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تمهيـد

كل حوا ٍر الهويتّ يف املسيحيّة بني كنيستني أو مجاعتني من املؤمنني
ّ
حمكوم باالرهتان ألمرين اثنني ،الغاية والتمثّل .1فالغاية هي استعادة الشركة
ٌ
ٍ
صحة
التامة املنقطعة ألسباب ّ
شت .والتمثّل هو الربهان الساطع على ّ
ّ
وحتقيق للغاية املنشودة .كما أ ّن احلوار املسكوينّ الالهويتّ ،بصفته
احلوار
ٌ
تتجزأ ،جيب أن يبقى متماسكا ومرتابطا على
حوار حقيقة ،واحلقيقة ال ّ
الرغم من تع ّدد اللجان وكثرة النقاشات ...فإ ّن أحباث احلوار الواحد تفيد
ما يدور يف حلقات احلوار األخرى على الصعد كافّة ،احمللّيّة واإلقليميّة
ي
ليكي-اللوتر ّ
والعامليّة .وال ريب يف أ ّن هذا األمر ينطبق على احلوار الكاثو ّ
مستمرا يف جهده احلثيث منذ سنة  ،3791عرب حمطّ ٍ
ات
الذي ما زال
ًّ
طبعت مراحله املتع ّددة ،وأعطت دفعا كبريا للشركة بني الكنائس .وإن
وثيقة اإلعالن املشرتك حول مسألة التربير باإلميان وحده ،الصادرة سنة
املسيحي
 ،3777حمطّةٌ بارزة يف تاريخ احلوار الالهويتّ الدائر يف الغرب
ّ
ري على وجه اخلصوص.
ليكي-اللوت ّ
على وجه العموم ،ويف احلوار الكاثو ّ
رب ٍ
سائل عن فائدة هذا احلوار للشرقيّني وال سيّما األرثوذكسيّني منهم
ّ
والكاثوليك إن سلّمنا بأ ّن هذه الفائدة مجّة للربوتستانت واإلجنيليّني يف
1
يتجزأ
حت يصبح جزءا ال ّ
مبعىن القبول أو التقبّل .وإين أوثر "التمثّل" ملا فيها من عمق تقبّل أم ٍر ما ّ
من املتقبِّل.
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اإلجنيلي .ويف هذا التساؤل شيءٌ من
بالدنا ،الناشئني يف تراث اإلصالح
ّ
ختص اإلميان يف أوصاله الكربى ،وتتعلّق
ّ
لكن مسألة التربير هذه ّ
احلق! و ّ
مبسائل أخرى خطرية نامجة عنها كاخلالص ،جلهة صانعه واملتل ّقني له،
وسر الكنيسة بشأن دورها وأبنائها يف هذا الفعل ،وبشأن ما يرتتّب على
ّ
هذه القاعدة العقائديّة من نتائج أسراريّة وروحيّة ورعائيّة .ويف هذا الصدد،
ليكي-
ال ب ّد من إلقاء بعض األضواء على خصوصيّات احلوار الكاثو ّ
ري ،سواءٌ من حيث املضمون أم النهج املتّبع يف التمييز بني القضيّة
اللوت ّ
التوصل إىل التوافق املتماِيز ،أي التوافق على
األساسيّة واملسائل الثانويّة ،و ّ
وهري على الرغم من نقاط االختالف يف األمور الثانويّة ،واليت ال تزال
اجل ّ
حتتاج إىل مز ٍ
يد من البحث والتدقيق.
ري حول نعمة
ليكي-اللوت ّ
تتمحور املسألة األساسيّة يف احلوار الكاثو ّ
بغض النظر
اهلل اليت ِّ
تربر باإلميان بيسوع املسيح املخلّص األوحد ،وذلك ّ
عن استحقاقات املؤمنني وأعماهلم الصاحلة .وهذا اإلعالن يُربز إبرازا جليًّا
لوجي املتجلّي بوساطة يسوع اإلله واإلنسان الفريدة ،والذي
البعد اخلريستو ّ
يندرج يف إطا ِر التدبري الثالوث ّي ،ويرتبط به ارتباطا وثيقا عرب عبادة االبن
وقوته وحضوره
لآلب بطاعته األزليّة واألبديّة ،وعرب فعل الروح القدس ّ
ٍ
لوجي فائق .وهذا معناه أ ّن اخلالص ال
لوجي وبنماتو ّ
ضمن تناغم خريسيتو ّ
يرهتن ألية ٍ
شروط تتح ّقق بواسطة اإلنسان .هذا هو التربير باإلميان وحده
ّ
املتجسد .وقد
إذ ال تربير بدون اإلميان الذي يرتكز على خالص ابن اهلل
ِّ
يقر هبذه
بات بيّنا للجميع أن الالهوت
املسيحي ،على اختالف تقاليدهّ ،
ّ
التوصل إىل هذا القدر من التوافق،
ويتأسس عليها .وقد اقتضى ّ
احلقيقة ّ
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اإلقرار باخلروج من املفاهيم الالهوتيّة واملقوالت اجلدليّة اليت سادت يف
القرن السادس عشر واحلقبة اليت تلته إىل منتصف القرن العشرين ،والتعايل
عن الظروف التارخييّة مبعطياهتا املع ّقدة اليت أحاطت باألحداث وأفضت
إىل كسر الشركة .ولوال هذين اخلروج والتعايل ملا وصلنا إىل التمييز بني
التطورات الالحقة اليت أسهمت يف تعميق
األمر الثابت املشرتكمن جهة ،و ّ
كل فر ٍيق ض ّد اآلخر،
اخلالف وصوال إىل احلرومات واألحكام املطلقة من ّ
من ٍ
جهة أخرى.
إن التطابق يف املسألة األساسيّة أفسح يف اجملال أمام التوافق يف ما هو
يضر باجلوهر .والباب ال
أساسي والتمايز يف ما خال ذلك شرط أن ال ّ
ّ
يزال مفتوحا على مصراعيه أمام الدراسات واألحباث اليت تطال ما هو
عالق إلقرار ما ينبغي توحيده وما ميكن أن يبقى مغايرا .وقد عكف احلوار
ٌ
ٍ
ري ،من ناحية أخرى ،على حصر املسائل الثانويّة اليت
ليكي-اللوت ّ
الكاثو ّ
حتتاج إىل تدار ٍس من قبل اللجنة العاملية بسبع ٍ
نقاط ،وفق ما ورد يف وثيقة
ّ
ٍ
باقتضاب شديد :
اإلعالن املشرتك ،أوردها

