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OPEN UP YOUR tim
------------------

Chính xác những gì nó có nghĩa là để mở ra trái tim mình cho Thiên Chúa và
chỉ begotten HIS con người Chúa Giêsu? Vâng, nó thực sự khá đơn giản nếu
bạn suy nghĩ về nó. Không tất cả mọi người bạn yêu chiếm một vị trí đặc
biệt "trong trái tim của bạn", nơi niềm vui, hạnh phúc, nỗi buồn và đau
lòng ngay cả hay đau khổ có thể xảy ra?
Khi bạn chọn để yêu một ai đó, bạn mở trái tim của bạn đến tất cả các cảm
xúc liên kết với tình yêu đó. Điều tương tự cũng xảy ra với Thiên Chúa.
Ngài muốn được ở đó vị trí đặc biệt được gọi là trái tim của bạn. Chúa
Giêsu cho chúng ta một cơ hội thứ hai cung cấp bằng cách gõ cửa của trái
tim chúng ta yêu cầu chúng tôi để "mở."
Hello! Bạn có biết rằng cuộc sống bắt đầu cuộc hành trình trần thế của
chúng tôi sau khi kết thúc? Bạn có biết về "The Lời mời" từ Thiên Chúa?
TẤT CẢ CÁC BẠN tim
----------------Thiên Chúa đã gửi Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta một lần nữa rằng các vương
quốc "của trời" là có thật. Rằng có một thế giới bên kia dành cho những
người sẽ ăn năn và trở về với Chúa. Chúa Giêsu không phải là đầu tiên cung
cấp cho chúng tôi lời mời này đến một sự sống đời đời.
Chúa nói: "Bạn sẽ tìm thấy ME khi bạn tìm kiếm ME với tất cả trái tim của
bạn!" Jeremiah 29:13
Để các bạn để tìm kiếm Thiên Chúa với tất cả trái tim của bạn, bạn sẽ phải
thừa nhận rằng Đức Chúa Trời tồn tại và bước vào lĩnh vực của đức tin.
"Nhưng mà không có đức tin không thể vui lòng HIM, cho ai đến với Đức Chúa
Trời phải tin rằng Ngài là [tồn tại], và rằng Ngài là một thưởng của những
người siêng năng tìm kiếm HIM." Do Thái 11:06

Luyện tập đức tin của bạn
------------------Bạn có cách tiếp cận Thiên Chúa với tất cả trái tim của bạn trong đức tin.
Tập thể dục đức tin có nghĩa là bạn không có tất cả các câu trả lời. Nếu
bạn đã có câu trả lời, bạn sẽ không cần phải sử dụng đức tin / hy vọng.
"Bây giờ đức tin là chất của sự vật hy vọng, bằng chứng của sự vật không
nhìn thấy." Do Thái 11:01
"Đức tin đến bởi nghe, và nghe theo lời của Đức Chúa Trời." Romans 10:17
Bạn càng biết Lời Chúa, dễ dàng hơn đó là để tập thể dục đức tin. Chỉ bằng

cách thực hiện đức tin, bạn có thể trở thành sinh ra-một lần nữa. Bạn đã
được sinh ra đầu tiên của một] người phụ nữ da thịt [. Trở thành sinh lại
có nghĩa là bạn được sinh ra của Chúa Thánh Thần bằng cách quay lại và thừa
nhận Thiên Chúa của bạn, chúng tôi Creator.
Bạn quay lại Chúa bằng cách thực hiện đức tin của một đứa trẻ, bằng cách
chấp nhận Lời Chúa như là sự thật.

