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Sunday November 1st, 2015  
Tone 5 / Eothinon 11  

Holy Unmercenaries Cosmas and Damian of Asia & Fifth Sunday of Luke 

 

Sunday Services: 
Vespers on Saturday 6 PM, Sunday Matins 9:30 AM 

10:45 AM Divine Liturgy 

 
Troparion of the resurrection -Tone 5 

Let us believers praise and worship the Word; coeternal with the Father and the Spirit, born of the 

Virgin for our salvation. For, He took pleasure in ascending the Cross in the flesh to suffer death; and 

to raise the dead by His glorious Resurrection. 

 
APOLYTIKION OF SS. COSMAS AND DAMIAN OF ASIA IN TONE EIGHT 

O ye silver-hating, wonderworking saints, Cosmas and Damian, visit our sicknesses. Freely ye received, 

freely give unto us. 
 

 Now sing the apolytikion of the patron saint  

 

 

KONTAKION FOR ORDINARY SUNDAYS IN TONE TWO 
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O protection of Christians that cannot be put to shame, mediation unto the Creator most constant, O 

despise not the suppliant voices of those who have sinned; but be thou quick, O good one, to come 

unto our aid, who in faith cry unto thee: Hasten to intercession, and speed thou to make supplication, 

thou who dost ever protect, O Theotokos, them that honor thee. 
 

 الطروباريات:
 (: خامسباللحن ال –) للقيامة 

ِِ في األزليِة وعدِم االبتداء/ ألمولوِد مَن العذراِء لخالِصنا/ أل ُُر  ِلنَُسب ِح نحُن المؤمنيَن ونَسجد للكلمة/ ألمساوي لآلِب والروحِ  بالجسد  ن  

  ويُنِهَض الموتى بقيامتِِ  المجيدة. أن يعلَو على الصليِب, ويحتمَل الموت/

 

 ترتل طروبارية القديس شفيع الكنيسة
 باللحن الرابع( –)للبشارة 

اليوم رأس خالصنا، وإعالن السر الذي منذ الدهور، ألن ابن هللا يصير ابن البتول، وجبرائيل بالنعمة يبش ر، فلذلك ونحن مع  لنهتف 

 الممتلئة نعمةً الرب معِك.نحو والدة اإلل ، إفرحي أيتها 

 
 القنداق: 

يا شفيعة المسيحيين غير الخازية، الوُيطة لدى الخالق غير المردودة، ال تعرضي عن أصوات طلباتنا نحن الخطأة، بل تداركينا 

 ماً بمكرميك.متشفعة دائبالمعونة بما أنك صالحة، نحن الصارخين إليك بإيمان، بادري الى الشفاعة، وأُرعي في الطلبة، يا والدة اإلل  ال
 

 

The Epistle: 
(For Ss. Cosmas and Damian of Asia)  

In the saints that are in His earth hath the Lord been wondrous.  

I beheld the Lord ever before me.  

The Reading from the First Epistle of St. Paul to the Corinthians. (12:27-13:8)  

Brethren, you are the body of Christ and individually members of it. And God has appointed in the 

Church first apostles, second prophets, third teachers, then workers of miracles, then healers, 

helpers, administrators, speakers in various kinds of tongues. Are all apostles? Are all prophets? Are 

all teachers? Do all work miracles? Do all possess gifts of healing? Do all speak with tongues? Do 

all interpret? But earnestly desire the higher gifts. And I will show you a still more excellent way. If 

I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am a noisy gong or a clanging 

cymbal. And if I have prophetic powers, and understand all mysteries and all knowledge, and if I 

have all faith, so as to remove mountains, but have not love, I am nothing. If I give away all I have, 

and if I deliver my body to be burned, but have not love, I gain nothing. Love is patient and kind; 

love is not jealous or boastful; it is not arrogant or rude. Love does not insist on its own way; it is not 

irritable or resentful; it does not rejoice at wrong, but rejoices in the right. Love bears all things, 

believes all things, hopes all things, and endures all things. Love never ends. 

