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دﺳﺎﻣﺒﺮ ۲۰۲۱
دوﺳﺘﺎن ﮔﺮاﻣﯽ:
ﭼﮫ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ آزﻣﺎﯾﺸﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﭼﮫ ﻋﻈﯿﻢﺗﺮ رﺣﻤﺖ و ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺧﺪا! ژاﻧﻮﯾﮫ اﻣﺴﺎل آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮوﻧﺎی ھﻤﺴﺮ
ﻋﺰﯾﺰ و ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎر ﻣﻦ ،آﯾﻠﯿﻨﺎ ،ﻣﺜﺒﺖ اﻋﻼم ﺷﺪ .ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﮐﮫ او را از دﺳﺖ ﺧﻮاھﻢ داد .ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﺎ ﺑﺎرھﺎ ﺑﺮای او دﻋﺎ ﮐﺮد .ﺷﺒﺎﻧﺎن
و ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن زﯾﺎدی ھﻢ از ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﺮای او دﻋﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﯿﺎﻣﮭﺎی دﻟﮕﺮم ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﺴﻠﯽ دھﻨﺪهای ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ .ﺷﺒﺎﻧﯽ از ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ھﺮ
روز ﺻﺒﺢ از آن طﺮف دﻧﯿﺎ ﺑﮫ او ﺗﻠﻔﻦ ﻣﯽﮐﺮد! ﺧﺪا ﺟﻮاب داد و ھﻤﺴﺮم ﮐﺎﻣﻼ ﺳﻼﻣﺘﯽاش را ﺑﺪﺳﺖ آورد! از ھﻤﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﺑﺮای او دﻋﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
آﯾﮫ ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ﻣﻦ ھﻤﯿﺸﮫ ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن  ۴:۱۳ﺑﻮده اﺳﺖ .آن را ﺑﺎ آﯾﮫ ﻗﺒﻞ از آن ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ،
"و ذﻟﺖ را ﻣﯽداﻧﻢ و دوﻟﺘﻤﻨﺪی را ھﻢ ﻣﯽداﻧﻢ ،در ھﺮ ﺻﻮرت و در ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ،ﺳﯿﺮی و
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و دوﻟﺘﻤﻨﺪی و اﻓﻼس را ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﮫام .ﻗﻮت ھﺮ ﭼﯿﺰ را دارم در ﻣﺴﯿﺢ ﮐﮫ ﻣﺮا
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ" )ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن .(۴:۱۲ ،۱۳
ﻣﺴﯿﺢ در زﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری آﯾﻠﯿﻨﺎ ،ﺑﮫ ﻣﻦ و او ﻗﻮت ﺑﺨﺸﯿﺪ .و ﻣﺴﯿﺢ در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻔﺎی او ﺷﺎدی و ﺷﮑﺮﮔﺰاری ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ھﻤﭽﻨﺎن
ﻣﺎ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ" .ﻗﻮت ھﺮ ﭼﯿﺰ را دارم در ﻣﺴﯿﺢ ﮐﮫ ﻣﺮا ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ" )ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن .(۴:۱۳
در روز  ۲۴ﻣﺎه ﻣﺎرس ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻗﺮارداد ﻓﺮوش ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﮭﺮ ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ ﺑﺴﺘﮫ ﺷﺪ .آن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺣﺎﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺮهای ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه .ﻣﺒﻠﻎ ﺣﺎﺻﻠﮫ ﺑﺮای ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺳﻦ ﮔﺎﺑﺮﯾﻞ دارد اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد .ﺟﮏ اﻧﮕﺎن ﺷﺒﺎن اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد" ،ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺑﺎﭘﺘﯿﺴﺖ ﭼﯿﻨﯽ ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ ﺑﺰرگ".
