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Sunday, September 20th , 2015
ل عام وأنتم بخي ر

THE EPISTLE: St. Paul to the Galatians. (2:16-20)
Brethren, you know that a man is not justified by works of the law but through faith in Jesus Christ.
Even we have believed in Christ Jesus, in order to be justified by faith in Christ, and not by works
of the law, because by works of the law shall no one be justified. But if, in our endeavor to be
justified in Christ, we ourselves were found toces
be sinners, is Christ then an agent of sin? Certainly
not! But if I build up again those things which I tore down, then I prove myself a transgressor. For
I through the Law died to the Law, that I might live to God. I have been crucified with Christ; it is
no longer I who live, but Christ Who lives in me; and the life I now live in the flesh I live by faith
in the Son of God, Who loved me and gave Himself for me.
22-61 :2  غالطية:الرسالة
 آمنَّا نحن أيضا بيسوع المسيح لكي نُبرَّر، إذ نعلم أن اإلنسان ال يُبرَّر بأعمال الناموس بل إنما باإليمان بيسوع المسيح،يا إخوة
 فإن كنّا ونحن طالبون التبرير بالمسيح ُوجدنا.باإليمان بالمسيح ال بأعمال الناموس إذ ال يُبرَّر بأعمال الناموس أحد من ذوي الجسد
ُ
ُ إن ُع
ْ  فإني. أفَيكون المسيح ا ًذا خادما للخطيئة؟ حاشى،نحن أيضا خطأة
 ألني بالناموس،هدمت أَجع ُل نفسي متع ّديا
دت أَبني ما قد
ُّ ُم
ُ  مع المسيح ص.ت للناموس لكي أَحيا هلل
إيمان اب ِن
 وما لي من الحياة في الجسد أنا أحياه في.ي
َّ  بل المسيح يحيا ف، ال أنا،ُلبت فأَحيا
ِ
َ
.هللاِ الذي أحبّني وبذل نفسه عني
THE GOSPEL: St. Mark. (8:34-9:1)
The Lord said, “If any man would come after Me, let him deny himself and take up his cross and
follow Me. For whoever would save his life will lose it; and whoever loses his life for My sake
and the Gospel’s will save it. For what does it profit a man, to gain the whole world and forfeit his
soul? For what can a man give in return for his soul? For whoever is ashamed of Me and of My
words in this adulterous and sinful generation, of him will the Son of man also be ashamed, when
He comes in the glory of His Father with the holy angels.” And He said to them, “Truly, I say to
you, there are some standing here who will not taste death before they see the Kingdom of God
come with power.”
6 :9-43 :8  مرقس:اإلنجيل
َ
ّ
ّ ، َمن أراد أن يتبعني فليكفُرْ بنفسه ويَحمل صليبه ويتبعني:قال الرب
 ومن أهلَكَ نفسه من أجلي،ألن من أراد أن يُخلص نفسه يُهلكها
َ
 أم ماذا يعطي اإلنسان فداء عن نفسه؟ ألن من، فإنه ماذا ينتفع اإلنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه.ومن أجل اإلنجيل يُخلّصها
ُ يستحيي بي وبكالمي في هذا الجيل الفاسق الخاطئ يستحيي به
: وقال لهم.ابن البشر متى أتى في مجد أبيه مع المالئكة القديسين
ّ الحق أقول لكم
.إن قوما من القائمين ههنا ال يذوقون الموت حتى ي َروا ملكوت هللا قد أتى بق ّوة

Holy Bread of oblation offered by:
 Hayat Shiheiber and family in loving memory of Amanda Shiheiber on the occasion of her birthday
Oct.3rd, and in loving memory of Ibrahim Shiheiber. May their memories be eternal!
 St. Nicholas church for the good health of those who have celebrated their birthdays this week of
September: Bassam Nasser Halteh, Issa Husary, Budr Nidal Husary, Rajaie N. Khoury,
Mousa Husary, Juliette Najjar, Bp. Demetri Khoury. . Happy Birthdays. Many Years!
Alter Candles offered by:
 Yousef, Tariq, and Rami Rantisi for the good health of their parents Michael & Nadia Rantisi on the
occasion of their Anniversary. Many Years!!
Sponsors for Sundays are needed. Please make checks payable to St. Nicholas Church in the amount of
$25.00 or more. Thanks.

