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 البسالة يف أن نكون ما حنن

 
    

هذه الرسالة  الطيب الذِّكر، ‘ ويلطّالكتب املطران يوسف 
ناسبة االحتفال بعيد ميالد ربنا وإهلنا و خملّصنا يسوع الرعوية مل

إىل فكانت مبثابة أول خطاب رعوي وجهه . 1970لعام ل املسيح
الصحف فتناقلت . على أمريكا أسقفًا  املؤمنني بعدما أصبح

 –" دياكونيا"جملة  رسالته اليت ظهرت أيضا يف سائل اإلعالموو
 واجلدير بالذّكر أنّ كثريا. 1971للعام  -1العدد  – 6الّد 

رقيون الكنيسة الشا،  ةمن الذين حيبما برحواوحيترمو 
جتاوبا حارا  دجت زالي التفه .يستشهدون بتلك الرسالة الرعوية

  .يف القلوب حىت يومنا هذا
  

***  
  بنائنا احملبوبني الكهنة  واملؤمننيأإىل 

  :التابعني للكنيسة امللكية يف الواليات املتحدة األمريكية
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  .التحيات والدعاءسالم يف املسيح ربنا مقرون بأطيب 
  

  !املسيح ولد فمجدوه
  

ابن اهللا فيه جتسد  الذي املباركاليوم  بفرح عظيم حنييكم يف هذا
فاتخذ طبيعتنا البشرية  –إهلنا الذي  قبل الدهور  –الوحيد 

إنها لفرحة عظمى أن نتذكّر هذا احلدث . وظهر لنا كطفل جديد
آت إىل العامل، وأن منجد يؤثّر يف حياة كل انسان اجللَل الذي 

ع مشيدين مبحبته للبشر، ومرددين قول  آباء ام املسيح
يقاويهإ النالبشر ومن أجل خالصنا نزل من  نمن أجلنا حن:"  ن

السماء، وجتسد بقدرة الروح القدس من مرمي العذراء وصار 
  ."إنسانا

والنصوص اليت ولو كان لنا أن نورد أمجل الصلوات واألناشيد 
ما بيننا، ملألنا يالرب ف متجيدا حلضورالكنيسة الشرقية  اوضعته

من خدمة  املقتضب  ذا النشيدأكتفي إنما  .جملّدات كاملة
  :غروب عيد البشارة
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. رغب آدم يف أن يصري إهلًا، فأكل من الثّمرة احملرمة وسقط" 
  ".فصار اهللا إنسانا لكي يعلّم آدم كيف يتألّه

  
  تراثنا الفريد

اليت وضعها آباؤنا  ،إنّ املؤلّفات  الفريدة بغناها الفكري
أمساؤهم معروفة يف أرجاء ، هي صوت أجدادكم، والقديسون

، باسيليوس الكبري، أثناسيوس االسكندري: العامل املسيحي
، يوحنا الذّهيب الفم، يوحنا )اللّاهويت والنيصي( الغريغوريوسان 

مشقيوكثري غريهم الد .هم حلم حنن وحديف القول إن نا لنا احلق
إنهم لنا بأصدق ما هلذه الكلمة من . من حلمنا وعظم من عظامنا

عاشوا يف وطننا األصلي وأمسى التراث الفكري الغين . معىن
وال . خلّفوه لنا، ملكًا تفخر به الكنيسة اجلامعة شرقًا وغربا يالذ

الروحي الذي ال يقدر بثمن،  هلذا الكنز ريب يف  أننا أحق الورثة
  .ألننا حفدم، وأبناء األرض اليت أجنبتهم

لكن مهما صح هذا القول، فنحن ال نعيش يف املاضي بل يف 
نبذل كلّ هذه اجلهود ملاذا   : من هنا التساؤل. احلاضر

للمحافظة على تراث قدمي، مضى عهده منذ زمن طويل، ال سيما 
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وإننا أقلية صغرية داخل الكنيسة الكاثوليكية؟ ومبا أننا نعيش 
اآلن يف الواليات املتحدة، فلماذا ال نتبع األغلبية الكاثوليكية 

نسمعها، تلك هي األسئلة اليت غالبا ما  ونصبح جزٍءا من اللّاتني؟
  .وال بد لنا من الرد عليها

أفضل جواب  يف تعليم امع الفاتيكاينّ الثّاينّ الذي نا جند ولعلّ
  :جاء فيه

"ان التقليد واملؤسة الكثريةاريخ والتثبت  ،سات اإلكلرييكيت
جبالء ووضوح مدى فضل الكنائس الشرقية على الكنيسة 

لذا، على مجيع املنتمني إىل الطّقوس الشرقية أن يعلموا . اجلامعة
هم الليترجية صيانة طقوس  –ويف مقدورهم  –أنّ من واجبهم 

 يتمسكواوأنّ عليهم أن . هم اخلاصة يف احلياةرقملشروعة، وطُا
راث بكلّ  ذاوتوا من والءما أُالت.  
  

