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 ة نس�ّ كمناس�ة رأس السنة اللة رسالة رعائ�ّ 

 2021ل من أیلول األوّ 

 "�ا �اِرَئ الخل�قِة �لِّها، وجاِعَل األوقاِت واألزمنِة في ُسلطاِنَك الخاّص، �ارْك إكلیَل عاِم ُجوِدَك، �ا رّب، 
 .)كنسّ�ةلسنة الرأس الواحفِظ العالَم و�ن�سَتَك في سالم، �شفاعِة والَدِة اِإلله، وخلِّْصنا" (نشید 

 ،اخوتي واخواتي األعزاء في المس�ح 

 )2:1 �ط 1("لُتكَثْر لُكم النعمُة والسالُم"  

عادًة من اثنتي عشر . وتألفت السنة عبر التار�خ، َحِفظت الحضارات والثقافات مروَر الوقت والفصول على شكِل سنواتٍ  
 �ع.طاء في التقو�م المتّ �عض األخجاوز لتیتّم تصح�حها من وقت آلخر �ان و شهرًا. 

منذ اللحظة األولى  ن اإلنسان أص�ح صانعًا للتقو�م الزمنيّ إثقة  ، نستط�ع القول و�كلّ األولینومهما �ان رأینا �أجدادنا  
الشعوب منذ  اتحتفل بهودنیوّ�ة ة السنة في وقت معین مناس�ة دین�ّ وقد �ان تحدید  التي نظر فیها إلى السماء وشاهد النجوم.

في �عض  طف�ف ، ولو �اختالفٍ �ه دوًما في وقت محّدد األد�ان الكبرى نجد أنها تحتفلفي  قد�م. و�ذا نظرنا إلى التقو�م الزمنيّ ال
 األح�ان.

أو �ختلف من �ما في الهندوسّ�ة والبوذ�ة مثًال،  من جماعة إلى أخرى، ة قد �ختلف التوقیتالجماعات الدین�ّ في حتى و  
في التقو�م بین الثقافات والمناطق الجغراف�ة، لكن بدا�ة  المسلمین. وقد یبدو أح�انًا أن هناك عدم انتظام عند�ما سنة إلى أخرى 

 أخرى عند الجم�ع.�هذا الدور المتكرر سنو�ًا هو یوم للذ�رى واالحتفال �طر�قة أو 

خالل العصور الوسطى �ان ُ�حتفل ف. مختلفة عبر التار�خفي مواقیت تحدیده  ، نجد أن رأس السنة قد تمّ مثالً  في أورو�اف 
 فيالذي �صادف أو في عید ال�شارة  ،في عید ختان السید المس�ح يأ من �ّل عام �انون الثاني (ینایر)من ول األ�ه في 

 .، الذي یتغیر تار�خه من سنة إلى أخرى في أحد الفصحأخیًرا أو  ،�انون األول 25في الذي �قع ، أو في عید المیالد ذارآ 25 

 تشر�ن 30 في األحد الذي �قعفي المیالد، أي د یعي لر یحضتال منز ال مع بدءة في الكن�سة الالتین�ّ تبدأ السنة االطقسّ�ة  
  .یل�ه أو هالذي �س�ق یوم األحد أو ،الثاني

في و ل. ما بین السادس من شهر أیلول والسادس من شهر تشر�ن األو الجدیدة تبدأ السنة الیهودي، فشعب ل�النس�ة لأّما  
 أیلول.شهر في السا�ع من  "Rosh Hashana"-بُ�حتفل �عید رأس السنة الیهودّ�ة المعروف  الحال�ة،سنة ال

�انت السنة الجدیدة تبدأ في الیوم األّول من شهر أیلول مع ما �ان ُ�عرف "�االنذ�تي".  ،في االمبراطور�ة البیزنط�ة 
�عد المس�ح، في عهد اإلمبراطور قسطنطین الكبیر. فكّل  312بدأت سنة  و"االنذ�تي" هي حلقة تتألف من خمسة عشر عاًما

 القضائّ�ة. و�رغمدفع الضرائب و�صدار األحكام و تسدید الدیون، ومن ضمنها تنتظم في هذا الیوم، �انت الحكوم�ة والفرد�ة األعمال 
 وسارت ت الكنائس البیزنط�ة على التقلید القسطنطینيّ حافظفقد ،، التقو�م خاصًة في العالم الغر�يّ طرأت على طر�قة التغیرات التي 
 رأس السنة في األول من شهر أیلول.عل�ه معّیدة ل

 رأسال یتفق مع التوقیت المعتمد لة في توقیت رأس السنة الكنس�ّ یتم االحتفال �عید : لماذا من تلقاء ذاته ُ�طرحثّمة سؤال  
�ختلف ، هما �خّص �ّل الرب، و�التالي ألن زمن : "الجواب �كّل �ساطة، �ما �قول أحد رجال الدین االرثوذ�س الروسة؟ السنة المدن�ّ 

