ا 26.عرتافبسر اال هتاعادستميكن إو  ،املميتة وليس بضياع اإلميان فقط

 27.وليس فقط مكافكةاألبدية نعمة 

 

 ةاألسرار املقدس

واليت هبا  العاديةوسائل "ال هنايف جلسته السابعة األسرار املقدسة أب معاجمل ووصف .83
أن املسيح مع اجمل روقر  28."إن فُقِّد سرتجع أو يُ  ،بعد منحهأو يتقوى  ،قيقياحل ربّ يبدأ ال"

 ex)الطقس نفسه  من خالل نعمةً  تعطيفّعالة  عالماتوعرّفها أبهنا  ،سبعة أسرار وضع

opera operato ،) .وليس فقط بفضل إميان من يقبله 

                                                           
23

Council of Trent, Sixth Session, 13, January 1547, chapter VII. 
24

Ibid. 
25

Ibid., chapter VIII. 
26

Ibid., chapter XIV–XV. 
27

Ibid., chapter XVI. 
28

Council of Trent, Seventh Session, 3 March 1547, Foreword. 



 

39 
 

 ، أكد اجملمع أن املسيح كامالً حتت الشكلنيالقرابن املقدس تناول حول  النقاشويف  .84
( 1565نيسان  16)  معبعد اختتام أعمال اجمل 29.العنصرينغري منقسم يُقَبل حتت أي من 

اطعات كنسّية يف يف ظروف معينة لعدة مقككس القرابن ابلشرب من  للعلمانيني مسح البااب 
 . (Habsburgs) سربجبهاالوراثية آلل أملانيا واملقاطعات 

القداس  أنّ  مع، أكد اجملذبيحة هو صلحني لفكرة أن القداسامل رفضرّدًا على و  .85
يف القداس  همبا أنمع أنه و حاضرة. وعّلم اجملذبيحة الصليب جتعل استغفار اإلهلي هو ذبيحة 

ولكن بطريقة مغايرة، فإن  ،كما على الصليب  نفسهارابن الق تقدماتيقدم املسيح الكاهن 
 مع أن القّداساجمل وعّرف. اليت ُقدمت مرة واحدة ولألبد ةلليس إعادة لتضحية اجللج القداس

 30.مواتاأل أو حياءاألاملؤمنني على نية  وألقديسني اتكرمي يقدَّم لكن أن ميُ 
وجود سلطة السّر املقدس للرسامة و الكهنوتية املقدسة طبيعة  رتبال القرار يفح وضّ و   .86

 31إهلي. تدبريقائمة على تراتبية يف الكنيسة 

 

 اإلصالحات الرعوية

أكثر فاعلية  إعالانً اإلصالحية  القرارات نادتف .صالحات رعويةإبمع أيضًا اجملابدر  .87
ضرورة ومن خالل  ،كلمة هللا من خالل َتسيس املعاهد الدينية لتدريب الكهنة تدريبًا أفضلل

يف يف أبرشياهتم و  اإلقامةاألساقفة والقساوسة  على فُرِّض. و واألعياد الوعظ أايم األحد
الوالية القضائية والرسامة والرعاية  شؤونيف  مظاهر الفسادبعض  اجملمع ألغىو  .رعاايهم

ألساقفة ل أاتحو  .األسقفية ةسلطال صالحيات وّسعيف الوقت نفسه و  ت.لغفرااناألوقاف واو 
للرهبنات وبعض اهليئات الكنسية واإلشراف على العمل الرعوي  ،رعوية تفقديةرات القيام بزاي

توصيل من أجل و املستقلة. وهّيك للقيام بسينودسات يف املقاطعات أو األبرشيات الكنسية. 
 تعليم بيرت من كانيسيوسكتب مثل   ،التعليم املسيحيوضع كتب  معشجع اجمل ،أفضل لإلميان

(Peter of Canisius).   كاثوليكيلتعليم املسيحي الب ااكتوهيك لنشر. 
                                                           
29

Council of Trent, Twenty-first Session, 16 July 1562, chapter III, can. 2. 
30

Council of Trent, Twenty-second Session, 17 September 1562, chapter II, can. 3. 
31

Council of Trent, Twenty-third Session, 15 July 1563, chapters III and IV. 
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 النتائج

مواقف عقائدية م حرّ بل  ،مجاعات وأأفراد يف حق  أحكاماً  وترنت معجم يصدر مل .88
وألّن القرارات العقائدية   ، على الرغم من كونه لدرجة كبرية رّدًا على اإلصالح اللوثري.حمددة

بيئة جدلية  خلق هذا اجملمع ء بروتستانتية، فقديف معظمها ردًّا على ما كانت تراه أخطاكانت 
بناًء على الكاثوليكية كانت تنزع إىل تثبيت املواقف  ،بني الربوتستانت والكاثوليك متخاصمة

الكتاابت اللوثرية هنج  القراراتعكست تلك هبذا املوقف،  موقفها الرافض للربوتستانت.
 معجم حّددو  التعاليم اليت تعارضها.بناًء على ة املواقف اللوثري اً هي أيضلعقائدية اليت عّرفت ا

 حىت انعقاد جممع الفاتيكان الثاين. من ذلك الوقت و اهلوية الكاثوليكية  معامل وترنت
أن وحدة الكنيسة يف العامل  ّت االعرتاف مبرارة وترنت معيف هناية االجتماع الثالث جمل .89

صلح  ضمنو  . األقاليم اللوثريةكنسية جديدة يف  ياتهيكل نشكت. فقد الغريب قد حتطمت
نه مل حيل دون صراع أورويب أكرب أغري  ،سياسية مستقرة اتعالق ( يف البداية1555) أوغسربغ

َتسيس دول قومية  وظلّ  .(1648 -1618) يف القرن السابع عشر، حرب الثالثني عاماً 
 عبئاً موروثً منذ عصر اإلصالح.واضح،  ديين، على أساس علمانية

 

 الثاين الفاتيكاين معاجمل

اليوم  عليناولكن  ،لعدة قرون ةعالقات الكاثوليكية اللوثريمعامل ال وترنت معجم لقد حدد .90
للكنيسة . مسح هذا اجملمع (1965 -1962الثاين ) مع الفاتيكايناجمل من خالل نقّيمه أن

 ة املضطربة مناملشحونن ترتك وراءها األجواء أالنضمام إىل احلركة املسكونية و ابالكاثوليكية 
دستور  :وثئق أساسية للمسكونية الكاثوليكيةكان هناك عدة  .املرحلة اليت تلت اإلصالح
 Unitatis(، وقرار يف احلركة املسكونية )Lumen Gentiumعقائدي يف الكنيسة )

Redintegratio ،) و( بيان يف احلرية الدينيةDignitatis Humanae ودستور عقائدي يف )
الفاتيكان أن كنيسة املسيح تستمر يف الكنيسة  . وإذ أكدَ (Dei Verbum) الوحي اإلهلي

واحلقيقة ال تزال قائمًة خارج  من القداسةعناصر عديدة "أنه يوجد  أيضاً  أقرّ فإنه  ،الكاثوليكية
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وحدة الكنيسة إىل هي قوة دافعة و مواهب خاصة بكنيسة املسيح،  هذه ة.ها املنظور يتهيكل
مثل قوانني ك اجيايب ملا يشارك فيه الكاثوليك كنائس مسيحية اوكان مثة ادر (. LG  8) اجلامعة"

املسيحيني ب املقدس. ويؤكد الهوت الشركة الكنسّية أن اوالكتاملقدسة املعمودية اإلميان، و 
مع مجيع الذين يعرتفون بيسوع كانت غري مكتملة، لو  يف شركة حقيقية، و هم الكاثوليك 

 .(UR 2) نو معّمدهم املسيح و 
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 الفصل الرابع

 -الهوت مارتن لوثر يف ضوء احلوار اللوثرييف  أساسية  اضيعمو 
 الكاثوليكي

القناعات الرئيسية لكل من مارتن لوثر والالهوت اللوثري منذ القرن السادس عشر و  .91
احلوارات املسكونية واألحباث  حللتوقد  .موضوع خالف بني الكاثوليك واللوثرينيهي 

 ر املختلفةافكاألاملناهج املصطلحات و  حديدفات وحاولت التغلب عليها بتالعلمية هذه اخلال
 ي الواحد اآلخر.صأن يقإىل واالهتمامات املتعددة اليت ال تدعو ابلضرورة 

الالهوتية الرئيسية  تككيداتيف هذا الفصل يعرض الكاثوليك واللوثريون معًا بعض ال .92
أن الكاثوليك يوافقون على مجيع ما قاله  ملشرتكاال يعين هذا الوصف  .اليت طورها مارتن لوثر

هناك حاجة متنامية ومستمرة للحوار املسكوين  ما زالت هنا. مارتن لوثر كما هو مبنّي 
إعطاء هذا الوصف متكننا من والتفاهم. وعلى أية حال بلغنا مرحلة يف رحلتنا املسكونية 

 .شرتكامل
اللوثري، وفوق كل شيء بني الهوت من املهم أن نفرق بني الهوت لوثر والالهوت و  .93

رجعية هي امللوثر وعقيدة الكنائس اللوثرية كما عرّبت عنها يف كتاابهتا املذهبية. وهذه العقيدة 
 الرتكيز على الهوت لوثر ملناسبةهنا  من املناسب ولكن .حلوارات املسكونيةيف اوىل األ

 .تشرين األول 31االحتفال يف 

 

 لالبناء اهليكلي هلذا الفص

رستيا اإلفخاو  كز هذا الفصل على أربعة موضوعات فقط من الهوت لوثر: التربيرسري  .94
ابستفاضة يف هذه املواضيع التقليد. عوجلت مع الكتاب املقدس وعالقة  )الكهنوتية( واخلدمة
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سببتها االختالفات اليت  لسبباللوثرية ملدى أمهيتها يف حياة الكنيسة و  -احلوارات الكاثوليكية
 والعرض اآلِت جيين نتائج هذه احلوارات. .ونقر لعدة 

عرض منظور لوثر حول  تم أواًل يستم مناقشة كل موضوع يف ثالثة مراحل: سوف ي .95
بكل  علقةالكاثوليكية املت للتحفظاتيليه وصف موجز  ،كل من املوضوعات الالهوتية األربعة

لوثر يف احلوار  الهوتمع  العقيدة الكاثوليكيةتفاعل ُيعرض ملخص يظهر سمث  .موضوع
 االختالفات املتبقية. وسيحّددالضوء على ما اتُفق عليه  سيلقي هذا القسم .املسكوين

 يفق تقاربنا كيف نستطيع أن نعمّ   :مثة موضوع مهم لنقاش آخر يقوم على السؤال .96
 ؟الكنيسة الهوت وخباصة، على اختالفاتنانشّدد فيها ما زلنا اليت القضااي 

ليس مجيع بياانت احلوار بني اللوثريني والكاثوليك حتمل نفس من املهم مالحظة أن  .97
هي يف القبول أعلى مستوايت  .قدر اإلمجاع أو أن الكاثوليك واللوثريني قبلوها ابلتساوي

للوثري العاملي والكنيسة االحتاد اممثلو عليه وقع "اإلقرار املشرتك حول عقيدة التربير"، والذي 
 ، ووافق عليه اجمللس العاملي1999تشرين األول  31 يف أملانيا يف الكاثوليكية يف أوغسربغ

ت اجلهات كما رحبّ .  2006عام ( World Methodist Council)"امليثوديست" لكنيسة 
غري أن هذه التقارير ختتلف يف مستوى  ،األخرى ةالعامليالوطنية و الراعية بتقارير جلان احلوار 

ويشارك قادة الكنائس  .الكنسية اللوثرية والكاثوليكيةَتثريها على الالهوت وحياة اجلماعات 
 اآلن يف املسؤولية املتنامية يف تقدير اجنازات احلوارات املسكونية والرتحيب هبا.

 

 مارتن لوثر املتصل ابلعصور الوسطى إرث

أن يكون من املمكن و  .العصور الوسطىأواخر  عنكان مارتن لوثر جزءاً ال ينفصل  .98
يف مرحلة أو رافضًا انقدًا له،  وعلى الهوت ذلك العصر، أمنفتحًا ا  الوقت نفسه إميف

 يف الرهبنةراهبًا  1505عام أصبح لوثر يف . التجاوز إىل املرحلة القادمة يف هذا الالهوت
لالهوت املقدس يف اتسلم منصب أستاذ  1512. ويف عام (Erfurt) يف إيرفورت ةاألوغسطيني

وكان  .أعماله الالهوتية يف املقام األول على تفسري الكتاب املقدسيف  ركَّز، و مدينة " فيتنربج"
وقع من راهب أن يقوم به ضمن قوانني رهبنة النساك يتُ  كان  مامع  جماً ذلك منس
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ليس لالستفادة الشخصية  فيه، تكملالدراسة الكتاب املقدس و  أال وهويني، ألوغسطينا
دوراً حيوايً يف  سالكنيسة وال سيما أغسطينُ آابء  لعبفحسب بل إلفادة اآلخرين روحياً. وقد 

القديس الهوت الهوتنا و :"1517النهائي. فقد كتب عام وشكله تطوير الهوت لوثر 
 Heidelberg) يف مناظرات هايدلربج سإىل القديس أغسطينُ ر اشأو  32."متقدُّ يف  سأغسطينُ 

Disputation كان   اً، إذ .بولسللرسول  33"املفسر األكثر إخالصاً "على أنه  1518( عام
 آابء الكنيسة وكتاابهتم.د لوثر متكصالً بعمق شديد يف تقالي

 

 صويفتالالهوت الرهباين وال

الرمسية  يف األوساط التدريسية كان للوثر موقف نقدي جلّي جتاه الالهوتيني .99
(Scholastics)، مّدة كراهب على النظام األغسطيين   فقد عاش وفكر ومارس الالهوت

دي   بالهوت راهب هو برانرد لوثر  أعجب يف إطار التقليد الالهوِت الرهباين. ن عاماً عشري
على لوثر يف تفسري الكتاب املقدس  كان مبدأومثّنه عالياً.   (Bernard de Clairvaux) وريفُ كلِّ 

لكتاب يف تفسري ابرانرد  ، ويف هذا تشابه كبري مع منهجيةقاء بني هللا واإلنسانكان للّ أنه امل
  املقدس.

وقد  .العصور الوسطىأواخر صويف السائد يف تال يف التقليد اً كان لوثر كذلك متجذر و  .100
هذه  أبن( وأحّس 1361 ويف عام)ت( John Tauler) رمواعظ جون اتولِّ يف وتعزية وجد عوانً 

. كما أن لوثر نفسه نشر النص الصويف" الالهوت األملاين" املواعظ فيها فهم لفكره
(Theologiadeutsch )رف فانتشر هذا النص وعُ  .الذي كتبه مؤلف جمهول 1518ام ع

 جيداً بفضل لوثر بعدما نشره.
( John of Staupitz) كان لوثر خالل حياته ممتّنًا لرئيس رهبنته جون شتاوبتسو  .101

 . وكان شتاوبتس ممثالً وقد وجد لوثر فيه عزاء يف شدتهاملسيح،  تمركز حولوالهوته امل

                                                           
32

 Luther, Letter to John Lang, Wittenberg, May 18, 1517, tr. Gottfried Krodel, in LW48:44; WAB 1; 

99, 8. 
33

 Luther, Heidelberg Disputation, tr. Harold J. Grimm, in LW 31:39; WA 1; 353, 14. 
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عن وتكرارًا وعرب لوثر مرارًا  ،احتاد املؤمن ابهلل مثل احتاد العروسنياملبين على صورة  للتصوف
هو أيب يف العقيدة قبل كل " :قائالً  ومدحه34،شتاوبتس هذه العقيدة"أسس " فقال: ،بهَتثره 

ر الهوت جلماعة العصور الوسطى طُوّ أواخر ويف  35."شيء وأعانين على أن أولد يف املسيح
على احلياة ( Frömmigskeitstheologie)س هذا الالهوت انعك العلمانيني. املؤمنني

ز هذا الالهوت لوثر على  املسيحية يف اجملال العملي وكان موجهاً إىل املمارسة التقوية. وقد حفّ 
، وتبىن كثريًا من املوضوعات نفسها وعاجلها من غري الكهنة كتابة رسائل إىل مجهور املؤمنني

 معاجلة مميزة.

 

 التربير

 وثر للتربيرمفهوم ل

سر َتمله يف اإلصالح األساسية من خالل مبادئ من  اً كتسب لوثر واحدا  .102
 يفِّ  َمْربُوطًا َيُكونُ  اأَلْرضِّ  َعَلى تَ ْربِّطُهُ  َما َفُكلُّ ) 19:16وال سيما اآلية يف إجنيل مىت  االعرتاف،
 أواخروبفضل دراسته يف  .(السََّماَواتِّ  يفِّ  حَمُْلوالً  َيُكونُ  اأَلْرضِّ  َعَلى حَتُلُّهُ  َما وَُكلُّ . السََّماَواتِّ 

ويقوم بفعل ندم على خطاايه يب أن يفهم أن هللا يغفر لإلنسان الذي تدرّ  ،العصور الوسطى
من فيمنح  ،وعدهحسب  ه احملبةهلذ ويستجيب هللا .ب هللا فوق كّل شيءه حيُ أن يُظهر فيه

ن الذي يعمل كل ما يف عن اإلنسا لن حيجب هللا نعمته )مبدأ: وغفرانه تهنعمجديد 
 لوثر لكن .أن يعلن أن هللا قد غفر ذنب التائب فقطوحده الكاهن يتمكن و  36(،وسعه

يصرّح أن التائب  الكاهنأي أن  ،ل عكس ذلكو قي 16 إجنيل مىتاستنتج بفعل دراسته أن 

                                                           
34 WA TR 1; 245, 12. 
35

 Luther, Letter to Elector John Frederick, March 25, 1545, quoted in Heiko Obermann, Luther: Man 

between God and the Devil, tr. Eileen Walliser-Schwarzbart (New Haven& London: Yale University 

Press, 1989), 152; WAB 11; 67, 7f.. 
36

 Facienti quod in se estdeus non denegatgratiam. God will not deny his grace to the one who is 

doing what is in him.  
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كاهن هبذا العمل الذي قام به ال  اً يف الواقع ابر يصبح اخلاطئ ابرًا )قد تربّر(، وهكذا صار 
 نيابة عن هللا.

