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Xin lỗi, quý vị! Bài hát tạm thời được thu âm. Vui lòng quay lại sau. Cảm ơn rất nhiều! 3302499 1. Tôi nghĩ rằng tôi tin tưởng vững chắc vào Thiên Chúa như là một Người Cha tốt Khi cuộc sống là dễ dàng và hòa bình với một ngày yên tĩnh và hòa bình, nhưng khi con đường của cuộc sống soaths nguy hiểm Trong một bầu trời đầy bão tôi lo lắng rằng tôi đi lang thang xa bờ biển tôi biết rằng tôi chưa tin. DK: Sau đó, Chúa, Thiên Chúa biết rằng tôi yếu và thay đổi, tôi luôn luôn cần Thiên Chúa mỗi thời điểm nhờ
ân sủng của Thiên Chúa, tôi luôn luôn tin tưởng từ đây Khi tôi hạnh phúc cũng như khi nỗi buồn là đầy đủ. 2. Tôi nghĩ rằng tôi vững tin vào Thiên Chúa là Cha người khoan trong một căn phòng Khi cuộc sống đầy hoa hồng Trên toàn thế giới là tất cả các mùa xuân Nhưng khi tôi chạm vào gai pangoline, trời chỉ cần đặt tuyết đóng băng tôi giữ im lặng trong trái tim tôi để biết nếu đức tin của tôi là trống rỗng. 3. Tôi nghĩ rằng tôi tin tưởng vững chắc ở trên đỉnh núi để xem Thiên Chúa thay đổi, oh vui mừng được
với tôi quyết định sẵn sàng làm theo Thiên Chúa ngày và đêm, nhưng khi tôi đã được gửi đến thập tự giá mà tôi sợ rời khỏi Thiên Chúa tôi quay lưng lại với ân sủng tôi biết rằng đức tin của tôi là không chắc chắn. Lắng nghe vở kịch Tự tin tiếp theo - Gia An Đóng góp bởi: bài hát Vanbinh: Hãy trao cho anh tự tin - Gia An 1. Tôi nghĩ tôi tin vào Thượng Đế như một người cha tốt. Khi cuộc sống có thể biến đổi một cách hòa bình, với những tháng ngày hòa bình. Nhưng khi cách sống gieo rắc nguy hiểm, ông trời
đầy giông bão, tôi lo lắng rằng mình đang lang thang xa bờ, tôi biết mình không tin điều đó. DK: Sau đó, Chúa, Thiên Chúa biết tôi yếu và tôi thay đổi, tôi luôn luôn cần Thiên Chúa mỗi thời điểm. Nhờ có Thượng Đế, tôi luôn luôn tin tưởng từ đây khi niềm vui và nỗi buồn tràn đầy.2. Tôi nghĩ tôi tin mạnh mẽ, tin vào Đức Chúa Trời như một Bộ trưởng. Khi cuộc sống đầy hoa hồng, đó là mùa xuân trên toàn thế giới. Nhưng khi anh ta chạm vào pangolers, khi tuyết chỉ đóng băng. Tôi thì thầm trong lòng rằng tôi biết
niềm tin của mình trống rỗng.3. Tôi nghĩ rằng tôi đã tự tin ở trên đỉnh núi xem Thiên Chúa thay đổi. Ồ, rất vui mừng anh em ở với tôi, quyết tâm sẵn sàng đi theo Đức Chúa Trời ngày đêm. Nhưng khi họ sai tôi thập tự giá, tôi sợ phải rời bỏ Đức Chúa Trời. Tôi quay lưng lại với ân điển, tôi biết niềm tin của tôi là không chắc chắn. Trang 2 Thể loại: Mùa Chay / Cho mượn | Nghe: 6559 | Biên soạn bởi Nguyễn Chánh | Album: Cross Road Lyrics Send Download Poing is Prayer 2 Times Nếu bài hát không được nghe
xin vui lòng báo cáo xin lỗi giúp chúng tôi! Cảm ơn bạn đã tìm thấy tôi - Gia An Đóng góp: admin Song: Hãy để tôi tìm thấy nó trở lại - Gia An 1 / Hãy để tôi tìm thấy Chúa. Nguồn gốc của tình yêu không bao giờ hết. Đức tin đưa anh em đi dạo. Hãy để tôi trở về thập tự giá. Để chết Christ.DK phục sinh với Christ.DK: vì Chúa, mãi mãi infuria. Anh sẽ khen em mãi mãi. Lời Của Đức Chúa Trời thật ngọt ngào. Tìm trong trái tim tôi khi u sầu. Hãy tìm thấy Đức Chúa Trời khi tôi bối rối. Giọng nói của ông làm ấm trái
tim tôi, cho một cây thánh giá ngọt ngào, ngọt ngào. Ngay cả khi chỉ có tình yêu ngàn năm được khắc.2 / Hãy để tôi tìm kiếm sự sám hối. Có bao nhiêu sai lầm trong cuộc sống của tôi. Anh đang cầu xin sự tha thứ. Hãy để tôi tìm một vùng đất mới. Đó là một vùng đất thiêng liêng. Hãy sinh ra kết quả của tôn giáo.3 / Hãy cho tôi về tổ chức từ thiện. Hãy để tình yêu được bình an. Hãy để anh yêu em nắm tay nhau. Hãy cho tôi phần còn lại của cuộc đời tôi để suy nghĩ. Vera. Như một bí mật của sorhing cho tất cả
