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   ΤΟ∆ΑΨ ΑΤ ΓΡΑΧΕ    

Οργανιστ:  Μαυρεεν Οχησνερ Ελδερ:  Βεννο Σψδοω 

Υσηερσ:  Βεννο Σψδοω, Γαρψ Γυντηερ, Λαρρψ Νελσον, ϑαχοβ 
Ρηινεσµιτη, Ριχη Ρηινεσµιτη, ϑεφφ Στιφτερ 

Χουντινγ Τεαµ 3:  ∆ον Αυελ;  Βριαν Ειχησταδτ;  ϑαχκ 
Κιρκηαµ;  Βεννο Σψδοω;  Βρανδτ Ωενδλανδ 

Ηοσπιταλιτψ Τεαµ 2:  ϑανελλε Ηειν; Χηρισ Λεντζ; ϑεννψ Κλειφγεν 

Χηυρχη Χλεανερσ:  Π. Ραδιχηελ Σχηοολ:  Βρυχε 

 ΝΕΞΤ ΩΕΕΚ ΑΤ ΓΡΑΧΕ   

Υσηερσ:  Βεννο Σψδοω, Γαρψ Γυντηερ, Λαρρψ Νελσον, ϑαχοβ 
Ρηινεσµιτη, Ριχη Ρηινεσµιτη, ϑεφφ Στιφτερ 

Χουντινγ Τεαµ 4:  Εδ Λεντζ; Ρογερ Οχησνερ; Αλ Ροσενδαηλ;  
∆αϖε Ρυστ;  Λψνν Σανδηοεφνερ 

Ηοσπιταλιτψ Τεαµ 3:  Λαρρψ Νελσον; Βαρβ Σψδοω; Ρψαν & Μικεψ 
Οµαν; Νιχκ & Μιρανδα ∆υεηλµειερ; ∆αν & Χινδψ ∆εγναν 

Χηυρχη Χλεανερσ:  Π. Ραδιχηελ Σχηοολ:  Βρυχε 

 ΟΥΡ ΣΧΗΕ∆ΥΛΕ   

Sun., Feb. 22: 9:00 am – Sunday School and Bible Class 
 10:00 am – Worship Service 
 11:15 am – Hospitality 
Wed., Feb. 25: 4:30 pm – Catechism for Public School Students 
 6:00 pm – Lenten Soup Suppers Begin 
 7:00 pm – Midweek Lenten Worship Services Begin 
Sun., Mar. 1: 8:30 am – Choir Practice 
 9:00 am – Sunday School and Bible Class 
 10:00 am – Worship Service w/Lord’s Supper 
 11:15 am – Hospitality 
 

Last Week’s Stats:  Feb. 15, 2015    Sun.: 137  S.S.: 17  B.Cl.: 42   Wed.: 75 
 Sun. Offering: Grace: $2,311.00 CLC: $565.00 
 Wed. Offering: Grace: $2,608.50 CLC: $301.25 
 Weekly Need: Grace: 3,340.00 CLC: 1,060.00 
     -Under / +Over: Grace: +1,579.50 CLC: -193.75 

 Year-to-Date Offering:: Grace:     $21,621.37 CLC: $5,665.45 
 Year-to-Date Need: Grace: 23,380.00 CLC: 7,420.00 
     Year-to-Date (+/-) Grace: -1,758.63 CLC: -1,754.55 

 GLC Other:   13.25 Living Faith:   20.00 Tuition Aid: 130.00 
 SAF Endowment: 0.00 MDF: 50.00 Kinship:  50.00 
 ILC Student Aid: 0.00 ILC Bldg. 165.00 IIF: 0.00      CEF:  0.00 

 Current Balances: Parking Lot:   +4,305.00 Tuition Aid:  +7,639.12 
 
 
 

 
 

Γραχε Λυτηεραν  
Χηυρχη & Σχηοολ 

 
 
 

 
  

 



 

 

Παστορ:  ϑοην Ηειν (Χελλ 612−408−1635) Πηονε:  763−784−8784 

Σχηοολ Πηονε:  763−784−6340 Γραδεσ:  Κινδεργαρτεν−8
τη

 

Χηυρχη Ψεαρ:  Λεντ 1 ∆ατε:  Φεβρυαρψ 22, 2015 
 

 ΩΟΡΣΗΙΠ ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΟΝ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΤΗΕ ΑΝΝΟΥΝΧΕΜΕΝΤΣ    

 Thanks:  to Seminarian Rob Sauers for sharing God’s Word with us 
today.  He is the former vicar at Grace.  May the Lord bless him and 
Kate as they await the opportunity for Rob to serve as a pastor. 

