


 

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

     Hymns Classes
5:30 - 6:30 PM Servants Meeting
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 Servants Prep Class
11:30 - 12:30 PM College & Grads Meeting

Wednesday:
8:30 - 10:30 AM Divine Liturgy
10:30 - 12:30 PM Seniors’ Meeting

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

     Youth Meeting
7:30 - 9:00PM Youth Fellowship
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The Kingdom of God 
 
Christ our Lord came for no other reason than to bring God's 
kingdom to man. who was not able to live with God after falling in 
sin. His very first public words are exactly those of His forerunner, 
John  the Baptist, "Repent for the kingdom of heaven  is at 
hand" (Matthew 3:2; 4: 17). Through His life,  Jesus spoke of the 
kingdom as in His Sermon on the Mount (Matthew 5:3, 10, 19, 20; 
7:21) or in His  parables (Matthew 13:1-52; 20:1-16; 
25:1-30 . . .  etc.). When He was asked by Pilate, Are You a 
King  then?" He replied, "You say rightly that I am a King.  For 
this  cause  I was born, and for this cause  I  have  come into the 
world, that I should bear witness to the truth" (John 18:37). 
 
On Palm Sunday, our Lord Jesus Christ entered  Jerusalem as a 
King. Since He was not competing  with Caesar, He didn't 
encounter any resistance  from the Romans. The problems rose 
internally  from His people, the Jewish leaders. There was 
a problem, however, in understanding the nature of His kingdom. 
 

THE NATURE OF THE LORD’S KINGDOM  
His kingdom was near by. The day when He would conquer Satan 
by His crucifixion was close. The Lord Christ wanted a spiritual, 
not an earthly  kingdom, based on love. The Jews,  at that time, 
wanted a kingdom like  the other earthly kingdoms, based 
on authority of the ruler like Samson or Gideon or Joshua. They 
also wanted  to show their mighty power expressed  in armed 
forces. They never thought  of a Godly kingdom. They 
shouted  "Hosanna the Son of David”, that is to  say,  "0  Son of 
David, save us". They requested a son of David as an heir to  the 
throne and crown of David, not the  Son of God. He wanted to 
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save them  from their iniquities, hence His name "Jesus" or "Savior" 
was chosen and  declared by the angel (Matthew 1 :2),  but they 
wanted salvation from the  Romans. He wanted to free them 
from the slavery to Satan and sins, which is bitterer than slavery to 
the Romans. Slavery to Caesar is limited to this earthly life, while 
slavery to Satan destroys man's eternity. He wanted to reign on the 
heart; they wanted Him  to reign on a physical throne. They never 
thought of what He told them, "Therefore if the  Son makes you 
free, you shall be free indeed” (John 8:36).  Therefore they refused 
Him and shouted later "No king but Caesar!" 
 

THE LORD JESUS AS THE KING 

We confess Jesus Christ is the King of His heavenly kingdom. He 
didn't refuse the kingdom in general,  only the earthly one. He 
refused the throne that  was given to Him by men, as St. John 
reported, after  the feeding of the multitude, "Therefore when 
Jesus  perceived that they were about to come and take Him by 
force to make Him king, He departed again  to a mountain by 
Himself alone" (John 6: 15). He told them "I do not receive honor 
from men" (John  5:41 ). He also refused the kingdom offered to 
Him by the  ruler of this world when the devil took Him up on 
an exceedingly high mountain, and showed Him all the kingdoms of 
the world and their glory; saying to Him, "All these things I will give 
You if You will fall down  and worship me" (Matthew 4:8, 9). The 
Book of Revelation  describes our Lord as the King of kings 
(Revelation 19: 16). Daniel also-described His eternal authority by 
saying, "Then to Him was given dominion and glory and a kingdom, 
that all peoples, nations,  and languages should serve Him. His 
dominion is an  everlasting dominion, which shall not pass away, 
and His kingdom the one which shall not be destroyed"  (Daniel 
7:14). At His birth, the three wise men, who  visited Him, were 
looking for a King (Matthew 2:2).  Even before that, Archangel 
Gabriel described Him as the King who will reign on the throne of 
His father David by saying, "He will be great, and will be called the 
Son of the Highest; and the Lord God will give Him the throne of 
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His father David. And He will reign over the house of Jacob forever, 
and of His kingdom there will be no end" (Luke 1:32, 33). 
 