 -عجز اإلنسان بسبب خطيئته عن نيل التربير من تلقاء نفسه.

الطبيعي أو امليل إىل اخلطيئة،
الشر
ّ
وتتضمن هذه القضيّة إشكاليّة ّ
ّ
أو الشهوة .وهنا تربز مسألة احلريّة الشخصيّة وما يتأتّى عنها جلهة
الطبيعي إىل
االختيار الواعي وحتديد املسؤوليّة يف التعاطي مع امليل
ّ
البني أ ّن الكنيستني ال تنطلقان من
الشر ،فتزيد األمر تعقيدا .ومن ّ
ّ
املبدإ عينه ،وال تنهجان النهج الالهويتّ الواحد يف معاجلة هذا
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املوضوع ،وال ختلصان إىل النتائج عينها .وعمق الطرح يدور حول
وتأصلها يف النفس البشريّة من جهة ،ومدى احلريّة
قدرة اخلطيئة ّ
البشرية عند من خلق على صورة اهلل ومثاله ،من ٍ
جهة أخرى.
ُ
ّ
 التمييز بني التربير مبعىن اخلالص ،والربارة مبعىن الصالح ،وكالمهااخلالصي .وقد ّأدى اخللط بينهما إىل
ال ينفصل عن عمل اهلل
ّ
سوء فه ٍم وتباي ٍن ال يستهان هبما يف املقاربات الالهوتيّة حول هذا
األمر.
 التربير بالنعمة بواسطة اإلميان .ويف هذا املضمار ،جيب االنكبابّأوال على حتديد عبارات "اإلميان" و"االستحقاق" و"النعمة
املربرة" ...حتديدا دقيقا ومشرتكا قبل التم ّكن من توضيح عالقة
ِّ
هذه املفاهيم بعضها ببعض ،وارتباطها بالتربير والقداسة أو الربارة
استنادا إىل الفضائل اإلهليّة العظمى ،اإلميان والرجاء واحملبّة.
 كيان اإلنسان اخلاطئ املربَّر .يف عمق هذا احلوار ،جندنا أمامموقفني "أنثروبولوجيّني" ونظرتني تختلفتني إىل اإلنسان عينه يف
ري نظرتان
ليكي واللوت ّ
كيانه ،وقلبه ،ووجوده .ويف املذهبني الكاثو ّ
متباينتان إىل العالقة بني اخلطيئة والعماد ومفاعيله وحت ّقق التربير يف
الزمان واملكان.
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 العالقة بني اإلجنيل والشريعة .كيف حن ّدد املسافة بني الروح الذيحييي واحلرف الذي يقتل ،وأين نضع احل ّد الفاصل ،وكيف السعي
إىل توطيد أواصر البشارة اخلالصيّة يف أط ٍر قد تبقى أسرية العتيق
البشري؟
واجلامد و ّ
 يقني اخلالص .وهنا يُطرح السؤال حول اخلالص إن كان يقينا مباأ ّن املسيح قد ح ّققه لنا مجيعا مرة واحدة ،أم هو فعل ٍ
ثقة مطلقة
ّ
باهلل صاحب اخلالص؟ وما معىن اليقني يف هذا السياق؟ هل هو
ٍ
سعي دؤوب
ضمانةٌ تقود إىل حال من الطمأنينة الكاذبة أم ٌ
شري.
لتتميم وعود اهلل يف تارخينا الب ّ
يقر الطرفان بضرورة
 اإلنسان املربَّر وأعماله الصاحلة .ففي حني ّاألعمال الصاحلة ،خيتلفان حول قيمتها اخلالصيّة واعتبارها عطيّة
من الروح القدس ،روح اهلل .وهل تقود هذه األعمال إىل النعمة أم
هي نتيجةٌ من نتائجها؟ وهل حنصل على اإلميان والشركة والتربير
ٍ
للنمو ،أم أ ّن اإلميان ينمو فينا على
بطريقة كاملة وغري قابلة ّ
النمو يف النعمة يقود إىل قامة ملء املسيح؟
الدوام ،وأ ّن ّ
ثوذكسي من هذه النقاط ،وماذا يستطيع أن
فما هو موقف الشرق األر
ّ
يق ّدم من مقاربته الالهوتيّة هلذا احلوار ،وكيف ميكنه أن يفيد من نتائجه؟