 Midweek Lenten Services:  
Our midweek services continue 
this Wednesday at 7 pm.  Our 
theme is “Gratitude for God’s 
Geographic Grace,” looking at 
God’s promises based on 
features of geography used in 
the Bible.  A soup supper will 
be held at 6 pm as a way for 
people to eat between work 
and worship.   

 Fiction Book:  Deborah Ude, 
wife of ILC seminary professor 
John Ude and mother of 
Michael Ude, is currently 
working toward the publication 
of a Lutheran Christian Fiction novel. No final date has been set, but 
the goal is to release it in early March. Information about Steeple in the 
Distance, excerpts and background, are available.  

Visit website:  www.deborahude.com     E-mail:  deborahu9@gmail 
Phone:  715-955-4127 
Address Deborah Ude; 507 Ingram Dr.; Eau Claire, WI 54701 

 Wedding Invitation:  An invitation to the Christina Hein/Tim Schaser 
wedding at 5:30 pm on Fri., Apr. 17 is posted on the bulletin board. 

 CLC News:  Pastor Michael Gurath of Holy Cross in Phoenix, AZ, has 
returned the call to Calvary in Marquette, MI.    Recently Pastor 
Emeritus James Sandeen, retired CLC pastor and brother to Jackie 
Radichel, was diagnosed with leukemia.  He is in Kentucky for 
chemotherapy treatment.  His wife, Carol, now has bronchitis so is 
unable to be around him. Please keep them in your prayers. 

 Sunday School Memory Work:  #17 – Second Article 

Ωελχοµε το ουρ γυεστσ ανδ ϖισιτορσ.  Ωε αππρεχιατε τηε 
opportunity to share God’s Word with you today.  Please 
χοµε αγαιν!  Τηοσε ιντερεστεδ ιν λεαρνινγ µορε αβουτ τηε 
Σχριπτυρεσ ανδ ουρ δοχτριναλ ποσιτιον, πλεασε σπεακ ωιτη 
Παστορ Ηειν.  Ηε ωουλδ βε δελιγητεδ το ϖισιτ ωιτη ψου! 

 

Γραχε Λυτηεραν Χηυρχη & Σχηοολ 
460 75

τη
 Αϖε. ΝΕ 

Φριδλεψ, ΜΝ  55432 

Εµαιλ:  ϕπηειν≅χλχλυτηεραν.χοµ 

Ηοµε Παγε:  ωωω.ΧΛΧΓραχεΛυτηερανΧηυρχη.οργ 

Μεµβερ:  ΧΗΥΡΧΗ ΟΦ ΤΗΕ ΛΥΤΗΕΡΑΝ ΧΟΝΦΕΣΣΙΟΝ 

Ηψµνσ: 
ΤΛΗ 140: ϑεσυσ, Ι Ωιλλ Πονδερ Νοω 

ΤΛΗ 377:1−5: Σαλϖατιον υντο Υσ ηασ Χοµε 

ΤΛΗ 377:6−10: Σαλϖατιον υντο Υσ ηασ Χοµε 

ΤΛΗ 145: ϑεσυσ, Ρεφυγε οφ τηε Ωεαρψ 
 

Συνδαψ Σχηοολ:  ΤΛΗ 158 (βετωεεν ρεαδινγσ) 

Λιστενινγ ασσιστανχε ισ αϖαιλαβλε. Πλεασε ασκ αν υσηερ. 

