
  نشرة األحد
  تصدرها رعّية المخّلص

  صربا
  ٢٠٠٦ تشرين الثاين ٢٦األحد         ٢٥٦ العدد

  
   بعد عيد ارتفاع الصليب الكريم والمقّدسعاشراألحد ال

  أبوينا البارَّين أليبيوس العمودي ونيكون الكارز بالتوبةوتذآار 


  )ثامنالباللحن (نشيد القيامة 
. فن ثالثة أيام، لكي تعتقنا من اآلالمقبلت الداحندرت من العالء أيها املتحنن، و      

  .يا رب اد لك. فيا حياتنا وقيامتنا
  )ولباللحن األ (البار أليبيوسنشيد 
ها البارللصرب ركًنا أي وب يف اآلالم، ويوسف يف . صرتين، أياجلد نافست كألن

فاشفع يا أبانا البـار  . وضاهيت، وأنت يف اجلسد، سرية الذين ال جسد هلم    . احملن
  .، إىل املسيح اإلله، ليهب السالم للمسكونة كلّهاأليبيوس

  )الثالثباللحن  (البار نيكوننشيد 
إنّ اسربطة تفرح بامتالكها صندوق رفاتك اإلهلي، املفيض ينـابيع األشـفية،               

 البـار  فابتهل أيها . واملخلّص من الضيقات مجيع الالجئني إليك بإميان، أيها األب        
  .نيكون، إىل املسيح اإلله، أن مينحنا عظيم الرمحة

  نشيد شفيع الكنيسة
  )الثباللحن الث( لتقدمة عيد امليالد القنداق



هور، والدة تفوق كـلّ  غارة، لتلد الكلمة الذي قبل الداليوم العذراء تأيت إىل امل  
عاة، من شاء أن الرفاطريب أيتها املسكونة إذا مسعِت، وجمدي مع املالئكة و      : وصف

  .هور جديًدا، وهو اإلله الذي قبل الديظهر طفالً

  )٨-١: ٤(فصل من رسالة القديس بولس الرسول إىل أهل أفسس 
يا إخوة، أُحرضكم أنا األسري يف الرب، أن تسلكوا بكلّ تواضع ووداعة وطول      

، مجتهـدين يف  أناة، كما حيق للدعوة اليت دعيتم ا، حمتملني بعضكم بعًضا مبحبة  
ليس إالّ جسد واحد وروح واحد، كما دعيتم     . حفِظ وحدة الروح برباط السالم    

     ة واحدة، وإلهوإميانٌ واحد ومعمودي واحد إىل رجاء دعوتكم الواحد، ليس إالّ رب
على أنّ النعمة . واحد وأب واحد للجميع، هو فوق اجلميع وباجلميع ويف مجيعكم        

ا على مقدار موهبة املسيحت لكلّقد أُعطيواحد من .  
  )٢٧-١٨: ١٨(فصل شريف من بشارة القديس لوقا اإلجنيلي البشري 
أيها املعلِّم الصاحل، ماذا : يف ذلك الزمان، دنا إىل يسوع إنسانٌ مجرًبا له وقائالً      

 واحد ملاذا تدعوين صاحلًا؟ ال صاحل إالّ: أعملُ ألرثَ احلياة األبدية؟ فقال له يسوع 
ال تزِن، ال تقتل، ال تسرق، ال تشهد بالزور، أكرم       : أنت تعرف الوصايا  . هو اهللا 

: فلما مسع يسوع ذلك، قال له. هذا كلُّه قد حفظته منذ صباي    : فقال. أباك وأمك 
بع كلّ شيء لك ووزعه على املساكني، فيكون لك كنـز يف       : واحدةٌ تعِوزك بعد  

فلما رآه يسوع .  فلما مسع ذلك، حِزن ألنه كان غنيا جدا     .السماء، مثّ تعالَ اتبعين   
إنه ألسـهلُ أن  ! ما أعسر على ذوي األموال أن يدخلوا ملكوت اهللا : قد حِزن قال  

ن فم: امعونفقال الس. يدخلَ غين ملكوت اهللا  يدخل اجلملُ يف ثقب اإلبرة من أن        
  .د الناس مستطاع عند اهللاما ال يستطاع عن: يستطيع إذًا أن خيلُص؟ فقال

  درسك األخري 

  يا معلّمي الطيب الذكر



  املطران يوحنا منصور

هذه ... إنك مل تعد موجوًدا على هذه األرض... إنك عربت: جلَّ ما يف األمر
  !هي احلقيقة اآلن

