AN CUIREADH
-------------Féuch, seastáin Íosa ag an doras ar do chroí agus a bhuaileann. Má
chloiseann tú ina ghlór agus osclóidh sé suas do chroí, go bhfuil a spiorad
agus an Spiorad Dé thiocfaidh chun bheith i lár agus le do spiorad agus
beidh sé anois ar cheann leo leat. Beidh siad cabhrú leat an saol seo
domhanda a shárú, ionas gur féidir leat a bheith leo i bhflaitheas le
haghaidh beatha síoraí nuair a thagann deireadh le do thuras domhanda.
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CUIREADH AN ÁBHAR
----------------------An Cuireadh
Open Up Your Heart
Gach Of Your Heart
Ceacht Do Faith
Bí Rugadh Arís
Treoracha Íosa 'Chun Paul
Ceithre Ionchais Chríost
Súil ar chách géilleadh go Dé
A fhios agam an Críost Dia a Seirbheáladh
Faigh Dia's a shainaithint Ceart
Paul a aithint Dia Mar an ATHAIR
Ag éirí One In Spiorad
Tabhair Dia A Heart Loyal
Táimid ag Rugadh Arís Trí Word Dé
Paul's Rugadh Arís Foirmle
Ná Miss Cuid II
Standard bhfíréantacld Íosta
Titim i ngrá le Dia
Urnaí Chun Glac le Dia's Cuireadh
An Edward Apostle
NGeataí Two Heart

OSCAILT DO UP LÁR
------------------

Díreach an rud a chiallaíonn sé a oscailt suas do chroí le Dia agus an
duine A ach begotten Son Íosa? Bhuel, tá sé i ndáiríre simplí go leor má
cheapann tú faoi. Nach raibh grá agat do gach duine á saothrú ar áit
speisialta "i do chroí" áit ar féidir aoibhneas, áthas, brón agus briseadh
croí nó briseadh croí, Is fiú a tharlaíonn?
Nuair a roghnaíonn tú duine chun an grá, tá tú i do chroí a oscailt do gach
na mothúcháin a bhaineann leis an grá. Tarlaíonn an rud céanna le Dia. Tá
sé ag iarraidh a bheith san áit speisialta ar a dtugtar do chroí. Tugann
Íosa dúinn a thairiscint ag an dara seans atá leagan ar an doras ar ár
gcroí ag iarraidh orainn "a oscailt."
Dia duit! An bhfuil a fhios agat go dtosaíonn an saol i ndiaidh deireadh ár
turas domhanda? An bhfuil eolas agat faoi "an Cuireadh" ó Dhia?
UILE DO NA LÁR
----------------Dia chuig Íosa chun cur i gcuimhne dúinn arís eile go bhfuil an ríocht "na
bhflaitheas is" real. Go bhfuil an saol eile le haghaidh daoine a bheidh ag
repent agus ar ais do Dhia. Ní raibh Íosa an chéad cheann a chur ar fáil
dúinn seo a chuireadh chun saol síoraí.
Dúirt Dia: "Beidh tú ME nuair a dhéanann tú cuardach do ME le do chroí!"
Jeremiah 29:13
Chun tú chun cuardach a dhéanamh ar son Dé le do chroí go léir, gheobhaidh
tú a admháil go bhfuil Dia ann agus céim i réimse an chreidimh.
"Ach gan creideamh go bhfuil sé dodhéanta Fiach le do thoil, don té atá ag
teacht le Dia ní mór a chreidiúint, go bhfuil a Shoilse an [ann], agus go
bhfuil sé rewarder de siúd atá ag lorg dícheallach Fiach." Eabhraigh 11:06

FHEIDHMIÚ do chreideamh
------------------cur chuige tú Dia do chroí go hiomlán i gcreideamh. Feidhmiú creideamh
Ciallaíonn sé sin nach mian leat go bhfuil na freagraí ar fad. Má bhí tú na
freagraí, ní bheadh gá duit gcreideamh a chleachtadh / súil.
"Anois tá muinín an tsubstaint de rudaí ag súil le haghaidh, ar fhianaise
na rudaí nach bhfuil feicthe." Eabhraigh 11:01
"Faith thagann ag éisteacht, agus éisteacht ag an briathar Dé." Rómhánaigh
10:17

An bhfuil a fhios agat níos mó Word Dé, an bhfuil sé níos éasca an misneach
a fheidhmiú. Ach amháin trí fheidhmiú de mheon féidir leat a bheith rugadharís. Rugadh tú chéad] bean flesh [. Ciallaíonn sé ag éirí rugadh arís go
bhfuil tú a rugadh an Spioraid trína sheoladh ar ais chuig agus aitheantas
do Dhia, ár Creator.
Dia duit ar ais trí fheidhmiú an creideamh an pháiste, ag glacadh le Word
Dé mar fhírinne.