Ωορσηιπ Πρεπ: 

Πσαλµ 6, ΤΛΗ π. 124 

Λιτυργψ: 

ΤΛΗ, π. 5 (Προϕεχτεδ) 
Γλορια:  ΤΛΗ 245:1,6 

Σχριπτυρε Ρεαδινγσ: 

Ισαιαη 55:6−9 

Πασσιον Αχχουντ 

Σερµον:  Ματτηεω 20:1−16 
1 さFﾗヴ デｴW ﾆｷﾐｪSﾗﾏ ﾗa ｴW;ϖεν ισ λικε α λανδοωνερ ωηο ωεντ ουτ εαρλψ ιν τηε µορνινγ το ηιρε λαβορερσ φορ 

ηισ ϖινεψαρδ. 
2 
Νοω ωηεν ηε ηαδ αγρεεδ ωιτη τηε λαβορερσ φορ α δεναριυσ α δαψ, ηε σεντ τηεµ ιντο ηισ 

ϖινεψαρδ. 
3 
Ανδ ηε ωεντ ουτ αβουτ τηε τηιρδ ηουρ ανδ σαω οτηερσ στανδινγ ιδλε ιν τηε µαρκετπλαχε, 

4 
ανδ 

ゲ;ｷS デﾗ デｴWﾏが けYﾗ┌ ;ﾉゲﾗ ｪﾗ ｷﾐデﾗ デｴW ┗ｷﾐW┞;ヴSが ;ﾐS ┘ｴ;デW┗Wヴ ｷゲ ヴｷｪｴデ I ┘ｷﾉﾉ ｪｷ┗W ┞ﾗ┌くげ “ﾗ デｴW┞ ┘Wﾐデく 5 
Αγαιν 

ηε ωεντ ουτ αβουτ τηε σιξτη ανδ τηε νιντη ηουρ, ανδ διδ λικεωισε. 
6 
Ανδ αβουτ τηε ελεϖεντη ηουρ ηε 

ωεντ ουτ ανδ φουνδ οτηερσ στανδινγ ιδλε, ;ﾐS ゲ;ｷS デﾗ デｴWﾏが けWｴ┞ ｴ;┗W ┞ﾗ┌ HWWﾐ ゲデ;ﾐSｷﾐｪ ｴWヴW ｷSﾉW ;ﾉﾉ 
S;┞いげ 7 TｴW┞ ゲ;ｷS デﾗ ｴｷﾏが けBWI;┌ゲW ﾐﾗ ﾗﾐW ｴｷヴWS ┌ゲくげ HW ゲ;ｷS デﾗ デｴWﾏが けYﾗ┌ ;ﾉゲﾗ ｪﾗ ｷﾐデﾗ デｴW ┗ｷﾐW┞;ヴSが ;ﾐS 
┘ｴ;デW┗Wヴ ｷゲ ヴｷｪｴデ ┞ﾗ┌ ┘ｷﾉﾉ ヴWIWｷ┗Wくげ 8 さ“ﾗ ┘ｴWﾐ W┗Wﾐｷﾐγ ηαδ χοµε, τηε οωνερ οφ τηε ϖινεψαρδ σαιδ το ηισ 

ゲデW┘;ヴSが けC;ﾉﾉ デｴW ﾉ;HﾗヴWヴゲ ;ﾐS ｪｷ┗W デｴWﾏ τηειρ ┘;ｪWゲが HWｪｷﾐﾐｷﾐｪ ┘ｷデｴ デｴW ﾉ;ゲデ デﾗ デｴW aｷヴゲデくげ 9 
Ανδ ωηεν 

τηοσε χαµε ωηο ωερε ηιρεδ αβουτ τηε ελεϖεντη ηουρ, τηεψ εαχη ρεχειϖεδ α δεναριυσ. 
10 

Βυτ ωηεν τηε 

φιρστ χαµε, τηεψ συπποσεδ τηατ τηεψ ωουλδ ρεχειϖε µορε; ανδ τηεψ λικεωισε ρεχειϖεδ εαχη α δεναριυσ. 
11 

Ανδ ωηεν τηεψ ηαδ ρεχειϖεδ ιτ, τηεψ χοµπλαινεδ αγαινστ τηε λανδοωνερ, 
12 ゲ;┞ｷﾐｪが けTｴWゲW ﾉ;ゲデ µεν 

ηαϖε ωορκεδ ονλψ ονε ηουρ, ανδ ψου µαδε τηεµ εθυαλ το υσ ωηο ηαϖε βορνε τηε βυρδεν ανδ τηε ηεατ 

ﾗa デｴW S;┞くげ 13 B┌デ ｴW ;ﾐゲ┘WヴWS ﾗﾐW ﾗa デｴWﾏ ;ﾐS ゲ;ｷSが けFヴｷWﾐSが I ;ﾏ Sﾗｷﾐｪ ┞ﾗ┌ ﾐﾗ ┘ヴﾗﾐｪく DｷS ┞ﾗ┌ ﾐﾗデ 
αγρεε ωιτη µε φορ α δεναριυσ? 

