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 (15:13ان ی)رومد یسرشار از ام یزندگ

 مقدمه :

 

د.  ید باشیالقدس، سرشار از امداشتن آکنده سازد تا با قدرت روحمانیو آرامش در ا ید، شما را از کمال شادیام یخدا

 (15:13ان ی)روم

 ما صحبت کند.  یم تا امروز خداوند با قلبهایدعا کند ییاین ما ساکن است ، بیست که امروز بن ایام ین وعده خدایا

  ]کنیم دعا[

داشته باشند و  یو آرامش واقع یخواهد همه انسانها شاد یم ؟ خداوند میمان شاد و خوشحال هستیهایا ما در زندگیآ

پر کردن روح القدس  یاز کارها یکید است . یام یما ، خدا یکند . خدا یشتر صدق مین بیمانداران ایا یمخصوصا برا

 و آرامش است.  ید و شادیما با ام یقلبها
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چون گناه نه فقط  ؟م!یم ، گناه کرده اید اگر ما از روح القدس پر نشویدان یا میخواهم از شما بپرسم . آ یک سئوال می

هم  میم و ما نکنیانجام ده یداده تا کارها یکرده است ، بلکه اگر خدا دستور یاست که خدا نه یزهایانجام دادن چ

چون خدا  ! 1میم گناهکاریم و از روح القدس پر نشویم ، بشارت ندهییایسا نیم ، کلیپس اگر ما دعا نکن !میگناهکار

پر  یحیک مسیم ، و یم و از روح القدس پر شویم ، بشارت دهییایسا بیم ، کلید که ما دعا کنیگو یحا در کالمش میصر

شه پر از روح القدس یهم م ویاشته باشد. پس پر از روح القدس بشود دیاز ام یخال یتواند قلب یاز روح القدس نم

 م.یبمان

ن روزها ی. در ا( 13:13ان ی)اول قرنت د استیاز آنها ام یکیماند و  یزاست که مهم است و میچ 3د یگو یکالم خدا م

د داشته باشند و به یام دیکه با یماندارانیبه ا یه منفین روحیا یت هستند و حتیهمه مردم در حال ناله کردن و شکا

 ت کرده است.ید بدهند ، متاسفانه سرایگران هم امید

چ یکه بدون هیقه ، در حالیدق 4روز و بدون هوا  4اورد ، بدون آب یروز دوام ب 40ند انسان حداکثر بدون غذا یگو یم

 ست.د زنده ایند که انسان با امیگو یم. واقعا درست میآور یه هم دوام نمیثان 4ما  یدیام

د یافتن و دادن امینجات  ید در گناه براید به مردم ناامین خدا دادن امیخادم ین کارهایزرگتریاز  یکیمان دارم یمن ا

 مان در مشکالتشان است.یر کردن و  صبر و اییتغ یان برایحیبه مس

 بخش  دارد. 3موعظه امروز من  

 یدیعلل نا ام -1

 ست؟یچ ید کتاب مقدسیام -2

 م؟یباش یدیو پر از ام دواریام یحیچگونه مس -3

 

 : یدیعلل نا ام -1

 

شود  یشود و باعث م یما م یحیباعث توقف رشد و خدمت مس یدی، نا ام 2آورد یم یبا خود غم و افسردگ یدینا ام

 م.ینباش یروزمند و کتاب مقدسیپ یحیما مس

 ست ؟ یچ یدیبه نظر شما علل نا ام

 کنم. یل را ذکر میمن چند دل

   ر در گرفتن جواب دعایا تاخیو نگرفتن جواب دعا  -1

                                                 
با خدا نباشیم بذرش را در ما خواهد کاشت. اگر از روح القدس پر نشویم ، از چیزهای دیگر پر می شویم ، اگر  اگر اجازه ندهیم خدا بذرش را در قلب ما بکارد ، شیطان  1

برای خدا زندگی نکنیم ، برای شیطان زندگی می کنیم . اگر از راه تنگ خدا نمی رویم  . اگر(12:30، برخالف خدا هستیم و اگر با خدا جمع نكنیم، پراكنده می سازیم )متی 

 ( . اگر وقف خدا و خدمت به او نشویم ، اراده شریر را بجا می آوریم!7:13پس از راه گشاد شیطان می رویم )متی 
 ی عاملی موثر در خیلی از گناهان و اسارتهای گناه آلود می باشد.غم و افسردگی و تنهایی و طرد شدگی ، مظلوم بودن و ...  شاید گناه نباشد ول  2
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 ا حس نا موفق بودنیتها و شکست ها و یناموفق -2