Trở thành sinh lại
----------------Nhiều người rao giảng mà bạn đang sinh lại bằng cách chấp nhận Chúa Giêsu
Kitô là Cứu Chúa của bạn. Tuy nhiên, đây không phải là sự thật hoàn toàn
của sự cứu rỗi. Chấp nhận Chúa Kitô là vị cứu tinh phải đi xa hơn chỉ cần
mouthing ông là Chúa.
Chúa Giêsu nói: "Không phải mọi người nói với tôi, 'Lạy Chúa, Chúa sẽ có
vương quốc của trời, nhưng ông đã không theo ý của cha [Thiên Chúa của tôi]
ở trên trời." Matthew 07:21
Chúa Giêsu Kitô hữu từ chối nhiều người cho rằng ông là vị cứu tinh của họ.
Chúng tôi không có đoán lý do tại sao, bởi vì Chúa Giê-xu cho chúng ta biết
lý do tại sao trong câu 23.
Chúa Giêsu nói: "Tôi sẽ khai báo với họ [những người từ chối Chúa Kitô],
tôi không bao giờ biết bạn; khởi hành từ tôi, những người bạn vô luật pháp
thực hành."
Matthew 07:23
ĐỨC GIÊSU 'HƯỚNG DẪN ĐẾN PAUL
--------------------------Vì vậy, nói cách riêng của Chúa Giêsu, chúng ta thấy rằng chỉ cần tuyên bố
anh ta, như là vị cứu tinh với miệng của chúng tôi, là không đủ mặc dù
những gì nhiều người rao giảng. Paul giải thích cho Vua Agrippa ở hành vi,
các hướng dẫn ông nhận được từ Chúa Giêsu.
Chúa Giêsu nói: "Tôi bây giờ gửi cho bạn [cho] dân ngoại để mở mắt của họ
và để biến họ từ bóng tối với ánh sáng; và từ sức mạnh của Satan để Thiên
Chúa, rằng họ có thể nhận được sự tha thứ của tội lỗi và thừa kế một trong
số những người được thánh bởi đức tin trong tôi. " Hành vi 26:17-18
Vì vậy, trong tâm trí của Chúa Kitô, bạn có ít nhất bốn điều cần làm để có
được thừa kế của bạn, mà là một sự sống đời đời trên thiên đàng. Đây là lời
mời tôi đang nói về.

BỐN mong đợi của Chúa Kitô
--------------------------1. Bạn mở mắt của bạn. Điều này có nghĩa bạn mở trái tim của bạn và lắng
nghe Chúa và Sơn HIS Chúa Giêsu. Mà bạn làm để tim của bạn tin nhắn hiện
đang được đưa ra.
2. Bạn chuyển từ bóng tối với ánh sáng. Điều này có nghĩa rằng bạn tập
trung vào cách thức của Thiên Chúa, không phải về cách con người.
3. Bạn chuyển từ quyền lực của Satan với Chúa. Điều này có nghĩa rằng bạn
ăn năn tội lỗi của bạn và tap vào quyền năng của Thiên Chúa. Nó có nghĩa là
bạn chọn để trở thành một với Thiên Chúa và Sơn HIS Chúa Giêsu.
4. Bạn đang thánh bằng đức tin vào Chúa Giêsu. Điều này có nghĩa là bạn
được thực hiện trước khi Thiên Chúa thánh thiện của mắt vì bạn đã lựa chọn
để tin vào Thiên Chúa của con người chỉ begotten Sơn d Jesus Christ of
Nazareth. đức tin của bạn là sau đó theo sau sự vâng lời.

Sự vâng lời kỳ vọng của GOD
---------------------------"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế mà Ngài đã cho [chỉ begotten HIS con
người] Sơn, hầu cho hễ ai tin vào người [Chúa Giê-xu] không bị hư mất mà
được sự sống đời đời." John 3:16
Điều gì một câu thơ tuyệt vời này, nhưng nếu bạn dừng lại ở đây trong John,
bạn sẽ bỏ lỡ những tin nhắn trong câu 36.
"Ai tin vào các [Sơn Chúa Giê-xu] đã sống đời đời, ai không tin Con không
được nhìn cuộc sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa tuân thủ về anh ta."
John 3:36
Một số kinh bổn nhà nước rõ ràng hơn phần cuối cùng trong cơn thịnh nộ của
Thiên Chúa tuân thủ về những người không tuân theo Sơn. Vì vậy, bạn phải
không chỉ tin vào Chúa Giêsu, nhưng bạn phải tin những gì ông đã dạy và
phải tuân theo lệnh của ông.

Hiểu biết Chúa Kitô phục vụ GOD
----------------------------Nhiều Kitô hữu đã bị lầm lạc bởi học thuyết sai lầm và không còn nhận biết

