
راثمیکالمچھار YWAM

رعضعایکھمیدرنسعم.منومیشعدسعاوه80ووننخرردروورنشعد.مورجھدشعورریتیوضعبا2015درمن
YWAM نھنمیرورسععت!ررنریوورنرمارند-یبجشععنررمھ.دردروینریمیرورھندایدنسعررسعردر

رجازهکھمیدردحمرجیروباشدموجھمرکزدرنمیرورستبلکھمیکرد،رنکاررررودشععدنریپرونکھریبھراطر
ابدیانپایفیقییبسمنورانوردگیجشنکیباتیموقنریبدھد !

کرددررردشعوررتیوضعنریورسعتخگاهوورندلرزیبھروبلمونھمیدویدیما،رودوسعتروشعبرمانھ،

ل،ویَمنونزدرملت72رزرھبروکارمند1300با،مقری2015سعععپمامبردرد:کشعععیرالقانھنقشعۀکیپ
گردھماییبرریارسعععمرروی YWAM مفکرباموود،ھدیۀبھعنورنمادرد،روینریانپایدرشععدندملحقرکدییبھ

وورنبرریخورد،تمأموریکیباجورنانبھرمانماریطولدروورنکھردروندرمھدریکال.د،کلیچھاردربارۀ
شدندشنارمھررث"میکال."چھاربھعنورنخنھا.شدیقانلرحمرر. .

کلمقابلدرررردرموسععطکال.نریرعال.نحوۀوشععدرررنھوورنبھدرسععمانصععورتبھررثمیکال.ھر
موودککیکیبازماننریرسععاندندانپایبھمربوطھایھدریوپورشععینوررمنباوخوردندادیبھجماعت
بھککینریدرسعیانپایبھشعد،خوردهخرر.انورقیۀرجزیجوی""جنشعع"ۀشععانبرکھبزرگاربسععی
فررینریکعلبودحعالزمعاندرمقعدکمافقربھدنبرشعیانپایوررثمیکال.چھارنشعاندھندۀوبودمقدکماشعکل

قطریرزرعدرکعھکالمیعظمعتدرزیرترنحیمقمالوۀببود،ھمررهرنعدهوروشععععیبعانعد

بھوورنکامالما، YWAM رزبرریکالم"وسعیعیبرممرکزبامورنسعتوورننبنابرریبودکردهعطاحمسعیبدنو
دروبردهوذترود"جشعن"

کندشرکتخن .

- ھانیکانندرروی .

1میراثکالم :

1956-امواجرویای

اساسیعھد YWAM

بعاوبعدھنعدبشعععععارتمعابودبعاھعامعادرردیجورنمردچھعاربعاھعا.نیکعانوورنبود1956وونندرنری
چنددرزظھر،ب3ساعتدرچھارشنبھکیدرکنندجمعه.کناردرررجورنانقاییشان،موسیعطعایعایرزرسععععمفعاده

سادھریمبلمانکھونر"سیمیزبانمیمھمانرماقدرمرم"کناردررود،یساوکیوستیبموودرز"یپروز
وررھایدیبھکھدرحاوید،بکندرعال.شخنبمورندکھمیرورستررغامییپردروندرزروبودزدهزرنودرشت،
رفمادرمفاقرمنمظرهغیزچیکیکرد،اهندسفی .

ھمۀمیمورنسعم.بود!حرکتحالدروزندهنقشعھخنفقطافم.،یجھاننقشعۀمماشعایحالدررررود."ناگھاند:میگویرو
دبمیرفت،قارهکیسعمتبھموجھرمیکنندحرکتسعورحلسعویبھموجھاکھد.میدیون.یببررکشعورھا

شعععدند-لمبدیجورنانبھموجھاخنمیپوشعععاندررقارهکلنکھریمامیرفتجلومرقبلیۀمرمبرزسعپبرمیگشعت،
بابارھارونیبوابانھاریگوشعععۀدرخنھاپوشعععاندندررجھانیقارھھاھمۀجورنمر-یحمومنھمسعععنیکودکان
ھمھهبوخمدهجاھمھرزخنھعامیکردندموعظعھررلرنجیومیرفمندردیۀرانبھرانھریرزمیکردندصعععحبتمرد.