ما فراهم کرده است  یکه خدا برا ینده باشکوهید در آن آی)ما با یگذشته گناه آلود و ناموفق و خاطرات تلخ زندگ -3

 م.(یشاد باش

 و روشن و یا داشتن آینده مبهم و بدنده درخشان ینبود آ -4

 یزندگ یا نداشتن هدف برایدن و گم کر-5

 و نداشتن روابط گرم دوستانه یمیو نداشتن دوستان صم ییتنها-6

 گرانیسه خود با دیمقا-7

 ن حسیا داشتن ایدر ما و  ییبایا زی یکم شدن سالمت-8

  یو روح ید فکریشد یخستگ-9

  یو ارث یکیعوامل ژنت -10

 یرش و بخشش الهینان از پذیگناه و عدم اطم ا احساسیما و  یوجود گناه و اسارت در زندگ -11

 رش و احترام و توجه قرار نگرفتنیو مورد پذ یحس طرد شدگ -12

 عدم شناخت درست خدا و کالمش و عدم رابطه درست با خدا -13

 ییسایکل یا حتیو  یا خانوادگیو  یو اقتصاد یمشکالت شغل-14

 دلسرد شدن از دوستان و اطرافیان صمیمی -15

 ما وجود دارد.  یش در زندگیقسمتها یم چون بعضید تر شدیست ما نا امین لید با خواندن ایگر . شایموارد د یلیو خ

 ست .یو غم اراده خدا ن یدینا امم. یم از آن آزاد شویتوان یهر چه باشد م یدین است که علت نا امیخبر خوش ا یول

 یبخشد و مرضها ینه فقط خدا گناهان ما را م یعنی (53:4ا ی)اشع ما را بر خود گرفت یح غم هاید مسیگو یکالم خدا م

م. و خدا را شکر که روح یباش یکامال سالم یهم انسانها یو عاطف یخواهد ما از نظر روان یدهد بلکه او م یما را شفا م

م و از نا یشدوار بایام یانیحین است که ما مسیم که اراده او ایمان بدانید است پس با ایو ام یالقدس هم روح شاد

 م.یرند بسرعت آزاد گردیند و اجتناب ناپذیآ یکه م یدهایام

 

 ست؟یچ ید کتاب مقدسیام-2

 

د ی، ام (1:3)اول پطرس  د زندهی، ام ( 13: 4ان یکیاول تسالون - 19: 15ان یاول قرنت) ید واقعید در کتاب مقدس امیام

خوانده  (2:13طوس ی)ت د مبارکیو ام ( 19: 7ان یعبران - 16: 2ان یکیدوم تسالون) کوید نی، ام(1:13)اول پطرس کامل 

 شده است.
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و  یدها تسلیما را در ناام یتواند برا ین میشان دگرگون شد و ایهاید که زندگینا ام یکتاب مقدس پر است از آدمها

 ببخشد. یآزاد

 یبود چرا برا یدیبعد از توبه اماو  ی: اگر به گفته پولس برا(2ان یو دوم قرنت 5ان ی)اول قرنتقرنتس  یسایکل یزان -1

 ن نوع زنا است.(یکرد که بدتر یما نباشد؟ )الزم به ذکر است که او  زنا با محارم م

ح بخشش و یداشت و زناکار بود ، مس یرفت و گذشته تلخ یسنگسار م یاو که بسو یوحنا: اگر برای 8زناکار باب  -2

 وجود دارد. یدیامز بخشش و یگناهان ما ن یشتر برایداشت چقدر ب یدیام

 بود یدیز امیاو ن ی: برا (7:38)لوقا  ح را شستیمس یکه پاها یزناکار -3

 ل شد.یما تبد یبرا یمان به قهرمان و الگویکه با ا (2وشع ی) 3راحاب فاحشه -4

چرا ما ( 13:22)اعمال موافق دل خداست  یاگر او مرد (11ل ی)دوم سموئ شد یداود که زنا کرد و باعث مرگ کس -5

 یول( 1:2وحنا ی)اول  4میکن یست که با گناه زندگین نیم؟ البته من منظورم ایکن یخودمان را سرکوب م نقدریا

