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Sunday, August 16th, 2015
ل عام وأنتم بخي ر

This Sunday August 16th (One- Week) Memorial Service for
Servant of God Edward Hanna Elkopti (who passed away in Amman-Jordan)
Offered by Aida Elkopti Bro and Sons Yousef, William, Samir and Aunt Rita Khoury Martha.
May his memory be eternal!
THE EPISTLE: the First Epistle of St. Paul to the Corinthians. (9:2-12)Brethren, you are the seal of my
apostleship in the Lord. This is my defense to those who would examine me. Do we not have the right to
our food and drink? Do we not have the right to be accompanied by a wife, as the other apostles and the
ces and I who have no right to refrain from working
brothers of the Lord and Cephas? Or is it only Barnabas
for a living? Who serves as a soldier at his own expense? Who plants a vineyard without eating any of its
fruit? Who tends a flock without getting some of the milk? Do I say this on human authority? Does not
the law say the same? For it is written in the Law of Moses, “You shall not muzzle an ox when it is
treading out the grain.” Is it for oxen that God is concerned? Does he not speak entirely for our sake? It
was written for our sake, because the plowman should plow in hope and the thresher thresh in hope of a
share in the crop. If we have sown spiritual good among you, is it too much if we reap your material
benefits? If others share this rightful claim upon you, do not we still more? Nevertheless, we have not
made use of this right, but we endure anything rather than put an obstacle in the way of the Gospel of
Christ.

ّ  يا إخوة29-9:2 كورنثوس
 ألعلّنا ال سلطان لنا أن نأكل.إن ختم رسالتي هو أنتم في الرب وهذا هو احتجاجي عند الذين يفحصونني
 ألعلّنا ال سلطان لنا أن نجول بامرأة أخت كسائر الرسل وإخوة الرب وصفا؟ أم انا وبرنابا وحدنا السلطان لنا ان ال نشتغل؟ من،ونشرب
يتجنّد قط والنفقة على نفسه؟ من يغرس كرما وال يأكل من ثمره؟ أو من يرعى قطيعا وال يأكل من لبن القطيع؟ ألعلّي أتكلّم بهذا بحسب
 او قال ذلك من، ألع ّل هللا ته ّم ّّه الثيران. ال ت ُك ّم ثورًا دارسا:البشريّة ام ليس الناموس ايضا يقول هذا؟ فإنه قد ُكتب في ناموس موسى
ْ . ألنّه ينبغي للحارث أن يحرث على الرجاء وللدارس على الرجاء أن يكون شريكا في الرجاء.أجلنا ال محالة؟ بل إنّما ُكتب من أجلنا
إن
كنّا نحن قد زرعنا لكم الروحيّات أفيكون عظي ًما أن نحصد منكم الجسديّات؟ إن كان آخرون يشتركون في السلطان عليكم أفلسنا نحن
ّ أَولى؟ لكنّا لم نستعملْ هذا السلطان بل نحتمل ك ّل شيء
لئّل نسبّب تعويقا ما لبشارة المسيح
THE GOSPEL: Matthew. (18:23-35)The Lord spoke this parable: “The kingdom of heaven may be
compared to a king who wished to settle accounts with his servants. When he began the reckoning, one
was brought to him who owed him ten thousand talents; and as he could not pay, his lord ordered him to be
sold, with his wife and children and all that he had, and payment to be made. So the servant fell on his
knees, imploring him, ‘Lord, have patience with me, and I will pay you everything.’ And out of pity for
him the lord of that servant released him and forgave him the debt. But that same servant, as he went out,
came upon one of his fellow servants who owed him a hundred denarii; and seizing him by the throat he
said, ‘Pay what you owe.’ So his fellow servant fell down and besought him, ‘Have patience with me,

and I will pay you.’ He refused and went and put him in prison until he should pay the debt. When his
fellow servants saw what had taken place, they were greatly distressed, and they went and reported to their
lord all that had taken place. Then his lord summoned him and said to him, ‘You wicked servant! I
forgave you all that debt because you besought me; and should not you have had mercy on your fellow
servant, as I had mercy on you?’ And in anger his lord delivered him to the jailers, until he should pay all
his debt. So also My heavenly Father will do to every one of you, if you do not forgive your brother from
your heart.”