Bí rugadh ARÍS
----------------Seanmóir a lán go bhfuil tú ag glacadh le rugadh arís mar do Slánaitheoir
Íosa Críost. Mar sin féin, ní hé seo an fhírinne iomlán na sláinte. Glacadh
Slánaitheoir Críost mar nach mór dul níos faide ná díreach mouthing dó mar
an Tiarna.
Dúirt Íosa: "Níl gach duine a deir liom, 'Lord, déanfaidh an Tiarna'
isteach i ríocht na bhflaitheas, ach an té a thugann an beidh mo ATHAIR
[Dia] ar neamh." Matthew 7:21
Íosa ndiúltóidh Parlaimint na Críostaithe a lán éileamh go bhfuil sé ar a
Slánaitheoir. Ní gá againn le buille faoi thuairim cén fáth, mar tugann
Íosa dúinn cén fáth i véarsa 23.
Dúirt Íosa: "Beidh mé a dhearbhú dóibh [na daoine sin a ghlacann Críost]
riamh, bhí a fhios agam ort; imeacht uaim, a chleachtadh a aindlí."
Matthew 7:23
TREORACHA IOSA 'Pól
--------------------------Mar sin, i bhfocail féin Íosa ', feicimid go díreach ag éileamh air, mar a
Slánaitheoir lenár mbeal, nach bhfuil go leor, in ainneoin an méid a
seanmóir a thabhairt do go leor daoine. Paul Míníonn an Rí Agrippa i
hAchtanna, na treoracha a fuair sé ó Íosa.
Dúirt Íosa: "Tá mé a sheoladh anois [leat chun an] Gentiles a oscailt a súl
agus chun iad a sheal as dorchadais chun solais; agus as an chumhacht ghleo
le Dia, gur féidir iad a fháil maithiúnas na bpeacaí agus oidhreachta i
measc iad siúd atá beannaithe le creideamh i mo chumhdach. " HAchtanna
26:17-18
Mar sin, i gcuimhne Críost, a bhfuil tú ar a laghad a CEATHAIR rudaí le
déanamh a fháil do na hoidhreachta, atá ina saol síoraí ar neamh. Is é seo

an cuireadh mé ag caint faoi.

A CEATHAIR ionchais CHAIDH
--------------------------1. Oscailt suas tú do shúile. Ciallaíonn sé seo leat a oscailt suas do
chroí agus éisteacht le Dia agus a mhac Íosa. Go dtógfaidh tú do do chroí
an teachtaireacht atá á thabhairt anois.
2. cas tú ó dorchadais chun solais. Ciallaíonn sé seo go bhfuil tú ag díriú
ar bhealaí nach Dia's, ar fear's bealaí.
3. cas tú as an chumhacht ghleo do Dhia. Ciallaíonn sé seo go repent tú do
bpeacaí agus sconna isteach an chumhacht Dé. Ciallaíonn sé go roghnaíonn tú
a bheith ar dhuine le Dia agus a mhac Íosa.
4. Tá tú beannaithe le creideamh in Íosa. Ciallaíonn sé seo déanta agat
naofa os comhair súile Dé mar atá roghnaithe agat chun a chreidiúint, ach
in begotten Son duine Dé d Íosa Críost Nasardha. Tá do creideamh ansin ag
leanúint ar chách géilleadh.

