
 

 

 

Christ is Risen! Indeed He is Risen! Al Maseeh Qam! Haqan Qam! 

Kristos Anesti! Alithos Anesti! حقا قام ! المسيح قام   كل عام وأنتم بخير-- 
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Epistle Acts 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 

immediatley he rose. And all the residents of Lydda and Sharon saw him, and they turned to the Lord. Now 

there was a Joppa 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 him 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. 

في تلك األيام فيما كان بطرس يطوف في جميع األماكن نزل ايضا الى القديسين الساكنين في لّدة، فوجد  :2-3::9أعمال 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، وكانت . ورآه جميع الساكنين في لّدة وسارون فرجعوا الى الرب. لنفسك، فقام للوقت

ـت لّدة وإذ كان. فحدث في تلك األيام أنها مرضت وماتت، فغسلوها ووضعوها في العليّة. هذه ممتلئة أعماال صالحة وصدقات كانت تعملها

فلما وصل . فقام بطـرس وأتى معهـما. بقرب يافا، وسمع التالميذ أن بطرس فيها، أرسلوا اليـه رجلين يسأالنه أن ال يُبطئ عـن القدوم إليهم

يع خارجا فأخرج بطرُس الجم. صعـدوا به الى العليّة، ووقف لديه جميع األرامل يبكين ويُرينَـه أقمصـة وثيابا كانت تصنعـها ظبيـة معهـنّ 

. فناولها يده وأنـهضها. ففتحت عينيها، ولـما أَبـصرْت بـطرس جـلست. يا طابيتا قومي: ثم التفت الى الجسد وقال. وجثا على ركبتيه وصلّـى

 فشاع هذا الخبر فـي يـافا كـلّها، فـآمـن كـثيرون بـالرب. ثـم دعا القديسين واألرامل وأقامها لديهـم حيّة
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The Gospel--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 Bethesda 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 thirty-eight 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 befall you." The man went 

away and told the Jews that it was Jesus who had healed him. 
 

وان في اورشليم عند باب الغنم بركـة تسّمى بالعبرانية بيت . في ذلك الزمان صعد يسوع الى اورشليم 51-5:1يوحنا : اإلنجيل

َحْسدا لها خمسة أروقة، كان مضطجعا فيـها جمهـور كثير مـن المرضى مـن عميان وعرج ويابسـي األعضاء ينتظـرون تحريك 

. لماء، والذي ينزل اوالً من بعد تحريك الماء كان يُبرأ من اي مرض اعتـراهالماء، ألن مالكـا كان ينـزل احيانا في البركة ويحّرك ا

أتريد أن تبـرأ؟ : هذا إذ رآه يسوع ملقى، وعلم أن لـه زمانا كثيرا، قال له. وكان هنـاك انسـان به مرض منـذ ثمان وثالثين سنـة

قم : فقال له يسوع. بركـة، بل بينما أكون آتيـا ينزل قبلي آخريا سيد ليس لي انسان متى ُحّرك الماء يُلقينـي في ال: فأجابه المريض

انـه سبت فال : فقال اليهـود للذي شفي. وكان فـي ذلك اليوم سبـت. فللـوقت برئ الرجل وحمل سريره ومشى. احمـل سريرك وامـش

من هو االنسان الذي قال لك احمل : وهفسألـ. احمل سريرك وامش: ان الذي أبرأني هو قال لي: فأجابهم. يحـّل لك ان تحمل السرير

وبعد ذلك وجـده يسـوع في . سريرك وامش؟ أما الذي ُشفي فلـم يكـن يعلـم من هو، ألن يسوع اعتزل إذ كان في الـموضع جمـع

 .هـو الذي أبرأهفذهب ذلـك االنسان وأخبر اليهـود أن يسوع . هـا قد عـوفِْيَت فال تعـْد تخطئ لئال يصيبـك أشرّ : الهيكـل فـقال لـه
 

Christ is Risen from the dead, trampling down death by 

death, and to those in the tombs bestowing life  

Let the heavens rejoice and the earth be glad; for the Lord hath 

done a mighty act with his own arm. He hath trampled down 

death and become First-born from the dead. He hath delivered 

us from the depth of hades, granting the world the Great Mercy. 

