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Sunday, May 3rd, 2015

Sunday of the Paralytic/ أحد المخلّع

ل عام وأنتم بخي ر

This Sunday May 3rd Hierarchal Divine Liturgy presided by
His Eminence Metropolitan Joseph.
May God Grant Him many years as our Father and Chief
Shepherd.

الى اعوام عديده يا سيدنا

This Sunday May 3rd: (One-Year) Memorial Service for the servant of God
Elia Saoud.
Followed by meal of mercy Offered by his family
May his memory be eternal!
THE EPISTLE: the Acts of the Saintly and Pure Apostles. (9:32-42)In those days, as Peter went here and
there among them all, he came down also to the saints that lived at Lydda. There he found a man named
Aeneas, who had been bedridden for eight years and was paralyzed. And Peter said to him, “Aeneas, Jesus
Christ heals you; rise and make your bed.” And immediately he rose. And all the residents of Lydda and
Sharon saw him, and they turned to the Lord. Now there was at Joppa a disciple named Tabitha, which
means Dorcas. She was full of good works and acts of charity. In those days she fell sick and died; and
when they had washed her, they laid her in an upper room. Since Lydda was near Joppa, the disciples,
hearing that Peter was there, sent two men to himces
entreating him, “Please come to us without delay.” So
Peter rose and went with them. And when he had come, they took him to the upper room. All the widows
stood beside him weeping, and showing tunics and other garments, which Dorcas made while she was with
them. But Peter put them all outside and knelt down and prayed; then turning to the body he said, “Tabitha,
rise.” And she opened her eyes, and when she saw Peter she sat up. And he gave her his hand and lifted her
up. Then calling the saints and widows he presented her alive. And it became known throughout all Joppa,
and many believed in the Lord.

 فوجد، في تلك األيام فيما كان بطرس يطوف في جميع األماكن نزل ايضا الى القديسين الساكنين في ل ّدة2:-9::3  أعمال الرسل:الرسالة
 قم وافترش، يا أينياس يشفيك يسـوع المسيح: فقال له بطرس.هناك إنسانا اسمه أينياس مضطجعا على سرير منذ ثماني سنين وهو مخلَّع
، وكانت في يافا تلميذة اسمـها طابيتا الذي تفسيره ظبية. ورآه جميع الساكنين في ل ّدة وسارون فرجعوا الى الرب. فقام للوقت،لنفسك
 وإذ. فغسلوها ووضعوها في العليّة، فحدث في تلك األيام أنها مرضت وماتت.وكانت هذه ممتلئة أعماال صالحة وصدقات كانت تعملها
. فقام بطـرس وأتى معهـما. أرسلوا اليـه رجلين يسأالنه أن ال يُبطئ عـن القدوم إليهم، وسمع التالميذ أن بطرس فيها،كانـت ل ّدة بقرب يافا
ّ
 ووقف لديه جميع األرامل يبكين ويُرينَـه أقمصـة وثيابا كانت تصنعـها ظبيـة،فلما وصل صعـدوا به الى العليّة
ُ فأخرج بطرس.معهـن
ْ
. ولـما أَبـصرت بـطرس جـلست، ففتحت عينيها. يا طابيتا قومي: ثم التفت الى الجسد وقال.الجميع خارجا وجثا على ركبتيه وصلّـى
 فـآمـن كـثيرون بـالرب، فشاع هذا الخبر فـي يـافا كـلّها. ثـم دعا القديسين واألرامل وأقامها لديهـم حيّة.فناولها يده وأنـهضها

THE GOSPEL: St. John. (5:1-15)
At that time, Jesus went up to Jerusalem. Now there is in Jerusalem by the Sheep Gate a pool, in Hebrew
called Bethsaida, which has five porticoes. In these lay a multitude of invalids, blind, lame, paralyzed,
waiting for the moving of the water. For an angel of the Lord went down at certain seasons into the pool
and troubled the water; whoever stepped in first, after the troubling of the water was healed of whatever
disease he had. One man was there, who had been ill for 38 years. When Jesus saw him and knew that he
had been lying there a long time, He said to him, “Do you want to be healed?” The sick man answered
Him, “Sir, I have no man to put me into the pool when the water is troubled, and while I am going another
steps down before me.” Jesus said to him, “Rise, take up your pallet, and walk.” And at once the man was
healed, and he took up his pallet and walked. Now that day was the Sabbath. So the Jews said to the man
who was cured, “It is the Sabbath, it is not lawful for you to carry your pallet.” But he answered them, “The
man who healed me said to me, ‘Take up your pallet, and walk.’” They asked him, “Who is the man who
said to you, ‘Take up your pallet, and walk’?” Now the man who had been healed did not know who it was,
for Jesus had withdrawn, as there was a crowd in the place. Afterward, Jesus found him in the temple, and
said to him, “See, you are well! Sin no more, that nothing worse befalls you.” The man went away and told
the Jews that it was Jesus Who had healed him.

