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 در طلبِ خداوند : پادکستعنوان 

 ( 4)بخش فیض   –  در طلبِ خداوند

   داستانهای واقعی از فیض

 

 تا بسوی خدا فریاد کنیم و از او طلب کمک و فیض کنیم. دکنمیشرایط خاصی در زندگی، ما را مجبور : یناز

 

ایم، از او کمک  که در قعر آنها گیر کرده  کند تا ما در حالیاستفاده میخدا از شرایط دشوار زندگی ما  :  سابرینا

بطلبیم و او بالفاصله با فیض خودش در صحنه حاضر شود. و این فیض که به معنی توانایی ماورالطبیعۀ خدایی  
 ایم.   که در آنها گیر کرده استاست، قدرت واقعی ما در رویارویی با آن شرایط سختی  

  

در خدمت  با صدای سابرینا اصالن    "نهایمان احیا کُدل"ای دیگر از پادکست  ، با برنامهعزیز شنوندگان  :  یناز

 هستیم.  دوستان گرامیشما 

که چقدر ما نیازمند روزانۀ فیض خدا هستیم. برخی   دهندترین اتفاقات زندگی ما، نشان میگاهی اوقات، پرچالش

را  شان  ، نیاز عمیق خودشانبا در میان گذاشتن تجربیات شخصی    "نهایمان احیا کُدل"از شنوندگان پادکست  
 اند. امروز از برخی از این زنان خواهیم شنید. به فیض خدا اعالم کرده

زندگی خودم با شما در میان بگذارم، داستانی تلخ و هولناک  خواهم از  شاید داستانی که می"  نویسد:ی میخانم
  باشد. من مجبور به ازدواج با مردی شدم که او را اصالً دوست نداشتم. در ازدواجم هیچوقت خوشحال نبودم، و 

  دانستم چه باید بکنم. در دانستم، از هیچ مشاور مسیحی هم کمک نخواستم. اصالً نمیاگر چه خود را ایماندار می
رد تنبلی  مور زحمت کشی بود،  آطول زندگی با او نسبت به بعضی از خصوصیاتش احترام قائل بودم. مثالً نان  

در دو قطب کامالً  ما  کرد. امّا متأسفانه انگار که  کرد و برای نیازهای خانواده فراهم مینبود، و با پشتکار کار می
 ود، و نظرمان نسبت به اخالقیات با هم خیلی فرق داشت.  مخالف هم بودیم. معیارهای ما با هم کامالً متفاوت ب

زد. ولی خدا از همۀ اینها استفاده کرد تا مرا با  ها به اختالفات ما بیشتر دامن میما دو تا دختر داشتیم. وجود بچه
به شوهرم    ام روبرو بکند و مرا فروتن کند. خدا به من نشان داد که بر اساس کالم خدا من اصال ًشخصیت حقیقی

بنابراین ای بسیار بد از یک همسر مسیحی برای دخترهای خودم از خود به جا  نمونه  ،احترام نگذاشته بودم. و 
خواهم که به من فیض و قدرت الزم را بدهد تا آنچه را که  از خدا می  .کنمگذاشته بودم. خیلی احساس گناه می

   "کنم.اصالح ام  تران خودم یاد دادهنامنصفانه به دخ
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  ، گذارد صادقانه و فروتنانه داستان زندگی خودش را با ما در میان می  اینقدر در پاسخ به این خانم که  :  سابرینا

کنم که  من فکر می  ،باید بگویم که متأسفانه این داستان بسیاری از زنان مسیحی و ایماندار امروز است. در واقع 
  رد، شود که برخی اوقات واقعاً آنطوری که خدا از او انتظار دامیهر زنی در دوران زندگی زناشوئی خودش متوجه  

 برای شوهرش احترام قائل نیست.  

