


Saturdays:
5:30 - 6:30 PM Beginners & Advanced 

     Hymns Classes
5:30 - 6:30 PM Servants Meeting
5:30 - 7:30 PM Deacons School
6:30 - 7:30 PM Church School: PreK-HS
6:30 - 7:30 PM Adult Bible Study Meetings
7:30 - 8:00 PM Vespers
8:00 - 10:00 PM Midnight Praise
8:00 - Open Confessions

Sunday:
8:00 - 11:30 AM Divine Liturgy
11:15 - 11:45 AM Children’s Hymns Class
11:30 - 12:30 PM  Agape/Fellowship Hour
11:30 - 12:30 PM College & Grads Meeting
11:30 - 12:30 PM    Young Professionals &  

     Young Families Meeting
11:30 - 12:30 PM Pre-Servants Meeting

Wednesday:
8:30 - 10:30 AM Divine Liturgy
10:30 - 12:30 PM Seniors’ Meeting
7:30 - 8:30 PM Adult Deacons’ Class

Friday:
8:00 - 10:00 AM Divine Liturgy
6:30 - 7:30 PM Jr. High & High School

     Youth Meetings
7:30 - 9:00PM Youth Fellowship
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Do  Not  Give  In  To  Lusts   
by  Archdeacon  Habib  Guirgus   

Resist  your  unorganized  lusts,  and  do  not  follow  your  instinct,  which  
seems  to  be  attractive  and  good  at  first.  
  
Control  your  heart's  desires,  so  you  won't  be  fooled  easily,  and  
restlessness  will  not  find  room  inside  you.   

The  fruits  of  resisting  and  offending  lusts  and  desires  are  peace  to  the  
soul  and  tranquility  to  the  spirit.   

Subject  and  discipline  your  desires,  to  subdue  it  to  accept  simple 
matters.  Teach  it  not  to  revolt  and  be  angry  against  what  does  not  
seem  fit,  for  our  lusts  deceive  us,  our  passions  cause  us  to  be  
restless,  and  our  senses   
can  seduce  us.   

The  worst  punishment,  man  can  receive,  is  that  God  leave  him  to  his  
lusts  and  deliver  him  to  his-self!  The  Lord  said;  "But  My  people  would  
not  heed  my  voice,  and  Israel  would  have  none  of  me.  So  I  gave  
them  over  to  their  own  stubborn  heart,  to  walk  in  their  own  
counsels"  (Psalm  81:11,  12).  And  the  apostle  Paul  said;  ”And  even  as  
they  did  not  like  to  retain  God  in  their  knowledge,  God  gave  them  
over  to  a  debased  mind,  to  do  those  things  which  are  not 
fitting"  (Romans  1  :28).  So,  if  man  is  delivered  to  his-self,  and  the  
grace  of  God  departed  from  him,  eventually  he  will  fall  into  the  hands  
of  a  vicious  enemy,  which  in  turn  will  let  him  taste  wrath  and  woe,  for  
when  the  grace  of  God  departs  the  person,  it  is  a  terrible  hell,  which  
brings the  worst  fear.  
  
Beware,  O  beloved,  that  the  divine  care  does  not  leave  you,  and  do  
not  calm  down  until  you  walk  in  the  path  of  grace.  
  
Come  close  to  Jesus'  feet,  and  weep  and  sigh  fervently,  till  He  takes  
you  unto  Him,  and  pulls  you  away  from  your  desires  and  lusts,  which  
can  throw  you  into  Hades.   

Those  who  follow  their  fleshly  desires  and  lusts,  are  likened  to  the  
run-away  horse,  which  is  out  of  control,  thus  taking  them  from  
corruption  to  another  worse  than  the  first,  till  it  put  them  into  eternal  
punishment.   

Do  not  obey,  O beloved,  your  lusts,  and  do  not  allow  your  desires  to  
control  you  or  push  you  around,  otherwise  the  divine  grace  will  
despise  you,  and  if  God's  grace  and  His  mercy  left  you,  who  do  you  
have  to  run  to  or  depend  on? 
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AXIOS!  AXIOS!  AXIOS! 

St. Mary & St. Verena  
Church 

Congratulates 

Fr. Joseph Boules 

On the 21st Anniversary  
of his ordination. 