Thy work of justice did reveal Thee to Thy community as a 

Canon of faith. The likeness of humility and the teacher of 

abstinence. O, Thou Father and great Bishop Nicholas. 

Wherefore by humility thou didst achieve exaltation, by Thy 

meekness wealth, intercede therefore, intercede with Christ that 

He will save our souls. 

O Immortal One, when Thou didst descend into the tomb, Thou 

didst destroy the power of Hades; and Thou didst rise 

victorious, O Christ God. Thou hast said to the 

ointment-bearing women: Rejoice!  And Thou gavest peace to 

Thy Disciples, O Bestower of Resurrection to those Who had 

fallen. 

(The angel spake to her that is full of grace, saying, “O pure 

virgin, rejoice; and I say also, Rejoice; for thy Son is risen from 

the tomb on the third day.” Shine, shine, O new Jerusalem; for 

the glory of the Lord hath risen upon thee. Rejoice and exult 

now, O Zion, and thou, O pure one, Theotokos, rejoice at the 

Resurrection of thy Son.) 
 

المسيح قام من بين األموات، ووطئ الموت 

 .بالموت، ووهب الحياة للذين في القبور

ولتبتهج األرضيات، ألن الرب  لتفرح السماويات

صنع عزاً بساعده ووطئ الموت بالموت وصار 

بكر األموات، وأنقذنا من جوف الجحيم، ومنح العالم 

 .الرحمة العظمى

 لإليمان، قانوناً  لرعيتك، الحق أفعال أظهرتك لقد

 رئيسُ  األبُ  أيها لالمساِك، ومعلماً  للوداعة وصورةً 

الرفعةَ  بالتواضعِ  أحرزتَ  فلذلك نيقوالوس، الكهنةِ 

 في اإلله المسيحِ  إلى فتشفع الغنى، وبالمسكنةِ 

 .نفوِسنا خالصِ 

نزلت الى قبر يا من ال يموت اال أنك  ولئن كنت

. درست قوة الجحيم وقمت غالبا ايها المسيح االله

ووهبت وللنسوة الحامالت الطيب قلت افرحن 

 .رسلك السالم يا مانح الواقعين القيام

تفوه نحو المنعم عليها ايتها العذراء  ان المالك(

النقية افرحي وايضا اقول افرحي ألن ابنك قد قام 

استنيري استنيري يا . من القبر في اليوم الثالث

. اورشليم الجديدة ألن مجد الرب قد اشرق عليك

افرحي االن وتهللي يا صهيون وأنت يا نقية يا والدة 

 )االله اطربي بقيامة ولدك
 



 
 
 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mark your Calendars: 

 Bible Bowl Study Session this FRIDAY May 9th @ 7:00 pm at  

Fr. George's House. (525 Beech Ave. San Bruno, 94066) 
2014 Bible Bowl: The Gospel of Luke 

We are still seeking participants to fulfill the St. Nicholas Junior, Senior and Adult Team 
All are Welcome.  Please email Tariq for more information or transportation. 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  Next Young Adults Meeting on May 14
th
 at St. Nicholas Church @ 7:00pm 

Topic: Attraction, lust, and love -- what are they and what are the differences? 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

Followed by a luncheon….. 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Father’s Day Picnic on June 15
th
! 

More information to come….. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 

Sunday, May 11
th

, Holy Bread of Oblation will be offered by:  
 Hayat Shiheiber and family in loving memory of Amanda and Ibrahim Shiheiber. May their memories 

be eternal!  

 Khader and Basima Atwan and family in loving memory of Issam Jaghab. May his memory be eternal!  

