


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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Who is the Holy Spirit?   
  

THE DIVINITY OF THE HOLY SPIRIT  
St. Peter said that to lie to the Holy Spirit means to lie to God 
(Acts 5:4), and since He is the Spirit of God and the Spirit of the 
Lord, so He is God (Job 33:4, 2 Cor. 3:3; Isa. 61:1).  

This Comforter, the Holy Spirit descended and came upon the 
Apostles in the Day of Pentecost (Acts 2:1-4). He is the One, God 
promised to send in the book of Joel, “I will pour out My Spirit on 
all flesh; Your sons and your daughters shall prophesy, Your old 
men shall dream dreams, Your young men shall see visions” (Joel 
2:28-32), and St. Peter mentioned that this prophecy was fulfilled 
in the Day of Pentecost (Acts 2:16, 17).  

He is the Spirit of God and the Spirit of His Son as well (Gal. 4:6), 
“the Spirit of Christ” (1 Peter 1:11). He is also the “Spirit of 
Truth” (Jn. 14:17), “When He, the Spirit of Truth, has come, He 
will guide you into all truth…” (Jn. 16:13).  

The evidence of the Divinity of the Holy Spirit that He is One of 
the Holy Trinity: He is One with the Fr. and the Son. The Lord 
said to His disciples, “Make disciples of all the nations baptizing 
them in the name of the Fr. and of the Son and of the Holy 
Spirit” (Matt. 28:19). Notice here it is said, “in the name” and not 
the names (also I Jn. 5:7). His Divinity is proven also, that He is 
the Spirit of Life (Rom. 8:2; Ezek. 37:9, 10), and who can raise the 
dead except God alone. He is described in the creed by the title 
“The Life Giver.” Also, He is the source of inspiration and in the 
Creed, He is the “Speaker in the prophets”. That agrees with what 
St. Peter said in his letter, “Holy men of God spoke as they were 
moved by the Holy Spirit” (2 Pet. 1:21, see also 2 Tim. 3:16; Acts 
28:25).  

RESISTING THE HOLY SPIRIT  
The Holy Spirit works within us, but He does not cancel our 
freedom. He leads us to do good, but He doesn’t force us. He gives 
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us strength and we are still free to choose whether or not to use it. 
If anyone lives in complete obedience to the Holy Spirit and in 
strong fellowship with Him, he should be a saint and grow to the 
highest degree of holiness. However, many times one does the 
opposite and takes negative attitudes towards the Holy Sprit. The 
Bible gives us some examples of that…  

SINS AGAINST THE HOLY SPIRIT  
+ Quenching the Spirit: The right spiritual life is to be “fervent in 
spirit” (Rom. 12:11), but this fervency may not continue for 
internal or external reasons. For the internal causes, the apostle 
Paul says, “Do not quench the Spirit” (I Macc. 5:19).  

+ Grieving the Holy Spirit: When a man falls in sin, he grieves the 
Holy Spirit who dwells in him. The Bible says, “Do not grieve the 
Holy Spirit of God, by whom you were scaled for the day of 
redemption” (Eph. 4:30). Yet, God, in His love, when we fall, He 
tries to restore us again. His Holy Spirit convicts us of sin (Jn. 
16:8). Therefore, His Spirit works within us to lead us to 
repentance. So we have to yield to the Holy Spirit and not to resist 
Him.  

+ Resisting the Spirit: If anyone rejects the work of the Holy 
Spirit, he is resisting the Spirit.  Likewise  if a person takes a 
negative attitude and fights against the work of the Holy Spirit, he 
is resisting the Holy Spirit and will be in danger of a worse sin 
against the Holy Spirit which is:  

+ Blasphemy Against the Holy Spirit: This sin has no forgiveness. 
It is not denying the Divinity of the Holy Spirit, for those who 
renounced the Divinity of the Holy Spirit in the 4th century at the 
time of Macdonius’ heresy then returned to the right faith and the 
church accepted them. It is rejecting every work of the Holy Spirit 
in the heart, mind and will, a complete rejection throughout one’s 
lifetime, which leads to God’s rejecting this person and the devil 
devours him.  