May the Lord preserve your 
priesthood and keep you for 

us always!
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Calendar of Events:  

June 2018 
Friday, June 1  
 - Feast of the Entry of the Holy Family Into Egypt 

Sunday, June 10  
 - Feast of Saint Abraam 

Monday, June 11 
 - 7:00pm - Monthly Women’s Group Meeting 

Sunday, June 17  
 - 11:30am - Annual Graduation Celebration 

Wednesday, June 20  
 - Feast of Archangel Gabriel 

Saturday, June 30 
 - Diocese Marriage Enrichment Seminar (see page 12) 
  

latest calendar updates are posted at 
www.saintverena.org
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St. Mary & St. Verena Church 
offers her condolences to the families of the reposed: 

Mrs. Fifi Sorial  
mother of Mrs. Margeret Rofaeel, wife of Mr. Fayez Rofaeel 

Mrs. Ensaf Estegy  
mother of Mrs. Mary Henein, wife of Mr. Adel Henein 

May the Lord repose their souls  
and comfort the families through the gifts of the Holy Spirit.

http://www.saintverena.org/calendar
http://www.saintverena.org/calendar
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Congratulations to Mr. & Mrs. Marco & Marin Hanna 
on the baptism of their daughter 

Marielle (Mariam) Hanna

Congratulations to the beautiful new couple on your marriage 
Dr. & Mrs. Bishoy & Fibronia Elbebawy
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Youth Trip to the King Tut Exhibit 
at the CA Science Center

Women’s Fellowship Brunch



ANNUAL CHURCH FAMILY RETREAT
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SAN DIEGO MARRIOTT 
MISSION VALLEY

Saturday, Sept. 1 - Monday, Sept. 3 
- Rated 4.5 Stars on TripAdvisor 
- Just completed $9Million renovation 
- Each room has Private Balcony, Mini-Fridge 
- Room Microwave available upon request 
- Free High-Speed Wireless Internet 
- Large heated pool with Jacuzzi  
- Poolside loungers, cabanas & hammocks 
- Fitness Center 
- Evening Turndown Service 
- Easy Access to San Diego attractions 
- Steps from the Rio Vista Trolley Station 
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الذي يحب.. يتحمل 

ملثلث الرحمات البابا شنودة الثالث  

 ال أريد في هذا املقال أن أحدثكم عن التحمل بصفة عامة, فالتحمل 
موضوع طويل, وله أسباب عديدة, وهناك من يتحمل بسبب اتصافه 

بالوداعة والهدوء, وهناك من يتحمل بسبب تواضعه, أو بسبب الحكمة 
وتجنب عواقب األمور, أو ألسباب أخري. 

ولكن موضوعنا اآلن هو التحمل بسبب املحبة, املحبة التي تتحمل كل 
شيء, فالذي يحب شخصا, يكون مستعدا أن يتحمل كل تصرفاته كما 

انه يتحمل من أجله. 

ومن أمثلة املحبة في التحمل: محبة األمومة واألبوة, ومحبة األم التي 
تتحمل متاعب الحمل والوالدة والرضاعة ومتاعب الصبر في تربية 

الطفل والعناية به, في غذائه وفي نظافته وفي االهتمام بصحته, وفي 
تعليمه النطق والكالم, وفي الصبر علي صراخه وصياحه وعناده, إلي 

ان يكبر. 

كذلك محبة األب في تربية أبنائه وتحمله مشقة العمل بجميع الطرق 
لإلنفاق عليهم وتوفير جميع احتياجاتهم. 

ومن أمثلة حب التحمل أيضا: محبة الجنود لوطنهم فمن أجل محبة 
الوطن يتحملون مشاق التدريب والحرب, والتعرض للموت أو لإلثارة, 

وربما يتحملون فقد بعض أعضائهم مع جروح أو تشوهات, وفي 
الوضع نفسه نقول علي ما يتحمله رجال الشرطة لحفظ األمن. ومن 
أمثلة حب التحمل: تحمل الشهداء والقديسني من أجل محبتهم هلل, 

وأيضا ما تحمله الرسل واألنبياء من تعب ومشقة في نشر الدين, كل ذلك 
بصبر كثير, وفي شدائد وضيقات وفي تعب وأسهار وأصوام. 

ننتقل إلي الحديث عن محبة الغير وتحمل تصرفاتهم: فنذكر املحبة 
التي تتحمل الغير وتسامحه, والتي تتحمل اإلساءة, وال ترد باملثل, 

واملحبة التي ال تشكو من املسيء وال تشهر به, املحبة التي تنسي 



اإلساءة وال تخزنها في ذاكرتها كما يفعل البعض ألشهر وسنوات, املحبة 
التي ال تقول باستمرار هذه حقوقي وكرامتي! 

املحبة التي تتحمل: هي محبة الشخص صاحب القلب الكبير الواسع 
الذي يتحمل العتاب وال يتضايق حتى لو كان العتاب بألفاظ صعبة, 

وبقلبه الكبير يتحمل حتى الفكاهة ولو كانت بأسلوب يبدو فيه التهكم. 

علي أن يكون التحمل بغير ضجر وال تزمر وال ضيق بل بصدر رحب وروح 
طيبة ال يتمركز فيه اإلنسان حول ذاته وحول كرامته, فطبيعي أن املحبة 

التي تطلب ما لنفسها, وبالتالي تتحمل كل شيء وال تحتد وال تثور, 
املحبة التي ال تتفاخر بل تتحمل. 

