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Sunday, September 27th , 2015
This Sunday memorial services:
 ( 3 and 9th Day) memorial service for the servant of God
Yousef Ibrahim Salfiti (who passed away in Houston, Texas)
Offered by Simon and Aida Salfiti and their family.
Our condolences and sympathy to Salfiti and Habeeb families. May his memory be eternal!
 (40-Day) memorial service for the handmaiden of God Rifka Martha
Offered by her family. May her memory be eternal!
rd
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THE EPISTLE: the Second Epistle of St. Paul to
the Corinthians. (6:16-7:1)
Brethren, we are the temple of the living God; as God said, “I will live in them and move among them, and
I will be their God, and they shall be My people. Therefore come out from them, and be separate from
them,” says the Lord, “and touch nothing unclean; then I will welcome you, and I will be a father to you,
and you shall be My sons and daughters, says the Lord Almighty.” Since we have these promises, beloved,
let us cleanse ourselves from every defilement of body and spirit, and make holiness perfect in the fear of
God.
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THE GOSPEL: St. Luke. (5:1-11)
At that time, Jesus was standing by the lake of Gennesaret. And He saw two boats by the lake; but the
fishermen had gone out of them and were washing their nets. Getting into one of the boats, which was
Simon’s, Jesus asked him to put out a little from the land. And He sat down and taught the people from the
boat. And when Jesus had finished speaking, He said to Simon, “Put out into the deep and let down your
nets for a catch.” And Simon answered, “Master, we toiled all night and took nothing! But at Thy word I
will let down the nets.” And when they had done this, they enclosed a great shoal of fish; and as their nets
were breaking, they beckoned to their partners in the other boat to come and help them. And they came and
filled both the boats, so that they began to sink. But when Simon Peter saw it, he fell down at Jesus’ knees,
saying, “Depart from me, for I am a sinful man, O Lord.” For he was astonished, and all that were with
him, at the catch of fish, which they had taken; and so also were James and John, sons of Zebedee, who
were partners with Simon. And Jesus said to Simon, “Do not be afraid; henceforth you will be catching
men.” And when they had brought their boats to land, they left everything and followed Him.

اإلنجيل :لوقا  55-5:1في ذلـك الزمـان فيما يسوع واقف عند بحيرة جنيسارت ،رأى سفينـتين واقـفـتين عند شاطئ البحيـرة وقد انـحدر
منها الصيادون يـغسلون الشبـاك .فدخل إحدى السفينـتين وكانت لسمعـان ،وسأله ان يتباعـد ً
قليًل عن البَـر ،وجـلس يـعلـّم الجمـوع من
السفينـة .ولما فرغ من الكًلم قال لسمعان :تـَقَ َّد ْم الى العمق وأَلقُـوا شباككم للصيد .فأجـاب سمعان وقال له :يا معلّم إنّا قـد تعبنـا الليل كلّه
ولم نُصب شيئا ،ولكـن بكلمتك أُلقي الشبكة .فلما فـعلوا ذلك احتازوا من السمـك شيئـا كثيـرا حتى تـخـرّقت شبـكـتهم .فأشاروا الى
شركائـهم في السفينـة األخرى ان يأتـوا ويعـاونوهم .فأتوا ومألوا السفينـتين حتى كادتا تغرقان .فلما رأى ذلك سمعان بطرس خـ ّر عنـد
ركبتي يسوع قائًل :اخـرُجْ يا رب فإني رجـل خاطئ ،ألن االنذهال اعتراه هو وكل من مـعـه لصيد السمك الذي أصابـوه ،وكـذلك
ْ
تخف فإنك من اآلن تكـون صائدًا للناس .فـلما
يـعقـوب ويــوحـنـا ابـنا زبــدى اللـذان كـانـا رفيقيـن لسمـعـان .فقال يسوع لسمعان :ال
بـلغـوا بــالسفينـتـين الى البَ ّر تــركـوا كـل شـيء وتــبعـوه.
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: Vicki Asfour,Ghadeer Hanhan,Mona Rantisi, Nick Katout, Jenin Kari, Christina Qatami, Ghada
!Qutami, Wadie Seruge, Spiro Hanhan, Karim El-Far, Rana Rantissi . Happy Birthdays. Many Years
Alter Candles offered by:
 Rana, Shady,Tanya Martha in loving memory of their mother Rifka Martha. May her memory be
!eternal
! Jalila Nasser and family in loving memory of Wajdy Nasser. May his memory be eternal

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. It is a family event. All men are welcome.