شویم که چقدر به کمک و فیض خدا نیاز داریم تا با احساس  در اینجاست که هر یک از ما دوباره متوجه می
فروتنی و تواضع به نمایش    حقیقی  در آن مکانی که نمونۀ  ، ویمدجلجتا و صلیب مسیح بمسئولیت بسوی کوه  

گیریم که خود را فروتن  گیریم. و وقتی تصمیم می در آنجاست که از فروتنی مسیح نمونه می  گذاشته شده است.
شود تا فریاد بزنیم و از خدا کمک بخواهیم تا ما را مثل  خدا بر ما جاری می  مافوق طبیعیقدرت  کنیم، فیض و  

خواهد انجام بدهیم، مگر آنکه فیض و قدرت اطاعت  خودش کند. مطمئن باشید خدا هیچوقت چیزی از ما نمی
ن کنیم و از او بخواهیم که آن را هم به ما داده باشد. نکتۀ مهم فقط این است که خودمان را در حضور او فروت

ه شوهر را  ب فیض انجام آن کار را به ما بدهد. و مطمئن باشید که خدا نه فقط فیض الزم برای احترام گذاشتن
و فیض الزم برای دوست داشتن شوهری که تابحال او را  ،  رودهم پیش می  به شما خواهد داد، بلکه خدا فراتر 

 بخشد. اید را هم میدوست نداشته

خدا قدرت و فیض الزم برای دوست داشتن شوهری که قابل دوست آیا  ولی ممکن است شما سؤال کنید که  
 داشتن نیست را خواهد بخشید؟

دوست باشند. اگر خدا    زنان جوان باید آموزش داده شوند که شوهرانیم که  خوفصل دوم میس  توبله، چونکه در تی
 س فیض و قدرت آنرا نیز به ما عطا کرده است.  خواهد که ما شوهر دوست باشیم، پمی

آنچه را که برای حیات و دینداری نیاز داریم    هی او هر قدرت اال»گوید:  به ما می   ۳:  ۱کالم خدا در دوم پطرس  
تواند فیض و قدرتی به شما عطا کند تا شوهری را که در حال حاضر حتی  بله، خدا می« بر ما ارزانی داشته است.

ممکن است. اما    توانید تحمل کنید، با قدرت خدا دوست داشته باشید. و شما ممکن است بگوئید ولی این غیر نمی
  ممکن است. این خداست که در مرکز غیر  هایی است که همه چیز غیر فیض برای زمان  که  حقیقت این است

چگونه؟ وقتی خود را فروتن کنیم   . ولیایمنکردهبخشد که تابحال آن را تجربه  ها فیض و قدرتی به ما میممکن
 . و این یعنی فیض  تش را نداریم، از او کمک بخواهیم.و برای آنچه قدرت اطاع

 

فیضی که من در حال حاضر به آن نیاز دارم، فیضی است  "  گوید: شنویم که می و حاال از خانم دیگری می  : نازی

دانم که یک زندگی مسیحی  می  اً فکر که برای بزرگ کردن فرزندانی که خدا به من داده به آن احتیاج دارم. من  
شود و با خشم و بداخالقی  ای باید باشد. ولی گاهی در تربیت و برخورد با فرزندانم تحملم تمام میچگونه زندگی
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آن این نمونهاین در حالی است که من در فکر خودم می  کنم وها رفتار میبا  ای از یک مادر مسیحی  دانم که 

من برای مادر بودن به    ،خدایا"که    ،نیست. ولی همین نکته باعث شده است که نیاز خودم را به خدا اعتراف کنم

باید بگویم که با   ".هایم باشمدانم بدون قدرت تو نمیتوانم مادر مسیحی خوبی برای بچهفیض تو نیاز دارم. و می
کنم، او  ولی زمانی که از او طلب کمک و فیض می  ،کنمام و میهایی که به عنوان یک مادر کردهتمام خرابکاری

که  م این بوده  ا مهمّی که یاد گرفته  ولی نکته  .خیص دهم که چه باید بکنمکند تا تشمی  حکمت خودش را عطا