 وان في اورشليم عند باب الغنم بركـة تس ّمى بالعبرانية بيت َحسْدا لها. في ذلك الزمان صعد يسوع الى اورشليم51-5:1  يوحنا:اإلنجيل
 ألن مالكـا، كان مضطجعا فيـها جمهـور كثير مـن المرضى مـن عميان وعرج ويابسـي األعضاء ينتظـرون تحريك الماء،خمسة أروقة
 وكان هنـاك انسـان به. والذي ينزل اوالً من بعد تحريك الماء كان يُبرأ من اي مرض اعتـراه،كان ينـزل احيانا في البركة ويحرّك الماء
 يا سيد ليس لي: أتريد أن تبـرأ؟ فأجابه المريض: قال له، وعلم أن لـه زمانا كثيرا، هذا إذ رآه يسوع ملقى.مرض منـذ ثمان وثالثين سنـة
 فللـوقت برئ. قم احمـل سريرك وامـش: فقال له يسوع. بل بينما أكون آتيـا ينزل قبلي آخر،انسان متى ُحرّك الماء يُلقينـي في البركـة
 ان: فأجابهم. انـه سبت فال يحـ ّل لك ان تحمل السرير: فقال اليهـود للذي شفي. وكان فـي ذلك اليوم سبـت.الرجل وحمل سريره ومشى
 من هو االنسان الذي قال لك احمل سريرك وامش؟ أما الذي ُشفي فلـم يكـن يعلـم: فسألـوه. احمل سريرك وامش:الذي أبرأني هو قال لي
 هـا قد عـو ِفيْتَ فال تعـ ْد تخطئ لئال: وبعد ذلك وجـده يسـوع في الهيكـل فـقال لـه. ألن يسوع اعتزل إذ كان في الـموضع جمـع،من هو
. فذهب ذلـك االنسان وأخبر اليهـود أن يسوع هـو الذي أبرأه.يصيبـك أش ّر

Alter Candles offered by:
 Inam Shami in loving memory of her husband Salim Shami. May his memory be eternal!
Sponsors for Sunday’s are needed. Please make checks payable St. Nicholas Church in the amount of $25.00 or more.

Father George Baalbaki and the St. Nicholas Parish Council
Invite you to welcome
His Eminence Metropolitan JOSEPH
Archbishop of New York and Metropolitan of All North America
On his first visit to San Francisco as Metropolitan of the Antiochian Orthodox Christian Archdiocese
Friday, May 1, 2015
6:00 p.m. Social Hour
7:00 p.m. Dinner including win
5200 Diamond Heights Boulevard, San Francisco, California
Please respond to 415-648-5200
Or: info@stnicholas-sf.com
Donation: $35 per person.


 Ladies Auxiliary meeting will be held on Wednesday May 13th at 6:30 @ Church hall.

:
th

 Saturday May 9 we will have a Mother’s
Day party in our hall. With Super stars Safwan Daya, and
Fadi Hanani. Ticket: $65. For more info please contact:
Elias Batshon: (650)580-7185
 2015 West Coast Parish Life Conference: will be hosted by St. Andrew Church,
Riverside, California from June 30 through July 5th.
Information on the conference, the hotel and the attractions in the area can be found on the
website: http://www.laplc.org/.
 Archdiocesan Convention 2015 - July 20-26, 2015. Hosted by St. Mary Antiochian
Orthodox Church, Cambridge, MA. For more info visit the website:
http://www.acboston2015.com/
 Save the date: June 14th till June 20th our Summer Camp at St. Sava Jackson, CA
For more info, Please contact Suheil Azar at: (415)-317-2319.
 Food for Hungry People Boxes: Please return your boxes for the “Food for
!Hungry People” soon. You may give them to any of our ushers. Thank you

