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در طلبِ خداوند : پادکستعنوان 

 (3)بخش  صداقت   –  در طلبِ خداوند

.ردصداقت پی بُ  ی زمانی رسید که به قدرتِلو  . کردجنیفر زنی بود که در کلیسا خیلی خوب نقش بازی می  : یناز

نامه در  میاو  ما  به  به  ای  خطاب  روزی  که  مینویسد  خدمت  آن  در  که  کلیسایی  گفت:  ایمانداران  من  "کرد 
ام  ام. من به همه شما اعضای کلیسا طوری وانمود کردهدروغگو بودهخواهم اعتراف کنم که شخصی فریبکار و  می

 "ام.که همگی شما فکر کنید چه مسیحی خوب و وفاداری بوده

می  :سابرینا کنیم،  مراجعه  خدا  به کالم  که  اگر  عنوان  بینیم  به  که  نیست  افرادی  از  مسیح  انتقاد  شدیدترین 

شدند. چون آنها از گناهکار  و تبهکاران در اجتماع دیده می  دزدان،   گناهکاران بزرگی از قبیل زناکاران، باجگیران، 
لحن شدید او خطاب به افرادی است که همیشه به مذهبی بودن وانمود    ، بودن خودشان آگاهی داشتند. در عوض

پشت ماسک مذهب پنهان کرده بودند. خودشان را در  ۀد و قلب شریرانکردنمی

در  با صدای سابرینا اصالن    ن هایمان احیا کُدلای دیگر از پادکست  شنوندگان گرامی امروز با برنامه  : یناز

.خدمت شما عزیزان هستیم

از نوشتن این     اوهدفِ  . اندنوشته شدههای عهد جدید توسط او  پولس رسول شخصی است که اکثر نامه  :سابرینا

:نویسداوس میتاول خود به تیمو  ۀاو در نام  .صحیح رشد کنند  ها این بود که کلیساها و ایمانداران در ایمانِ نامه
آرزوی من این است که  که  بگویداوس  وتخواست به تیممی  واقعاو در    .«هدف تعلیم ما برانگیختن محبت است»
. گیردت میأو ایمان خالص نش  ،روشن  وجدانِ  ، پاک  با محبتی دوست داشته باشی که از دلِ   خدا و دیگران را  ،تو
و    ، روشن  وجدانِ  ، پاک  که از دلِ   است  یتعلیم ما برانگیختن محبت»هدفِ    گوید: می  ۵:  ۱س  در اول تیموتاواو  

  ، و ان روشنوجد(  ۲  ،پاک  دلِ(  ۱  :کندمهم اشاره می  لس به سه عنصِروپ در این آیه  .«  دآیمی  پدیدایمان خالص  
.این سه عنصر در واقع عوامل مهمی در رسیدن به بیداری روحانی هستند .ایمان خالص( ۳

ولی این عشق و   .کنندافراد غالباً عشق و محبتی تازه نسبت به خدا و دیگران را تجربه می   ،در بیداری روحانی
!و ایمان خالص ،وجدان روشن ،پاک  دلِ  داشتنِ از  ؟ گیردت میأمحبت از کجا نش
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غش بی  حسیمروز    و در  چیزهای بهتر را برگزینند  ،کند تا ایماندارانگوید که دعا میمی  ۱۰:  ۱در فیلیپیان  لس  وپ

گرفته شده که در اصل به معنی    «روسن سِیس»التین    ۀدر واقع از واژ  "غشخالص و بی"  ۀواژ  .لغزش باشندو بی
   .است شده گرفته از همین واژه   (که به معنی خالص است) انگلیسی هم  سیِرینس مۀ کلو  .است م«بدون مو»

  . گرددگری برمیمقدس معتقدند که علت به کارگیری این واژه در اینجا به صنعت باستانی کوزهکتابمفسرین  
صنعتِ قرنپُ  این  شهر  در  مخصوصاً  داشت  رواجِ  تسرمنفعت  دلخواه  . بسیار  به شکل  را  کوزه  ابتدا  شکل    ، آنها 

بایستی    ،هرکواز  پس از در آوردن آن    گر کوزه  .دادند تا سفت و محکم شودو سپس آن را در کوره قرار می  .دادندمی
باید   ، آنها در صورت دیدن هر گونه ترک . کرد تا ببیند آیا کوزه ترک برداشته است یا نهبه دقت آن را بررسی می