   "بینم.بدون فیض و کمک خدا اصالً قدرت مادری در خود نمی

 

پس بیایید تا با دلیری به تخت فیض بیائیم تا رحمت  » گوید:  می  ۱۶:  ۴بله، و کالم خدا در عبرانیان  :  سابرینا

های ضروری که ما واقعآً  یکی از این وقت«  را حاصل کنیم که در وقت ضرورت ما را اعانت کند.  یبیابیم و فیض
نوزاد هستند، وقتی    احتیاج به اعانت و فیض خدا داریم، در رابطه با طریقۀ برخورد با فرزندانمان است. وقتی آنها

دانشگاه رفتنشان میوقتی    نوجوان هستند، ازد  رسد،زمان  فرا میواج شوقتی وقت  به    رسد. در همۀ شرایط ان 
هی خدا نیازمند هستیم و این فیض به ما داده شده تا در این شرایط ضروری  عنوان والدین به فیض و قدرت اال

 به کمک ما برسد.  

 

می:  نازی دیگری  دوق"گوید:  خانم  از  ل من خواهر  بیش  که  دارم  زنگی همجنس   است  سال  7ویی  که سبک 

ای  دوی ما در خانواده  م. هر اهای برای خود انتخاب کرده است. ولی من هیچوقت با او با فیض برخورد نکردگرایانه
او در سنین نوجوانی از مسیح دور شد و به او پشت    رفتیم.یم و تمام دوران کودکی به کلیسا میاها آمدیمسیحی بدن

دتر شد و در گناهان مختلف خودش را درگیر کرد. و این سیر قهقرایی به مرور زمان  کرد و به مرور زمان بدتر و ب
بیش قطع کرده است و من    اش را با کل خانواده کماتر شد. متأسفانه او در حال حاضر رابطه تر و عمیقعمیق

خدا خیلی    ضبه فی،  اوی او و ایجاد ارتباط با  و دعا کردن مرتب برا  ،بینیم که برای محبت نشان دادن به اومی

   "توانم او را بسوی مسیح و محبت عمیق او دعوت کنم.نیاز دارم. و بدون فیض خدا نمی

 

شان در دام گناهان مختلف جنسی و یا عادات  بله، متأسفانه افراد زیادی هستند که اعضای خانواده:  سابرینا

آلود دیگر درگیر هستند. و واقعاً برای محبت نشان دادن صحیح به اینگونه افراد نیاز شدید به فیض و حکمت  گناه
دانند  سوزند. و نمیمیفرزندانشان    آلود و گمشدۀر آتش غم زندگی گناهبسیاری از والدین سالهاست که د   خدا دارند.

 عآً نیازمند فیض خدا هستند.  ند گمشده را محبت کنند، آنها واق این فرز یدکه چگونه با 

ای که هنوز مسیح را نشناخته  و خواهر و برادری برای برخورد با عضو خانواده  واقعیت این است که هر پدر و مادر 
، دل  و نور او هنوز بر او نتابیده، نیاز به حکمت خدا دارد. برخی از فرزندان با سبک زندگی دور از خدای خودشان 
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این است که با دریافت   ، اند. دعوت خداوند از تو پدر یا مادری که در این وضعیت هستیبدرد آوردهین خود را  دلوا
از طریق تو به زندگی تاریک فرزندت وارد   وای در دست خدا باشی تا محبت افیض و حکمت الزم از خدا، وسیله

 شود.  