Ag súil leis ar chách géilleadh go NA Dé
---------------------------"Maidir le Dia an domhan chomh mór le rá gur thug sé a [begotten daonna
amháin] Son, go gcreideann gidh bé i dó [nár chóir Íosa] ar crith, ach sa
bheatha shíoraí." John 3:16
Cad a véarsa iontach é seo, ach má stop tú anseo in John, bheadh chailleann
tú an teachtaireacht i véarsa 36.
"An té a chreideann sa [Mhac Íosa] Tá an bheatha shíoraí, agus thug sé nach
gcreideann an Mhic, ní bheidh an saol a fheiceáil, ach an wrath de
gcloífidh Óglaigh na hÉireann Dé air." John 3:36
luaigh roinnt Bíoblaí an chuid dheireanach níos soiléire sa mhéid is go
gcloífidh Óglaigh na hÉireann ar an wrath de Dia ar dhaoine nach bhfuil
déanamh de réir an Mac. Dá bhrí sin, ní mór duit a chreideann in Íosa
amháin, ach caithfidh tú a gcreideann an rud a leanúint agus a mhúin sé a
chuid orduithe.

A fhios agam an CHAIDH Dé sheirbheáil
-----------------------------

Críostaithe a lán acu, amú ag teagasc bréagach agus a thuilleadh a fhios an
Dia gur seirbheáladh Críost. Níos measa, tá siad in ionad trí dhearmad,
Críost mar a Dhia. Tá a fhios againn mar gheall ar seo, ar a dtugtar an
traidisiún daonna fhoirceadal na Tríonóide "" go bhfuil deireadh leis an
theagasc iarbhír Íosa Críost agus Paul i go leor eaglaisí. Éist go
cúramach, tá sé tábhachtach.
Dúirt Íosa: "Ní Creideann sé duine a chreideann ionamsa, i dom, ach in
Fiach a chuir mé." John 12:44
Má tá tú ag fíor Creidim in Íosa, éisteann tú na focail sin agus go bhfuil
tú tar éis filleadh ar ais go dtí a ATHAIR, ár Dia. Ciallaíonn sé sin an
ATHAIR a fhios agat, a Dhia Almighty, a bhfuil aithne mar YAHWEH, Jehovah,
a Thiarna, agus freisin i dtéacsanna Eabhrais ainmnithe ag na ceithre
carachtair YWHW. Tiarna in ionad YWHW i Bíoblaí a ainmniú, a Dhia.
Dúirt Íosa: "Tá mé ag dul suas go dtí mo ATHAIR agus do ATHAIR, agus le mo
Dhia agus do do Dia." John 20:17
Tá na focail an-simplí ó Íosa. Labhraíonn sé ar an Dia linn go léir atá ag
freastal, lena n-áirítear sé féin. Mar sin féin, ní féidir le go leor a
chreideann sa foirceadal na Tríonóide, glacadh leis na focail mar atá siad
scríofa. shaobhadh teagasc claon anois agus casadh na focail Chríost chun
críche na ndaoine as a ifreann. Tá sé tábhachtach a fhios ag an Dia gur
seirbheáladh Críost? Tá, go bhfuil sé, agus insíonn na Paul Apostle dúinn
cén fáth in 2 Thess. 01:08.
"Nuair a bhíonn an Tiarna Íosa le fios ó neamh le aingeal mighty Dé, beidh
i flaming dóiteáin [Críost a ghlacadh] vengeance ar A) siúd nach bhfuil
aithne acu ar Dhia, agus ar B) siúd nach bhfuil ag déanamh de réir an
tsoiscéil ár dTiarna Íosa Críost. "
2 Thessalonians 01:08
RIGHT CÉANNACHT FAIGH Dé'S
-----------------------Seacht theagasc Bíobla:
1. Tá Chríost ár Ard-Shagart. Eabhraigh 7:16-17
2. I ngach rud, go raibh Críost a dhéanamh ar mar a bhráithre, an duine
ionas go bhféadfadh sé a bheith ina Ard-Shagart éifeachtach. Eabhraigh
02:17
3. Ní chreideann nach bhfuil na Críost agus Críost a leanúint go sábháilte
i ndáiríre. John 3:36

4. Críost mhúin dúinn adhartha agus freastal ach an ATHAIR, "a Dhia agus ár
Dia." Matthew 4:10
5. Críost mhúin dúinn guí ach amháin go dtí an tAthair, "a Dhia agus ár
Dia." John 4:23-24; 06:06 Matthew
6. Críost mhúin dúinn go raibh sé an chéad bunú Dé.
Nochtadh 3:14
7. Tá seacht Biotáille Dé. Nochtadh 01:04
"Fear Dia [a Íosa agus Paul aitheanta mar an] ATHAIR agus an ghlóir a
thabhairt dó, tá an uair an chloig de A breithiúnas come; agus Fiach
adhartha a rinne neamh agus talamh, an fharraige agus spriongaí uisce."
Nochtadh 14:07