Thiên Chúa mà Chúa Kitô phục vụ. Tệ hơn, họ đã nhầm lẫn thay thế Chúa Kitô
như là Thiên Chúa của họ. Chúng tôi biết điều này bởi vì truyền thống nhân
tạo được gọi là "Bộ ba học thuyết" đã phủ nhận những lời dạy thực tế của
Chúa Giêsu Kitô và Paul tại nhiều nhà thờ. Lắng nghe cẩn thận, điều quan
trọng.
Chúa Giêsu nói: "Ai tin ta, tin rằng không có trong tôi, nhưng trong HIM
người đã gửi cho tôi." John 00:44
Nếu bạn là một đức tin thực sự trong Chúa Giêsu, bạn lắng nghe những lời
của Người, và bạn đã trở về lại cho cha mình, Thiên Chúa của chúng tôi.
Điều đó có nghĩa là bạn biết Cha, Thiên Chúa Toàn Năng, người được biết đến
như Yahweh, hô-va, Chúa, và cũng được chỉ định trong các văn bản tiếng Do
Thái của bốn nhân vật YWHW. CHÚA YWHW thay thế trong kinh bổn để chỉ Thiên
Chúa.
Chúa Giêsu nói: "Tôi đang tăng dần để cha tôi và cha của bạn, và cho Thiên
Chúa của tôi và Thiên Chúa của bạn." John 20:17
Đây là những lời nói rất đơn giản từ Chúa Giêsu. Ông nói về Thiên Chúa
chúng ta phục vụ, bao gồm cả bản thân ông. Tuy nhiên, nhiều người tin vào
học thuyết ba chính, không thể chấp nhận những lời này vì chúng đã được
bằng văn bản. học thuyết hư hỏng nay làm sai lệch và xoắn những lời của
Chúa Kitô cho các mục đích của người dân dẫn đến địa ngục. Là nó quan trọng
để nhận biết Thiên Chúa mà Chúa Kitô đã phục vụ? Có, đó là, và Thánh Phaolô
nói lý do tại sao trong 2 Thess. 01:08.
"Khi Chúa Jesus được tiết lộ từ trời với Thiên Chúa của thiên thần hùng
mạnh, trong rực lửa [Đức Kitô] sẽ trả thù A) những người không biết Chúa,
và trên B) với những người không tuân theo phúc âm của Chúa Jesus Christ
của chúng tôi. "
2 Thessalonians 1:08
GOD'S GET RIGHT SẮC
-----------------------Bảy giảng Kinh Thánh:
1. Chúa Kitô là linh mục cao của chúng tôi. Hebrews 7:16-17
2. Trong mọi sự, Chúa Kitô đã phải được thực hiện như con người anh em của
ông để ông có thể là một cao hiệu quả Priest. Do Thái 2:17
3. Những người không tin Chúa Kitô và tuân theo Chúa Kitô là không thực sự
lưu. John 3:36
4. Chúa Kitô đã dạy chúng ta để thờ phượng và phục vụ chỉ có Chúa Cha,

"Thiên Chúa của ông và Thiên Chúa của chúng tôi." Matthew 04:10
5. Chúa Kitô đã dạy chúng ta chỉ cầu nguyện với Chúa Cha, "ông Thiên Chúa
và Thiên Chúa của chúng tôi." John 4:23-24; Matthew 06:06
6. Chúa Kitô dạy chúng ta rằng ông là người đầu tiên sáng tạo của Thiên
Chúa.
Khải huyền 03:14
7. Có bảy Spirits của Thiên Chúa. Khải huyền 01:04
"Nỗi sợ hãi Thiên Chúa [người Chúa Giêsu và Paul xác định là các] Cha và
cho vinh quang cho HIM, đối với bản án HIS giờ đã đến; và HIM thờ phượng
những người làm trời đất, biển và suối nước." Khải huyền 14:07

PAUL xác định GOD lam cha
--------------------------------Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng Đức Chúa Cha là Thiên Chúa của ông và cũng của
chúng tôi Đức Chúa Trời. Thánh Phaolô dạy chúng ta cùng một điều về Thiên
Chúa trong 1 Corinthians chương 8!
ONE GOD, người cha
"Không có Thiên Chúa khác, nhưng một trong Đối với ngay cả khi có các vị
thần được gọi là, cho dù ở trên trời hay trên trái đất (như có nhiều thần
linh và nhiều lãnh chúa)., Nhưng đối với chúng tôi đ
Chỉ có một Thiên Chúa, cha đẻ của mọi sự đều có ai và chúng tôi cho HIM; và
ONE Chúa, Chúa Giêsu Kitô
Một Chúa Giêsu Kitô, qua đó có tất cả mọi thứ, và thông qua đó chúng ta
sống "1 Corinthians 8:4-6.
Điều này có nghĩa chúng tôi là của Thiên Chúa và được tạo ra bởi HIM, nhưng
chúng ta sống nhờ Đức Kitô Chúa Giêsu và bởi đức tin trong Chúa Kitô chúng
ta vâng lời Đức Chúa Trời.
Đó là đức tin của chúng tôi trong Chúa Kitô mà hoan nghênh tinh thần của
mình và Thánh Linh của Đức Chúa Trời của mình vào trong lòng của chúng tôi.
Khi chúng tôi hoạt động trong đức tin, mà không phải tất cả các câu trả lời
của con người, cánh cửa đến với trái tim của chúng tôi sẽ mở rộng với Chúa
Giêsu cứu tinh của chúng ta và Thiên Chúa của ông. Nó là sự vâng lời của
chúng tôi cho Thiên Chúa mà sau đó cho phép chúng ta vượt qua thế giới này.