:
Congratulations from Salim, Mona, Cynthia and Claudia Rantisi to
Steve & Krystle Azar on the birth of their daughter Jasmine Marie Azar. Christian is going to
be the best big brother. May god continue to bless your growing family!

 Youth meeting will take place on Thursday Sept 24th @ 7:00 p.m at Isam Dabit House:
Address: 2940 Shannon Dr, South San Francisco CA 94080

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

These Items Are Needed for Our Festival. Please Donate to purchase these items. Thanks

"يرجى التبرع لشراء هذه الحاجيات شكرا
100 foil trays with cover
2 cases of lamb
4-10 cases of garbanzo beans
4 lighting fluid
100 lbs of chicken breast
1 case of plastic knives
5 cases of napkins
50 large foil trays
50 lbs bulgur
3 cases of plastic forks
1-75 lbs sugar
15 large bags of charcoal
30 lbs of Tahini sauce
5 cases of lettuce
2 jars of peeled garlic
4 cases of parsley
1 case of green onion
5 cases of cucumber
500 pieces of Baklava
500 pieces Maamool
500 pieces Barazik

10 kinds of spices
10 cases of “to go” containers
1-25 lbs salt
200 pieces of ½ chicken
5 cases of paper plates
2 large foil 18”
2 cases of 4oz containers
12 gallons olive oil
5 cases of lemon juice
2 large saran wrap
100 dozens of pita bread
3 cases of plastic spoons
2 cases of vermicelli
5 cases/ yellow onion
500 pieces of Knafee
1 case of lemon
500 pieces of Hilbeh
500 pieces Ghribeh
500 pieces “Ka’ek”
500 pieces of Namura

: Save the date: November 1st our annual fashion show at St. Nicholas

Banquet hall @ 1:30 p.m. Donation: $50. Models are needed for the fashion show. If you are interested,
Please call Sue Rantisi @ 650-823-2949.Thank you

