Sunday, October 1, 2017
Second Sunday of Luke
St. Ananias of the Seventy & St. Romanos the Melodist
Tone 8

Eothinon 6

APOLYTIKION OF ST. ANANIAS IN TONE THREE
O holy Apostle Ananias, intercede with our merciful God to grant our souls forgiveness of sins.

The Epistle
Make your vows to the Lord our God and perform them. God is known in Judah.
The Reading from 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.

The Holy Gospel
The Reading from the Holy Gospel according to St. Luke. (6: 31-36)
The Lord said: “As you wish that men would do to you, do so to them. If you love
those who love you, what credit is that to you? For even sinners love those who love
them. And if you do good to those who do good to you, what credit is that to you?
For even sinners do the same. And if you lend to those from whom you hope to
receive, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners, to receive as much
again. But love your enemies, and do good, and lend, expecting nothing in return; and
your reward will be great, and you will be sons of the Most High; for He is kind to the
ungrateful and the selfish. Be merciful, even as your Father is merciful.”

Glory to Thee, O Lord, Glory to Thee!

أ
االحد  1تشرين االول2017 ،
عيد الرسول حنانيا والقديس رومانوس المرّنم
اإليوثينا السادسة

اللحن الثامن

طروابرية الرسول حنانيا ابللحن الثالث

الرس ُ
حمي أ ْن يُن ِع َم بغفر ِان الزلَّ ِت ل ُنفوس نا.
أُّيه ا ُ
ول ال ِق ِد ُيس حنانيا ،تشَ فَّ ْع اىل ال ِهل َالر ِ
الرساةل
هللا َم ْع ٌ
روف يف أ ْر ِض ُّيَ وذا
صلهوا و َأوفُوا َّالر َّب الهَناُ ،
فَص ٌل ِمن رساةل القديس بولس الرسول الثانية اىل أهل كورنثوس ()71 - 16 :6

سري يف ما بيهنم وأكون هلم الهًـا ويكونون يل شع ًبا .فذلكل
اي اخوة أنمت هيلك هللا احلي كام قال هللا :اّن سأس ُكن فهيم و َأ ُ
جنسا ،فأَقبلمك و َأكون لمك أ ًاب وتكونون أنمت يل بنني و ٍ
بنات يقول الرب
اخرجوا من بيهنم واعزتلوا يقول الرب ول متسوا ً
القدير .واذ لنا هذه املواعد أُّيا الحباء فل ُنطهِر أنفس نا من لك أدانس اجلسد والروح ونُمكل القداسة مبخافة هللا.

الجني ُل املقد ُس
فص ٌل رش ٌيف من بشار ِة القد ِيس لوقا البش ِري والتلمي ِذ الطاه ِر ()36-31 :6
قال الرب :كام تريدون أن يفعل الناس بمك كذكل افعلوا أنمت هبم فانمك ان أحببمت اذلين ُُيبونمك فأية منة لمك؟ فان اخلطأة
أيضً ا ُُيبون اذلين ُُيبوهنم .واذا أحسنمت اىل اذلين ُُيس نون اليمك فأية منة لمك؟ فان اخلطأة أيضً ا هكذا يصنعون .وان
َأقرضمت اذلين ترجون أن تس توفُوا مهنم فأية منة لمك؟ فان اخلطأة أيضً ا يُقرضون اخلطأة ليك يس توفوا مهنم املثل .ولكن
كثريا وتكونوا بين العيل .فانه ُمنعم عىل غري الشاكرين
َأحبوا أعداءمك وأحس نوا وأقرضوا وأنمت ل ترجون شيئًا فيكون أجرمك ً
والرشار .فكونوا ُرحامء كام أن أابمك هو رحمي.

اجملد كل اي رب اجملد كل!