PAUL aithníonn Dé MAR AN ATHAIR
--------------------------------Múintear Íosa linn go raibh an ATHAIR a Dhia, agus freisin ar ár Dia.
Múintear an Apostle Paul dúinn ar an rud céanna mar gheall ar Dhia in 1
Corinthians gcaibidil 8!
Dia amháin, AN ATHAIR
"E Níl aon Dia eile ach amháin. Chun fiú má tá déithe mar a thugtar orthu,
cibé acu atá ar neamh nó ar an talamh (mar tá a lán déithe agus go leor
tiarnaí), fós orainn
Níl ach aon Dia amháin, an ATHAIR acu rudaí ar fad agus tá muid le haghaidh
Fiach; agus
Aon Tiarna amháin, Íosa Críost
One Thiarna Íosa Críost, trí cé chuige a bhfuil gach rud, agus trí bhfuil
cónaí orainn. "1 Corinthians 8:4-6
Ciallaíonn sé seo go bhfuil muid ar Dhia agus a chruthaigh Ó Fiach, ach tá
cónaí orainn trí Íosa Críost agus le creideamh i gCríost táimid obedient do
Dhia.
Is é ár gcreideamh i gCríost go bhfuil fáilte roimh a spiorad agus an
Spiorad a Dhia isteach inár gcroí. Nuair a oibríonn muid i gcreideamh, gan
na freagraí ar fad osclaíonn an duine, an doras go dtí ár gcroí ar fud ár
Slánaitheoir Íosa agus a Dhia. Is é ár umhlacht le Dia a ligeann dúinn ina

dhiaidh sin a shárú an saol seo.

Ag éirí ONE spioraid
---------------------An bhiotáille mo bhean chéile agus d'éirigh mé ceann Jackie-flesh. Ar
ndóigh, ní raibh muid feoil liteartha amháin, ach i dtéarmaí spioradálta,
bhí muid ar cheann flesh. Bhí muid ar an aigne chéanna, an meon céanna agus
mar gheall ar seo, cheap muid araon ar beagnach gach rud. Ní raibh muid
robots. An bheirt againn a bhí tuairimí éagsúla ag amanna, ach fós féin,
bhí muid ar aon intinn go bunúsach.
Toisc go raibh muid ar cheann le chéile, is minic a chríochnaigh a chéile
abairtí agus fiú a fhios cad eile a bhí ag smaoineamh ar a labhraítear i
bhfad roimh aon fhocail. Is minic a chuala mé d'fhéadfadh a guth ag
labhairt liom nó aici ar bha chloisteáil ag smaoineamh mé. Tharla an rud
céanna léi.
Ní féidir liom seo a mhíniú go hiomlán i dtéarmaí an duine, toisc go bhfuil
sé ar mhistéir spioradálta a thagann isteach sa spraoi nuair a bhíonn banna
grá an-láidir idir dhá daoine. Mar sin féin, tá go leor a rinne tiomantas
chun an grá ar feadh an tsaoil is féidir fianaise a thabhairt chuig an
ionadh go raibh siad de fheoil amháin lena chéile.
Tar éis mo bhean chéile bás Jackie i 2003, d'fhéadfaí a smaointe chuala mé
go fóill. Bhí a fhios agam cad a bheadh sí ag smaoineamh i ngach cás. Mar
shampla: Nuair a shroich mé an léine mícheart, d'fhéadfadh chuala mé fiú í
i mo cheann atá mé ag rá: "Ní féidir leat a chaitheamh ar an léine sin leis
na pants."

Tabhair Dé A HEART dílis
---------------------Jackie agus fuair mé an áit seo a bheith ar cheann de ionadh-iasc a
thabhairt i ngach ceann dár chroí le gach ceann eile. bhí tiomanta ár gcroí
agus unquestionably dílis dá chéile. Dia ag iarraidh aon rud níos lú ná
tiomanta agus dílis ó chroí leat. Má tá do chroí dílis agus tiomanta do
Fiach, beidh tú iontas ar an eachtra a bheidh AO a thabhairt do shaol.

