
 

 

 إعالن للوحدة المسيحية األرثوذكسية في أمريكا 

نقبل نحن .أحراًرا أمريكيين نكون وأن أرثوذكس مسيحيين نكون أن هللا وبارك ، حًظا الناس أكثر بأننا نؤمن نحن 

 صعوده  في المسيح منا طلب  كما ، الشواطئ هذه  على "األمم لجميع التلمذة " مسئولية.

 

يكون أن يمكن كيف وفهمت رأيت لقد" :قال الذي ، 1922 عام  ميليتيوس المسكوني البطريرك تصريح من نستلهم  

وهي ، واحدة  كنسية منظمة في أرثوذكسي شخص مليوني من أكثر توحيد تم  إذا ... مرموقًا وذكسيةاألرث اسم  

 أمريكية أرثوذكسية كنيسة. "

 

عرقية جيوبًا عشر اثني من أكثر إلى انقسامنا بسبب أضعفت قد أمريكا في األرثوذكسية المسيحية الشهادة  أن نرى. 

 االنقسام  هذا على يبكي المسيح أن نعتقد.

 

أمريكية أرثوذكسية كنيسة في لاللتقاء - وعلمانيون دين رجال - أمريكا في األرثوذكس المسيحيين جميع ندعو 

 لألرثوذكسية التاريخية والتقاليد للقواعد وفقًا ، وموحدة  واحدة .

 

هذا في اليقودون - بالذات الغرض لهذا 2009 عام  في تأسس الذي - األساقفة مجلس في رؤساءنا إلى نتطلع إننا 

لتقديم  استعداد على عالنية إليهم  يُنظر ، ومثلنا ، بالشجاعة التحلي على - الرامي يوسف مثل - نحثهم  .المسعى 

 اإللهية الحقيقة طالبي أجل ومن أطفالنا أجل من وتنميتها المسيح كنيسة على  الحفاظ أجل من تضحيات.

 
يضع الذي الكنسي الشتات من جزًءا نعد لم  لكننا ، ةالقديم الشواطئ من فخور أصل من أميركيين أنفسنا نعلن 

 الوقت بمرور العرقية الروابط تقلص مع كنيستنا تتالشى أن خشية ، األرثوذكسية المسيحية قبل العرق.

 

في نسترشد نحن .عملي وغير قانوني غير البعيدة  الشواطئ على األم  الكنائس من وأبرشياتنا رعايانا إدارة  أن نعتقد 

األجانب األساقفة أن ؛ مكان أي في واحد أرثوذكسي أسقف سوى يوجد ال أنه :الواضحة الكنيسة وتقاليد ائعبشر هذا 
يتم  عندما ، األماكن من كبيرة  لغالبية الراسخ األرثوذكسي التقليد ظل في وأنه ؛ أراضيهم  خارج سلطة لديهم  ليس 
في مؤمن كل توحد ،  واحدة  محلية كنيسة شاءإن يتم  ، جديدة  منطقة في أرثوذكسي مسيحي قومي مجتمع تطوير 

 األرثوذكسية العقيدة .

 

الدين لرجال يذعن العلمانيين أن يعني هذا أن نفهم  نحن .الكنيسة حكم  في للعلمانيين المناسب الدور على التأكيد نعيد 

أن تتطلب التاريخية رسةوالمما األرثوذكسية المسيحية التقاليد أن نعتقد ، المقابل في .العقيدة  بشؤون يتعلق فيما 
الوحدة  وبالتالي ، الكنيسة وشرائع بالعملية وااللتزام  والزمالة والشفافية للمساءلة العلمانيين دعوة  الدين رجال يحترم  

 المطاف نهاية في.

 
الواحدة  المسيحية الكنيسة وتنمية تأسيس في للعلمانيين التاريخيتين والقيادة  بالشجاعة أنفسنا نذكر ، اإلعالن هذا في 
، مع العالم  حول جديدة  رعايا بناء وفي ، الخالف من قرون خالل باألرثوذكسية الحقيقي اإليمان عن والدفاع 

 الهجرة  ازدهار.
سوء إلى ، األحيان من كثير في ، أدت ، واالنقسام  المحلي العرقي والتشرذم  ، والالمباالة  الخارجية اإلدارة  أن نعتقد 

كنائس القادمة األجيال ترى حيث ، األمريكية واألبرشيات الرعايا تدهور في كبير شكلب  هذا ساهم  وقد .اإلدارة  

أمريكي أرثوذكسي مسيحي مجتمع أننا نعتقد .الثقافات متعددة أمريكا في الحتياجاتهم  تستجيب  وال مبالية غير عرقية 

 وموحدة  واحدة  أمريكية أرثوذكسية كنيسة يصبح ألن ومستعد ، وناضج متميز.
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الموحدة  األمريكية األرثوذكسية الكنيسة بأن نؤمن نحن .التغيير احتمالية مع يأتي الذي التخوف نتفهم  ننح 
يوفر مما ، العالم  في الخير أجل من قوية قوة  تكون أن شأنها من هائلة وأخالقية روحية قوة  ستكون والمنشطة 

والمتدنية المنقسمة العرقية القضائية الواليات من األم  والكنائس القديمة للبطريركيات والحيوية الدعم  من المزيد. 