  لكاثوليك اللّاتنيإىل ارسالتنا 
مدة  ظلّ سائدا بال منازِع) اللّاتيين( طقس رومةإنّ مبدأ تفوق 

. انتشر إىل أن عم الغرب بأسره يف القرون الوسطىقد طويلة ، و
، التقليد الوحيد الكاثوليكي يينفأصبحوا يعتربون التقليد اللّات
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 دإىل نوع من االعتقاد اجلامد السائد عنوهذا أدى . حقا
مفاده أنّ الطريقة اللّاتينية هي الطّرية ، والغربيني الكاثوليك

 شهدا القرون يتكما أن األحداث ال! يف العبادة الوحيدة
املتعاقبة، آلت إىل تعزيز الشعور بني أتباع الطّقس اللّاتيين بأنك 

تابعا فعليك أن تكون  ،إن أردت أن تكون كاثوليكيا أصيلًا
 .لطقس رومة

 غري أنّ امع الفاتيكاينّ الثّاينّ وضع حدا ائيا هلذه النظرة الضيقة
إىل الكنيسة، حيث أوضح أنّ الكنيسة ال ميكن أن تنحصر يف 

 شموليةالألنّ ذلك يناقض مبدأ  ثقافة أو أمة أو حضارة معينة،
ن الكنائس الشرقية أعضاء يف فكو .اإلجنيل وهو أمر جوهري يف

ذه الكنائس من عادات وتقاليد مميزة هلاألسرة الكاثوليكية، مع ما 
 حيياملس ية،  يثبت إثباتا حامسا، أنّيف مجيع نواحي احلياة الكنس

  .دون أن يعتنق الطّقس اللّاتيينيكيا أن يكون كاثول يستطيع
 اللّاتينية، كما يشري امع إىل ذلك، رومة كنيسة واحلقيقة أنّ 

تعلّمت من الشرق أكثر من درس منذ أقدم العصور، وذلك يف 
 س (امليدان اللّيترجية، وتناول القربان املقدكاستخدام اللّغة احمللّي

ويف امليدان اإلداري  .)، والتعميد بالتغطيس يف املاءهبشكلَي
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 .)ور الشماس اإلجنيلي، ودةوالسينودسي ةاجلماعيالقيادة (
وحية  وال نبالغ إنْ. وكذلك يف امليدان الرقلنا إنّ الكنيسة الغربي

نابضة  هلذه الكلمة، إىل كنيسة شرقية ريفّباملعىن احل" حتتاج"
  .باحلياة، لكي تستكمل فهمها للرسالة املسيحية يف العامل

  
  املسكونية لكاثوليك الشرقينيرسالة ا

تراثها، ورفضها الذّوبان  صيانةعزمها على فالكنائس الشرقية،  ب
يف سواها، إنما تؤدي خدمة جلَّى إىل رومة يف ميدان آخر من 

 من الشرقيني  العدد الصغري افامتصاص هذ: يسشاط الكننال
بل على النقيض . لرومة امكسبليس  )أي جعلهم التينا(بتلتينهم 

دون استعادة  –ربما إىل األبد  –ول من شأنه أن حي إنّمن ذلك، 
 حيمل اجلانب قدو .الوحدة بني الكنائس املنفصلة شرقًا وغربا

إىل  الستنتاج أنّ الوحدة مع رمة تؤدياألرثوذكسي على ا
  .االمتصاص ال حمالة

رقيالش ا لتقليده،   لذا ينبغي على الكاثوليكيأن يبقى وفي
اجل ئوبذلك فهو يهي سالةإنّ هذه . الئم لوحدة الكنائساملوالر 

اليت خصتنا ا العناية اإلهلية،  تفتح أمام الكنيسة اجلامعة آفاقًا 
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 لكنهمغري حمدودة لتبشر باإلجنيل مجيع الذين يؤمنون باملسيح، 
 .مجاعة املؤمنني الكربى داخل ويتهمرغبون يف التمسك ي

 
اتمعات  ل علينا أن جند مكاننا يفتقدم، يسه إىل مااستنادا 

بكل ما تنطوي عليه من كنائس ،  األمريكية املتعددة األطراف
لذا أود أن أستشهد بالتصريح الشهري . شتى متنوعة وفئات دينية

