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ل عام وأنتم بخي ر

This Sunday (One-Year) Memorial Service for the servant of God Jamal Farhat
Offered by his family. May his memory be eternal!
THE EPISTLE: St. Paul to the Colossians. (4:5-11, 14-18)
Brethren, conduct yourselves wisely toward outsiders,
ces making the most of the time. Let your speech
always be gracious, seasoned with salt, so that you may know how you ought to answer everyone.
Tychicus will tell you all about my affairs; he is a beloved brother and faithful minister and fellow servant
in the Lord. I have sent him to you for this very purpose, that you may know how we are and that he may
encourage your hearts, and with him Onesimus, the faithful and beloved brother, who is one of you. They
will tell you of everything that has taken place. Aristarchus my fellow prisoner greets you, and Mark the
cousin of Barnabas (concerning whom you have received instructions—if he comes to you, receive him),
and Jesus who is called Justus. These are the only men of the circumcision among my fellow workers for
the kingdom of God, and they have been a comfort to me. Luke the beloved physician and Demas greet
you. Give my greetings to the brethren at Laodicea, and to Nympha and the church in her house. And
when this letter has been read among you, have it read also in the church of the Laodiceans; and see that
you read also the letter from Laodicea. And say to Archippus, “See that you fulfill the ministry which you
have received in the Lord.” I, Paul, write this greeting with my own hand. Remember my fetters. Grace
be with you. Amen.

 يا اخوة اسلكوا بحكمة من جهة الـذين فـي الخارج مفتديـن الوقت وليكن كالمكم كل حين ذا لطـف81 – 5 : 4  كـولـوسـي:الرسالة
ُمصلَحا بملـح حتى تعلمـوا كيف ينبغـي لكم ان تجاوبـوا كل واحد جميع أحوالي سيُعلمكم بها تيخيكوس األخ الحبيب والخادم األمـين
 الذي بعثتـه اليكم لهـذا بعينه ليعـرف أحوالكم ويع ّزي قلوبكم مع أُنيسيمس األخ األمين الحبيـب الذي هو منكم،والعبد معـي في الـرب
 فاذا قـدم اليكـم،فهما يعلمانكـم باألحوال ههنا يسلّـم عليكم أرسترخس األسير ومرقس ابن اخت برنابا الذي أخذتم في حقـه تـوصيات
 ويسـوع المس ّمى يوستس الذيـن هـم من اهل الختان هـؤالء وحدهم معاون ّي في ملكـوت هللا وهم قد صاروا لي تعزيـة يسلّم عليكم،فاقبلوه
أَبفراس الذي هـو منكم وهـو عبد للمسيح مجاهد كل حين ألجلكم فـي الصلوات لكي تثبتوا كاملين تا ّمـين في مشيئـة هللا كلّها فاني اشهد له
 يسلّم عليكم لـوقا الطبيـب الحبـيب وديماس سلموا على االخوة.بان له غيرة كثيرة ألجلكم وألجل الذين فـي الالذقية والذين في ايـرابولس
ْ َالذين في الالذقيـة وعلى نمفاس والكنيسـة التي في بيته ومتى تُلِي
ت الرسالة عندكم فاعتنوا بأن تتلى في كنيسة الالذقيـين ايضا وأن تتلوا
انتم تلك التـي مـن الالذقيـة وقولوا ألرخبّس تأمل الخدمة التي تسلمتـَها في الـرب حتى ُتت ّمها السالم بيدي انا بولس اذكروا قيودي النعمـة
معكم آمين

THE GOSPEL: St. Luke. (10:16-21)
The Lord said, “He who hears you hears Me, and he who rejects you rejects Me, and he who rejects Me
rejects Him who sent Me.” The Seventy returned with joy, saying, “Lord, even the demons are subject to
us in Thy Name!” And Jesus said to them, “I saw Satan fall like lightning from heaven. Behold, I have
given you authority to tread upon serpents and scorpions and over all the power of the enemy; and nothing
shall hurt you. Nevertheless do not rejoice in this, that the spirits are subject to you; but rejoice that your
names are written in heaven.” In that same hour Jesus rejoiced in the spirit and said, “I thank Thee,
Father, Lord of heaven and earth, that Thou hast hidden these things from the wise and prudent and
revealed them to babes; yea, Father, for such was Thy gracious will.”
 من سمـع منكم فقـد سمـع مني ومـن رذلكم فقـد رذلنـي ومـن رذلنـي فقد رذل الذي:  قال الـرب لتالميذه10 – 01 : 01  لـوقـا:اإلنجيل
 اني رأيت الشيطان ساقطا من السماء كالبرق:  يا رب ان الشياطين ايضا تخضع لنـا باسمك فقال لهـم: أرسلنـي فرجع السبعون بفرح قائلـين
وها انا أعطيكم سلطانـا أن تدوسوا الحيّـات والعقارب وقـوة العدو كلها وال يضرّ كم شيء ولكن ال تفرحوا بهذا أن األرواح تخضع لكم بل
ت رب السمـاء واالرض
ِ باألحرى افرحوا بان اسماءكم ُكتبت في السماوات وفي تلك الساعـة تهلـل يسوع بالـروح وقـال أعتـرف لك يا أب
َت ألنـك هكذا ارتضيت
ِ ألنك أخفيت هذه عن الحكمـاء والعقالء وكشفتـَها لألطفال نعم يا أب
Holy Bread of oblation offered by:
St. Nicholas church for the good health of those who have celebrated their birthdays this week of October:
Mourice Kari, Khalil Dabeet, George Asfour, Ramzy Halteh, Renee Khoury, Rana Martha-Jones,
Samer Theodossy. Happy Birthdays. Many Years!