 توفير.

 
البطريركيات لدعم  قويًا حصنًا لتكون الموحدة  األمريكية األرثوذكسية المسيحية الكنيسة خاص بشكل نتصور نحن 

هذه  أن نعتقد .الوطنية األرثوذكسية الكنائس بها تتمتع التي الداخلية الحكومية بالحماية تتمتع تعد لم  التي القديمة 
غير مستوى ستحشد ، الملتزمين األمريكيين للمواطنين ويق بصوت تتمتع التي ، الموحدة  األمريكية الكنيسة 

أرشون من والمتنامية الموحدة  الزمالة إن .العالمية لألرثوذكسية والسياسي والمعنوي المادي الدعم  من مسبوق 

 Ecumenical the of Archons – Apostle the Andrew St. of Order[  األرثوذكس عموم

America] in Patriarchate وحماية بدعم  تعهدت والتي ، األخرى القضائية الواليات إيمان وحراس 
األطفال تربط التي الخاصة العالقة ستعزز ، والقدس وأنطاكية واإلسكندرية القسطنطينية في القديمة البطريركية 

 بوالديهم .

 
األعلى المثل إلى بقوة  ننسب ألننا ، حلهام غير في أيًضا هي واللغة والعادات التقاليد فقدان  بشأن المخاوف أن نعتقد 

في المتمثل األمريكي "unum ، pluribus e ... الرعية ، المحلية الممارسات على للحفاظ "واحد ، العديد من 

ستستمر ، هذا في .الرعايا تختار كما والعادات اللغة على الحفاظ ويجب يجب بأنه نؤمن نحن .الرعية قبل من 

الجمعيات مثل المبكرة  األرثوذكسية الجهود إن .بدايتها منذ فعلت كما تماًما ، الثقافات متعددة  األمريكية التجربة 

الدولية األرثوذكسية  المسيحية الخيرية )(IOCC األرثوذكسية المسيحية اإلرسالية ومركز )(OCMC ستشهد 

 موحدة  كنيسة  في الجيد عملهم  ازدهار.

 
إلى االستقالل إعالن من عقد  من أكثر إلى احتاج الذي ،  الجديدة  المتحدة  ياتللوال األمريكي النموذج أن أيًضا نعتقد 

األرثوذكسية هويتنا الجديدة  الكنيسة هذه  تمحو لن .الجديد كنيستنا لحكم  مفيد نموذج هو ، حاكم  دستور على االتفاق 
والمكرمة هللا من بها الموحى المعتقدات هذه  تعديل على ذلك من بدالً  ستعمل بل ،  وسوابقنا تقاليدنا تتجاهل وال 

  ً ونحققه المسيح في وننمو وقتنا نأخذ أن يمكننا أنه نعتقد  .الموحدة  األمريكية األرثوذكسية الكنيسة واقع في زمنيا

 الصحيح بالشكل.

 

خبوتنت ، كمجمع معًا تجتمع أن - التاريخية الممارسة في  الحال هو كما - لدينا األساقفة جمعية على أن نؤمن لذلك 
االعتراف على للحصول وتسعى ، وقانونية مستقلة كنيسة لتكون الشمالية أمريكا في الكنيسة وتعلن ، لها رئيًسا 

 المستقلة األرثوذكسية الكنائس .عشر الخامس القرن من الذاتي باالستقالل.

 
أي أو عرقية أو قومية حدوًدا يعرف ال والذي ، والنظام  بالحكمة العالم  يغمر الذي ،  القدس الروح ندعو ، هذا في 

المسيح حفظ وبالتالي ، االزدهار  على كنيستنا لمساعدة  :األرض لكل صالتنا توضيح في للمساعدة  ، أخرى حدود 

تكون وأن ، القلب من بتواضع دائًما يشبعها وأن ، الجهود هذه  الرب يوجه أن نصلي .الناس جميع حياة  في وإدخاله 
أجل من ، الطرق وبجميع األوقات جميع في ، أجلها من نعمل والتي أجلها من نصلي التي الموحدة  الجديدة  الكنيسة 

 هللا األكبر المجد.