The royalty of both our Lord Jesus Christ and King David were very 
similar. David was anointed a king a  long time before his 
enthronement; so was our Lord  (Hebrew 1 :8-12). David was 
enthroned after the defeat  of Saul, so was our Lord who was 
enthroned  after He defeated Satan on the cross on our 
behalf  (Psalm 95). The thief crucified on His side bore witness  to 
His royalty and divinity when he shouted saying  "Lord, remember 
me when You come into Your kingdom" (Luke 23:42). 
 
Starting by Palm Sunday, the Lord began practicing His authority as a 
King; and that was manifested  by cleansing the temple and 
by  changing the religious leadership.  On that day, the priests, 
Pharisees  and scribes were unable to confront  Him. They were 
afraid of the people! The only thing they did was to ask Him about 
his authority (Matthew 21 :23-27). The Lord Christ declared clearly 
to Pontius Pilate, while being mocked as King, that His kingdom is 
not of this world,  saying, "My kingdom is not of this world. If My 
kingdom were of this  world, My  servants would fight, so  that I 
should not be delivered to the  Jews; but now My kingdom is 
not from here" (John 18:36). It is a spiritual kingdom since He reigns 
over  the hearts of the believers throughHis cross. Through His 
sufferings, Jesus established His kingdom. 
 
The Coptic Orthodox Church calls the Lord Jesus Christ, the King 
of peace. At the eastern side of the churches, the icon of the Lord 
represents Him sitting on His throne surrounded with the four non 
corporeal creatures; symbolizing the four gospels. 

source:  St. Anthony Monastery
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Introducing: ACTS Kids!  
The first-ever Coptic Orthodox Theology Program for children! 
 
Welcome to the future of children’s education!  Now your kids can 
get an early start towards learning about apologetics, the Bible, the 
liturgy, and so much more about our Orthodox faith!   

To learn more, and  to register visit:  www.actskids.com

http://actskids.com
http://actskids.com


Calendar of Events:   
November 2019  

Fri, Nov 1 – Youth Meeting with Archdeacon Mark Soliman  

Fri-Sun, Nov 1-3 – Diocese Graduates & Young Professionals Retreat   

Sat, Nov 2 – Feast of Saint Luke the Evangelist  

Sat, Nov 2 – Diocese ACTS Kids Theology Program (visit www.actskids.com for more info) 

Sun, Nov 3 – Daylight Savings Time Ends (set clocks back one hour)  

Mon, Nov 4 – 7:00pm – Monthly Women’s Group Meeting  

Fri, Nov 8 – Youth Meeting with His Grace Bishop Kyrillos  

Mon, Nov 11 – Women's Group Fellowship Event  

Thu-Tue, Nov 14-19 – Women's Trip to St. Mary & St. Demiana Convent, Georgia  

Thu, Nov 21 – Feast of Saint Anna, the mother of the Theotokos Saint Mary  

Fri, Nov 22 – Feast of Archangel Michael 

Mon, Nov 25 – Feast of Saint Mina  
  
Tue, Nov 26 – Advent Fast Begins 

Thu, Nov 21 – Feast of Saint John Chrysostom 

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: 

Mr. George Costandy 
brother of Mr. Sami Costandy, husband of Dr. Nevein Costandy 

Mr. John Maurice Meshriky 
nephew of Mr. Sami Costandy, husband of Dr. Nevein Costandy  

 
May the Lord repose their souls  

and comfort the families through the gifts of the Holy Spirit.



Issue 265        Page !8

The Mission - Volume 23     November, 2019

Jr High & High School  
Youth Meeting 

Fridays at 6:30pm
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St. Mary & St. Verena Church Congratulates 
Fr. Andrew Hanna  

on the 5th Anniversary of his Ordination  

May God bless his service and keep his priesthood for many years! 
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Saint Luke Academy 
Ribbon Cutting Ceremony
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Congratulations to the beautiful new couple on your marriage 
Mr. & Mrs. Nader & Nancy Girgis
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صوم المیالد و عید المیالد المجید 
لماذا جاء السید المسیح إلى عالمنا؟ 

جاء لیخلص ما قد ھلك 

لقداسة البابا شنودة الثالث 
 ھذا یوضحھ اإلنجیلي بقولھ: "ألن أبن اإلنسان قد جاء لكي یطلب ویخلص ما قد ھلك" (لو10:19) وھذ1 

یعنى  الخطاة الھالكین. ولماذا جاء یخلصھم؟ السبب أنھ أحبھم على الرغم من خطایاھم!! وفي ھذا یقول 
الكتاب: "ھكذا أحب هللا العالم حتى بذل أبنھ الوحید، لكي ال یھلك كل من یؤمن بھ، بل تكون لھ الحیاة األبدیة" 

(یو16:3). أذن ھو حب أدى إلى البذل، بالفداء.  
قصة میالد المسیح إذن، ھي في جوھرھا قصة حب. 