 

 الرسالة

 

 ٨-١: ١٣و ٣١-٢٧: ١٢كورنثوس ١

يا إخوة أنتم جسد المسيح وأعضاؤه أفراًدا، وقد وضع هللا في الكنيسة أناًسا أوالً رسًًل ثانيًا أنبياء ثالثًا معلمين ثم 
قّواٍت ثم مواهَب شفاء فإغاثاٍت فتدابيَر فأنواع ألسنٍة ألعلَّ الجميَع معلّمون، ألعّل الجميع صانعو قّوات، ألعل للجميع 

ينطقون باأللسنة، ألعلَّ الجميع يترجمون؟ ولكن تنافسوا في المواهب الفُضلى وأنا أريكم  مواهب شفاء، ألعلَّ الجميع
 . طريقًا أفضل جّدا. إن كنُت أنطق بألسنة الناس والمًلئكة ولم تكن فّي المحبة فإنما أنا نحاٌس يطنُّ أو صنٌج يرنُّ

كان لي اإليمان كلّه حتى أنقَل الجباَل ولم تكن فّي وإن كانت لي النبوة وكنت أعلم جميع األسرار والعلَم كلَّهُ، وإن 
المحبة فلست بشيء، وإن أطعمُت جميع أموالي وأسلمت جسدي ألُحرَق ولم تكن فّي المحبّة فًل أنتفُع شيئا. المحبة 

ّد وال تظّن تتتأنّى وترفق، المحبّة ال تحسد، المحبّة ال تتباهى وال تنتفخ وال تأتي قباحةً وال تلتمس ما هو لها وال تح
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السوء وال تفرح بالظلم بل تفرح بالحق وتحتمل كّل شيء وتصّدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل 
 شيء. المحبّة ال تسقط أبًدا.

 
The Gospel 

 
 

(For the Fifth Sunday of Luke) 

The Reading from the Holy Gospel according to St. Luke. (16:19-31) 

The Lord said, “There was a rich man, who was clothed in purple and fine linen and who feasted 

sumptuously every day. And at his gate lay a poor man named Lazarus, full of sores, who desired to 

be fed with what fell from the rich man’s table; moreover the dogs came and licked his sores. The poor 

man died and was carried by the angels to Abraham’s bosom. The rich man also died and was buried; 

and in Hades, being in torment, he lifted up his eyes, and saw Abraham far off and Lazarus in his 

bosom. And he called out, ‘Father Abraham, have mercy upon me, and send Lazarus to dip the end of 

his finger in water and cool my tongue; for I am in anguish in this flame.’ But Abraham said, ‘Son, 

remember that you in your lifetime received your good things, and Lazarus in like manner evil things; 

but now he is comforted here, and you are in anguish. And besides all this, between us and you a great 

chasm has been fixed, in order that those who would pass from here to you may not be able, and none 

may cross from there to us.’ And he said, ‘Then I beg you, father, to send him to my father’s house, 

for I have five brothers, so that he may warn them, lest they also come into this place of torment.’ But 

Abraham said, ‘They have Moses and the prophets; let them hear them.’ And he said, ‘No, father 

Abraham; but if someone goes to them from the dead, they will repent.’ He said to him, ‘If they do 

not hear Moses and the prophets, neither will they be convinced if someone should rise from the 

dead.’” 

 

 اإلنجيل
 31-19: 16لوقا 

لبس األُرجوان والبّز ويتنعّم كل يوم تنعًّما فاخًرا. وكان مسكيٌن اسمه لعازر مطروًحا عند قال الرب: كان إنسان ي
بابه مصابًا بالقروح. وكان يشتهي أن يشبع من الفتات الذي يسقط من مائدة الغنّي، بل كانت الكًلب تأتي وتلحس 

وهو  أيًضا فُدفن. فرفع عينيه في الجحيمقروحه. ثم مات المسكين فنقلته المًلئكة إلى حضن إبراهيم، ومات الغني 
في العذاب فرأى إبراهيم من بعيٍد ولعازر في حضنه. فنادى قائًًل: با أبت إبراهيم ارحمني وأرِسْل لعازر ليُغّمس 
طرف إصبعه في الماء ويبّرد لساني ألنّي معذّب في هذا اللهيب. فقال: إبراهيم: تذّكْر با ابني أنّك نلت خيراتك في 

