
 

 االعتزاز بتراثناجرأة 
 

التّابعين للكنيسة الملكيّة في الواليات  بنائنا المحبوبين الكهنة  والمؤمنينإلى أ
 المتّحدة األميركيّة:

 .مقرون بأطيب التحيّات والّدعاء ،سالم في المسيح ربّنا
 

 ُولد فمّجدوه!المسيح 
 –ابن هللا الوحيد فيه تجّسد  الذي المباركاليوم  بفرح عظيم نحيّيكم في هذا
فاتّخذ طبيعتنا البشريّة وظهر لنا كطفل جديد. إنّها  –إلهنا الذي  قبل الّدهور 

يؤثّر في حياة كل انسان آت لفرحة عظمى أن نتذّكر هذا الحدث الجلَل الذي 
يدين بمحبّته للبشر، ومرّددين قول  آباء ُمش   سيحإلى العالم، وأن نمّجد الم

البشر ومن أجل خالصنا نزل من  حن:" من أجلنا ن نّهإ ع النّيقاويّ المجم
 وصار إنسانًا." ،الّسماء، وتجّسد بقدرة الّروح القدس من مريم العذراء

 اولو كان لنا أن نورد أجمل الّصلوات واألناشيد والنّصوص التي وضعته
إنّما  ما بيننا، لمألنا مجلّدات كاملة.يالرّب ف تمجيًدا لحضورالكنيسة الّشرقيّة 

 من خدمة غروب عيد البشارة: المقتَضب  ذا النّشيدبهأكتفي 
" رغب آدم في أن يصير إلًها، فأكل من الثّمرة المحّرمة وسقط. فصار هللا 

 إنساًنا لكي يعلّم آدم كيف يتألّه."
 

 تراثنا الفريد
، هي صوت التي وضعها آباؤنا القّديسون ،المؤلّفات  الفريدة بغناها الفكريّ  إنّ 

: أثناسيوس أسماؤهم معروفة في أرجاء العالم المسيحيأجدادكم، و
، باسيليوس الكبير، الغريغوريوسان ) الاّلهوتي والنّيصّي(، يوحنّا االسكندريّ 

نا لنا الحّق في القول إنّهم دَ الذّهبّي الفم، يوحنّا الدّمشقّي وكثير غيرهم. نحن وح
لحم من لحمنا وعظم من عظامنا. إنّهم لنا بأصدق ما لهذه الكلمة من معنى. 

ًكا ل  خلّفوه لنا، مُ  يعاشوا في وطننا األصلّي وأمسى التّراث الفكرّي الغنّي الذ
لهذا  تفخر به الكنيسة الجامعة شرًقا وغرًبا. وال ريب في  أنّنا أحّق الورثة

 الّروحّي الذي ال يقدَّر بثمن، ألنّنا حفدتهم، وأبناء األرض التي أنجبتهم. الكنز
من هنا لكن مهما صّح هذا القول، فنحن ال نعيش في الماضي بل في الحاضر. 

لماذا  نبذل كّل هذه الجهود للمحافظة على تراث قديم، مضى عهده  التّساؤل: 
ل الكنيسة الكاثوليكيّة؟ وبما منذ زمن طويل، ال سيّما وإننا أقليّة صغيرة داخ

أننا نعيش اآلن في الواليات المتحدة، فلماذا ال نتبع األغلبيّة الكاثوليكيّة 
تلك هي األسئلة التي غالبًا ما نسمعها، وال بدّ لنا  من الاّلتين؟ ونصبح جزءً 
 من الردّ عليها.