  :موس الرابعيمكسامللكي الذي أدىل به الطيب الذّكر البطريرك 
: وجة داخل الكنيسة الكاثوليكيةعلينا أن ننهض  برسالة مزد"

لنبين أنه ال جيوز اعتبار اللّيتنة  نواصل السعياألوىل هي أن 
أنّ الكثلكة جيب أن تبقى منفتحة و. والكثلكة لفظني مترادفني

كل ثقافة وكل حركة وكل تنظيم يتناغم مع وحدة اإلميان على 
   .واحملبة

و الثّانية هي أن نلنا للكنيسة ثَتيح مبة، أن تدرك أنّ األرثوذكسي
مع الكنيسة الغربية العظمى،  أي مع  كرسي بطرس،   وحدا

لى التنازل عن أرثوذكسيتها ميكن أن تتم دون أن تكون مرغمة ع
 ة اليت ورثها الشرق من الرسل عن أي من الكنوز الروحي أو
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ا على نّ هذا الشرق يبقى منفتحال سيما وا اآلباء القديسني،و
 ."ه العريقما يتمسك بتراث املستقبل بقدر

  
  العقلية املنغلقة خطر على رسالتنا

 اننا و رسالتنا إىل سائراألخطار اليت دد كينأت بعد على ذكر مل 
  .العقلية املنغلقة  وعمل اإلمتصاصالكنائس، وأمهّها 

الداخل،  يفعملها وحتصر  احلياة يف عزلة، تصبحفي االنغالق ف
. االجتماعية اعاداو العرقيةخصائصها على معتمدة يف ذلك 

 فإذا زال. للجماعة بفضل الغذاء العرقي تعيش الرعية وعليه، 
  .الطّابع العرقي، زالت الرعية معه

ل فيه اخلصائص العرقية، كاللّغة والفولكلور تزو سيأيت يومو
حبكم  ، ال حمالة، سيحدث ما هذا. العاداتكثري من الشعيب  و

مؤلَّفًا من  امللكي جمتمعنا أن نتخيل لذا ال نستطيع. مرور الزمن
السائرين  يف عرقية، مهّها األول  خدمة النازحني أو  مجاعات

  .زواال مضمونا كنيستناية، إال إذا كنا نريد  لركاب العرق
صورة على مجاعاتنا العرقية، بل لذا ال جيوز أن تكون كنائسنا مق

وما  ،تقاليدناعليها أن ترحب باملواطنني األمريكيني الذين جتذم 
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  تراثهاكنوز بمن مجال يشمل الكنيسة اجلامعة  تنطوي عليه 
  .تنوعامل
  

 اخلطر الثّاين هو االمتصاص
مما ال ريب فيه أنه ينبغي علينا أن نقف قوانا بكاملها لصيانة 

. هج األمريكي يف احلياةنعلينا أن نتبع ال. األمريكية الوطنية ثقافتنا
يف  ،علينا أيضا لكن. وعلينا أن نكون أمريكيني يف مجيع األمور

أن نصون هذا النوع األصيل  من املسيحية اخلاصة   ،ذاتهالوقت 
جيب أن نعي أنّ عندنا ما . بنا، اليت ختتلف عن الصيغة اللّاتينية

أن إذَن من واجبنا ف .لسوانا، وإالّ  ملا كن لوجودنا مربر نعطيه
ننمي ونصون تقليدا دينيا نعلم متام العلم أنه قادر على إغناء 

  .رسالتناكية، وإلّا ملا كنا أمناء لاحلياة األمري
يف القطيع أسهل على املرء من تأكيد  الذّوبانغالبا ما يكون 

من جهد جلعل تقاليدنا تعطي  وال شك أنّ ما يلزم .شخصيته
االستسالم  أما. مثارها، يقتضي بسالة  وتصميما وعزمية باطنية 

، ال سيما وإنّ جتربة التخاذُل اليت فأمر سهل والتخلّي عن تراثنا
وهنا ال بد . بناون كغرينا تالحقنا إىل أعماق قلوحتملنا على أن نك
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التستر  سوقنا إىل تأدهى التجارب هي اليت من االعتراف بأنّ 
 .مبسؤولياتنا يف الكنيسة أن نضطلع هوية جمهولة، بدال من  وراء
  . اوحيص رمتنأن ، لكننا نرفض اعرقي صتمنأن   طوعا خنتار لذا

ويف طليعة الوسائل املستعملة المتصاص الكاثوليك الشرقيني 
أي حتويلنا إىل ( "اللّيتنة"أو  "التلتني"ما يسمى بظاهرة  ،روحيا
يون الهوت وهي تقوم على أن ينسخ الكاثوليك الشرق). التني