14 
Τακε ωηατ ισ ψουρσ ανδ γο ψουρ ωαψ. Ι ωιση το γιϖε το τηισ λαστ µαν τηε 

σαµε ασ το ψου. 
15 

Ισ ιτ νοτ λαωφυλ φορ µε το δο ωηατ Ι ωιση ωιτη µψ οων τηινγσ? Ορ ισ ψουρ εψε εϖιλ 

HWI;┌ゲW I ;ﾏ ｪﾗﾗSいげ 16 “ﾗ デｴW ﾉ;ゲデ ┘ｷﾉﾉ HW aｷヴゲデが ;ﾐS デｴW aｷヴゲデ ﾉ;ゲデく Fﾗヴ ﾏ;ﾐ┞ ;ヴW I;ﾉﾉWSが H┌デ aW┘ IｴﾗゲWﾐくざ  

Ρεϕοιχε ιν Γοδ’ “Υνφαιρνεσσ!” 
 Βεχαυσε “Zow｡|s｢｢” aso|｢ Xso｣v 

2. Βεχαυσε Γοδ Ωαντσ το Γιϖε Υσ Ωηατ Ωε ∆ον’｣ Xs｢s｡･s 



ΤΡΥΤΗ ΙΣ ΝΟΤ  ΦΕΑΡ ορ ΦΕΑΡ ΙΣ ΝΟΤ ΗΑΤΕ 
Ωιτη τηε σταµπ οφ αππροϖαλ βψ τηε χουρτσ ανδ τηε γοϖερνµεντ ον σο χαλλεδ 

µαρριαγεσ οφ ηοµοσεξυαλσ ανδ λεσβιανσ, πεοπλε ωηο στιλλ ηαϖε ρεσπεχτ 

φορ Σχριπτυρε αρε σχοφφινγλψ ρεφερρεδ το ασ ηοµοπηοβιχ.  

Τηε 1981 χοπψριγητ οφ Τηε ΛΙςΙΝΓ ΩΕΒΣΤΕΡ Ενχψχλοπεδιχ ∆ΙΧΤΙΟΝΑΡΨ οφ τηε 
Ενγλιση Λανγυαγε φαιλεδ το δεφｷﾐW デｴW ┘ﾗヴS さｴﾗﾏﾗヮｴﾗHｷIくざ Nﾗデ ﾗﾐﾉ┞ δοεσ ιτ νοτ 

δεφινε ιτ, ιτ δοεσ νοτ εϖεν ρεχογνιζε τηε ωορδ!  Σοµεονε δεσχριβεδ τηε ωορδ 

ｴﾗﾏﾗヮｴﾗHｷI ;ゲ ; さヮﾗﾗヴﾉ┞ IﾗｷﾐWS ┘ﾗヴSくざ Iデ ｷゲ ; IﾗﾏHｷﾐ;デｷﾗﾐ ﾗa L;デｷﾐ 
(ηοµο=µαν) ανδ Γρεεκ (πηοβοσ=φεαρ) Τηε ηψβριδ ωορδ ισ δεφινεδ αゲ さφεαρ οφ 
ηυµανσ,ざ ﾗヴ さφεαρ οφ µενくざ  