أحب هللا العالم، العالم الخاطئ، المقھور من الشیطان، المغلوب من الخطیة……العالم الضعیف العاجز عن 
إنقاذ نفسھ! أحب ھذا العالم الذي ال یفكر في حب نفسھ حبًا حقیقیًا، وال یسعى إلى خالص نفسھ……بل العالم 

الذي في خطیتھ انقلبت أمامھ جمیع المفاھیم والموازین، فأصبح عالما ضائًعا. والعجیب أن هللا لم یأت لیدین 
ھذا العالم الخاطئ، بل لیخلصھ، فقال: "ما جئت ألدین العالم، بل ألخلص العالم" (یو47:12). لم یأت لیوقع 

علینا الدینونة، بل لیحمل عنا الدینونة. من حبھ لنا وجدنا واقعین تحت حكم الموت، فجاء یموت عنا. ومن أجل 
حبھ لنا، أخلى ذاتھ، وأخذ شكل العبد، وصار إنسانًا.  

كانت محبة هللا لنا مملوءة اتضاًعا، في میالده، وفي صلبھ.  
في ھذا االتضاع قبل أن یولد في مذود بقر، وأن یھرب من ھیرودس، كما في اتضاعھ أطاع حتى الموت، 

موت الصلیب، وقبل كل اآلالم واإلھانات لكي یخلص ھذا اإلنسان الذي ھلك.  
رأى الرب كم فعلت الخطیة باإلنسان!!! فتحنن علیھ…..  

كان اإلنسان الذي خلق على صورة هللا ومثالھ قد أنحدر في سقوطھ إلى أسفل، وعرف من 
الخطایا ما ال یحصى عدده، حتى وصل إلى عبادة األصنام "وقال لیس إلھ"….."الجمیع زاغوا 

وفسدوا مًعا" (مز 1:14-3)….. ووصلت الخطیة حتى إلى المواضع المقدسة. 
اإلنسان وقف من هللا موقف عداء. ورد هللا على العداء بالحب!!!! 

فجاء في محبتھ "یطلب ویخلص ما قد ھلك". وطبًعا الھالك ھو اإلنسان الذي عصى هللا وتحداه، وكسر 
وصایاه، وبعد عن محبتھ، "وحفر لنفسھ آباًرا مشققة ال تضبط ماء" (أر 13:2).. ولكن هللا – كما أختبره داود 

النبي "لم یصنع معنا حسب خطایانا، ولم یجازنا حسب آثامنا، وإنما….كبعد المشرق عن المغرب، أبعد عنا 
معاصینا" (مز10:103-12). ولماذا فعل ھكذا؟ یقول المرتل: "ألنھ یعرف جبلتنا. یذكر أننا تراب نحن" (مز 

 .(14:103
حقًا إن هللا نفذ (محبة األعداء) على أعلى مستوى….  

جاء الرب في ملء الزمان، حینما أظلمت الدنیا كلھا، وصار الشیطان رئیًسا لھذا العالم (یو30:14) وانتشرت 
الوثنیة، وكثرت األدیان، وتعددت اآللھة…. ولم یعد للرب سوى بقیة قلیلة، قال عنھا إشعیاء النبي: "لوال أن 

رب الجنود أبقى لنا بقیة صغیرة، لصرنا مثل سدوم وشابھنا عمورة" (إش9:1). 
وجاء الرب لیخلص ھذا العالم الضائع، یخلصھ من الموت ومن الخطیة.وقف العالم أمام هللا عاجًزا، یقول لھ: 

"الشر الذي لست أریده، إیاه أفعل"…… "لیس ساكنا في شيء صالح" ……"أن أفعل الحسنى لست 
أجد" (رو 17:7-19). أنا محكوم على بالموت والھالك.  ولیس غیرك مخلص (إش 11:43). ھذا ما تقولھ 

أفضل العناصر في العالم، فكم وكم األشرار الذین یشربون الخطیة كالماء، وال یفكرون في خالصھم!! 
إن كان الذي یرید الخیر ال یستطیعھ، فكم باألولى الذي ال یریده؟! 