: Our dear beloved ones in Christ: You can help in spreading the word of

God by providing us with the emails addresses of the members of your families / friends who do
not receive our bulletin via email. Please send their emails to: info@stnicholas-sf.com
______________________________________________________
أتريد أن تبرأ؟
نرتق كلّنا إلى ّ
أن الربّ آخانا ،لنؤاخي اآلخرين جميعًا ،وال سيّما َم ْن ليس له معين
مرض العصر أنّنا ل ّما
ِ
في األرض .وترانا ،عمو ًما ،فيما نحبّ األقوياء وذوي النفوذ والقادرين على أن ير ّدوا إلينا عمل الخير
أسير لعن ِة وحد ٍة تُشبه الجحيم.
بمثله» ،نبيع المسكين بنعلَيْن« (عاموس  ،)6 :2ونتركه
َ
مخلّع إنجيل اليوم ال يُخفي أنّه متروك كلّيًّا (يوحنّا  .)15-1 :5قوله» :ليس لي إنسان متى حُ رّ ك الماء
عجز في بدنِ ِه ،أو على ثقته بما
يُلقيني في البركة ،بل بينما أكون آتيًا ينزل قَبْلي آخر« ،ال يدلّ  ،فقط ،على
ٍ
يُحكى عن عجائبيّة البِرْ كة التي كان مس ّمرًا قربها ،بل ،أيضً ا أو أوّ الً ،على وحدة تكاد تقتله .ويعنينا أن
شخصي ،قد وجد َم ْن رآه مختلفًا َع َّم ْن يبدو أنّه ينتقدهم،
نرى أنّه ،في قبوله أن يدخل مع الربّ في حديث
ّ
ويشكوهم .فالربّ قاربه ،وأخذ يح ّدثه .ودخل هو في الحديث .دخل بسرعة .دخل فرحً ا .إذا قرأنا ما قاله
(المخلّع) ،فلن نراه يعبّر عن شعوره بقبوله أن يدخل في حديث .ال يشير إلى فرحه ،مثالً .هذا نحن نصرّ
ثمان وثالثين سنة .وهذه السنوات ال نريد أن
على أن نشت ّم أريجه في ما سمعناه .فالرجل متروك منذ
ٍ
نكتفي بأنّها تدلّ على م ّدة إصابته بدائه العضال ،بل أن نرى فيها الترك الطويل الذي عاناه أيضً ا ،وتاليًا كسر هذا الترك ،أو فرحه
بكسره .هل أراد ،بقوله :ليس لي إنسان ،...أن يستعطف مح ّدثه ،ليفعل له ما لم يفعله آخر في سنوات طويلة؟ ربّما .أقول ربّما،
لنستقرّ  ،اآلن ،في ّ
أن ما أفرحه إنّما حديث لمجرّد الحديث .حديث من دون شرط .حديث سريع يشعره بأنّه موجود .حديث ينتشله ِم ْن
ب أنّه متروك.
تَ َع ِ