 

 كلمة هللا مبنزلة الوعد

الوعد كلمة تُقال  و  .وعدهي مبثابة و  ،تقولفهم لوثر كلمات هللا ككلمات ختلق ما  .103
. خاص موجهة إىل شخص  هي و  خاص، شخص  فم من  وهذه يف مكان خاص وزمن خاص 

للمؤمن شخصياً.  الوعد وعداً يفهم واإلميان بدوره  .ملؤمنعد اإلهلي موجه إىل إميان او إن ال
واإلنسان  .وعد اإلهليةالعلى كلمة  الوحيداملناسب  كهذا هو الردّ  أصّر لوثر على أن إمياانً و 

ن ومبا أ. ثقًة كاملةلنظر بعيدًا عن نفسه والنظر فقط إىل كلمة وعد هللا والثقة هبا إىل امدعو 
ذه هبللخالص. وعدم الثقة  يوفر للمؤمنني الضمان الكامل ، فإنهاإلميان يثبتنا يف وعد املسيح

فإن عدم . هكذا إذًا أو أنه ليس ابإلمكان أن نعتمد على كلمته ،الكلمة قد جتعل هللا كاذابً 
 ة الكربى جتاه هللا.ئاإلميان بنظر لوثر هو اخلطي

هللا والتائب من خالل سر التوبة. والعالقة املبنية على الوعد والثقة العالقة بني د دَّ حتُ و  .104
تعامل أن يهللا  يدير ضا حتدد العالقة بني هللا واإلنسان من خالل إعالن كلمة هللا. ابهلل هي أي

 تظهر إرادة هللاواليت  –واألسرار هي أيضًا كلمات وعد  –مع البشر إبعطائهم كلمات الوعد 
. فقط دهو اجلانب اآلخر التعامل مع هللا من خالل الثقة بوع مناخلالصية حنوهم. وعلى البشر 

لق الشيء الذي يضع البشر ثقتهم خيستطيع أن يال وهو  ،إلميان كليًا على وعود هللاويعتمد ا
 فيه.

ولكن الروح القدس هو  ،ورغم ذلك، فإن الثقة بوعد هللا ليست قراراً يتخذه اإلنسان .105
إن الوعد اإلهلي  .فيخلق اإلميان يف اإلنسان ،جدير ابلثقةهو هذا الوعد أبن الذي يكشف 

كال جيب التككيد على  و  .ارتباطًا وثيقاً  مرتبطان احدمها ابآلخرهبذا الوعد  ميان البشريواإل
وحبسب لوثر فإن هللا ال يكشف عن احلقائق اإلهلية  .الوجهني: موضوعية الوعد وذاتية اإلميان

 خالصيةًا لوحي هللا أيضًا أهدافّن إفق معها، إذ وامعلومات ينبغي للعقل أن يتفقط بوصفها 
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يل "كلمات هللا   ، هي "لك"هللا يعطيها  الوعود تلك و  هم.خالصان املؤمنني و موجهة إىل إمي
 ."لنا"أو 

هبة و اخلالص ابلنعمة.  حققفيت ،إلنسانمع ا ةخالصيعالقة نفسه تؤسس مبادرة هللا  .106
إال ابإلميان وليس  قبوهلافال ميكن  ابلوعد اإلهلي، رتبطةومبا أن النعمة م ،فقط تُقَبل قبوالً  النعمة

قد أكّد لوثر دائماً أن الشخص املربّر مع ذلك فاخلالص ابلنعمة وحدها. و  حققعمال. ويتابأل
 يقوم ابألعمال الصاحلة ابلروح.

 

 ابملسيح وحده
عندما نقول  ،هلذاو يف يسوع املسيح.  متمحورة ومتكصلة ومتجّسدةحمبة هللا للبشر  إن .107

ابملسيح ابستخدام  اإلنسانقة يصف لوثر عال ".ملسيح وحده"اب هذا يعين"لنعمة وحدها"اب
واإلميان هو خات  ،واملسيح هو العريس ،هي العروس اإلنسان روح .تشبيه الزواج الروحي

وممتلكات  ،وحبسب شرائع الزواج فإن ممتلكات العريس )الرّب( تصبح ممتلكات العروس .الزواج
 ران اخلطااي واخلالص.هو غف "التبادل البهيج"هذا  .العروس )اخلطيئة( تصبح ممتلكات العريس

إذ يصبح  ،يصبح شيئًا داخلياً  ،وهو بّر املسيح اً،خارجي ئاً شي هذا التشبيه أنيظهر و  .108
 .مع املسيح من خالل الثقة بوعوده وليس ابالنفصال عنه ابالحتادولكن  اإلنسان، ملكية روح

. إننا ابإلميان ابملسيحا ولنيصبح داخليًا  هولكن ،ألنه بّر املسيح "ليس مّنا"ويصّر لوثر أن بِّّران 
نفهم حقيقة اخلالص ابلشكل الصحيح فقط عندما نشدد على هذين األمرين ابلتساوي )أن 

نه ابإلميان حتديدًا يكون أ"ويصرّح لوثر  ابإلميان(. اً الرب خارجي ولكن ينبغي أن يصبح داخليّ 
 ."حنن يف املسيح" و"فينا"و "جلناأمن املسيح " 37املسيح حاضراً".
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 ية الناموسأمه

من منظور  ،مبعناه الالهوِت والروحي لناموسابلنسبة إىل ا ،أدرك لوثر الواقع اإلنساينو  .109
 قلبك ومن كلّ  كلّ "حتب الرب إهلك من   ه: يسوع عن إرادة هللا بقولما يطلبه هللا منا. ويعرّب 

فقط ابلتكريس  تحققأن وصااي هللا تهذا يعين و  (.37:22)مىت نفسك ومن كّل فكرك" 
بل مجيع  يت تعرّب عن هذه اإلرادة،هذا ال يشمل اإلرادة فقط واألفعال اخلارجية الو  .لكلي هللا

تلك  ، أيجوانب الروح اإلنسانية والقلب كالعواطف والشوق والسعي اإلنساين اجملاهد
من خالل لإلرادة  مباشر أو جزئياً بشكل  أو اخلاضعة سيطرة اإلرادةاضعة لاخلغري النواحي 
 الفضائل.

ال  هأن بشكل بديهي،واضحة وهي مثة قاعدة قدمية يف النطاقني القانوين واألخالقي، و  .110
ستطاعته. وهلذا فإن كثريًا من الالهوتيني يف العصور ليس ابما على عمل أحٌد  رَب أن جيُ  كنمي

هللا ينبغي أن تكون حمدودة ابلنسبة إىل  أبن حنبالوسطى كانوا مقتنعني أن هذه الوصية 
الروح  جوانبمجيع  يوّجه اإلنسانال تتطلب وصية حمبة هللا أن  ،مو فهوحبسب هذا املاإلرادة. 
 .كل شيءفوق  أن تريده( أو ) هللاَ  له، بل يكفي أن حتب اإلرادةُ  يكرسهاأن إىل هللا و 

م و فهوامل ناموسم القانوين واألخالقي للو فهأن هناك فرقًا بني امليف املقابل بنّي لوثر و  .111
حبسب املفهوم و . يف اخلطية ساقطال أوضاع اإلنسانحبسب ف هللا الوصااي  يكيّ . ملاالالهوِت هل

كما كتب لوثر يف "املناظرات ضد فالبشر وبؤسهم.  وضعَ  هللا أن حنبوصية  ُتظهر ،الالهوِت
السخط  ال ميتلككفعل الشر و تقتل وال تال : الروحي:"ابملعىن  "الرمسي الالهوت املدرسي

 38."لشهوةتسيطر عليه اوال اإلنسان عندما ال يغضب ور تتحقق فقط هذه األمإن  – الشديد
 أو أية أعمال ليست من اإلنسانّق الشريعة اإلهلية أبعمال ح تحققال ي ،هذا اجلانب منو 

 إلرادة هللا. كاملابلتزام اإلنسان الإمنا ، فحسب رادةإلأو اب أخرى
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 املسيح براالشرتاك يف 

ملاذا  –تكريسًا من أعماق القلب لتتميم شريعته  أن هللا يطلب –لوثر  مبدأ يشرح .112
إرادة  متّماملسيح هو الشخص الوحيد الذي إن  .املسيح برّ نعتمد كليًا على  ناأصّر بشدة أن

من خالل االشرتاك يف بّر  فقط عىن الالهوِتيصبحوا أبرارًا ابملأن  ، وميكن لباقي البشرهللا
من ولكن ينبغي أن يصري بّران وأن يصري داخليًا  ،املسيحبّر  ليس مّنا طاملا أنهاملسيح. فربان 

نستطيع أن نصبح  هلل كلّياً   املسيح نفسهيف تكريس شرتاكنا اإلميان بوعد املسيح. وابخالل 
 معىن. ما يف الكلمة من أبراراً بكلّ 

ملسيح لن ا برّ  فإن االشرتاك يف ،"هنا املسيح وروحه" هو:اإلجنيل يف  الوعد مبا أنو  .113
مها ومتجّددين  فكوننا متربرينلذا دان. قوة الروح القدس الذي جيدّ  حتت دون أن نكون يتحقق

 Gabriel) هوتيني مثل جابرييل بيلاّل لا ئهجوهرايً. ومل ينتقد لوثر زمالارتباطًا  انمرتابط أمران

Biel) عليهم فقد اعرتض ،بل على العكساإلنسان،  اليت تغرّي قوة النعمة  لتشديدهم على 
 حياة يف حقيقّي ريضرورة أساسية ألي تغي بشكل كاف  على أهنام مل يشّددوا عليها ألهن

 املؤمن.

 

 واإلجنيل الناموس

 .على قيد احلياةوحنن لوثر،  وجهة نظر من، ةكاملبصورة  هذا التجديد يتحقق لن  .114
 .ثرلو لمن الرسول بولس، أضحى مهماً  اً مقتبس ،لشرح خالص اإلنسان اً آخر  اً وهلذا فإن منوذج

 م ابهللهيبراإ"آمن  :6:15تكوين إبراهيم يف ، يشري بولس إىل 3:4 يةففي الرسالة إىل روم
الذي ال يعمل ولكن يؤمن ابلذي يربر الفاجر فإميانه حيسب "أّما يستنتج: مث  فُحسب له براً"،

 (. 5:4" )رومية له براً 
فإذا أعلن هللا  ءته.ّت إعالن براصورة لشخص ما يف قاعة احملكمة  هذا النصّ  مقدّ يو  .115

هللا خارج  حكمبقى يفال  اً.جديد واقعاً  وضعه وخيلق فإن هذا اإلعالن يغرّي  ا "ُمبَ رٌَّر"،أن أحدً 
 إلنسان جبملتهاهللا يقبل  ليؤكد أن هذا اإلنسان. وقد استخدم لوثر كثريا منوذج بولس الرسول
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جتديد اة األرضية، أي عملية يف هذه احلي اً متامعملية هذه ال مل تكتملحىت وإن  ،صهوخيلّ 
 هلل بصورة كاملة. اً مكرسيصبح ، لاإلنسان ال ُم بَ ّرر

الوصية  منتمّ  نستطيع أن ، إننا المؤمنني جنتاز عملية التجديد ابلروح القدسكحنن ، .116
خاطئني.  يحسبناوس ناموسهمنا التّ يوهلذا سذ ما يطلبه هللا منا. نفّ نُ أن بصورة كاملة وال  اإلهلية

ولكن ابلنسبة إىل  .حنن نؤمن أننا ما زلنا خطاة ناموس، من الناحية الالهوتية،ة إىل البالنسبف
وهذا  .ربّرون ما دمنا نؤمن بوعد اإلجنيلومُ  أبرارٌ فنحن  ا بّر املسيح"،هن" اندُ عِّ اإلجنيل الذي يَ 

 ."ُم بَ ّرٌر وخاطئ يف الوقت نفسههو ": هو فهم لوثر للمؤمن املسيحي
 العالقة بكلمة :لمؤمن بكلمة هللا لق بني عالقتنيإذ علينا أن نفرّ  ،ضاً فليس هذا تناو  .117

والعالقة بكلمة هللا بوصفها إجنيل هللا بقدر ما يفدينا  ،دين اخلاطئت اليتهللا بوصفها شريعة هللا 
 أبرارأما ابلنسبة إىل العالقة الثانية فنحن  ،لنسبة إىل العالقة األوىل حنن خطاةاب .املسيح

 حنيديد مستمرة عملية جتدخلنا يف ييعين أن املسيح  هذا هذه العالقة هي الغالبة.و  رون.ومربّ 
 صون إىل األبد.لّ نثق بوعده أننا خمُ 

 كونوهي احلرية   ،على حرية املسيحيوبقوة شدد هو السبب الذي جعل لوثر يهذا و  .118
بواسطة ونة الناموس دينمن أننا أحرار و  سيح،د امللنعمة وحدها وابإلميان وحده بوعاب قبلنا هللا

استحقاقات أّي طلب نبعفوية دون أن الذي خندمه  قريبدمة الخلأحرار و  ،غفران اخلطااي
حيملنا  لروح القدس، ألن ابطبيعة احلال بتتميم وصااي هللا لزمٌ ر مُ مقابل ذلك. واإلنسان املربّ 

 وحنّبه، من علينا أن خناف هللا" الصغري: الكاختيسموسكما أوضح لوثر يف كتاب و  .على ذلك
 39بعد ذلك الوصااي العشر.وشرح  "....أجل أن

 

 املوقف الكاثوليكي املتعلق بعقيدة التربير 

القرن السادس عشر  يف كان مثة تقارب مهم بني املواقف اللوثرية والكاثوليكية حىت .119
الل صول على اخلالص من خعلى احل ابلنسبة إىل احلاجة إىل رمحة هللا وعدم القدرة اإلنسانية
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 ،وال ابجلهد اإلنساين ناموسلال يتربّر اب اخلاطئ بوضوح أن وترنتمع عّلم جمو . شخصياجلهد ال
 قوته الذاتية،يعملها به اليت ر أمام هللا أبعمالربّ تميكن أن ي "اإلنسان نّ إل و قيشخص  م كلوحرّ 

 40."يسوع املسيح بوساطةالنعمة اإلهلية  عزل  عن، ومبناموسمن خالل تعاليم ال أو
هلم أن طريقة طرح إذ بدا ، بعض مواقف لوثرإشكالية يف وجد الكاثوليك ومع ذلك،  .120

 وترنت معجم تشديدهذا يفّسر و  .الشخصية عن أعمالهالفرد مسؤولية لألمور فيها إنكار لوثر 
على أن اإلنسان تعاون مع نعمة هللا. وشدد الكاثوليك لا مقدرته علىسؤولية اإلنسان و معلى 

هم املربّر يساإلنسان اوهلذا فيف حياته. النعمة يف نمو لي ومسؤوالً  يكون ملتزماً  املربر جيب أن
 يف النعمة والشركة مع هللا. أكربمنّو  يف جبهوده البشرية

اليت استخدمها لوثر،  أو "احتساب الرّب" فإن "صورة احملكمة"عالوة على ذلك، و  .121
ة ئب على اخلطيتغلّ اخلالقة واليت تمة هللا نع درةكهنا تنكر قوكتبدو  ،حبسب القراءة الكاثوليكية

 فحسب، على غفران اخلطااي الالكاثوليك التككيد  ةرغبكانت اإلنسان املربّر. و أو تغرّي بدِّل وت
 به أبراراً.الذي جيعلنا  "هللا برّ "املسيحي أيخذ بل أيضا على تقديس اخلاطئ. ففي التقديس 

 

 احلوار اللوثري الكاثوليكي حول التربير

 41"البند األول والرئيسا "لوثر ومصلحون آخرون عقيدة تربير اخلطاة على أهناعترب و  .122
هذه  على ختالفاال ذا كانهلو  42العقيدة املسيحية". أجزاءفوق مجيع َكم املرشد واحلَ "و

عالقات اليف  قصوىجدًا وأضحى العمل للتغلب على هذا االنقسام أولوية  حامساً  النقطة
 دراسةويف النصف الثاين من القرن العشرين كان هذا اخلالف موضوع  .ةاللوثري يةالكاثوليك
 والعاملية.  احمللية واإلقليميةوعدد من احلوارات  بشكل فرديّ الهوتيون  اقام هب مستفيضة

لقي الذي واحلوارات يف البيان املشرتك لعقيدة التربير و  الدراساتصت نتائج هذه خلُ و  .123
 .اللوثري العاملي واالحتاديف روما ن قبل الكنيسة الكاثوليكية م 1999 العام ترحيبًا رمسيًا يف
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إىل  ، إضافةيقدم بياانت مشرتكة املشرتك( على البيانبشكل رئيسي  مبينٌّ )وهو  التايل والتقرير
بني  شرتكأهنا ال تلغي امللتككيد مع اولكن  من طريف احلوار جانب كلّ لخاصة مواقف 

بل يشملها  ،االختالفات تغاضى عن إمجاع ال يإذًا نّه إ .املفهومني الكاثوليكي واللوثري
 .شكل صريحب

 ابلنعمة وحدها

 ،ابلنعمة وحدها، ابإلميان بعمل املسيح اخلالصيّ ": معاً  يعرتف الكاثوليك واللوثريون .124
 فيما يقويناد قلوبنا الروح القدس الذي جيدّ  وأعطاان لنا هللاُ بِّ قَ  أي استحقاق فينا، بسببوليس 

ابلنعمة وحدها" على حنو العبارة " رحتو شُ  (.JDDJ 15) "صاحلةالعمال إىل األ ويدعوان
 فقط دينةن حياتنا اجلديدة مَ فإ أننا بوصفنا خطاة تعّلمنارسالة التربير...إن " كاآلِت:  أوسع

نستحقها ميكن أن وال  ،اليت مينحنا إايها هللا كعطية نتلقاها ابإلمياناليت تغفر وجتّدد و رمحة لل
  43(.JDDJ 17" )وسيلة أبي

"ابلنعمة  العبارة فّسركرامة حرية اإلنسان. وتُ حدود و  حتديدميكن يف هذا اإلطار و  .125
نعرتف معًا أن مجيع الناس : "حنو اخلالص فيما يتعلق حبركة اإلنسانوحدها" هبذه الطريقة 