عقيدة التبرير باإليمان ،آفاق الحوار الكاثوليكي  -اللوتري

متنوع
شك يف أ ّن الالهوت
ال ّ
املسيحي يف جوهره واح ٌد ولكنّه ّ
ّ
الفقري ملقاربة اآلباء
لسر اهلل .وال أغايل إن قلت إ ّن العمود
ّ
املقاربات ّ
قائم على تألّه اإلنسان يرون فيه انسكابا رحبا للنعمة
والالهوتيّني الشرقيّني ٌ
اإلهليّة ال يقدر اإلنسان ،مهما عال شأنُه الروح ّي على البلوغ إليها جبهده
الثالوثي
اخلاص .فاهلل خلق اإلنسان للشركة واحلياة معه ممّا جيعل التدبري
ّ
ّ
يف أصله مشروعا تأليهيًّا ،مل تعطّله السقطة البشريّة ،وإن اقتضى األمر
تغيريا يف أسلوب حتقيقه بسبب خطيئة اإلنسان وأثرها على الشركة .وهو
التجسد والفداء املرتبطني الواحد باآلخر ارتباطا وثيقا
مير عرب ّ
مشروعٌ ّ
سري ّ
التجسد واملوت والقيامة إّّنا هي البلوغ باإلنسان إىل
وثابتا .وغاية اخللق و ّ
عمق الشركة اإلهليّة بالتألّه .وال يسعنا أن نعتقد بأ ّن التألّه ليس سوى
حت إن بعض اآلباء الشرقيّني
وسيلة نشأت بفعل احلاجة بعد اخلطيئةّ .
ومنهم مكسيموس املعرتف يطرح على بساط التأمل والتفكري فرضيّة
الطبيعي أن
بغض النظر عن السقطة ومفاعليها .ومن
التجسد إلامتام التأليه ّ
ّ
ّ
حيبّذها البعض فيما يشجبها البعض اآلخر.
إهلي
قي بأ ّن اخلالص ّ
ّ
يتم حسب مشروٍع ّ
يقر التقليد الالهويتّ الشر ّ
لوجي املكانة املرموقة دون
و
يست
ر
اخل
البعد
حيتل
حيث
يخ
ر
التا
يف
ق
يتح ّق
ّ
ّ
أي من األقنومني اآلخرين ،اآلب والروح القدس .ولكن ،يف
تغييب دور ٍّ
املقابل ،يرسم للراغبني السبيل الفضلى إىل تسهيل عمليّة التأليه يف الكائن
البشري اليت تتجلّى يف إخالء الذات على مثال ذاك الذي صار طائعا
ّ
االحتاد
حت املوت على الصليب .فوساطة املسيح الفريدة املبنيّة على ّ
ّ
سر موته
األقنومي بني الطبيعتني اإلنسانيّة واإلهليّة يف شخصه ،تعطي ّ
ّ