واللّيتنة  .وممارساا الروحية وعاداا اللّيترجية الكنيسة اللّاتينية
تيين، األمر الذي استنكره امع ين ضمنا إما تفوق الطّقس اللّاعت

أمر مرغوب فيه، وهذا رأي ال  اللّيتنة وإما أنّالفاتيكاينّ الثّاينّ، 
فليس من الضروري أن نعتنق مراسم . نستطيع أن نأخذ به

لن تنا،  فضال عن أنّ ذلك خرق الطّقس اللّاتيينثبت كاثوليكي
 ويتناالتخلّي عن هفكما قدمنا أعاله،  إنّ . يسةلوحدة الكن

للكنيسة  قًا خيانةبل هو ح يشكّل خيانة لرسالتنا املسكونية،
  .الكاثوليكية

رعايانا العودة إىل ممارسة أبناء هلذا السبب حياول كثري من 
وقد اقتضى ذلك إعادة تزيني . حسب أصوهلاالتقاليد الشرقية 

 نشأ عليها كنائسنا والتخلّي عن بعض العادات الدخيلة اليت
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ل كهنتنا تطبيق قرار يف بعض األماكن حاوو. كثريون من أبنائنا
بعض أبناء  ين يف هذا الصدد، فعارضهم تيكاين الثّاامع الفا

أن يسريوا يف هذا  ة اآلخروننهبعض الك دبينما ترد. الرعية
فعلينا . خالف يف الرعية إثارة تالفيا حلدوث انقسام أواالتجاه، 

ال تستطيع  -إذا تلتنت  –مجيعا أن ندرك أنّ الكنيسة الشرقية 
 ابرهانسيكون زيفَة، ألنّ اعتناقها اللّيتنة م إالّ أن تؤدي شهادة

على أنّ الطّقس اللّاتيين والكثلكة مترادفان، ال فرق  ادامغ
  .بينهما

فلكي نكون منفتحني على اآلخرين، ولنتمكّن من اتخاذ املكانة 
أوال أن  االيت حتق لنا على صعيد الكنيسة األمريكية، جيب علين

ر ألنه يتعذر علينا أن نساهم على حنو يذكَ. نعي هويتنا متام الوعي
فعلينا . نتميز عن سوانا يف بناء صرح اتمع الوطين، إلّا إذا كنا

  .يربر وجودناما ليكون لنا ن ما حنن، أن نكو
  

  آلبائنا  االمتنان
إنّ الذين نزحوا من أوروبا  الغربية إىل الواليات املتحدة 

 طريقةَو ليتكيفوا مل يبذلوا من اجلهد ما بذله آباؤنا  األمريكية 
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فقد وجد املغترب الشرقي ذاته يف حميط خيتلف . احلياة األمريكية
التجربة اليت تعرض إليها وما أشد  .عما ألفهمتام االختالف 

لذا ال بد لنا أن . وينتحل هوية غريبة ليطرح عنه تراثه كامال
والكهنة الذين رافقوهم من العامل  ،َءنا وأجدادناآبا نتذكّر بامتنان

إلنشاء ما لنا من مؤسسات يف أرجاء هذه القارة املترامية القدمي 
غالبا ما ف. ما صنعواأيضا  مه أحفادهم أجادوا كما أنّ. األطراف

أما اليوم فقد . شيدوا كنائس رائعة مبساعدة األساقفة اللّاتني
انتقلنا إىل جيل من الكهنة الفتيان املولودين  يف أمريكا، الذين 

إنّ أجل، . تقع على كاهلهم مهمة إمتام العمل الذي بوشر قبلهم
  .نمول الوطيد أنه سيم ال يزال صغريا، لكن لنا األمعدده

لّا ان نعرب عن خالص الشكر واالمتنان هنا إنا يسع الو
يف  ، الذين حرصوا على صيانة تراثناألساقفة الكاثوليك اللّاتنيل

وإذ نقول . على هذه السواحل وقت مل يكن لدينا أساقفة ملكيون
إنما نفكّر بنوع خاص يف الطيب الذكر الكردينال رتشارد  ذلك،

ع الذي كان بال منازِ  (Richard Cushing) كوشنغ
فبفضل ما كان . أعظم احملسنني إىل كنيستنا يف الواليات املتحدة

ساهم أوال يف إقامة  ة، رسوليوغرية يتحلّى به من انفتاح وحمبة 
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بعد  أكسارخوسيتنا، مثّ ما برح ميدها باملساندة املعنوية واملادية
يف كاتدرائيتنا   نوياحتفايلّ س قداسنا بإقامة رلذا أم. إنشائها

  .ختليدا لذكره
  

  نظرة إىل املستقبل
لتفصيل ما ننهض به  بناسباحمللّ املليست هذه الرسالة الرعوية 

  :ها فقطلذا نكتفي بذكر بعض. مشاريع حاليا من
ينينشئة الدللت أبرشي غاروضع برنامج تربوية للكبار والص .