IN trở thành một trong Tinh Thần
---------------------Linh hồn của vợ tôi Jackie và tôi đã trở thành một thân xác. Tất nhiên,
chúng tôi không có nghĩa là một thân xác, nhưng về mặt tinh thần chúng tôi
đã được một thân xác. Chúng tôi đã cùng của tâm, cùng một tinh thần và vì
điều này chúng tôi nghĩ cũng như trên hầu như tất cả mọi thứ. Chúng tôi
không robot. Cả hai chúng tôi đã có ý kiến khác nhau tại những thời điểm,
nhưng vẫn còn, chúng tôi đã cơ bản của một trong tâm trí.
Bởi vì chúng tôi
nhau và thậm chí
nào được nói ra.
với tôi hay nghe
ấy.

đã được một với nhau, chúng ta thường hoàn thành câu của
biết những gì khác đã suy nghĩ rất lâu trước khi bất kỳ từ
Tôi thường có thể nghe thấy giọng nói của cô nói chuyện
tâm trí cô nghĩ về tôi. Điều tương tự cũng xảy ra với cô

Tôi có thể không hoàn toàn giải thích về con người, vì nó là một bí ẩn mà
đến tinh thần phát huy khi một trái phiếu tình yêu là rất mạnh mẽ giữa hai
người. Tuy nhiên, nhiều người đã thực hiện một cam kết với tình yêu dành
cho một cuộc đời có thể làm chứng cho rằng họ đã ngạc nhiên của xác thịtmột với vợ / chồng của họ.
Sau khi vợ tôi qua đời Jackie trong năm 2003, tôi vẫn có thể nghe thấy
những suy nghĩ của cô. Tôi biết những gì cô ấy sẽ nghĩ rằng trong mọi tình
huống. Ví dụ: Khi tôi về tới cho các áo sơ mi sai, tôi thậm chí có thể nghe
thấy cô ấy trong tâm trí của tôi nói rằng: "Bạn không thể mặc áo sơ mi với
những người mà quần."

GIVE GOD A tim trung thành
---------------------Jackie và tôi đã đến nơi này ngạc nhiên là một trong-thịt bằng cách cho tất
cả trái tim của chúng tôi với nhau. trái tim của chúng tôi đã cam kết và
nghi ngờ gì nữa trung thành với nhau. Thiên Chúa muốn không có gì ít hơn
một trái tim cam kết và trung thành từ bạn. Nếu trái tim của bạn là trung
thành và cam kết HIM, bạn sẽ được ngạc nhiên trước cuộc phiêu lưu của Ngài
sẽ mang đến cho cuộc sống của bạn.

THE EYES OF GOD tìm kiếm vì trái tim trung thành
----------------------------------------"Đối với con mắt của các [CHÚA Thiên Chúa] chạy đi qua đi lại trong suốt
toàn bộ trái đất, để cho thấy mình mạnh mẽ thay mặt cho những người có trái

tim là trung thành [phạm] để HIM." 2 Chronicles 16:09
Hãy suy nghĩ về việc này! Thiên Chúa toàn năng sẽ cho thấy mình mạnh mẽ
thay cho bạn nếu bạn cho HIM một trái tim trung thành. Tất cả bắt đầu khi
bạn chỉ cần mở lên trái tim của bạn trong đức tin vào Chúa Giêsu Con HIS.