 ي جاء فيه:أفضل جواب  في تعليم المجمع الفاتيكانّي الثّانّي الذنا نجد ولعلّ 
تُثبت بجالء ووضوح  ،سات اإلكليريكيّة الكثيرةاريخ والتّقليد والمؤسَّ ان التّ "

مدى فضل الكنائس الّشرقيّة على الكنيسة الجامعة. لذا، على جميع المنتمين 
صيانة   –وفي مقدورهم  –إلى الطّقوس الّشرقيّة أن يعلموا أّن من واجبهم 

هم الخاّصة في الحياة. وأّن عليهم أن رق  لمشروعة، وطُ اهم الليترجيّة طقوس  
 وتوا من والء.التّراث بكّل ما أُ  هذاب يتمّسكوا

 
 لكاثوليك الاّلتينإلى ارسالتنا 

ع طقس رومةإّن مبدأ تفّوق  قد مدّة طويلة ، و )الاّلتيني( ظّل سائًدا بال مناز 
انتشر إلى أن عّم الغرب بأسره في القرون الوسطى. فأصبحوا يعتبرون 

ّي، التّقليد الوحيد الكاثوليكّي حقًّا. وهذا أدّى إلى نوع من االعتقاد ينالتّقليد الاّلت

مفاده أّن الطريقة الاّلتينيّة هي ، والغربيّين الكاثوليك دالجامد الّسائد عن
ي شهدتها القرون المتعاقبة، ت! كما أن األحداث الفي العبادة ة الوحيدةقالطّري

بين أتباع الطّقس الاّلتيني بأنّك إن أردت أن تكون آلت إلى تعزيز الّشعور 
 تابًعا لطقس رومة.فعليك أن تكون  ،كاثوليكيًّا أصياًل 

إلى  غير أّن المجمع الفاتيكانّي الثّانّي وضع حدًّا نهائيًّا لهذه النّظرة الضيّقة
الكنيسة، حيث أوضح أّن الكنيسة ال يمكن أن تنحصر في ثقافة أو أّمة أو 

 اإلنجيل. وهو أمر جوهرّي في ،ّشموليّةالألّن ذلك يناقض مبدأ  يّنة،حضارة مع
هذه الكنائس لفكون الكنائس الّشرقيّة أعضاء في األسرة الكاثوليكيّة، مع ما 

يّة،  يُثبت إثباًتا حاسًما، من عادات وتقاليد مميّ زة في جميع نواحي الحياة الكنس
 ّي.دون أن يعتنق الطّقس الاّلتينيكيًّا أن يكون كاثول يستطيع حيّ يالمس أنّ 

تعلّمت من  الاّلتينيّة، كما يشير المجمع إلى ذلك، رومة كنيسة والحقيقة أن ّ
الّشرق أكثر من درس منذ أقدم العصور، وذلك في الميدان اللّيترجّي 

، والتّعميد بالتّغطيس ه)كاستخدام اللّغة المحلّيّة، وتناول القربان المقّدس بشكَلي
ور ، ودَ ةوالّسينودسيّ  ةالجَماعيّ القيادة وفي الميدان اإلدارّي ) .(في الماء

قلنا إّن الكنيسة  وكذلك في الميدان الّروحّي. وال نبالغ إن   الشّماس اإلنجيلّي(.
نابضة  لهذه الكلمة، إلى كنيسة شرقيّة حرفيّ الغربيّة "تحتاج" بالمعنى ال

 بالحياة، لكي تستكمل فهمها للرسالة المسيحيّة في العالم.
 

 المسكونيّة لكاثوليك الّشرقيّينرسالة ا
تراثها، ورفضها الذّوبان في سواها،  صيانةعزمها على فالكنائس الّشرقيّة،  ب

: يّ سشاط الكننّ الإنّما تؤدّي خدمة ُجلَّى إلى رومة في ميدان آخر من 
ليس  )أي جعلهم التيًنا(ر من الّشرقيّين  بتلتينهم العدد الّصغي فامتصاص هذا

ربّما إلى  –ول من شأنه أن يحُ  إنّ لرومة. بل على النقيض من ذلك،  امكسبً 
يحمل  قدو دون استعادة الوحدة بين الكنائس المنفصلة شرًقا وغربًا. –األبد 
إلى االمتصاص  تؤدّيالستنتاج أّن الوحدة مع رمة األرثوذكسّي على ا الجانبَ 

 ال محالة.
جّو ال وبذلك فهو يهيّئأن يبقى وفيًّا لتقليده،   لذا ينبغي على الكاثوليكّي الّشرقيّ 