ك ولعازر كذلك بًلياه، واآلن فهو يتعّزى وأنت تتعذّب. وعًلوةً على هذا كلّه فبيننا وبينكم هّوة عظيمة قد حيات
أُثبتت حتى إّن الذين يريدون أن يجتازوا من هنا إليكم ال يستطيعون وال الذين هناك أن يعبُروا إلينا. فقال: أَسألُك 

مسة إخوةٍ حتى يشهد لهم لكي ال يأتوا هم أيًضـا إلى موضع العذاب إذن يا أبِت أن تُرسله إلى بيت أبي، فإّن لي خ
هذا. فقال له إبراهيم: إّن عندهم موسى واألنبياء فليسمعوا منهم. قال: ال يا أبت إبراهيم، بل اذا مضى إليهم واحٌد 

 األموات يُصّدقونه. من األموات يتوبون. فقال له: إن لم يسمعوا من موسى واألنبياء، فإنهم وال إن قام واحٌد من

 

 

 المواهب في خدمة الجماعة 

فأنواع مواهب موجودة، ولكّن الروح واحد. وأنواع خدم موجودة، ولكّن الرّب واحد. وأنواع أعمال موجودة، »
 (.6-4: 12)كورنثوس األولى « ولكّن هللا واحد، الذي يعمل الكّل في الكلّ 

يخّصص القّديس بولس الرسول حيًّزا كبيًرا من رسالته األولى إلى أهل كورنثوس للحديث عن المواهب المتنّوعة 
التي يوّزعها هللا بالروح القدس على األفراد الذين يشّكلون الكنيسة، أّي الجسد الواحد. هذه المواهب الروحيّة )نسبةً 

عبر التزامهم تحقيق هذه المواهب، في بنيان الكنيسة ومنفعتهم إلى الروح القدس( تعطى للمعّمدين كي يسهموا، 
الروحيّة. ونًلحظ لدى القّديس بولس أنّه ال ينسب توزيع المواهب إلى أسباب بشريّة، بل هي عطيّة من لدن هللا 
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(: 387كي يكون صاحب الموهبة نافعًا لنفسه وللمؤمنين كافّة. وفي ذلك يقول القّديس كيرلّس األورشليمّي )+
 «.عظيم الروح القدس وكلّّي القدرة، وعجيب في هباته. إنّه يفعل في كّل واحد منّا بمقدار ما يؤتينا»

يشّدد اآلباء القّديسون على القول بأّن المواهب كلّها، مهما كانت صغيرة، إنّما هي مهّمة الكتمال البنيان. وهذا 
ألنّه كما أّن الجسد هو واحد وله أعضاء كثيرة، وكّل »أساسه موجود في تشبيه القّديس بولس الكنيسة بالجسد: 

(. وال 12: 12)كورنثوس األولى « أعضاء الجسد الواحد إذا كانت كثيرة هي جسد واحد، كذلك المسيح أيًضـا
ينسى القّديس بولس التذكير بأّن كّل أعضاء الجسد لها وظيفتها الخاّصة التي ال يكتمل الجسد من دونها، فاألعضاء 

: 12« )تي تظهر أضعف هي ضروريّة. وأعضاء الجسد التي تُحسب أنّها بًل كرامة نعطيها كرامة أفضلال»
22-23.) 

بما أنّه ال طاقة للمرء (: »379في هذا السياق يقول القّديس باسيليوس الكبير رئيس أساقفة قيصريّة كبادوكية )+
إيمان كّل فرد، فتصبح ملًكا مشترًكا لكّل َمن يحيا في  أن ينال كّل المواهب الروحيّة، فإّن نعمة الروح تُمنح وفق

وهذا يتطلّب أن يقبل «. شركة مع اآلخرين. وَمن ينل أيّةً من هذه المواهب ال يملكها لخيره، إنّما لخير اآلخرين
كّل امرئ بموهبته، ألنّها ضروريّة مهما قّل شأنها. فبولس الرسول حين يدعو الكنيسة جسد المسيح، وللجسد 
أعضاء كثيرة مختلفة، بعضها أهّم من غيره، وبعضها أقّل أهّميّة، بعضها أثمن، وبعضها أخّس، لكنّها كلّها 
ضروريّة ونافعة. لذلك ينبغي أالّ يُعامل أحدٌ باحتقار، وأالّ يُحسب أحدٌ كامًلً. لذلك يطلب الرسول بولس من سامعيه 