 Youth meeting will take place on Wednesday Oct 21st 2015 at 7:00 pm at Nisreen Shnoudi’s House.
Address: 2460 Olympic Drive South San Francisco, CA 94080.
Looking forward to seeing everyone! As usual, all are welcome so if you're a first time attendee, don't
be shy. Also, please feel free to invite your friends.

October is Youth Month in the Antiochian Archdiocese
October is here and we are now at the start of Youth Month across our Antiochian Archdiocese.
During the month of October we give our teens more opportunities to serve in Church:
 Reading the Epistles
 Taking the Collections
 Ushering in Church
 Sponsoring the Coffee Hours
 Chanting
 Singing in the Choir
 Among other activities in serving in the parish

st

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

It is a family event. All men are welcome.

Banquet hall @ 1:30 p.m. Donation: $50.

لماذا نطلب شفاعة القديسين؟  -الرد على رفض شفاعة القديسين
عن كتاب سألتني فأجبتك د .عدنان طرابلسي
يوص المسيح أن نصلي هلل فقط و ليس للقديسين؟ هل يستطيع القديسون أن يسمعوا صلواتنا و يستجيبوا
لماذا نطلب شفاعة القديسين؟ أ لم
ِ
لها وهم أموات؟ هل يوجد مخلّص آخر سوى المسيح؟ ولماذا نحتاج إلى وسطاء بيننا وبين المسيح؟
هل يوجد شفاعة للقديسين؟ هذه سؤال تقليدي لجميع البروتستانت تقريبا ً ولسواهم ،ممن ال يعرفون الكتاب المقدس والكنيسة حق
المعرفة ،وبخاصة أن مفهوم شفاعة القديسين قد تلوث باالعتقادات الشعبية والخرافات على مدى العصور .لنحاول اإلجابة عليها
باختصار ،ذاكرين بعض األمثلة الكتابية ال كلها ،معتمدين قدر اإلمكان على الكتاب المقدس لكي تصل اإلجابة إلى أكبر عدد ممكن من
القرّاء.
ً
في لوقا  73-73 :02يُظهر الرب يسوع أن إبراهيم واسحق ويعقوب هم أحياء عند هللا ولسيوا أمواتا ،ألن هللا "ليس إله أموات بل إله
ينس إخوته حتى بعد موته .وفي تجلّي الرب
أحياء ،ألن الجميع عنده أحياء" .ومثل الغني ولعازر (لو  )76-61 :61يُظهر الغني لم َ
على الجبل (متى )1-6 :63يظهر أن موسى لم يكن مائتا ً كما نفهم الموت بل كان حيا ً ويتحدث إلى يسوع .وفي رسالة بولس إلى أهل
فيلبي 02-07 :6يقول " :لي اشتهاء أن انطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا 02 .ولكن أن أبقى في الجسد ألزم من أجلكم " .فلو
كان اإلنسان بعد موته يدخل في حالة غير واعية مثل الرقاد أوالنوم ،لما فضّل بولس أن يموت و"ينام" ويصير "غير واع" ،بل حتما ً
لكان قد فضّل أن يظ ّل حيا ً في شركة واعية مع المسيح .وفي سفر الرؤيا رأي يوحنا أربعة وعشرين شيخا ً "يخرّون  ...ويسجدون
للحي إلى األبد" (رؤ .)62-2 :2هؤالء الشيوخ هم الذين قد اشتراهم الخروف بدمه من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة (رؤ .)1 :5لهذا
فهؤالء الشيوخ ليسوا مالئكة بل بشراً قديسين ،يقدمون بخوراً الذي هو صلوات القديسين (رؤ  .)3 :5أيضا ً رأي يوحنا " نفوس الذين
قتلوا من اجل كلمة هللا ومن اجل الشهادة التي كانت عندهم " (رؤ .)1 :1فهل كانت هذه النفوس في حالة رقاد وغير واعية؟ طبعا ً ال.
ألن النص يقول " :و صرخوا بصوت عظيم قائلين حتى متى أيها السيد القدوس والحق ال تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على
األرض؟ " (رؤ)62 :1؟ .لكن يوحنا يضيف" :وإذا جمع كثير لم يستطع أح ٌد أن يع ّده من كل األمم والقبائل والشعوب واأللسنة واقفون
أمام العرش ...وهم يصرخون قائلين :الخالص إللهنا الجالس على العرش وللخروف  ...آمين .البركة والمجد والحكمة والشكر ...
إللهنا إلى أبد اآلبدين" (رؤ .)66-1 :3هذا الجمع الكثير "هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة وقد غسلوا ثيابهم وبيّضوا ثيابهم بدم
عرش هللا ويخدمونه نهاراً وليالً في هيكله والجالس على العرش يح ّل فوقهم" (رؤ .)65-62 :3إذاً كل
الخروف .من أجل ذلك هم أمام
ِ
القديسين الراقدين في المسيح هم "أمام عرش هللا" ،أحيا ًء ،يسجدون له ويصرخون له ،وال ينسون الذين على األرض" (رؤ.)62 :1
أين هي صلوات القديسين هنا؟ إنها مقدمة من مالك مع البخور "على مذبح الذهب الذي أمام العرش" (رؤ .)2-7 :3الحظ هنا
الليتورجيا الكنسية في السماء والليتورجيا المقامة على األرض هنا هي جزء منها!