 . کردندکوزه گری را دوباره از سر شروع می  فرآیندِ  ، ول در می آوردندگِ  آن را به شکلِ   ، شکستنددوباره آن را می
کامالًزهکو  ، بنابراین که  بود  باالیی  ارزش  و  قیمت  دارای  تَ  ای  بدون  و  بودَرسالم  متاسفانه  . ک  از    ، ولی  برخی 

  ۀکوز  عنوانولی آن را به    یدند.ناپوشمی  (مثل چسب) ترک خورده را با موم    تِقسم  و  کردندگران تقلب میکوزه
عادی اصالً قادر    کردند که چشمِآنها آنقدر ماهرانه این کار را می  .کردندقالب میمردم    به  قیمت باال   با بدون ترک  
خواندند که در فارسی به  می  «سروسین سِ »های بدون ترک را  هکوزبه همین ترتیب    .ترک نبود  به تشخیصِ

عهد جدید استفاده شده نیز چندین    ارِای که در نوشتدر زبان یونانی  .است  "غشو یا بی  خالص  ،بی عیب"معنی  

است    "غشپاک و بی"یکی از این کلمات    .هستند  سِروس«ن  یس»واژه  با  معنی    همدیگر هست که در واقع    ۀکلم

در یونانی    ،ترجمه شده  « بی غش»دیگر یونانی که دوباره    ۀولی واژ  .دهدمی  "مخلوط و بدون تقلب  یرِ غ"که معنی  
  در زیر نور است تا ناب و خالص بودنِ   یء ش  است که عمالً به معنی قرار دادنِ  «آفتابامتحان شده زیر  »به معنی  

 . آن مشخص شود

که با قرار گرفتن زیر تابش   عیبای بیشی"  : کنداین کلمه را اینطور تشریح می  "ینآو"  تشریحیِ  دایره المعارفِ 

توانست  چشم عادی این ترک ها و عیوب را نمی  از آنجا که  ".شودناب بودن و بی لک بودن آن ثابت می  ،نور آفتاب
   .که ترک و مومی در کار نیست نددادند تا مطمئن شوها را زیر نور آفتاب قرار میآنها این کوزه  ،تشخیص بدهد

کامالً تمیز و شفاف به    ، کنی در حالت عادی وقتی به آن نگاه می  .اندازدمی  نماخانه ۀاین موضوع مرا به یاد پنجر 
هایی بر روی آن  ه  لک  تابد.می  بعد از ظهر مستقیم به آن   ۴ساعت    دروقتی که آفتاب    آید ولی وای به حالِ نظر می

پاک    ،که بی غل و غش  «وسسر ن  ی س»در واقع کلمه    .کندقابل مشاهده است که فقط نور آفتاب آنها را رو می
 .نور امتحان شده است توسطِآن  عیبیِبیو یعنی چیزی که پاکی  ، ترجمه شده است یبعو یا بی

او تاریکی  و در    خدا نور است»  :گویدکالم خدا می  .تابدهای ما میاو بر قلب  .«من نور عالم هستم»  :مسیح گفت 
این نور چه چیزهایی  که  است    ولی سوال این  .تابدنور او بر ما می  ،شویموقتی ما واقعاً وارد حضور خدا می  .«نیست

بدون   ؟هستیم  م آیا ما بدون ترک و مو  ؟ما خالص هستیم  در زیِر این نور،  آیا  ؟هایی راترکچه    ؟دهدرا نشان می
ها یا ایرادات زندگی خود را  پاکینا  ،ی اهصلوبا  ه  و یا اینکه همیشه سعی ما بر این بوده ک  ؟بدون پوشش  ؟فریب

 ؟!طوری که هیچکس نتواند آنها را ببیند ،بپوشانیم
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این    .بینمآن ترک و موم را می"  :گویدشود و میدان وارد صحنه میهبین و همهمه  ولی در این جاست که خدایِ  

 ".واقعی نیست

جالب است که    ؟کندهایی را آشکار میچه ناخالصی  ؟کندهایی را رو میچه ترک  ،بر زندگی ما   سیحتابش نور م 
کلم تریا  ،خلوصۀ  متضاد  یا  و  استز کاری  یونانی    .ویر  در  واژه  کههیپوکریتوس»این  است  انگلیسی    «  کلمه 

 است.  به معنی ریاکار از آن گرفته شده « هیپوکریت»