 فل ّما بـدأ بالمحاسبة أُحضر. يشبه ملكوت السماوات انسانا مل ًكا أراد أن يحاسـب عبيده: قال الرب هذا المثل13-91:22  متى:اإلنجيل
 فخ ّر ذلك العبد. أمر سيّده أن يُباع هو وامرأته وأوالده وكل ما له ويوفى عنه، واذ لم يكن له ما يوفي،اليه واحد عليه عشرة آالف وزنة
ً ساجدًا له
ّ  فر. تمهّل عل ّي فأوفيك ك ّل ما لك:قائّل
 وبعدما خرج ذلك العبد وجد عبدا من رفقائه.ق سيّد ذلك العبد وأطلقه وترك له ال ّدين
ً  فخ ّر ذلك العبد على قدميه وطلب اليه. أوفني ما لي عليك:قائّل
ً مديونا له بمئة دينار فأمسكه وأخذ يخنقه
علي فأوفيك ك ّل ما
ّ  تمهّل:قائّل
 حينئـ ٍذ. فلما رأى رفقاؤه ما كان حزنوا جدا وجاؤوا فأعلموا سيـّدهم بكل ما كان. فأبى ومضى وطرحه في السجن حتى يـوفي الدين،لك
 أفما كان ينبغي لك أن ترحم انت ايضا رفيقك كما. أيّـها العبد الشرير ك ّل ما كان عـليك تـركتـُه لك ألنّك طلبت إلي:دعاه سيّده وقال
 فهكذا أبي السماوي يصنع بكم ان لم تتركوا من قلوبكم.رحمتُك أنا؟ وغـضب سيّـده ودفعه الى المع ِّذبين حتى يـوفي جميع ما له عـليه
ّ ك ّل واحد ألخـيـه
.زالتـه
Holy Bread of oblation offered by:
St. Nicholas church for the good health of those who have celebrated their birthday this week of August:
Ibrahim Wahhab, Andrew Seoud, Dianna Rantisi Happy Birthdays. Many Years!

Alter Candle offered by:
 Bassma, Janan, Jimmie, Ivette, Jennifer Brandon and Matthew Howell for the good health of
Nadim Howell on the occasion of his birthday August 17th . Happy Birthday! Many years.
Coffee hour offered by:
 Saida Jaghab for the good health of her children: Jayson,Tanya,Yesmene and Jacob Zieyra,
Maher and Randa Hanani, Sameer and Diana Beru and Mary Jaghab. Many Years!
 Basima and Khader, Chris, Lisa Atwan in memory of Naimeh Jaghab. May her memory be
eteneral!

The Feast of St. Mary:
 Great Vespers and Lamentation for the Feast of the Dormition of our Lady on Friday. 8/14 @
7:00 P.M
 This Sunday we will celebrate the great Feast of St. Mary!

Happy Name Day to all whose names: Mary, Maria, Maryam, Marylin,
Miriana, Miriam…
Many Years!

ST. Nichols Annual Middle Eastern Food Festival will take place on
October 3rd , 4th
We are selling a raffle ticket at the festival for a brand new 2015 Honda Civic, ticket is $50.

Save the date: November 1st our annual fashion show. More info to follow…
_____________________________________________________________________
Dormition of the Theotokos
Celebrated on August 15 (August 28)
The Feast of the Dormition or FallingAsleep of the Theotokos commemorates the
death, resurrection, and glorification of Christ's mother. To help us in our
preparation of the feast, it is preceded by a two week fast. As with the Nativity of
the Virgin (September 8/21) and the feast of her Entrance to the
Temple (November 21/December 4), the Feast of the Dormition also comes from the Tradition of the
Church.There we learn that Mary died as all people die because she had a mortal human nature affected by the
corruption of this world. The Church proclaims that Mary needed to be saved by Christ just as all of us are saved
from trials, sufferings, and death of this world. Having truly died, she was raised by her Son as the "Mother of
Life" and already participates in the eternal life of paradise which is prepared and promised to all who "hear the
word of God and keep it." (Luke 11:27-28) Finally, we celebrate the fact that what happens to Mary happens to
all who imitate her holy life of humility, obedience and love.
It is important to remember that there are no relics of the Theotokos. Their existence has never been mentioned
throughout history. At one time in Constantinople there was a center of pilgrimage where the belt and veil of the
Virgin were venerated.