لكن المعارضون يقولون :إن القديس بولس يتكلم عن الموتى كراقدين (اتس ،)67 :2وبالتالي ال يستطيع الراقدون أن يسمعونا .في
النص المقتبس هنا يتحدث بولس إلى الذين فقدوا أحداً بالموت لكي يع ّزيهم لكي ال يحزنوا كالباقين الذين ال رجاء لهم (6تس.)67 :2
فالموتى بالنسبة لنا نحن األحياء هنا يبجون راقدين ،ال حياة فيهم ،وال يسمعون وال يتحركون .هذا بالنسبة للناحية الجسدية ،لكنهم أحياء
روحيا ً عند هللا.كيف نعرف أنهم أحياء عند هللا؟ باإلضافة إلى ما سبق لنتأمل النقاط التالية :يقول يسوع" :أنا هو القيامة والحياة .من
آمن بي وإن مات فسيحيا" (يو ..." .)05 :66بل قد انتقل من الموت إلى الحياة" (يو .)02 :5والرقاد هو النوم كما فهمه الرسل ل ّما قال
إن لعازر رقد .وبما ّ
لهم يسوع ّ
أن روحه ستعود إليه مثل ابنة يايروس (لو .)55 :3فالموت هنا رقاد ألن لعازر سيقوم .فهو ح ّي لم
يمت.
ً
لكن إن كان هللا إله أحياء ال إله أموات ،فكيف يموت من آمن بالمسيح؟ من الواضح هنا أن الموت ليس بعد موتا .كل المسيحيين
سيموتون جسديا ً .لكنهم ال يموتون روحيا ً .فالموت يفصلهم جسديا ً عن األحياء هنا ولكنه ال يفصلهم روحيا ً عن هللا.
الخطيئة وحدها تفصلنا عن هللا .أيضا ً بما أن كل المسيحيين هم أعضا ٌء في الكنيسة ،جسد المسيح الواحد ،إذ" ،ال موت وال حياة  ..نقدر
أن تفصلنا عن محبة هللا" (رو .)71-73 :3وبما "أن المحبة ال تسقط أبداً" (6كور  ،)3 :67فال توجد قوة للموت علينا .فالمسيح قد
قهر الموت بموته.
السؤال هنا :حتى لو كان الراقدون بالمسيح أحياء عند هللا ،فعلى أي أساس نصلي إلى القديسين طالبين شفاعتهم؟
ً
يقول القديس بولس" :فاطلب أول كل شيء أن تقام طلبات وصلوات وابتهاالت و تشكرات ألجل جميع الناس " (6تيمو .)6 :0إذا كان
بولس يطلب من كل المسيحيين أن يصلّوا ألجل جميع الناس ،فكم باألحرى أن يطلب من القديسين الذين سبقونا ،خاصة أنهم أقرب إلى
المسيح كما يشهد القديس بولس عن نفسه (فيلبي .)02-07 :6فالموت ال يفصلنا عن الراقدين وعن المسيح كما وجدنا .وقد رأينا مع
القديس يوحنا الالهوتي كيف تُقدم صلوات القديسين مع البخور أمام عرش الرب في السماء (رؤ 7 :3و .)3 :5لهذا إذا طلبنا من
القديسين أن يصلّوا من أجلنا فإننا نحقق وصية الرسول (6تيمو ،)6 :0ونحن على ثقة بأن المسيح سيسمع هذه الصلوات ألنها مقدمة
أمام عرشه السماوي (رؤ.)7 :3
هنا قد يقول المعارضون :ألم يقل الكتاب" :ألنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين هللا والناس اإلنسان يسوع المسيح " (6تيمو.)5 :0
لماذا نطلب وسيطا ً آخر ولدينا وساطة يسوع؟ ونحن نسأل بدورنا :ماذا يعني بولس هنا بكلمة "وسيط"؟ إنه ال يتكلم عن وساطة