إنھ حقًا قد ھلك ……لم یقل الكتاب عن المسیح إنھ جاء یطلب من ھو معرض للھالك، وإنما من قد 
ھلك….ألن "أجرة الخطیة ھي الموت" (رو 23:6). 

https://st-takla.org/Feastes-&-Special-Events/Coptic-Nativity-of-Jesus-Christ-Milad-El-Masih/Coptic-Jesus-Incarnation-Christmas-00-index_.html
https://st-takla.org
https://st-takla.org/Pope-1_.html
https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/His-Holiness-Pope-Shenouda-III-Books-Online/80-Taamolat-Fel-Milad/Contemplations-on-Nativiy__00-index-1.html
https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/14_SAD/SAD_078_02.html
https://st-takla.org/Feastes-&-Special-Events/Coptic-Nativity-of-Jesus-Christ-Milad-El-Masih/Coptic-Jesus-Incarnation-Christmas-00-index_.html
https://st-takla.org
https://st-takla.org/Pope-1_.html
https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/His-Holiness-Pope-Shenouda-III-Books-Online/80-Taamolat-Fel-Milad/Contemplations-on-Nativiy__00-index-1.html
https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/14_SAD/SAD_078_02.html
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والرب في سمائھ أستمع إلى آنات القلوب وھى تقول: قلبي قد تغیر: هللا لم أعد أطلبھ. والخیر لم أعد أریده. 
والتوبة ال أبحث عنھا وال أفكر فیھا، وال أریدھا. لماذا؟؟ ألن "النور جاء العالم، ولكن العالم أحب الظلمة 

أكثر من النور، ألن أعمالھم كانت شریرة" (یو19:3). وما دام قد أحب الظلمة أكثر من النور، إذن فسوف 
ال یطلب النور وال یسعى إلیھ!!!  

 ھذا العالم الذي یحب الظلمة، جاء الرب لیخلصھ من ظلمتھ. "إلى خاصتھ جاء، وخاصتھ لم تقبلھ" (یو 
11:1). وعدم قبولھم لھ معناه أنھم ھلكوا. والرب قد جاء یطلب ویخلص ما قد ھلك. رفضھم لھ ال یعنى أنھ 

ھو یرفضھم. بل على العكس یسعى إلیھم، لكي یخلصھم من ھذا الرفض. "ألنھ یرید أن الجمیع یخلصون 
وإلى معرفة الحق یقبلون" (1 تى 4:2). 

 كذلك جاء یطلب الوثنیین الذین یعبدون آلھھ أخرى غیره. ھم ال یعرفونھ. ولكنھ یعرفھم ویعرف ضیاعھم. 
وقد جاء لكي یطلبھم "النور أضاء في الظلمة. والظلمة لم تدركھ" (یو 5:1) ولكنھ لم یتركھم لعدم إدراكھم 

لھ. إنما جاء لیعطیھم علم معرفتھ. وقد قال لآلب عن كل ھؤالء الذین جاء لیخلصھم: "عرفتھم أسمك 
وسأعرفھم، لیكون فیھم الحب الذي أحببتني بھ، وأكون أنا فیھم" (یو 26:17).  

ما أكثر ما أحتمل الرب لكي یخلص ما قد ھلك.  
لست أقصد فقط ما أحتملھ على الصلیب ولكنى أقصد أیًضا ما أحتملھ أثناء كرازتھ من الذین رفضوه، حتى 

من خاصتھ!!! التي لم تقبلھ…. حقًا ما أعجب ھذا أن یأتي شخص لیخلصك، فترفضھ وترفض خالصھ. 
ومع ذلك یصر على أن یخلصك!!!!  

حتى الذین أغلقوا أبوابھم في وجھھ، صبر علیھم حتى خلصھم. كان في محبتھ وفي طول أناتھ، ال ییأس 
من أحد…..جاء یعطى الرجاء لكل أحد، ویفتح باب الخالص أمام الكل…."یعطى الرجاء حتى لألیدي 

المسترخیة وللركب المخلعة" (عب 12:12). "قصبة مرضوضة ال یقصف، وفتیلة مدخنة ال یطفئ" (مت 
20:12). إنھ جاء لیخلص، یخلص الكل. وكل ھؤالء مرضى وضعفاء وخطاة، ومحتاجون إلیھ. وھو قد قال: 

"ال یحتاج األصحاء إلى طبیب بل المرضى ما جئت ألدعو أبراًرا بل خطاة إلى التوبة" (مر 17:2). 
من أجل ھذا، لم یجد المسیح غضاضة أن یحضر والئم الخطاة والعشارین ویجالسھم ویأكل معھم ویجتذبھم 
إلیھ بالحب. ویقول للمرأة التي ضبطت في ذات الفعل: "وأنا أیًضا ال أدینك" (یو 11:8) ألنھ ما جاء لیدینھا 

بل لیخلصھا. 
 وھكذا قیل عنھ إنھ "محب للعشارین والخطاة" (مت 19:11).  