بعض الناس ال يتحملون الذين ال يفهمونهم, ومن هنا كانت مشكالت 
األذكياء مع الجهالء, أو مع األقل منهم فهًما, لذلك يحدث أحيانا أن يبتعد 

مثل هؤالء األذكياء عن كثير من الناس الذين ال يفهمون بسرعة, وقد ال 
يتحمل الواحد منهم طول الوقت في إقناع غيره, فيتحاشاه أما الذي في 
قلبه حب فإنه يطيل أناته علي غيره, ويصبر وهكذا يضم إليه قليل الفهم 

ويتحمله, بل يرجو منه خيرا وهكذا يتعامل مع األطفال. 

القلب الضيق الخالي من الحب هو الذي ال يتحمل اآلخرين, أما القلب 
الواسع فيستطيع أن يتحمل الناس, لذلك يا أخي كن متسًعا في قلبك 

وفي صدرك وفي فهمك, وال تتضايق بسرعة, واعرف ان املجتمع فيه أنواع 
متعددة من الناس وليسوا جميعا من النوع الذي تريده, فيوجد فيهم 

كثيرون لم يصلوا بعد إلي املستوي املثالي وال إلي املستوي املتوسط, 
وعلينا أن نحبهم جميعا. (انظر املزيد عن هذا املوضوع هنا في موقع 

األنبا تكال في أقسام املقاالت والكتب األخرى). وباملحبة ننزل إلي 
مستواهم لنرفعهم إلي مستوي أعلي, وهكذا نتأنى عليهم ونترفق بهم 

ونتحمل كل ما يصدر عنهم من جهاالت ونصبر عليهم حتى يصلوا. 

ال تقل الناس متعبون بل بمحبتك تتعامل معهم وتحاول أن تصلح من 
طباعهم, ولو كنت ال تتعامل إال مع املثاليني عليك أن تبحث عن عالم آخر 

تعيش فيه. 
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في إحدى املرات قال لي شخص: أنا لم أعد أتحمل (فالن) إطالًقا انه 
شخص ال يطاق وال يمكن تحمله! فقلت له: وكيف إذن تحمله اهلل منذ والدته 
حتى اآلن؟! وكيف تحمل غيره من أمثاله منذ بدء الخليقة إلي يومنا هذا؟! 

وقال لي آخر: (وفالن) يقول الكلمة ويرجع فيها فكيف يمكن أن أعاشره؟! 
إن عشرته ال تحتمل فقلت له: وكم مرة تعهدنا هلل بشيء ورجعنا في كل 

تعهداتنا؟! وكم مرة وعدناه ولم نف بوعودنا؟ ومع ذلك تحملنا اهلل؟ كم مرة 
نذرنا هلل نذورا ولم نف بها, وكان اهلل يعرف ذلك ملعرفته باملستقبل ومع ذلك 

حقق لنا ما كنا نطلبه في نذرنا. 

وكم مرة قدمنا هلل توبة كاذبة ونعود بعدها إلي خطايانا السابقة؟! ومع كل 
ذلك يتحملنا اهلل ويطيل أناته علينا, حتى نعود ونتوب مرة أخري. 

وكم مرة يأتي موعد الصالة ونقول ليس لدينا وقت اآلن لنصلي يقول 
التراب والرماد للخالق العظيم ليس لدي وقت أكلمك فيه!! ويتحمل اهلل هذا 

التراب. فإن كان اهلل يتحملنا في كل هذا فلماذا ال نتحمل غيرنا؟! 

نقطة أخري وهي أن الذي يحب اهلل ال يتضايق إذا صلي, ولم يشعر 
باستجابة الصالة, فيشك في محبة اهلل وعنايته, ويظن أن اهلل قد نسيه! 

بينما اهلل يعمل دائما في الوقت املناسب حسب حكمته. 

كذلك الشخص املحب هلل يتحمل التجارب واملشكالت وال تتزعزع محبته 
مهما طال وقت التجربة ومهما ازدادت حدتها, بل يقول في ثقة: "ُكلَّ 

األَْشيَاِء تَْعَمُل َمًعا لِْلَخيِْر" (رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 8: 28) 
ويتحمل وال يتعجل حل املشكالت, بل يعطي املشكلة مدي زمنيا يحلها اهلل 

فيه, في الوقت املناسب الذي يراه اهلل مناسبا وبالطريقة التي يراها اهلل 
مناسبة. 

وهكذا باملحبة يتحمل الناس ويتحمل صبر اهلل في عالج مشكالته. 
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Please send all your church-mail to 
P.O. Box 2035 

Yorba Linda, Ca. 92885 