در روز  ۱۱آورﯾﻞ ،ھﻤﮫ ﻣﺎ در ھﺘﻞ ﻟﻮﮐﺲ ھﯿﻠﺘﻦ ﺑﻮرﻟﯽ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ در روز ﺑﻌﺪش ﺗﻮﻟﺪ  ۸۰ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﻦ را ﺟﺸﻦ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
ﺗﺒﺮﯾﮑﺎت زﯾﺎدی از واﻋﻈﯿﻦ و ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺟﺎھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ ﺑﮫ دﺳﺘﻢ رﺳﯿﺪ .ﭘﺴﺮﻣﺎن راﺑﺮت ﻟﺴﻠﯽ ھﺰﯾﻨﮫ ﺷﺎم ﻣﮭﻤﺎﻧﯽ و ھﻤﮫ ﻣﺨﺎرج
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ آن را ﭘﺮداﺧﺖ .راﺑﺮت ﺗﺎﺟﺮ ﻣﻮﻓﻖ و ﺑﺎھﻮﺷﯽ اﺳﺖ .ﮐﺸﯿﺶ روﺑﺮﺗﻮ ﻣﺪﯾﻨﺎ ،ﺷﺒﺎن ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﺘﺴﺘﺎ از ﺟﻤﮭﻮری
دوﻣﯿﻨﯿﮑﻦ ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﮫ اﯾﻨﺠﺎ ﭘﺮواز ﮐﺮد و دﻋﺎی اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﮫ را ھﻢ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻧﺪ .ﭼﻘﺪر ﺧﻮش ﮔﺬﺷﺖ!
روز  ۳ﻣﺎه ﻣﯽ ھﻢ ﺧﻄﺎﺑﮫھﺎی روی وﺑﺴﺎﯾﺘﻤﺎن  www.sermonsfortheworld.comﺑﮫ زﺑﺎن اودﯾﺎ ﺗﺮﺟﻤﮫ ﺷﺪ .اودﯾﺎ
ﯾﮑﯽ از زﺑﺎﻧﮭﺎی ﻣﺘﻌﺪد در ھﻨﺪ اﺳﺖ .ﺑﯿﺶ از  ۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ اﯾﻦ زﺑﺎن را ﺑﻌﻨﻮان زﺑﺎن اوﻟﺸﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ! ﻣﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ
ﺧﻄﺎﺑﮫھﺎ ﭘﻮﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .ﺗﻨﮭﺎ آرزوی ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﺠﯿﻞ را ﺑﮫ زﺑﺎﻧﮭﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎر ﺑﮫ ﺗﻤﺎم ﺟﮭﺎن ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﻢ .ﺑﮫ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ
ﮐﮫ ﻣﺘﻦ ﺧﻄﺎﺑﮫھﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﭙﯽ ﺑﺮداری ھﺴﺘﻨﺪ و ھﺮ ﮐﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ھﺮ ﺷﮑﻠﯽ از آﻧﮭﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﯾﺎ آﻧﮭﺎ را ﻣﻮﻋﻈﮫ ﮐﻨﺪ .ھﺮ
ھﻔﺘﮫ اﯾﻤﯿﻞھﺎﯾﯽ از ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن ﺑﮫ دﺳﺘﻤﺎن ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﮫ از ﻣﻦ ﺑﺮای در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﮭﺎ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
روز  ۱۴ﻣﺎه ﻣﯽ ھﻢ ﯾﮏ روﯾﺪاد ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﯿﻢ .ﻧﻮه ﭘﺴﺮﻣﺎن ﺑﮫ ﻧﺎم راﺑﺮت ﻟﺴﻠﯽ ھﺎﯾﻤﺮز ﭼﮭﺎرم ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ! او ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺴﺮم
راﺑﺮت و ھﻤﺴﺮش ﺟﯿﻦ اﺳﺖ .آﻧﮭﺎ ھﻤﭽﻨﯿﻦ دو دﺧﺘﺮ دارﻧﺪ ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮭﺎی ﺣﻨﺎ و ﺳﺎرا .اﯾﻦ ﺑﭽﮫ اوﻟﯿﻦ ﻧﻮه ﭘﺴﺮی ﻣﺎ اﺳﺖ .ﻣﻦ او را
"ﺑﺎب ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ" ﺻﺪا ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺑﭽﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ و دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﮫ ﺧﺪا دﻋﻮﺗﺶ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ واﻋﻆ ﺑﺸﻮد!

ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺻﺪھﺎ ﻣﺘﻦ ﮐﻠﻤﮫ ﺑﮫ ﮐﻠﻤﮫ ﺧﻄﺎﺑﮫ ھﺎ و درﺳﮭﺎ را
ﺑﮫ ﭼﮭﻞ و ﺷﺶ زﺑﺎن در وﺑﺴﺎﯾﺖ  WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COMﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

ﻣﺴﯿﺢ ﻣﻦ را در اﯾﺎم ﺧﻮش و در ﺳﺨﺘﯽھﺎ ،وﻗﺘﯽ ﺳﯿﺮ ھﺴﺘﻢ ﯾﺎ وﻗﺘﯽ ﮔﺮﺳﻨﮫ ھﺴﺘﻢ ،در وﻗﺖ داراﯾﯽ و در وﻗﺖ ﻧﺪاری ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﻣﺎه ژوﺋﻦ ﯾﮏ ﺳﮑﺘﮫ ﻣﻐﺰی داﺷﺘﻢ .از آن زﻣﺎن در ﺧﺎﻧﮫ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻣﺨﺼﻮص دارم ﮐﮫ از ﻣﻦ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﺮاﻗﺐ اﺻﻠﯽ ﻣﻦ ھﻤﺴﺮم آﯾﻠﯿﻨﺎ اﺳﺖ .ھﺮ ﭼﮫ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ﺧﻮش آﯾﺪ ،ﻣﻦ از رﺳﺎﻟﺖ اﻧﺠﯿﻞ دﺳﺖ ﻧﺨﻮاھﻢ
ﮐﺸﯿﺪ .ھﺮ ھﻔﺘﮫ ﭘﯿﺎﻣﮭﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺿﺒﻂ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﮫ در ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﻤﺎن و در وﺑﺴﺎﯾﺘﻤﺎن ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در طﻮل زﻧﺪﮔﯽام ،ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻮده ﮐﮫ
ﻣﻦ را ﻗﻮت ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ!
ﭼﻨﺪ ﺑﺎری داﺳﺘﺎن ﻣﺮﯾﻠﯿﻦ ﻓﺎرﻧﯿﮏ را ﺑﺮای ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﻤﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدهام .ﻣﺪﺗﮭﺎ ﭘﯿﺶ او دﺧﺘﺮی ﺑﻮد ﻧﻮﺟﻮان در ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﻣﺎرﯾﻦ
در ﺷﻤﺎل ﺳﻦ ﻓﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ .ﻣﺮﯾﻠﯿﻦ ﺑﮫ ﻋﯿﺴﯽ اﯾﻤﺎن آورد .ﻣﺎدرش راﺣﺘﺘﺮ ﺑﻮد اﮔﺮ ﻣﺮﯾﻠﯿﻦ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎ ﭘﺴﺮھﺎ
راﺑﻄﮫ ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﺮد – اﻣﺎ آن ﻣﺎدر ھﯿﭻ ﺳﮭﻤﯽ از ﻣﺴﯿﺢ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ! ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﺧﺘﺮش ﻣﺮﯾﻠﯿﻦ را از ﺧﺎﻧﮫ ﺑﯿﺮون اﻧﺪاﺧﺖ.
ﻣﺮﯾﻠﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻧﺠﺎت دھﻨﺪه وﻓﺎدار ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .او اﮐﻨﻮن ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﻮھﺮش ﺟﺮی ﻣﯿﺴﯿﻮﻧﺮ در ﺟﻤﮭﻮری ﭼﮏ ھﺴﺘﻨﺪ .در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۶ﻣﺎه
اوت ﺟﺮی و ﻣﺮﯾﻠﯿﻦ ﺑﮫ ﻣﻨﺰل ﻣﺎ آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ داﺷﺘﻨﺪ .آﻧﮭﺎ از رﺳﺎﻟﺘﺸﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﮫای اراﺋﮫ دادﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺎ از آن وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺗﮭﯿﮫ ﮐﺮدﯾﻢ
و در ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﻤﺎن ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ .ﭼﮫ ﭘﺮﺑﺎر و ﭘﺮﺑﺮﮐﺖ ھﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ زوج! ﭼﻘﺪر زﯾﺒﺎ و ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ دﯾﺪن ﻓﯿﺾ ﺧﺪا ﮐﮫ ﻣﺮدم را
ﻧﺠﺎت ﻣﯽدھﺪ و از آﻧﮭﺎ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺘﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﯾﻮﺣﻨﺎی رﺳﻮل ﮔﻔﺖ" ،ﻣﺮا ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺷﺎدی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺸﻨﻮم ﮐﮫ
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ در راﺳﺘﯽ ﺳﻠﻮک ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ" )ﺳﻮم ﯾﻮﺣﻨﺎ .(۴
در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۹ﻣﺎه اوت ،ﺟﮏ اﻧﮕﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺒﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎ در ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ .ﺟﮏ ﯾﮏ ﭼﯿﻨﯽ ﺗﺒﺎر ﻣﺘﻮﻟﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ .او
ﻣﺘﺎھﻞ و ﭘﺪر دو ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺷﺒﺎن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮫ ھﺴﺘﻢ و ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﮭﺎﻧﺖ ﺑﮫ او آﻣﻮزش ﻣﯽدھﻢ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﺷﺒﺎن ﻣﻦ دﮐﺘﺮ ﺗﯿﻤﻮﺗﯽ
ﻟﯿﻦ ﺑﮫ ﻣﻦ آﻣﻮزش داد .ﺑﺮادر اﻧﮕﺎن ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده اﺳﺖ و اﻣﯿﺪ زﯾﺎدی ﺑﮫ او ﺑﺴﺘﯿﻢ .ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺟﺪﯾﺪﻣﺎن و رﺳﺎﻟﺖ
ﺷﺒﺎن اﯾﻨﺠﺎ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ.
روز  ۲۲ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﮐﺎر ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻧﻮﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﻤﺎن در ﺳﻦ ﮔﺎﺑﺮﯾﻞ ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺎل
آﯾﻨﺪه آﻣﺎده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ در ﻣﻨﻄﻘﮫای واﻗﻊ ﺷﺪه ﮐﮫ ھﺰاران ﻧﻔﺮ ﭼﯿﻨﯽ در اطﺮاف آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ ﭘﺪر آﯾﻠﯿﻨﺎ ،راﻓﺎﺋﻞ ﺳﻮﻻر ،از ﮔﻮاﺗﻤﺎﻻ ﭘﺮواز ﮐﺮد و ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﮫ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻮد .او ﯾﮏ ﻣﺮد ﻧﺠﯿﺐ و ﺧﯿﻠﯽ زﻧﺪه دل
و ﻓﻌﺎل اﺳﺖ – ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﻻی  ۹۰ﺳﺎل ﺳﻦ دارد!  ۲۹ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ ،ﻣﺎ  ۹۱ﺳﺎﻟﮕﯽاش را ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎ در ﺧﺎﻧﮫﻣﺎن
ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ.
 ۲۱ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﯾﮏ ﺿﯿﺎﻓﺖ ﺷﺎم ﺑﺮای روز ﺷﮑﺮﮔﺰاری در ﻣﻨﺰﻟﻤﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﮐﻠﯿﺴﺎ داﺷﺘﯿﻢ .ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﻤﺰه ﺑﻮد! ﻣﻤﻨﻮن و
ﻣﺘﺸﮑﺮﯾﻢ از آﯾﻠﯿﻨﺎ ،ﺟﮏ اﻧﮕﺎن و ﺷﻤﺎس ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﺎﻧﻮﺋﻞ ﻣﻨﺴﯿﺎ ﺑﺮای ﭘﺨﺘﻦ ﻏﺬاھﺎ و ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺎم.