Chúng ta là sinh lại QUA WORD OF GOD
----------------------------------------Bạn sẽ tìm thấy những cụm từ sinh lại được sử dụng trong Kinh Thánh trong
ba địa điểm: John 3:03, 3:07, và, trong 1 01:23 Peter. Chúa Giêsu nói
chuyện với Nicodemus xác nhận trong John 03:03 mà bạn sẽ cần phải được sinh
ra lần nữa để vào vương quốc của Thiên Chúa. Trong John 3:7-8, Chúa Giêsu
khẳng định rằng được sinh lại có nghĩa là bạn được sinh ra của Chúa Thánh
Thần.
Peter dạy chúng ta rằng trở thành "Sinh lại" đi kèm thông qua từ liêm khiết
"của Thiên Chúa."
"Vì bạn có tinh khiết linh hồn của bạn trong tuân theo sự thật thông qua
Thánh Linh trong tình yêu chân thành của anh em, yêu thương nhau nồng nhiệt
với một trái tim tinh khiết, đã được sinh ra lần nữa, không giống hư hỏng
nhưng liêm khiết, thông qua lời của Thượng Đế, mà cuộc sống và tuân thủ mãi
mãi. "
1 Peter 1:22-23
____________
PAUL'S sinh lại CÔNG THỨC
------------------------"Nhưng những gì nó nói không? 'Từ này là gần bạn, ngay cả trong miệng của
bạn và trong trái tim của bạn.' (Nghĩa là, lời của đức tin mà chúng tôi rao
giảng): rằng nếu bạn xưng với miệng của bạn Chúa Giê-xu và tin rằng trong
trái tim của bạn mà Thiên Chúa đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, bạn sẽ
được lưu lại. Đối với một lòng tin tưởng vào sự công bình và với sự xưng
tội miệng được thực hiện để cứu độ. " Romans 10:8-10

* Hai phần để PAUL'S sinh lại CÔNG THỨC
--------------------------------------I) Bạn xưng với miệng của bạn mà Thiên Chúa đã cho Chúa Giêsu từ [chết bạn
tin vào] sự sống lại, và,
II) Bạn có tin vào sự công bình lòng Đức Chúa Trời của bạn. Bạn muốn làm

những gì là đúng trong mắt của Thiên Chúa.
Đừng Hoa hậu Phần II
Nhiều Bộ thúc đẩy một thông báo rằng tất cả các bạn phải làm là "miệng"
rằng Chúa Giêsu là Chúa và vị cứu tinh của bạn và bạn sau đó có sự sống đời
đời. Bây giờ bạn có thể thấy rằng Chúa Giêsu rao giảng một tin nhắn khác
nhau và rằng công thức của sự cứu rỗi Paul là hai phần và một phần không
chỉ là một nơi mà bạn "Jesus miệng như Chúa của bạn."
Nhiều người bỏ qua phần II giảng dạy Paul's!
Bất cứ ai chấp nhận Chúa Kitô trở lại đầy đủ trở lại Thiên Chúa, Cha của
chúng tôi, và thật sự biết Chúa và thực tế là Chúa Giêsu không phải là
Thiên Chúa. Họ không tôn thờ Chúa Giêsu hoặc thậm chí cầu nguyện với Chúa
Giêsu. Họ phải tuân theo những gì Chúa Giêsu dạy chúng: chỉ thờ cúng Cha,
Đức Chúa Trời của chúng tôi, và, Xin cầu nguyện cho người cha chỉ trong tên
của Chúa Giêsu. Chúng tôi cầu nguyện với Chúa trong tên của Chúa Giêsu để
tôn vinh sự hy sinh của mình trên thập tự giá và bởi vì ông là giáo viên
của chúng tôi.
Phần II là niềm tin trong trái tim của chúng tôi unto sự công bình của
Thiên Chúa. Nói cách khác, chúng ta trở nên nghe theo tiêu chuẩn công bình
của Thiên Chúa.

Sự công bình tối thiểu STANDARD
-----------------------------Chúa Giê-xu Dạy Có Is A Standard hóm hỉnh tối thiểu Chúng tôi phải vượt
Trước khi nhập Heaven
Chúa Giêsu nói: "Đối với tôi nói với bạn, rằng trừ khi sự công bình của bạn
vượt quá sự công bình của các thầy thông giáo và người Pharisêu, bạn sẽ
không có nghĩa là nhập vào nước thiên đàng." Matthew 05:20
Trong câu trên, Chúa Giêsu dạy chúng ta rõ ràng có một sự công bình tối
thiểu tiêu chuẩn để có được vào thiên đàng. sự công bình của chúng tôi phải
vượt quá của các thầy thông giáo và người Pharisêu. Họ thường giả vờ để
được công bình với Thiên Chúa, nhưng thay vào đó là xấu xa; họ bị kẻ giả
hình.
Sự công bình chỉ đơn giản có nghĩa là bạn làm những gì là đúng
của Thiên Chúa. Thông thường này có thể được tương phản như là
những gì là đúng trong mắt của con người. Chúng tôi biết những
Chúa mong đợi từ chúng tôi bởi vì Kinh Thánh cho chúng ta biết

trong mắt
đối diện của
gì Thiên
tất cả về

Thiên Chúa của nhân vật và thích HIS và không thích.

