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 دیسمبر ۲۰۲۱
 

  
 :صدیقي العزیز

 
لفحص  إیجابیة  ھاوالمحبوبة إلیانا ظھرت نتیجت التقیةھذا العام في ینایر زوجتي   هللا! عظم صالحی، وكم ھاالتجارب التي نعانی أشدما 

في جمیع أنحاء العالم من  المؤمنینوغیرھم من  الرعاةكما صلى ، عدة مرات من أجلھا كنیستنا صلت .وظننت أنھا قد تموت ،كورونا فیروس 
استجاب هللا  !الكرة األرضیةمن  األخرى الناحیةیتصل بھا كل صباح من  كانفي باكستان  الوعاظأحد  .لھا رسائل تعزیة ودعم وأرسلواأجلھا 

 .من أجلھا الذین صلوالكل أتوجھ بالشكرلصلواتنا، وزوجتي تعافت تماما!  
 

 .  یقول الكتاب المقدس، تسبقھااآلیة التي  سوف أذكرھا باإلضافة إلى ۱۳:٤بي حیاتي لطالما كانت فیلالمحوریة في یة اآل
 

ْبُت أَ  ْن أَْشبََع  "أَْعِرُف أَْن أَتَِّضَع َوأَْعِرُف أَْیًضا أَْن أَْستَْفِضَل. فِي ُكّلِ َشْيٍء َوفِي َجِمیعِ األَْشیَاِء قَْد تَدَرَّ
ینِي."َوأَْن أَُجوعَ     ، َوأَْن أَْستَْفِضَل َوأَْن أَْنقَُص. أَْستَِطیُع ُكلَّ َشْيٍء فِي اْلَمِسیحِ الَِّذي یُقَّوِ

 . )۱۳، ۱۲ :٤ (فیلبي
 

اناالمسیح  ینِي ُكلَّ أَْستَِطیُع  " نبتھج ونشكر هللا على شفاءھا. ونحن  یقوینا والمسیح .في وقت مرضھا أنا وإلیانا قوَّ  ".َشْيٍء فِي اْلَمِسیحِ الَِّذي یُقَّوِ
 

المال لتحسین ستخدم یُ  .كنیسة كوریة المبنى اآلن تشغلھ .بیع مبنانا القدیم في وسط مدینة لوس أنجلوس مارس، انتھینا من ۲٤في 
 ."س الكبرىونجلأوسیكون جاك نان راعي الكنیسة الجدیدة " الكنیسة المعمدانیة الصینیة في لوس  .مبنى كنیستنا الجدید في سان غابرییل

 
العدید من  وصلني .أبریل، اجتمعنا جمیعا في فندق بیفرلي ھیلتون لالحتفال بعید میالدي الثمانین، الذي أقیم في الیوم التالي ۱۱في 

وكل ما یرتبط  طعامال مأدبةبمصاریف ابننا روبرت لیزلي تكلف  .من جمیع أنحاء العالم  والمؤمنین الوعاظمن  بمناسبة عید میالدي التھنئات
 حفللى ھنا لحضور الإجمھوریة الدومینیكان  يالقس روبرتو میدینا راعي كنیسة بیثیسدا فجاء وقد  .. روبرت رجل أعمال حكیم وناجحالحفلب
 كان وقتا رائعا! .  یةصالة االفتتاحال ىصلو

 
أودیا ھي واحدة   www.sermonsfortheworld.com  .أودیا على موقعنا اإللكتروني بلغة اتالوعظ تم تحمیل، مایو ۳في 
ً  ۳۰أكثر من  وھناك العدیدة من لغات الھند  رغبتي الوحیدة بلالعظات ھذه  مقابل ال أطلب المال إنني .یتحدثونھا كلغتھم األولى ملیون شخصا

نشر، ویمكن للناس أن  وأحقوق طبع  إلى المكتوبة العظاتتخضع  ال لذلك .اللغاتاإلنجیل إلى العالم كلھ بأقصى عدد ممكن من  یصلأن  ھي
 إتاحةعلى  ھاومرسل ني یشكر ،البرید اإللكتروني من جمیع أنحاء العالمبرسائل  أتلقىكل أسبوع  ھا أو یستخدموھا بأي طریقة یشاءون.عظوی

 م.لھ العظاتھذه 
 

لدیھم أیضا  ن.إنھ ابن ابني روبرت وزوجتھ جی .یمرز الرابعالد حفیدنا روبرت لیزلي ھوُ  لقد  .حدث عظیم كان ھناك مایو،  ۱٤في 
وأصلي أن یدعوه هللا لیكون ، رائعإنھ ولد   ."والوحید وأنا أدعوه "بوب الصغیر األول الصبي الطفل الجدید ھو حفیدنا .ابنتان، ھانا وسارة

 !واعظا
 
 

 في ستة وأربعین لغة على  المكتوبة  ودروسنا عظاتناقراءة المئات من  یمكنك
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  عانیتوعندما   لدي الكفایة  كانجائعا، عندما    كنتوعندما    شبعانا  كنت، عندما  لفرج والشدةفي أوقات ا  قواني  المسیح  إن