 Maher and Randa Hanani for the good health of Saida Jaghab, Laila Louh, Tanya Veirya and Wardia 

Hanani on the occasion of mother’s day! Many years! 

 St. Nicholas Parish family for the good health of all the Mothers of St. Nicholas Parish. Many years! 

 Sub-Dn. Michel, Zackary and Gregory Khoury for the good health of Judy Khoury on the occasion of 

Mother’s Day. Many years! 

 John Salih and family for the good health of Trix Salih, Atina Delfino and Claire Salih on the occasion 

of Mother’s Day. Many years! 
 
 

http://images.search.yahoo.com/r/_ylt=A2KJkCIYGaxPhGoAIe6jzbkF;_ylu=X3oDMTBpcGszamw0BHNlYwNmcC1pbWcEc2xrA2ltZw--/SIG=12vffqm7l/EXP=1336707480/**http:/www.vector-clip-art.com/2010/08/free-graduation-clip-art-081410.html


 

 الكنيسة تشفي
قبل حصول األعجوبة هي فترة ثمان  والفترة التي قضاها في المرض. نقرأ في إنجيل اليوم عن إنسان أصيب بمرض مزمن

وكأن . وثالثين، سنة وهي بالضبط الزمان الذي قضاه بنو إسرائيل في برية سيناء قبل ان يستطيعوا الوصول الى أرض الميعاد

 .يه السيدالكتاب أراد ان يقول لنا بذلك أن يسوع هو أرض الميعاد، وان االنسان يتيه ويبقى في الحيرة وفي طلبات كثيرة الى ان يأت

لم يكن له أصدقاء، ولعل أكبر مصيبة في . كان هذا االنسان وحده ألن واحدا من الناس لم يعطف عليه حتى يأتي ويلقيه في البركة 

أتريد ان : "اذ ذاك، يقول لنا الكتاب، يجيء المخلّص ويسأله. الوجود ان يكون االنسان وحده في هذا العالم من دون عطف وال حنوّ 

ولكن البركة كانت شيئا . طبعا كان بإمكان السيد ان يأخذه ويُلقيه في البركة ".ليس من يلقيني في البركة: "أجاب الرجلف". تبرأ؟

لم يُرد يسوع أن يبقى هذا االنسان مدينا لمراكز او لترتيبات بشرية، بل أراد . عتيقا، شيئا رتيبا اعتاده الناس وهي تخص العهد القديم

المخلّص نفسه يحبّه ويشفيه مستغنيا عن البركة . اآلن يصبح معافى، فال عجز في ما بعد وال انقطاع وال جفافان يجعله يشعر بأنه 

اذهب، فّر كالغزال، فّر وامش : يضّمه يسوع الى صدره ويقول له. وعن المالك وعن العهد القديم وعن اليهود وعن ترتيبات الناس

انت . انا اآلن مخلّصك. ن العادات التي رتّبها اليهود وعن العادات التي رتّبها المالكال تفتش عن العتيق وع. فقد حان وقت الحياة

 .وكانت األعجوبة. حبيبي اآلن ايها المخلّع المعدوم

هذه قاعدة من قواعد الطب . أتريد ان تبرأ؟ أتريد أن تشفى؟ فأنا لن أشفيك بالرغم منك: لكن يبدو أن هناك شرطا في هذه الحادثة

 .اذا كان المريض يريد الموت، ال يمكن للطبيب ان يشفيه. اذ يقول االطباء ان رغبة المريض في ان يُشفى أمر اساسيالحديث 

هذه اإلرادة، إرادة الحياة الطيّبة، إرادة الحياة مع هللا، يجب أن نعبّر . أتريد ان تدخل الى الحياة من جديد؟ تعال، فها أنا ُمعطيك الحياة

ينبغي أن نريد الطبيب الشافي، أن نحبّه، أن . اي ان االشياء الفاسدة التي دخلت الينا ال بد لنا من أن نرميها جانبا. عنها وان نقولها