(source:  www.lacopts.org) 



Issue 247       Page !5

The Mission - Volume 22     May, 2018

Annual Easter Show!
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Calendar of Events:  

May 2018 
Tuesday, May 1  
 - Feast of Saint George 

Tuesday, May 8  
 - Feast of Saint Mark the Evangelist 
 - 7:00pm - Monthly Women’s Group Meeting 

Wednesday, May 9  
 - Feast of the Birth of the Holy Theotokos, Saint Mary 

Friday, May 11  
 - Youth Trip to Angels Baseball Game 

Tuesday, May 15  
 - Feast of Saint Athanasius 

Wednesday, May 16  
 - Youth Trip to Angels Baseball Game 
 - 6:30pm - Vespers for the Feast of the Ascension 

Thursday, May 17  
 - Feast of the Ascension 
 - 8:30am - Divine Liturgy 

Friday, May 18  
 - 7:00pm - Annual Ecumenical Prayer Service 

Sunday, May 20  
 - 4:00pm - Servants’ Fellowship & Barbecue 

Sunday, May 27  
 - Feast of the Pentecost 
 - 8:00am - Divine Liturgy 
 - 12:30am - Kneeling Prayers 

Monday, May 28  
 - Apostles Fast Begins 

latest calendar updates are posted at 
www.saintverena.org
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Annual Easter Picnic!
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Annual Easter Picnic!



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 



Our new Church Sign!
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Congratulations to Mr. & Mrs. Mike & Christine Kerr 
on the baptism of their daughter  

Isabella (Isadora) Kerr
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St. Mary & St. Verena Church 
offers her condolences to the families of the reposed: 

Mr. Assad Abdelmallak  
brother of Mrs. Amira Bishay, wife of Mr. George Bishay 

Mr. Magdy Ibrahim  
brother of Mr. Morcos Khalil, husband of Mrs. Vivian Khalil 

May the Lord repose their souls  
and comfort the families through the gifts of the Holy Spirit.
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لقاءات عجیبة في القیامة 
لمثلث الرحمات 

قداسة البابا شنوده الثالث  

 نحن قد تعّودنا في كل عام أن نتحدث عن القیامة العامة، وما تحوي من معاٍن 
وأفكار وتأمالت، عارفین األھمیة العظمى لقیامة األموات، التي لوالھا لتشابھ البشر 

مع الحیوانات والحشرات والھوام، تلك التي تنتھي حیاتھا بالموت وبعده الفناء... أما 
البشر فیمتازون بأن لھم حیاة أخرى بعد الموت أولھا القیامة التي یدخلون بھا إلى 

الحیاة األبدیة التي ال تنتھي.  

ومن نَِعم القیامة إنھا تفتح الباب للقاءات كثیرة وعجیبة ومجیدة، ما كان ممكنًا أن 
تحدث إطالقًا بدون القیامة...  

أول ھذه اللقاءات: لقاء اثنین كانا متالزمین ومتزاملین طول العمر كلھ، ال یفترقان 
لحظة واحدة. بل إنھما كانا في وحدة عجیبة واندماج فوق الوصف... وأعني بھذین 
االثنین: الروح والجسد في كل إنسان. وفي الوحدة التي عاشاھا، كانت مشاعرھما 
تندمج. فإن فرحت الروح، یبتسم الجسد أو یضحك ویتھلل. وإن حزنت الروح، فإن 

الجسد یكتئب أو یبكي. وإن دخلت الروح في مجال الصالة، فإن الجسد یركع أو 
یسجد أو یقف في خشوع وما إلى ذلك من نواحي المشاركة في كل المشاعر 

 .Psicosomatica "واالنفعاالت التي یسمونھا في عالم الطب "سیكو سوماتیك
حقًا كل منھما لآلخر شریك العمر. ھذان الصدیقان المتالزمان افترقا بالموت. 