mọi người Trang 3 Hiện tại không có từ nào cho bài hát này, chúng tôi mời bạn đóng góp trang 4 Cơ thể của tôi là bụi bẩn - Diệu Hiền - Bích Hiền Đóng góp: admin Bài hát: Cơ thể tôi là bụi bẩn - Diệu Hiền - Bích Hiền DK1: Cơ thể tôi bẩn thỉu, bẩn thỉu, bây giờ tôi trở về, về bụi bặm. Dk2: Bởi vì Thiên Chúa yêu thương tôi, ông đã tạo ra nó. Bởi vì Thượng Đế yêu thương tôi, nên các anh chị em hãy gọi tôi trở lại với các anh chị em.1/ Chúa ôi, tất cả những năm này tôi lo lắng về việc kiếm sống, tôi
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Kết luận: Hãy đến với bạn, với bạn, tôi sẽ trở lại với bạn. Trang 5 Thể loại: Mùa Chay / Cho mượn | Nghe: 1235 | Hỗn hợp: Không xác định | Album: Cross Road Lyrics Send Download Poing is Prayer 2 Times Nếu bài hát không được nghe xin vui lòng báo cáo xin lỗi giúp chúng tôi! Cảm ơn bạn đã là một người tặng móng tay - Mỹ Phương Đóng góp: meokt Poem: I'm the nail giveer - Mỹ Phương Trang 6 Cross - Trần Ngọc Đóng góp: admin Song: Cross Road - Trần Ngọc 1. Có một con đường mà Thiên Chúa
muốn tôi đi, con đường mà Thiên Chúa đã đi, một con đường được đặt tên theo thập tự giá. Thiên Chúa đi qua và Thiên Chúa đã như một con đường từng bước qua Thập Tự Giá để vinh quang. Tôi hiểu rằng cách tôi sẽ đi qua, tôi hiểu rằng thế giới là rất hoặc ba, tôi hiểu rằng tình yêu của Thiên Chúa vẫn chưa được lấp đầy, Thiên Chúa mang lại cho tôi đức tin và hy vọng. Hãy mang tôi với cuộc sống của thập tự giá, và cầu xin sự sống vượt qua nguy hiểm, cầu xin sự sống vượt qua trên vai tôi, và cầu xin sự
sống để sống trong tình yêu thương của các anh em.2. Diễu hành trong cuộc sống đôi khi cảm thấy bất lực, làm thế nào để hiểu đúng hay sai cách và nơi để làm cho bạn hạnh phúc? Thiên Chúa muốn tôi đi, Thiên Chúa muốn tôi đi xuống con đường của sự thật: Thập tự giá, không có vấn đề như thế nào chấn thương niềm vui sẽ kéo dài.3. Cơn mưa đột nhiên làm cho tôi cảm thấy như Liêu, cách nào ông dạy tôi để yêu thương, cách nào nhà vua vượt qua? Thiên Chúa đến qua Thiên Chúa biết rằng tôi đã yếu
và Thiên Chúa hỗ trợ tôi để làm theo ông Trang 7 Self-akating - Quỳnh Lan Đóng góp: admin Bài thơ: Self-akating - Quỳnh Lan 1 / Đêm giải phóng ngạt thở và tang. Tôi cung cấp cho bạn tất cả mọi thứ mà yêu cầu bạn tha thứ cho tội lỗi của tình yêu. Nâng cao bản sắc khiêm tốn của bạn và chơi với đêm đen. Tron Phù Hoa. Cầu xin cho các anh chị em yêu mến tôi, ngay cả khi các anh chị em lạc lối trên trần thế. Ngay cả khi tôi sẵn lòng tha thứ cho anh chị em, anh chị em xin lỗi: Hãy cầu nguyện Chúa Jêsus
với lòng nhân từ nghiêm túc. Khoan dung cởi mở, đừng chấp nhận tội lỗi. Những giọt nước mắt từ poke thực sự quay. Gửi anh ấy trái tim của bạn để thắp sáng cuộc sống u sầu.2 / Nhiều năm học nổi sau cuộc sống nổi. Tin tức về tình yêu của mình được chôn xa, danh tiếng và tham vọng Họ quên mất tình yêu của anh ấy dành cho tôi. Niềm đam mê đã được bao phủ nhiều lần. Qua nhiều ngày cay và cay, Thiên Chúa có vẻ như con đường. Chạy chân và dặm của trường trong gió xám. Trang 8 Thể loại: Mùa