AN EYES cuardaigh Dé DO Hearts dílis
----------------------------------------"] Do shúile an [Tiarna Dia agus a reáchtáil chun fro ar fud an domhain ar

fad, chun a thaispeáint féin láidir ar son na ndaoine a bhfuil a chroí
[dílis tiomanta] do Fiach." 2 Chronicles 16:09
Smaoinigh ar é seo! Beidh seó Almighty Dia láidir ar do shon féin a
thabhairt duit más rud é Fiach a chroí dílis. Tosaíonn sé nuair atá tú ag
oscailt suas díreach do chroí i gcreideamh go A Mhac Íosa.

WE ARE rugadh ARÍS TRÍ briathar Dé
----------------------------------------Gheobhaidh tú an abairt a rugadh arís a úsáidtear sa Bhíobla i dtrí ionad:
John 03:03, 3:07; agus, i 1 1:23 Peter. Daingníonn Íosa ag caint le
Nicodemus i John 3:03 go mbeidh ort a bheith ag rugadh arís chun dul
isteach ar an ríocht Dé. I John 3:7-8, daingníonn á rugadh Íosa go
ciallaíonn arís go bhfuil tú a rugadh an Spioraid.
Peter Múineann dúinn go bhfuil ag éirí "a rugadh arís" a thagann tríd an
focal "incorruptible Dé."
"Ós rud é go bhfuil tú íonaithe d'anamacha i ghéilleadh do na fírinne tríd
an Spiorad i ngrá dáiríre an se a bhráithre, grá fervently a chéile le croí
glan, a rugadh ní arís, le síolta corruptible ach incorruptible, tríd an
focal Dé, a bhfuil cónaí agus gcloífidh Óglaigh na hÉireann go deo. "
1 Peter 1:22-23
____________
PAUL'S Foirmle a rugadh ARÍS
------------------------"Ach cad é a rá? Is é 'an focal in aice leat, fiú i do bhéal agus i do
chroí.' (Is é sin, an focal an chreidimh atá againn le seanmóir a): sin, má
Admhaím do bhéal tú leis an Tiarna Íosa i do chroí, agus creidim go bhfuil
Dia ardaithe air ó na mairbh, beidh tú a shábháil. Chun leis gcreideann an
t-aon chroí bhfíréantacld agus leis an admháil a béal dhéanamh slánú. "
Rómhánaigh 10:8-10

* A DÓ CODANNA PAUL'S GO Foirmle a rugadh ARÍS
--------------------------------------I) tú le do bhéal Admhaím gur ardaigh Íosa Dia as an [marbh gcreideann tú
an] aiséirí; agus,
II) a gcreideann tú i bhfíréantacld chroí do chum Dia's. Ba mhaith leat a
dhéanamh a bhfuil ceart i súile Dé.

Ná Miss Cuid II
Tá go leor aireachtaí teachtaireacht a chur chun cinn go bhfuil gach Níl le
déanamh agat "béal" go bhfuil Íosa do Tiarna agus Slánaitheoir agus tá tú
ansin shíoraí. Is féidir leat a fheiceáil anois go seanmóireacht Íosa
teachtaireacht éagsúla agus go bhfuil an fhoirmle seo a shlánú Paul's dhá
chuid, agus ní hamháin chuid amháin i gcás ina Íosa tú bhéal "mar do
Tiarna."
déan neamhshuim ar go leor daoine cuid II den teagasc Paul's!
Duine ar bith a ghlacann go hiomlán ar ais Críost ar ais chuig Dia, ár nATHAIR, agus go fírinneach a fhios ag Dia agus ar an bhfíric nach bhfuil
Íosa Dia. Siad Íosa nach adhartha nó fiú Guím Íosa. Siad de réir a theagasc
Íosa leo: adhradh ach an ATHAIR, ár n-Dia, agus, ach amháin Guigh chun an
ATHAIR in ainm Íosa '. Guimís do Dhia in ainm Íosa 'chun ómós a íobairt ar
na croise, agus toisc go bhfuil sé ar ár do Mhúinteoirí.
Cuid II creideamh inár gcroíthe ris bhfíréantacld Dia's. I bhfocail eile, a
bheith againn go caighdeán bhfíréantacld obedient Dia's.