التي خّصتنا بها العناية اإللهيّة،  تفتح  الّرسالةمالئم لوحدة الكنائس. إّن هذه ال
يؤمنون  أمام الكنيسة الجامعة آفاًقا غير محدودة لتبّشر باإلنجيل جميع الذين

 جماعة المؤمنين الكبرى. داخل رغبون في التمّسك بهويّتهمي لكنّهمبالمسيح، 
 

المجتمعات األميركيّة  يل علينا أن نجد مكاننا فتقدّم، يسهُ  إلى مااستناًدا 
. شتّى بكل ما تنطوي عليه من كنائس متنّوعة وفئات دينيّة،  المتعدّدة األطراف

لذا أودّ أن أستشهد بالتّصريح الّشهير الذي أدلى به الطيّب الذّكر البطريرك 
 موس الّرابع:يمكسالملكّي 

"علينا أن ننهض  برسالة مزدوجة داخل الكنيسة الكاثوليكيّة: األولى هي أن 
أّن لنبيّن أنّه ال يجوز اعتبار اللّيتنة والكثلكة لفظين مترادفين. و نواصل الّسعي

كل ثقافة وكل حركة وكل تنظيم يتناغم مع يجب أن تبقى منفتحة على  الكثلكة
  وحدة اإليمان والمحبّة.

مع  ة، أن تدرك أّن وحدتهالنا للكنيسة األرثوذكسيّ ثَ تيح بمَ و الثّانية هي أن نُ 
الكنيسة الغربيّة العظمى،  أي مع  كرسّي بطرس،  يمكن أن تتّم دون أن تكون 

ة التي عن أّي من الكنوز الّروحيّ  أرثوذكسيّتها أولى التنازل عن مرغَمة ع
ّن هذا الّشرق يبقى ال سيّما وا اآلباء القدّيسين،و ورثها الّشرق من الّرسل 

 ه العريق."ما يتمّسك بتراث المستقبل بقدرمنفتًحا على 
 

 العقليّة المنغلقة خطر على رسالتنا

الكنائس،  رسالتنا إلى سائر اننا واألخطار التي تهدّد كينأت  بعد على ذ كر لم 
 العقليّة المنغلقة  وعمل اإلمتصاص.وأهّمها 

الدّاخل، معتمدة في  فيعملها وتحصر  الحياة في عزلة، تصبحفي االنغالق ف
تعيش الرعيّة ها االجتماعيّة. وعليه، عاداتو العرقيّةخصائصها على ذلك 

 ّي، زالت الرعيّة معه.الطّابع العرق للجماعة. فإذا زال بفضل الغذاء العرقّي 
كثير ل فيه الخصائص العرقيّة، كاللّغة والفولكلور الّشعبّي  وتزو سيأتي يومو

أن  بُحكم مرور الّزمن. لذا ال نستطيع ، ال محالة، سيحدث ما العادات. هذامن 
عرقيّة، هّمها األّول  خدمة النّازحين  جماعاتمؤلًَّفا من  الملكيّ  مجتمعنا نتخيّل
  مضموًنا.زوااًل  يّة، إال إذا كنّا نريد  لكنيستناالّسائرين  في ركاب العرقأو 

عليها أن صورة على جماعاتنا العرقيّة، بل لذا ال يجوز أن تكون كنائسنا مق
من  وما تنطوي عليه  ،تقاليدناترّحب بالمواطنين األميركيّين الذين تجذبهم 

 متنّوعال  تراثهاكنوز بجمال يشمل الكنيسة الجامعة 
 

 الخطر الثّاني هو االمتصاص
األميركيّة  مّما ال ريب فيه أنّه ينبغي علينا أن نقف قوانا بكاملها لصيانة ثقافتنا

هج األميركّي في الحياة. وعلينا أن نكون أميركيّين نّ الوطنيّة. علينا أن نتبع ال
أن نصون هذا النّوع   ،ذاتهفي الوقت  ،علينا أيًضا في جميع األمور. لكن  

األصيل  من المسيحيّة الخاّصة بنا، التي تختلف عن الّصيغة الاّلتينيّة. يجب 
من واجبنا ف ن لوجودنا مبّرر.اأن نعي أّن عندنا ما نعطيه لسوانا، وإالّ  لما ك