Đang yêu VỚI GOD
-----------------------Nhiều người tin rằng Kinh Thánh là tất cả về Chúa Giêsu, nhưng điều này là
không đúng. Những người này không thừa nhận Chúa Giêsu cũng là một sứ giả
từ Thiên Chúa. Những câu chuyện thực trong Kinh Thánh là một câu chuyện
tình yêu tuyệt vời về Thiên Chúa của chúng tôi đã tạo ra chúng tôi và yêu
thương chúng ta đến nỗi Ngài sẽ gửi và hy sinh duy nhất của con người HIS
Sơn trong một nỗ lực cuối cùng để cung cấp cho chúng tôi "Các mời."
Chúa Giêsu nói: "Tôi phải rao giảng nước Thiên Chúa cho các thành phố khác
cũng có, bởi vì cho mục đích này tôi đã được gửi đi được." Luke 04:43
"Đối với nhiều deceivers đã đi chơi vào thế giới người không xưng Chúa
Giêsu Kitô như là đến trong xác thịt này là một người đánh lừa và
antichrist một.."
2 John 7
Để trở thành lưu, miệng của bạn phải thú tội của nhân loại [tới trong] xác
thịt, cái chết trên thập tự giá và sự sống lại của Chúa Giêsu.
"Và chúng ta biết rằng Con Thiên Chúa [Chúa Giêsu Kitô] đã đến và đã cho
chúng ta một sự hiểu biết rằng chúng tôi có thể biết HIM [Thiên Chúa,]
người cha là đúng, và chúng tôi đang trong HIM [Thiên Chúa,] người cha là
sự thật , [nếu chúng ta] ở Sơn Chúa Giêsu Kitô HIS. Điều này [GOD, các] Cha
là Thiên Chúa thật và sự sống đời đời. "
1 John 5:20
Nếu bạn chấp nhận Chúa Giêsu Kitô trong trái tim của bạn như là vị cứu
tinh, ông đã mang bạn trở lại với Đức Chúa Trời của ông. Bạn có, như tôi đã
làm d rơi vào tình yêu Thiên Chúa của chúng ta với Đấng Tạo Hóa, đang tìm
kiếm học bổng với chúng tôi. Lúc này, bạn sẽ được vui mừng về cõi đời đời
trong tương lai của bạn và bạn sẽ muốn biết nhiều hơn nữa. Bạn sẽ được đói
cho Lời Chúa và sẽ đọc toàn bộ Kinh Thánh.
Nó đã được hơn 31 năm trước đây mà tôi đã yêu Đức Chúa Trời. Đấu tranh với
cuộc sống có vẻ như câu chuyện không bao giờ kết thúc của sự tồn tại của
tôi cho đến một ngày Đức Chúa Trời cảm động cuộc sống của tôi trong một
cách mà tôi hoàn toàn biết Ngài là thực.
Lời mời này sẽ yêu cầu bạn xác nhận rằng có nhiều đi vào trong cuộc sống
trần thế này hơn những gì giác quan của con người của bạn có thể phát hiện.
Còn có một bên để cuộc sống này, một mặt tinh thần. Trừ khi bạn trở nên