يف عالقتهم ا ، وأن احلرية اليت ميتلكوهنعلى نعمة هللا اخلالصية خلالصهم بصورة كاملةيعتمدون 
 (. JDDJ 19هي ليست حرية متعلقة ابخلالص" ) ابألشخاص واألشياء يف هذا العامل

 قصدوني فإهنمالتربير  "ينال"فقط أن  هأن املرء ميكن على صّر اللوثريونيعندما و  .126
 لتزمونإال أهنم ال ينكرون أن املؤمنني مذاته، تربير  ها اإلنسان يفساهم فيي"استثناء أية إمكانية 

 (.JDDJ 21) كلمة هللا"بقوة   الذي يتمّ يف إمياهنم  وشخصياً  كامالً   التزاماً 
، "التعاون" ، مستخدمني مصطلح للنعمة االستعداد لىالكاثوليك ع كلمعندما يتو  .127

النعمة نتيجة "، وهذا القبول هو نسان نفسهمن قبل اإل "قبواًل شخصياً "يعنون بذلك فإهنم 
التعبري الشائع  نكروني إهنم اللذا ف (.JDDJ 20" )رية داخليةمن قدرات بش انبع   وليس بعمل  
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التربير أمام  من أجل النجاة، وعن استحقاقعاجزون عن العودة أبنفسهم إىل هللا " اخلطاة أن
 . (JDDJ 19" )احلصول على اخلالص بقدراهتم الذاتية. إن التربير يتم بنعمة هللا حصراً ، و هللا
 بناءولكن أيضا كثقة القلب  ،مات(تؤكد )معلو فقط كمعرفة فهم مبا أن اإلميان ال يُ و  .128

وابإلميان  ،"حيصل التربير ابلنعمة وحدها: نستطيع أن نضيف معًا أيضاً فإننا ، كلمة هللا  على
 JDDJ 15, 16, 25, Annex(" )28:3 األعمال" )رومية اإلنسان بدونيتربر ، و وحده

2C.)44  
عزى إىل مذهب أو آخر ولكن ليس لكليهما، يُ كان و  مُمزقاً منقسمًا ما كان قباًل  .129

حدوا مع املسيح ابإلميان ليتّ  "عندما أيِت أشخاص عضوي. انسجامطار إفهم يف يُ اآلن أصبح 
وهذان  .حمبة فّعالةابلروح القدس وجيعل فيهم  ،، ال يعود هللا حيتسب خطاايهميف الشركة
 .(JDDJ 20) العاملة ال ميكن فصلهما" هللا نعمةاجلانبان ل

 

 اإلميان واألعمال الصاحلة

حول تناغم اإلميان  من املهم أن يكون لدى اللوثريني والكاثوليك رؤية مشرتكة .130
، وهذا روذلك ابإلميان الذي يربّ  املليء ابلنعمةيضع املؤمنون ثقتهم يف وعد هللا واألعمال: "

ال يستطيع املسيحي أن  وهلذاهذا اإلميان عامٌل ابحملبة و املؤمن هللا وأن حيّبه.  يشمل أن يرجو
، يعرتف (. من أجل هذاJDDJ 25" )كذلك  أن يبقى الوضعأعمال وجيب دون  يظلّ 

 الرجاءاخلالّقة اليت "تؤثر يف مجيع أبعاد اإلنسان وتؤدي إىل العيش يف نعمة هللا اللوثريون بقوة 
" من تجديدالو من جهة " "التربير ابإلميان وحدهجيب التمييز بني "و (. JDDJ 26) واحملبة"

 .الفصل بينهماولكن دون جهة أخرى، 
ليس األساس يف  يف الشخص املربّرأمّر يسبق اإلميان أو يتبعه أّي ، "يف الوقت نفسهو  .131

لتربير الذي يربطه الكاثوليك اب اخلاّلق لتكثريا(. هلذا فإن JDDJ 25" )التربير أو يف االستحقاق
 ."قد يدعي اإلنسان أنه فوق هللا أو ضده بشرايً  ملكاً هللا أو "ليس منفصاًل عن  ابلنعمة
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(JDDJ 27.)  برار األبل َتخذ هذه النظرة يف احلسبان أنه ضمن العالقة اجلديدة ابهلل يتغرّي 
هذه العالقة الشخصية ابهلل قائمة  : "يعيشون يف شركة جديدة مع املسيحو ويصبحون أبناء هللا 

هللا،  نعمةمل اخلالصي واخلاّلق املبين على تظل تعتمد دائمًا على العو هللا  نعمةكليًا على 
 (.JDDJ 27" )د عليهاعتمكن االميُ و الذي يبقى صادقاً 

نعرتف أيضًا أن إننا "معاً:  واللوثريونالكاثوليك  قرّ ابألعمال الصاحلة، ي عّلقفيما يتو  .132
ابإلضافة إىل الكتب  ،ويسوع نفسه (.JDDJ 31" )للشخص املربر تبقى قائمةوصااي هللا 

" مثارهوهي تتبع التربير "اليت  "املسيحيني على القيام أبعمال احملبة ثّ ، "حيالرسوليةقدسة امل
(JDDJ 37ول .) ُعندما يشدد الكاثوليك على أن نقول: لوصااي االلتزام ابساء فهم كي ال ي"

وع يسواسطة ب ،وبناته هللا وعد أبناءه هللا فإهنم ال ينكرون أنّ وصااي طاعة باألبرار ُملزمون 
 (.JDDJ 33)احلياة األبدية."  نعمةِّ وببرمحته  ،املسيح

يف إطار من اللوثريني والكاثوليك االعرتاف أبمهية األعمال الصاحلة  إبمكان كلّ و .133
)بتعريفهم  دائماً  كاملٌ رّب  أن العلى د اللوثريون شدّ  ولو (،JDDJ 38) تعميق الشركة مع املسيح

رح مفهوم ش هكذا ابإلمكان .(املسيح برّ يف  ملشاركةاو  الرّب على أنه أن يقبل هللا اإلنسان
 ،لألعمال الصاحلة االستحقاق"عندما يؤكد الكاثوليك صفة  :اآلِتك  ثري للجدلاالستحقاق امل

يف  والثواب ابملكافكة وعدَ هللا  نّ إ ،حبسب شهادة الكتاب املقدس وا،قولي أن يدونفإهنم ير 
وليس  ،أعماهلم عنويقصدون بذلك التشديد على مسؤولية األشخاص  .هلذه األعمالالسماء 

مستحقة" غري  نعمةعطية دائمًا  إلنكار أن التربير يظلّ  لرفض صفة العطية هلذه األعمال، أو
(JDDJ 38). 
 إلقراراقتباس من ا، مثة اإلنسانردًا على السؤال الذي نوقش كثريًا حول تعاون و  .134

لبيان املشرتك ابلنسبة إىل عقيدة التربير بوصفه موقفاً لملحق ك  على حنو  مميز  أضيف اللوثري 
فإن هللا يؤثر يف مجيع  :العمل الذي تقوم به نعمة هللا ال يستثين العمل اإلنساينإن : "مشرتكاً 
بادر يوحاملا . (12: 2)فيليبلتتميم خالصنا وهلذا فنحن مدعوون  ،اإلرادة واإلجناز ،األشياء

تجديد من خالل الكلمة واألسرار املقدسة فمن املؤكد أننا نقدر حياء والاإلالروح القدس إىل 
 45".بل جيب أن نتعاون بقوة الروح القدس...
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 JDDJ, Annex 2C, quoting The Formula of Concord, Solid Declaration, II. 64f., in BC, 556. 



 

55 
 

 خاطئ ومربّر يف آن واحد

"خاطئ ومربّر يف آن ن املسيحي إخالل مناقشة االختالف يف الرأي الذي يقول  .135
". ومن الضروري أن ربّ الهوة" و""الشو "اخلطيئة"، تبنّي عدم وجود فهم مشرتك ملفاهيم "واحد

اإلمجاع. يقول الكاثوليك إىل نركز ليس فقط على الصياغة بل على احملتوى كي نصل 
املسيحيني.  على اخلطيئة ينبغي أال تسود أن 17:5 وسورنثك 2و 12:6 واللوثريون مع رومية

 لىع نكلمو أن املسيحيني ليسوا بال خطيئة. ويت 10-8:1 يوحنا 1ويصّرحون أيضا مع 
جيعل مقاومتها ضرورية  ، ممااملربرين حىت يفآدم القدمي" يف لرغبات األاننية ابهللا  علىالتمّرد "

 . (JDDJ 28) مدى احلياة
مع هللا  ةمتناقض" يوه "،خطة هللا األساسية للبشرية"مع امليول  هتفق هذتال و  .136

 رأي الكاثوليكيالة حبسب ئلخطيلألن . و كما يقول الكاثوليك  (،JDDJ 30" )موضوعياً 
ل و امليهذه خطيئة. على حني يرى اللوثريون يف  نفالكاثوليك ال يتكلمون هنا عصفة العمل 

إال أن الطرفني  .خطيئة ذلك ولذلك يسّمون ،هلل رفضاً إلعطاء اإلنسان نفسه هلل كلّية ةاملناقض
 فصل املربرين عن هللا.تهلل ال  ةل املناقضو يشددان على أن املي

وبعد دراسة   ه الالهوتية املسبقة،فرتاضات، بناء على اسدينال كايتانُ خلص الكار و  .137
إقامة كنيسة جديدة.  معناهاإلميان  للضمان الذي يعطيهكتاابت لوثر، خلص إىل أن فهم لوثر 

أدت إىل اليت ولوثر و  سلكايتان املختلفة املنظومات الفكريةوأوضح احلوار الكاثوليكي اللوثري 
 ملصلحني أنتمام اهالكاثوليك ا شارك"ي أّما اليوم فيمكن القول: .بينهماسوء الفهم املتبادل 

اخلاصة ونثق  تناخرب مبينٌّ بشكل موضوعّي وحقيقّي على وعد املسيح، فننظر بعيداً عن اإلميان 
 (. JDDJ 36" )(18:18، 19:16 مىت أنظر فرة وحدها )ابكلمة املسيح الغ

 هناك إمجاعهلذا . تعاليم املذهب اآلخر ملاضييف ا  والكاثوليكنيأدان كل من اللوثري .138
ح البيان أن الرفض املتبادل صرّ  أمرين. من انحية،على  ابإلميان لتربيرعقيدة االبيان املشرتك ليف 

كد أ أخرى حيةومن ان .كما ُصّور ال ينطبق على املذهب اآلخر  واللوثرينيلتعليم الكاثوليك 
كما "إن فهم عقيدة التربير  : قائق األساسية لعقيدة التربيراحل علىالبيان على حنو اجيايب إمجاعاً 

احلقائق األساسية لعقيدة  حول  والكاثوليكنيإمجاع لدى اللوثري ظهر وجوديف هذا البيان ي ورد
 (.JDDJ 40" )التربير
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الالهوِت  واالجتهادالفات املتبقية حول اللغة تخيف ضوء هذا اإلمجاع فإن االو " .139
ن الشروحات اللوثرية والكاثوليكية إمقبولة. هلذا ف الفاتتخاهي  تربيرفهم ال يفوالتشديد 

" اإلمجاع حول احلقائق األساسية نقضا منفتحة بعضها على بعض وال تللتربير مع اختالفاهت
(JDDJ 40) ."اآلن تتضح  ،تعلق بعقيدة التربيرما ي ، يفوابلتايل فإداانت القرن السادس عشر

ال يقع ضمن إداانت البيان املشرتك لكنائس اللوثرية املمّثل يف هذا يف ضوء جديد: إن تعليم ا
يف هذا  ةكنيسة الكاثوليكية املمثلالتعاليم على داانت اللوثرية اإلال تنطبق كما و . وجملس ترنت

قرابة اليت دامت و الصراعات حول هذه العقيدة  علىًا رائٌع جد ردٌّ  ذاه .(JDDJ 41) "البيان
 مسة قرون.اخل

 

 رستيافخااإل

 كيف فهم لوثر العشاء الرابين

مثينة جيد فيها املسيحيون  عطّيةإن عشاء الرب ابلنسبة إىل اللوثريني والكاثوليك هو  .140
هلذا فإن اجلدل . و بشكل متجدد وعليه تقوم الكنيسةفيه جتتمع و  ،وتعزية لنفوسهمروحياً غذاء 
 .مؤمل جداً هذا السّر حول 

من شخص (: وعٌد testamentum) أنه عهدٌ لى عفهم لوثر سر العشاء الرابين  .141
. سرّ للكلمات اليت تُقال عند إقامة هذه الكما يتضح يف الرتمجة الالتينية   ،يوشك على املوت

إال أنه أكّد يف  ،خطاايللنعمة واعدة ومغفرة  )العهد( د املسيحوعرأى لوثر يف البداية يف و 
اإلميان و  .جسده ودمه احلاضرين حقاً  أي نفسهاعتقاده أن املسيح يعطي  زوينجليمناظرة مع 

 ،إىل متناويل الشركة ،جسده ودمههو من يهب نفسه،  ولكن املسيح ،ال جيعل املسيح حاضراً 
أنه أنكر  تكنمل له معارضة لوثر للعقيدة املعاصرة فإن وهلذا  .سواء آمنوا هبذا األمر أم مل يؤمنوا

 عشاء الرب.  يف "ستحالةاال"يف يفهم كمهّه  بل كان  ،احلضور احلقيقي ليسوع املسيح
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 حضور املسيح احلقيقي

الفعل  1215( عام Fourth Lateran Council) ران الرابعطالجممع الاستخدم  .142
تضمن التفريق بني ت يتال "االستحالة"،بلفظة (  ونرتمجه اليوم transubstantiareالالتيين )
، لوثر ملا حيدث يف العشاء الرابينقبواًل لن هذا كان شرحًا مأابلرغم من و  46.َعَرضاجلوهر وال

مل يتمكن من أن يرى كيف ميكن أن يكون هذا الشرح الفلسفي ُملزمًا جلميع املسيحيني. فإنه 
 على أية حال شّدد لوثر بقوة على احلضور احلقيقي للمسيح يف هذا الّسر.

مثة تبادل و  .اخلبز واخلمر عنصرييف ومع وحتت ودمه ضور جسد املسيح حبلوثر  آمنو  .143
. خيلق هذا احتادا سراّيً بني اخلبز بني جسد املسيح ودمه وبني اخلبز واخلمريف اخلصائص 

حتاد من خالل االشرتاك يف من اال اجلديد هذا النمطو وجسد املسيح واخلمر ودم املسيح. 
حتاد لوثر أيضًا هذا اال شّبهو  .البشرية يف املسيحتني اإلهلية و اخلصائص مشابه الحتاد الطبيع

 حتاد احلديد والنار يف احلديد امللتهب.ابالسّري 
 ) مىت" "اشربوا منها كلكم لكلمات العشاء الرابين هفهمبسبب لوثر  دَ قَ انت َ و  .144

 أنجيادل مل و اخلبز واخلمر.  ن،عنصريحتت ال( منع مجاعة املؤمنني من أخذ الشركة 27:26
أو  مجيع املسيح  م سيكخذونهنأأكد  بلعندئذ نصف املسيح فقط،  ناولونسيت العلمانيني

 عنصرتناول مجاعة املؤمنني  يف منعّق احلكنيسة للأن أنكر . إال انه عنصرينالّي من أب كامله
 ر الكاثوليكُ ذكّ يُ جلية يف هذا األمر. و و ألن كلمات العشاء الرابين واضحة  ،اخلمر أيضاً 
 .واحد بعنصرة الشركة املقدسة ممارس وراء ساسيكانت الدافع األرعوية   أسباابً  اللوثريني أنّ 

جيب  حيث ،حقيقي غذاءو  ،مجاعي فهم لوثر العشاء الرابين أيضًا على انه حدثٌ و  .145
 ثّ حو . خبدمة العشاء الرابينّ  ال حتفظ بعد االحتفالف بشكل كامل العنصرين املباركني تناول
ضور ال يطرح على بساط البحث إطالقًا السؤال حول مّدة ح حىت ا كاملةتناوهلعلى 

 47املسيح.
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 The Fourth Lateran General Council, Symbol of Lateran (1215), DH 802. 
ريس مع عناصر مل ( أبال خيلط ما زاد من العشاء الرابين بعد التكSimon Wolferinusكان لوثر قد أصدر تعليماته للقس اللوثري سيمون فولفرينوس )  47

حملرج واخلطري حول مىت تستخدم بعد. وقال له: "اعمل كما نعمل هنا )أي يف فيتنربغ(، أي أن تشرب وَتكل ما زاد من السّر، كي ال تضطر إىل التعامل مع السؤال ا
 (.WAB 10, 348f)ينتهي السّر". 
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 رستيةاإلفخاالذبيحة 

موجهًا ضد  رستيااإلفخابشكن  يةعقيدة الكاثوليكالاعرتاض لوثر الرئيسي على كان  .146
 ذبيحة املسيح الفريدة، لتذكار حقيقيهنا أب رستيااإلفخاالهوت يعلمنا  .فهم القداس كذبيحة

 اً حاضر ل املسيح نفسه وفيها جيع ،(18:10-1:9 يني)العربانوإىل األبد واحدة واملقدمة مرة 
وهلذا  .العصور الوسطىأواخر يف كاماًل فهمًا   اً كن مفهوممل يهذا الالهوت  .ملشاركة املؤمنني

 .ة أخرى ابإلضافة إىل ذبيحة املسيح الواحدةككنه ذبيحكثريون االحتفال ابلقداس    فهم
فهم على يُ  فإن تعدد القداديس كان( Duns Scotus) سكوتس وحبسب نظرية قال هبا دانز

 السبب، على سبيل املثال،وهلذا األفراد. ميكن تطبيقها على هذه النعمة وأن  ،لنعمةأنه تكثري ل
 .فيتنربجيف قلعة التفل يف عصر لوثر الالف القداديس اخلاصة كل سنة يف كنيسة كان حيُ 

املسيح يعطي نفسه يف فإن  العشاء األخريحبسب كلمات و  ،أنهعلى أصّر لوثر  .147
قبلونه، وأنه مبا أن األمر يتعّلق بعطّية أو هبة، فإن املسيح يُقبل قدسة إىل الذين يالشركة امل

مفهوم نقلب أو نعكس  إننا، فيف السرّ  م هللقدَّ يُ إذا كان املسيح و ابإلميان، وال يُقدَّم كذبيحة. 
علها نا جنلوثر يعين أنإىل  ابلنسبةكذبيحة   رستيااإلفخا. إن فهم ابلكامل رستيااإلفخاطبيعة 
بداًل عن  املعمودية املقدسةقبول  جيوزنه مثلما ال قال إو صاحل نقوم به ونقدمه هلل.  عملمبثابة 

ن شخص آخر أو لصاحله. نيابة ع رستيااإلفخاال نستطيع أن نشرتك يف  فإننا شخص آخر،
قدمة ّوله إىل ت، فإننا حنعندما يقدم لنا ذاتهاملسيح نفسه  أي عطيةأمثن  قبلوبداًل من أن ن

 هلية إىل عمل صاحل.اإلعطّية الهلل فنحّول بذلك ها حنن منقدّ 
لشكر ل ا يكون قداساً معند القّداس،ومع ذلك استطاع لوثر رؤية عنصر الذبيحة يف  .148

ألن الشخص الذي يشكر يدرك أنه حباجة إىل هبة ما، وأن وضعه ذبيحة  وفه. والتسبيح
التقليل من  جيب عدمبُعد فّعال فيه ابإلميان بة اهل قبولوهلذا فإن  سُيبدَّل فقط بقبول اهلبة.