الصالة ،بل عن المصالحة بين اإلنسان الساقط وهللا بيسوع المسيح الذي وهو هللا قد صار إنسانا ً ليت ّمم هذه المصالحة .لو كان بولس
يقصد أنه ال يوجد شفيع بالصالة سوى يسوع فلماذا يطلب أن تُقام صلوات ألجل جميع الناس (6تيمو)5 :0؟ لماذا يطلب بولس مني أن
أصلي لآلخرين؟ أال يستطيع اآلخرون أن يصلوا من أجل أنفسهم؟ طبعا ً يستطيعون ،ولكن هللا يريدنا أن نكون لحمة واحدة بالصالة،
لهذا نطلب من القديسين ،األحياء والذين سبقونا أن يصلوا من أجلنا .وفي الحقيقة فالذين هم في السماء يستطيعون أن يصلوا لنا أكثر
بدون انقطاع.
لكن لماذا يجب أن أطلب شفاعة القديسين وأن يصلوا من أجلي؟ أال يقول الكتاب إن المسيح وحده هو المخلّص ،وبالتالي لماذا ال أصلي
له وحده ،ألنه سيسمعني حتماً؟ أنا سأوجه هذا السؤال لبولس نفسه ،وأسأل ،لماذا يا بولس تريديني أن أصلي ألجل جميع الناس
(6تيمو)5 :0؟ أال يستطيع الناس أن يصلّوا ألجل أنفسهم؟
أوالً بالطبع إن المسيح هو المخلص وحده .لكننا ال يمكننا أن نهمل شركة القديسين وشفاعتهم ،ألن المسيح نفسه يريدنا أن نفعل هذا.
فالمسيح من جهة هو المخلص ،لكن الكتاب يقول:
ّ
ّ
المسيحي يخلّص أيضا ً (يع 02 :5؛ يهو)07 :00؛ القديس بولس يخلص (رو)62 :66؛ الكرازة تخلص (6كور06 :6؛ 6تيمو)61 :2؛
المعمودية تخلّص (6بط)06 :7؛ الصالة تخلّص (يع)65 :5؛ المالئكة تخلّص (أشعيا.)1 :17
كيف يخلّص هؤالء جميعاً؟ أبقوتهم؟ أم بتقواهم؟ بالطبع بالمسيح ،وفي المسيح ومع المسيح ،وبدون المسيح ال يوجد خالص .بالطريقة
نفسها تخلّصنا صلوات القديسين بالمسيح فقط ،ألن المسيح نفسه قال" :إن ثبتم في وثبت كالمي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم "
(يو .)3 :65أي إذا طلب القديسون من أجلنا في الصالة إلى الرب سيستجيب الرب لهم .إذاً شفاعة القديسين لنا تحقق وصية الرب أن
نحب بعضنا بعضاًًَ (يو ،)60 :65وأن نصلي معاًًَ (متى61 :63؛ 6تيمو6 :0؛ كولوسي2-0 :2؛ أفسس .)63 :1فال أحد يُخلَّص
ٌ
إيمان واحد ،وصالة واحدة ،وال أحد يكمل بدون اآلخرين (عبرانيين .)22-71 :66إن
وحيداً في األرثوذكسية .ألننا كلنا جس ٌد واح ٌد،
ّ
اإليمان بالمسيح يقودنا إلى المعمودية فنصير أعضاء في جسد المسيح ،الكنيسة ،فنصلي من جهة إلى هللا ،ومن جهة أخرى نطلب من
المسيحيين على األرض وفي السماء ،أن يصلّوا من أجلنا (أن يتشفّعوا) إلى المسيح في خالص نفوسنا .هكذا نحقق كوننا واحداً في
المسيح كما طلب المسيح نفسه إلى هللا اآلب (يوحنا..)06 :63من جهة أخرى ال يمكن أن تكون شفاعة القديسين حجة إلهمالنا
وتقاعسنا في حياة اإليمان والصالة .ألن صلوات اآلخرين لن تفيدنا في هذه الحالة.

St. Nicholas Orthodox Church
5200 Diamond Heights Blvd
San Francisco, CA 94131

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.