و با  (1:9وحنا ی)اول  ده استیم که خدا ما را بخشیشاد باش( 32و  52)مزمور م یکن یگناه را اعتراف و توبه م یوقت

 م.یداشته باش یمقدس ید زندگیام

بود و او  یدیبعد از توبه ام (74:   26   یمت) ح بود و او را انکار و لعن کردیاگرد مسن شیکه بهتر یپطرس یاگر برا -6

شما  یپطرس ، خدا یاست. چون خدا یدیشما هم ام یزانم برایح انجام داد ، عزیمس یسایکل یبرا یخدمات بزرگ

خراب  و پولس را مثل پطرس اگر گذشته !ز رفتار خواهد کردیو همانطور که با او رفتار کرد ، با شما ن ! هم هست

 بسازد. و پولس مثل پطرسشما  یبرا ینده خوبیتواند آ ید که خدا مید و مطمئن باشید ، توبه کنیکرده ا

نباشد؟ )الزم به ذکر است  یدیما در مشکالتمان ام ی، چرا برا مون(ی)فل د بودیو غالم ام یس فراریمیان یاگر برا -7

 کردند مرگ بود.( یم که فرار یکه در آن زمان حکم غالمان

د کننده ما یا مسائل نا امیهست. آ یدیط امین شرایما هم در بدتر ید بود ،برایام یونس در شکم ماهی یاگر برا -8

 دانم!( ید میونس است؟ )من بعیت یبدتر از وضع

ت کهنه مشکال یبود ، برا یدی، پس از سالها صبر هنوز ام( 5:5وحنا ی)ض بود یسال مر 38که  یمفلوج یاگر برا -9

 هست. یدیز امیشده ما ن

را رفته بود،  ید مذهبیشا یو حت یویدن ی، و همه راهها (9:20 ی)مت داشت یزیسال خونر 12که  یزن یاگر برا -10

 یمان میک لمس خداوند با ای،  (3:8)مکاشفه  اگر همه درها به بن بست خورده باشد یما حت یبود ، برا یدیام

ا یافت )ارمید ید ، مرا خواهیدل خود بخوان ید اگر مرا با تمامیگو یخداوند مز را دگرگون سازد. یتواند همه چ

29:13) 

                                                 
 ( 25: 2یعقوب - 31: 11عبرانیان - 5: 1متی بار به راحاب اشاره شده است. ) 3در عهد جدید   3
 (11و  10آیات  12داود را خدا بخشید ولی عواقب گناه خود را دید. )دوم سموئیل   4
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 5طان پرستانین فساد و شین و مروجیان ، زناکاران ، سقط کنندگان جنیمعتادان ، قاتالن ، همجنس گرا یاگر برا -11

ران گناهان و اعتراف نزد و در صورت امکان جب) حیمان به مسیو ا واقعی و ترک و برگشت از گناه در صورت توبه

 %100ما هم  یم ، برایاز آنها هست یلیهست ، و ما شاهد عوض شدن خ یدی، ام(کسانیکه به آنها گناه کرده اند

 هست. یدیام

 گر که در تمام کتاب مقدس پر است. یموارد د یلیو خ

 دارد .  یمشکل ما جواب ین است که خدا برایست ، مهم ایست مشکل ما چیمهم ن

 . "د هستیبه جهت عاقبت تو ام"د :یگو یم 31:17ا یخدا در ارم کالم

ن ید کوتاه تریدانست یا میم آیبه شما بگو یخواهم مطلب جالب یخدا. م یا راههاید ما به خدا است نه به انسان و یام

س مزمور  ن باب کتاب مقدیتر یباشد و وسط یم 119ن باب کتاب مقدس مزمور یو بلندتر 117باب کتاب مقدس مزمور 

کل کتاب  یباشد که با تعداد بابها یم 118:8ه کتاب مقدس ین آیتر یباشد و وسط یم 118مزمور یعنین دو باب ،ین ایب

 کند یرا آشکار م یقت بزرگیک حقیکتاب مقدس  یه وسطین آیخواند و ا یم 1188مقدس 

  "د بستن به انسان .یبه خدا پناه بردن بهتر است از ام" 

 100ارد کهکشان شناخته شده که در هر کدام یلیم 1 خالق ی، خدا زنده و معجزات است ید ما به خدایمازانم یبله عز

ارد یلیم 7از  یکیاست که ما  ینید ماست که قطرش هزار برابر زمیاز آنها خورش یکیارد ستاره وجود دارد که یلیم