 .نثق به، أن نعود الى هللا ألنه يأخذنا برحمته

أتجعلني تلميذا لك؟ ال لم  بعد أن اشفى ماذا تعطيني؟: لم يقل للسيد مثال. الحظوا أن هذا المريض أَسلم ذاته الى هللا بال قيد وال شرط

خذني كما انا في عجزي، في مرضي، في شقائي، في . ها أنذا كما أنا. أنا أخطأت. أنا عاجز. انا مريض: قال. يقل شيئا مثل هذا

انت تستطيع أن تُكفكف الدموع وان ترفعني اليك والى نورك فأصبح انسانا . وانت يا يسوع قادر على مسح كل خطيئة. خطيئتي

 .جديدا سويا

فيما نحن نكمل الفصح، يجدر بنا أن نعرف هذا، ويجدر بنا أن نفهم ايضا أن الكنيسة هي امتداد ليسوع في التاريخ البشري وبالتالي 

. الكنيسة تعرف امراض الناس وتعرف ما يحتاجون اليه ليتعافوا ألن الكنيسة أُّمنا وألنها تُحبّنا. هي التي تشفي ولنا فيها موارد شفاء

 .ألبناء يرتمون في أحضان األُّم باللطف وبالوداعة مثل مخلّع بركة بيت حسداوا

 (.جبل لبنان)جاورجيوس مطران جبيل والبترون وما يليهما 
 

Christ is Risen! 
 

The deadline to submit ads for the PLC Souvenir Journal has been extended to Wednesday May 

15
th
. 

 

We have already received over 75 entries for the journal!  If you have submitted an ad we thank 

you for your generous support.  As we've indicated in the past, this year's Souvenir Journal is 

dedicated to Metropolitan Philip of thrice blessed memory.  This is a great opportunity for our 

Diocese to pay tribute to him.  
 

There are ad sizes for all budgets starting at $50 for name listings. The most common entry sizes 

are the eighth page for $100, the half page for $300 and the full white page for $500. 
 

Click here to go to the PLC website which is the easiest way to submit your ads. 
 

Yours in Christ, 
 

2014 PLC Committee 

 

Congratulation and Best wishes to our every own St. Nicholas Basketball Adult B Team 1 

 who played on Sunday, May 4th in the Championship and won 2nd place.  

 The troupe will be presented to them in church. Mabrook!  

 

 

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001IaEwwd_tHQh_t77RBRhtUaBC8dh7WNCGUGBsK5lvifNxhoVwPzloVf8OLn7QqFZkDa2XrW4IwJ6EtM5d2i4bjJ9BvBc7Ft2mm9fGAnMeSliU4eyq0LF-aviSKY-GOW5nTVXeXybe-cDGOl1jgXwkIXAMR8rWwZ5T5Ya9moiULMqFmoMRCYeZo5VswH84xvluXjkKgr2rrYc=&c=15a6kUgFOAV0iVLi8ICEs8aqLm_ngCZLJ4VsutXiTs7T18S2b8-rJg==&ch=hgBr6EPH4U9KV7MPz4pc3PpNry5OO4GhWxJz1Av7z_v0Z6OX07ZEBw==


 

SUNDAY OF THE PARALYTIC 

In the Name of the Father, the Son and the Holy Ghost. 

How tragic today's story of the life of Christ is. A man had been paralysed for 

years. He had lain at a short distance from healing, but he himself had no strength 

to merge into the waters of ablution. And no one - no one in the course of all 

these years - had had compassion on him.  

The ones rushed to be the first in order to be healed. Others who were attached to 

them by love, by friendship, helped them to be healed. But no one cast a glance at 

this man, who for years had longed for healing and was not in himself able to find 

strength to become whole. 