املوسيقية للّيترجية اإلهلية، وضع نص موحد مقرون بالعالمات و
ال  على أن تتبعه نصوص مماثلة أخرى لسائر اخلدمات الدينية،

وتأليف كتيب أبرشي عن كنيستنا، . سيما األسرار املقدسة
وإنشاء جملّة . ؤمنني واألصدقاءإىل املدنا أن نقدمه قريبا يسعس

تنا عموما ومشاطرة مسؤوليا. دورية ستصدر يف القريب العاجل
 .تأليف جملس للرعية يف كلّ كنيسةبعايتنا، مع املؤمنني التابعني لرِ

إىل غري ذلك من املشاريع  ورسامة مشامسة إجنيليني ناشطني،
  .اللّازمة
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الشبيبة، إذْ ال غىن  وقد أدرجنا يف طليعة قائمة األولويات رعايةَ
فيه أنّ مساعينا مما ال ريب ف. النشء اجلديد  مشاركة لنا عن 

، وزالت إذا خلَت من الشبيبة،  ذهبت كلّها أدراج الرياح
 ربنامج األبرشياللذا نتطلّع إىل الشروع يف . كنائسنا من الوجود

  .يف القريب العاجل الشبيبةلرِعاية 
  

الواقع أيضا أننا ال نتواصل حاليا إلّا مع عدد قليل من أبنائنا 
وحنن كالراعي  . الغيبل يف عامل اأغلبيتهم فال تزأما . امللكيني

ميكن أن نفعل  ذاالصاحل الذي يهمه أمر القطيع كلّه، نتساءل ما
بالدراسات اللّازمة ملعاجلة  نقوم حاليا لذا .لالتصال م وخدمتهم

  .أمكنعايتنا حيثما نشملهم برِ أن ، على أمل وضعلا اهذ
  

مارك  املطرانمؤخرا كم كان فرحنا عظيما عندما مسعنا هذا، و
أسقف مدينة سانتا روزا يف ) Mark Hurley(هوريل 

ؤمنون الشرقيون يف  كثري من أبرشياتنا حيتاج امل: "كاليفرنيا يقول
أن وانّ من واجب األساقفة اللّاتني . إىل كنائس خاصة م

  ."قدسةملعلى الطّقوس الشرقية العريقة ا ارصحيساندوهم، 
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إىل تأليف قيني العاملني يف أمريكا الكاثوليك الشر  دعا األساقفةَمثّ
 إفادة الكاثوليك الغربيني من خربة لتستمر"رعايا يف هذه البقاع 

إخوم الشرقيني، وهكذا تستكمل الكنيسة الكاثوليكية 
  ."مشوليتها

  
  خواطر ختامية

. أبنائي املؤمنني األحباء، كونوا صفا واحدا يف حمبتكم للمسيح
واحدة وقلبا واحدا مع كهنتكم يف حمبة بعضكم  روحاكونوا 

  .ي السبيل الوحيد لتمجيد اهللاهبعضا، ألنّ  هذه الوحدة يف احملبة 
، سرة اهللا حول املذوديف هذا اليوم املبارك الذي تلتئم فيه أُو

احملبة، قداسة البابا بولس ل االحترام وامتنا بكنشمل يف صال
السادس، وغبطة بطريركنا مكسيموس اخلامس،  وسائر اإلخوة 

 لألسرة الكاثوليكية م، سواء أكانوا تابعني لكنيستنا أاألساقفة
عيدا مباركًا، سائلني اهللا أن يكون عيد نتمنى هلم مجيعا . اجلامعة
 ارتدىأنس، الذي حتول إىل صورة ابن اهللا املت ةَجلميعنا فاحت امليالد

 ،ضعفنا البشريوجهه طبيعتنا  وليضيء بنور ،لبسنا حلّة اخللودلي
  .البشرية
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إخويت املؤمنني  ،ذه املشاعر وهذه االبتهاالت،  أستمطر عليكم 
عائالتكم، أوفر الربكات من لدن ربنا يسوع  األعزاء، وعلى

  .املسيح
  
  ويلطّالسف املطران يو+ 
 1970 ربديسم/ كانون األول 25يف 
  
  

  
 
  


