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Sunday, August 17th, 2014
THE EPISTLE St. Paul to the 1 Corinthians. (4:9-16)Brethren, God has exhibited us Apostles as last of all,

like men sentenced to death; because we have become a spectacle to the world, to angels and to men. We
are fools for Christ’s sake, but you are wise in Christ. We are weak, but you are strong. You are held in
honor, but we in disrepute. To the present hour we hunger and thirst, we are ill clad and buffeted and
homeless; and we labor, working with our own hands. When reviled, we bless; when persecuted, we
endure; when slandered, we try to conciliate; we have become, and are now, as the refuse of the world, the
off scouring of all things. I do not write this to make you ashamed, but to admonish you as my beloved
children. For though you have countless guides in Christ, you do not have many fathers. For I became
your father in Christ Jesus through the Gospel. I urge you, then, be imitators of me.

ّ  يا إخوة61-9 :4  كورنثوس:الرسالة
 ألنّا قد صرنا مشهدا للعالم،إن هللا قد أَبر َزنا نحن الرسل آخري الناس كأننا مجعولون للموت
. انتم مكرَّمون ونحن ُمهانون. نحن ضعفاء وأنتم أقوياء. اما أنتم فحكماء في المسيح، نحن جهّال من أجل المسيح.والمالئكة والبشر
. يُشنّع علينا فنتضرّع، نُضطهَد فنحتمل،فنبارك
 نُشتَم. ونتعب عاملين،وإلى هذه الساعة نحن نجوع ونعطش ونعرى ونُلطَم وال قرار لنا
ِ
ُ
 ألنه ولو كان لكم،ولست ألُخجلكم أَكتب هذا وإنما أَعظكم كأوالدي األحباء
.قد صرنا كأقذار العالم وكأوساخ يستخبثها الجميع إلى اآلن
. فأَطلب اليكم ان تكونوا ُمقتدين بي. ألني أنا ولدتُكم في المسيح يسوع باإلنجيل،ربوة من المرشدين في المسيح ليس لكم آباء كثيرون
THE GOSPEL St. Matthew. (17:14-23) At that time, a man came up to Jesus and kneeling before Him
said, “Lord, have mercy on my son, for he is an epileptic and he suffers terribly; for often he falls into the
fire, and often into the water. And I brought him to Thy disciples, and they could not heal him.” And
Jesus answered, “O faithless and perverse generation, how long am I to be with you? How long am I to
bear with you? Bring him here to me.” And Jesus rebuked him, and the demon came out of him, and the
boy was cured instantly. Then the disciples came to Jesus privately and said, “Why could we not cast it
out?” Jesus said to them, “Because you have no faith. For truly, I say to you, if you have faith as a grain
of mustard seed, you will say to this mountain, ‘Move from here to there,’ and it will move; and nothing
will be impossible to you. This kind never comes out except by prayer and fasting.” As they were
traveling together through Galilee, Jesus said to them, “The Son of man is to be delivered into the hands of
men, and they will kill Him, and He will rise on the third day.”

ّ  يا رب ارحم ابني فإنّه ي: في ذلك الزمان دنا إلى يسوع إنسان فجثا له وقال32-64 :61  متى:اإلنجيل
ُعذب في رؤوس األهلّة ويتألّم
 أيها الجي ُل غي ُر المؤمن: فأجاب يسوع وقال. وقد ق ّدمتُه لتالميذك فلم يستطيعوا أن يشفوه.شديدا ألنه يقع كثيرا في النار وكثيرا في الماء
ُ  وانتهره يسوع فخرج منه الشيطان و.إلي إلى ههنا
شفي الغالم من تلك
ّ  إلى متى أكون معكم؟ حتى متى أَحتملكم؟ هلم به،ُاألعوج
 فإني الحق. لعدم إيمانكم: لماذا لم نستطع نحن أن نُخرجه؟ فقال لهم يسوع: حينئذ دنا التالميذ إلى يسوع على انفراد وقالوا له.الساعة
ّ
 وهذا.يتعذر عليكم شيء
 لو كان لكم إيمان مثل حبة الخردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقلْ من ههنا الى هناك فينتقل وال،أقول لكم
َّ
 إن ابن البشر مزمع أن يُسلم الى أيدي الناس: وإذ كانوا يترددون في الجليل قال لهم يسوع.الجنس ال يخرج إال بالصالة والصوم
. وفي اليوم الثالث يقوم،فيقتلونه

Altar Candles and Holy Bread offered by:
 St.Nicholas church for all who carry the name Mary, Maria, Marian, Maryam, on the occasion of
the feast of Dormition of St. Mary. Happy Name’s Day. Many years.