  معناه.
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 رستيااإلفخاالفكر الكاثوليكي يف 

فإن رفض لوثر ملفهوم "االستحالة" أثر شكوكاً  ،ابلنسبة إىل اجلانب الكاثوليكيو  .149
الهوته على حنو كامل. وابلرغم من يف احلضور احلقيقي للمسيح  لوثر يؤكد حول ما إذا كان

وابلرغم  ،التعبري ابلكلمات عن طريقة حضورهبصعوبة ابلغة اعرتف أننا نستطيع  ورنتت معأن جم
أن الكنيسة الكاثوليكية "ح التقين، فقد صرّ  هاشرحوبني  األشكالل عقيدة حتوّ بني  من أنه مّيز

واعتقد  48".ةودقيق ةمناسب ، وهذه اللفظة"استحالة" لفظةبهذا التحول قد مّست املقدسة 
 عنصريحتت ن هذا املفهوم أفضل ضمان لتككيد احلضور احلقيقي ليسوع املسيح أالكاثوليك 
. وعندما عنصرينيف كال ال على حنو كامل يسوع املسيح حاضرعلى أن وللتككيد  ،اخلبز واخلمر

يصّر الكاثوليك على حتول العناصر املخلوقة نفسها فإهنم يريدون تسليط الضوء على قوة خلق 
 اخلليقة القدمية.يف  ةجديد ةقيخل وجدهللا اليت ت

أن اهلدف  أيضاً أكد ولكنه  ،قرابن األقدسلل السجودعن ممارسة  وترنتمع دافع جم .150
فقد وضع يسوع املسيح سر  .املؤمنني تناوليف األساس هو  رستيااإلفخاالرئيسي من 

 49رستيا ليتناوله املؤمنون مبثابة غذاء روحي.اإلفخا
مفهوم للتعبري عن  مصطلحات مناسبةتقار إىل االفبسبب واجه الكاثوليك صعوبة  .151

التزم  .إحياء الذكرىفهوم مل عدم وجود تعريف متكاملنتيجة ل، وذلك رستيااإلفخاالذبيحة يف 
كذبيحة  رستيااإلفخا، لذلك مل يتنازلوا عن تعريف يعود إىل آابء الكنيسةبتقليد الكاثوليك 

املسيح الواحدة ذبيحة مقابل الذبيحة  هذهوجدوا صعوبة يف حتديد مفهوم لو حىت  ،حقيقية
اجملمع يف كما حدث  والليتورجيااألسرار الهوت يف جتديد  كانت هناك حاجة إىلو . الفريدة

 .(SC 47; LG 3) جتديد مفهوم إحياء الذكرى من أجلالفاتيكاين الثاين 
كة احلر ات حوارهم املسكوين من تبصر  يفاستطاع اللوثريون والكاثوليك أن يستفيدوا  .152

إحياء وتوصل كال الطرفني من خالل اسرتداد مفهوم  .ة جديدةالهوتي اتتبصر من و  ةالليتورجي
أحداث اخلالص جيعل وكيف كإحياء للذكرى  رستيااإلفخا سرّ لالذكرى إىل فهم أفضل 

ضور املتعددة حلنوا األشكال املسيح. واستطاع الكاثوليك أن يثمّ  ذبيحةيف حاضرة وال سيما 
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ضوء  وعلى. (SC 7اجلماعة )كلمته ويف   ه يف كحضور ، رستيااإلفخا يتورجيةاملسيح ضمن ل
م الكاثوليك أن يعيدوا تقييم تعابري اإلميان تعلّ  ،ولكونه يفوق كل وصف رستيااإلفخاسّر 

اليت ألسباب ل. واكتسب اللوثريون وعياً جديداً سرّ الضور يسوع املسيح احلقيقي يف حباملتعددة 
 .خبدمة العشاء الرابينّ  بعد االحتفال نياملبارك عنصرينالحرتام مع اب التعاملتدعو إىل 

 

 رستيااإلفخااحلوار اللوثري الكاثوليكي حول 

حول حقيقة حضور السيد املسيح يف العشاء واللوثريني بني الكاثوليك  ال يوجد جدلٌ  .153
 ؤكدي"رح: أن يصّ  رستيااإلفخافكصبح يف إمكان احلوار اللوثري الكاثوليكي حول . الرابين
خبزًا ومخرًا بل  يظالنال العنصرين املكرسني أن  علىالكاثوليكي  التقليدِّ  مثلاللوثري  التقليدُ 
وهبذا املعىن استطاع اللوثريون أيضا  .ا جسد املسيح ودُمهمعلى أهنالقة بقوة الكلمة اخل يُعطيا
 Eucharist) "غيريتحدوث عن  )األرثوذكسي( كما يف التقليد اليوانين أحياانً كلموا أن يت

 ،حضور مكاين أو طبيعي فكرةرفض يشرتكون يف " واللوثري يالكاثوليكالطرفني  كالو  50(.51
 51.(Eucharist 16" )ذكرى أو جمازجمّرد على أنه  سرّ لفهم ال همرفضيف و 

 

 لمسيحاحلقيقي لحضور لالفهم املشرتك ل

قيقي يف العشاء احلسيح حضور يسوع املمعاً ؤكدوا يستطيع اللوثريون والكاثوليك أن ي .154
 ،العشاء الرابينسّر يف ابلتمام والكمال ، حاضر وإنسان حقّ  إله حقّ  ،يسوع املسيح"الرابين: 

يؤكد هذا البيان املشرتك مجيع و . (Eucharist 16" )اخلبز واخلمر عنصريحتت  ،جبسده ودمه
مصطلح  دون تبيّن  لرابينسّر العشاء اضور يسوع املسيح يف حب املختصةعناصر اإلميان الرئيسية 

يف  أو موجودٌ  د حاضرٌ  يفهمون أن "الّرب املمجّ ني. وهلذا فإن الكاثوليك واللوثري"االستحالة"
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يف وعد كلمة اللوهيته وإنسانيته من خالل  أب ،مهمايف اجلسد والدم اللذين قدّ العشاء الرابين 
 52."نيسةمجاعة الك تقبلهاعطّييت اخلبز واخلمر بقوة الروح القدس كيما 

ُمّدة  مبسكلةالالهوِت  مفهومهالسؤال حول احلضور احلقيقي ليسوع املسيح و  يرتبطو  .155
"تظهر بعد االحتفال أيضاً.  السرّ يف احلاضر لمسيح ل سكلة السجودهذا احلضور ومب

املسيحيون رجية أيضاً. فيعرتف و يف املمارسة الليت رسيتّ اإلفخاتالفات املرتبطة مبّدة احلضور االخ
 متاٌح لكي يقبله اإلنسانلربنا يسوع املسيح  رسيتّ اإلفخان معًا أن احلضور و وليك واللوثريالكاث

من لى إميان ع غري متوقفهو و  ،فقطأو التناول  ال يقتصر على حلظة القبول ولكنه ابإلميان،
 (.Eucharist 52، رغم قوة العالقة بني االثنني" )يقبله

 لعنصريناأن يتعامل اللوثريون ابحرتام مع  (Eucharist" )رستيااإلفخا"طلبت وثيقة و  .156
بعد االحتفال ابلعشاء الرابين. ويف الوقت نفسه، حذرت الوثيقة  ياتبق ذْينال نيرستيّ اإلفخا

ناقض القناعة املشرتكة ي"ال  ا(رستيّ اإلفخاللقرابن األقدس ) سجودأن ال يتنبهوالني الكاثوليكي
 53.(Eucharist 55) "رستيااإلفخايف عشاء ال طبيعةحول 

 

 رستيةاإلفخاالتقارب يف مفهوم الذبيحة 

، وهي الذبيحة صلحنيابلنسبة إىل القضية اليت حظيت أبشد اهتمام لدى املوأما  .157
الكاثوليك املسيحيون يعرتف : "رستية، صرّح احلوار الكاثوليكي اللوثري مببدأ أساسياإلفخا

املصلوب الذي مات عن  صفتهرابين بيف العشاء ال ضرٌ ايسوع املسيح ح واللوثريون معاً، أن
وهذه  .مرة واحدة وإىل األبد عن خطااي العاملاليت ُقدمت ذبيحة ومبثابة ال ،خطاايان وقام لتربيران

ل، بل تقدر وينبغي أن وال ُتكمَّ  ،ستبدلوال تُ ر، كرّ ال ميكن أن تبقى مستمرة، وال تُ  ذبيحةال
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يسة. وهناك تفسريات خمتلفة بيننا حول طبيعة يف وسط مجاعة الكن دائماً متجّددة فعالة تظّل 
 .(Eucharist 56) هذه الفعالية وامتدادها"

كيف   ديّل:على حل السؤال اجل (anamnesis) "الذكرىإحياء مفهوم " ساعدو  .158
يف عالقة صحيحة ولألبد" مرة واحدة اليت قدمت "يستطيع املرء أن يضع ذبيحة يسوع املسيح 

فإن هذه األعمال أثناء العبادة، يف  أعمال هللا اخلالصية نتذّكرما "عند ؟مع العشاء الرابين
احملتفلة ابلرجال والنساء الذين اختربوا  اتاجلماعوترتبط  ،تصبح حاضرة بقوة الروح القدس

يف  :املسيح خالل عشاء الربّ  معىن وصيةهو هذا و . نفسها األعمال اخلالصية هذه أنفسهم
تصبح  ،الرابين العشاءما قام به يف نفس عادة إبو ،كلماته  موته اخلالصي، بنفس إعالن

 54.ين"حاضر  ريانصي كلمة يسوع وعمله اخلالصيّ الذكرى "وجوًدا" فيه  
ذبيحة يسوع بني فصل التغلب على العقبة اليت كانت تقوم ابلهو احلاسم اإلجناز إن  .159

ضرًا حقاً . فإذا كان يسوع املسيح حا(sacramentumالسّر ) وبني (sacrificium) املسيح
مع جسده. هلذا فإن العشاء حقًا فإن حياته وآالمه وموته وقيامته حاضرة  ،يف العشاء الرابين

يف إن حدث الصليب حاضٌر و  55".اً حقّ  حدث الصليب أمراً حاضراً من  جنعلأن الرابين "هو 
. تكملة لهأو  إعادة حلدث الصليب يكون العشاءدون أن  ه،ليس فقط َتثري و  العشاء الرابين

 ء املقدسعشاجي للر و . جيب أن يستبعد الشكل الليتالسرّ يف صورة حاضر  الواحد واحلدث
وإذا  تكملة هلا.إعادة الذبيحة على الصليب أو هو أن األمر كّل ما ميكن أن يعطي االنطباع 

الفات يف فهم تخاال جتاوز عندها ميكنالعشاء الرابين كتذكار حقيقي جبدية،  ّت أخذ مفهوم
 .نيالكاثوليك واللوثري من قبل ةرستيّ اإلفخا الذبيحة

 

 رستّيةاإلفخادمة ورتبة اخل عنصرينالتناول حتت ال

ممارسة  العلمانيني تناول الككس من قبل مجاعة املؤمنني منذ عصر اإلصالح، كان .160
بشكل مرئي ولفرتة طويلة ممارسة  زت هذه املمارسةميّ لقد  .خدمات العبادة اللوثرية مّيزت
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 املمارسة الكاثوليكية اليت تقدم اخلبز فقط جلماعة املؤمننيرابين عند اللوثريني عن العشاء ال
الكاثوليك واللوثريون متحدون يف إّن " :كالتايل  واليوم ميكن صياغة هذا املبدأ .العلمانيني

ومع ذلك تظل  .(Eucharist 64)فخارستيا" إللالكامل كّون املمها ن اخلبز واخلمر أب قناعتهم
 العشاء الرابين. يف مارسة املختالفات يف مثة ا

لذا  يف السياق املسكوين،أمهية قصوى  رستياإلفخاابحتفال اال سؤ تر مسكلة حتظى و  .161
إّن " :احلوارومفروغ منه أوضحه أمٌر مهٌم  ذا، وهمرسوم كنسياً ي وجود خادم ضرور فمن ال
 خادمتطلب أن يرتأسه ي يارستإلفخااب الكاثوليك واللوثريون مقتنعون أن االحتفال نياملسيحي

فهمهم ن والكاثوليك حول و ومع ذلك خيتلف اللوثري .(Eucharist 65مرسوم تعينه الكنيسة" )
 .اخلدمة الكنسية رتبةل

 

 اخلدمة الكنسية

 وخلدمة املرسومني العام دينفهم لوثر لكهنوت املعمّ 

يف العهد  (sacerdosأو كاهن )ابلالتينية  (hiereus)وس" ري ستخدم كلمة "هي تمل .162
رسولية أبهنا خدمته الوصف بولس  اجلماعة املسيحية، رغم أن أية مهمة يفلوصف اجلديد 
ويفهم لوثر عالقة املؤمنني  رئيس الكهنة.ملسيح هو إن ا. (16: 15كاهن )رومية خدمة ال

الكهنوت هذا يشمل و  ،"، يشرتك فيه املؤمن يف صفات املسيحمفرحاً "تباداًل  ابملسيح بوصفها
 افإنه مينحهم ،بكوريتهّق اآلن مثلما انل املسيح هذين االمتيازين حب"و  . فيقول لوثر:اً أيض

واليت بناًء عليها  ،مع كل إنسان يؤمن به حبسب شريعة الزواج اليت سبق ذكرها اويشركهم
كهنة وملوك يف   ،حنن الذين نؤمن ابملسيح ،كلناتلك الزوجة كل ما ميتلكه زوجها. هلذا فإننا  مت

أّما انتم فنسل خمتار وكهنوت ملوكي وأمة " :9:2بطرس  1 يفكما يقول   ،يحاملس
 57.كهنة مكرسون ابملعمودية"  كّلنا"ويضيف لوثر:  56".مقدسة"
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 خدامًا مرسومني.نه ال يَ ُعّدهم إف ،ابلرغم من فهم لوثر أن مجيع املسيحيني كهنةو  .163
ال يكفي أن يكون و  .نيمرسوم رعاةولكن ليس اجلميع  ،صحيح أن مجيع املسيحيني كهنة"

تكون له مهمة وجمال عمل يلتزم ينبغي أن ، بل مرسوماً  راعياً اإلنسان مسيحيًا وكاهنًا ليكون 
 58."اظوعّ الو املرسومني  اللذان يصنعان الرعاةمها  والتفويضالدعوة  به.

املسيحيني مع تقسيم  مجيع املؤمننيكهنوت فكرة لوثر الالهوتية حول   تعارضت .164
كان مثة   (،Gratian) سيانسبحسب جراتفيف العصور الوسطى. كان متعارفاً عليه   اجملتمع كما

أن  مجيع املؤمننيكهنوت   ةوقد أراد لوثر بعقيد 59علمانيون.الو  : اإلكلريوسمن املسيحيني فئتان
يف كهنوت املسيح. ككاهن َتِت من مشاركته   املسيحيهوية إن  .يلغي أساس هذا التقسيم

 . إليهم اإلجنيلبتوصيل  ناسللهللا يقدم شؤون و  ،يف الصالة أمام هللا سنامهوم ال يرفعهو ف

 هم خدام رعاةفال. لكنيسةكل اخدمة عامة لهي املرسوم  لراعيا أن مهمةلوثر  فهمو  .165
(ministri.)  وهكذا ختدمهم  إمنا ،ينمدتعالعام جلميع امل ال تنافس الكهنوتَ وهذه املهمة

 لبعض. املسيحيني كهنة بعضهم مجيعيكون 

 

 (القسوسية)خدمة لاألساس اإلهلي ل

هل تعتمد رتبة  :سنة السؤال 150تضمنت النقاشات الالهوتية اللوثرية ألكثر من  .166
رتبة القسيس اليت "عن لوثر حتدث فقد  ؟القسيس على التكسيس اإلهلي أو التفويض البشري

يرى و  60."ّسرين املقدسنيوالإذ ينبغي أن حيكم القسيس اجلماعة الكنسية ابلوعظ  ،أّسسها هللا
الذي يريدون  "آمل حقًا أن يعرف املؤمنون :لوثر رتبة القسيس متكصلة يف آالم املسيح وموته

املنزلة الروحية ليس بذهب وال بفضة بل بدم هللا قد أنشك وثّبت هذه أن  مسيحيني أن ُيسموا
ومن جراحه  (.19-18:1 بطرس1) مثني وموت مّر عاانه ابنه الوحيد ربنا يسوع املسيح
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لبشر يف كل مكان كي يكون ابستطاعة ا  غالياً  دفع مثناً  ...لقدحقًا األسرار املقدسة تفيض
 التنبيه،التعزية و  ، وتقدميينالّسر  ممارسةوالربط و  الوعظ واملعمودية واحللّ احلصول على خدمة 

فكر فيها هي ابحلري واملنزلة اليت أ ...الرعويةتص هبذه املهمة ومجيع ما خيمة هللا، كلبوالنصح 
من الواضح إذًا أنه  61متنح الروح واخلالص".اليت مهمة الوعظ وخدمة الكلمة واألسرار و 

 . "خادم" الكنيسةة أقام رتبهو ن هللا فإلوثر حبسب فكر 

 ينبغي أن يكون مدعواً  بنفسه، بلالرتبة ينال رأي لوثر أن  علىأحد  ال يستطيعو  .167
بعد فحص عقيدة  ، وت ذلكرسامات يف فيتنربجريت أج 1535من العام  لذلك. وابتداء

إال أن الرسامة مل تتم ضمن  خلدمة مجاعة مؤمنني.املرشحني وسريهتم وعما إذا كانت مثة دعوة 
ألن هدف الرسامة كان خدمة الكنيسة  ،يتنربجفيف بصورة مركزية  إمنا الرعية احمللية الداعية

 العامة.