ابازگویی"شعدمحوناگھانبود،شعدهظاھرصععععحنھنریناگھانکھھمانطوردبمیکردندمررقبتمرد.رزومیرفمندجا

رنمشعاررتررجرز،ِجنیھمررهبھھا.نیکانوورنۀنوشعمھسعمی؟رودتاورقاخیردروندر،رز ) YWAM

"ایرویرعال.درردرۀبرجسععمامیشععیپنریبودکردهصععحبتوورنبارمورجایروینریقطریرزردر



ایروینریبھراطرنسل،کیطولدرشدمنجرتمأموریکیباجورنانخغازبھدبسععالچھاروورن،بھ
شدومردرموسطجورنونھالیمیزندگیرمورج، .

وقمشععدلمبدیباھامادرروزخندروورنباردرمالقاتنحوۀبھراطرمازندگی.یھسععمجورناننریرزضععیبما
خماریطولدرریدیوحظاتبامورزیمھمی،شعکلبھوحظھخنکھ.میشعویمموجھ.،یمیکنفکردردرویخنبھی

برریردرکھ.شعدیمموجھورقع،درکندرعال.ررجھانبرریرھدرف"وروددلمابردرشعتقد.ردرکھیوحظامبود؛
بھردرکھبودرساسیعھدوسرنوشتسازایروینریوشعد،شعقد.یپرمنمظرهغیاروییروینریا،روینری

کندمموودرردجدیمھایمأموریجنب"مادردوورن .

بود؟چھعھدیایروینریرصلیعناصرباشد؟ونھچدبایجنب"نری
زھایچیبرریارهرسمبھعنورنمیمورندوبودینعیتیورقکینریبودجورنانبھمربوطنریھمھ،رزرول
لۀیقببھعنورنمابرریردردعوترزورقعدر.،شععویمنحرفجورنانرزدفاعرزمارگررودبکارزینردی

YWAM قرنرورسعطدررسعتیممأموریمقرررتبدونوربمکارزباننریاری،رسععموحاظبھ.شععدھریمنحرف

ریرمروزپبودنشعععدهرنجا.کارنرینمیشعدندگرفمھنظردرمھامأموریبرریدرکاندیبھعنورنجورنانسعم.،یب

صعععرفاد،دیرراروینریوورنیوقمررکاریمامیدھدردرمھمارزدعوم"بھعھدیایروین
ومازهربمکاررتما.یبفرسمیرساومبھطورکھمیکنددعوتمارزنرینمیدھندرنجا.ساکلیدرررندیکھ.یبکن

زندگیسبککیسویبھررمانری.دھیرنجا.رربزرگتمأموریرھدرفما.یکنمموودروحدرررنکارخفری
مازهقھایطریبھمازهکارھایرنجا.بھررندیقمشویودردنرنجا.ردر،ھمررهبھن"خفریخغاز،دررفررگی

.فررمیرورند

جھانبھمربوطنریمیپوشعاندقارھھاھمۀدررریملمھرکھیجورنانرمورجبودیھرکسوھمھبھمربوطنریدوما

رفررگیبودن،ی ،
ردرایرویبھنسعبترررشعمانن.،بدھیدسعترزھرکسعیوھمھدربارۀرررشعماننرگررسعتبودنررپذیو

ھرشعاملبلکھسعتیناییجغررفیوحاظرزھمھبھمحدودفقطنری.دردھریدسعترزجنب"کیبھعنورنمابرری
گوناگونمقووھھایوزبانھاحوزھھا،ھمۀسویبھرھاییبرشیباماکھدرحاویمیشعود،ھمھبھمربوطکھرسعتموضعوعی

یکنرشعععدکھمیکندوردررررماعھدنریکار،نریرنجا.درحال.میروی"یپرنسانھاۀمجربوزندگیدرردی
اییرویمجددمکرررومرملفینسعععلھادربارۀنریرسعععترمورجدرنمیگسعععمر"ومکررربھمربوطنری.

ھرمیشععودبناقبلیموجرویبرموجھرابدمییگسععمر"ر.وچیپرپریمکثباکھمیکندصععحبت
ریبودافمھیندسعتخنرز"یپکھابدمییدسعتیررمفاعامبھومیگذرردمازهریمأثد،جدیقھایطریبھموج
بھرفمنبرواستپویشھھمینریسعتینسعاکنھرگزن

یسمینخنجادرماکھمیکندممرکزجاھایی . .

2میراثکالم :

1975-نفوذیحوزۀھفت

نریدرردرصدریدنیشنقطریرزهجامنفوذیحوزۀھفتدرشرکتدربارۀررثمیکال.