اﻣﺴﺎل ﺳﺎل ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﻮد! ﺟﻼل از آن ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻋﺎھﺎی ﻣﺎ ﺟﻮاب داد و از آن ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﺎﻧﮭﺎی ﻣﺎ را ﻧﺠﺎت داد .ﺑﮫ
ﮐﻠﻤﺎت ﺳﺮودی ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﮫ ﺟﻮرج ﺑﻮرﻟﯽ ﺷﯽ در ﺳﺎل  ۱۹۹۱در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﮭﺎد ﺑﯿﻠﯽ ﮔﺮاھﺎم در ﮔﻼﺳﮑﻮی اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪ،
ﺷﮑﺮ ﺑﺮ ﺗﻮ ای ﭘﺪر ،ﮐﮫ ﭘﺴﺮت را ﺑﺨﺎطﺮ ﻣﺎ دادی
و روﺣﺖ را ﮔﺬاﺷﺘﯽ ﺗﺎ ﮐﺎر روی زﻣﯿﻦ ﺑﮫ اﺗﻤﺎم رﺳﺪ.
).(“There Is a Redeemer,” Keith Green, 1953-1982
در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﻣﯿﻼد ﻧﺠﺎت دھﻨﺪه را ﺟﺸﻦ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ،ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﺎ ھﻢ ﯾﮑﺼﺪا ﺳﺮ دھﯿﻢ" ،ﺷﮑﺮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪا .ﺟﻼل ﺑﺮ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ!"
ﺧﺎدم ﺷﻤﺎ در ﻧﺎم ﻋﯿﺴﯽ،

ﮐﺸﯿﺶ ر .ل .ھﺎﯾﻤﺮز
دﮐﺘﺮای ﮐﮭﺎﻧﺖ ،اﻟﮭﯿﺎت ،ادﺑﯿﺎت
ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن ۴:۱۳
ﻣﻦ در وﺳﻂ ردﯾﻒ ﺟﻠﻮ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻮهھﺎی دﺧﺘﺮیام ھﺴﺘﻢ ،ﺣﻨﺎ در ﺳﻤﺖ
راﺳﺖ و ﺳﺎرا در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ .در ردﯾﻒ ﻋﻘﺐ ،از ﭼﭗ ﺑﮫ راﺳﺖ :ﭘﺪر
آﯾﻠﯿﻨﺎ ﯾﻌﻨﯽ راﻓﺎﺋﻞ ﺳﻮﻻر ،ﺑﻌﺪ ﻣﺎدر آﯾﻠﯿﻨﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﻟﯿﻨﺪا ،ﺟﯿﻦ ھﻤﺴﺮ
راﺑﺮت ﻟﺴﻠﯽ و ﺑﺎب ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﮐﮫ ﭘﺪرش او را ﺑﻐﻞ ﮐﺮده ،ھﻤﺴﺮ ﻣﻦ
آﯾﻠﯿﻨﺎ و ﭘﺴﺮﻣﺎن وﺳﻠﯽ ،و اﯾﻮت ﺳﻮﻻر ﮐﮫ ﺧﻮاھﺮ آﯾﻠﯿﻨﺎ اﺳﺖ.

ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺻﺪھﺎ ﻣﺘﻦ ﮐﻠﻤﮫ ﺑﮫ ﮐﻠﻤﮫ ﺧﻄﺎﺑﮫ ھﺎ و درﺳﮭﺎ را
ﺑﮫ ﭼﮭﻞ و ﺷﺶ زﺑﺎن در وﺑﺴﺎﯾﺖ  WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COMﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