در یونان باستان    .کندبه معنی هنرپیشه است یعنی کسی که نقش بازی می  «هیپوکریتوس»در یونانی کلمه   
  .خود را ایفا کنند  نقشِ  ، آن  ۀوسیلتا به  دادند  خود قرار می  ۀی بر چهر یا نقاب  ماسک  ، ا بر روی صحنهههنرپیشه

 . پوشانیده شده بود  با ماسک کامالً  آنها  چهره  ونچ  .دیدندحقیقی هنرپیشگان را نمی  ۀتماشاچیان هیچ وقت چهر 
و این    .کرد که کس دیگری استساختگی و جعلی بود و هرکس وانمود می  ،صحنه  رویِ  افرادِ  ۀهم  شخصیتِ

   .بود «هیپوکریتوس»معنی اصلی کلمه 

نتقاد مسیح از افرادی نیست که به عنوان گناهکاران بزرگی  بینیم که شدیدترین ااگر به کالم خدا مراجعه کنیم، می
شدند. چون آنها از گناهکار بودن خودشان  اجتماع دیده میو تبهکاران در    دزدان،  از قبیل زناکاران، باجگیران،

و     کردندلحن شدید او خطاب به افرادی است که همیشه به مذهبی بودن وانمود می  ،آگاهی داشتند. در عوض 
 پشت ماسک مذهب پنهان کرده بودند.  خودشان را در ۀ قلب شریران

ها و  این ماسککه  این است    ه،یکی از آثار اولی  ،افتدمی روحانی واقعی اتفاق  بیداریِ  جالب است که هر جایی که  
 . شوندافتند و آنها با خدا صادق و بی پرده میها از روی مردم مینقاب

هر دوی این افراد از اعضای فعال کلیسا   .امروز به شرح حال دو نفر از اینچنین افرادی خواهیم پرداخت ۀدر برنام
سالها  که  آنها درک کردند    ولی هر دویِ  .متفاوتی به آنها داده شده بود  های رهبریِمسئولیت  ورفتند  به شمار می

وقتی  "  :کندیکی از آنها تعریف می  .اندبه دیگران نشان نداده  ،واقعی و خالص از خود   ی تصویر   ، در گناه ریاکاری
ام چیزهای اشتباهی  دانم که در زندگیمی ،به خدا گفتم خداوندا ، لسات بیداری روحانی شرکت کردمکه در این ج

رم مرا نسبت به دیدن خیلی  بکغرور و تدانستم که می واقعمن در  .دانم آنها چه هستندنمی من دقیقاً  . وجود دارد
   .حقایق کور کرده است

به خودش جلب    .شدآیات زیادی از کالم خدا خوانده می  ،در طول جلسات  را مکرراً  آیات توجهم  این  از  یکی 
 ( ۲۹ – ۱۴: ۲۳ی ) مت «اکار.ری  وای بر شما ای کاتبان و فریسیان» :گفتکرد که میمی

ها  در کانون شادی به بچه  .ای داشتمدوگانه  زندگیِ،  کلیسا بودم ولی با وجود این  دیِانون شان متصدی و رهبر کم
که  ولی خودم حتی به یاد ندارم    .یاد بگیرند  یزیاد  یحفظ   اصرار داشتم که آیاتِ   و  دادممقدس میهای کتابدرس

   ". مطالعه کرده بودم و یا حتی آیه حفظ کرده بودمرا عمیقاً کالم خدا   یکِ ، بار آخرین
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  ای به این موضوع اعتراف کرد که مسئول امین و شایسته   ،همهاین زن در همان جلسه بر پا ایستاد و در مقابل  
  .معذرت خواهی کرد ، از همۀ کلیسا همه بوده است و در برابرِ ن

طوری    ،ای کلیسا ض عاشما    ۀمن به هم  . امشخصی فریبکار و دروغگو بودهمن  "  :زن دیگری بر پا ایستاد و گفت
بوده  مسیحیِچه  ام که همگی فکر کنید که  وانمود کرده بودن در گروه پرستش    .امخوب و وفاداری  از    ومن 

هیچ اشتباه و خطایی در    ،کردم که چون دختر شبان هستمبالیدم و فکر میهای دیگر خیلی به خود میمسئولیت
ای تلخ  به بسیاری روحیهنسبت    .ماهمن دختری متکبر بود  .فروختمفخر می  هم  من نیست و به این موضوع خیلی

مطالبه گر و پر توقع    ۀروحی   ،دهد نسبت به همه و هر چیز آدمی عصبانی که به خودش حق می  ،لداشتم و در کُ
خیلی تلخ و خشمگین    اً درونولی    ، امحتی اگر از بیرون نشان نداده  ه،دشن  مو اگر چیزی مطابق میل  د.داشته باش