، باز  (5:8ان ی)روم و ما را دوست دارد (8:31 انی)روم با ماست یمیعظ ین خدایا اگر چنیم . آیآن هست یانسان کنون

 وجود دارد. یدینا ام یجا

د و به مردم یح برسین است که به شباهت مسیشما ا یزندگ یدارد . برنامه خدا برا یتک تک ما برنامه ا یخدا برا

( و حال 2:14ان یکه بر ضد ما بود محو ساخته است )کولس یده است ، آن دستخطید. او گذشته ما را بخشیبشارت ده

-12:90مزمور )م اکنون به ما بدهدیقبل را که از دست داده ا یتواند برکات سالها یاوست . او م ینده ما در دستهایو آ

 ی. او موها(26:12ش یدای)پ برابر برکت دهد 100ک سال یز در یتواند مثل اسحاق ما را ن یو م (25-23:2ل یوئی - 15

)مکاشفه ما در آسمان نوشته شده  یم و نامهایاو هست یبه فکر ماست . ما در دستها و( 10:30 ی)متسر ما را شمرده 

 م.ید داشته باشیپر ام یم و شاد و قلبید خدا را شکر کنیزها نباین چیهمه ا یا برای. آ( 20:12

هر روز  "م و محبت است یعظ یمن در دستان خدا یزندگ یخدا مرا دوست دارد و تمام قسمتها ".6دیبه خودتان بگو

 د.یاو تعمق کن یها هد و هر روز در مورد محبت و عظمت و وعدیقت را اعتراف کنین حقیا

                                                 
 خیلی عالی این موضوع را توضیح می دهد. کتاب "اعجاب فیض" فیلیپ یانسی  5
 ورد خود کاری کتاب مقدسی است.مدر مزامیر بارها داود درباره خودش اعتراف می کند، پس اعتراف نیکو و کتاب مقدسی در   6

 ت روي او باز حمد خواهم گفت. اي جانم چرا منحني شده اي و چرا در من پریشان گشته اي؟ بر خدا امید دار زیرا كه او را براي نجا 5: 42مزامیر   

 است.  اي جان من چرا منحني شده و چرا در من پریشان گشته اي؟ بر خدا امید دار زیرا كه او را باز حمد خواهم گفت، كه نجات روي من و خداي من 11: 42مزامیر 

 دار زیرا كه او را باز حمد خواهم گفت، كه نجات روي من و خداي من است. اي جان من چرا منحني شده اي؟ و چرا در من پریشان گشته اي؟ امید بر خدا  5: 43مزامیر 

 اي جان من، فقط براي خدا خاموش شو زیرا كه امید من از وي است.  5: 62مزامیر 

 اي جان من خداوند را متبارك بخوان! و هرچه در درون من است نام قّدوس او را متبارك خواند.  1: 103مزامیر 

 اي جان من خداوند را متبارك بخوان و جمیع احسان هاي او را فراموش مكن!  2: 103مزامیر 
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د یخانه او تدارک د یازدواج او و برا یخوراک او ، برا ید برایآدم را آفر ی، او وقت 7ندیب یما را تدارک م یازهایخدا ن

بوده است که من از کتاب مقدس  یه این آین اولی)ا 6:33 یکند. کالم  خدا در مت یما را هم رفع م یازهایاو  ن %100و 

 ی. او برا "شما به شما داده خواهد شد  یازهاید و همه نیاول ملکوت خدا را بطلب"د :یگو ین میحفظ کرده ام( چن

 هرگز . یدیناام یم ولیمان داشته باشیزندگ ید ما تالش و برنامه برایالبته که با یکند ول یما فکر م یازهاین

و  ید. به زندگیگویبه ما م (37:4) سینرا مزمور نویدهد. ا یدل ما را به ما م یم و او آرزویپس در خداوند شاد باش

 .(15:10ان ی)اول قرنتم یم ، هستیض خدا آنچه هستیم که به فیم و شاد باشیمثبت بنگر ینانه ولیخودمان واقع ب

، هر نوع گناه  یضی، هر نوع مشکل ، هر نوع مر ینوع طرد شدگط ، هر نوع بن بست ، هر نوع بحران ، هر یهر نوع شرا

معجزات ، او هنوز هم بر  یما زنده است ، اوست خدا ی، چون خداهست یدیما ام یبراما است .  یدر زندگ یو اسارت