 Basma, Janan, Brandon, Matthew, and Jennifer Howell, Jane and Oscar Moran for the good
health of Nadim Howell “Ahwal” on the occasion of his birthday August 17th . Many years
 Nagah, Magdy, Samer, and Tarek Ebeid for the good health of the family. Many years
Coffee hour is being offered by:
 Rogette Bazouzi, her children, and grandchildren for the good health of husband, father, and Grandfather
Elias Bazouzi, many years!! Also in loving memory of Virginia Bazouzi! May her memory be eternal
-

St. Nicholas church is going to host a dance party and dinner for all our
teens and young adults on Friday 22nd. Please save the date.

~~~~~~~~~~~~

Friday August 22, 2014.
Doors open @ 7:00 PM
Dinner Served @ 8:00 PM
Gather & Dance ‘til 12.
St. Nicholas Church 5200 Diamond Heights Blvd San Francisco,
94131
INTRODUCING DJ DAVID ABUJABER
$10.00 FOR ENTRY AND DINNER.
Contact
Renee Khoury. (925)-586-9407.
Ilyan Baalbaki. (586)-604-5331

In support of humanitarian aids for Gaza, all the Arabic churches
in the Bay area will be gathering in the church’s hall on Saturday
23rd. Everyone is invited to join us. For tickets and donations
please call:
Salim Qaru :( 650) 642-0168.

ST. Nichols Annual Middle Eastern Food Festival
will take place on October 4th, 5th
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ladies Auxiliary fashion show will take place on
October 18th at the church’s hall.

Note:

 The Anniversary books and the Parish Life Conference Souvenir books are available at
Church office. Please pass by and get your book. Thanks
 This Sunday the Divine service will be held at church on usual time.

Dormition of the Mother of God Metropolitan Anthony of Sourozh

The Feast of the Dormition of the Mother of God - which combines
two events: Her death and Her resurrection in the body on the third
day - has been for centuries, indeed, from the very beginning of the
existence of the Russian Orthodox Church its Feast, its joy, its glory.
The Mother of God has not been a passive instrument of the
Incarnation; without Her 'Amen' the Incarnation would have been as
impossible as without the will of God. She is the response of the
whole creation to God's love and to God's gift of self not only to
mankind but to the whole Cosmos He has created. And in that we rejoice, because Her
word is our word. Her word was perfect, as Her trust was, Her faith was, Her gift of self
was. Ours is imperfect, and yet our voices resound within Hers, weakly, hesitantly at
times, but with faith and also with love.
She is the glory of all Creation; the Mother of God: one might have expected that death
could not touch Her; but if death and a death so cruel could touch Her Divine Son, the
Son of God and the Son of Mary, the Son of God and the Son of man - of course She
had to pay the tribute of all the earth to the sin of man and also die. But according to
Orthodox Tradition, death could not keep Her prisoner. She had given Herself
unreservedly and perfectly to God, and it was to God, no longer to the earth that She
belonged. And on the third day, when the Apostles came and reopened Her grave for
one of them to be able to venerate Her, who had not been present at Her burial, it was
found empty: She had risen because the bonds of death could not hold Her, and
corruption could not touch a body which had been the body of the Incarnation. What a
wonderful joy to think that now, side by side with the risen and ascended Christ, one of
us, of mankind, a woman of flesh and blood is enthroned and in Her we can see the
glory which will, we believe, be ours if we are faithful to God as She was.
So, let us rejoice, and not only here where our church has been dedicated since the early
eighteenth century to the Assumption of the Mother of God, to Her Dormition, but with
the whole Russian Church, and with all those who belong to it and are scattered over the
face of the world, one with the Mother Church, one with the Mother of God,
worshipping the Lord with all there is in us and seeing in Her the image of the whole
Creation in adoration before the Living God.

Looking for a caregiver:
Contact Linda Mamaril 650-271-3809

إيليّا قد أتى!