Σινχε ιτ ωασ νοτ φουνδ ιν τηε ολδ διχτιοναρψ, τηε νεξτ σεαρχη ωασ ονλινε ωηερε 

┘;ゲ aﾗ┌ﾐS さΗοµοπηοβια ενχοµπασσεσ α ρανγε οφ νεγατιϖε αττιτυδεσ ανδ 

φεελινγσ τοωαρδ ηοµοσεξυαλιτψ ορ πεοπλε ωηο αρε ιδεντιφιεδ ορ περχειϖεδ ασ 

βεινγ λεσβιαν, γαψ, βισεξυαλ ορ τρανσγενδερ (ΛΓΒΤ). Ιτ χαν βε εξπρεσσεδ ασ 

αντιπατηψ, χοντεµπτ, πρεϕυδιχε, αϖερσιον, ορ ηατρεδ, µαψ βε βασεδ ον ιρρατιοναλ 

aW;ヴが ;ﾐS ｷゲ ゲﾗﾏWデｷﾏWゲ ヴWﾉ;デWS デﾗ ヴWﾉｷｪｷﾗ┌ゲ HWﾉｷWaゲくざ OH┗ｷﾗ┌ゲﾉ┞ ｷデ ┘;ゲ ; ┘ﾗヴS 
χοινεδ ασ α χονσεθυενχε οφ τηε νεω, αλβειτ, ιµµοραλ ρεαλιτψ τηατ δεφινεσ ουρ 

I┌ﾉデ┌ヴWく AﾐﾗデｴWヴ SWaｷﾐｷデｷﾗﾐ ┘;ゲ さaW;ヴが ｴ;デヴWSが ﾗヴ ﾏｷゲデヴ┌ゲデ ﾗa ﾉWゲHｷ;ﾐゲ ;ﾐS ｪ;┞ 
ﾏWﾐき ヮヴWﾃ┌SｷIW ;ｪ;ｷﾐゲデ ｴﾗﾏﾗゲW┝┌;ﾉゲくざ Iデ ｷゲ ﾗH┗ｷﾗ┌ゲﾉ┞ ; ┘ﾗヴS IﾗｷﾐWS デﾗ I;ゲデｷｪ;デW 
οβϕεχτορσ το τηε δεσχριβεδ πραχτιχεσ. 

TｴW ┘ﾗヴS さaW;ヴざ ;ヮヮW;ヴゲ ﾗaデWﾐ ｷﾐ Hﾗデｴ デWゲデ;ﾏWﾐデゲ ﾗa “Iヴｷヮデ┌ヴWく Iﾐ デｴW NW┘ 
Τεσταµεντ τηε µοστ χοµµον Γρεεκ ωορδ ισ πηοβοσ. Βυτ νοωηερε δοεσ ιτ µεαν 

┘ｴ;デ ｷゲ ゲ┌ｪｪWゲデWS ;Hﾗ┗Wく NﾗデW ;ﾉゲﾗ デｴW ゲ┘ｷヮW ;デ さヴWﾉｷｪｷﾗ┌ゲ HWﾉｷWaゲくざ Iﾐ HｷHﾉｷI;ﾉ 
υσαγε, χοντεξτ ωιλλ ηελπ δετερµινε τηε σενσε οφ τηε ωορδ: Ισ ιτ φριγητ, ορ αωε 

ふヴWゲヮWIデぶい T┘ﾗ ヮ;ゲゲ;ｪWゲ IﾗﾏW デﾗ ﾏｷﾐSぎ さTｴW aW;ヴ ﾗa デｴW LﾗヴS ｷゲ デｴW HWｪｷﾐﾐｷﾐｪ 
ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWざ ふPヴﾗ┗WヴHゲ ヱぎΑぶが ;ﾐS さTｴW aW;ヴ ﾗa デｴW LﾗヴS ｷゲ デｴW HWｪｷﾐﾐｷﾐｪ ﾗa 
┘ｷゲSﾗﾏざ ふPヴﾗ┗WヴHゲ Γぎヱヰぶく  Ιν τηε Σµαλλ Χατεχηισµ Μαρτιν Λυτηερ βεγινσ τηε 

W┝ヮﾉ;ﾐ;デｷﾗﾐ ﾗa W;Iｴ Iﾗﾏﾏ;ﾐSﾏWﾐデ ┘ｷデｴが さWW ゲｴﾗ┌ﾉS φεαρ ανδ λοϖε Γοδ ぐざ  Ιν 

τηε Λαργε Χατεχηισµ ｴW ケ┌ﾗデWゲ D;┗ｷS ｷﾐ Pゲ;ﾉﾏ ヱヴΑぎ さTｴW LﾗヴS デ;ﾆWゲ ヮﾉW;ゲ┌ヴW ｷﾐ 
τηοσε ωηο φεαρ Hｷﾏが ｷﾐ デｴﾗゲW ┘ｴﾗ ｴﾗヮW ｷﾐ ｴｷゲ ﾏWヴI┞くざ 