 

دار به مسیح بودند و خدا را واقعاً  نهمگی ایماای بزرگ شدم که  من در خانواده"گوید:  خانم دیگری می:  نازی

دادند. ولی وضعیت خواندند و با زندگی خداگونۀ خودشان، نام مسیح را جالل میدوست داشتند. کالم خدا را می
سال در دورویی و فریب زندگی کرده بودم. همیشه شخصیت درونی و زندگی   ۱۸من کامالً متفاوت بود. من مدت  

ظاهر و باطنم خیلی با هم متفاوت بودند. من   ،ا آنچه در بین مردم بودم فرق داشت. در واقعشخصی من کامالً ب
کردم که مسیحی هستم. ولی  می  ای رسیده بودم که خود را هم فریب داده بودم. من واقعآً فکرحتی به مرحله
دگی فریب دهنده لو رفت  این زن ،یکی دو تا مشکل داشته باشد. تا اینکه چند ماه پیش فقط  ای کهخوب مسیحی

ام را در معرض نمایش قرار داد. ولی در همین جا بود که خدا  و تصمیمات غلط و انتخابهای بدم، زندگی واقعی
  ام، ولی فکرکنم و در آن غرق شدهم که در گناه زندگی میتدانسمن می  رحم و فیض خودش را به من نشان داد.

آلودم به من  خدا در قعر زندگی گناه  ،ایماندار واقعی به مسیح نیستم. ولی با این وجودکردم که اصالً یک  نمی
و خدا دوباره به من فیض    ،قدرتمند شکستم  تا اینکه دیگر در مقابل این محبتداد که هنوز دوستم دارد.  نشان می

د ندارد. سه روز قبل من اقدام  ام و جز مسیح هیچ امیدی برایم وجوداد تا احساس کنم که دیگر به آخر خط رسیده
دانم که اگر فیض خدا نبود، اآلن  به خودکشی کرده بودم، ولی خدا بطریقی معجزه آسا مرا نجات داد و حاال می

رده بودم و کامالً متعلق به نیروهای تاریکی و جهنم بودم. او به طریقی بسیار معجزه آسا مرا از مرگ فیزیکی  مُ
 هایی که قبالً دربارۀ مسیح شنیده بودم، روح مرا هم نجات داد.  ز دن همۀ آن چینجات داد و با به یاد آور

از کودکی بزرگ   و حاال مشکل ترین چیز این بود که که اطرافیان خودم از جمله پدر و مادر و کلیسایی که در آن
داد تا به همه شهادت    آلود و پنهان خودم آگاه کنم. ولی خداوند به طریقی عجیب فیضدگی گناهشده بودم را از زن

القدس با فیض خدا روحن انسانی جدید بوجود آورده است.  و از م  هدفعه مسیح مرا واقعآً نجات داد  دهم که این 
یض خود  ف  ز با وآلود نجاتم بخشید. او هر رواقعاً زندگی مرا تغییر داد و از آن وضعیت دوگانه، ریاکارانه و گناه

   "بودم.میاآلن در مرکز جهنم  ،دون این فیض عظیمب باید بگویم کهدهد. زندگیم را تبدیل می

 

در هر اوضاع، در هر باتالق  و  حیرت انگیز! فیضی که برای هر نوع شرایط  و  بله، فیضی غیرقابل باور  :  سابرینا

  ی . فیض..  است که ما را نجات دهد  ممکنی که من و شما گیر کنیم، قادر  رعمیقی، در هر وضعیت اسفناک و غی
فیضی که حتی اگر همه چیز در زندگی ما رو به فنا باشد و یا حتی  .  ..  کافی و بسنده برای هر اوضاع و شرایط

.  ..   ازگرداند و تغییر و تبدیل ایجاد کندب  های از دست رفته رانابوده شده باشد، قادر است که احیاء کند، فرصت
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. فیضی که قادر است  ..  زدۀ زندگی ما را به ما برگردانددا قادر است همۀ سالهای آفتفیضی که به قول کالم خ
 ی مسیح خداوند. ا فیض و رحیمی به نام عیس  ر همه چیز را نو کند. و این فیض از کجا می آید؟ از خدای پُ

تم  فااز کالم خدا میبه یاد بخشی  کنیم.  گاهی ما در سخت ترین نبردهای زندگیمان مفهوم فیض خدا را درک می
که با جنگی بسیار سخت و دشوار روبرو بود. او در وسط این    دگویمیسخن  که دربارۀ پادشاهی در عهد عتیق  