عقيدة التبرير باإليمان ،آفاق الحوار الكاثوليكي  -اللوتري

حت ليشمل الكون بأسره يف فعل املصاحلة بني اهلل
وقيامته بعدا شامال ّ
واإلنسان .هذا هو ّنوذج احلياة باملسيح وبالروح القدس اليت تقود إىل قلب
يبني مدى
اآلب
عرب عنها آباؤنا الق ّديسون .وهذا كلّه ّ
السماوي كما ّ
ّ
قي الصحيح لعقيدة التربير باإلميان وحده عرب االلتصاق
الفهم الشر ّ
حت
وقوة حضورهّ ،
بشخص يسوع املسيح الفادي بفعل الروح القدس ّ
سر موته وقيامته.
تتصور فينا حياته ويكتمل ُّ
ّ
ري يف موضوع
ليكي واللوت ّ
قي مع املعتقدين الكاثو ّ
يتّفق الفكر الشر ّ
النقطة األساسيّة ويف أ ّن األعمال الصاحلة واالستحقاقات ال تكفي
للخالص والتربير مهما عظُم شأهناّ .أما بالنسبة إىل املسائل الثانويّة ،فإنّه
الغريب يف فهمه ملسائل النعمة وعملها ،و"السينرغيّا" أو
يتميّز عن الفكر ّ
التعاون اليت تبديه الطبيعة البشريّة يف جتاوهبا مع مبادرة اهلل ،واحلريّة
الشخصيّة انطالقا من الصورة اليت ُخلق عليها اإلنسان ووصوال إىل حتقيق
األزيل.
املثال يف حياته وسعيه الدائم إىل مماثلة املسيح ،صورة اآلب ّ
التواقة إىل
لقد رأى اآلباء الق ّديسون الشرقيّون أ ّن النعمة مالزمةٌ للطبيعة ّ
اهلل .والعودة إىل الطبيعة تعين يف كتاباهتم العودة إىل هذه النزعة األصليّة إىل
املتمم يف احلياة
حت تكتمل الصورة اليت نناهلا يف العماد باملثال َّ
قبول التأليه ّ
تشوه الطبيعة ،ال يؤمنون
واجلهاد
يقرون بأ ّن اخلطيئة ّ
الروحي .ويف حني ّ
ّ
بأهنا حترمها من النعمة حرمانا كامال .فاإلنسان اخلاطئ ال يزال قادرا يف
ّ
التجسد الذي يؤنسن األلوهة ويؤلّه
نظرهم على "السينرغيّا" بسبب
ّ
اإلنسانيّة .ففي العماد ،على سبيل املثال ،تنتعش النعمة ،ويتج ّدد املثال،
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وتسعى احلرية البشرية إىل موافقة اإلرادة اإلهلية .صحيح أ ّن ِ
املعتمد ينال
ّ
ّ
ّ
ٌ
ٍ
اخلالصي
لكن هذا األمر ليس سوى جزء من العمل
مغفرة اخلطايا ،و ّ
ّ
سر موته للبلوغ معه
الشامل الذي يقتضي "لبس املسيح" ،و"التشبّه به يف ّ
إىل القيامة" كما يؤّكد بولس الرسول يف رسائله .هلذا يسعنا القول إ ّن
ٍ
بشكل مباشر إىل قيمة األعمال الصاحلة
يتطرق
قي مل ّ
الالهوت الشر ّ
ودورها يف اخلالص ،ولكنّه نظر إليها وأدرجها ضمن مسرية التأليه .فليس
ٍ
بأعمال صاحلة تنال عليها جزاء ،بل أن حتيا بالروح حياة
املهم أن تقوم
ّ
تنل نعمة اإلميان باملسيح
مل
إن
االستحقاقات
كسب
ينفعك
ال
.
املسيح
ْ
ليكي-
و
الكاث
ار
و
احل
دفع
الفادي .فهل تُسهم هذه املقاربة الشرقيّة يف
ّ
اللوتري إىل مز ٍ
يد من التق ّدم يف مسألة حتديد قيمة األعمال البشريّة الصاحلة
ّ
أمام اهلل ،ودورها يف حتقيق عمليّة خالص املؤمن؟
نقر بأ ّن املضمون الالهويتّ للوثيقة
يف املقابل ،ال ب ّد لنا كشرقيّني أن ّ
املشرتكة الذي يؤّكد على التوافق املتمايز يف مسألة التربير باإلميان وحده،
والتصريح بأ ّن مفعول احلرومات واألحكام املتبادلة بني الطرفني يف القرن
السادس عشر ال ينطبق على املؤمنني يف أيّامنا احلاضرة ،حيثّان كنائسنا
جبد الستخالص العرب من هذا احلوار .فإن كان التوافق
الشرقيّة على العمل ٍّ
على املسألة األساسيّة قد متّ ،فماذا حيول بعد دون االعرتاف املتبادل
باجلماعة األخرى كنيسة حقيقيّة للمسيح فيها ما يكفي من عناصر
اري؟ ملاذا ال نزال ننظر إذن إىل اجلماعات الناشئة
اخلالص والبعد األسر ّ
ٍ