مھ.درسمان

مکاشفۀ.رست

راکیکوه

ررکیکوھھعایدریلبعانجنیرنعاهسععععمریرزمیبردنعد،وعذترعانوردگیالتطیمرزھعا.ھعانیکعانیوقم
ولیببھھفمھخنخرردرشععا.صععرفبرریندررویووورناخیکردندافتدریرریملفنممعایعککلورردو



ورفتپذیرردعوتنریاقیرشعمباوورنوسعت؟یپرورھنداھی-درنشععمجاھدۀمؤسععسععانت-برریوِرنت
کھبودردررکیرورھانردررزروکندصعحبتبود،دردهروبھردرکھدیجدین"یبدربارۀدوسعم"باکھبودمشعماق

صعحبتروباهجامنفوذیحوزۀھفتدربارۀردروشعودشعاگردسعازیمیمورندملتکیونھچبدرند
روبود!ندهگشعاین"یبکینریمیدھدشعکلررفرھنگکیررزشعھایورعمقادرتی،نیجھانبکھبودکرده
ریدر.،دھی.لیمعرصععھھفتنریرزکھریدرررردرملکوترعمالورصععول.یبمورنفقطرگرکرد:فکر

باشیملممانوجماعتلمبدیشععاھد.یمیمورنصععورتن . "

نوشععمھاددرشععتیدفمرچۀرنگزردکاغذرویکھررمازهردررنریوورنکردند،مالقاته.باشععا.برریخنھایوقم
کھخوردرونیبب"جیرزررررکاغذکھکرددررزرردسعم"ل،یببادردندسعترزدبدرشعتورکم"دربود،
مانملمھای.میرورھیمارگررستدردهنشانمنبھررزیچیچھردرکھینمیکنباوروورن،گفت:ارییررمبلیب

افت،یکاه"جان"ھیلیبشعقدمییپباکھوورن".ذرریبریمأثهجاممرملفحوزۀھفتبردبایکنند،رمغیی
ردررز"یپروزچندکھررکالمیدوسعم"،قطریرزردرکھشعدقمشعویقتحقینریبھراطرکھدنکشعیطووی
میکرددمأییبود،کردهافتدری .

مؤسعِفر،ِشعیفررنسعیموعظۀن،درروی1975مابسعماندرمالقاتنریرزدبماهکی Abri’L ورردیدرکھرر
باهجاممرملفحوزۀھفتشعکلدھیبا.یمیمورنونھچکھمیکردصعحبتنریدربارۀه.رودیشعنمیکرد،صعحبت

کعھمیگفعتررزیچیبعھوضععععوحروبودکردهجلعررخنھعاعاقطرعدرملمھارمغییشعاھدمقدسعی،کماقتحقی

موجعھ.بعاشععععیبزرگمعأموریعتریمعدرببرریررمیعظی.مفعاھی
درشت .

ھاورردزشعان،عزیدوسعتباھا.ھانیکاند،جدیردررنریرسعابرد،بسعالچند
ررملمھااهدرنشعملمسعماد،َ

مھامأموریبرریرکنندهیمکثکیکھبودشعدهطررحیطوریکھبوددجدیحیمسعیاهدرنشعنوعینریکردندخغاز

ردرقھایطریدرمرملفکشور200رزررجورنزنانومردرنمانھایکھباشعدیجھانوومرییکامپعصعردر
ریبکارگیباملمھا،درلکنندهمبدیرمغییجادریری؟ادگییزندگی-ِ.لیمرزدجدینوعنریھدفکندزمجھی

رستنفوذیحوزۀھفترزکھریدرملکوترصولھدفمند !
نفوذیحوزۀھفت

ھمۀشععده،نوشععمھمھارتباکھدیمیرورنررمرموزدرسععمانکیفصععلنخررییادوقمیبھرورنندهبھعنورن

بھررشعماکھمیکنندخشعکارررریرطاناپذیطرحوگرفمھقرررشعانجایدرد،نمیخوردیقبالدشععایکھسععرنرھا
بسعینھاریھمۀمیدھد،حموضعیررملز.کنندهشعورھدبزرگ،کارخگاهیوقممیکندتھدریررزنریحلررهسعوی

یفترنشعبھطوربود،مبھ.قبالکھزھاییچیھمۀد،یمیرورندوبارهرردرسعماننرییوقمسعپمیشعوندورضعحار

دوبارهررمقدکماممن.یبمورنکھمیدھدرجازهمابھنفوذیحوزۀھفتچارچودر،یمرمنریبھمیشعوندخشعکارزی

نریرزخگاھیبدونربمدردررحمماالکھزھاییچی.،یکندرررردرروھا.وضعععروری.مفاھیو.یبرورن
خنجا،اینجاریدرررخننھمنھا.،دیدیررنقشععھوطرحنرییوقمرما.کردیچشعع.پوشععییبھررحم،چارچو

ماریسررسردرملمھاشاگردسازیبھردرکھمیشودخشکارکال.اندرنشجویبرری.ینیمیبمقدکماجایھمھدربلکھ
رستکردهموجھرنسانخ .