فصعدت الروح إلى فوق، ونزل الجسد إلى أسفل وُدفن. وبقیت الروح حیة لم تمت. 
أما الجسد فتحلل وتحّول إلى تراب. ومّرت مئات أو آالف السنین على االفتراق 

الكامل بین الروح والجسد.  

وأخیًرا بالقیامة قام الجسد، وأرسل هللا الروح لتتحد بالجسد وبال شك أنھا وجدتھ 
یختلف في بعض األحوال عما كان من قبل. ألن هللا ال یقیم جسًدا بعیوب كانت لھ. 

فاألعمى ال یقوم أعمى، بل یقوم ببصٍر جید. واألعرج والكسیح ال یقومان كما ھما، 
بل بأرجل سلیمة. وھكذا باقي المعوقین ال یقومون بأیة إعاقة. وأیًضا المشّوه 

والدمیم یمنحھما الرب في القیامة جماًال. والذین بُترت أعضاء من جسھم في حوادث 
أو جراحات، وُرّكبت لھم أعضاء تعویضیة، كل أولئك یقومون بأعضاء طبیعیة 

سلیمة... 
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ھنا ویقف أمامنا سؤال ھو: كیف ستتعرف الروح على جسدھا لكیما تتحد بھ، بعد 
تلك الغربة الطویلة والتغیرات الكثیرة؟ الشك أن ذلك معجزة أخرى! ھل ھي ترجع 

إلى ذاكرة عجیبة للروح؟ أم أنھا نعمة معرفة موھوبة لھا؟! 
المھم أن كل روح تتحد بجسدھا. ثم یقفان مًعا أمام هللا العادل في یوم الحساب 

الرھیب أو یوم الدینونة العامة لكي یقدما حسابًا عن كل ما فعاله خالل عمرھما 
األرضي، خیًرا كان أم شًرا مما اشتركا فیھ مًعا. وبعد صدور حكم هللا علیھما، یذھبان 

مًعا إلى مصیرھما األبدي...  

ھذا ھو اللقاء األول في القیامة. وماذا عن اللقاء الثاني؟ إنھ لقاء األحباء مًعا، 
واألقارب والمعارف واألصدقاء.. منھ لقاء األسرة التي فُقد لھا حبیب بالموت. ومرت 

على ذلك سنوات لھم في الحزن والبكاء علیھ. ثم یكون اللقاء معھ في القیامة 
العامة... إنھ لقاء األرامل باألزواج، أو لقاء الیتامى باآلباء واألمھات... 

وھنا أضع مثاًال نادًرا، وھو رجل مات وقد ترك زوجتھ حبلى، فولدت ابنا بعد موت 
أبیھ، لم یَر أباه قط، وال یعرف شكلھ. ھذا كیف سیتعرف على أبیھ في وقت 

القیامة؟! 
مثال آخر وھو التعّرف على سلسلة األنساب: أي تعّرف شخص على جّده وأبى جّده، 

وجّد جّده، وجّد جّد جّده، إلى آخر السلسلة؟! من سیقوم بتعریف األسرة على 
أصولھا..؟! 

ثم إذا كانت األجساد ستقوم روحیة غیر مادیة. كما نعتقد ? فكیف ستكون عملیة 
التعّرف أو التعریف؟ 

ثالث لقاء ھو لقاء الناس عموًما، بعضھم بالبعض؟ علًما بأن اللقاء في النعیم األبدي 
سیكون فقط لألبرار مع األبرار. أما الخطاة فإنھم سیطرحون خارًجا في الظلمة، بعیًدا 

عن نور هللا ونور مالئكتھ وقدیسیھ...  