و    خواهد. خدا به کمک می  یاریکند و از او  وضعیت اسفناک و بسیار خطرناک بسوی خدا فریاد کمک بلند می
بخشد. او بعداً با  از دست دشمن بصورتی معجزه آسا نجات میدهد و قوم را  شتابد، او را نجات میاو می  یاری

 خورد.  کند و بعد شکست عظیمی میلی این بار به نیروی خودش تکیه می، وشوددشمن دیگری وارد جنگ می 

من و شما هم باید این حقیقت را به خودمان یادآوری کنیم که در رویارویی با هر چالشی ما نیاز مبرم به فیض  
او تاک است و ما شاخه ها و اگر ما به عنوان  توانیم کرد.  نمی    که بدون او هیچ  داریم. خود مسیح گفت مسیح  

 ر میماند و خشک میشویم. مشاخه دائماً به تاک نچسبیم، این ما هستیم که زندگیمان بی ث

محبت خود    دا از رویتوانیم از پس زندگی مسیحی برآئیم، خبدون فیض او میو  کنیم که بدون او  یاگر ما فکر م
اجازه خواهد داد که در وضعیتی معضل و دشوار گیر کنیم تا این حقیقت را بفهمیم که چقدر به او نیاز داریم و  

 بدون فیض او قادر به ادامه نخواهیم بود.  

ساله به فیض خدا نیاز داریم. و خبر    ۸ساله باشیم، چه    ۸۰که ما در همۀ شرایط زندگیمان، چه    حقیقت این است
داند  آن هستیم برای ما تدارک دیده است. او می  موقعیتی که در   همان  که خدا فیضی مخصوصِ   خوش این است 

 امسال به چه نوع فیضی نیاز داریم.  و که امروز، این هفته، 

برای آن    که او  ی دا و فیضبرداریم این است که از خیکی از خطرناکترین قدم هایی که ممکن است من و شما  
ائی برای  بینیم که مطلقا هیچ توانیم و میشوگیریم و ناگهان غافلگیر میمیک دیده، سبقت  رالحظۀ ما با امانت تد

 رویارویی با آن واقعۀ زندگیمان نداریم.  

ه او فیض  داد. ما باید مطمئن باشیم کسمانی است که خدا روزانه به قوم اسرائیل میخدا مثل آن منّ آفیض  
ماً خواهد داد. این فیض شبیه  دهد و فیض رویارویی با مسائل فردا را فردا حترویارویی با امروز را امروز به ما می

گذارند که در باالیش یک چراغ کار گذاشته  سر میه  های مخصوصی است که معدنچیان در معدن تاریک بکاله
شده است. این نور برای انجام آن کاری که آنها در آن معدن تاریک جلوی رویشان دارند، کافی است. و بهمین  
ترتیب، این چراغ برای قدم های جلوتر و جلوتر، به موقع، کافی و بسنده است. فیض خدا نیز برای هر لحظه و  

 او برای امروز کافی است و برای فردا هم کافی و بسنده خواهد بود.   کافی است. فیضقدم زندگی ما بسنده و 

حال زندگی می کنیم، به فکر فردا هستیم و عمالً فکر می کنیم که فیضی    زمان   گاهی ما در حالی که هنوز در 
که شیطان    ابزاری است  و این یکی از  کنیم.ع به ترسیدن و دلواپس شدن میور فردا وجود ندارد، و بنابراین ش  برای

. ولی من و شما باید به خودمان یادآوری کنیم که وظیفۀ من نگرانی  را از فیض خدا محروم کندبرد تا ما  بکار می
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آن را برای امروز    ن، در این لحظه، متکی به فیضی که خدانده نیست. وظیفۀ من این است که اآلو ترس برای آی
شد،    مدر رویارویی با مسائلی که فردا با آن روبرو خواهاشم که فردا هم  زندگی کنم و مطمئن ب  من تدارک دیده