نتبصر يف الهوهتا
من اإلصالح و ّ
كأهنا مجاعات هرطقة وبدع قبل أن ّ
وروحانيّتها وعبادهتا وجهاد مؤمنيها؟ وما هي حقًّا األسس الالهوتيّة
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الكامنة وراء بعض ممارساتنا الطقسيّة والليتورجيّة اليت يغلب عليها أحيانا
البشري وإرادته
يتم دون التزام الشخص
طابع الفعل
ّ
ّ
السحري الذي ّ
وحريّته؟ كيف نسعى إىل القداسة يف كنائسنا وكيف نتعاطى مع شفاعة
القديسني ودورهم يف حياة الكنيسة على ضوء ما ورد يف الوثيقة املشرتكة؟
حق وأ ّن اآلخر على خطٍإ؟ كم
أال يقوم مهّنا األكرب على تبيان أنّنا على ٍّ
ونستخف بعبادة اآلخرين؟
نعلي من شأن طقوسنا
ّ
ّأما اإلفادة من النهج الذي سار عليه هذا احلوار ،فتكمن يف قدرة
مادة
جلاننا الالهوتيّة يف كنائس الشرق األوسط على امتييز ما قد يش ّكل ّ
ٍ
تفرق بيننا .ومبعىن آخر ،كيف
كافية لتوافق متمايز يف املسائل الت ال تزال ّ
جوهري يف مسائل العقيدة وفصله عن األمور الثانويّة؟
ميكننا حتديد ما هو
ّ
إ ّن اإلعالن اخلريستولوجي املشرتك بني أتباع جممع خلقيدونيا ()153
ومناهضيه الذي جاء نتيجة ٍ
عقود من احلوار ،واإلعالن املشرتك حول
التربير باإلميان وحده ،يش ّكالن يف نظري أساسا ثابتا على طريق الوحدة.
ّإهنما يفتحان الباب على مصراعيه أمام املزيد من االتفاقات الراعويّة،
األخوي تعزيزا للشركة احلقيقيّة ،كفي مثل حالة
واملشاركة الروحيّة ،والتعاون
ّ
الزجيات املختلِطة ،على سبيل املثال .ومثل هذا التق ّدم يساعدنا بال ر ٍ
يب
يف اكتشاف شكل الوحدة املقبِل كما يوحي به إلينا الروح القدس ،يكون
كل البعد عن أشكال اإلقصاء املستند إىل االنطواء
شكال أو ّنوذجا بعيدا ّ
على اهلويّات الطائفيّة واملذهبيّة ،وعن أشكال االقتناص من خالل اجلهد
معي املنفتح على التع ّدد املقبول
اإل ّ
رسايل ،وأقرب ما يكون إىل السعي اجمل ّ
التنوع املغين ضمن الوحدة.
و ّ
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إ ّن التجارب احلواريّة الالهوتيّة اليت خضنا مضامريها يف الشرق
األوسط ،سواءٌ يف جملس الكنائس ،من خالل برامج وأنشطة قسم اإلميان
والوحدة ،والدراسات اليت قام هبا يف الثمانينيّات والتسعينيّات من القرن
املاضي ،واحلوار الذي أقامه مع كنيسة املشرق األشوريّة ،أم بني الكنائس
املختلفة ،من خالل احلوار بني السريان والروم األرثوذكس ،أو بني الروم
مساع
الكاثوليك واألرثوذكس يف بطريركيّة أنطاكيا ،وما قد نقبل إليه من ٍ
هنج رص ٍ
وعلمي يساعدنا على اكتشاف معامل
ني
جديدة ،حتتاج كلّها إىل ٍ
ّ
توصلت إليه اللجنة العامليّة بني الكاثوليك واللوتريّني .إ ّن
هنج احلوار الذي ّ
كبري فلِم ال يكون موضوع تو ٍ
افق متمايز؟
ما جيمعنا ٌ
هذه أمنية غالية أرفقها بالشكر اجلزيل للدكتور الصديق أنطوان فليفل،
األستاذ يف جامعة ليل الكاثوليكيّة ،على كتابه القيّم ،وعلى جرأته
إين على يق ٍ
يؤدي
ني بأ ّن مثل هذه املقاربات ّ
الالهوتيّة ،وسعة معرفته .و ّ
خدمة جلّى للحركة املسكونيّة ،ويسهم يف تعزيز معرفة الكنائس بعضها
لبعض معرفة الهوتيّة رصينة ،ويقود إىل التق ّدم على طريق الوحدة املنظورة
الرب يسوع املسيح ،وفق إهلامات الروح
اليت نصبو إليها مجيعنا كما يريدها ّ
القدس ،وجملد اهلل اآلب.
األب كابي الهاشم
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مقدمة
حبق قرن احلركة املسكونيّة بامتياز ،إذ تالقت
إ ّن القرن العشرين يعترب ًّ