Chay / Mùa Chay | Nghe: 3474 | Biên soạn bởi Hoàng Ái Việt | Album: Cross Road Lyrics Send Download Poing is Prayer 2 Times Nếu bài hát không được nghe xin vui lòng báo cáo xin lỗi giúp chúng tôi! Nhờ Poke Thơ - Lm Nguyễn Sáng Đóng góp: admin Thơ: Thơ - Lm Nguyễn Sáng 1. Tôi đã biết trong nhiều năm qua rằng linh hồn của tôi là trong tình yêu với Thiên Chúa. Biết làm thế nào trái tim mong. Một cuộc sống tốt đẹp của một linh hồn, mused trong bùn. Đôi mắt đẹp luôn nhìn vào nơi tối tăm. Hãy
nhấc tôi lên và trở về nơi Đức Thánh Linh sống. Rũ bỏ tất cả những tội lỗi của cuộc sống cho sự ngây thơ thuần khiết. Tôi sẽ không làm thế đâu. Chúa Giêsu nghe lời thề. Một sự vô cảm với tội lỗi khiến Đức Chúa Trời buồn. Chúa ơi, con cầu nguyện với Chúa vào đầu giờ chiều. Đền đáp lòng trắc ẩn suốt đời cho tình yêu thương. 2. Bạn có biết có bao nhiêu lưỡi tôi đâm tình yêu? Tôi biết những con giun tôi đã chơi. Thiên Chúa vẫn sẵn sàng để vui mừng rằng ông sẽ tha thứ cho tội lỗi của tôi. Tôi không có liên
lạc gì ngoài việc để trái tim của Chúa xoắn. Lạy Chúa kính yêu, con đau buồn về tội lỗi của mình. Chào mừng đứa trẻ hư hỏng trở về với Đức Thánh Cha. 3. Nước mắt lấp đầy linh hồn tôi, trông vào Thiên Chúa. Ngài khóc lóc và thương tiếc những tội lỗi của quá khứ. Chấm dứt tội lỗi của tình yêu ở một nơi của tình yêu. Hãy tắm trong lành cho phần còn lại của cuộc đời bạn. Chào mừng tôi trở lại nơi thánh thiện của tình yêu. Giúp tôi chiến đấu từ đây. Trang 9 Về trái tim của cha - Đỗ Vy Hà Đóng góp: admin
Thơ: Tại trái tim của Cha - Đỗ Vy Hà 1. Cuộc sống của tôi giống như một con chim hoang dã đang đi ra khỏi stade. Phiêu lưu trong gió mưa. Hãy đến đây với trái tim của bạn. Tôi dành lời khen cho một bản tình ca chứa chanDK. Làm cha đầy sự khôn ngoan. Giống như một biển ác mộng rộng lớn. Tình yêu thương của Cha là mặn nồng và yêu thương. Nó không bao giờ được khó hiểu trong suốt cuộc đời của tôi. Cuộc sống của tôi giống như một cây rừng có một cái lồng. Giống như lá vàng rơi trong gió. Hãy
trở lại và cầu xin sự thương xót của cha cô. Ngọn lửa hồng rực lửa trong trái tim tôi giúp tôi yêu tin3. Cuộc sống của tôi trong tất cả các hướng là khó hiểu. Nhiều ngày sâu trong một lăng kính kỳ lạ. Hãy quay lại và hứa với tôi. Roeč Cha cho lỗi tha thứ qua 0 0 0 21.7.20 Chỉnh sửa ấn phẩm này Nguồn: Anmai CSSR Văn hóa Nghệ thuật Video Âm nhạc - Phim 161900 1. Tôi tin vào Thiên Chúa như là một Người Cha tốt khi cuộc sống là dễ dàng và hòa bình với một ngày hòa bình và hòa bình. Nhưng khi con
đường của cuộc sống soaded với các vấn đề trong một bầu trời đầy bão, tôi đã lo lắng rằng tôi muốn đi xa bờ biển, biết tôi đã không tự tin. [DK:] Sau đó, Chúa, Thiên Chúa biết rằng tôi yếu và thay đổi, và tôi luôn luôn cần Thiên Chúa mỗi thời điểm vì ân sủng của Thiên Chúa, tôi khăng khăng tin tưởng từ đây khi tôi hạnh phúc và khi nỗi buồn là đầy đủ. 2.I nghĩ rằng tôi vững tin vào Thiên Chúa như là một Người Cha khoan trong trường hợp cuộc sống là đầy hoa hồng trên toàn thế giới và tất cả các mùa xuân.
Nhưng khi bạn chạm vào edichels tê Tôi khóc trong lòng để biết đức tin của tôi có trống rỗng không. Chúng ta phải đi thôi. 3.I nghĩ rằng tôi vững tin tưởng ở trên đỉnh núi để xem Thiên Chúa biến đổi Oh hạnh phúc thật sự trên một phần của tôi, tôi quyết định làm theo Thiên Chúa ngày và đêm. Nhưng khi tôi được sai đến để ban thập tự giá, tôi sợ phải rời bỏ Đức Chúa Trời, tôi quay lưng lại với ân điển, tôi biết đức tin của tôi không chắc chắn. Chúng ta phải đi thôi. Nghe Phát Tự động
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