وھنا تخطر لي بعض أسئلة منھا: 
أم بارة كان لھا ابنان: أحدھما بار ذھب إلى السماء، ورأتھ معھا، واالبن اآلخر لم 

یستحق أن یدخل السماء، فلم تره أمھ، ولن تراه... ماذا یكون شعورھا وعاطفتھا من 
نحوه، مع معرفتنا بأن مكان النعیم األبدي قد ھرب منھ الحزن والكآبة والتنھد. إنھ 
مكان للفرح الكامل الدائم. فھل تلك األم التي فقدت أحد ابنیھا في األبدیة، سینعم هللا 

علیھا بنسیانھ تماًما، وكأنھ لم یُولد؟ أم أن مشاعرھا ستكون كلھا مركزة في هللا وفي 
البر واألبرار، بحیث ال یخطر لھا على بال ذلك االبن؟! 

مثال آخر: إنسان بار مات قتیًال. وكان قاتلھ قد ندم من كل قلبھ على القتل، وتاب 
توبة حقیقیة، وقبِل هللا توبتھ وذھب إلى السماء. والتقى القاتل والقتیل مًعا في دار 



Issue 247       Page 15

The Mission - Volume 22     May, 2018

النعیم. كیف یكون شعورھما، وفي األبدیة ال توجد مشاعر خاطئة إطالقًا. یقینیًا 
سیلتقیان بكل مودة وحب وفرح. ولكن من أي نوع ستكون تلك المودة وذلك الفرح؟ 

النوع الرابع من اللقاء في العالم اآلخر، سیكون لقاء شعوب وأمم وأجناس، من 
األبرار من كل مكان. من الجنس اآلري إلى الجنس الزنجي، وما بینھما من أجناس 

حسب تقسیم علم األنثروبولوجى Anthropology: شعوب بیضاء وسوداء 
وصفراء بدرجاتھا وأنواعھا... حشد كبیر ال یحصى. ال أدرى كیف سیتعرفون 

بعضھم على البعض؟ أم أن هللا تبارك اسمھ سوف یصنفھم صفوفًا صفوفًا، وفرقًا 
فرقًا. حسب درجات إیمانھم ودرجات روحانیتھم ودرجات معرفتھم، والكل أبرار 

ومقبولون... ولكن ھل یمكن لقاء الكل بالكل؟ أم ھذا غیر ممكن؟ ھنا ویقف عقلي 
محتاًرا، ال یعرف كیف یجیب. وعلى رأى الشاعر "ذو الحجى من قال إني لست 

أدرى".  

ھنا تحضرني قصة أخ أرسل إلى قدیس شیخ متوحد، في أیامھ األخیرة یقول لھ: 
"اسمح لي یا أبي أن أزورك اآلن وأراك قبل أن تنطلق إلى مستواك العالي في 

األبدیة حیث ال یستطیع ضعیف مثلى أن یقترب". فھل یعنى ھذا أن درجات األبرار 
تكون في مستویات كل منھا أعلى من اآلخر، ولیست الُخلطة متاحة للكل! بل یرون 

من بعید دون أن یندمجوا معھم ویعطلوا ما ھم فیھ من متعة روحیة في األبدیة! 
إن كان األمر ھكذا فكیف یتاح لألبرار اللقاء الخامس الذي ھو اللقاء مع المالئكة وما 
ھم فیھ من درجات یعلو بعضھا بعًضا؟! أم أن في الحیاة األخرى عشرة مع المالئكة، 
دون أن یعنى ھذا اندماًجا شامًال؟ أم ھناك اندماج ألن عدد المالئكة ال یُحصى. فیمكن 

ألعدادھم الوافرة أن تندمج بالبشر األبرار، وبدء ذلك الشھداء منھم واألنبیاء 
والرسل وسائر القدیسین الذین سیكون لقاء األبرار بھم نوًعا من اللقاءات في 

األبدیة...  

أخیًرا یخیّل إلّى أنني تناولت موضوعات أعلى من مستوى فھمي البشرى. ویكفى أن 
نقول إنھ ستكون لنا في األبدیة لقاءات عدیدة تحدثنا عن أنواعھا. أما ُكنھ تلك 

اللقاءات ونوعیتھا، فإنھ من األمور التي لم تعلن لنا، وال یسوغ لنا الخوض في 
أعماقھا.. 

 