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يتكلم إنجيل اليوم عن الصيد العجيب في بحيرة طبريّا .تذ ُكرون أن المعلّم اإللهي كانت بشارته حول هذه البحيرة في مدن الجليل ،ويبدو
أنه كان ذا عًلقة مع أولئك الصيَّادين الذين صاروا تًلميذه في ما بعد ،ألن اإلنجيل يقول عن سمعان الذي صار بطرس وعن يعقوب
ويوحنا ابني زبدي انهم تبعوا المخلّص بعد أن حصلوا على الصيد العجيب .قبل ذلك كانوا من رفقاء البلد او الجوار.
أخذ الرب يُعلّم وهو في السفينة بعد أن أبعدها قليًل عن الشاطئ ،الى أن أمر بطرس بأن يتو ّغل في البحر ليصطاد ،فكان ما كان من هذا
ّ
تتمزق ،قال ليسوع" :ابتعد عني فإني
الصيد الكبير .ول ّما رأى بطرس أن السيّد قادر على أن يعطيهم سم ًكا كثيرًا حتى كادت الشباك ان
رجل خاطئ".اتصال المسيح ببطرس جعله يشعر انه خاطئ .هذه هي الصلة األولى بيننا وبين هللا :أن نشعر بأننا ارتكبنا ما هو مخالف
للشريعة.هناك من يقضي عمره في اتّباع الناموس والعبادات المختلفة يتغنّى بها ويفتخر بطائفته ،ولكن هذا ال يعني انه يصلّي وال يعني
انه يؤمن .يمكن لإلنسان أن يطلب مجد طائفته وأن يحارب في سبيلها وأن يكون زعي ًما فيها وتسمع كلمته فيها وهو ال عًلقة له بال ّدين
على اإلطًلق.الشعور الذي يطلبه المسيح هو أن نعرف أنّنا خاطئون ،أن نقول بجرأة" :نعم ،نعم نحن خاطئون" ،وأن نعنيها إذا قُلناها ال
أن نتستّر وراءها كما يفعل البعض فنجد في قولنا "أنا خاطئ" مساواة لنا بالغير" :أنا خاطئ ،ولكن الكل خاطئون ،وبالتالي فأنا معذور".
"ابتعد عني يا سيّد فإني رجل خاطئ" .عندما عزل بطرس نفسه عن خطايا القوم ،ل ّما طهّر نفسه باالعتراف ،باإلقرار ،بالصدق،
بالتواضع ،قال له السيد" :سأَجعلك صائدًا للناس" ،أي سأجعلك رسوالً لي .ستترك كل هواجس َمن حولك ،كل هواجس قومك لتُب ّشر
باإلنجيل ،لتموت .إذا أردتَ أن تكونَ رسوالً ستموت .لم يقل السيّد لبطرس ستُسيطر على غيرك وتصبح زعيم طائفة متسلّطة في
األرض .قال له :ستموت ،واعده بعد ذلك أن يموت في رومية كالمعلّم ،على الصليب .أَفهمه ان المه ّم هي القيامة من بين األموات ،والمهم
القيامة من البُغض والتعصُّ ب والتز ُّمتَ .من يبغض ويتعصّ ب ويتز ّمت يدفن نفسه في الخطيئة .ولكن عندما تتطهّر قلوبُنا بالتواضع
والمحبّة والتّسامح ،تتطهّر ّمما كان يُميتها ويجعلها في القبور .هذه هي القيامة فعًلً :أن نقوم من خطيئة التعصُّ ب والتز ُّمت اآلن ،بالحبّ ،
فًل يعود يتسلَّط علينا موت.ثم يواصل اإلنجيل قوله ان التًلميذ بعد ان اصطادوا الصيد العجيب تركوا كلّ شيء ،تركوا السمك والصيد،
وتبعوا السيّد .ما معنى ذلك؟ ما معنى ذلك لنا اليوم؟ أيطلب منّا المخلّص أن نترك بيوتنا ومصانعنا ومكاتبنا والى ما ذلك من أعمال؟ ال.
انه يطلب منا ان نترك شهوةً ما تستعبدنا ،أال نضع قلوبنا في المال وال في األمجاد وال في االنتفاخ الباطل بل ان نضع قلوبنا في المسيح
فنتحرّ ر من كلّ شهوة تستعبدنا ،وبذلك نفتح العالم ،ليس بالطريقة التي يعرفها العالم ،بل بالمحبّة نفتح قلوب الناس فنجعل للمسيح مملكة
"ليست من هذا العالم" ولكنها في العالم .ليست في جمهورية او دولة "مسيحية" ،هذا سهل وبسيط .ولكن الصعب والشا ّ
ق الذي يتطلب منا
جهادًا متواصًلً هو أن نفتح قلوب الناس حوالينا فنجعل للمسيح مملكة في القلوب.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.