التوصل ،عرب احلوار
خالله الكثري من الكنائس املتخاصمة قبال ،وحاولت ّ
إىل تو ٍ
افقات وتقاربات مجّة ،منها ما ّأدى إىل إعادة الشركة بني بعض
الكنائس ،ومنها ما أسهم يف السري على دروب إعادة الشركة الطويل .وقد
شهد هذا القرن على حمطّ ٍ
ات مسكونيّة طبعت تاريخ الكنيسة ،كمثل
تأسيس جملس الكنائس العاملي ( ،)8491وجملس كنائس الشرق األوسط
( ،)8499ولقاء البابا بولس السادس بالبطريرك املسكوينّ أثيناغوراس،
ورفع احلرومات املتبادلة بني الكنيستني الكاثوليكيّة واألرثوذكسيّة
كات ،ومؤس ٍ
( ،)8491ووالدة حر ٍ
سات ،ومجعيّات مسكونيّة أكادمييّة
ّ
متنوعة.
وكنسيّة ّ
اللوتري الذي امت ّد
ليكي –
ال ّ
ّ
شك يف أ ّن احلوار املسكوينّ الكاثو ّ
ٍ
بإعالن
على أربعة عقود ،ابتداء من ستّينيّات القرن العشرين ،والذي تكلّل
مشرتك حول عقيدة التربير باإلميان ،من أكرب اإلجنازات املسكونيّة يف هذا
األول النشقاق الكنيستني اللوتريّة
القرن .فإ ّن السبب
العقائدي ّ
ّ
والكاثوليكيّة الواحدة عن األخرى يف القرن السادس عشر ،كان بدون
شك ،اختالف مارتن لوتر مع السلطة التعليميّة يف الكنيسة الكاثوليكيّة
ّ
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حول فهم عقيدة التربير باإلميان وأسلوب التعبري عنها .ولذلك ارتدى هذا
اإلعالن املشرتك طابعا مميّزا ًّ
جدا ،إذ أهنى صراعا الهوتيًّا دام أكثر من
يؤدي إىل رفع احلرومات املتبادلة املوجودة يف
أربعة قرون ،وأوشك أن ّ
يدنتيين واعرتافات إميان الكنائس اللوتريّة.
نصوص اجملمع الرت ّ