د چرا یدانیم . میو ما را دوست دارد ، چون ما نزد خدا ارزشمند( 1:21ان ی)افسسز قرار دارد یتخت خود باالتر از هر چ

 م؟یو چقدر نزد خدا ارزشمند

 م )همه مردم( یده شده ایرفچون به صورت خدا آ -1 

 مانداران( یخت )همه مردم و به طور خاص ایما ر یح خدا خونش را برایم که مسیما آنقدر نزد خدا ارزشمند -2

د ، همان یان که کالم خدا را الهام بخشم که همان روح القدس خدا )که در ابتدا بود ، همیما آنقدر نزد خدا ارزشمند -3

کاست بر شاگردان آمد و یکه در روز پنط یات کبوتر فرود آمد و همانیح به هیم فرود آمد ، همان که بر مسیکه بر مر

 مانداران(ی)فقط ا ده است.یش برده (را به ما بخشیسا را به پیسال کل 2000که  یهمان روح القدس

سال از همه راه شکست خورده  12که  ید باعث شد زنی، ام (15:17)لوقا  خدا برگردد د باعث شد پسر گمشده نزدیام

 اورندیح بید باعث شد دوستان مرد فلج او را نزد مسی، ام (9:20)متی  را شروع کند یدیجد یح زندگیبود با لمس مس

 .(9:2 ی)مت

 :بکنم . اگر خدا امروز از شما بپرسد یخواهم از شما سئوال یم

 "م ؟یگو یانجام خواهم داد ، ما چه م یت انجام دهم ، چون هر چه بخواهیتا آنرا برا یخواه ی، از من چه م زمیعز" 

 (20:32 ی)مت

را در ما انجام دهد. او امروز  یمیو عظ یخواهد کار اساس یم ، خداوند میرو یبه حضور او م یمان دارم که ما وقتیمن ا

و (40:11ان ی)عبران ما  یبرا، (20:3ان ی)افسس در ماخواهد  یس کند . او مما را لم یزندگ یخواهد تمام قسمتها یم

 عمل کند. (17:4موتائوس ی)دوم ت له مایبوس

 

                                                 
 اي جان من، خداوند را متبارك بخوان! اي یهوه خداي من تو بي نهایت عظیم هستي! به عّزت و جالل ملبّس هستي.  1: 104مزامیر 

 موده است. زیرا خداوند به تو احسان ن اي جان من به آرامي خود برگرد، 7: 116مزامیر 

 هلّلویاه! اي جان من خداوند را تسبیح بخوان!  1: 146مزامیر 
  19:  4فیلیپیان  - 14:  22پیدایش -یهوه یری ) خداوند مهیا می كند(  7
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 م؟یباش یدیدوار و پر از امیام یحیچگونه مس - 3

 
 د به شما بدهم.ید و پر شدن از امیداشتن ام یبرا یخواهم چند راهکار عمل یحال م

م که ما را دوست دارد ، ینیرا بب یو خدا 8ن به آسمان باال برودیچشمان ما از زمشود  یحضور خدا و دعا باعث م -1

 آسان است. یلیاو خ یکند و حل کردن مشکالت ما برا یما فکر م یبرا

ا یر ممکن ها است )ارمیحل کننده غ ی. او خداستیما در مقابل عظمت و قوت او بزرگ ن یدر زندگ یز بزرگیچ چیه

32:17.) 

 ست.یت نیاهم یما در مقابل محبت او کوچک و ب یدر زندگ یتیاهم یوچک و بز کیچ چیو ه

شود عظمت  یباعث م یا گروهیو  ییا خواندن آنها بصورت تنهایپرستش و  یدن سرودهایپرستش خدا شامل شن -2

 ز در کنترل اوست.ینکه همه چیم و اینیخدا را بب

پر گردد.  ید و شادیشود قلب ما از ام یکردن باعث م بشارت و موعظه یا حتیدن و یکالم خدا شامل خواندن ، شن -3

د ینید و ببیگران بشارت دهید ، کالم خدا را به دیهر موقع ناراحت هست"گفت :  یشه میهم ما یسایش کلیکش

 ".9افتید یخواه یمیعظ یکه چه شاد

ود خالء فکر و قلبمان پر گردد و ش یگران باعث میات خدا و تکرار و اعتراف بلند آنها نزد خود و دیحفظ کردن آ -4