 ک خواهد دید.  فیض مخصوص فردا را برای من تدار خدا

ی مسیح  اعیس  ها که ما را به جالل ابدی خود در خدای همه فیض»گوید:  می  ۱۰:  ۵کالم خدا در اول پطرس  
به این آیه    )ترجمۀ قدیمی(  .« واهد ساختخ   کامل و استوار و توانا   ،خوانده است شما را بعد از کشیدن زحمتی قلیل 

توجه کنید که می قلیل، خدای فیضخوب  از کشیدن زحمتی  را  گوید پس  از  اها شما  ستوار خواهد کرد. پس 

اتفاقاً خیلی هم طوالنی    ، زحمت و رنج من قلیل نیست  ، ولی": شاید شما با خود بگویید که  قلیلکشیدن زحمتی  

ولی حقیقت این است که اگر با لنز ابدیت به ان نگاه کنید، واقعاً خیلی اندک و کوچک بنظر    "مدت بوده است.
، وعده این است که خدای همۀ فیض ها شما را  ذاگر در حال کشیدن زحمت و رنج هستی  ل،هرحاه  آید. و بمی

نیرومند و پایدار    ،شما را احیا، استوار»گوید:  مقدس میدیگر کتاب  کامل و استوار و توانا خواهد ساخت. ترجمۀ 
   « خواهد ساخت.

رنجها ما را فیض کافی عطا کند تا   نیرومند و پایدار خواهد کرد؟ وقتی که در زحمات و  ، استوار ، او کِی ما را احیاء
  ، شود که ما استوارخدا باعث می+ فیض    ع شرایط سختبا فیض او پشت سر بگذاریم. در واقخت را  سآن شرایط  

 نیرومند و توانا شویم. 

ها به تو داده  یض خدا در قعر این سختیف  . چوندر شرایط سختی هستی، دل قوی دار پس خواهر من، اگر اآلن
 نیرومند و توانا شود.   ، شخصیت تو استوار ،شده تا در نهایت

  ، دشوار گوناگون در فصول مختلف زندگی این زنان شنیدیماگر بیاد داشته باشید، ما از زنان مختلف دربارۀ شرایط  
تربیتی یا  و  زناشویی  روحانی،  آنها  شرایط دشوار  با  آن  بطریقی در  زنان  این  از  نرم    که هر یک  پنجه  و  دست 

ها و فشارهای مختلف زندگی، ما را استوار و توانا  کردند. ولی خدا در هر فصلی از زندگی با استفاده از چالشمی
 ند. کمی

استوار و توانا شویم،   ،لت کنیم، در نبردهای مختلف زندگی به جای آنکه پایدار گر از گرفتن فیض خدا غفاو حاال 
 های بزرگی را متحمل خواهیم شد. قطعاً شکست

مواظب باشید کسی از فیض خدا محروم نشود و هیچ ریشۀ تلخی نمو نکند،  »خوانیم:  می  ۱۵:  ۱۲در عبرانیان  
اگر ما خودمان را از فیضی که خدا برای هر روز ما تدارک دیده   «.موجب ناآرامی شود و بسیاری را آلوده کندمبادا  

با توانایی کند و باعث  های خودمان پیش رویم، بر اساس این آیه تلخی در زندگی ما نمو میمحروم کنیم، و 
، روحیۀ تلخی و عدم  کرد. بر اساس این آیه هد  الوده خوآناآرامی و اضطراب ما شده و این روحیه دیگران را هم  

کسانی    ...  انداز افرادی که از استفاده از فیض قابل دسترس خدا، خودداری کرده  ؟یدآدر روابط از کجا می  شبخش
ها و حکمت خودشان اعتماد  تواناییخود و    هی به داد آنها برسد و بر که در شرایط اورژانس نخواستند آمبوالنس اال