نسلاینبرایپیغامی

بشعده،ظاھرررریسعاوھایدریگوناگونددممموضعوعاترگرچھرسعتدهرسعیغا.یپنریزمانرکنون
دهخفریرررشعرارزکھریردررسعت:کییرسعاسعیرصعلرماحوزه،12یحمای8باھاضعی،ب7باھاضعی

،یمرمنھمیبھدھدرھاییگناهویشععکسععمرزررخنھامیرورھدودررددوسعتررخنھا)و27-1:26"درییاپ
کارمیرورھدودررددوسععتررخنھا)و27-17:26ارعمالدهخفریررملمھاردر



"حوزه"،کیررتیورقنریشمارورهپکندجادریخنھارجمماعیررمباطاتادربھمۀدرررملکوتلمبدی
میدھدترھمیگروھیوفردیبھطوررنسعانھابھکھمیکندرشعارهردرییبھنری"کوه"،کیایدبنامیذھن""شکلدھندۀ

ووھزن(یبفرماندرر،اپادشعاه،رفرردبھروقاتگاھیررردرکال.مافرسعمادرر.قدیدوررناییرنبردر،نھمی
گمشععدهملمھایوگمشععدهرفرردبرریردردلکندرعال.ملت(شعھر،لھ،یاقبرنسعانھارزگروھیبھروقاتگاھی

رصوصیحوزۀزندگی،یحوزھھاھمۀدرررردرملکوتلکنندۀمبدیریمأثمامیکندھمکاریبھدعوتمارزورسععت
یکنجادریعمومی،و ..

نرمھمریفرھیماگرفمھحجرعصععرلھھاییقبنبدویمریرزدررد،وجودھریجامھردرحوزهھفتنری
حوزهھفتسععتنھاشوانھرس،پروروزموزمذھآ،ت،دواد،اقتصخانواده،حوزھھایشععاملنھاریبزرگشععھرھای

ساو.بھطوررگرکھردرستطرحرصلیبر"رست،رنسانبدنبرریرساسییستشنارمزینظامھایماننده،جامھربرری
برریرررورھدرفما.یبکنررمالشمانماکھرستروحوزھھاست،نریطررحردرچونمیبرشداتحیکند،عمل

یکندرخنھارزکھری ..

ررمانکارھایھمۀدبایماباشعععدردرملکوتمحدودۀرزرارجدنبایرنسعععانۀمجربرزبرشعععیچھی deo coram
میرورھدورسعتمانزندگیادربھمۀردروندسعی،عیچون.یکنزندگیردرحضعوردرھدفمندبھطور.-دھیرنجا.
.لیممعابعھرعدرکعھ.یکندععایعاییعدبن،بنعابرریمعانزنعدگیعمومیادربه.ورصعوصعیادربه.باشعد،

عھجعاممرملفحوزھھعاینریھمعۀدررررویبعھدرسععععمونعھچکعھدھعد
رھدرفباوفادرررنھ.یمیمورنونھچ.یابدریماکندکمکماھمۀبھدجدیردررکاتنریکھباشععد.دھینشععان
ھربرریردر
هجامنفوذیحوزۀ

بردرریگا. ..

3میراثکالم :

1981-مسیحیماگناکارتای

رھبررن1981روررردر YWAM نرومللییبریمدبکنفررننروویبرریھاورییکونا،درایدنسععررسععررز
شععدندجمع YWAM ،. 21 ینیببکھ.یدرشععمادیزیرنمظار."شععدھری"باوغکھ.میکردیرحسععاوبودسععاوه

کردرورھدتھدریررماونھچوگفترورھدچھردروند. .