Announcements
Weekly Schedule - برانمج الرعية الس بوعي
Day
Monday 2/10
Tuesday 3/10

7.00 pm
7.00 pm

Event
Arabic Bible Study - اجامتع رويح ابللغة العربية
English Bible Study – اجامتع رويح ابللغة النلكزيية

Friday 6/10

6.00 pm

RAISING SAINTS I
Teen SOYO: Teen Night – )19 – 13( اجامتع الش بيبة

Saturday 7/10
Saturday 7/10

Sunday 8/10

Time

Great Vespers – صالة الغروب
Young Adult Ministry Meeting – )35 – 19( اجامتع الش بيبة
YOGA & The Jesus Prayer
Third Sunday of Luke (Feast of St. Pelagia the Penitent of Antioch)
6.00 pm
7.00 pm

)الحد الثالث من لوقا (عيد القديسة بيالجيا النطاكية
8.45 am
Great Matins – صالة السحر
10.00 am
Divine Liturgy – القداس اللهيي

Welcome: We would like to welcome His Grace Bishop ALEXANDER, who is presiding over
today’s Service. We would also like to welcome Fr. Ghassan Ward who is visiting from Aleppo,
Syria.
Teen SOYO BakeSale: The Teen SOYO is having a Bake Sale today during the coffee hour. Please
come and support the teens! Thank you.
Good News Radio: It gives us pleasure to announce that St. Elias Cathedral has launched The
Good News Radio, a Christian bilingual weekly episode, every Sunday from 4 to 5 pm on Chinn
Radio 97.9 FM. If you would like to contribute or sponsor an episode, kindly contact Fr. Ghattas.

 حىت4  يبث من الساعة، راديو مس يحي من اعداد اكتدرائية النيب ايلياس يف اواتوا،يسعدان أن نعلن عن انطالق راديو صوت البشارة
. يرىج مراجعة الب غطاس، للتربع بتلكفة حلقة.FM 97.9  من بعد ظهر الحد عىل5 الساعة
Raising Saints: Whether you are raising your kids now, have finished raising your kids, are
planning to have a family in the future or would just like to attend for knowledge: You are
invited to “Raising Saints”, a monthly talk and discussion, part of our weekly English Bible Study,
in which we discuss Faith in the family and how saints can be raised in our Orthodox Christian
households. Raising Saints I: Tuesday October 3rd; 7 pm.

23  الثنني، ترشين الول2  املواعيد القادمة (الثنني. يف الفرتة القادمة س نقرأ ونفّس اجنيل القديس مىت:الجامتعات الروحية ابللغة العربية
,)مساء
ً 7  ترشين الثاّن لكها الساعة27  الثنني، ترشين الثاّن13  الثنني،ترشين الول
Young Adults Ministry: Young Adults between 19 and 35 are welcome every Saturday at 7 pm.
Next week’s topic: Yoga and the Jesus Prayer.

Memorials This Sunday, October 1st, 2017
† 1 week memorial service for Ziad Nicolas Ibrahim, offered by his mother Leila Choueiry and his
brothers Hatem, Wadih, Tony, Jihad, and Raed Ibrahim; his uncles Atef Ibrahim and Ibrahim, Sam,
& Eli Choueiry; his aunts Joumana Ibrahim, Laudy Absi and Samira Salhany and their families.
† 40 Day Memorial Service for Wanis Moussa El Boushy, who fell asleep in the Lord in Lebanon,
offered by his children Labib, Joseph, Mounir, Samir El Boushy and Samira (Jean Shedid) and their
families.
Please join the Families for a coffee hour following the Divine Liturgy

Memorials Next Sunday, October 8th, 2017
† 40 Day Memorial Service for Nada Dalli who fell asleep in the Lord in Lebanon, offered by her
grandson Fr. Nektarios & Kh. Miray Najjar.