أمور ثالثة كانت مبثابة حوافز دفعت بنا إىل الشروع يف كتابة هذه
الدراسة:
أ ّ -أوال ،نوّد من خالل هذا الكتاب املقتضب ،إطالع القارئ
العريب على إشكاليّة عقيدة التربير باإلميان ،وعلى جمريات احلوار
ّ
ليكي ونتائجه الالهوتيّة واملسكونيّة ،وال سيّما
اللوتر ّ
ي – الكاثو ّ
التوصل إليه .فاملكتبة العربيّة تفتقر
على اإلعالن املشرتك الذي متّ ّ
نصوص ودر ٍ
ٍ
اسات تتناول هذه املسألة ،حبيث
أش ّد االفتقار إىل
التعرف
لم باللغات األجنبيّة نفسه أمام صعوبة ّ
جيد املرء الغري امل ّ

املهمة من تاريخ احلوار املسكوينّ يف القرن
على هذه املرحلة ّ
العشرين.
ب -ثانيا ،إ ّن تالقي الكنائس التقليديّة والكنائس الناشئة من
العريب ،يشوبه الكثري
ربوتستانيت ،يف السياق
اإلصالح ال
املسيحي ّ
ّ
ّ
من األحكام املسبقة ،واملبنيّة يف غالب األحيان على ٍ
جهل كبري
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لآلخر ،وللتاريخ ،وللجهد املسكوينّ احلاصل منذ أكثر من قرن.
تكرم مرمي
فهذا يتّهم اآلخر أنّه يف طريق الضالل أل ّن كنيسته ال ّ
العذراء أو ال حتتفل باألسرار كما حيتفل هبا هو ،وذاك يدين
اآلخر متّهما إيّاه بعبادة العذراء أو األيقونات .وكلّها اهتامات
باطلةٌ وبعيدة ك ّل البعد عن واقع الكنائس التارخي ّي والالهويتّ
ي .يبغي هذا الكتاب ،عرب إلقائه الضوء على احلوار بني
واحلوار ّ
الكنائس اللوترية والكنيسة الكاثوليكية ،اإلسهام يف ٍ
تبيان أجلى
ّ
ّ
كل من هاتني الكنسيتني الكبريتني ،ويف توضيح مواضع
هلويّة ٍّ
التمايز ،واالختالف ،والتوافق بينهما.
ت -ثالثا ،إ ّن هذه الدراسة نابعةٌ أيضا من ٍ
خربة مسكونيّة شخصيّة
التعمق يف ُسبل احلوار .فأنا من حيث األسرار
دفعتين إىل ّ
تعمدت ،وفق رغبة ج ّديت األرثوذكسيّة
أر
ثوذكسي ،مبا أنّين ّ
ّ
وإحلاحها ،يف دير سيّدة صيدنايا يف سوريا؛ وقد كان منزيل
القدمي ،طوال ثالثة عقود ،إىل جانب كنيسة الق ّديس دمييرتيوس
األرثوذكسيّة يف األشرفية ،أزورها أثناء االحتفاالت الليتورجيّة
العائلي ،وحبسب
ليكي) حبسب نسيب
ّ
الكربى .وأنا ماروينّ (كاثو ّ
األحوال الشخصيّة الطائفيّة اللبنانيّة؛ وقد التزمت على امتداد
سنو ٍ
ات طويلة يف رعايا احلكمة وسيدة العطايا يف األشرفية ،ومار
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أنطونيوس البدواينّ يف اجلميزة .وإضافة إىل ذلك ،فقد قضيت
جزءا كبريا من طفوليت ومراهقيت يف "كنيسة اهلل" اإلجنيلية يف
ٍ
متنوعة تقوم هبا .وعندما شرعت
األشرفيّة ،أشارك بنشاطات ّ
بدراسة الالهوت يف جامعة الروح القدس يف الكسليك ،ويف
خضم التزامايت املتع ّددة يف الرعايا املارونيّة املذكورة أعاله ،دفعين
نيت،
هذا اإلرث املسكوينّ ،األر
ليكي والربوتست ّ
ثوذكسي والكاثو ّ
ّ