 .أالّ يهملوا أعضاء الكنيسة األقّل شأنًا من سواهم

لوال التنّوع »( على أهّميّة التنّوع، إذ ال يوجد جسد من دون تنّوع، فيقول: 407يؤّكد القّديس يوحنّا الذهبّي الفم )+
الكبير بينكم لما أمكنكم أن تصيروا جسًدا. ولو لم تكونوا جسًدا، لما كنتم واحًدا. لو لم تكونوا واحًدا لما تساويتم في 

هذا الكًلم يعني أّن التنّوع في أعضاء الجسد، والتنّوع في «.  تملكون الموهبة ذاتهاالكرامة... أنتم جسد ألنّكم ال
المواهب، يكون في الوحدة من أجل إتمام حاجيّات الجسد، حاجيّات الجماعة المؤمنة. فلو تساوى الجميع في 

أدنى من اآلخرين أالّ الكنيسة، لما كان هناك جسد، فالجسد يحيا باختًلف وظائف أعضائه. لذلك، على َمن هو 
على الرغم من أّن الموهبة أدنى، إالّ أنّها »يظّن أنّه غير ضرورّي للجسد. هنا يعيد الذهبّي الفم التذكير بأّن 

ضروريّة. وعندما تكون واحدة منها غير موجودة، تعاق أمور كثيرة. هكذا من دون وجود منها يتناقص ملء 
 «.الكنيسة

لس بأّن الجسد منّظم جدًّا إلى درجة أّن كّل أعضائه ضروريّة. ولهذا تهتّم األعضاء كلّها يذّكرنا، إذًا، القّديس بو
بعضها ببعضها اآلخر، إذ ال يمكن أحًدا أن يوجد من دون اآلخر، وما يبدو أدنى مرتبةً يكون في أحيان كثيرة أشّد 

تتألّم معه. وإْن كان عضو واحد  فإْن كان عضو واحد يتألّم، فجميع األعضاء»ضرورة. فالرسول بولس يقول: 
م، فجميع األعضاء تفرح معه ( مثاالً في هذا 430(. يعطي المغبوط أغسطينُس أسقف هيبون )+26: 12« )يكرَّ

افترضوا أّن إصبعكم مكسورة. أفًل ترتجف كّل أعضائكم؟ أالّ تهرعون إلى طبيب ليجبّرها؟ طبعًا »الشأن، فيقول: 
 «.ما تكون أعضاؤه كلّها منسجمة. فتُعتبرون، عندها، سالمين، أصّحاءيكون جسدكم بصّحة جيّدة عند

ي العالم مطر واحد يسق»يقّدم القّديس كيرلّس األورشليمّي صورة جميلة عن كيفيّة توزيع الروح للمواهب، فيقول: 
تنّوع األشكال. ب باسره، فيصير أبيض في الزنبقة، وأحمر في الوردة، وأرجوانيًّا في البنفسج والياسمين، ويتنّوع

وهو في النخلة يختلف عنه في الكرمة، وفي كّل الشياء، على أّن طبيعته واحدة في حّد ذاتها. فالمطر هو هو ال 
يهطل تارةً بشكل وطوًرا بشكل آخر، ولكنّه يتكيّف بتكيّف العناصر التي تتقبّله، فيأتي لكّل منها بما يًلئمه. هكذا 

 يتجّزأ، يوّزع النعمة على كّل واحد كما يشاء... الروح يعمل بتنّوع في مختلف الروح القدس، فهو واحد بسيط ال
 «.األشخاص، ويظّل هو هو في ذاته من غير تعّدد

« كما يشاء الروح»، بل «كما يشاء كّل منكم»( أّن بولس الرسول ال يقول: 420يًلحظ القّديس إيرونيُمس )+
( أّن ثّمة أربعة أمور ينبغي عدم إغفالها حين نتكلّم 368ف بواتييه )+(. كما يبيّن القّديس هيًلريون أسق11، 12)