Λυτηερ µαδε α διστινχτιον βετωεεν σερϖιλε ανδ φιλιαλ φεαρ. Σερϖιλε φεαρ ισ τηατ οφ α 

σλαϖε το ηισ µαστερ, τηε φεαρ οφ πυνισηµεντ. Ωε υνδερστανδ σερϖιλε φεαρ ιν τηε 

χονχλυσιον το τηε χοµµανδµεντσ:  さGﾗS デｴヴW;デWﾐゲ デﾗ ヮ┌ﾐｷゲｴ ;ﾉﾉ デｴ;デ デヴ;ﾐゲｪヴWゲゲ 
τηεσε χοµµανδµεντσ. Τηερεφορε ωε σηουλδ φεαρ Ηισ ωρατη ανδ νοτ αχτ 

Iﾗﾐデヴ;ヴ┞ デﾗ デｴWﾏくざ Iデ ｷゲ デｴW ヮ┌ヴヮﾗゲW ﾗa デｴW L;┘ デﾗ IヴW;デW ゲ┌Iｴ aW;ヴ ふaヴｷｪｴデぶ ゲﾗ 
ﾏ;ﾐ ┘ｷﾉﾉ SWゲヮ;ｷヴ ﾗa ゲWﾉaく Nﾗデ ┌ﾐデｷﾉ デｴW ゲｷﾐﾐWヴ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSゲが さIデ ｷゲ ; aW;ヴa┌ﾉ デｴｷﾐｪ デﾗ 
a;ﾉﾉ ｷﾐデﾗ デｴW ｴ;ﾐSゲ ﾗa デｴW ﾉｷ┗ｷﾐｪ GﾗSざ ふHWHヴW┘ゲ ヱヰぎンヱぶが ｷゲ ηισ ηεαρτ πρεπαρεδ το 

ρεχειϖε τηε Γοσπελ. 

Ιν τηε Λαω ωε σεε τηε ωρατη οφ Γοδ ανδ τηρουγη ιτ φεελ ιτσ φριγητενινγ στινγ. Τηε 

Γοσπελ ον τηε οτηερ ηανδ ασσυρεσ φρεεδοµ φροµ φεαρ ανδ φριγητ ανδ γιϖεσ χοµφορτ 

ανδ πεαχε. Σιµυλτανεουσλψ, τηε Γοσπελ χρεατεσ αν αντιπατηψ τοωαρδ σιν, ανδ τηε 

ωιλλ το λιϖε υντο Γοδ. Ασ σιννερσ ρεχονχιλεδ υντο Γοδ τηρουγη τηε δεατη οφ ϑεσυσ, 

βελιεϖερσ ιν Χηριστ στανδ ωιτη αωε ανδ ρεσπεχτ βεφορε Ηιµ ανδ δελιγητ το ωαλκ ιν 

τηε Λαω οφ τηε Λορδ. Βψ τηε ποωερ οφ τηε Γοσπελ, τηε χηιλδ οφ Γοδ ηασ α 

ρεσπεχτφυλ, φιλιαλ φεαρ οφ τηε Φατηερ ιν ηεαϖεν. Ηε δοεσ νοτ ωαντ το αβυσε ηισ λοϖινγ 

F;デｴWヴ Wｴﾗ I;ヴWS ゲﾗ SWWヮﾉ┞ aﾗヴ ｴｷﾏ デｴ;デ ｴW ゲヮWﾐデ Hｷゲ “ﾗﾐ JWゲ┌ゲ aﾗヴ ﾏ;ﾐげゲ 
ρεδεµπτιον. Ιν ασ µυχη ασ ιν τηε φλεση ωε στιλλ σιν, τηε Χηριστιαν σορροωσ τηατ ηε 

ηασ οφφενδεδ Γοδ τηε Φατηερ, ανδ βψ σιν χρυχιφιεδ τηε Λορδ ανεω. Ιν φιλιαλ φεαρ ανδ 