تلخی و کینه در دلم پرورش   ، پدرم  اًمن از خانواده و مخصوص  .ماه ل گرفتمن بارها از خدا هم خشم به د  .امشده
  خواهم و در این جا در مقابل همه معذرت می  .امباعث آزار شوهرم شده  ،خشم و عصبانیتم  ۀروحی  ام و به خاطِرداده

  کنم اینها را به خدا در حضور شما اعتراف می ۀمن هم . امبودهدیگری م که در واقعیت چیز اهرفتار کرد که طوری 
من از    .دلم تنگ شده  د واقعاً کنمیایجاد  شفاف با خدا و دیگران    ۀ رابط  شتن دا  که فقط  ای برای شادی واقعی و  
من    ه.این برای من خیلی خجالت آور  .واقعا شرم دارم  ،ام فریبی که نسبت به شما و دیگران از خود نشان داده  حرو

من    .اندام کنار رفتههای من از چهرهام ولی حاال دیگر همه ماسکخوبی بوده  ۀهنرپیش  ،در تمام طول این مدت
شما و خداوند را صمیمانه دوست دارم و واقعاً حاضرم که عوض    ، من  .خواهدی باشم که خدا میزنخواهم  می

   ".شوم

  ۀ یحاما رو  .نقش دیگری به جز خودش بازی کرده بودخیلی خوب    که  ای خواندهنرپیشهاین زن خودش را    ،بله
باو نشان می  کارِپشیمان و توبه زندگی شما را   القدسحوقتی رو  ،بنابراین  .ای دست یافته استچه آزادیه  داد 

سوال این است    ،دهدمورد تفتیش قرار می  انهشکاف مودهد و آن را به صورت عمیق و  قرار می  خدا    نورِ  تابشِتحتِ  
ای برخورد  با هنرپیشه  ،رویی با زندگی شما یایا خدا در روآ   ؟دارید  وممو    ترک   و بدون  خالص  ای زندگی  شما   آیا   که

   ؟خودش را پنهان کرده است  قیِحقی  ۀ های مختلف چهر کند و با ماسکخواهد کرد که خیلی خوب نقش بازی می

 

خواهد  روح خدا امروز می  ،بینیمای ریاکارانه و غیر واقعی میاگر من و شما خودمان را در چالش زندگی : یناز

تا به حال    اگرولی    .موضوع صداقت و راستی خواهیم پرداخت  تا چند دقیقه دیگر به بررسی بیشترِ   .ما را آزاد کند

تهیه کنید و همراه با این    تاب راک  کنیم که اینتشویق می  ، شما رایداهرا مطالعه نکرد  در طلب خداوند کتاب  

و پاکی    ،فروتنی ،دیگر از قبیل توبه  ه موضوعات مختلفِ باین کتاب   .قرار دهید  ۀ روزانهها آن را مورد مطالعبرنامه
   . پردازدجنسی نیز می

 . باره صداقت توجه کنید برنامه امروز در به ادامۀ کنیم از شما دعوت می، ال و حا
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همه جا چندین برابر شدت   امنیت و بازرسیِ   سیستمِ  ،به دلیل حمالت تروریستی   ،در طی چند سال اخیر   :سابرینا

چمدانها و خود    ،هوشمند  ی تا به صورت  ،ی قرار داده شدهی هاسیستم امنیتی و دستگاه  ، در فرودگاهها هم  . یافته است
شود تا  از آنها خواسته می  ،شوندوقتی مسافران وارد قسمت بازرسی می  .شوند  بازرسیمسافرین به صورتی دقیق  

  ۀکامپیوتر و هر چه که در جیب شان دارند را روی تسم ،ژاکت  ، پالتوآنها،  را در بیاورند و به همراه    ی خود هاکفش
  تا   دهندو سپس خود مسافران و همه متعلقاتشان را از دستگاههای اشعه ایکس عبور می  .مخصوصی قرار دهند

به وسیل نمی  چشمِ   ۀآنچه که  بیرون  از  بازرسی کردمعمولی  اشع  ، شود  کنند  ۀبا  فرودگاه    مامورانِ  .ایکس چک 
ن شوند که داخل چمدانها چیزی غیر قانونی وجود نداشته باشد و اگر چیزی مخفی شده یا پوشیده خواهند مطمئمی