 (1:8وشع ی) نباشد. یدینام یبرا یجا

خدا  یو دادن شهادات کارها( 5:16عقوب ی)له دعا و اعتراف گناهان یه احساسات بوسیمانداران و تخلیمشارکت با ا -5

 یمتمانداران باعث طراوت و سالین ایگران و محبت کردن و محبت شدن در بیدن از دیگران و شنیدر حضور د

 گردد. یدوار و شاد میام یروان ، عواطف و احساسات ما و داشتن زندگ

ران خدا ، نجات ین خدا ، سفی، محبوب (5:13وحنا ی)اول  ح به عنوان فرزندان خدایمان در مسیگاه واقعیدانستن جا -6

 گردد. یخدا مت یمان و اعتراف به آنها سبب پر شدن مخزن قلبمان از محبت و احساس امنیافتگان و ... و  ای

شه با یم وعده داده است که همیعظ ین خداینکه ایم و معجزات او و ایتفکر و تعمق در عظمت خدا و خلقت عظ -7

ق یافتن آرامش عمی، باعث  (17:12وحنا ی) چ کس ما را از دستان او نخواهد گرفتیو ه (28:20 ی)مت ما خواهد بود

 شود. یم

                                                 
  1: 17یوحنا - 13: 18لوقا - 9: 5زکریا - 34: 4دانیال - 6: 51اشعیا  - 1: 123مزامیر - 16: 21اول تواریخ   8
:دیگران را شاد  Othersدوم  -2: خدا را در اولویت قرار دهیم و او را شاد سازیم و اراده او را انجام دهیم Jesusاول  -)ا باید: JOY، برای داشتن راز شاد بودن  9

ت کنید ، اگر روحتان زخمی شده می اگر تنها هستید به افراد تنها خدمت کنید ، اگر افسرده هستید به افراد افسرده خدم :خواست خودمان را بجوییم( Youسوم  -3سازیم 

کرده اید و هم اراده او را انجام داده اید توانید به افراد زخمی خدمت کنید ، اگر احتیاج به تسلی دارید پیغام تسلی خدا را به ماتمیان برسانید و خواهید دید که هم خدا را شاد 

 ی شوید.و هم خود از تنهایی ، افسردگی ، روح زخمی و غم و ماتم آزاد م
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 -شتر بفهمدیکرد آن را ب یکه پولس بعد از سالها دعا م یح )محبتیمسح در جلجتا و عمق محبت یتفکر به کار مس -8

ل به خوشبخت یمان ، ما را تبدیدر زندگ یض به طور شخصین محبت و فیرفتن ای( و اعالم و پذ3:18ان یسافس

 سازد. ین میزم ین انسان رویتر

 جه :ینت

 

ن جو متاسفانه به یارند و ایبس یافسردگ یو انسانها یدیم. علل ناامینیب یرا م یدیم ، نا امیامروز ما به هر کجا نگاه کن

د یقادر و محبت است و کتاب مقدس کتاب ام یما خدا یخدا را شکر که خدا یت کرده است. ولیماندارن هم سرایا

ک شدن یبا خدا و نزد یدارد. زندگ یدها جوابینها و همه مشکالت و همه ناامهمه انسا یهمه انسانهاست. خدا برا یبرا

د کننده یباالتر از مسائل ناام یلیم که خینیرا بب یشود که چشمان ما باز گردد و خدا یروح القدس باعث م یبه او و پر

 کند. یما فکر م یما قرار دارد و ما را دوست دارد و برا

است و ما  (8:11و کالم خدا )عاموس  دیا تشنه امیدننند . ید ما را ببی، آرامش و محبت و ام یاج دارند شادیمردم احت

ز ید خودش ما را پر و لبریام یم که خدایم دعا کنیخواه یم. امروز میکن ید زندگیمان و با امیم که به ایخوانده شده ا

با پرستش و . (3:2ان ی)دوم قرنتکند  یمان نگاه میمان را بشنود به ما و زندگینکه حرفهایا قبل از اید سازد. دنیاز ام

،  (6ا بابی)اشع ا را لمس کردیم که او همانطور که اشعیم و بخواهیبه حضور او برو یاعترافات مثبت و کتاب مقدس

 م.یما را دگرگون سازد. دعا کن یلمس کند و زندگ را داشت را لمس کرد ، امروز هم ما یزیکه خونر یهمانطور که آن زن

 

 

 
 