 و اتکاء کردند.  

http://www.reviveourhearts.com/
http://www.factministries.org/
http://www.راستی.com/
http://www.احیا.com/


                                                                                

 دیگر بار احیایمان نخواهی کرد آیا                                                                                                                                                                         

 ( 6:  85تا قومت در تو شادی کنند؟ )مزمور                                                                                                                  
  

 

www.reviveourhearts.com         www.factministries.org          www.راستی.com         www.احیا.com    

آوریم که زنانی تلخ، ستیزه  خود بوجود می  من و شما به دلیل مقاومت با فیض خدا این امکان را برای  ،ابراینبن
با تکیه بر فیض خدا در همۀ فصول و شرایط زندگی، خدا    ، طرف دیگر   ولی از   .ی باشیموجو، اخمو، تنها و منز 

ای خوش است که شادی و آرامش از  هبا رایحو زیبا، درخشان،  نشا دیل به زنانی کند که زندگیتواند ما را تبمی
 کند.  آن غلیان می

ها ما را پس از کشیدن سختی و در دشواریهای زندگی، تبدیل به همۀ فیض  یولی باید بیاد داشت که این خدا
گویا که همۀ   .هاها و دشواریپس از سختی  کند. چه موقع؟یای خوشبو مبا رایحهو  زنی زیبا، درخشان، شاد، آرام  

 اینها با هم در یک بسته بندی ویژه قرار دارند.  

ایم، از او کمک بطلبیم و او  که در قعر آنها گیر کرده  در حالی کند تا ما  خدا از شرایط دشوار زندگی ما استفاده می
است، قدرت  بالفاصله با فیض خودش در صحنه حاضر شود. و این فیض که به معنی توانایی ماورالطبیعۀ خدایی  

دای  ایم. پس بیائید در مقابل این خدایی که خن شرایط سختی باشد که در آنها گیر کردهواقعی ما در رویارویی با آ
او    دایما  فیض ببخشد. و بعد  به ماو  ها است زانو بزنیم، خود را فروتن کنیم و با تواضع منتظر بمانیم تا اهمۀ فیض

 انگیر و عظیم شکر و سپاس بگوئیم. را بخاطر این فیض حیرت  

 

تواند میهای کالفه کننده و گاهی مزمنی است که  مشکالت، معضالت و دشواری   ۀبرگیرند  دردگی،  زن  :نازی

و با هر مشکلی که گریبانگیر آن هستیم، نیازمند فیض خدا    ، ما در هر سن  حتی ما را از پای درآورد. ولی همۀ برا
گوید که  را بهره مند کنید؟ کالم خدا می  تان رایگان خدا خودو  ی  نهستیم. آیا امروز حاضرید از این فیض مجا

 «کنیم که در وقت ضرورت ما را اعانت کند.  را حاصل ی ... و فیض پس نزدیک به تخت فیض بیائیم»

 

 ،ترا خواهیم یافت. بله خداوند  ،ای که اگر ترا بجوییم ترا دوست داریم. تو به ما قول داده  ،خداوند  ی ا":  سابرینا

های خاکی.  خواهیم طالبان روی تو باشیم. متشکریم برای این فیض عجیب و عظیم تو نسبت به ما انسانما می
در  رائط و علی الخصوص  شو نخواهی کرد و فیض تو در همۀ    ایمتشکریم که در هیچ وضعیتی ما را ترک نکرده

 "هی.ی مسیح رشد داما را در فیض خداوندمان عیسطلبیم که تو می ازها برای ما کافی و بسنده است. دشواری

 

را تهیه    در طلب خداوندکنیم برای مطالعۀ بیشتر دربارۀ فیض و معنی آن، کتاب  از شما دعوت می :   نازی

 د و بماند.  ششما با بای مسیح اخداوند ما عیس ضمطالعه کنید. تا برنامۀ آینده فیکرده و 
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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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