بھزماننرییوقمدرشععمندپرسععم"برریررقیعمیزمانشععدند،جمعجلسععھشععاننروویبرریرھبررنیوقم
ردررز.میرورھیبلکھ.،باشعععیرودمانبرنامۀیپدرکھسعععتیننریما"ھدفگفت:وورند،رسععیانپای

میرورھدکھ.بپرسعععیرورز.یبطلبررردربھمنھاییکھریدایییبری،دیکارھررنجا.رز"یپ.بشعععنوی

ردریشعرصعاکھصعدرشعدندبھپررکندهھمھ".یمیکنرعال.رکدییبھررخنو.برمیگردیدبودویبچھمابھ

میدھدگزرر"رومیکندصعحبتروباردرکردرحسعاشعد،منھاوورننکھریمحضبھکنندگو" :
" ستچیحیمسیماگناکارمایرزردررک.کھمینوشم.سرعتباممکنحدمامن ".

رزکیینریشعد.منظیلیرندر1215سعالدرکھرسعتروفمریماریسعندکیرصعلی،ماگناکارمایحاال،
مسعععیماگناکارمای،یمرمنھمیبھمیدھدشعععرحرررنسعععانروویۀحقوقکھرسعععتاسعیسعیرسعنادنرووی
برکھررزھاییچیھمۀنریمیدھدشعرحرسعت،برروردررخنرزیرنسعععانھرکھررلرنجیحقوقوحقحی،

روربررزدبایکھیکسعانھمۀدگاهدیرزمیکند،دالوتبزرگتمأموری "
رنمظاریچھسیعیرورنیپرزدباینمیشناسند،ررسیعیھنوزکھیکسانمیکندانیبشوند،بھرھمندملکوت
ورعمعالکعھمیکنعدھعدریعتھمعھجعانبعھوملز.کننعدهپعاسععععخیعکسععععویبعھررمعانکمھش"نریباشند؟درشمھ
د"کردیمنبرریورقعدرد،کردیمنبرردررننکوچکمریرزکییبرری"خنچعھمیکنعد:کمنررسععععیعیکال.
25:40یامم .)



مسیحیماگناکارتای

1981-ھا.نیکانوورن

کھبرروردررندحقنریرزنزمیرویرفرردھمۀ :

1 کننددروبشنوندررحمسیسیعیلرنجی ،
2 باشنددرشمھدسمردررودزبانبھررمقدکما ،

3 شعوند،جمعمشعارکتبرریمرمبھطورھفمھھربمورنندباشعند،درشعمھرودکینزدیدرحیمسعیمشعارکتکی
مقدسیکماپرسم"و.لیمررندیباحمسیبدندرو

باشنددرشمھ ،
4 باشدفرزندرنشاندسمردرمقدسیکماحیمسیالتمحصی ،

5 باشندبرروردرریبھدرشممررقبتواهپناه،وبا،خغذر،زندگی:اتضروریرز ،
6 رھبریرریجسمانوعاطفیرجمماعی،ی،رورنی،روحانترضایدرثمربر"زندگیکی

برریو.یرسانمحققبھررعھدنریکھ.شدھریھدممردرضفیباما.کنند

یکنزندگیردرجالل ..

نرومللییبرھبریموسط YWAM رستشدهسپرده1981در .

4میراثکالم :

1967-مقدسکتاآفقربھبخشیدنپایان

روویدرحرررتوشععععورباررثمیکال.ندومیرفمند،رونیبسععععیعیرو"ربررعال.برریجورنانیوقم
کیدرررجورنانرزگروهکیوورن1967درشدرفمھپذیتمأموریکیباجورنانسععععاوھاین

دمیگویمابھرومیکردرھبرییبشارمدورۀ :

" گروهکیمن YWAM شععھرکیدرمامیکرد.ھمررھیمیکرد،سععفرمرکزیکایخمریبھکمکزیرزکھرر
کارنریرنجا.بھھاضعیبکھدرحاوی.یکنرمیمررپنچرچرخکیما.کردیموقفکیمکزیغبارخوود
بازفضایدرموعظھجلسۀکیدبو.دردیرانھھارزکھریبھرروحنایلرنجیکیمابقیۀودند،بمشعغول

کردیبرگزرر ..