If only one person had been there, if only one heart had responded with 

compassion, this man might have been whole years and years earlier. As no one, 

not one person, had compassion on him, all that was left to him - and I say all 

that was left to him with a sense of horror - was the direct intervention of God. 

We are surrounded by people who are in need. It is not only people who are physically paralysed who need 

help. There are so many people who are paralysed in themselves, and need to meet someone who would help 

them. Paralysed in themselves are those who are terrified of life, because life has been an object of terror for 

them since they were born: insensitive parents, heartless, brutal surroundings. How many are those who hoped, 

when they were still small, that there would be something for them in life. But no. There wasn't. There was no 

compassion. There was no friendliness. There was nothing. And when they tried to receive comfort and support, 

they did not receive it. Whenever they thought they could do something they were told, 'Don't try. Don't you 

understand that you are incapable of this?' And they felt lower and lower. 

How many were unable to fulfil their lives because they were physically ill, and not sufficiently strong… But 

did they find someone to give them a supporting hand? Did they find anyone who felt so deeply for them and 

about them that they went out of their way to help? And how many those who are terrified of life, lived in 

circumstances of fear, of violence, of brutality… But all this could not have taken them if there had been 

someone who have stood by them and not abandoned them. 

So we are surrounded, all of us, by people who are in the situation of this paralytic man. If we think of ourselves 

we will see that many of us are paralysed, incapable of fulfilling all their aspirations; incapable of being what 

they longed for, incapable of serving others the way their heart speaks; incapable of doing anything they longed 

for because fear, brokenness has come into them. 

And all of us, all of us were responsible for each of them. We are responsible, mutually, for one another; 

because when we look right and left at the people who stand by us, what do we know about them? Do we know 

how broken they are? How much pain there is in their hearts? How much agony there has been in their lives? 

How many broken hopes, how much fear and rejection and contempt that has made them contemptuous of 

themselves and unable even to respect themselves - not to speak of having the courage of making a move 

towards wholeness, that wholeness of which the Gospel speaks in this passage and in so many other places? 

Let us reflect on this. Let us look at each other and ask ourselves, 'How much frailty is there in him or her? How 

much pain has accumulated in his or her heart? How much fear of life - but life expressed by my neighbour, the 

people whom I should be able to count for life - has come in to my existence? 

Let us look at one another with understanding, with attention. Christ is there. He can heal; yes. But we will be 

answerable for each other, because there are so many ways in which we should be the eyes of Christ who sees 

the needs, the ears of Christ who hears the cry, the hands of Christ who supports and heals or makes it possible 

for the person to be healed. 

Let us look at this parable of the paralytic with new eyes; not thinking of this poor man two thousand years ago 

who was so lucky that Christ happened to be near him and in the end did what every neighbour should have 

done. Let us look at each other and have compassion, active compassion; insight; love if we can. And then this 

parable will not have been spoken or this event will not have been related to us in vain. Amen. 

CHRIST IS RISEN! HE IS RISEN INDEED! 
By Metropolitan Anthony of  Sourozh 

 
 



 أتريد أن تبرأ؟
 

مرض العصر أّننا لّما نرتِق كلّنا إلى أّن الرّب آخانا، لنؤاخي اآلخرين جميًعا، وال سّيما َمْن 
وترانا، عموًما، فيما نحّب األقوياء وذوي النفوذ والقادرين على . ليس له معين في األرض

، ونتركه أسيَر (6: 2عاموس )» نبيع المسكين بنعَلْين« أن يرّدوا إلينا عمل الخير بمثله،
 .لعنِة وحدٍة ُتشبه الجحيم

ا  ليس لي إنسان متى «: قوله(. 15-1: 5يوحّنا )مخلّع إنجيل اليوم ال ُيخفي أّنه متروك كلّّيً
 ، ال يدّل، فقط، على عجزٍ »ُحّرك الماء ُيلقيني في البركة، بل بينما أكون آتًيا ينزل َقْبلي آخر