یساعدني، لكن   متخصص  مقدم رعایة  لديَّ   ستریح في المنزل.مومنذ ذلك الحین وأنا    دماغیة  جلطةفي یونیو تعرضت ل .االحتیاج
یتم عرضھا    مرئیةكل أسبوع أقوم بتسجیل رسالة    اإلنجیل. خدمة، أنا لن أتخلى عن  یحدثمھما    إلیانا. زوجتي   ھيلي   سند أعظم  

 طوال حیاتي!  المسیح یقویني إن نترنت.كنیستنا وعلى موقعنا على اإل في
 

في مقاطعة  مراھقة  منذ زمن بعید، كانت مارلین    .قصة مارلین فارنیك كنیستنا في كثیر من األحیان  قصصت علىلقد  
المخدرات أو مارست الجنس    تعاطتلو أن مارلین    أسعدكانت أمھا ستكون    .مارلین بیسوعآمنت    .مارین في شمال سان فرانسیسكو

، مخلصھا للمسیح  أمینةولكن مارلین ظلت   فطردت مارلین من المنزل  !لكن تلك األم لم تكن ترید أي عالقة بالمسیح  -  الرجالمع  
في   التشیك.   منزلنا  ۲٦وھي اآلن مبشرة مع زوجھا جیري في جمھوریة  في  قدموا عرضا   .أغسطس زارني جیري ومارلین 

الناس واستخدامھ لھم    خالصكم ھو رائع أن نرى نعمة هللا في    !بركة كبیرةمن    ایا لھم  .لخدمتھم سجلناه وعرضناه على الكنیسة
. .في خدمتھ  .)٤یوحنا ۳" (وكما قال الرسول یوحنا: "لَْیَس ِلي فََرٌح أَْعَظُم ِمْن ھذَا: أَْن أَْسَمَع َعْن أَْوالَِدي أَنَُّھْم یَْسلُُكوَن بِاْلَحّقِ

 

وھو متزوج وأب  صیني األصل    ،جاك رجل أمریكي  .الجدید   كراعیناأغسطس، تم تقدیم جاك نان إلى الكنیسة    ۲۹في  
نحن و  ممتاز  مؤمنالدكتور تیموثي لین.  األخ نان    الراعيكما دربني    الراعيعلى عمل    ھأدربوأنا  ،  الشرفي  الراعيأنا    .لطفلین

 .ھناك خدمتھآمال كبیرة.  أرجوكم صلوا من أجل كنیستنا الجدیدة و  نعلق علیھ
 

كنیستنا الجدید في سان غابرییل وسیكون المبنى جاھزا لالستخدام في سبتمبر، بدأت أعمال البناء لتجدید مبنى    ۲۲في  
 .یینعدة آالف من الصین وسطقع ھو یو .أوائل العام المقبل

 

إنھ رجل نبیل جدا، وحي   .في منزلنا بضعة أسابیع  مكثو  ،رافائیل كویالر والد إلیانا من غواتیماال  إلینا  جاء في أكتوبر،  
   ۲۹مع الكنیسة في منزلنا في    ن یتسعالو   حاديعاما!  احتفلنا بعید میالده ال۹۰  یفوقأنھ    حین تعرفولك أن تتعجب    - ونشط جدا  

 .اكتوبر
 

وجاك نان   لیاناإل شكراشھیاً!   الطعام   مأدبة عید شكر رائعة للكنیسة بأكملھا في منزلنا. وقد كان  نوفمبر، أقمنا ۲۱في  
 .وشماسنا مانویل مینسیا على طھي الطعام وإعداد العشاء

 
 

ً لقد كان ھذا   أفكر في الكلمات التي غناھا جورج   .خلص نفوسنا  لمسیح الذيل!  كل المجد � الذي استجاب لصلواتنا و متمیزا عاما
 ، اسكتلنداالسكو، جفي  ۱۹۹۱عام   الكرازیة بیفرلي شیا في حملة بیلي غراھام

 
 شكرا لك یا أبي إلعطائنا ابنك

 العمل على األرض   یكتملحتى  لنا وترك روحك 
 . )۱۹۸۲ـ  ۱۹٥۳ ، رینجكیث  تألیففادي"   لنا("  

 
 " !یسوع المسیحسبحا ل.  وأیھا الرب الھنا، "شكرا لك نھتفبینما نحتفل بمیالد المخلص دعونا 

 
 

 في المسیح یسوع
 
 
 
 
 
 
 

 لقس ر. ل. ھایمرز االبن
والوعظ  ه في الخدمة، والالھوتادكتور  
۱۳: ٤فیلبي   

 
. 
 
 

 
 
 

 
 

   

على   وسارة  الیسار  على  ھانا  حفیداتي،  مع  األمامي  الصف  وسط  في  أنا 
الیمین.  في الصف الخلفي، من الیسار إلى الیمین: والد إلیانا رافائیل كویالر،  

بوب   لیزلي،  روبرت  زوجة  جین  إلیانا،  والدة  یحملھ  لیندا  والده الصغیر 
 كویالر.    روبرت، زوجتي إلیانا، ابننا ویسلي، وشقیقة إلیانا إیفیت  

 

 في ستة وأربعین لغة على المكتوبة ودروسنا عظاتنا قراءة المئات من  یمكنك   
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