sinh ra một lần nữa trong tinh thần, bạn không thể bắt đầu hiểu hoặc cho
rằng vấn đề thậm chí còn cảm nhận được sự thật đầy đủ mà tồn tại trong cuộc
sống trần thế này.
Sự kiện trong cuộc sống xảy ra vì nhiều lý do, nhưng thường là những lý do
có một cơ sở tinh thần. Thiên Chúa sai Con HIS như là một sự hy sinh cuối
cùng về các tội lỗi của nhân loại. Trong quá trình này, Thiên Chúa lại cho
chúng ta một cơ hội để bước ra trong đức tin.
Bước ra trong đức tin đòi hỏi chúng ta mở lòng chúng ta và cho phép Thánh
Linh của Chúa và Sơn HIS để nhập vào trong và dạy chúng tôi cách nhà để
sống đời đời của chúng tôi. Đây là lời mời đời đời của bạn và nó có thể là
chỉ có một bạn đã bao giờ sẽ nhận được trong cuộc sống này. Nghe Đức Chúa
Trời.
Ðức Chúa Trời phán
---------"Sau đó, những người sợ Chúa [Thiên Chúa] đã nói chuyện với nhau, và Chúa
[Thiên Chúa] đã nghe và nghe họ, vì thế, một cuốn sách đã được viết trước
khi nhớ HIM cho những người sợ Chúa và những người hành thiền vào tên HIS.
' Họ sẽ được tôi, nói rằng ĐỨC CHÚA các đạo binh, vào ngày mà tôi làm cho
họ đồ trang sức CỦA TÔI, và tôi sẽ kiện họ như là một người đàn ông phụ
tùng con trai riêng của mình những người phục vụ anh ta. ' Sau đó, bạn lại
phải phân biệt giữa công bình và kẻ dữ, giữa một trong những người phục vụ
Thiên Chúa và một trong những người không phục vụ HIM. "
Malachi 3:16-18
"Sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời của chúng ta ngồi trên ngai vàng, và để
các [Lamb Chúa Giêsu bên hữu của Thiên Chúa]." Khải huyền 07:11
Chúa Giêsu nói: "Điều chắc chắn nhất, tôi nói với các bạn, ai nghe lời tôi
và tin tưởng vào HIM [Thiên Chúa,] người cha gửi cho tôi có sự sống đời
đời, và không được đưa vào bản án, nhưng đã [được] truyền từ cái chết vào
[đời] cuộc sống. " John 5:24
Nếu bạn biết Thiên Chúa đã gửi Chúa Giêsu, bạn đã có sự sống đời đời và bạn
sẽ không được đánh giá tại thời điểm cái chết của bạn.
Chúa Giêsu nói: "Và đây là sự sống đời đời, rằng họ có thể biết BẠN [Thiên
Chúa, các] Cha, Đức Chúa Trời chỉ đúng, và Chúa Giêsu Kitô mà BẠN đã gửi."
John 17:03
Chúa Giêsu nói: "học thuyết của tôi là không phải tôi, nhưng [HIS Thiên
Chúa,] người cha gửi cho tôi." John 7:16

Thiên Chúa đã luôn luôn muốn tốt nhất cho cuộc sống của bạn. HIS lời mời
cho một sự sống đời đời không chỉ cần bắt đầu với Chúa Giêsu. Một biểu hiện
của tình yêu thương của Chúa cho bạn có thể được tìm thấy trong Ezekiel
chương 18. Từ đầu lịch sử bạn sẽ tìm thấy Thiên Chúa hy vọng tốt nhất của
chúng tôi và hy vọng chúng tôi sẽ lần lượt đi từ gian ác và một cuộc sống
của sự công bình.
Mang lại sự công bình chúng ta vào học bổng với Thiên Chúa. Đó là khi chúng
ta thực sự trở thành người HIS cho vĩnh cửu.
Đó là một sự lựa chọn cho Thiên Chúa, trong đức tin, biết rằng chúng tôi
chỉ là du khách ở đây trên một cuộc hành trình trần thế tạm thời. Chúng tôi
quyết định lớn trên trái đất sẽ được chấp nhận thực tế rằng Chúa tồn tại và
cuộc sống mà thực sự vượt qua sự tồn tại này. Hiểu biết trong trái tim của
chúng tôi rằng, cũng như Chúa Giêsu đã sống lại, do đó, Thiên Chúa sẽ sống
lại với chúng tôi.
"Đừng yêu thế giới hoặc trong những điều trên thế giới. Nếu bất cứ ai yêu
thương thế giới, tình yêu của Chúa Cha không ở trong người." 1 John 2:15
Chúa Giêsu nói: "Đây là Thần sẽ mang đến cho cuộc sống; thịt lợi nhuận
không có gì. Những lời mà tôi nói chuyện với bạn là tinh thần, và họ chính
là cuộc sống." John 6:63
Tôi là Edward Tông Đồ. Tôi viết để tiếp cận linh hồn với lời mời của Thiên
Chúa của một sự sống đời đời. Đây là "lời mời" Tôi hiện tại ở đây. Tuy
nhiên, tôi đặc biệt là viết cho những linh hồn những người yêu cầu sự cứu
rỗi qua Chúa Kitô, nhưng đã bị lừa để nghĩ rằng Chúa Kitô là Thiên Chúa.
Nhiều Kitô hữu không biết Thiên Chúa mà Chúa Kitô phục vụ. Nếu điều này là
bạn, sự sống đời đời của bạn là trong câu hỏi. Bạn cần phải nhận được đúng
với Đức Chúa Trời và từ chối sự bỏ đảng Giáo Hội có người bây giờ cầu
nguyện và thờ phượng Chúa Giê-xu thay vì Thiên Chúa mà Chúa Giêsu phục vụ
và dạy chúng tôi về.
Bất cứ ai thờ Con Thiên Chúa là "Đức Chúa Con" cam kết tôn thờ trong mắt
của Thiên Chúa. Những người như vậy không thật sự lưu lại, nhưng thay vào
đó là trong "nước nóng tinh thần." Tôn thờ của Chúa Giêsu cũng giống như
bất kỳ thờ Priest hoặc Pastor. Thiên Chúa đã nói không có thần khác ngoài
HIM. Điều đó bao gồm Sơn HIS.
Học Kinh Thánh được trích dẫn trong chương này [THE MỜI] rất cẩn thận.
Trong khi trong Thánh Linh, Thiên Chúa đã ban Kinh Thánh này cho tôi vì lợi
ích của bạn. Áp dụng cho hầu như tất cả các chương khác trong cuốn sách này
là tốt. [Tôi đang đề cập đến kết thúc-Times Seven Thông điệp từ Thiên Chúa
cuốn sách, có thể được tìm thấy tại http://www.sevenmessages.com trực
tuyến. Xin vui lòng mở cửa trái tim của bạn để Lời Chúa và để cho Chúa