Caighdeán bhfíréantacld ÍOSTA
-----------------------------Múineann Íosa Tá Simplí bhfíréantacld Íosta Ní mór dúinn níos mó ná roimh
dul isteach ar neamh
Dúirt Íosa: "a deirim libh, mura rud é go bhfuil níos mó ná do
bhfíréantacld an bhfíréantacld na scríobhaithe agus na Fairisínigh, beidh
tú ag dul isteach aon mhodh an ríocht na bhflaitheas." Matthew 5:20
Sa véarsa thuas, ag teagasc Íosa dúinn go soiléir go bhfuil caighdeán íosta
a bhfíréantacld a fháil ar neamh. Caithfidh ár bhfíréantacld níos mó ná go
bhfuil na scríobhaithe agus na Fairisínigh. lig siad minic a righteous le
Dia, ach ina ionad sin a bhí ghránna; raibh siad hypocrites.
Ciallaíonn bhfíréantacld ach cad é a dhéanann tú ceart i súile Dé. Go minic
is féidir é seo a chur i gcodarsnacht mar mhalairt ar cad is ceart i fear
súile. Tá a fhios againn cad súil as Dia dúinn mar go Insíonn an Bíobla
dúinn ar fad maidir le Dia charachtar agus A maith agus dislikes.

Ag titim i ngrá leis Dé
------------------------

Creidim go leor an Bíobla go léir faoi Íosa, ach nach bhfuil sé seo fíor.
Aitheantas a thabhairt do na daoine go mainneoidh siad Íosa a bhí an
teachtaire eile ó Dhia. Is é an scéal fíor sa Bhíobla scéal grá mór faoin
ár Dia a chruthaigh sinn agus grá dúinn an oiread sin go mbeadh a Shoilse
an a sheoladh agus a mhac ach amháin an duine a íobairt ar iarracht deiridh
a thabhairt dúinn "an Cuireadh."
Dúirt Íosa: "Ní mór seanmóir a thabhairt dom an ríocht Dé go dtí na
cathracha eile chomh maith, toisc chun na críche seo curtha agam." Luke
4:43
"I gcás go leor deceivers go bhfuil siad imithe amach ar an domhan nach
bhfuil Admhaím Íosa Críost mar atá amach romhainn sa flesh. Seo a deceiver
agus antichrist."
2 John 7
Le bheith sábháilte, ní mór do bhéal Admhaím an daonnacht [amach romhainn
sa] flesh, an bás ar an tras agus aiséirí Íosa.
"Agus tá a fhios againn go bhfuil Dia an Mac [Íosa Críost] teacht agus tá a
thabhairt dúinn tuiscint gur féidir linn a fhios Fiach [Dia, an] ATHAIR atá
fíor; agus táimid i Fiach [Dia, an] ATHAIR atá fíor , is [má táimid] in A
Mhac Íosa Críost. seo Dé [, an] ATHAIR an Dia fíor agus beatha síoraí. "
1 John 5:20
Má ghlacann tú Íosa Críost i do chroí dá Slánaitheoir, thug sé tú ar ais go
dtí a Dhia. Tá tú, a rinne thit mé i ngrá le d ár Creator Dia a iarrann
comhaltacht linn. Ag an bpointe seo, beidh tú faoi do síoraíocht excited sa
todhchaí agus go mbainfidh tú ag iarraidh a fháil níos mó. Beidh tú ocras
ar do Word Dé beidh agus léamh an Bhíobla ar fad.
Bhí sé thar 31-bliain ó shin gur thit mé i ngrá le Dia. Ag streachailt leis
an saol dhealraigh sé cosúil leis an scéal riamh dar críoch mo ann go dtí
an lá amháin i dteagmháil léi le Dia mo shaol i slí go raibh a fhios agam
go hiomlán a bhí a Shoilse an fíor.
Iarrann an Cuireadh chun aitheantas a thabhairt duit go bhfuil níos mó dul
ar aghaidh sa saol seo domhanda ná an méid is féidir le do céadfaí duine a
bhrath. Tá an saol seo taobh eile, taobh spioradálta. Mura leat a bheith i
rugadh arís i an spiorad, ní féidir leat tús a chur le tuiscint a fháil ar
an ábhar sin a bhrath nó fiú an fhírinne iomlán atá ann ar an saol
domhanda.
Imeachtaí sa saol a tharlóidh ar go leor cúiseanna, ach is minic na
cúiseanna ar bhonn spioradálta. Dia chuig a mhac mar íobairt deiridh le