( هللا 3( الرّب نفسه في خدم متنّوعة؛ 2( الروح نفسه موجود في المواهب المتنّوعة؛ 1على المواهب، وهي: "
ّل نا بأّن لك( هناك استعًلن للروح في إعطاء ما هو نافع". هذا يفترض بنا أن نقبل جميع4نفسه في هذه األنواع؛ 

منّا موهبته الضروريّة من أجل البنيان، فنسعى من أجل خير الجماعة ومنفعتها ال من أجل مصلحة فرديّة أو مجد 
 باطل.

 في العطاء
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إنجيل اليوم يحدثنا عن العطاء المادي الذي يجعل صاحبه قائًما في حضرة هللا إلى منتهى الدهر. ولكن الكًلم أوسع 
( ألنه يكسر قلبه ليعطيه ٩: ٩كورنثوس ٢« )وبّره يدوم إلى األبد»هله. فالكريم كريم النفس من العطاء المادي وأ

 للناس فيشيع كرم النفس في الناس.

القلب البشري إذا انطوى على نفسه يذبل. هللا ال يقيم في القلب المنفرد بل يأتي إلى القلب كلما انفتح. وعلى قدر  
 (.٢٩: ٢٥)متى « من له يُعطى فيزاد»بهذا المعنى  ما يعطي من ذاته فهو الُمعطى له.

من له نفس كريمة فاهلل يريدها دائما في جمال وبهاء. والرب إذا نزل في القلب فإنه قادر على تحطيم الحواجز 
كلها. وهللا ينتقل من قلب إلى قلب وليس له عرش سوى النفس البشرية يتربع فيها ويًلطفها ويجعلها تلطف 

 بالنفوس.

القداس نتكئ معا على صدر الحبيب في عشاء سري، والعشاء المقّدس الذي نقيمه انما هو دعوة لكي نتكئ في 
 جميعا على صدر يسوع كما فعل يوحنا في يوم مبارك من تاريخ الناس.

نا دانه هو اليوم ال غًدا ذلك الذي نجيء فيه إلى السيد لنسمع منه كلمات لطف وليسمع منا كلمة توبة. فإذا نحن ع
إلى هللا فإنما نعود إلى البشر جميعا لكونهم أبناء هللا، ألن الذي ال يحب اإلنسان الذي يراه فكيف يحب هللا الذي ال 

 يراه؟

واإلنسان الذي يطلب هللا الينا ان نحبّه هو هذا الذي معنا وإلينا، وليس لنا ان نبعد كثيرا في المدى حتى نجد اإلنسان 
ولى بالذكر هو ذاك الذي آذيناه أو الذي تأذى من دون ان نقصد نحن ان نؤذيه. فالنفس الذي يجب ان نحبّه. واأل

البشرية هشة مكسورة وقد ال يكون ألحد في ذلك مسؤولية، وقد نكون جميعا بالكسل أو اإلهمال أو التغاضي أو 
ية روحين معا في مسؤولالنسيان أو التناسي مسؤولين جميعا عن أية نفس تألمت بسبب هذا الوجود. ولذا كنا مط

واحدة في حضرته تعالى تحت الذنب وتحت الرحمة في آن واحد كي نظهر ألولئك الذين تألموا ولكي نرتمي 
وإياهم على صدر يسوع وهو القادر ان يشفي كل نفس، وقد جاء حسب قوله ليشفي المنكسري القلوب )مزمور 

 (، ليرضي الناس في الكون.٣: ١٤٦

(، اليوم ان سمعتم صوته فصوته عذب وأنغامه تجعلنا ٧: ٣)عبرانيين « ته فًل تُقّسوا قلوبكماليوم ان سمعتم صو»
 في فردوس ُمقيم. ولهذا نطّهر أنفسنا بتوبة اليه تعالى، ونجثو عند قدميه معا، وتنتصر قلوبنا برحمة نسألها.