λοϖε ηε ρεσπεχτσ τηε ηολινεσσ οφ Γοδ ανδ αλλ τηατ µεανσ, ανδ εξπρεσσεσ 

IﾗﾐaｷSWﾐデﾉ┞が さI ゲ;ｷSが I ┘ｷﾉﾉ IﾗﾐaWゲゲ ﾏ┞ デヴ;ﾐゲｪヴWゲゲｷﾗﾐゲ デﾗ デｴW LﾗヴSが ;ﾐS Yﾗ┌ aﾗヴｪ;┗W 
τηε ινιθυιτψ οφ µψ σινざ ふPゲ;ﾉﾏ ンヲぎヵぶく  HW ヮヴ;┞ゲが さO┌ヴ F;デｴWヴが Wｴﾗ ;ヴデ ｷﾐ ｴW;┗Wﾐ ぐざ 

Φιλιαλ λοϖε ανδ ρεσπεχτ φορ Γοδ ισ εϖιδεντ ιν λιστενινγ το τηε Ωορδ οφ Γοδ, ανδ 

λεττινγ τηε Φατηερ σπεακ Ηισ ωιλλ το υσ, ρατηερ τηαν ωε φορ περσοναλ ρεασονσ 

ｷﾏヮﾗゲｷﾐｪ ﾗ┌ヴ ｷﾐデWヴヮヴWデ;デｷﾗﾐ ﾗﾐ GﾗSげゲ Ωορδ, ορ σεττινγ ουρ ωιλλ αβοϖε Ηισ. 

Χονσεθυεντλψ, τηε αχχυσατιονσ αγαινστ τηε Χηριστιαν φορ σπεακινγ αγαινστ σιν αρε 

µαδε βψ τηοσε ωηο δο νοτ βοω το τηε Ωορδ οφ Γοδ, αρε δεαφ το τηε Λαω οφ 

Γοδ, ανδ τηερεφορε χαννοτ αππρεχιατε τηε Γοσπελ, νορ εξπεριενχε ιτσ ποωερ! 

Ιν τηισ µαττερ ασ ωελλ ασ µανψ οτηερσ Χηριστιανσ αρε ασκεδ το βε τολεραντ οφ 

βεηαϖιορ τηατ ισ χοντραρψ το τηειρ Λορδ, Ηισ Ωορδ, τηειρ φαιτη, ανδ τηειρ ωιτνεσσ, 

ωηιλε τηοσε ωηο ενγαγε ιν συχη βεηαϖιορ σεε νο ιντολερανχε ιν τηειρ βεηαϖιορ 

τοωαρδ Χηριστιανσ! Τηε αχχυσατιον οφ ιντολερανχε ανδ ηατε µαδε αγαινστ 

Χηριστιανσ ισ αχτυαλλψ α βοοµερανγ απτλψ δεσχριβινγ τηε αχχυσερσ! 

Ωηατ σηουλδ βε τηε Χηριστιαν ρεαχτιον? Ωε σηουλδ χοντινυε το σπεακ τηε τρυτη 

ιν λοϖε, βυτ βψ νο χονσχιουσ ωορδ ορ αχτιον ϖαλιδατε τηειρ αχχυσατιον!   Ωε ωιλλ 

;ゲ Cｴヴｷゲデｷ;ﾐゲ ﾉｷ┗W ﾗ┌ヴ a;ｷデｴが ﾗ┌ヴ さヴWﾉｷｪｷﾗ┌ゲ HWﾉｷWaゲくざ WW ┘ｷﾉﾉ ﾐﾗデ Wﾐｪ;ｪW ｷﾐ ﾐﾗヴ 
προµοτε τηατ ωηιχη τηε Λορδ χαλλσ σιν. Ασ χιτιζενσ οφ ηεαϖεν, ιν τηισ µαττερ ορ 

ανψ οτηερ τηατ Σχριπτυρε αδδρεσσεσ, ωε αρε χαλλεδ το ρεφλεχτ τηε ωιλλ οφ ουρ 

Ηεαϖενλψ Φατηερ. 