 أما مضمون تلك .مل أستطع أن أفهمها إالّ اآلنكلمات كثرية مما علّمتنيها 
ِعش للجميع، وأحبب اجلميع، :  فليس سوى مضمون وجوهر حياتك كلّهاالكلمات

 من أحد شيئًا، ألنك يف وقت الشدة والضيق ولكنك ال تنتظر. وساعد اجلميع
.  وأنا مل أفهمه من قبل أليس هذا تعليمك؟ أليست هذه كلماتك؟.ستكون وحدك

  :لذلك
 سع الكنيسة توقّعتنعم، لقد توقّعتها من .  بنعشكلباقات األزهار احمليطةأالّ تت

كلّ تلميذ أنت علّمتأنت أرشدت ببابك فما ه، ومن كلّ ه، ومن كلّ شاب شخص مر
  .أمهلته

ر خرب توقّعتوفاتك صفحات الصحف أن يتصد كنت األستاذ املثال وأنت 
  .يكتبون اليوم على هذه الصفحاتجلميع من 

رحيلك عن هذه نبأ عة واملُشاهدة كلّها، املسموتوقّعت أن تبثّ اإلذاعات 
  .قريًنا له  التاريخ لن يولد يفعظيموتتوقّف لتروي قصة األرض، 
ل الفجر،حتتشد مجاهري هذا الوطن أن توقّعتى ساعة  من أوإغالق احلجر  وحت

 فلم يكن حول نعشك طيلة ،على هامتك الطاهرة، لتلقي عليك نظرة الوداع األخري
  .مما أحبوك فعالً بصدقر سوى بعض أنفايومني 

هم أصدقاء رفيق درب توقّعتعون بأنالعذابوشريك يف  أن يأيت مجيع الذين يد 
الذي عاش وإياه أكثر صديق عمره الذي فقد ليقفوا إىل جانب هذا الرجل العجوز 

رفض أن خيرج يقبع وحيًدا يف غرفته، وقد  فكان صديقك .من مخس وعشرين سنة
ألنه مل يكن ليتصور، ولو لربهة، أنّ أخاه املتشح بالضياء، مانك  لريى جثمن غرفته

  .صار إىل غري ما كان عليه



وهو يسيل من عيون الذي الدموع يغطّي الساحات سيالً من توقّعت أن أرى 
 ويروحوا عن كربة ما ، وكانوا يأتون إليك ليشكوا مهومهم"حائط املبكى"كنت هلم 
  .يف قلوم
وما أكثر ما توقّعت! اء كثرية أشيتوقّعت!  

  من وجب عليه أن يكون األول وطاملا أنهعن وداعكولكني مل أتوقّع أن يغيب 
لجميع لواألول فيكم، فليكن : كان وال يزال يعترب نفسه األول، وقد نسي قول سيده

  .عبًدا
أني  ب يف يوم حزين مثل هذا، بل ظننتأن يتساوى القريب بالبعيد ومل أتوقّع
ومجيع الذين  .كنت أركض لتعزيتهم يف مصاب مؤمل الذي مجيع أولئك سأرى حويل

م هنا وهناككنتلنجد م فيه  ومجيع الذين. أهبمل أترك مشفًى إالّ وذهبت لعياد 
 ومجيع الذين .خدموا بواسطيت ولكن من فيض عطاءاتك الذين  ومجيع.أثناء مرضهم

  .ا أو سنًدا أو توصيةدعًمأسألك هلم طلبوا مني أن 
كما أني أصالً مل أنتظر ومل أتوقّع أن تعبر ذه ... ومل أتوقّع أشياء كثرية حصلت

  .السرعة
:  اليت كنت أطرحها عليكاآلن فهمت جوابك على واحد من أسئليت الكثرية

  تبقى وحيًدا دوًما؟ملاذا، يا أيب، 
 وقف إىل.  كلّ إنسانوساعد. واعِط يا ولدي. أحبب، يا بين: وكان جوابك

 للوقوف إىل  وسيلة إالّ واستعملهاوال تترك.  تعزية كلّ من هو حباجة إىلجانب
، ألنك  أنّ عليك التعود على العيش والبقاء وحيًداولكن تذكّر دوًما. جانب الناس
ة والضيق للناسمهما فعلتفستجد نفسك وحيًدا ساعة الشد يتومهما ضح .  

 األول، ولكنه كان يف الوقت عينه درسكلّمي، اآلن فهمت نعم، يا أيب ومع
  . فشكًرا لك على كلّ الدروس.درسك األخري

 