 ا يدوم إلى األبد.إذا انفتحت نفوسنا إلى عطاء الرب، فنحن عندئذ كرماء، وإذ ذاك نعطي وبّرن

المسيح سيدنا، المسيح راعينا، لنصبح اليه كما كان هو إلينا، وبهذا يَُسّر، وبذا نفرح ونكون كما شاء هو ان نكون 
 متمتعين بفرح وسًلم ونِعَم.

 جاورجيوس مطران جبيل والبترون وما يليهما )جبل لبنان(.

 

Spiritual Insights from St. Paisios of Mt. Athos : Question: ELDER, when the 

Apostle Paul writes, “the fruit of the Spirit is love, joy...” does he mean that joy is an 

indication of a proper life?  

Elder: Yes, because there is a worldly joy and divine joy. When something is not 

spiritual, pure, there cannot be true joy and peace in the heart. The joy experienced by 

a spiritual person is not the worldly joy sought by many today. Let’s not mix things 

up. Did the Saints have the kind of joy we are seeking today? Did the Panaghia [All-

holy one] have such joy? Did Jesus go around laughing? Which Saint has gone 

through this life without pain? Which Saint had the joy sought by many present-day 

Christians who do not want to hear anything unpleasant, who do not want to worry or 

lose their serenity? If I do not want to worry or be troubled so that I may be happy, if I 

do not want to lose my serenity so that I may be meek, than I am indifferent! Spiritual 

meekness and meekness out of indifference are two different things. Some people say, 

“I must be cheerful because I am a Christian. I must be calm because I am a 

Christian.” Such people are not Christians. Do you understand? That is indifference, it 
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is worldly joy. One who has these worldly elements is not a spiritual person. A 

spiritual person is a mass of pain. That is to say, a spiritual person is pained over 

circumstances, over people, but is compensated for this pain by divine consolation. He 

does feel pain, but inside he also feels divine consolation, for God is pouring blessing 

from Paradise and man is overjoyed with divine love. This is the joy, the spiritual joy, 

which is not expressed but, rather, abounds in the heart.”  

Announcements 

1. Feast Days Celebrated in November: Please mark your calendars and join us  

a. St. Raphael of Brooklyn: Friday November 6th: Orthros 6 PM followed by the Divine 

Liturgy.  

b. Entry of the Theotokos: Friday November 20th, Orthros 6 PM, followed by the Divine 

Liturgy. 

1. “Honor the Lord with your substance and with the first fruits of all your produce; then your 

barns will be filled with plenty, and your vats will be bursting with wine.” Taken from the 

Stewardship website of the Antiochian Archdiocese (stewardship/Antiochian.org) 

 Stewardship involves giving the first fruits of our time, our talents, and our resources 

to the glory of God. Everything we do at work, at play, and with our families must find 

us behaving in ways which glorify God. This is not only our duty as Orthodox 

Christians, it is a way of life which brings us the greatest joy and fulfillment. Our parish 

provides all of us with a place to worship and with a place to receive the holy sacraments 

of the Orthodox faith. For this we must be eternally thankful. Our parish also sponsors 

activities and programs designed to raise funds for worthy projects and to provide 

fellowship for our families. Our help and support of these activities is part of what we 

mean when we use the word stewardship. What does it mean to offer our, “first fruits?” 

Before we pay our monthly bills, we must set aside a portion of our resources in 

thanksgiving to God for His many blessings. 

2. Teens from Edmonton: Teens from our sister parish of St. Philip will be visiting our teens on 

November 11th. All teens are invited to attend the activities starting at 10.30 AM. Parents, we need 

your help, please see Mary Basmajian.  

3. Business Directory: Many people in our community own businesses. Please, give Father your 

business card, Father would like to create a business directory for our members. We should support 

our brothers and sisters, members of our Christian community in Calgary. 

4. Food for The Hungry: Please, bring canned and non-perishable food for the poor people. The drive 

will continue until the end of the year. The non-perishable food will be distributed to local homeless 

shelters.  

5. Fasting: Orthodox people fast every Wednesday and Friday. Also, we fast before Holy Communion 

starting at midnight unless you are taking medication or pregnant. See Father.  

6. Vespers Every Wednesday: followed by Bible Studies. 