Φυρτηερ, ασ χιτιζενσ οφ ηεαϖεν ωηο στιλλ λιϖε ιν τηισ ωορλδ, ωε ωιλλ συβµιτ το τηε 

λαω οφ τηε λανδ. Ωε χαν τρψ το χηανγε ιλλ−χονχειϖεδ λαωσ ιν α λαωφυλ µαννερ ανδ 

βψ λαωφυλ µεανσ. Σχριπτυρε, ηοωεϖερ, νοωηερε γιϖεσ υσ τηε ριγητ το χηανγε τηε 

λαω βψ βρεακινγ τηε λαω. Ιν τηισ ρεγαρδ, ανδ οτηερσ ϕυστ ασ ηεινουσ, ωε αρε 

συβϕεχτ το Χαεσαρ υνλεσσ Χαεσαρ φορχεσ υσ το ενγαγε περσοναλλψ ιν τηατ ωηιχη ισ 

σινφυλ, ορ ωουλδ µακε υσ παρτιχιπατε ιν σοµε φασηιον ιν τηατ ωηιχη τηε Λορδ χαλλσ 

ゲｷﾐ ;ﾐS ┗ｷﾗﾉ;デWゲ ﾗ┌ヴ IﾗﾐゲIｷWﾐIWく Iﾐ ゲ┌Iｴ ; I;ゲW さWW ﾗ┌ｪｴデ デﾗ ﾗHW┞ GﾗSが ヴ;デｴWヴ 
デｴ;ﾐ ﾏ;ﾐざ ふAIデゲ ヵぎヲΓぶが ;ﾐS デｴWﾐ ゲ┌aaWヴ デｴW IﾗﾐゲWケ┌WﾐIWゲ ｷa ﾐWIWゲゲ;ヴ┞く Iﾐ S┌W 
τιµε, Γοδ ωιλλ αϖενγε υσ.  

Τηε ϖερψ νατυρε οφ λιφε ον τηισ σιδε οφ ετερνιτψ µεανσ τηατ ωε ωιλλ βψ 
χιρχυµστανχε ιν τηε βυσινεσσ ωορλδ ανδ χυλτυραλ σχενε ιντεραχτ ωιτη τηοσε 
ωηοσε λιφε−στψλε ωε δετεστ, ανδ ωηοσε αρροωσ αρε αιµεδ ατ υσ. Βυτ λετ υσ αλωαψσ 
δο σο ιν τηε φεαρ οφ τηε Λορδ, ωιτη τηε ηοπε ανδ πραψερ, τηατ βψ ουρ µαννερ ανδ 
ωιτνεσσ σοµεονε µαψ βψ τηε Σπιριτ βε βρουγητ ιντο τηε κινγδοµ οφ Γοδ. ∆ο σο 
ヴWﾏWﾏHWヴｷﾐｪ デｴW W┝ｴﾗヴデ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW ;ヮﾗゲデﾗﾉｷI ┘ﾗヴSぎ さB┌デ ゲ;ﾐIデｷa┞ デｴW LﾗヴS GﾗS 
ιν ψουρ ηεαρτσ, ανδ αλωαψσ βε ρεαδψ το γιϖε α δεφενσε το εϖερψονε ωηο ασκσ ψου 
α ρεασον φορ τηε ηοπε τηατ ισ ιν ψου, ωιτη µεεκνεσσ ανδ φεαρ (πηοβου); ηαϖινγ α 
γοοδ χονσχιενχε, τηατ ωηεν τηεψ δεφαµε ψου ασ εϖιλδοερσ, τηοσε ωηο ρεϖιλε 
ψουρ γοοδ χονδυχτ ιν Χηριστ µαψ βε ασηαµεδ. 

 
Φορ ιτ ισ βεττερ, ιφ ιτ ισ τηε ωιλλ οφ 

GﾗSが デﾗ ゲ┌aaWヴ aﾗヴ Sﾗｷﾐｪ ｪﾗﾗS デｴ;ﾐ aﾗヴ Sﾗｷﾐｪ W┗ｷﾉざ ふヱ PWデWヴ 3:15−17). 

Aゲ ┘W aW;ヴ ;ﾐS ﾉﾗ┗W GﾗSが ┘W I;ﾐ Sﾗ ﾐﾗ ﾉWゲゲく さDW;ヴ LﾗヴSが ｴWﾉヮ ┌ゲく AﾏWﾐくざ 

Ωριττεν βψ Ρεϖ. ∆ανιελ Φλεισχηερ, 2/2015 