!May Their Memory be Eternal

الرمحة (للمطران جورج خرض)

الرمحة يه أن يتسع النسان للآخرين ،أن جيعلهم يف داخل قلبه .لكن كيف نعامل الناس ابلواقع؟ لنا أو ًل صورة عهنم قد تأيت من
سلوكهم وقد تأيت من خيالتنا .ليس حصي ًحا أن لنا معرفة دقيقة عن لك انسان .حنن نتخيل أن هذا النسان هو هكذا لنه قيل لنا انه
من القرية الفالنية وأهل هذه القرية خبالء أو كرماء .ل ميكننا أن حنبس النسان يف صيت قريته .مث نقول جده عاملنا هكذا وذلكل
ينبغي أن يكون مثل جده .الكتاب اللهيي علمنا أن النسان ل ُيمل خطيئة أبيه وأن لك انسان قامئ بذاته.
اىل جانب هذا حنسب يف حميطنا أن فالانً هكذا يتصف لنه ين يي اىل الطائفة الفالنية .هذا غري حصي  ،ليست الطائفة الفالنية لكها
كذكل .طب ًعا جيد النسان فرقًا بينه وبني الناس ول ُي يل الفروق بينه وبني الآخرين .يريد أن يقول الناس قوهل هو همام اكن.
الرمحة أن نأخذ لك واحد كام هو ،ونرى سلوكه كام هو ول لنه من هذه القرية أو هذه الطائفة .يوجد أانس طيبون يف لك منان ويف
لك جم يع قد ين يون اىل ش ىت القطار أو اىل ش ىت املذاهب ،وليس حصي ًحا أهنم أرشار أو متعصبون جملرد انامتهئم هذا .الرمحة ا ًذا اليوم
تعين ابدلرجة الوىل أننا نرى النسان كام هو ونعامهل كام هو بصف النرر عن انامتئه.
اكذاب أو حمتا ًل وحنن نتعامل
قد يكون النسان اذلي أمامنا ضعيفًا ونعامهل عىل هذا الساس .قد يكون النسان اذلي أمامنا سارقًا أو ً
معه عىل أساس الفكر املس يحي اذلي يف الجنيل .ل نسكت عن السيئات لكن نقاوهما ابحلُس ىن ،ابلرمحة ،ابللفة ،ابجلود .نقاوم
السيئات بسلوك حسن كام يقول الرسول بطرس يف رسالته الوىل« :غري جمازين عن رش برش أو عن شتمية بشتمية ،بل ابلعكس
مباركني.)٩ :٣( »...
نُصل النسان الآخر بسلوك جيد ،بدون أن ندينه ،نلومه بلطف .النسان اذلي أمامنا ونربيه هبذا امجلال الرويح اذلي فينا ،يزنجع
انسا صاحلني .وجودمه توبيخ هل .من هنا يبدأ العداء للك انسان مس تقمي «لك
لن الناذب واحملتال والسارق يضطرب اذا وجد أمامه أ ً
اذلين يعيشون ابلتقوى ابملس ي يسوع ي ُ َ
ضطهدون» (٢تميواثوس .)١٢ :٣
جواب الرب يسوع عن لك هذا أن «كونوا ُرحامء» .هذا هو الّس .ملاذا علينا أن نكون ُرحامء مع من يعادينا؟ لننا ُم َلكفون برعايته .لك
انسان راعٍ لالنسان .عىل مثال السامري الشفوق لك واحد منا يعتين ابلآخر ،خيلصه.
هللا جعلنا رعاة الواحد للآخر أو بعبارة أخرى لك واحد طبيب للآخر .ملاذا عيل أن أرمح عدوي؟ يأيت اجلواب :لن تعرف عيبه.
عداوته قربته الي  .أ َنت تعرف نواقصه وتعاجلها .عىل لك واحد منا أن يطهر قلبه من لك عداوة ويرى الآخر لنه من أبناء هللا.
حنن ليس لنا أعداء .الناس حولنا لكهم أبناء هللا ،وأبناء هللا فهيم الصاحل وفهيم الطاحل .املس يحية دين واقعي ،دين التعامل ابحملبة
والرمحة.
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