میگفت:کھشعد.مموجھرمانبود،رولیریمنایییرسعپانزبانخمدطرف.بھکمرنگقرمزوبابارانمیجلسعھ،رزدب
مقدکماشمااخیستینرطررفشھرھایدرمقدسیکماچھیور.،یبمقدکماکیکھستینمنشھردر"جایی

د؟درریمنزبانبھ "

گذرشتنھر"سیبرررخنروکن.دریپروبرریایییرسپانمقدکماکیمورنسم.من "!senor, gracias
iMuchismas"

.،شععععدیدورخنجعارزوکردهررننعدگییوقمعد،بدرریعد؟"منزبعانبعھمقعدکمعا"خیعامیکردرطورذھن.بعھ

درنمعازننریسععععؤرل
کامیکیمنمینامدا""رویررخنمقدکماکھبودزیچینریکھمقد.ممنشد،ظاھرچشم.مقابلدرناگھانریمصوی

بودنوشمھطرف"دودربودکشیمانندبزرگون :

َ رسبانشمریببلکھچرخ،18ونکامیکینھد.،دیو



“Solo los deshonestos temen la verdad. Santa biblia, gratis.”

بودرکنندهیغافلکامالجمالتنریدندیپکن.،فکرزباننریبھکھنمیدرنسععم.ایییرسععپانکافیرندرزۀبھمن
انرریمقدکمامیمرسعندقتحقیرزیصعدرقتبرفررد"فقطبود:نریمفھوم"کرد.مرجمھذھن.دریبھخھسععمررخنھا

خنبھمربوطمرصعوصعانریدرخمدصعدربھذھن.درودرشعتمازگیمنبرریعبارتزی!یجانرنھیفکرچھ"

خمریسررسردررررودزۀیرنسمھایکمونچونبود،کامالمیمرسعند"،قتحقیرزیصعدرقتبرفرردزمان"فقط
میدردندگسمر"نیالمکای .

بھممکن،سععرعتباررمقدکماوبودندسععمادهریونکامیعقدرکھد.دیررجورنانافت،یردرمھاروینرییوقم
دسععما
ن
مشععما
ق
میدردند
".

،رنمشاررت2007اھا.،نیکانوورنمیکند،لمبدیررملمھاکھیکمابرزابازگویی YWAM ) 185-184صفحات

عموزیکمکزیاهدرنشعععاندرنشعععجوینیبدرمابسعععمانخندررردجدیعھد50000جورناننرییوقم
بھمنجرمانھایدرشععععت،کمرنگقرمزوباکھرانمیبااروییروینریمیشععععدلمبدیتیورقبھارویمیکردند،

اریبسیکشورھایدرررمقداکمعموزیپرووھھایرزاریبسیجھیدرنمکھشععععدک"مکزیبرریمقد"کماخغاز
کردمموودایدنسررسردر .

کارگاهدردب UofN افتدریردروندرزکھیممأموریبرریررملز.کنندهچاو"کی،وورن2003دراپورسععندر

کھبودیزماننریکردرودردریبامنمشععربود،کرده YWAM ریتمأموریدررنحررفیمانیبدرکھشعدمموجھ

رسعاومامیشعیپرزمازھریموجماشعدرررنھدیرنری.،میشعدیھمررسعمامجددردبایھدفمندبھطورماوشعدهجاد
ھردرمقدکماک،ی2020سععالماکھمیکن.رسعمدعاشعما"رزگفت:وورن.ینیببایدنسعررسعردررری

"کننددریبھررحمبمورنندکھباشععدقھاییطریبھوباشععددوشععانزبانبھدبایمقدکمادذرریبایدندررانھری
نری"رکنونبود:یسععاو85درکاویادفریمانندوورندلادفرینریشععد،سععاوه2020،85دروورنیوقم

محترراریبسعیدل،مقدکمافقربھدنبرشعیانپایبرریچاو"ن)ری14:12وشععایبده"منبھررمرمفع]کوه[ناحیۀ
دردقرررریمأث .

ردیرھبرچندوندررویبا،وورن2014روررردر YWAM ، وکنلیرنک،کامووی،ررمدکدیکلیرھبررنبا
دنبرشعععیانپایبھمابکنندرررودمال"مما.کھکردندرسعععمدعاخنھارزوکردندمالقاتایدنسعررسعردرلیرنجی

درشتوجودرگذرریمأثرھبررننرینیبدرموضوعنریدربارۀمیعظیکپارچۀیھدفکنندکمکمقدکمافقربھ
مرجمھ،دعا،کھکرددعوتجدرھمھرزررانحیمسععیوشدنوشمھ"مقدکمافقربھدنبرشیانپای"عھدجھ،یدرنم

شوندھدمممقدکمابھکھبدھندزهیرنمرد.بھودھندخموز"وعموزیرنمشععار، .
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