في بدِنِه، أو على ثقته بما ُيحكى عن عجائبّية الِبْركة التي كان مسّمًرا قربها، بل، أيًضا أو 
ويعنينا أن نرى أّنه، في قبوله أن يدخل مع الرّب في حديث . أّوالً، على وحدة تكاد تقتله

ْن يبدو أّنه ينتقدهم، ويشكوهم ، وأخذ فالرّب قاربه. شخصّي، قد وجد َمْن رآه مختلًفا َعمَّ
، فلن نراه (المخلّع)إذا قرأنا ما قاله . دخل فرًحا. دخل بسرعة. ودخل هو في الحديث. يحّدثه

هذا نحن نصّر على . ال يشير إلى فرحه، مثلً . يعّبر عن شعوره بقبوله أن يدخل في حديث
نريد وهذه السنوات ال . فالرجل متروك منذ ثماٍن وثلثين سنة. أن نشتّم أريجه في ما سمعناه

أن نكتفي بأّنها تدّل على مّدة إصابته بدائه العضال، بل أن نرى فيها الترك الطويل الذي 
، أن ...ليس لي إنسان: هل أراد، بقوله. عاناه أيًضا، وتالًيا كسر هذا الترك، أو فرحه بكسره

ّر، أقول رّبما، لنستق. يستعطف محّدثه، ليفعل له ما لم يفعله آخر في سنوات طويلة؟ رّبما
حديث سريع . حديث من دون شرط. اآلن، في أّن ما أفرحه إّنما حديث لمجّرد الحديث

 .حديث ينتشله ِمْن َتَعِب أّنه متروك. يشعره بأّنه موجود
وسؤال . ، يكون هذا الحديث عبارًة عن سؤال طرحه الرّب وجواب تلّقاه(قم احمل سريرك، وامشِ : قال له يسوع)إذا حفظنا أمَر الشفاء 

، تعـّودنـا، فـي عـرضنـا معنـاه، أن نـؤّكد أّن يسوع يعتقد بأّننا أحرار، وهذا صحيح، أو أن نراه دعوًة إلى أن نثق »أتريد أن تبـرأ؟«: الربّ 
وال نلغي عادتنا إن رأينا أّن السؤال يتضّمن ُبعًدا آخر، ُبعًدا يمكننا أن نستشّفه من طبيعة الجواب . به وبأنفسنا في آن، وهذا صحيح أيًضا

كان . فالمخلّع، في جوابه، لم يستوقفه وصف حاله، بل أخذه وصُف حال الناس جميًعا، أي فتح سؤال الرّب على المأل...(. ليس لي إنسان)
لكّن المشكلة ليست أّنني مخلّع وحدي، بل كّل الناس مخلّعون أيًضا، َمْن يدري منهم . يا صاح، أفرحتني بأّنك حّدثتني«: كما لو أّنه يقول له

الناس . حالهم تشبه حالي وحال رفاقي في تسّمري. »مخلّعون وعميان ويابسو أعضاء«الناس . انظر، ال أحد يتحّرك نحوي. َوَمْن ال يدري
على هذه » زمان كثير«وهذا يؤّكده أّن الرّب كان قد عرف أّن المخلّع له . » يرون سوى أنفسهم، ويتحّركون كما لو أّنهم يراوحون مكانهمال

وأرادنا الرّب أن نعرف، أي أن نسمع الجواب، ونحّرر سؤاله من كّل ما يجعل المخلّع . َمْن لم يكن يعرف؟ الناس، القّراء، نحن. الحال
. أّما المخلّع، فنال برأه. كلّنا قائمون، وال سّيما أنا نفسي. فإن كّنا قائمين في الجواب، فيعني أّننا قائمون في السؤال. إلى الشفاء وحده يحتاج

 وأّما أنا، فماذا عّني؟
فأنا كثيًرا ما . ا ما أهمل ملحظتهأّما عّني، فيجب أن أستقبل ما جرى على أّنه ُزرع في هذه الفترة الفصحّية، ليدلّني على َخلٍَع فيَّ كثيرً 

