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O Senhor te abençoe pela sua paciência comigo, moradores
do coração.
Eu vou dar-lhes uma rápida introdução a esta canção que eu
terminei esta noite. Não é perfeita, mas tem uma mensagem
tão importante, eu não quero que ela seja deixada de fora
do pen drive que vamos estar fornecendo a vocês. Então, eu
fui em frente e gravei, embora minha voz esteja totalmente
fora da prática de cantar , por um par de anos ...
Então, eu queria compartilhar com você, porque eu sinto
que é importante para ajudar as pessoas a ficarem fora do
desespero. Eu a escrevi em um tempo quando eu estava
muito desesperada, o Senhor tinha uma razão para isso.
Então, obrigado por sua paciência e espero que amanhã
tenhamos uma mensagem. O Senhor vos abençoe.

Senhor, não tenho coragem, eu estou crescendo em
fraqueza.
Meu coração está fraco.
medos secretos invadem minha alma, dizem eles, que é
apenas muito tarde.

Sua vida acabou, é você passou.
folhas de verão caem sob o céu de outono.
Eu perdi minha alegria, eu perdi minha esperança, eu virei
meu coração para longe de você.
Restaure a minha alegria, restaure a minha esperança, Vire
meu coração de volta a ti, ó Deus.
Meu filho, coloque esses medos vazios muito atrás de você
agora.
Vinde, e descanse seu rosto, sob Minha testa vigilante.
Vamos subir novamente em flor da primavera.
A vida surge, de novo, a partir de túmulos vazios.
Pois eu sei, sim eu sei, todo o bem que você planejou para
você.
Dons da fé, presentes de esperança, amor e alegria serão
restaurados para você, meu filho.
Então confie nos planos que tenho, em Mim nosso futuro
brilha.
Eu vou guiá-lo através do fogo, nós vamos superar os testes
de tempo.
Eu sou seu e você é meu,
'Até que passemos, finalmente através da porta do Céu.
Pois eu sei, sim eu sei, todo o bem que você planejou para
você.
Dons da fé, presentes de esperança, amor e alegria,
Serão restaurados para você, meu filho.
Eternamente, Meu filho ......