والدة اإلله والقديسون

قال القديس كيرلس اإلسكندري" :إذا كان ربنا يسوع المسيح إلها ً ,كيف أن العذراء القديسة التي ولدته
ال تكون والدة اإلله" .انعقد مجمع أفسس سنة  134وأقرّ ذلك .المسيح في ألوهيته من جوهر واحد مع
اآلب ,وفي بشريته من جوهر واحد معنا .ذاته واحدة ,ولذلك يصحّ أن تُس ّمى مريم والدة اإلله.
المجمع المسكوني الخامس المنعقد في القسطنطينية سنة  553يعلن أن والدة اإلله هي دائمة البتولية.
والمعنى أن ميّلدها ليسوع كان بّل مشاركة رجل ,وأنها بعد هذا الميّلد لم تقترن برجل .في تأملنا
في سر مريم نتحرك بين هذين الحدين.
بعد هذا غ ّنينا مريم ,دعوناها ,خاطبناها ,أقمنا لها األعياد ولم نتجاوز في عباداتنا هذا الذي تسلّمناه من
مجمعي رسمي .بقي
آبائنا .رقاد والدة اإلله أي موتها وانتقالها إلى السماء لم نحوّله إلى عقيدة في قرار
ّ
احتفاال وقناعة عامة أن التي أعطت المسيح جسده وإن كانت مع ّدة للموت وماتت إال أنها مثل ابنها ال
ترى فسادا وقد صارت بتجسده أكرم من المّلئكة أي أعلى مرتبة من المخلوقات المنظورة وغير
المنظورة.
ّ
ّ
مرنا اإلنجيل أن نكلمها إذ كيف ننفذ كلمتها " ها منذ اآلن يطوّبني سائر األجيال " (لوقا )14 :4
لقد أَ َ
إن لم نتوجّ ه إليها لنقول لها ّ
ْ
إن الطوبى (أو الهناء) لها.الذين مع هللا في الملكوت أحياء ألن " هللا إله أحياء وليس إله أموات" .كيف
يظهرون حياتهم إن لم يكونوا في حوار صّلة مع ربهم من جهة ومعنا من جهة أخرى؟ عندما يقول بولس أنه يتمنى أن يموت ليكون مع
المسيح ,ماذا تعني هذه المعية سوى أنه قادر أن يكلّم المسيح؟ هل الذين تقدسوا وانتصروا هم مع السيد بّل وعي؟
"لقد أتت الساعة وهي اآلن حاضرة حين يسمع األموات صوت ابن هللا" .هي اآلن حاضرة ألن قيامة المخلّص فاعلة في النفوس منذ اآلن
وإال كانت حياة المسيح فينا قد انطفأت أو انقطعت .ا ستمرارية حياة المسيح في أتباعه بعد موتهم هي التي تجعلنا نقول أنهم منتصبون أمام
وجهه وإننا نحن الذين استبقانا على األرض أمام وجه القديسين كما أن وجوههم إلينا.
هنا ال بد لنا أن نجيب عن اعتراض نسمعه عند بعض ,وهو لماذا ال نتوجّ ه إلى المسيح مباشرة في الصّلة؟ من سمع طقوسنا يّلحظ أننا
في معظم صلواتنا نتوجّ ه إما إلى الثالوث المقدس أو إلى االبن ,وأن القداس يتوجّ ه إلى اآلب .هذا هو توجُه العبادة .أما القديسون ومنهم
والدة اإلله فّل عبادة لهم ,وتوجُّ هُنا إليهم توجُّ ه تكريم وتوسُّل أو مديح ضمن عّلقة التكريم.
أما لماذا ال نكلّم المسيح وحده فاعتراض نُجيب عنه أن المسيح ليس وحده في السماء ولكن يحيط به أحباؤه" .أنا الكرمة وأنتم األغصان".
الكنيسة المنتصرة في السماء ,كما الكنيسة المجاهدة على األرض ,هي " جسد المسيح" ,امتداده ,حضوره فوق أو هنا .المسيح يُ َسرّ بالذين
هم له .هؤالء ال يقللون من مجده .إنهم سطوع مجده .في الدنيا إذا كرمتَ صديقا ً فتكرّم أيضا زوجته وأوالده .ليس في السماء من كان
غريبا عن السيد .كلهم حول السيد.
القديسون ليسوا طريقنا إلى الرب .هم معنا حوله .يبقى وحده مركز الدائرة ونحن أهل السماء واألرض معا مركزون عليه فإذا خاطبْنا
أهل السماء نكون مخاطبين حبيبهم األوحد بآن معا .ذلك أنه في القديسين.
َ
ّ
تقي أن يصلي من أجلنا .ذلك إليماننا بأن المسيح فيه وبأنه قادر أن يكون لنا رفيقا أمامه .فإذا كان ألهل األرض
كذلك هنا نطلب من كل ّ
قوة في السماء ,فبالحري الذين تحرروا من وطأة الجسد لهم عزة ومكانة عند الرب من أجل أهل األرض.
المهم أن نؤمن أن ليس أحد له قوة إال تلك التي استمدها من هللا .فنحن نلتمس هللا في العذراء وبقيّة القديسينَ .من توقف عند القديسين ولم
يذهب إلى الرب الذي يعبّرون هم عنه فهذا قد جعل في المخلوق قدرة منعزلة عن قدرة الخالق .وأما من لم يكن له حديث مع والدة اإلله
والقديسين فقد عزل المخلّص عن أحبائه .هكذا يكون قد بتر المسيح.
للرب مكانة ولصحبه مكانة .والمكانتان في المدى الروحي الواحد .طوبى لمن استطاع أن يرى المسيح وحيداً وأن يراه مع اخوته
الصغار الذين اصطفاهم ليُشركهم في حبه إلى األبد.

جاورجيوس مطران جبيل والبترون وما يليهما (جبل لبنان).
__________________________________________________________________________

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.