أحسب مرضهم . أحّبهم، وأسأل عنهم، وأعودهم في أمراضهم، وأفتقدهم في أحزانهم. أكتفي بنفسي َوِبَمْن تجمعني بهم عواطف لحم ودم
، إن اكتفيُت به، ال يقول، (وإن كنُت ال أفعله دائًما، أن أفعله دائًما)وهذا، الذي يجب أن أبقى عليه . مرضي، وتعبهم تعبي، وفرحهم فرحي

ي، كلّّيًا، حّق المسيحّية التي تناديني إلى أن أرى أّن المسيح القائم من الموت جعل جميع الناس، أي جميعهم على اإلطلق، أبناءه، إخوت
يا حبيبي، يجب أن تفهم « :أّما عّني، فالرّب يريدني، ال سّيما في كلم المخلّع، أن أسمعه يقول لي. »لحًما من لحمي وعظًما من عظمي«

ر . وإن كنَت تريدني أن أشفيك اليوم وغًدا، فانظر إليهم، وساعدهم. هناك، في األرض، بشر متروكون، مهَملون. فوق ما تفهم ال ُتخدِّ
. ثيًرا، مخلًّعا أبًداهذا يبديك مريًضا دائًما أمامي، مريًضا ك. هذا، إن كفاك أنت، فل يكفيني أنا. إّياك أن تفعل. ضميرك ببعض خير تفعله

 .»اشِف نفسك باعتبار أّن الناس جميعهم إخوتك، وأحببني فيهم اآلن
. »شريعة السبت«فبعد أن أمر الرّب المخلّع بأن يحمل سريره ويمشي، اعترض سبيلَُه أشخاٌص يهود، وعّيروه بمخالفته . لم تنتِه القّصة هنا

ا. قالها علًنا. »احمل سريرك، وامش: أني هو قال ليإّن الذي أبر«: سمعهم، وحاول أن ينّديهم بقوله ماذا دار في ذهنه . قالها بثقة. قالها تّوً
» غريب«عندما نطق هذا الجواب المدهش؟ ما من إمكان سوى أّنه قابل بين الشريعة القديمة، التي شّوهها أترابه، والمحّبة التي أناره بها 

م له خاليًة من المحّبة، فآثر شريعة المحّبة، آثر أن يشهد لشريعة جديدة حّية رأى طيبها  رأى شريعته القديمة. قابله، وحّدثه، وشفاه تقدَّ
ينبغي لنا أالّ نحصر بوحنا . وهذا، الذي يقتضيه شفاؤنا أيًضا، هو ما ينبغي لنا أن نعمله ما حيينا. يتضّوع من شخص لم يَر مثله في األرض

فالرّب، الذي أعطانا كّل شيء فيما نحن ال شيء، يريدنا أن نحمل علمات شفائنا دائًما، . هم سيرتضونناالحقَّ ِبَمْن يرتضوننا، أو نتصّور أنّ 
 .ونمشي بها على طرقاِت الناِس، كلِّ الناس، وال سيما الجاّفين الذين يعوزهم أن يتنّدوا بشهادة المحّبة

أَأُريد أن أبرأ فعلً؟ أّما جوابه، فيسهل عليَّ إن اقتديُت بهذا المخلّع، : أتريد أن تبرأ؟ سؤال ينتظر الرّب أن أطرحه على نفسي، أي أن أقول
 (نشرة رعيتي) .وقبلُت أن يرميني الرّب في بركة محّبتي له وللناس جميًعا

 

 

 



 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 





 

 



 

 
 

 
 
 



 

 
  
 
 
 
 

 

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. 

 

 

 

Maher Aljada Hair Salon  
 

753-Kains Ave.   Mills Park Shopping Center San Bruno CA 94066  

(415) 424-5353   

 