أنت والصليب
عيد السجود للصليب الكريم الذي عيّدناه بداية األسبوع الماضي هو عيد للفرح ّ
ألن الرب يسوع س ّمر الخطيئة على الصليب وافتدانا بدمه الكريم،
ولهذا السبب نقول إنّه بالصليب أتى الفرح لك ّل العالم .ونحن إذا رفعنا الصليب وسجدنا له أو علقناه على رقابنا فهذا طبعًا إكرا ًما للسيّد الذي ُعلّق
ضا قبوال منا لصليب يسوع الذي إذا أَصبح صليبنا نحن يم ّدنا بقوة القيامة .تخ ّ
صص الكنيسة المق ّدسة أحدين لهذا العيد ،األحد الذي
عليه ،ولكنّه أي ً
يسبقه واألحد الذي يليه .في األحد الذي سبق العيد كان هناك ذكر للحيّة التي رفعها موسى على شكل صليب في العهد القديم إلنقاذ الشعب من الموت
في الصحراء بسبب لدغات األفاعي .يوم العيد قرأنا المقطع المتعلّق بمحاكمة يسوع وصلبه.الذي يلفتنا اليوم في القراءة اإلنجيليّة المختارة من بشارة
الرسول مرقس أنّها ال تتكلّم على صليب يسوع ولكن على صليبنا نحن .كان لدينا في العهد القديم ترقّب لصليب الربّ  ،أتى الرب وصُلب ،ويبقى
على ك ّل واحد منا أن يحمل صليبه" .من أراد أن يتبعني فليكفر بنفسه ويحمل صليبه ويتبعني" .نالحظ ّ
أن هذه اآلية تبدأ باختيار يُعرض عليك :أن
تتبع يسوع أو ال تتبعه .يسوع يسمح لك أن تق ّرر إذا كنت تريد أن تكون من أتباعه أم ال .هنا يعطيك الحرّ يّة .ولكن ،بعد ذلك ،تأتي أفعال األمر:
فليكفر بنفسه ويحمل صليبه ويتبعني .هذا ال يعني أنّك ،مسيحيّا ،تفقد حرّيتك ،بل العكس ،فالحياة في المسيح هي التي تُحرّ رك ألن الحرية هي نقطة
الوصول وليست نقطة االنطالق ،انت تصل إلى الحرية عندما تتحرر من ك ّل ما يستعبد النفس البشريّة ،ولكنّك ال تصل إلى هذه الحريّة إال إذا مشيت
بنور الكلمة اإللهيّة .المقصود إذاً أنّك ال تقدر أن تتبع يسوع على مزاجك .وال تقدر أن تقول :أنا أتبع يسوع في أمر ،وال أتبعه في أمر آخر .يسوع هو
الذي يق ّرر كيف تتبعه .لكي تتبعه عليك أن تكفُر بنفسك.أن تكفر بنفسك يعني ،أوالً ،أال تعبد نفسك ،أال ترى نفسك مركز الكون وأن كلّ شيء موجود
من أجلك ومن أجل متعتك ومن أجل خدمتك .ويعني ،ثانيًا ،أن األنانيّة عندك غير موجودة ،أي أالّ تكون تص ّرفاتك مبنيّة على مصلحتك وال على
إرادتك وال على رغباتك ،بل على المسيح وما يُرضيه وحده.أن تكفر بنفسك يعني إ ًذا ما سمعناه من الرسول بولس في قراءة اليوم" :مع المسيح
ص ُ
في" .يعني ما عاد هناك من فصل بينك وبين يسوع .لم يعد هناك يسوع وأنا وباقي الناس .يسوع هو الكل في
ُلبت فأحيا ،ال أنا ،بل المسي ُح يحيا ّ
ّ
الكل.ثم يأتي أن تحمل صليبكَ .ح ْم ُل الصليب ممارسة معروفة في االمبراطوريّة الرومانيّة .فالمحكوم بالموت على الصليب ،بسبب تعد كبير ف َعله
ضد القوانين الرومانيّة ،كان عليه أن يحمل األداة التي حكمت االمبراطوريّة بأن يموت عليها ،كعالمة لخضوعه من جديد لهذه االمبراطوريّة
وقوانينها .أن تحمل الصليب يعني أن تعود خاضعًا بعد تم ّرد .هذا بالنسبة إلى االمبراطوريّة الرومانيّة .أ ّما بالنسبة إلى الحياة في المسيح فحم ُل
الصليب يعني العودة إلى أحضان ملك الملوك ورب المجد ،يعني الخضوع مج ّددًا ألحكام ملكوت هللا بعد تمرّ د ،يعني توبة بعد خطيئة .هو دعوة إ ًذا
العتماد التوبة الدائمة نهجً ا لحياتنا.نق ّرر إ ًذا أن نكفر بأنفسنا وأن نحمل صليبنا وبعد ذلك نتبع يسوع بحركة مستمرّة .هذا مشروع حياة ال ينتهي .ال
ُ
وصلت وحقّقت مسيحيّتي ولم يعُد ينقصني شيء .ولكن نتبع يسوع إلى أين؟ يسوع رُفع على الصليب حبًّا بالبشر" .فإنّه هكذا
أحد يقدر أن يقول إني
أَحبّ هللاُ العالم حتى أنّه بذل ابنه الوحيد لكي ال يهلك كلّ من يؤمن به بل تكون له الحياة األبديّة" .الصليب إ ًذا هو ق ّمة الحب اإللهي للبشر ،وهللا
أن َح ْمل الصليب ليس -كما نف ّكر أحيانًاّ -
ارتضى أن يكون ق ّمة حب البشر بعضهم للبعض.وهذا يعني ّ
أن جاري صليبي ،بمعنى أنّه يفتعل المشاكل
ويُتعبني ولكن يجب أن أتح ّمله ألنّه صليبٌ وضعه هللا أمامي .كال ،حمل الصليب أعمق بكثير .أنت ق ّررت أن تكفُر بنفسك ،وقرّ رت أن تكون
امبراطوريّة المسيح أو مملكة المسيح مملكتك ،والمسيح سيّد على حياتك وسلوكك ،و
هذا جعلك ال تأتي إال من المحبة .أنت تحمل جارك ألنّك تائب إلى هللا وهللا يحبّه ،وكما مات على الصليب من أجلك ،مات أيضً ـا على الصليب من
ُ
لست أنا أموت بل
أجله.لست أنت تحيا بل المسيح يحيا فيك ،فتحمل صليبك ،أي تحيا بمقتضى المحبة اإللهيّة .هذا شرط لكي تقدر في األخير أن تقول
ب يصير مسيرتك أنت إلى القيامة( .من نشرة رعيتي)
المسيح ينتصر على الموت ف ّيَ .ح ْمل الصلي ِ

____________________________________

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.