بعد أن نزل يسوع وتالميذه من جبل التجلّي ،سألوه" :لماذا يقول الكتبة إنّه يجب أن يأتي إيليّا أ ّوالً؟" .أجابهمّ " :
ت،
إن إيليّا آ ٍ
وسيُصلح ك ّل شيء .ولكن ،أقول لكم ّ
إن إيليّا قد أتى ،فلم يعرفوه ،بل صنعوا به ك ّل ما أرادوا" ...ففهم التالميذ أنّه كلّمهم على
يوحنّا المعمدان (متّى  ،8-7 :71و.)71-71
هذان السؤال والجواب يبدو ،ظاهرًاّ ،
أن إطارهما تعليم ّي .فالتلميذ شأنه أن يسأل معلّمه عن ك ّل أمر يسمعه ،أو يثيره ،أو
يقلقه .وهذا ما فعله تالميذ يسوع .ويمكننا أن نالحظ أنّهم بنوا سؤالهم على ما يقوله الكتبة عن نب ّي قديم ،إيليّا .هل ترائي إيليّا
على جبل التجلّي ،أمام يسوع ربّ العهد القديم والعهد الجديد ،هو الذي حرّكهم إلى أن يطرحوا سؤالهم علنًا؟ ربّما .لكن ،ما
يبدو ثابتًا أنّهم أرادوا معلّمهم أن يقطع في أمر له تفسي ُرهُ عند غيره .فإيليّا ،وفق الكتب القديمة ،نب ّي توقّع الناس ،بعد أن رُفع
إلى السماء (2ملوك  ،)71-77 :2أن يأتي ثانيةً ،ويمهّد الطريق لمسيح هللا .هذا ما رآه نب ّي قديم بقوله" :هاءنذا أُرسل إليكم
إيليّا النب ّي قَ ْب َل أن يأتي يوم الربّ العظيم الرهيب ،فير ّد قلوب اآلباء إلى البنين وقلوب البنين إلى آبائهم ،لئالّ آتي وأضرب
األرض بالتحريم (أي بالموت والدمار)" (مالخي  21 :1و.)22
قال التالميذ" :يقول الكتبة إنّه يجب أن يأتي إيليّا أ ّوالً" .وهذه الـ"يجب" تد ّل على ّ
أن َم ْن ذكرهم تالميذ يسوع بنوا نظرتهم
إلى ما سيحدث في األزمنة األخيرة على الكتب القديمة ،وال سيّما ما قرأناه في نبوءة مالخي .هل يتض ّمن سؤال التالميذ
إشارةً إلى ّ
أن الكتبة يؤمنون ،حقًّا ،بما يقولونه؟ من دون أن ندخل في بحث تفصيل ّي قد يراه بعض القرّاء شاقًّا ،يمكننا أن
أن الكتبة ،وسواهم من رؤساء اليهود في زمانهم ،عادوا ،ألسباب عديدة ،وال سيّما اعتبارهم ّ
نكتفي بتأكيد ّ
أن المسيّا قد تأ ّخر
في مجيئه ،يعتقدون ّ
أن هذا المجيء أم ٌر غير واقع ّي إطالقًا .وهكذا عبارة "يأتي إيليّا أ ّوالً" غدوا يرادفونها بـ" :لن يأتي
أن الربّ يعرفه .فقولهّ " :
ك في ّ
بتاتًا".هذا ،ما من ش ّ
ت ،وسيصلح ك ّل شيء .ولكن ،أقول لكم "...يجب أن نرى فيه
إن إيليّا آ ٍ
ر ًّدا يؤ ّكد ح ّ
ق ما جاء في الكتب القديمة ،وتاليًا يفضح ا ّدعاء الكتبة الذين يقولون ما يقولونه اعتراضًا على شخص الكلمة
إن "إيليا يجب أن يأتي "...يريدون ّ
المتجسّد ،أي إنّهم بقولهم ّ
ت (أو ،كما قلنا" ،لن يأتي بتاتًا")! طبعًا ،لم يع ِن
أن المسيح لم يأ ِ
الربّ  ،بقوله ما قالهّ ،
أن إيليّا قد أتى في ترائيه على جبل التجلّي (الذي عاينه ثالثة من تالميذه) ،بل في ظهوره ،علنًا ،بين
الناس في شخص المعمدان .هل يمكننا أن نقرأ كالم الربّ على أنّه يعني ّ
أن إيليّا نف َسهُ قد أتى؟ ال .فجوابه ،قائ ًما في ما قاله
مالخي ،ال يحيد عن ّ
أن شخصًا سيسبق مجيئه .هذا ير ّد ك ّل فكرة "التق ّمص" التي يجهلها التراث اليهود ّ
ي كلّيًّا.