وامش) ،يكون هذا الحديث عبارةً عن سؤال طرحه الربّ وجواب تلقّاه .وسؤال
أمر الشفاء (قال له يسوع :قم احمل سريرك،
إذا حفظنا َ
ِ
الربّ » :أتريد أن تبـرأ؟« ،تعـوّدنـا ،فـي عـرضنـا معنـاه ،أن نـؤ ّكد ّ
أن يسوع يعتقد بأنّنا أحرار ،وهذا صحيح ،أو أن نراه دعوةً إلى أن
نثق به وبأنفسنا في آن ،وهذا صحيح أيضً ا .وال نلغي عادتنا إن رأينا ّ
أن السؤال يتض ّمن بُعدًا آخر ،بُعدًا يمكننا أن نستشفّه من طبيعة
الجواب (ليس لي إنسان .)...فالمخلّع ،في جوابه ،لم يستوقفه وصف حاله ،بل أخذه وصفُ حال الناس جميعًا ،أي فتح سؤال الربّ على
المأل .كان كما لو أنّه يقول له» :يا صاح ،أفرحتني بأنّك ح ّدثتنيّ .
لكن المشكلة ليست أنّني مخلّع وحدي ،بل كلّ الناس مخلّعون أيضً اَ ،م ْن
يدري منهم َو َم ْن ال يدري .انظر ،ال أحد يتحرّ ك نحوي .الناس »مخلّعون وعميان ويابسو أعضاء« .حالهم تشبه حالي وحال رفاقي في
أن الربّ كان قد عرف ّ
تس ّمري .الناس ال يرون سوى أنفسهم ،ويتحرّ كون كما لو أنّهم يراوحون مكانهم« .وهذا يؤ ّكده ّ
أن المخلّع له
»زمان كثير« على هذه الحالَ .م ْن لم يكن يعرف؟ الناس ،القرّاء ،نحن .وأرادنا الربّ أن نعرف ،أي أن نسمع الجواب ،ونحرّ ر سؤاله من
كلّ ما يجعل المخلّع يحتاج إلى الشفاء وحده .فإن كنّا قائمين في الجواب ،فيعني أنّنا قائمون في السؤال .كلّنا قائمون ،وال سيّما أنا نفسي.
أ ّما المخلّع ،فنال برأه .وأ ّما أنا ،فماذا عنّي؟
ي كثيرًا ما أهمل مالحظته .فأنا كثيرًا ما
أ ّما عنّي ،فيجب أن أستقبل ما جرى على أنّه ُزرع في هذه الفترة الفصحيّة ،ليدلّني على خَ لَ ٍع ف َّ
أكتفي بنفسي َوبِ َم ْن تجمعني بهم عواطف لحم ودم .أحبّهم ،وأسأل عنهم ،وأعودهم في أمراضهم ،وأفتقدهم في أحزانهم .أحسب مرضهم
ُ
مرضي ،وتعبهم تعبي ،وفرحهم فرحي .وهذا ،الذي يجب أن أبقى عليه (وإن ُ
اكتفيت به ،ال يقول،
كنت ال أفعله دائ ًما ،أن أفعله دائ ًما) ،إن
ق المسيحيّة التي تناديني إلى أن أرى ّ
كلّيًّا ،ح ّ
أن المسيح القائم من الموت جعل جميع الناس ،أي جميعهم على اإلطالق ،أبناءه ،إخوتي،
»لح ًما من لحمي وعظ ًما من عظمي« .أ ّما عنّي ،فالربّ يريدني ،ال سيّما في كالم المخلّع ،أن أسمعه يقول لي» :يا حبيبي ،يجب أن تفهم
فوق ما تفهم .هناك ،في األرض ،بشر متروكون ،مه َملون .وإن كنتَ تريدني أن أشفيك اليوم وغدًا ،فانظر إليهم ،وساعدهم .ال تُخدِّر
ضميرك ببعض خير تفعله .إيّاك أن تفعل .هذا ،إن كفاك أنت ،فال يكفيني أنا .هذا يبديك مريضً ا دائ ًما أمامي ،مريضً ا كثيرًا ،مخلّعًا أبدًا.
اشف نفسك باعتبار ّ
أن الناس جميعهم إخوتك ،وأحببني فيهم اآلن«.
ِ
ّ
َ
لم تنت ِه القصّ ة هنا .فبعد أن أمر الربّ المخلع بأن يحمل سريره ويمشي ،اعترض سبيلهُ أشخاصٌ يهود ،وعيّروه بمخالفته »شريعة
إن الذي أبرأني هو قال لي :احمل سريرك ،وامش« .قالها علنًا .قالها ًّ
السبت« .سمعهم ،وحاول أن ين ّديهم بقولهّ » :
توا .قالها بثقة .ماذا دار
في ذهنه عندما نطق هذا الجواب المدهش؟ ما من إمكان سوى أنّه قابل بين الشريعة القديمة ،التي شوّ هها أترابه ،والمحبّة التي أناره بها
»غريب« قابله ،وح ّدثه ،وشفاه .رأى شريعته القديمة تق َّدم له خاليةً من المحبّة ،فآثر شريعة المحبّة ،آثر أن يشهد لشريعة جديدة حيّة رأى
ير مثله في األرض .وهذا ،الذي يقتضيه شفاؤنا أيضً ا ،هو ما ينبغي لنا أن نعمله ما حيينا .ينبغي لنا أالّ
طيبها يتضوّ ع من شخص لم َ
نحصر بوحنا الح َّ
ق بِ َم ْن يرتضوننا ،أو نتصوّ ر أنّهم سيرتضوننا .فالربّ  ،الذي أعطانا كلّ شيء فيما نحن ال شيء ،يريدنا أن نحمل
الناس ،كلِّ الناس ،وال سيما الجافّين الذين يعوزهم أن يتن ّدوا بشهادة المحبّة.
ت
عالمات شفائنا دائ ًما ،ونمشي بها على طرقا ِ
ِ
ُ
ّ
َ
ُ
اقتديت بهذا المخلع،
ي إن
أتريد أن تبرأ؟ سؤال ينتظر الربّ أن أطرحه على نفسي ،أي أن أقول :أأريد أن أبرأ فعالً؟ أ ّما جوابه ،فيسهل عل َّ
ُ
وقبلت أن يرميني الربّ في بركة محبّتي له وللناس جميعًا( .نشرة رعيتي)

المسيح قام! حقا قام

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.