بل إنھ جعل أحد ھؤالء العشارین رسًوال من االثني عشر (متى). وأجتذب زكا رئیس العشارین للتوبة وزاره 
لیخلصھ ھو وأھل بیتھ، وقال: "الیوم حدث خالص ألھل ھذا البیت إذ ھو أیضا إبن إلبراھیم" (لو 9:19). 

فتزمروا علیھ قائلین: "أنھ دخل لیبیت عند رجل خاطئ"  ولكنھ كان یطلب ویخلص ما قد ھلك. 
 إنھ لم یحتقر الخطاة مطلقا، فاالحتقار ال یخلصھم! إنما یخلصھم الحب واالھتمام، والرعایة واالفتقاد، 

والعالج المناسب…..العالم كلھ كان في أیام المسیح "قصبة مرضوضة وفتیلة مدخنة". فھل لو العالم فسد 
وھلك، یتخلى عنھ الرب؟! كال… بل یعیده إلى صوابھ.  

حتى الذین قالوا اصلبھ، قدم لھم الخالص أیًضا. وقال لآلب وھو على الصلیب: "یا أبتاه أغفر لھم، ألنھم ال 
یدرون ماذا یفعلون" (لو 34:23). ولماذا قال: "أغفر لھم"؟….ألنھ جاء یطلب ویخلص ما قد ھلك. ولھذا 

فتح باب الفردوس أمام اللص المصلوب معھ….. 
لم یكن ینظر إلى خطایا الناس، إنما إلى محبتھ ھو. لم ینظر إلى تعدیاتنا، إنما إلى مغفرتھ التي ال تحد. أما 
تعدیاتنا فقد جاء لكي یمحوھا بدمھ. وحینما كان ینظر إلیھا، كان یرى فیھا ضعفنا. لذلك قال لھ المرتل: "إن 

كنت لآلثام راصًدا یا رب، یا رب من یثبت؟! ألن من عندك المغفرة" (مز 130). 
إنھ درس لنا، لكي ال نیأس، بل نطلب ما قد ھلك. ھناك حاالت معقدة في الخدمة نقول عنھا: "ال فائدة فیھا"، 

فنتركھا ونھملھا كأن ال حل لھا، بل نقول إنھا من نوع الشجرة التي ال تصنع ثمًرا، فتقطع وتلقى في النار 
(یو 10:3). أما السید المسیح فلم ییأس مطلقًا، حتى من إقامة المیت الذي قال عنھ أحباؤه إنھ قد أنتن ألنھ 

مات من أربعة أیام (یو 11). 
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وھذا درس لنا أیًضا لكي نغفر لمن أساء إلینا. ألن الرب في تخلیصھ ما قد ھلك، إنما یغفر لمن أساء إلیھ. 
فالذي ھلك ھو خاطئ أساء إلى هللا. والرب جاء یطلب خالصھ……!! كم مالیین وآالف مالیین عاملھم الرب 

ھكذا، بكل صبر وكل طول أناة، حتى تابوا وخلصوا. وبلطفھ أقتادھم إلى التوبة (رو 4:2). 
كثیرون سعى الرب إلیھم دون أن یفكروا في خالصھم. وضرب مثاًال لذلك: الخروف الضال، والدرھم المفقود 

(لو15). ومثال ذلك أیضا الذین یقف هللا على بابھم ویقرع، لكي یفتحوا لھ (رؤ 20:3). وكذلك األمم الذین ما 
كانوا یسعون إلى الخالص، ولكن السید المسیح جاء لكي یخلصھم  ویفتح لھم أبواب اإلیمان. ویقول لعبده 
بولس: "اذھب فإني سأرسلك بعیًدا إلى األمم" (أع21:22) لما ذكر القدیس بولس ھذه العبارة التي قالھا لھ 

الرب صرخ الیھود علیھ قائلین إنھ: "ال یجوز أن یعیش" (أع 22:22). ولكن ھدایة األمم كانت قصد المسیح 
الذي جاء یطلب ویخلص ما قد ھلك. 