 أبن – صالة االفتتاحكل من وتوّضح   .يديابلصالة ووضع األ الرساماتجريت أ .168
أبن هللا هو الذي يعمل حقاً  وح القدسر والصالة لل –( 38: 9)مىت للحصادهللا فعلة  يرسل

لصالة ، هللا سيستجيب لالثقة أن مع . و بكاملهالشخص تشمل هللا دعوة و  .يف خدمة الرسامة
وتقول إحدى صيغ  4.62-2:5يف رسالته األوىل التكليف بكلمات بطرس الرسول  تمي

نحها وحده هو الذي مي ، وهللاية عظيمة جدًا جلميع الكنائس ومهّمةرتبة الكنسال":  الرسامة
 63حيافظ عليها".و 

مما كان شائعًا خالل العصور أكثر  حمصوراً تعريف لوثر للسّر املقدس كان  ومبا أنّ  .169
ذبيحة إقامة  املقام األول املقدسة عند الكاثوليك خيدم يف رتبالوسطى، وألنه اعتقد أن سّر ال

يف "الدفاع عن  قالف (Melanchthonون )خنتالرسامة سرّاً. أما ميالاعتبار لقداس، توقف عن ا
همت الرسامة ابإلشارة إىل خدمة الكلمة فليس لنا اعرتاض على وصف ": "إذا فُ أوغسربغ إقرار

عودًا عظيمة كما يف رومية الرسامة ابلّسر، ألن خدمة الكلمة حتتوي على أمر هللا، وتتضمن و 
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، هكذا 11:55أشعياء قال : اإلجنيل هو قوة هللا للخالص لكل من يؤمن، ومثل ذلك 16:1
ال ترجع إيّل فارغة بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما  .تكون كلميت اليت خترج من فمي

رّاً، ألن  همت الرسامة على هذا النحو فال منانع يف تسمية وضع األيدي. فإذا فُ "أرسلتها له سِّ
، مما ينبغي أن يُفرحنا جداً، ألننا نعلم أن هللا يؤيد هذه اخلدمة اخلدامللكنيسة تفويضًا بتعيني 

 64وهو حاضٌر فيها."

 

 رتبة األسقف 

قام املصلحون ف رفض األساقفة )الكاثوليك( رسامة مرشحني تعاطفوا مع اإلصالح، .170
من  28أوغسربغ" يف البند  كو "إقرار. ويش(القساوسةالكنيسة ) "شيوخعلى يد "ابلرسامة 

، مما أجرب املصلحني على االختيار بني احلفاظ على الرسامة املرشحني رسامةرفض األساقفة 
 األساقفة وبني أن يكونوا خملصني ملا فهموه على أنه احلّق يف اإلجنيل. على يد

ا من  ألهنم تعلمو  "الشيوخأن يقوموا ابلرسامات على يد " نيلمصلحميكن لكان  .171
( أن قوانني الكنيسة تعرتف فقط Peter Lombard’s Sentencesكتاابت بيرت لومبارد )

وأنه حبسب الفهم  ،سية والكهنوتالشمو  بني الرتب الكربى، ومها هلما صفة السرّ ني تبرتب
وأشار  65. خاص هبا سر صفةمل يكن فيها الشائع يف العصور الوسطى فإن رسامة األساقفة 

الذي كان مقتنعًا أنه حسب العهد اجلديد  إيرونيُمساص إىل رسالة من املصلحون بشكل خ
 أن يرسماحلق يف له ألسقف استثناء واحد وهو أن واألسقف هي نفسها اب كاهنفإن رتب ال

لت دخِّ ( أُ Evangelusس )لُ ي. وكما ذكر املصلحون فإن هذه الرسالة املوجهة إىل ايفاجنالرعاة
 66(.Decretum Gratiani) سيانسيف مرسوم جرات
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أكد لوثر واملصلحون أن مثة رُتبة رسامة واحدة فقط، وهي رتبة التبشري العام و  .172
ابلرغم من هذا فقد كان و  أحداث عامة.يف طبيعتها واليت هي  األسرار املقدسة،منح ابإلجنيل و 

الذي كان األوىل تطورت رتبة املراقب، التفقدية هناك منذ البداية متييز يف الرتبة. ومنذ الزايرات 
: 1535ون سنة تاإلشراف على رعاة الكنائس. وقد كتب فيليب ميالخنله مهمة خاصة وهي 

لرتبة ين إىل ادعو الضروري ان يكون يف الكنيسة قيادات، تقوم بفحص ورسامة امل"ألنه من 
تعاليم الكهنة. وإذا مل يوجد أساقفة فينبغي فإن قانون الكنيسة حيافظ ويشرف على الكنسية، 

 67دهم".إجيا
 

 الكهنوت العام والرسامة يفالرأي الكاثوليكي 

على كرامة مجيع  ،يف أواخر العصور الوسطىمبا فيه الكفاية، مل تشّدد الكنيسة  .173
املعّمدين ومسؤوليتهم يف حياة الكنيسة ومن أجلها. وانتظرت الكنيسة حىت اجملمع الفاتيكاين 

مساواٌة حّقة يف الكرامة  توجد" ه مؤكدة أنالثاين لتعّرف الكنيسة الهوتيًا على أهنا شعب هللا
 (.LG 32والعمل املشرتك بني كلِّّ املؤمنني لبنيانِّ جسدِّ املسيح". )

 تهطّور اجملمع الفاتيكاين الثاين ضمن هذا اإلطار فكرة كهنوت املعّمدين وعاجل عالقو  .174
لعمل ل بقوة السرّ قدرة لكاهن املرسوم امللفي الالهوت الكاثوليكي ف. املرسومني برتبة كهنوت

 .يح وابسم الكنيسة كلها أيضاً ابسم املس
 ،ال ميكن االستغناء عنها ،يؤكد الالهوت الكاثوليكي أن رتبة األسقف تقدم مسامهةو  .175

لدعم وحدة الكنيسة. ويثري الكاثوليك السؤال حول كيفية احملافظة على وحدة الكنيسة يف 
وكانوا أيضًا متخوفني من عقيدة لوثر عن  زمن األزمات دون االستناد إىل رتبة األسقفية.

م وه  ،الكنيسة تراتبية السلطة يفالكهنوت العام على أساس أهنا مل حتافظ على حنو كاف  على 
  .يعتربوهنا من أساس إهليّ 
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 الكاثوليكي حول اخلدمة -احلوار اللوثري 

ت يف كشف احلوار الكاثوليكي اللوثري عن كثري من التطابق، وكذا عن اختالفا .176
رسامة املرأة  االختالفاتهذه بني  ومن صورهتا التكسيسية. يفو اخلدام املرسومسني رتب الهوت 

أن الكنيسة الكاثوليكية : هل تقدر اليت متارسها كنائس لوثرية كثرية. ومن األسئلة املتبقيةاآلن 
ك معاً أن يتوصلوا يف مقدور اللوثريني والكاثوليو  الكنائس اللوثرية؟املرسومني يف  لرعاةتعرتف اب

رتبة أولئك املرسومني هلذا و األسرار  منحإىل اتفاق  حول العالقة بني مسؤولية التبشري ابلكلمة و 
والرتب الكنسية احمللية التالية: األسقف  العمل. ومبقدورهم معًا وضع طريقة للتمييز بني املهام

 واإلقليمية. 

 

 الفهم املشرتك للرسامة 

 كهنوت املعّمدين  

ؤال هنا هو: كيف نفهم خصوصية املهمات للمرسومني ابملقارنة مع الكهنوت الس .177
 Apostolicity of theلكنيسة" )االعام جلميع املؤمنني املعّمدين؟ تصرح الدراسة "رسولية 

Church  يتفق الكاثوليك واللوثريون على أن مجيع املعّمدين املؤمنني ابملسيح يشرتكون يف" :)
أن خيربوا بفضائل الذي دعا من الظلمة إىل نوره "فهم مكّلفون كهنوت املسيح، وهلذا 

جسد من دور يقوم به يف رسالة  ليس أي عضو حمروماً (. وهلذا 2:9بطرس 1) "العجيب
 (. ApC 273" )املسيح أبكمله
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 املصدر اإلهلي للرسامة

 مثة قناعة مشرتكة حول املصدر اإلهلي لرتبة اخلادم املرسوم: "يؤكد الكاثوليكو  .178
واللوثريون أن هللا هو مؤسس اخلدمة ابلرسامة، وأهنا ضرورية لوجود الكنيسة، مبا أن كلمة هللا 
وإعالهنا للمأل ابلوعظ وإقامة األسرار املقدسة هي أمور ضرورية لنشوء اإلميان بيسوع املسيح 

" مؤمنني يشكلون جسد املسيح يف وحدة اإلميانك تبقىالكنيسة و كي توجد لو واحلفاظ عليه، 
(ApC 273.) 

 

 األسرارالكلمة و  ةخدم

املرسومني لدى للخدام  ةاألساسي همةأبن امللكنيسة" اسولية ر تُعّرف الدراسة " .179
همة خاصة ضمن رسالة ملخدام املرسومون إن لاإلجنيل: "إعالن  هواللوثريني والكاثوليك 

ملهمة األساسية لّلوثريني والكاثوليك فإن "اإىل ابالنسبة ف(. ApC 274) "العامةالكنيسة 
فّوض هللا  وقدإجنيل يسوع املسيح، أي والقصد من الرسامة مها اخلدمة العامة لكلمة هللا 

 أمجع. وينبغي أن تُقيَّم كّل رتبة وكّل من لديه مسؤولية ملالكنيسة ابلتبشري يف العااألقانيم ثلث امل
 (. ApC 274مبوجب هذا التفويض")

اإلجنيل مشرتٌك بني الكاثوليك واللوثريني. أن يعلنوا  هذا الرتكيز على مهّمة املرسومنيو  .180
ويؤكد الكاثوليك أن أصل اخلدمة الكهنوتية هو نشر اإلجنيل. ويصرّح املرسوم اخلاص ابلكهنة 

(Presbyterorum Ordinis يصبح شعب هللا واحدًا يف املقام األول بواسطة كلمة هللا" )
. ومبا أنه ال ميكن أن خيلص أحد إال إذا آمن أواًل، الكهنة فمّ ، واليت جيب أن َتِت من ةاحليّ 

 ,PO 4فإن املهمة األوىل للكهنة بوصفهم عاملني مع األساقفة هي التبشري ابإلجنيل للمأل" )

cited in ApC 247 .)يصرّح الكاثوليك أيضاً أهنا مهمة الكهنة املرسومني أن جيمعوا شعب و"
(. وعلى النحو نفسه، ApC 274" )ايؤمنو حىت اجلميع  هللا من خالل كلمة هللا وأن يبشروا هبا

يفهم اللوثريون أن "أساس ومعيار خدمة املرسومني هو تقدمي اإلجنيل لكل اجلماعة املسيحية 
 (. ApC 255ممكناً" )حىت يصبح إيقاظ اإلميان وتثبيته أمرًا بطريقة مقنعة 



 

70 
 

األسرار  ملنحرسومني يتفق اللوثريون والكاثوليك أيضًا على مسؤولية القادة املو  .181
املقدسة. ويقول اللوثريون: "مينح اإلجنيل من يرتأسون على الكنائس التفويض ابلتبشري ابإلجنيل 

ويصرّح الكاثوليك أيضًا أن الكهنة  68(.ApC 27األسرار املقدسة" ) منحومغفرة اخلطااي و 
"مصدر  لكوهناحنوها  رستيا" وموّجهةإلفخامرتبطة اباألسرار اليت يعتربوهنا " مبنحمفّوضون 

 (.PO 5, cited in ApC 274التبشري ابإلجنيل وقمته" )
لكنيسة": "من اجلدير ذكره التشابه يف وصف خدمة اوتضيف الدراسة "رسولية  .182

 –جيا والقيادة ر و الوعظ والليت – املهام الثالثةيف هذه  نفسهواألساقفة. والنمط الثالثي  الكهنة
 احلياة العملية للكنيسة على وجه التحديد. فإن القيادة توجه ، ويفمستخدم لألساقفة والكهنة

هذه الوظائف على حنو اعتيادي ألنه من خالهلا تُبىن الكنيسة، على حني يشرف األساقفة 
فإهنم ميارسون خدمتهم خبضوع   كهنةاحمللّية. أما ال التعليم ويعتنون ابلتواصل بني الرعاايعلى 

 (. ApC 248لألساقفة وبشراكة معهم" )

 

 طقُس الرسامة

تعّلق بطقس الرسامة هلذا املنصب املمّيز: "يتم التنصيب هلذه الرتبة ت مشرتكةقواسم مثة  .183
ابلرسامة وخالهلا يتّم دعوة إنسان مسيحّي وتفويضه ابلصالة ووضع األيدي خلدمة الوعظ 

لقدس ومواهبه، ابلكلمة واألسرار املقدسة، وتلك الصالة هي التماس للروح ا ،العام ابإلجنيل
 (.ApC 277أبهّنا ستستجاب" )هي صالة أكيدة و 

 

 اخلدمة احملّلية واإلقليمية

ن التمييز يف املهام "بني كون املهمة حملية إيستطيع اللوثريون والكاثوليك القول معًا و  .184
دة لإلميان" ) وتعترب (. ApC 279أو إقليمية ينبع من احلاجة ألن تكون اخلدمة خدمة موحِّّ
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عدة أمساء أو ألقاب ُتطلق  فثمةبعدة طرق.  (episkopé) ممارسة األسقفية اللوثرية الكنائس
، ختتلف عن لقب "األسقف" أو "املطران". همة األسقفية أو اإلشرافمن يقومون مبعلى 

الكنيسة أو املراقب أو رئيس  رئيسأو  (ephorus)  الرئيس املوجه فمثاًل قد يكون اللقب 
أن تكون ثريون أن خدمة الرائسة ليست ابلضرورة فردية، بل ميكن . ويؤمن اللو السينودس

 69، حيث املرسومون وغري املرسومني يتشاركون معاً.جممعّية

 

 ةالرسولياخلالفة 

تضمن اليت اخلدمات أو الرتب ن يف نظرهتم إىل هيكلية و خيتلف الكاثوليك واللوثري .185
 تُعطىأن األمانة لإلجنيل الرسويّل الكنيسة. لكنهم يتفقون "يف رسولّية ال اخلالفةتسلسل 

 ("communioوالشركة ) (successio( واخلالفة الرسولية )traditioاألولوية يف تفاعل التقليد )
(. وهلذه االتفاقية نتائج ApC 292) نيسة هي األمانة لإلجنيل الرسويل(أساس رسولية الك)

ون مهمة اإلشراف اليت تقوم هبا ابلنسبة إىل اعرتاف الكاثوليك أبن األفراد "الذين ميارس
مسؤولية خاصة جتاه رسولية حيملون الكنيسة الكاثوليكية عن طريق األساقفة" هم أيضًا "

 ،همإمجاع يكونالعقيدة يف كنائسهم" ولذلك يستحيل إقصاؤهم من "دائرة هؤالء الذين 
 (.ApC 291عالمة لرسولية العقيدة" ) ،حبسب النظرة الكاثوليكية

 

 يسة اجلامعةخدمة الكن

يتفق اللوثريون والكاثوليك أبن خدمة الرسامة ختدم الكنيسة اجلامعة ."يفرتض و  .186
اللوثريون أن اجلماعة الكنسّية اجملتمعة للعبادة تشرتك يف عالقة أساسية مع الكنيسة اجلامعة"، 
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وليست شيئًا يضاف  املسيحية املصليةجلماعة إىل اأساسية ابلنسبة هي وأن "هذه العالقة 
ساقفة الكاثوليك "ميارسون سلطتهم الرعائية على قسم من األ(. ورغم أن ApC 285إليها" )

شعب هللا، ويلتزمون رعايتهم وليس على الكنائس األخرى وال على الكنيسة اجلامعة" فإن كل 
راعي الكنيسة مجعاء" "(. وأسقف روما هو LG 23أسقف "ملزم هبموم الكنيسة اجلامعة" )

 (. LG 22حبكم أسقفيته )

 

 االختالفات يف فهم خدمة الرسامة

 )أو اإلشراف(  األسقفيةرتبة 

يف الكنيسة. وتقّر  اتالرسامخدمة ال تزال مثة اختالفات مهمة ابلنسبة إىل فهم  .187
لكاثوليك فإن األسقفية هي الشكل الكامل خلدمة إىل الكنيسة" أنه ابلنسبة ارسولية  وثيقة "

ة إىل . وتشري الوثيقيف الكنيسة طالق للتفسري الالهوِت للخدمةالرسامة، ولذلك فهي نقطة االن
"واجملمع املقدس يُ َعلِّّم  :(Lumen Gentium 21( )21)نور الشعوب  اجملمع الفاتيكاين الثاين

وتُويل مع وظيفة التقديس وظائف التعليم  ...أن الرسامة األسقفية تعطي ملء سر الكهنوت
طبيعتها ال ميكن أن مُتاَرس إال يف الشركة الرتاتبية بني رئيس والتدبري، هذه الوظائف اليت من 

 . (cited in ApC 243" )وأعضائها اجلماعة
أعاد اجملمع الفاتيكاين الثاين التككيد على التايل: "يُعلُِّّم اجملمع املقدس أن األساقفة و  .188

املسيح ومن اإلهلي خيلفون الرسل كرعاة للكنيسة، حبيث أنه من مسعهم مسع تكسيس بقوة ال
(. ومع ذلك، وحبسب العقيدة LG 20أرسل املسيح" ) الذيو  ،احتقرهم احتقر املسيح

الكاثوليكية، "إن األسقف الفرد ليس ضمن اخلالفة الرسولية حبكم كونه جزءًا من سلسة 
اترخيية ممكن إثباهتا وغري متقطعة بوضع األيدي من خالل أسالفه املتصلني أبحد الرسل"، 

خلالفة الرسولية" بكونه يف شركة مع مجيع األساقفة يف رتبة األسقفية واليت ولكنه ضمن ا
 (.ApC 291" )رسالتهمجبملتها ختلف مجاعة الرسل و 
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ميّثل هذا املنظور حول اخلدمة والذي يبدأ ابألسقفية حتّواًل عن الرتكيز على الكهنوت   .189
وثيقة  هذا على الرغم من تشديد، بينما يؤكد على أمهية اخلالفة الرسولية. وكما يف جممع ترنت

على جانب اخلدمة هلذه  (Lumen Gentium) اجملمع الفاتيكاين الثاين "نور الشعوب"  
 .(ApC 240والوجودية للخالفة الرسولية ) اإلرساليةاخلالفة دون إنكار لألبعاد العقائدية و 

العناصر األساسية أن ين األبرشية، معترب و الكنيسة احمللية بني الكاثوليك  يساوي ،وهلذا السبب
 (.ApC 284الكلمة واألسرار املقدسة واخلدمة الرسولية يف شخص األسقف ) هيللكنيسة 

 

 الكهنوترتبة 

لسّر املقدس إىل اخيتلف الكاثوليك عن اللوثريني يف تفسريهم هلوية الكاهن ابلنسبة  .190
يكّرس هللا الكهنة " :والعالقة بني الكهنوت كسّر مقدس وكهنوت املسيح. ويؤكد الكاثوليك

فإهنم املقدسة وعندما يقومون ابملهام  ،بواسطة األسقف شركاء يف كهنوت املسيح بصورة مميزة
" ملنفعتنا يف الليتورجيا الكهنوِت دورهابستمرار بروحه، لذاك الذي يتّمم  يقومون هبا كخّدام

(PO 5.) 