haghaidh na peacaí an chine daonna. Sa phróiseas seo, d'fhág Dia deis dúinn
chun céim amach i gcreideamh.
Cora amach de mheon éilíonn go bhfuil muid ag oscailt suas ár gcroí agus ar
chumas an Spiorad Dé agus a mhac a chur isteach i agus a theagasc an
mbealach abhaile go dtí ár beatha síoraí sinn. Is é seo do chuireadh síoraí
agus d'fhéadfadh sé a bheith an amháin a gheobhaidh tú riamh sa saol seo.
Éist le Dia.
Dé Labhraíonn
---------"Ansin siúd a bhí faitíos ar an [Thiarna Dé] Labhair le duine eile, agus an
[Thiarna Dé] éisteadh agus éisteacht a fháil dóibh; mar sin, bhí scríofa i
leabhar cuimhneacháin roimh Fiach dóibh siúd ar eagla an Tiarna agus a
meditate ar a ainm. ' Beidh siad liom, a deir an Tiarna na sló spares, ar
an lá a dhéanann mé iad jewels MY, agus beidh mé ag spártha dóibh mar fhear
a mhac féin a bhíonn ag freastal air. ' Ansin, beidh tú discern arís idir
an righteous agus an droch, idir duine a bheas ag freastal Dia agus duine
nach bhfuil ag freastal air. "
Malachi 3:16-18
"TSlánaithe mbaineann chun ár n-Dia a shuíonn ar an gcathaoir, agus chun an
[Lamb Íosa ar dheis Dé]." Nochtadh 7:11
Dúirt Íosa: "an chuid is mó go deimhin, a deirim libh, an té a chloiseann
mo focal agus creideann sé i Fiach [Dia, ní bheidh an] ATHAIR a chuir an
bhfuil mo bheatha shíoraí, agus teacht i breithiúnas, ach tá [] rite cheana
féin ón bhás i [saol] síoraí. " John 5:24
Má tá aithne agat ar an Dia a chuir Íosa, atá agat cheana féin beatha
síoraí agus ní bheidh ort a mheas ag an am do bháis.
Dúirt Íosa: "Agus an bhfuil an saol síoraí, gur féidir iad a fhios TÚ [Dia,
an] ATHAIR, an Dia ach fíor, agus Íosa Críost a raibh tú ag seoladh."
John 17:03
Dúirt Íosa: "Níl mo theagasc liom, ach A [Dia, an] ATHAIR a chuir mé." John
7:16
Tá Dia i gcónaí ag iarraidh an fearr do do shaol. Ní raibh A chuireadh tús
le haghaidh beatha síoraí díreach le Íosa. A chuir an grá mór Dia do féidir
leat a bheith le fáil i gcaibidil Ezekiel 18. Ó thús na staire a gheobhaidh
tú ag súil le Dia ár ndícheall agus ag súil go mbeadh muid ag díriú ar
shiúl ó wickedness agus chun a saol a bhfíréantacld.