هم از دستگاه اشعه    کنم که باولی امروز من از شما دعوت می  .مورد بازرسی قرار گیرد  ،شودشده و دیده نمی 
تواند درون و  اههای فرودگاه میای که خیلی دقیق تر و عمیق تر از دستگ دستگاه بازرسی ،خدا عبور کنیم  ایکسِ 

مان  دل  زمینِ  او خاکِ  ، کالم خدا  و به قولِ  کند  کپس بیایید امروز بگذاریم خدا قلب ما را چ  .کند  فتیشما را ت  حِرو
   .و رو کند و ما را تفتیش کند را زیر 

ترین  مهم این است که ما در درونی  ۀنکت  ولی  . راستی و بی پرده بودن صحبت کردیم  ، صداقت  ۀ بار  در   ،تا به حال ما  
این    ۱۲:    ۴  یانعبرانمقدس در  کتاب  .نیاز به صداقت و راستی داریم  نهایمامان یعنی روح و دلبخش زندگی

  ، مدو دَ  خدا زنده و فعال و از هر شمشیِر  المِ ک»  :گویداین آیه می  .کندهی را به ما معرفی میاال  تفتیشِ  دستگاهِ
  .« سازددل را آشکار می  ات و اغراضِکند و نیّاستخوان نفوذ می  تیز تر است و تا اعماق روح و نفس و مفاصل و مغِز

کالم خدا زنده و با نفوذ است و برنده  »  : چنین مینویسداینمقدس این آیه را  ترجمه تفسیری کتاب  .(ترجمه مژده)
از استخوان جدا می  تر از هر  نیّشمشیر تیزی است که مفصل را  دل را    های مخفیِتکند زیرا افکار پنهانی و 

   .«شکافد تا ما را آنچنان که هستیم به خودمان نشان دهدمی

تواند افکار پنهانی و  کدام دستگاهی می  ؟تواند افکار انسان را همانطور که هست نشان دهدکدام دستگاهی می
کالم    .کالم خدا این قدرت را دارد  ؟های مخفی دل را بشکافد و شخصیت حقیقی و درونی ما را آشکار کندنیت

توان تشخیص داد که  آیا به نظر شما می  .خدا به شمشیری تشبیه شده که قدرت تمیز دهنده و جدا کننده دارد
های درونی نفوذ کند بلکه آنها  اما کالم خدا نه تنها قدرت دارد به این قسمت  ؟ستمرز بین روح و نفس ما کجا

مفاصل و مغز   ،ی که با مهارتیمثل چاقو  ، عجیبی دارد گیدهندکالم خدا قدرت تشخیص .را از همدیگر جدا کند
  هایِافکار و نیت  ،منحصر به فردش  یز و تشخیصِ ی کالم خدا هم با قدرت تم  .کنداستخوان را از هم جدا می

قدرت دارد که به ما نشان دهد که ما    کالم خدا واقعاً  بله، .دهدما را مورد سنجش و تشخیص قرار می دلِ مخفیِ
  .ما را به ما نشان دهد ن واقعیِ تواند مِکالم خدا می . کنیم و چه انگیزه هایی داریمبه چه چیزی فکر می

همه چیز در   . بلکههیچ چیز در تمام آفرینش از نظر خدا پنهان نیست» :گویدمی ۴فصل   عبرانیانآیه سیزدهم از 
 .«ریان و آشکار استعُاو که حساب ما با اوست  چشمانِ برابِر
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که خیلی    ایدستگاه بازرسی  ،خدا عبور کنیم  ایکسِ  ۀ اشع  هم از دستگاهِ  و امروز من از شما دعوت می کنم که با
   .تواند درون و روح ما را تفتیش کنددقیق تر و عمیق تر از دستگاه های فرودگاه می

های ما را زیر و رو کند دل  خاکِ  ،کتاب مقدسو به قولِ    .کند  ک بیایید امروز بگذاریم که خدا قلب ما را چپس،  
   .و ما را تفتیش کند

تر این است که راستی را به  ولی موضوع مهم  .حبت کردیمراستی و بی پرده بودن ص  ،صداقت  ۀبار  در  اینجا،تا  

فریب  "خوریم که معنی اسمش  ما با مردی به نام یعقوب بر می  ،در کالم خدا  .عمل آوریم یعنی آن را زندگی کنیم