جاء الرب یغیر النفوس الخاطئة إلى أفضل.غیر المؤمنین جاء یمنحھم اإلیمان. والخاطئون جاء یمنحھم التوبة. 
والذین ال یریدون الخیر جاء یمنحھم اإلرادة. والذین رفضوه جاء یصالحھم ویصلحھم. وھكذا كان یجول 

یصنع خیًرا (أع38:10).  
حتى المتسلط علیھم إبلیس جاء لیعتقھم ویشفیھم.  

لذلك نحن ننادیھ في أوشیة المرضى ونقول لھ: "رجاء من لیس لھ رجاء، ومعین من لیس لھ معین. عزاء 
صغیري النفوس، ومیناء الذین في العاصف". كل ھؤالء لھم رجاء في المسیح الذي جاء یطلب ویخلص ما قد 

ھلك….إنھ عزاء الھالكین وأملھم.  
لذلك دعى أسمھ "یسوع" أي المخلص، ألنھ جاء یخلص. ولذلك فإن مالك الرب المبشر لیوسف النجار، قال 
لھ عن العذراء القدیسة: "ستلد أبنًا، وتدعو أسمھ یسوع، ألنھ یخلص شعبھ من خطایاھم" (مت 21:1). مجرد 

اسمھ یحمل معنى رسالتھ التي جاء من أجلھا، أنھ جاء یخلص ما قد ھلك……. 
جاء یبشر المساكین، یعصب منكسري القلوب. ینادى للمسبیین بالعتق، وللمأسورین باإلطالق" (إش 

1:61). ما أحالھا بشرى جاء المسیح بھا. لم یقدم للناس إلھًا جباًرا یخافونھ….بل قدم لھم أبًا حنونًا یفتح لھم 
أحضانھ، یلبسھم حلة جدیدة. ویضع خاتًما في أصبعھم، ویذبح لھم العجل المسمن (لو 15). إلھًا یخلصھم من 

خطایاھم، ویمسح كل دمعة من عیونھم. 
وھكذا أرتبط الخالص باسم المسیح وبعملھ وفدائھ. فإن كنت محتاًجا للخالص، فأطلبھ منھ: یخلصك من 
عاداتك الخاطئة، ومن طبعك الموروث، ومن خطایاك المحبوبة، ومن كل نقائصك. ینضح علیك بزوفاه 
فتخلص، ویغسلك فتبیض أكثر من الثلج. ھذه ھي صورة المسیح المحببة إلى النفس، الدافعة إلى الرجاء. 

فإن أردت أن تكون صورة المسیح، أفعل مثلھ. أطلب خالص كل أحد. أفتقد سالمة أخوتك. وأوًال علیك أن 
تحب الناس كما أحبھم المسیح، وتبذل نفسك عنھم – في حدود إمكاناتك – كما بذل المسیح. وتكون مستعًدا أن 

تضحى بنفسك من أجلھم. بھذا تدخل فاعلیة المیالد في حیاتك. 
ثم أنظر ماذا كانت وسائل المسیح ألجل خالص الناس. أستخدم طریقة التعلیم، فكان یعظ ویكرز، ویشرح 

للناس الطریق السلیم، حتى یسلكون بالروح ولیس بالحرف. وأستخدم أیًضا أسلوب القدوة الصالحة. وبھذا ترك 
لنا مثاًال، حتى كما سلك ذاك، ینبغى أن نسلك نحن أیًضا (1یو 6:2). وأستخدم المسیح الحب، وطول األناة، 

والصبر على النفوس حتى تنضج. كما أستخدم االتضاع والھدوء والوداعة. وأخیًرا بذل ذاتھ، مات عن غیره، 
حاًمال خطایا الكل………  

فأفعل ما تستطیعھ من كل ھذا. وأشترك مع المسیح، على األقل في أن تطلب ما قد ھلك، وتقدمھ للمسیح 
یخلصھ.  

وعلى األقل قدم صالة عن غیرك لیدخل الرب في حیاتھ ویخلصھ. والصالة بال شك ھي عمل في إمكانك. وال 
تكن عنیفًا وال قاسیًا في معاملة الخطاة، بل تذكر قول الرسول: "أَیُّھَا اِإلْخَوةُ، إِِن اْنَسبََق إِْنَساٌن فَأُِخَذ فِي َزلٍَّة َما، 

وَحانِیِّیَن ِمْثَل ھَذا بُِروِح اْلَوَداَعِة" (رسالة بولس الرسول إلى أھل غالطیة 6: 1).. كما  فَأَْصلُِحوا أَْنتُُم الرُّ
استخدم الرب روح الوداعة في طلب الناس وتخلیصھم………. 
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