Giêsu Kitô, Giáo viên của chúng tôi, trở thành ví dụ bạn làm theo tất cả
các cách trở về nhà trên trời của riêng bạn.
Làm điều này và bạn sẽ không chỉ yêu mến Chúa Giêsu và sự hy sinh anh làm
cho tội lỗi của chúng ta trên thập tự giá, bạn cũng sẽ rơi vào tình yêu với
Thiên Chúa. Bạn có thể gọi HIM Cha Thiên Thượng trong tất cả các lời cầu
nguyện của bạn.
Tông Đồ'S CẦU NGUYỆN
---------------Thiên Chúa Cha và Đức Chúa Trời của anh trai Chúa Giêsu Kitô của tôi, giáo
viên của chúng tôi là ai, nghe lời cầu nguyện của tôi. Ban phước cho mỗi
linh hồn mà đọc chương này và sẽ mở ra trái tim của họ để YOUR Sơn Chúa
Giêsu và cũng để YOUR Thánh Linh. Và, để tất cả những ai cầu nguyện lời cầu
nguyện bên dưới và chấp nhận lời mời của bạn, cấp cho họ sự ăn năn.
Edward tông đồ
CẦU NGUYỆN CHO ACCEPT GOD'S MỜI
--------------------------------Cha Thiên Chúa, tôi chấp nhận lời mời đặc biệt của bạn đến một sự sống đời
đời trên thiên đàng.
Tôi thú nhận với miệng của tôi rằng bạn lớn lên Chúa Giêsu Kitô từ cõi chết
và rằng ông là người đầu tiên của nhiều con người được sống lại để được với
bạn, như con trai và con gái CỦA BẠN.
Tôi tin vào sự công bình đối xử với trái tim tôi và tôi sẽ làm tốt nhất của
tôi để sống một cuộc sống công bình trong mắt BẠN. Tôi sẽ làm theo tấm
gương của Chúa Giêsu và được trung thành cho đến chết của riêng tôi.
Cha, tôi cảm ơn bạn rằng bạn và BẠN Sơn sẽ trở thành một trong với tôi để
giúp tôi vượt qua cuộc sống trần thế này. Tôi biết rằng điều này sẽ làm cho
chúng ta một tâm trí và rằng BẠN Thần sẽ ở trong tôi để hướng dẫn nhà trở
lại con đường của tôi. Dạy tôi cách BẠN CHÚA. [Chú ý: Đăng ký và ngày cầu
nguyện của bạn với Chúa.

KEY TO THE UNLOCK Kinh Thánh
--------------------------Nếu bạn giữ mối quan hệ giữa Thiên Chúa và con người Sơn begotten Jesus
Christ HIS thẳng, bạn sẽ hiểu Kinh Thánh và lời mời của Thiên Chúa cho một
sự sống đời đời sẽ được cho thực tế. Mối quan hệ này là chìa khóa để thành
công trong sự hiểu biết Lời Chúa. Không nên cố gắng giải thích Thánh Kinh
bằng cách sử dụng các học thuyết ba chính; nó làm cho Chúa Giêsu là kẻ nói

dối trong câu thơ đó đơn giản như John 8:40 và John 20:17. Nó cũng làm cho
Paul là kẻ nói dối trong câu thơ đó đơn giản như 1 Timothy 2:05 và 1
Corinthians 08:06.