بأن إيّليا قد أتى ،أي ّ
يكتف الربّ  ،في جوابهّ ،
أن يوحنّا السابق قد أتى ،بل أضاف إليه أنّهم (أي اليهود) "لم يعرفوه ،بل
لم
ِ
صنعوا به ك ّل ما أرادوا" .وهذا ،الذي يحكم ما قلناه آنفًا ،يكشف ك ّل ما جرى للمعمدان شخصيًّا .لقد الحظنا ّ
ي مالخي
أن النب ّ
قال ّ
إن إيليّا سيصنع الخير بر ّده قلوب اآلباء والبنين بعضها إلى بعض .أ ّما اليهود ،فرفضوا َم ْن تحقّقت نبوءة مالخي فيه
(أي ،ال بأس إن كرّرنا ،رفضوا المعمدان نفسه) ،وقتلوه .هذا ال يعني أنّهم استطاعوا أن يد ّمروا تحقيق النبوءة .فيوحنّا قد
ي معنى؟ بمعنى أنّه أع ّد مجيء الربّ الذي سيحقّق هو نف ُسهُ ما افتُرض ّ
أتى ،وأت ّمها .بأ ّ
أن إيليّا سيحقّقه .فالربّ يسوع ،وليس
ّ
ّ
غيره ،هو الذي سيض ّم القلوب إلى القلوب ،ويجعل الناس جميعًا عائلة هللا .هذا ،وإن كان اإلنجيل ّي متى قد اكتفى ظاهريًا هنا
بأن يوازي بين إيليّا ويوحنّا ،قائم في رؤيته والعهد الجديد حرفًا فحرفًا.هل ث ّمة أمر آخر يمكن أن يتض ّمنه جواب يسوع؟ ث ّمة
أن ذكره ّ
ّ
أن اليهود قد قتلوا المعمدان يوحي ،ضمنًا ،بأنّهم سيفعلون فيه األمر ذاته .هذه واحدة من المقابالت اإلنجيليّة العديدة
التي تجمع ما بين يوحنّا ويسوع .أليس من أجل هذا قال متّى اإلنجيل ّي نفسه :إنّه ،عندما "بلغ يسو َع خب ُر اعتقال يوحنّا،...
بدأ ،من ذلك الحين ،ينادي فيقول :توبوا فقد اقترب ملكوت السماوات" ()71-72 :2؟ لقد بدأ يسوع يكرز ببشارة المكلوت
بعد اعتقال يوحنّا ت ًّوا .وهذا بد ٌء يستبق النهاية .لقد تع ّودنا أن نفسّر لفظة "السابق" بأنّها تعني ّ
أن يوحنّا أتى قَ ْب َل الربّ  ،ليع ّد
طريقه أمامه .ويجب أن نضيف إلى عادتنا ّ
أن اللفظة تحمل ،أيضًا ،معنى التمهيد لموت مرتقب ينتظر يسوع .طبعًا ،لم يفهم
ّ
ّ
التالميذ ،حينئ ٍذ ،ك ّل ما أراده يسوع في جوابه (فالربّ  ،وحده ،هو الذي كان يعي ما سيحدث له) .توقفوا عند أنّه "كلمهم على
يوحنّا المعمدان" .ولكنّهم سيفهمون ك ّل شيء عندما سيرون معلّمهم وربّهم معلّقًا على خشبة خالصنا.كانا سؤاالً وجوابًاّ .
لكن
ق ،يريدنا أن نتعلّم الح ّ
الربّ  ،الذي علّم رسله الح ّ
ق عليه أيضًا .لقد اعتقد الكتبة أنّهم مبرِّزون في العلم .فرفضوا يوحنّا،
ق يقتله ك ّل َم ْن يرفض كلمته المحيية! ليس لنا من معلّم آخر وربّ
ورفضوا يسوع .وقتلوا يوحنّا ،وقتلوا يسوع .ويسوع با ٍ
آخر .ال يريد الربّ أن يضرب األرض بالموت والدمار ،بل يريد جميع س ّكان األرض أن يتجلّوا بطاعة حقّه .قال متّى
ي ،بعد هذين السؤال والجوابّ ،
إن التالميذ "فهموا أنّه كلّمهم على يوحنّا المعمدان" .و َمن هو المعمدان سوى صوت،
اإلنجيل ّ
يالقي ك ّل صوت غار على الح ّ
ق (إيليّا وسواه) ،لتصالح قلوبنا هللا الظاهر في شخص ابنه الوحيد؟

Maher Aljada Hair Salon
753-Kains Ave. Mills Park Shopping Center
San Bruno CA 94066
(415) 424-5353

5200 Diamond Heights Blvd.
San Francisco, CA 94131

Come visit us for Weddings, Baptisms,
Birthdays, Anniversaries & All Other Occasions
We are located in the heart of San Francisco
Please call us to make an appointment at (415) 648-5200.