 لدولة".عّما �خّص ا
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الذي هو بدا�ة السنة الطقسّ�ة،  یوم األر�عاء األول من شهر أیلول ،یومال هذاأتّمنى أن �كون  اخوتي واخواتي األح�اء، 
). 14:17 (یو "لماننا في العالم، ولكننا لسنا من العا" نتذ�رو  ،لننصرف عن اهتماماتنا ونشاطاتنا الدنیو�ة یننحن المؤمن فرصة لنا

الذي هو  ،�سوع المس�حقلب في  ،خرآأن رحلتنا تنتهي في مكان أننا نعرف  مخلصین لدولتنا المدن�ة، إال  ال شّك أننا مواطنین
 .)13:22 "األلف وال�اء، البدا�ة والنها�ة " (رؤ

�عط�ه مما ال شيء وأن ). 14:13 (عبكالمس�حّیین األولین نعرف: "أّنه ل�س لنا ههنا مدینة �اق�ة، ولكننا نطلب اآلت�ة"  
عندما نواجه ). و 36:8ر�ح العالم وخسر نفَسه؟" (مر لو " ماذا ینفع اإلنسان فالرّب نفسه ینبهنا قائًال:هذا العالم �ستحق المجازفة. 

 ).17:12وما � � " (مر  ،" اعطوا ما لق�صر لق�صرین أّ�ه مشكلة أخالق�ة علینا أن نصغي إلى �الم الرّب القائل:نحن المس�حی

مواظبین �حرارة على ومن ضمنها أن نكون . لكي نأخذ قرارت جدیدة ونلتزم بهافرصًة هي السنة الكنس�ة الجدیدة إّن  
 حة �ورونا،وفي هذه األ�ام المثقلة �الصعو�ات والمشاكل الصحّ�ة من جراء جائس. قراءة الكتاب المقدعلى أو  ،ةالصالة الیوم�ّ 

 صالتنا ألجل المرضى والمصابین.ص جزًءا من �مكننا أن نخّص 

شيء، أن ُتقام طل�ات وصلوات وابتهاالت وتشكرات  �لّ قبل  ت�موثاوس:"اطلبُ إلى تلمیذه َكتب القد�س بولس الرسول  
وقاٍر، و ح�اًة مطمئنًة هادئًة في �ل تقوى في ظل أمنهم الملوك وجم�ع الذین هم في منصب، لكي نقضي  ألجل جم�ع الناس، ألجل

 ).4-1:2�م ت 1صنا، الذي یر�د أن جم�ع الناس َ�خُلصون و�لى معرفة ألحق ُ�قِبلون"(مخلّ هللا ألن هذا حسٌن ومقبوٌل لدى 

رغ�ة  �َل واحد منافي قلب جعل  ، لكن الربّ اتوممرض ینممرضأو بیولوج�ا، في القد ال نكون أط�اء أو علماء  
دى ل�اُتكم لإلى أهل فیلیبي:"ال تهتموا �شيء، بل في �ل شيء �الصالة والدعاء مع الشكر، لُتعَلم طِ بولس . �تب الرسول �الصالة

في �ل مة الدائ�الصالة إّال ، فال سبیل للتخّلص من المشاكل والصعو�ات. في وسط هذا العالم هذه هي مهمتنا .) 6:4في ( "هللا
 ألجل أنفسنا وألجل العالم �ّله. ،مكان

  ”The Theotokos“نظر سیدتنا والدة اإلله في بدا�ة هذه السنة الكنس�ة، دعونا نضع �ل شيء تحت ائي، أح� 

 ). 6:14"هو الطر�ق والحق والح�اة" (یو فأنّها تكشف لنا عمن قال عن نفسه إنه ، ورعایتها

أن تكون بدا�ة هذه السنة  ة. أملية الكاثول�ك�ّ أصدقاء �ن�ستنا الملك�ّ ، �ما أصلي ألجل منكمواحد  �لّ ألجل ارة ُأصلي �حر  
 لكّل واحد مّنا. الكثیرةمملؤة �النعم والبر�ات  الكنس�ة

   Ad multos annos  !πολλά Χρόνια!  .كثیرة سنینل 

 مع بر�تي األبو�ة، وصلواتي األكیدة،
 
 
 

  �اط رو�یر ر 
وِم الملكیین الكاثول�ك في   أوق�ان�ا.  وجزر نیوز�النداو سترال�ا أراعي أبرش�ة المالك م�خائیل للرَّ

 
 نیو ساوث و�لز   -من أبرشیتنا في غر�ن أ�كر 
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