 

 كمال عالمة السّر املقدس

هم الكاثوليكي إىل كمال عالمة السّر املقدس. تفتقر الرسامات اللوثرية حبسب الف .191
األسقفية هي  ها يف الرتبةعقيدة اخلالفة الرسولية وممارستإن ففي العقيدة الكاثوليكية: "

جزء من البنية الكاملة   –والقيادة  والليتورجياالوعظ  –ابإلضافة إىل اخلدمة الثالثية األجزاء 
عية عندما يواكب األساقفة جممع األساقفة للكنيسة. وتتحقق هذه اخلالفة بطريقة مجا

لذا وحبسب العقيدة الكاثوليكية فإنه ال توجد يف فالكاثوليك فتكون لديهم سلطة الرسامة. 
الكنائس اللوثرية عالمة السّر املقدس للرسامة بشكل كامل، ألن من يقوم ابلرسامة ليس يف 
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 "نقصالفاتيكاين الثاين يتحدث عن  شركة مع اجملمع األسقفي الكاثوليكي. وهلذا فإن اجملمع
 70(.ApC 283( يف هذه الكنائس" )UR 22) "سّر الكهنوتيف 

 

 اخلدمة على مستوى املسكونة

 ورائستهم وسلطتهم املرسومني أخرياً، خيتلف الكاثوليك واللوثريون يف مفهومهم لرتبة .192
روما "سلطان كامل لكاثوليك، لدى اباب إىل ااملستوى اإلقليمي. فبالنسبة  خارجيف ما هو 

(. ويعترب جممع األساقفة أيضًا "ابالحتاد مع احلرب LG 22ومطلق وشامل على الكنيسة" )
السلطة العليا والكاملة على الكنيسة  صاحبالروماين، رأسه، وغري منفصل عن هذا الرأس، 

ما  ني يفلكنيسة" إىل وجود آراء متباينة بني اللوثريا(. وتشري وثيقة "رسولية LG 22مجعاء" )
 ApCقراراهتا" )نيسة مبفردها ومدى إلزامية ككل   علىاهليئات الرائسية  بصالحيةيتعلق "

287.) 

 

 لألخذ بعني االعتبارأمور 

الكنيسة مل تكن مفهومة يف  كهنةكثريًا ما لوحظ يف احلوار أن العالقة بني األساقفة و  .193
الرسامات إن اتيكاين الثاين. بداية القرن السادس عشر كما أضحت فيما بعد يف اجمللس الف

ؤوليات ومن املهم أن املس .تلك املرحلة تُفهم يف سياقب أن جيالكهنوتية يف ذلك الوقت 
 . تشاهبةاملختلفة لدى الكاثوليك واللوثريني كثرياً ما كانت م املتعلقة ابلرتب

يف ا تقوم بواجبهعرب التاريخ أن  نياللوثري استطاعت رتبة "اخلدام املرسومني"لقد  .194
ا يف احلّق، وابلتايل كان ابإلمكان بعد حنو مخسمائة سنة من هتاحلفاظ على الكنيسة يف مسري 
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لعقيدة التربير. وإذا كان  ساسيةاحلقائق األلى بداية اإلصالح إعالن إمجاع كاثوليكي لوثري ع
، اجملمع الفاتيكان الثاين يقولالروح القدس يستخدم مجاعات كنسّية ككدوات للخالص، كما 

. هكذا رتبة اخلدام املرسومني"ب"فإنه ابإلمكان أن ينطوي عمل الروح هذا على اعرتاف متبادل 
من جهة عقبات مجّة للفهم املشرتك، و  ،من جهة ،تقدم ني"مو رساملاخلدام رتبة ، فإن "إذاً 

 71للتقارب. تتضمن أمالً أكربوجهات نظر أخرى، 

 

 الكتاب املقدس والتقليد

 كتاب املقدس والتقليد البشريلللوثر فهم وتفسري 

حول الغفراانت أثر اخلمس والتسعني  االحتجاجاتاجلدال الذي بدأ ابنتشار إّن  .195
أجاب سيلفيسرت  ؟وقت اخلالفما هي السلطات اليت ميكن الرجوع إليها يف  :السؤالبسرعة 

ثر: "من ال لو  احتجاجات( الهوِت احملكمة البابوية يف رده على Sylvester Prieriasبريرايس )
يستمّد قانون إميان معصوم عن اخلطك، ومنها اب على أهّنا اوالب نيةروماالكنيسة اليتمسك بتعاليم 

على لوثر : ( John Eck)ون إيك جورّد  72فهو هرطوقي". ،سلطتهقدرته و الكتاب املقدس 
 جداً  عاً سريحتّول الصراع و  73"ال ميكن اعتبار الكتاب املقدس أصياًل من دون سلطة الكنيسة".

( إىل اخلطااي حلّ والكفارة و  تمن اجلدل حول مواضيع عقائدية )الفهم الصحيح للغفراان
في حاالت شّب فيها صراع بني سلطات خمتلفة، أصّر لوثر فموضوع السلطة يف الكنيسة. 

فّعالة  ائي، ألنه أثبت نفسه على أنه سلطتهنهالم كَ احلَ على اعتبار الكتاب املقدس وحده 
 منه. ومرجعيتها السلطات األخرى ُسلطاهَنا  مجيع على حني تستّمدوقويّة، 
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الالهوتية بىن عليه كل األحكام ذي تُ ال 74"املبدأ األول"اعترب لوثر الكتاب املقدس و  .196
على الالهوت  مارسكان لوثر أستاذاً وواعظاً ومرشداً وحماوراً، و و بشكل مباشر أو غري مباشر. 

وكان مقتنعًا أنه يتعني  غرَي متناقض ومتعدَِّد األوجه. اً ثبت اً الكتاب املقدس تفسري تفسري أنه 
 ملقدس فحسب، بل العيش معه والثباتعلى املسيحيني والالهوتيني ال أن يدرسوا الكتاب ا

 75.الذي فيه حيبل بنا وحيملنا ويلدان" "يهلالوالدي اإل الرحمفيه. ودعاه "
ثالث مسرية فيها على ينطوي املنهج السليم لدراسة الالهوت حبسب لوثر إّن  .197

ملرء أن يقرأ الكتاب املقدس يف حضور على اينبغي و  76ختبار.خطوات: الصالة والتكمل واال
فيما يتكمل يف كلمات الكتاب و هللا ابلصالة وأن يطلب من الروح القدس أن يكون هو املعلم، 

ه بني صفحاته. وخالل هذاملقدس يتنّبه على مواقف احلياة اليت كثريا ما تبدو مناقضة ملا جيد 
. كما قال لوثر: "الحظ أن قوة بتغلبه على كّل العقبات تهيثبت الكتاب املقدس سلط املسرية

هو الذي الشخص الذي يدرسه، ولكنه  حبسبالكتاب املقدس هي هذه: وهي أنه ال يتغري 
الختبار ويف هذا السياق من ا 77.الكتاب" الشخص الذي حيبّ وِّل إىل جوهره وميأل بقوته حي

يفسر الكتاب املقدس، ولكن الكتاب هو الذي اإلنسان فقط اً أن ليس جلييظهر  ،الشخصي
  وسلطته. املقدس قدرة الكتاب وهنا تظهرهو الذي يفّسر اإلنسان، 

هللا، ولذلك على الالهوِّت أن يتبع بدقة الطريقة وحي  لىيشهد الكتاب املقدس عو  .198
وإال فإننا لن نعطي  )طريقة كالم الكتاب املقدس(. ملقدسةيف الكتب اهللا   عن وحيّ تعرّب اليت 

وتندمج األصوات املتعددة داخل الكتاب املقدس معاً اندماجا اتماً وذلك  ه.اإلهلي حقّ  الوحي
ابعتمادها يسوع املسيح مرجعاً: "أخرج املسيح من الكتاب املقدس ولن جتد فيه أي شيء بعد 

املسيح: هو وحتديد قانونيتها الكتب املقدسة  ةقانوني يفهلذا السبب، فإن املعيار  78ذلك".
ه إىل املسيح؟""  نقدايًّ  وطّبقهالكتاب املقدس نفسه  على طّوره مارتن لوثروهو معيار  ماذا يوجِّّ

 يعقوب. رسالةمثل  بعض أسفار الكتاب املقدسيف حاالت معّينة على 

                                                           
74

 See WA 7; 97, 16–98, 16. 
75

 WA 10/1, 1; 232, 13–14. 
76

 Luther, Preface to the Wittenberg edition of Luther’s German writings (1539), tr. Robert R. Heitner, 

in LW 34:285; WA 50; 559, 5–660, 16. 
77

 Luther, First Lectures on the Psalms, tr. Herbert J. A. Bouman, in LW 10:332; WA 3; 397, 9–11. 
78

 Luther, Bondage of the Will, tr. Philip S. Watson with Benjamin Drewery, in LW 33:26; WA 18; 

606, 29. 



 

77 
 

كان ( إال اندراً. لقد  Sola Scripturaوحده" ) مل يستعمل لوثر تعبري "الكتاب املقدسو  .199
أبشد القسوة  عاديكان يالكتاب املقدس، و سلطة سلطة أعلى من  اهتمامه األساسي أن ال

الكتاب املقدس. ولكنه حىت عندما أكّد سلطة  أحكام غي َّرَ حرَّف أو  تفسري أي شخص أو
مرجعية قوانني  ع إىل سياقات معينة معتمداً رجالكتاب املقدس وحدها، فإنه مل يقرأه وحده، بل 

حسب  قراراتتعرّب هذه اإلو . األقدس وية املسيح والثالوثهب املختصةاإلميان للكنيسة األوىل 
خالل كتايب  لوثر عن قصد الكتاب املقدس ومعناه. واستمر يدّرس الكتاب املقدس من مفهوم

 اعتربمهااللذين وضعهما و  (Small and Large Catechism) التعليم الصغري والكبري
ووضع تفسرياته استنادا إىل آابء الكنيسة، وال سيما  ،تلخيصات قصرية للكتاب املقدس

. واستخدم لوثر بشكل كبري تفسريات أخرى كانت متوفرة يف زمنه، واستخدم أيضاً وغسطنيأ
وتفاعلت تفاسريه للكتاب املقدس مع  اللغوية واإلنسانية.علوم المجيع األدوات املتاحة يف 

األجيال السابقة. وكانت قراءاته للكتاب املقدس مبنية على  يفهوتية يف عصره و املفاهيم الال
 مجاعة املؤمنني.وكان يطبقها بصورة متسقة يف داخل عنصر االختبار، 

ما يف التقليد، بل مع ما مساه  ال يتعارض الكتاب املقدس حبسب فكر لوثر مع كلّ و  .200
يب عقائد البشر، ليس ألن بشرًا صرحوا هبا "تقاليد بشرية". وقال عن هذه التقاليد: "حنن نع

بل ألهنا أكاذيب وجتاديف على الكتاب املقدس. وصحيح أن الكتاب املقدس كتبه بشر إال 
للكتاب  وعند تقييم سلطة أخرى 79أنه غري صادر عن بشر ومل يكتبه بشر بل وضعه هللا."

مبهماً؟ أم أهنا ملقدس افإن سؤال لوثر احلاسم هو: هل جتعل هذه السلطة الكتاب  املقدس
جتعل رسالته مقنعة فتكون ذات معىن يف سياق خاص؟ هناك وضوح خارجي يف الكتاب 
املقدس، لذا ميكن حتديد معناه. وهناك قوة من الروح القدس، لذا يستطيع الكتاب املقدس أن 
يقنع قلب اإلنسان ابحلّق. هذا احلق هو الوضوح الداخلي للكتاب املقدس. هكذا فإن 

 كتاب املقدس يفّسر نفسه.ال
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 الكنيسة الكاثوليكية: الكتاب املقدس والتقليد والسلطة 

يف وقت ظهرت فيه أسئلة جديدة تتعلق ابلتقليد وسلطة تفسري الكتاب املقدس،  .201
اخلربة  يفثرى احلياة الكنسية والهوتّيو ذلك الزمن أن يقدموا جواابً معتداًل. تُ  وحاول جممع ترنت

تحّدد معاملها بعوامل متنوعة يستحيل اختزاهلا ابلكتاب املقدس وحده. واعتمد الكاثوليكية وت
الكتاَب املقدس والتقليد الرسويل غري املكتوب على أهنما وسيلتان لنقل اإلجنيل.  وجممع ترنت
التمييز بني التقليد الرسويل والتقاليد الكنسّية، واليت وإن كانت ذات قيمة غري أهنا  وهنا جيب

وقابلة للتغيري. وكان الكاثوليك أيضًا حذرين  من احتمالية خطر الوصول إىل ثنوية 
استنتاجات عقائدية مبنّية على تفسريات فردية للكتاب املقدس. يف ضوء هذا األمر، أكّد 

 أن التفسري الكتايب ينبغي أن يسرتشد ابلسلطة التعليمية للكنيسة. وجممع ترنت

به أن مفهومًا يرى ( Melchior Cano)كانو  رواكيطور معلمون كاثوليك مثل ميلو  .202
عشرة مصادر  مبنيًّا علىفطّور نظامًا هو أمر متعدد اجلوانب. تقييم سلطة تعليم الكنيسة 

عاجل ابلتتابع: سلطة الكتاب املقدس، والتقليد الشفهي، والكنيسة الكاثوليكية، ف ية.هوتال
، وأمهية (Scholastics) الرمسيني درسينيامل واجملامع الكنسية، وآابء الكنيسة، والالهوتيني

أخريًا نظر يف استخدام وتطبيق الطبيعة، واملنطق العلمي، وسلطة الفالسفة، وسلطة التاريخ. و 
 80هذه املصادر يف اجلدال املدرسي الرمسي أو اجلدال الالهوِت.

على كية لتمييز السلطة التعليمية للكنيسة الكاثولي ار ظهر تيّ  ملتعاقبةخالل القرون او  .203
سلطة تفسريية ملزمة ومتميزة عن املصادر الالهوتية األخرى. ويف بعض األحيان ّت اخللط  أهنا

بني التقاليد الكنسية والتقليد الرسويل، فُنظر إليها على أهنا مصادر متساوية لإلميان املسيحي. 
 مع الفاتيكاينجملالهوت احيتوي و إمكانية نقد التقاليد الكنسّية. أيًضا رفض لقبول وكان مثة 

نظرة أكثر اتزااًن ملختلف السلطات داخل الكنيسة وللعالقة بني الكتاب  ، بصورة عامة،الثاين
وذلك للمرة  ،(DV 10)"كلمة هللا"  وثيقة ال يفيؤكد نص اجملمع الرمسي و املقدس والتقليد. 

 ه." تدمخل"ليست فوق كالم هللا لكنها  أن سلطة الكنيسة التعليمية ،األوىل
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ّت التشديد وبقوة  على دور الكتاب املقدس يف حياة الكنيسة يف اجملمع الفاتيكاين  .204
 وأبناءها وقوة، دعامة فيه جتد الكنيسة نإ حبيث والفاعلية الشدَّة من هللا الثاين: "ولكالم

 81(.DV 21وخالداً" ) صافياً  ينبوعاً  الروحية وحلياهتم قواتً، ولنفسهم عضداً  إلمياهنم فيه جيدون
أن أيضًا إليهم، وينبغي فيه يتحدث هللا فاملؤمنني على قراءة الكتاب املقدس  حثّ لذلك جيب 

 (. DV 25) لصالةقراءته ابحب اصتُ 

عن أكثر وعيًا  يساعد احلوار املسكوين اللوثريني والكاثوليك على التوصل إىل نظرةو  .205
عىن اإلميان املسيحي وكيف نقاط املرجعية والسلطات اليت تؤدي دورًا يف عملية الوصول إىل م

 جيب أن يشّكل هذا اإلميان حياة الكنيسة.