لم أنه قادر على إغناء الحياة إَذن  أن ننمي ونصون تقليًدا دينيًّا نعلم تمام الع 
 ، وإاّل لما كنّا أمناء لرسالتنا.كيّةراألمي

وال  في القطيع أسهل على المرء من تأكيد شخصيّته. الذّوبانغالًبا ما يكون 
وتصميًما   جرأةً شّك أّن ما يلزم من جهد لجعل تقاليدنا تُعطي ثمارها، يقتضي 

فأمر سهل، ال سيّما وإّن  والتخلّي عن تراثنااالستسالم  . أّماباطنيّة  وعزيمةً 
بنا. ون كغيرنا تالحقنا إلى أعماق قلوتحملنا على أن نكتجربة التّخاُذل التي 

التستّر  سوقنا إلى أدهى التجارب هي التي توهنا ال بّد من االعتراف بأّن 
 نختار لذا بمسؤولياتنا في الكنيسة. أن نضطلع هويّة مجهولة، بدال من  وراء
 . اوحيًّ ّص رمتَنُ أن ، لكننا نرفض اعرقيًّ  صّ تَ منُ أن   طوًعا

ما  ،وفي طليعة الوسائل المستعملة المتصاص الكاثوليك الشرقيّين روحيًّا
)أي تحويلنا إلى التين(. وهي تقوم على  يتنة"أو "اللَّ  "ينلت  التَّ يسّمى بظاهرة "

وممارساتها الّروحيّة  يّون الهوت الكنيسة الاّلتينيّةأن ينسخ الكاثوليك الّشرق
تيني، األمر الذي ني ضمنًا إّما تفّوق الطّقس الاّل عواللّيتنة ت وعاداتها اللّيترجيّة.

أمر مرغوب فيه، وهذا رأي  اللّيتنة وإّما أنّ استنكره المجمع الفاتيكانّي الثّانّي، 
 ال نستطيع أن نأخذ به. فليس من الّضرورّي أن نعتنق مراسم الطّقس الاّلتينيّ 

يسة. فكما قدّمنا أعاله،   عن أّن ذلك خرق لوحدة الكنثبت كاثوليكيّتنا،  فضاًل لنُ 
 ًقا خيانةبل هو ح يشّكل خيانة لرسالتنا المسكونيّة، ويّتناالتخلّي عن هإّن 

 للكنيسة الكاثوليكيّة.
رعايانا العودة إلى ممارسة التقاليد الّشرقيّة أبناء لهذا السبب يحاول كثير من 

. وقد اقتضى ذلك إعادة تزيين كنائسنا والتخلّي عن بعض أصولهاحسب 
ل في بعض األماكن حاوي نشأ عليها كثيرون من أبنائنا. والعادات الّدخيلة الت

بعض  ني في هذا الّصدد، فعارضهم تيكاني الثّاكهنتنا تطبيق قرار المجمع الفا
االتّجاه، روا في هذا أن يسي ة اآلخروننهبعض الك دَ أبناء الرعيّة. بينما تردَّ 
خالف في الرعيّة. فعلينا جميًعا أن ندرك أّن  إثارة تالفًيا لحدوث انقسام أو

مزيَّفة، ألّن  ال تستطيع إالّ أن تؤدّي شهادة -إذا تلتّنَت  –الكنيسة الّشرقيّة 
على أّن الطّقس الاّلتيني والكثلكة  ادامغً  ابرهانً سيكون اعتناقها اللّيتنة 

  فرق بينهما.مترادفان، ال



 
فلكي نكون منفتحين على اآلخرين، ولنتمّكن من اتّخاذ المكانة التي تحّق لنا 

نعي هويّتنا تمام الوعي. أّوال أن  اعلى صعيد الكنيسة األميركيّة، يجب علين
ر في بناء صرح المجتمع الوطنّي، إاّل ألنّه يتعذر علينا أن نساهم على نحو يُذكَ 