مين أ ّن
وقادين إىل البحث الدائم عن سبل التالقي واحلوار ،قناعة ّ
كل الكنائس ليست سوى جتلي ٍ
ات متنوعة ومجيلة لكنيسة املسيح
ّ
ّ
املربرة واحمليية.
الواحدة املبنيّة على كلمته ِّ
تُقسم هذه الدراسة إىل ثالثة فصول:
خيي لعقيدة التربير باإلميان كما
أ  -الفصل األول يتناول ّ
الشق التار ّ
عوجلت يف القرن السادس عشر .وهو يلقي الضوء على جذور
ي وظروف نشأته ،وعلى الصيغ الالهوتيّة
اإلصالح اللوتر ّ
الربوتستانتيّة والكاثوليكيّة اليت ّأدت إىل انقسام كنيسة الغرب،
وإىل إطالق احلرومات الكنسيّة اليت تدين عقيدة اآلخر.
يتطرق إىل مراحل احلوار املسكوينّ اليت سبقت
ب -الفصل الثاين ّ
اإلعالن املشرتك حول عقيدة التربير باإلميان ،واليت ّأدت إىل
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إقراره يف شهر تشرين األول (اكتوبر)  .8444ويستند هذا
مستندات مسكونية متع ّددة تلخص حوار ٍ
ٍ
ات عامليّة
الفصل إىل
ّ
ّ
وحملّيّة ،قام هبا الهوتيّون لوتريّون وكاثوليك منتدبني من كنائسهم.

ت -الفصل الثالث يعرض باقتضاب املراحل األساسيّة لصياغة
اإلعالن املشرتك ،ويتوقّف على مفهومني حموريّني هلذا املستند،
أعين مفهوم "التوافق املتمايز" ومفهوم "الفهم املشرتك" لعقيدة
نص اإلعالن املشرتك الذي يكلّل
التربير باإلميان .مث يلي تعريب ّ
حوار األربعة عقود ،وميهد الطريق للقيام حبوار ٍ
ات جديدة تتناول
ّ
سر
مسائل الهوتيّة وعقائديةّ ال تزال عالقة بني الطرفني ك ّ
الكنيسة والبنية األسراريّة.
أخريا ،أذكر أستاذي السعيد الذكر ،األب جان كوربون الذي أغىن
فكري املسكوينّ أمجل إغناء عرب شخصه وتعليمه ،ومن خالل كتابه

اصة للوحدة األنطاكيّة .وأشكر صديقي األب
"كنيسة العرب" ورؤيته اخل ّ
كايب اهلاشم جزيل الشكر ألنّه أتاح يل فرصة كتابة هذه الدراسة ،وجاد
علي بنصائحه القيّمة .كما أشكر األب عادل تيودور اخلوري لدعمه
ّ
املادي هلذا الكتاب.
املعنوي و ّ
ّ
الدكتور أنطوان فليفل
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محتويات الكتاب
تمهيد األب كابي هاشم
مقدمة
الفصل األول :مسألة التبرير في اإليمان في القرن السادس عشر
قصة قدمية يف الكنسية الغربية
 -8اإلصالحّ ،
 -2مارتن لوتر املصلِح ( .)8199-8111نبذة مقتضبة عن حياته
 -1عقيدة التربير باإلميان اللوتريّة
اللوتري
ورده على اإلصالح
يدنتيين (ّ )8191-8191
ّ
 -9اجملمع الرت ّ
 -1خالصة

الفصل الثاني :الحوارات الكاثوليكية – اللوترية السابقة
لإلعالن المشترك والممهدة له

" -8اإلجنيل والكنيسة" أو تقرير مالطا (" :)8492التوافق الواسع"
الكنسي للشركة
 -2تقرير "بإزاء الوحدة" ( :)8411النموذج
ّ
اللوتري يف الواليات املتحدة األمريكيّة :وثيقة
ليكي -
ّ
الوطين الكاثو ّ
 -1احلوار ّ
"التربير باإلميان" ( :)8411األساس الكرستولوجيّ والتوافق املتمايز
 -9احلوار يف أملانيا الغربيّة ( :)8411-8418إعادة النظر يف احلرومات
الكنسيّة
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اللوتري ووثيقة "الكنيسة والتربير باإلميان وحده"
ليكي -
ّ
العاملي الكاثو ّ
 -1احلوار ّ
()8449

الفصل الثالث :اإلعالن المشترك حول عقيدة التبرير
لالتحاد اللوتري العالمي والكنيسة الكاثوليكية

 -8تاريخ صياغة "اإلعالن املشرتك حول عقيدة التربير"
 -2التوافق املتمايز والفهم املشرتك لعقيدة التربير باإلميان وحده
نص اإلعالن املشرتك حول عقيدة التربير بني الكنائس اللوترية والكنيسة
ّ -1
الكاثوليكية

خاتمة
أنطوان فليفل ،عقيدة التربير باإلميان ،آفاق احلوار الكاثوليكي-اللوتري،
املكتبة البولسية819 ،2182 ،ص.

عقيدة التبرير باإليمان ،آفاق الحوار الكاثوليكي  -اللوتري