 

 احلوار الكاثوليكي اللوثري حول الكتاب املقدس والتقليد

 Deiنتيجة التجديد الكتايب الذي أهلم الدستور العقائدي يف الوحي اإلهلي ) .206

Verbumيد لدور ( الذي أصدره اجملمع الفاتيكاين الثاين، أضحى ظهور فهم مسكوين جد
. إذ تصرّح الوثيقة املسكونية رسولّية الكنيسة: "ال تتمسك ممكناً  الكتاب املقدس وأمهيته

العقيدة الكاثوليكية مبا خيشاه الهوت اإلصالح وما يريد أن يتجّنبه أبي مثن، وهو أن سلطة 
تاب الكتاب املقدس القانونية وامللزمة هي مستمدة من سلطة الكنيسة اليت حّددت قانون الك

 .(ApC 400 املقدس" )

أكد الكاثوليك يف احلوار القناعات املشرتكة مع اإلصالح مثل فعالّية النّص الكتايب و  .207
 2الذي أوحاُه الروح "يف نقل احلّق ال ُمعلن الذي يشّكل العقول والقلوب، كما َتّكد ذلك يف 

(. ويضيف DV 21-25( ")ApC 409وُصرّح به يف اجملمع الفاتيكاين الثاين ) 17:3يموثوس ت
الكاثوليك "إن هذه الفّعالّية عاملة يف الكنيسة عرب الزمن، ليس يف املؤمنني على مستوى الفرد 

وذلك على كّل األصعدة، من تعابري ذات مستوى  أيضاً  بل يف التقليد الكنسي ،فحسب
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ية للعبادة صعيد البىن األساس علىعقائدي عال  مثل قانون اإلميان والعقائد وتعليم اجملامع و 
العامة... وقد جعل الكتاب املقدس نفسه حاضراً يف التقليد، لذلك يستطيع التقليد أن يؤدي 

ن التقليد أيِت حبقائق جديدة إ. وال يقول اجملمع الفاتيكاين الثاين فسريدورًا أساسيًا يف الت
تاب املقدس" الكالذي يؤكده اإلهلّي  الوحينه ينقل اليقني حول إتتعدى الكتاب املقدس، بل 

(ApC 410.) 

اّلهوت اللوثري هو انفتاح هذا الالهوت إىل الأحد مثار احلوار املسكوين ابلنسبة إّن  .208
يف حياة األفراد فحسب بل يف  تؤثرإلميان الكاثوليكي أبن فعالّية الكتاب املقدس ال على ا

  الكنائس اللوثرية.اللوثرية يف قرارات. والدليل على هذا يكمن يف دور اإلأيضاً  الكنيسة مجعاء

 

 الكتاب املقدس والتقليد

خيتلف اليوم فهم الكنيسة الكاثوليكية يف روما لدور الكتاب املقدس والتقليد  .209
تفسري اللسؤال عن إىل اوأمهيتهما عّما كان عليه معارضو لوثر من الالهوتيني. وابلنسبة 

عندما ترى العقيدة لكتاب املقدس، فإن املوقف الكاثوليكي هو كالتايل: "احلقيقي ل
للكتاب املقدس، فإهنا ال  حقيقيل إىل تفسري توصليكية أن ل ُحكم الكنيسة دورًا لالكاثول

تنسب إىل سلطة الكنيسة التعليمية احتكار التفسري، وهو ما خيشاه ويرفضه وحبّق املصلحون. 
يتحدث فقد أشارت شخصيات مهمة قبل اإلصالح إىل تعدد املفسرين الكنسيني... وعندما 

يتجّنب  فهو( DV 12هنا متلك "حكمًا هنائياً" )أباجملمع الفاتيكاين الثاين عن الكنيسة 
اجلهاز الوحيد للتفسري،  فادها أن السلطة التعليمية الكنسّية هيموبوضوح مطالبة احتكارية 

ابق، عود إىل قرن ست يتللدراسات الكتابية الكاثوليكية ال السلطة الرمسيةؤكده كل من وهو ما ت
( الصادر عن اجملمع الفاتيكاين الثاين حول دور علم DV 12واالعرتاف الذي يف البند )

 (.ApC 407التفسري يف تطوير ومنّو تعليم الكنيسة الكاثوليكية" )

وهلذا يستطيع اللوثريون والكاثوليك أن يتوصلوا سويّة إىل االستنتاج التايل: "ابلنسبة  .210
ن اللوثريني والكاثوليك متفقون بشكل واسع النطاق أبن تشديد  إىل الكتاب املقدس والتقليد فإ
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مثة وحدة  ولذا. ة على االنقسام القائم بني الكنيستنياحملافظ ربّركّل منهم على أمور خمتلفة ال ي
 82(.ApC 448" )تنوعال مصاحلة يفو 

 

 إىل األمام: اإلجنيل والكنيسة تطّلعال

لالهوت مارتن لوثر. وأعطى احلوار  فضلَ أعطى احلوار املسكوين الكاثوليك فهمًا أ .211
لبحوث العلمية التارخيية والالهوتية، لكل من اللوثريني والكاثوليك معرفة إىل اأيضاً، إضافة 

متبادلة بعقائدمها ونقاط االتفاق الرئيسية واملواضيع اليت ما زالت حتتاج إىل مزيد من احلوار. 
 باحثات. وقد كانت الكنيسة موضوعاً مهماً يف هذه امل

كانت املسكلة و كانت طبيعة الكنيسة من املواضيع املتنازع عليها زمن اإلصالح.  .212
 هاوتوصلالرئيسية هي العالقة بني عمل هللا اخلالصّي والكنيسة، وهي اليت تقبل نعمة هللا 

ابلكلمة واألسرار املقدسة. فكانت العالقة بني اإلجنيل والكنيسة املوضوع األهم يف املرحلة 
ىل من احلوار اللوثري الكاثوليكي. ومن املمكن اآلن فهم املواقف اللوثرية والكاثوليكية على األو 

، وكذلك توضيح التفامهات  أخرىمتعددة أساس أفضل بسبب تقرير مالطا ووثئق مسكونية 
 املشرتكة واملواضيع اليت حتتاج إىل حبث إضايف.

 

 الكنيسة يف التقليد اللوثري

 هللا بكلمة يبشرون حيث املؤمنني مجاعةري الكنيسة على أهنا "يفهم التقليد اللوث .213
(. هذا يعين أن 7" )اقرار أوغسربغ اإلجنيل  حسب املقدسان السرّان يوزع وحيث وصفاء بنقاء

مركز احلياة الروحية هو يف اجلماعة الكنسية احمللية اجملتمعة حول املنرب واملذبح. ويتضمن ذلك 
ن كل مجاعة كنسية متصلة ابجلماعات الكنسّية األخرى من خالل ، أللكنيسةجامعًا ل اً عدبُ 
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، وهي األمور اليت تتكسس عليها اخلدمة يف ابلّسرين املقدسنيواالحتفال الصحيح  النقيّ الوعظ 
الكنيسة. وجيب أن نتذكر أن لوثر قال عن الكنيسة يف كتاب التعليم املسيحي الكبري أبهنا 

يعلنها الروح يوحي هبا و يحي من خالل كلمة هللا اليت "األم اليت تنجب وحتمِّل كل مس
القدس... وسوف يظّل الروح القدس مع اجلماعة املقدسة أو املسيحيني إىل اليوم األخري، وهو 

   83جيذبنا من خالل الكنيسة إىل املسيح ويستخدمها للتعليم والتبشري ابلكلمة".

 

 الكنيسة يف التقليد الكاثوليكي

 Lumenدستور عقائدي يف الكنيسة )يف وثيقة الفاتيكاين الثاين إن تعليم اجملمع  .214

Gentiam دور الكنيسة آابء  اجملمع  فسر( أساسي ابلنسبة إىل الفهم الكاثوليكي للكنيسة. و
 السّر، مبثابة املسيح يف هي "الكنيسة :"السّر املقدس"يف اتريخ اخلالص ابستخدام مصطلح 

 (.LG 1برمّته " ) البشريّ  اجلنس ووحدة ابهلل الّصميم االحّتاد يف واألداة العالمة أيّ 

عالمة وأداة"، وهو  لتفسري طبيعة الكنيسة على أهنا "سرّ هناك مفهوم أساسي و  .215
العالقة غري املنفصلة بني الكنيسة املرئية والكنيسة غري مفهوم "السر" الذي ال يدرك، ويؤكد 
 كنيسته األرض هذه على أقام قد لواحد،ا الوسيط املرئية. عّلم آابء اجملمع أن: "املسيح،

 احلقيقة اجلميع على فيه يفيض ،وهي كيان مرئّي املعامل  وحمبة، ورجاء إميان اعةمج قّدسًة،امل
 أالّ  جيب السّري، املسيح جسدو  سلطات، ذوي أبعضاء ةاجملّهز ه اجلماعة هذ أنّ  بيد. والنعمة

الكنيسة  إمنا السماء. بنعم الغنّية والكنيسة األرض منفصالن، وكذلك كنيسةتعترب ككهنا واقعان 
 (.LG 8وإهلّي " ) بشريّ  عنصرينمكوَّنة من  مركبة، واحدة حقيقة
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 حنو اإلمجاع 

مجع املشاركون يف احلوار اللوثري الكاثوليكي على ارتباط عقيدة التربير وعقيدة أ .216
 محلت عنوان الكنيسة هذا الفهم املشرتك يف الوثيقة اليتيتضح . و ارتباطًا وثيقاً الكنيسة 

 ص يهبه املسيح وابلنعمة وحدها وبقبولاخلال أنوالتربير: "يشهد الكاثوليك واللوثريون معًا 
مقدسة جامعة رسولية. ويُعترب كّل واحدة ابإلميان. ويتلوان معًا قانون اإلميان معرتفني بكنيسة 

 (.4لتربير من تربير اخلطاة والكنيسة بندان أساسيان لإلميان" )الكنيسة وا

وتقّر أيضاً وثيقة الكنيسة والتربير: "نعلن حرصًا على دقة التعبري أبننا ال نؤمن ابلتربير  .217
وابلكنيسة، بل ابآلب الذي يرمحنا وجيمعنا يف الكنيسة كشعبه، وابملسيح الذي يربران والذي 

ا التربير جسده هو الكنيسة، وابلروح القدس الذي يقدسنا ويسكن يف الكنيسة. ويشمل إميانن
ابإلميان به قبوال صحيًحا  هقبلنالذي ميكن أن القدوس و ا عمل الثالوث موالكنيسة بوصفه

 (.5)الكنيسة والتربير  فقط"

قدمتا مسامهات مهمة  "رسولّية الكنيسة"و "الكنيسة والتربير"ابلرغم من أن وثيقيّت و  .218
 ما زال مثة حاجة حلواراته إال أنيف عدد من القضااي  العالقة بني الكاثوليك واللوثريني، 

 اجلامعةمسكونية حول: العالقة بني املرئي وغري املرئي يف الكنيسة، والعالقة بني الكنيسة 
يف حياة  ّسريةوضرورة الرسامة ال، "عالمة وأداة" ، والكنيسة بوصفها سراً والكنيسة احمللّية

باحثات املستقبلية ابحلسبان وينبغي أن َتخذ امل األسقفية.لرسامة ل ّسريالطابع الو الكنيسة، 
جدًا ألن الكاثوليك ُملِّّح العمل املهم الذي أجنز يف هذه الوثئق املهمة وغريها. وهذا األمر 

 "ابلكنيسة الواحدة املقدسة اجلامعة الرسولية". معاً عن االعرتاف  قطواللوثريني مل يتوقفوا 
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 الفصل اخلامس

  مشرتكةإحياء ذكرى إىل مدعوون 

  املشرتكةدية: أساس الوحدة وإحياء الذكرى املعمو 

ابملعمودية  .جسٌد واحدٌ  إًذاالكنيسة جسد املسيح. وألن مثة مسيحًا واحداً، فلُه  .219
 يصبح البشر أعضاء يف هذا اجلسد.

م اجملمع الفاتيكاين الثاين أن الذين اعتمدوا ويؤمنون ابملسيح إال أهنم ال ينتمون يعلِّّ و  .220
 قّ حيو . يف جسد املسيح أعضاء وهم املعمودية، يف ابإلميان تربروا ة "قدإىل الكنيسة الكاثوليكي

 URالرّب" ) يف إخوةً  الكاثوليكية الكنيسة أبناء هبم يَعرتفُ  وحبقّ  ،نيمسيحيهلم أن ُيَسمَّوا 

 عن إخواهنم املسيحيني الكاثوليك.  األمر ذاتهاللوثريون املسيحيون  يعلمو  84.(3

يف جسد ارتباطًا وثيقًا ككعضاء ريني مرتبطون بعضهم ببعض مبا أن الكاثوليك واللوثو  .221
دٌ  ُعْضوٌ  َكانَ  : "فَإِّنْ 26:12ورنثوس ك 1ينطبق عليهم ما قاله بولس يف  فلذااملسيح   َواحِّ

دٌ  ُعْضوٌ  َكانَ  َوإِّنْ . َمَعهُ  تَ َتَكملَُّ  اأَلْعَضاءِّ  َفَجمِّيعُ  يَ َتَكملَُّ، َمَعُه".  تَ ْفرَحُ  اأَلْعَضاءِّ  َفَجمِّيعُ  ُيَكرَُّم، َواحِّ
فإن ما يؤثر يف عضو من اجلسد يؤثر يف سائر األعضاء. وهلذا السبب عندما يتذكر اللوثريون 

أن يقوموا هبذا األمر يف املسيحيون األحداث اليت قادت إىل َتسيس كنائسهم فإهنم ال يرغبون 
إهنم حيملون بدون شركائهم الكاثوليك املسيحيني. وحني يستذكرون معًا بداية اإلصالح ف

 معموديتهم على حممل اجلد.

فإهنم يؤكدون أن كنيستهم الواحد  يؤمنون أهنم ينتمون إىل جسد املسيح نيألن اللوثريو  .222
سنة، بل هم مقتنعون أن الكنائس  500مل تنشك يف ظل اإلصالح أو أتت إىل الوجود قبل 

ائسهم طابعها اخلاص من وتبشري الرسل. واختذت كن العنصرةاللوثرية يعود َتسيسها إىل يوم 
خالل تعليم املصلحني وجهودهم. ومل يكن لدى املصلحني أية رغبة يف إقامة كنيسة جديدة 

                                                           
84

 www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19641121_unitatis-

redintegratio_en.html. 



 

85 
 

وحبسب فهمهم مل يفعلوا ذلك. بل أرادوا إصالح الكنيسة، ومتكنوا من فعل ذلك ضمن جمال 
 . حدث أحياانً أخطاء وعثراتَتثريهم، ولو 

 

 التحضري إلحياء الذكرى 

اثوليك واللوثريون، ككعضاء يف اجلسد الواحد، أحداث اإلصالح اليت يستذكر الك .223
وهو أهنم عاشوا يف مجاعات منقسمة رغم أهنم ما يزالون ينتمون إىل  –قادت إىل هذا الواقع 

. وألن الكاثوليك واللوثريني ينتمون لكليهما إمكانية مستحيلة ومصدر أمل   فهذهجسد واحد. 
"كنيسة ومن أجل  ا عن بعضهما البعضهمضلون ضد انقسامإىل اجلسد الواحد فإهنم ينا

وهلذا النضال جانبان: االعرتاف مبا هو مشرتك وجيمعهما معاً،  .جامعة" حبق وحقيقة
 .حزنأمل و جلميل والفرح، والثاين هو مصدر واالعرتاف مبا يفّرق. األول يدعو إىل العرفان اب

حياء ذكرى بدء اإلصالح فإهنم ال إب 2017عندما حيتفل املسيحيون اللوثريون عام و  .224
حيتفلون ابنقسام الكنيسة الغربية. إذ ال يستطيع أي إنسان ذو وعي الهوِت أن حيتفل ابنقسام 

 املسيحيني بعضهم عن بعض.

 

 الفرح املشرتك يف اإلجنيل

وتركوه هلم،  لوثر ومصلحون آخرون ملا قام بهمن أعماق قلوهبم هللا يشكر اللوثريون  .225
الذي قّدم األقدس م إجنيل يسوع املسيح واإلميان به، والتعّمق يف سر هللا الثالوث : فهأال وهو

لوعد اإلهلي، واحلرية واليقني ابنفسه لنا حنن البشر ابلنعمة والذي ميكن قبوله ابلثقة التامة 
ه اإلميان ، والرجاء الذي جيلبوابإلميان تُنبَّهان يعطيهما اإلجنيل، واحملبة اليت تنبع من اإلميان ذالل
 فيضحلياة واملوت، والتواصل احلّي مع الكتاب املقدس، وُكتب التعليم، والرتانيم الروحية اليت تُ اب
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ُيضيفان أسباابً إضافية للشكر. وهذا العرفان  احلياة. إن ذكرى هذه األمور وإحيائها يفاإلميان 
 .2017 االحتفال عامراغبني يف ابجلميل هو الذي جيعل اللوثريني املسيحيني 

يدرك اللوثريون أيضًا أن ما يشكرون هللا عليه هو ليس عطّية حيتكروهنا ألنفسهم، و  .226
ركوا مجيع املسيحيني يف هذه العطية. وهلذا السبب فإهنم يدعون مجيع افهم يريدون أن يش

املسيحيني لالحتفال معهم. فكما أظهر الفصل السابق، يشرتك الكاثوليك واللوثريون يف 
انب اإلميان إذ مُيكنهم، بل وجيب عليهم، أن يكونوا شاكرين معاً، وال سيما يوم الكثري من جو 

 االحتفال إبحياء ذكرى اإلصالح. 