 يبّرر وجودنا.ما ليكون لنا ن ما نحن، نتميّز عن سوانا. فعلينا أن نكو إذا كنّا
 

 آلبائنا  االمتنان
لم يبذلوا  األميركيّة إّن الذين نزحوا من أوروبا  الغربيّة إلى الواليات المتحدة 

الحياة األميركيّة. فقد وجد المغترب  طريقةَ و ليتكيّفوا من الجهد ما بذله آباؤنا 
التّجربة التي وما أشدّ  عّما ألفه.الّشرقّي ذاته في محيط يختلف تمام االختالف 

. لذا ال بّد لنا أن وينتحل هويّة غريبة تعّرض إليها ليطرح عنه تراثه كاماًل 
إلنشاء م والكهنة الذين رافقوهم من العالم القدي ،آباَءنا وأجدادنا نتذّكر بامتنان  

أحفادهم  ما لنا من مؤّسسات في أرجاء هذه القاّرة المترامية األطراف. كما أنّ 
غالبًا ما شيّدوا كنائس رائعة بمساعدة األساقفة ف. ما صنُعواأيًضا  مه أجادوا

الاّلتين. أّما اليوم فقد انتقلنا إلى جيل من الكهنة الفتيان المولودين  في أميركا، 
م ال عددهإّن هم مهّمة إتمام العمل الذي بوشر قبلهم. أَجل، الذين تقع على كاهل

 .نمول الوطيد أنّه سي، لكن  لنا األمقلياًل يزال 
ألساقفة الكاثوليك لعرب عن خالص الشكر واالمتنان اّل ان نُ هنا إيسعنا  الو

أساقفة  فيه لم يكن لدينا في وقت   ، الذين حرصوا على صيانة تراثناالاّلتين
إنّما نفّكر بنوع خاص في الطيّب  على هذه الّسواحل. وإذ نقول ذلك، ملكيّون

الذي كان بال   (Richard Cushing) الذ كر الكردينال رتشارد كوشنغ
ع أعظم المحسنين إلى كنيستنا في الواليات المتّحدة. فبفضل ما كان مناز  

ساهم أّوال في إقامة  ة،رسوليّ وغيرة يتحلّى به من انفتاح ومحبّة 
بعد إنشائها. لذا  أكسارخوسيّتنا، ثّم ما برح يمّدها بالمساندة المعنويّة والماديّة

 في كاتدرائيّتنا  تخليًدا لذكره. قّداس احتفالّي سنويّ نا بإقامة ر  أمَ 
 

 نظرة إلى المستقبل
 لتفصيل ما ننهض به حاليًّا من بمناسبالمحّل الليست هذه الّرسالة الرعويّة 

 :مشاريع. لذا نكتفي بذكر بعضها فقط
وضع نّص ة للكبار والّصغار. ووضع برنامج تربوّي أبرشّي للتّنشئة الدّينيّ 

د مقرون بالعالمات الموسيقيّة للّيترجيّة اإللهية، على أن تتبعه نصوص  موحَّ
رار المقدّسة. وتأليف كتيّب ال سيّما األس مماثلة أخرى لسائر الخدمات الّدينيّة،

مؤمنين واألصدقاء. إلى الدنا أن نقدّمه قريبًا يُسع  سأبرشّي عن كنيستنا، 
وإنشاء مجلّة دوريّة ستصدر في القريب العاجل. ومشاطرة مسؤوليّاتنا عموًما 

ورسامة  تأليف مجلس للرعيّة في كّل كنيسة.عايتنا، بمع المؤمنين التّابعين لر  
 إلى غير ذلك من المشاريع الاّلزمة. ين ناشطين،شمامسة إنجيليّ 

 
 الّشبيبة، إذ  ال غنى لنا عن  وقد أدرجنا في طليعة قائمة األولويّات رعايةَ 

مّما ال ريب فيه أّن مساعينا إذا خلَت من الّشبيبة،  ف .النّشء الجديد مشاركة
، وزالت كنائسنا من الوجود. لذا نتطلّع إلى الّشروع ذهَبت كلّها أدراج الّرياح