Tugann bhfíréantacld sinn i comhaltacht le Dia. Is é sin nuair a muid fíorA bheith ag daoine le síoraíocht.
Tá sé mar rogha do Dhia, i gcreideamh, lánfheasach faoi go bhfuil againn
ach an lucht siúil anseo ar an turas go sealadach domhanda. Ár cinneadh mór
ar an talamh a bheidh le glacadh leis an réaltacht go bhfuil Dia ann agus
go bhfuil an saol seo fíor-bhaol ann. Ós eol inár gcroí go resurrected Íosa
mar a bhí, mar sin beidh resurrect Dia dúinn.
"Ná an grá don domhan nó na rudaí ar fud an domhain. Má loves duine ar bith
ar domhan, nach bhfuil grá an ATHAIR i dó." 1 John 2:15
Dúirt Íosa: "Tá sé an Spiorad a thugann an saol; an flesh brabúis rud ar
bith. Cuirfear isteach na focail a labhairt liom go bhfuil tú ag spiorad,
agus tá siad saol." John 6:63
Tá mé an Edward Apostle. scríobh mé anamacha a bhaint amach le Dia's
cuireadh ar beatha síoraí. Tá sé seo "AN CUIREADH" i láthair mé anseo. Mar
sin féin, go háirithe dóibh siúd a scríobh mé anam a shlánú a éileamh trí
Chríost, ach curtha amú a cheapann go bhfuil Dia Críost.
Níl go leor Críostaithe ar eol dóibh an Dia gur seirbheáladh Críost. Más é
seo duit, is do bheatha síoraí i gceist. Ní mór duit a fháil ceart le Dia
agus a dhiúltú apostasy Eaglais go bhfuil daoine anois ag guí agus Íosa
worshiping in ionad an Dia gur seirbheáladh Íosa é féin agus mhúin dúinn
faoi.
Duine ar bith a worships Mac Dé mar "Dia an Mac geallann" idolatry i súile
Dé. nach bhfuil daoine den sórt sin a shábháil fírinneach, ach ina ionad
sin atá i "uisce te spioradálta." Tá an adhartha de Íosa mar an gcéanna
worshiping aon Sagart nó sagart. Tá sé ráite ag Dia nach bhfuil aon dia
eile seachas Fiach. Go n-áirítear a mhac.
Staidéar ar an Scrioptúir a luadh sa chaibidil seo [AN CUIREADH] go hanchúramach. Cé gur sa Spiorad, thug Dia na Scrioptúir liom do leas a bhaint.
A bhfuil feidhm ag beagnach gach caibidil eile sa leabhar seo chomh maith.
[Tá mé ag tagairt don Deireadh-Times Teachtaireachtaí Seven Ó Dia leabhar,
is féidir a fháil ar líne ag http://www.sevenmessages.com. Please a oscailt
do chroí do Word Dé agus Íosa Críost, ár do Mhúinteoirí, lig bheith ar an
sampla a leanann tú an bealach ar fad ar ais go dtí do theach féin
bhflaitheas.
Ná seo agus ní bheidh ort ach Íosa agus grá an íobairt a rinne sé le
haghaidh ár bpeacaí ar na croise, beidh tú freisin titim i ngrá le Dia. Is
féidir leat glaoch a chur air Neamh i ngach ceann de do chuid paidreacha.
PAIDIR Apostle'S

---------------Athair ATHAIR agus Dia mo dheartháir Íosa Críost, a bhfuil ár Múinteoir,
chuala mo ghuí. Beannaigh gach anam a léann an chaibidil seo agus osclóidh
sé suas ar a chroí do do Mhac Íosa agus freisin do Spioraid DO. Agus, do
gach duine a guí an paidir thíos agus glacadh le do chuireadh dóibh,
tabharfaidh siad aithrí.
Apostle Edward
PAIDIR glacadh Dé'S CUIREADH
--------------------------------ATHAIR Dia, glacaim leis an cuireadh seo ar leith de do chuid le beatha
síoraí ar neamh.
Admhaím mé le mo bhéal gur ardaigh TÚ Íosa Críost ó mhairbh, agus go bhfuil
sé an chéad daoine go leor a bheith resurrected a bheith le TÚ, mar mhac
agus iníonacha DO.
Creidim i mo chroí bhfíréantacld ris agus déanfaidh mé mo dhícheall chun
saol righteous i súile DO. Beidh mé ag leanúint leis an sampla Íosa agus a
bheith dílis ris mo bháis féin.
ATHAIR, gabhaim buíochas leat go mbeidh TÚ agus Mac DO anois ar cheann liom
chun cabhrú liom an saol domhanda seo a shárú. Tá a fhios agam go mbeidh an
a dhéanamh ar aon intinn linn agus go mbeidh an Spioraid DO lár istigh
ionam chun treoir a thabhairt ar ais go cosán mo bhaile. Múin dom bealaí DO
Tiarna. [Nóta: Chomharthaíochta agus an dáta ar do phaidrín é chun Dé.

AN EOCHAIR a dhíghlasáil SCRIPTURE
--------------------------Má tá tú a choinneáil ar an gcaidreamh idir Dia agus an duine begotten Son
A Íosa Críost díreach, beidh dtuigeann tú do chuid Naofa mBíobla agus
cuireadh le Dia go dtí saol síoraí a bheith ann do fíor. Tá an caidreamh
seo an eochair do thuiscint go rathúil Word Dé. Ná déan iarracht a léiriú
ag baint úsáide as an foirceadal Scripture na Tríonóide; a dhéanann sé Íosa
ina nduine bréagach i véarsaí simplí mar John 8:40 agus John 20:17. Déanann
sé freisin Paul a nduine bréagach i véarsaí simplí, mar shampla 1 Timothy 1
Corinthians 02:05 agus 08:06.