 أن الضروري اجملمع الفاتيكاين الثاين: "منبه صرّح يف ما  وهذا الشكر جيد دعماً  .227
 عند توجد واليت املشرتك ناتراث من تنبع اليت الصحيحة املسيحية ابخليور بفرح الكاثوليك يعرتف
سيح وأعمال الفضيلة يف حياة أن نعرتف بغىن امل وخالصيّ  . وإنه حلقّ عّنا املنفصلني اإلخوة

 اعماله، يف عجيب دوماً  هو فاهلل. الدم سفك حىت حياانً أ للمسيح، يشهدون الذين اآلخرين
 (.UR 4) يستحق أن نسبحه تسبيحا دائما". ومن

 

  هلا رثيأمور أنسف ون

الفرح واالعرتاف ابجلميل، ينبغي أن يتيح  2017إحياء الذكرى عام  بينما يبعث .228
اجملال أيضًا لّلوثريني والكاثوليك كي يعربوا عن األمل بسبب الفشل والعثرات والذنب واخلطيئة 

 .انذكرهيت يف األشخاص واألحداث ال

ها مارتن لوثر سيتذكر اللوثريني أيضًا هبذه املناسبة البياانت الباطلة واملهينة اليت أطلق .229
بشعور عميق من األسى أيًضا ضد اليهود. وهم خيجلون منها ويستنكروهنا. ويعرتف اللوثريون 

ن مارتن لوثر أل( و Anabaptists) األاناببتستيني ضطهاد السلطات اللوثرية ملعيدي املعموديةاب
يف على ون دعما هذا االضطهاد الهوتيا. كما وأيسفون هلجوم لوثر العنتميالخنو وفيليب 

اجلوانب املظلمة يف حياة  يعرفونالفالحني خالل حرب الفالحني. وألن الالهوتيون اللوثريون 
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لوثر واإلصالح فقد زرع هذا فيهم روح نقد الذات ونظرة نقدية للوثر وإصالح فيتنربج. ورغم 
بااب أبنه أن اللوثريني اليوم يرفضون وصَف الإال أهنم يوافقون جزئيًا على نقد لوثر للبابوية، 

 .الدجالاملسيح 

 

 الصالة من أجل الوحدة

يسوع املسيح صلى إىل اآلب قبل موته " ليكونوا واحداً"، فمن الواضح أن  ألنّ و  .230
الرسويل الذي نقرأه يف  إرادة الرب. ويناقض أيضا قول احلثّ  انقسام جسد املسيح يناقض

ٌد، َجَسدٌ  .السَّاَلمِّ  بِّرِّاَبطِّ  الرُّوحِّ  ْحَدانِّيَّةَ وَ  حَتَْفظُوا َأنْ  : "جُمَْتهِّدِّينَ 6-3:4الرسالة إىل أفسس   َواحِّ
ٌد، َوُروحٌ  دِّ  َدْعَوتُِّكمُ  َرَجاءِّ  يفِّ  أَْيًضا ُدعِّيُتمْ  َكَما َواحِّ ٌد، َربٌّ  .اْلَواحِّ ٌد، إِّميَانٌ  َواحِّ  َمْعُمودِّيَّةٌ  َواحِّ

َدٌة، إِّلهٌ  دٌ  َوآبٌ  َواحِّ ، َواحِّ ُكلُِّّكْم". إن انقسام جسد املسيح  َويفِّ  ْلُكلِّّ َوابِّ  اْلُكلِّّ  َعَلى الَّذِّي لِّْلُكلِّّ
 مناقض إلرادة هللا.

 

 تقييم املاضي 

اخلالفات الالهوتية وأحداث القرن السادس  معاً عندما يستذكر الكاثوليك واللوثريون و  .231
عشر من هذا املنظور،  ينبغي أن أيخذوا بعني االعتبار ظروف القرن السادس عشر. فال ميكن 

 والكاثوليك على كل ما حصل ألن بعض أحداث القرن السادس عشر كانت لوم اللوثريني
السياسة تتشابك يف القرن  ىقو ال. كانت القناعات الالهوتية و إرادهتم وسيطرهتمخارجة عن 

 اً أفكار  قّد استغل سياسيون متعددونالسادس عشر يف كثري من األحيان بعضها ببعض. 
 رّوج كثرٌي من الالهوتيني الجتهاداهتم الالهوتية ، على حنيهوتية خالصة لتحقيق مررهبمال

أن نعزو املسؤولية علينا يف هذه الساحة ذات العوامل املتعددة يتعّذر ولذا و بوسائل سياسية. 
 عن نتائج أحداث معينة إىل أشخاص معينني ونقرر أهنم هم املذنبون.
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ميان املسيحي، حلقيقة اإل ًا خمتلفاً كان أساس انقسامات القرن السادس عشر فهم .232
ويف كال اجلانبني كان هناك اشتدَّ النزاع ألن االعتقاد كان أن القضية هي قضية اخلالص. و 

تباعه الأشخاص حيتفظون بقناعات الهوتية ال يستطيعون التخلي عنها. وينبغي أال يالم أحٌد 
 اجلاد مع اآلخرين.تبادل اآلراء وفقاً لكلمة هللا وبعد الذي تكوَّن  هضمري 

 لقناعاهتم الالهوتية يف املعركة أمام الرأي العام فهي قضية نيما طريقة عرض الالهوتيأو  .233
ن فهم بعضهم البعض بل أيضا و أخرى متاماً. ففي القرن السادس عشر أساء الكاثوليك واللوثري

فخالفوا الوصية أمام الغري.  املعارضني الهانتهم اآلخر وسخروا منلى ابلغوا يف كالمهم ع
مراراً وهي اليت حتظر شهادة الزور على القريب. وعلى الرغم من أن اخلصوم كانوا أحياان الثامنة 

عادلني فكراًي بعضهم مع بعض، فإنه مل يكن لديهم االستعداد الكايف لالستماع إىل اآلخر 
يريدون دحض خصومهم واالنتصار عليهم، اجملادلون والتعامل مع اهتماماته جبّدية. كان 

شرتك. امل والبحث عنالصراع بداًل من البحث عن حلول   وعن عمد بتعميقفتسببوا أحياانً 
فتّم  إضفاء صورة سلبية على اآلخر.سوء الفهم دورًا كبريًا يف قد لعبت األفكار املسبقة و و 

أن يتكسفوا الطرفني  كال على . وهناوتسلمتها األجيال املتعاقبةترسيخ املعارضات املتناقضة 
هبا النقاش. وهلذا يتحّمل اللوثريون اروا الطريقة اليت أد وا حلاهلم بسببويَرثُ لبعضهم البعض 

 500إحياء ذكرى األحداث اليت جرت قبل  يفوالكاثوليك ذنبًا ينبغي االعرتاف به عالنية 
 عام.

 

 االعرتاف الكاثوليكي ابخلطااي ضد الوحدة

مرباطوري الذي إىل اجمللس اإل( Pope Hadrian VI) السادس ساشتكى البااب هدراين .234
من انتهاكات  1522تشرين الثاين  25بتاريخ  (Nuremberg)ينة نورمربغ دم عقد يف

القرن  يف ،وجتاوزات وخطااي وأخطاء اقرتفتها السلطات الكنسية. وبعد ذلك مبدة طويلة
( العفو من هللا واإلخوة املنقسمني يف Pope Paul VIطلب البااب بولس السادس ) ،املاضي

لك يف خطاب االفتتاح يف االجتماع الثاين من اجملمع الفاتيكاين الثاين. وت التعبري الشرق وذ
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 85"قرار يف احلركة املسكونية"البااب يف اجملمع بشكل خاص يف وثيقة قبل من  لفتةعن هذه ال
 86(.Nostra Acetate) "البيان حول عالقة الكنيسة ابألداين غري املسيحية"وأيضاً يف 

يف زمن  ة له( يف عظPope John Paul IIبااب يوحنا بولس الثاين )اعرتف كذلك الو  .235
الصوم بعنوان "يوم الغفران اإلهلي" ابلذنب وقدم صلوات طلب فيها املغفرة كجزء من إحياء 

وكان أول من يعيد التعبري عن أسف َسلفه البااب بولس السادس  87االحتفال ابأللفية الثانية.
املؤملة، وليس هذا فقط، بل كان أيضًا أول من يقوم بعمل وآابء اجملمع خبصوص الذكرايت 

براءته بعنوان ملنصب أسقف روما. وأشار يف أيًضا شيء ما من أجل ذلك. وطلب الغفران 
 "واحداً  واكونيل"
 (Ut Unum Sint)  1984حزيران  12إىل زايرته إىل جملس الكنائس العاملي يف جنيف يف 

أهنا حافظت على العالمة املنظورة وضمان الوحدة، يف  كاثوليكيةال الكنيسة اعتقاد معرتفاً: "إن
 ُيشّكلأن هذا االعتقاد  -خدمة أسقف روما، وابألمانة على التقليد الرسويل وإميان اآلابء،

مث أضاف: . "األليمة الذكرايت بعض ذاكرهتم َدمغت الذين اآلخرين املسيحّيني لغالبّية عقبةً 
ك، فإين أنضم إىل سلفي البااب بولس السادس وأطلب بقدر ما حنن مسؤولون عن ذل"

  88.املغفرة"

 

 االعرتاف اللوثري ابخلطااي ضد الوحدة

أفيان يف رده على الكلمة مدينة صرّح االحتاد اللوثري العاملي يف اجتماعه اخلامس يف  .236
: "حنن (Jan Cardinal Willebrandsاملؤثرة جدًا اليت قدمها الكاردينال ويليرباندس )

مستعدون لالعرتاف أبن ُحكم املصلحني على الكنيسة  ،وأبناء كنائسنا ،اللوثريني نيملسيحيا

                                                           
85

 . (UR 7) 7قرار في الحركة المسكونية،  ."الينا أساء لمن نغفر كما المنفصلين واالخوة هللا نستغفر متواضعة بصالة فإننا"  
لالضطهادات ولكل مظاهر مقاومة السامية للبغضاء و تتأسفكلها ضد الناس أياً كانوا،  االضطهاداتإن الكنيسة التي تشجب "  86

 . (NA 4) 4" بيان في عالقة الكنيسة بالديانات غير المسيحية، ياً كان مقترفوهاأالتي استهدفت اليهود في اي زمن كان و
87

 John Paul II, Day of Pardon, 12 March 2000, at 

www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/homilies/2000/documents/hf_jp-

ii_hom_20000312_pardon_en.html. 
88

 John Paul II, Ut Unum Sint, 25 May 1995, 88. 
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جزئياً إىل يومنا  يستمرالكاثوليكية والهوهتا مل يكن خالياً من التشويه والنهج اجلديّل، وهذا أمٌر 
خوتنا هذا. وحنن آسفون حقا لإلساءة وسوء الفهم اللذين سببهما هذا النهج اجلديل العنيف إل

الكاثوليك. ونذكر ابلشكر بيان البااب بولس السادس إىل اجملمع الفاتيكاين الثاين الذي طلب 
فيه الغفران ألي إساءة سببتها الكنيسة الكاثوليكية. ومبا أننا نصلي مجيعنا مع مجيع املسيحيني 

حوار يتصف من أجل املغفرة يف الصالة اليت علمنا إايها ربنا، فدعوان نعمل من أجل أسلوب 
  89".بةابلوضوح والصدق واحمل

وأقّر اللوثريون أبخطائهم حنو تقاليد مسيحية أخرى. وقد صرح االحتاد اللوثري العاملي  .237
 ون إبحساس عميق لئتأن اللوثريني "مم 2010ارت عام يف اجتماعه احلادي عشر مبدينة شتوجت

( على يد Anabaptists) ()األاناببتسيون "املعمودية يمعيد" الضطهاداحلزن واألمل من 
الضطهاد. ذا ان هلو ن اللوثريو املصلحالالهوِت الذي قدمه دعم للالسلطات اللوثرية وال سيما 

إذ نضع ثقتنا و اللوثري العاملي... يف أّن يعرّب عالنية عن األسف واحلزن.  االحتادوهلذا يرغب 
خوتنا إرة من هللا ومن أخواتنا و ابهلل الذي كان مصاحلًا العامل بيسوع املسيح، فنحن نطلب املغف

( بسبب الضرر الذي أحلقه أسالفنا يف القرن السادس عشر مبعيدي Mennoniteاملينوانيت )
، ولنسياهنم أو جتاهلهم هلذا االضطهاد يف القرون اليت تلت، وبسبب )األاناببتسيون( املعمودية

 ريون عن معيدي املعموديةالصور غري الالئقة واملضّلة واملؤذية اليت نشرها مؤلفون لوث
 90إىل يومنا هذا. أو العلميالشعيب الصعيد  ، سواء علىاألاناببتسيون

 

 

 

 

                                                           
89

 Jan Willebrands, Lecture to the 5th Assembly of the Lutheran World Federation, on 15 July 1970, 

in La Documentation Catholique (6 September 1970), 766. 
90

 Action on the Legacy of Lutheran Persecution of ’Anabaptists at www.lwf-

assembly.org/uploads/media/Mennonite_Statement-EN_04.pdf. 
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 الفصل السادس 

 مخسة أمور تفرضها علينا احلركة املسكونية

يدرك الكاثوليك واللوثريون أهنم هم وجمتمعاهتم اليت حييون إمياهنم فيها ينتمون إىل  .238
وعّي عند اللوثريني والكاثوليك أبن نزاعات القرن السادس اليوم  ومثة. الواحد جسد املسيح

 دد. هلذا حياجلانبنيعشر قد انتهت. وقد انتهت أيضًا أسباب اإلدانة املتبادلة بني كال 
 . 2017عام ذكرى ال معاً حييون وهم أمور ملّحة  ةاللوثريون والكاثوليك مخس

ور وحدة جسد املسيح، وإىل إن اللوثريني والكاثوليك مدعّوون إىل التفكري من منظ .239
يؤدي إىل التعبري عنها وذلك خلدمة مجاعة جسد املسيح. ومن خالل  كل ماالبحث عن  

 . قلوبناه تغيرياً مستمراً يف املعمودية يعرتفون بعضهم بعض كمسيحيني. ويقتضي هذا التوجُّ 

 

 منظوروحدة وليس من الفريضة األوىل: ينبغي أن يبدأ الكاثوليك واللوثريون دائمًا من منظور ال
أحيااًن مالحظة  ه من األسهلأن على الرغم من ،بينهم االنقسام، وذلك لتقوية ما هو مشرتك

 .االختالفات

ضد الواحد عّرف املذهبان الكاثوليكي واللوثري ذاهتما على مّر التاريخ على أهنما  .240
اليوم عند  مر حىت هذايستّمر هذا األو  ،اآلخر، وعاىن أتباعهما من االحنياز أحدهم ضد اآلخر

مواجهة إشكاليات معينة مثل موضوع السلطة. مبا أن املشاكل تنشك من النزاع ، فإنه ميكن 
حّلها أو التعامل معها على األقل فقط  من خالل جهود مشرتكة لتعميق الشركة بينهما 

 اآلخر وتشجيعه ونقده اهلادف.  معرفةوتقويتها. حيتاج الكاثوليك واللوثريون إىل 
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من وذلك  ،الفريضة الثانية: على اللوثريني والكاثوليك السماح ألنفسهم أبن يتغريوا بشكل مستمر
 خالل اللقاء بينهم والشهادة املتبادلة لإلميان.

تعّلم الكاثوليك واللوثريون من خالل احلوار قدراً كبرياً، وتوصلوا إىل احلقيقة أنه ميكن و  .241
ينبغي أن جيددوا  2017جات خمتلفة. وابلنسبة إىل العام أن َتخذ الشركة بينها أشكااًل ودر 

الطريق أطول من  إذ قد تكونملا أجنز حىت اآلن، وابلصرب واملثابرة مع الشكر هلل جهودهم 
ا ّت حىت اآلن، وابحملبة بعضهم ملاملتوقع، وابحلماس الذي لن يسمح هلم أن يشعروا ابالكتفاء 

اع، وابإلميان ابلروح القدس، وابلرجاء أبن الروح سوف لبعض حىت يف أوقات االختالف والنز 
 يستجيب لصالة يسوع إىل اآلب، وابلصالة احلارّة كي تتحّقق الوحدة. 

 

ابلبحث عن الوحدة  من جديد دائماً الفريضة الثالثة: على الكاثوليك واللوثريني أن يلزموا أنفسهم 
ن جيتهدوا على حنو مستمر لتحقيق هذا ، وأعملياً الظاهرة، وأن يدرسوا معًا ماذا يعين ذلك 

 اهلدف.

ألعضاء كنائسهم مفهوم اإلجنيل وابستمرار  نوا دائماً أن يبيّ على الكاثوليك واللوثريني  .242
نع هذه هو أن من الذي نواجهه اليومللكنيسة. والتحدي  تقاليد القدميةالواإلميان املسيحي، و 

 .لنزاعات العقائديةمن أن تعيدان إىل زمن التقليد ل اجلديدة لقراءةا

 

الفريضة الرابعة: ينبغي لّلوثريني والكاثوليك أن يعيدوا معًا اكتشاف قوة إجنيل يسوع املسيح لوقتنا 
 هذا.

، وذلك برمتهالوحدة الكنيسَة وحدها ولكن العامل  يف سبيلال خيدم العمل املسكوين  .243
يف جمتمعاتنا  نؤصلحني  قوىاملسكونية ستصبح أ اإلرساليةيف سبيل أن يؤمن العامل. واملهمة 

 د.. واملطلوب هنا إعادة التفكري والتجدُّ التعددية الدينية
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رمحة هللا من خالل نشر الكلمة لالفريضة اخلامسة: جيب أن يشهد الكاثوليك واللوثريون معًا 
 وخدمة العامل.

مارتن أن يقدروا معاً مسامهة على املسكونية اللوثريني والكاثوليك  هذه املسريةتساعد  .244
جنيل بّر هللا، الذي هو رمحة هللا. ففي املقدمة اليت قّدم هبا الروحي إل هاختبار حدسه و لوثر يف 

نه "برمحة هللا، وابلتكمل ليل هنار" قد اكتسب فهمًا جديداً إ قال( 1545أعماله ابلالتينية )
األبواب . "هنا شعرت أنين ولدت من جديد متاما ودخلت الفردوس من 17:1لآلية يف رومية 

وأراين نفسه... مث قرأت يل املفتوحة. وعند ذلك كشف الكتاب املقدس وجهه اآلخر 
، حيث وجدت وبعكس ما توقعت أنه هو أيضاً قد فّسر بّر "الروح واحلرف"غسطني كتاب و أل

 91هللا بطريقة مشاهبة، كالرّب الذي يلبسنا هللا إايه عندما يربران".

عندما يسمع اللوثريون والكاثوليك معًا إجنيل يسوع اإلصالح حبّق  إحياء ذكرىسيتّم  .245
وا جمدداً إىل شركة مع الرب. عندها سيتحدون يف إرسالية دعَ املسيح ويسمحون ألنفسهم أن يُ 

مشرتكة يصفها البيان املشرتك حول عقيدة التربير كالتايل: "يشرتك اللوثريون والكاثوليك يف 
فوق كل  بهالثقة  ستحقمور، وهو وحده الذي ييف مجيع األجهارًا ملسيح ابهدف االعرتاف 

( وبه يعطينا هللا نفسه ابلروح 5:2تيموثوس  1الوسيط الوحيد بني هللا والناس ) على أنهشيء 
 (.JDDJ 18" )اليت جتددانمواهبه  فيض فيناالقدس وي
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 Luther, Preface to the Complete Edition of Luther’s Latin Writings, tr. Lewis W. Spitz, Sr., in LW 

34:337; WA 54; 186, 3.8–10.16–18. 
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