عاية الشبيبة  برنامج األبرشيّ الفي   في القريب العاجل.لر 
 

الواقع أيًضا أنّنا ال نتواصل حاليًّا إاّل مع عدد قليل من أبنائنا الملكيّين. أّما 
مر ونحن كالّراعي الّصالح الذي يهّمه أ الغيب. ل في عالم اأغلبيّتهم فال تز

 نقوم حاليًّا لذا يمكن أن نفعل لالتّصال بهم وخدمتهم. ذاالقطيع كلّه، نتساءل ما
عايتنا حيثما نشملهم بر   أن ، على أَمل وضعبالّدراسات الاّلزمة لمعالجة هذا ال

 .أمكن

مارك هورلي  المطرانمؤّخًرا كم كان فرحنا عظيًما عندما سمعنا هذا، و
(Mark Hurleyأسقف مدينة سانتا )  روزا في كاليفرنيا يقول: "في  كثير

ؤمنون الّشرقيّون إلى كنائس خاّصة بهم. واّن من ممن أبرشياتنا يحتاج ال
على الطّقوس الّشرقيّة العريقة  ارصً ح  أن يساندوهم، واجب األساقفة الاّلتين 

 مقدّسة."لا
رعايا في إلى تأليف قيّين العاملين في أميركا ّم دعا األساقفَة الكاثوليك الّشرث

إخوتهم الّشرقيّين،  إفادة الكاثوليك الغربيّين من خبرة هذه البقاع "لتستمرّ 
 وهكذا تستكمل الكنيسة الكاثوليكيّة شموليّتها."

 
 خواطر ختاميّة

 روًحاأبنائي المؤمنين األحبّاء، كونوا صفًّا واحًدا في محبتكم للمسيح. كونوا 
بعضكم بعًضا، ألّن  هذه الوحدة في  واحدة وقلبًا واحًدا مع كهنتكم في محبّة

 ي السبيل الوحيد لتمجيد هللا.هالمحبّة 
، نشمل في سرة هللا حول المذودفي هذا اليوم المبارك الذي تلتئم فيه أُ و

المحبة، قداسة البابا بولس الّسادس، وغبطة ل االحترام وامصالتنا بك
سواء أكانوا تابعين ، بطريركنا مكسيموس الخامس،  وسائر اإلخوة األساقفة

عيًدا مبارًكا، سائلين نتمنّى . لهم جميًعا لكنيستنا أم لألسرة الكاثوليكيّة الجامعة
أنّس، تحّول إلى صورة ابن هللا المت حةَ لجميعنا فات هللا أن يكون عيد الميالد

وجهه طبيعتنا  وليضيء بنور ،لبسنا حلّة الخلودليُ ضعفنا البشرّي،  ارتدىالذي 
 البشريّة.

إخوتي المؤمنين األعّزاء،  ،بهذه المشاعر وهذه االبتهاالت،  أستمطر عليكم 
 عائالتكم، أوفر البركات من لدن ربّنا يسوع المسيح. وعلى

 
 
 
 
 

 ويلطّ الالمطران يوسف + 
 1970ر بديسم/ كانون األّول 25في 

  
إّن الطيّب الذّ كر، المطران يوسف الطّويل، رئيس مالحظة: 

الملكيّين الكاثوليك  الّسابق في الواليات المتحدة  أساقفة الّروم
األميركيّة، كتب هذه الرسالة الرعويّة لمناسبة االحتفال بعيد 

. فكانت 1970ومخلّصنا يسوع المسيح للعام  ميالد ربّنا وإلهنا
بمثابة أّول خطاب رعوّي وّجهه إلى المؤمنين بعدما أصبح أسقفًا  

وسائل اإلعالم رسالته التي على أميركا. فتناقلت الّصحف و
للعام  -1العدد  – 6المجلّد  –ظهرت أيًضا في مجلة "دياكونيّا" 

. والجدير بالذّكر أّن كثيًرا من الذين يحبّون الكنيسة 1971
الّشرقيّة ويحترمونها، ما برحوا يستشهدون بتلك الّرسالة 
ا في القلوب حتى يومنا  الرعويّة. فهي التزال تجد تجاوبًا حارًّ

 هذا.
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