یعقوب پسر دوم خانواده    .او برادر خود را فریب داد و سپس پدر خود را گول زد  ،اگر به یاد داشته باشید  .بود  "دهنده
بدین    .بود که  ،ترتیبو  بود  قرار  بزرگِ  عیسو،  پدرش  را  برادر  یعقوب،  زاد  نخست  عنوان    برکتِ   ، خانواده  ۀبه 

حیله و  نخست زادگی را هر طور شده با    حقِ  وکه برکت    بودصدد  در  یعقوب    ،به همین خاطر   .مخصوص بدهد
برکت  و  سو است  عی  که اوکند که پدرش تصور کند  و کاری میاپس    .یسو از پدرش دریافت کندعکلک به جای  

  .نخست زادگی را به او بدهد

های خود را با موی حیوانی  دست  ،و جا بزندعیسو یعقوب برای این که خود را جای    ...  ر مو و مردی بود پُ عیس
هنگامی که یعقوب وارد    .اش را از دست داده بودمردی بود سالخورده و پیر که بینایی  ،اسحاق  ، یعقوب  پدرِ  .پوشاند

جا میزند و    عیسو یعقوب خود را جای    ؟«اسم تو چیست  ؟ کیستی»تو    :پرسدپدر از او می  ،شود پدرش می  ۀخیم
است   عیسوند که او کخورد و فکر میاسحاق با لمس دست های یعقوب فریب می  .«هستم عیسومن » :گویدمی

 . دهدو بنابراین برکت نخست زادگی را به یعقوب می

این فرشته در واقع همان مسیح خداوند   .بینیمولی سالها بعد یعقوب را در حال کشتی گرفتن با فرشته خدا می 
ولی    ؟« اسم تو چیست»  : ها پیش از او پرسیده بودکند که اسحاق سالاین بار خداوند از او همان سوالی را می  .بود

فریب    این یعقوبِ   !فریب دهنده یعقوبِ ...  « یعقوب»  :دهداری به او جواب میو خو  این دفعه یعقوب در شکستگی  
یعقوب فهمیده بود    !ندهده  فریب   یعقوبِ   ؛هستم  که من یعقوبداد  دهنده برای اولین بار پاسخی راست و صادقانه  

تواند ولی خدا را نمی  ،همه نقش بازی کند و همه را فریب دهد   پیشِاگر    ،دنیا بتواند دروغ بگوید  ۀکه اگر به هم
وقتی که    . در حضور خدا خود را یعقوب فریب دهنده معرفی کرد  و   برای همین به این بازی خاتمه داد  .فریب دهد
تو چه کسی هستی؟   م؟چه کسی هست من  ؟شما چه کسی هستید ،کنیدگاه اشعه ایکس خدا عبور میشما از دست
آیا امروز حاضریم که در حضور خدا صادق    ؟کنیمما خودمان هستیم یا نقش دیگری را بازی می  ؟ سوعییعقوب یا  

   ؟دست بکشیم ناز هر نوع نقش بازی کرد و ؟شویم

 

  . تابانما بهای  نور خودت را بر قلب  فتیش کن.ت  را  های قلب ماهمه گوشه  . ما را تفتیش کن  ،ای خداوند"  :دعا

با تو به  و    . وانمود سازی آزاد شویم  ، تزویر وریاکاری  ع ما را کمک کن از هر نو  .و رو کن  هایمان را زیر خاک دل
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که ما را با خون    ، قادریمیکنی  فتیشمتشکریم که تو در حالی که ما را ت  .صادق و راست باشیم  ماناطرافیان

 "، آمین.. در نام مسیحی و پاک کنییپسرت بشو 

 

ایم. اما در برنامۀ امروز دیدیم که صداقت و  مان تمرین کردهزندگی  ل همۀ ما نقاب به چهره زدن را در طو  ی: ناز

  ۀ کنیم که برای مطالعاز شما دعوت میهای مهم در بیداری و تجدید حیات روحانی است.  راستی یکی از قدم

   .را تهیه کنید و آن را مورد مطالعه قرار دهید در طلب خداوندکتاب  ، بیشتر در این باره

 . سپاریمشما را به دست خدای راستی می ،برنامه آیندهتا 

 

شود، تعالیم نانسی دیماس وُلگِموت، با صدای فارسی  ها خدمت شما شنوندگان گرامی ارائه میآنچه در این برنامه
می شما  سمع  به  که  است  اصالن  برنامـهسابرینا  این  تهیـۀ  و  ترجمـه  مؤسسۀ  رسد.  دو  همـکاری  حاصل  ها 

 باشد. « میراستی« و » یمان احیا کُنهادل»
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