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Open Up Your Heart
ทั้งหมดของหัวใจของคุณ
การออกกำลังกายของคุณศรัทธา
กลายเปLนเกิดอีกครั้ง
คำแนะนำพระเยซู To Paul
สี่คาดหวังของพระคริสตQ
คาดเชื่อฟUงคำของพระเจDา
รูDคริสตQพระเจDาเสริฟ
Get พระเจDาระบุขวา
Paul พระเจDาระบุว3าพ3อ
กลายเปLนหนึ่งในวิญญาณ
ใหDพระเจDา Heart รอยัล
เราจะเกิดอีกครั้งดDวยพระคำของพระเจDา
Paul 's Born สูตรอีกครั้ง
ไม3ควรพลาด Part II
มาตรฐานคุณธรรมต่ำสุด
Falling In Love With God
เชิญสวดมนตQเพื่อยอมรับพระเจDา
Edward อัครสาวก
เกตเวยQสองหัวใจ

OPEN UP YOUR HEART
-----------------สิ่งที่หมายความว3าเปFดใจกับพระเจDาและมนุษยQเท3านั้นบังเกิดเขาสนพระเยซู? ดีก็จริงค3อนขDางง3ายถDาคุณ
คิดเกี่ยวกับมัน ไม3ใช3ทุกคนที่คุณรักครอบครองสถานที่พิเศษ"ในใจ"ซึ่งความสุขความสุข, ความเศรDาและ

สิ่งที่หมายความว3าเปFดใจกับพระเจDาและมนุษยQเท3านั้นบังเกิดเขาสนพระเยซู? ดีก็จริงค3อนขDางง3ายถDาคุณ
คิดเกี่ยวกับมัน ไม3ใช3ทุกคนที่คุณรักครอบครองสถานที่พิเศษ"ในใจ"ซึ่งความสุขความสุข, ความเศรDาและ
ความโศกเศรDาเสียใจไดDหรืออาจเกิดขึ้นของคุณหรือไม3
เมื่อคุณเลือกที่จะรักใครสักคนคุณเปFดหัวใจของคุณทุกอารมณQที่เกี่ยวขDองกับความรักที่ สิ่งเดียวกันเกิดขึ้นกับ
พระเจDา เขาตDองการจะอยู3ในสถานที่พิเศษที่เรียกว3าหัวใจของคุณ พระเยซูทำใหDเรามีโอกาสที่สองโดย
การเคาะประตูของหัวใจของเราขอใหDเรา"เปFด"#.
Hello! คุณรูDว3าชีวิตเริ่มตDนหลังสิ้นสุดการเดินทางของโลกของเรา? คุณรูDเกี่ยวกับ"เชิญ"จากพระเจDา
ALL OF YOUR HEART
----------------พระเจDาส3งพระเยซูเตือนเราอีกครั้งว3าอาณาจักร"สวรรคQ"เปLนจริง ว3ามีชีวิตภายหลังมรณะสำหรับผูDที่จะ
สำนึกผิดและส3งกลับมาที่พระเจDา พระเยซูไม3ไดDเปLนคนแรกใหDเราเชิญใหDชีวิตนิรันดรQ
พระเจDากล3าวว3า"คุณจะพบ ME เมื่อคุณคDนหา ME กับหัวใจของคุณ" 29:13 Jeremiah
เพื่อใหDคุณคDนหาพระเจDาดDวยหัวใจของคุณคุณจะตDองรับทราบว3าพระเจDาอยู3และขั้นตอนในขอบเขตของความ
เชื่อ
"แต3ไม3เชื่อมันเปLนไปไม3ไดDไปโปรดเขาสำหรับผูDที่มาพระเจDาตDองเชื่อว3าเขา [อยู3] และว3าเขาเปLน
rewarder ของบรรดาผูDแสวงหาพระองคQขันแข็ง. 11:06 ฮีบรู

ออกกำลังกายความเชื่อของคุณ
------------------คุณเขDาใกลDพระเจDากับหัวใจของคุณทั้งในความเชื่อ การออกกำลังกายเชื่อว3าคุณไม3ไดDคำตอบทั้งหมด หาก
คุณมีคำตอบที่คุณไม3จำเปLนตDองออกกำลังกายเชื่อหวัง /
"ตอนนี้เชื่อเปLนสารของสิ่งหวังหลักฐานของสิ่งที่ไม3เห็น. 11:01 ฮีบรู
"ศรัทธามาโดยการไดDยินและฟUงตามคำของพระเจDา. 10:17 โรม
ยิ่งคุณรูDพระคำของพระเจDาไดDง3ายขึ้นก็คือการออกกำลังกายความเชื่อ โดยเฉพาะการออกกำลังกายที่คุณ
จะเปLนความเชื่อที่เกิด - อีกครั้ง คุณเกิดครั้งแรกของหญิง [a] เนื้อ กลายเปLนเกิดอีกครั้งหมายความ
ว3าคุณเกิดของวิญญาณตามกลับไปและยอมรับพระเจDาของเราสรDาง
คุณกลับไปยังพระเจDาโดยความเชื่อของสิทธิเด็กโดยการรับพระคำของพระเจDาเปLนความจริง

BECOME เกิดอีก
----------------หลายประกาศที่คุณเกิดอีกครั้งดDวยการรับพระเยซูคริสตQเปLนพระผูDช3วยของคุณ แต3นี่ไม3ใช3ความจริงสมบูรณQ
รอด คริสตQรับเปLนผูDช3วยเหลือตDองไปไกลกว3าเพียง mouthing เขาเปLนพระเจDา

หลายประกาศที่คุณเกิดอีกครั้งดDวยการรับพระเยซูคริสตQเปLนพระผูDช3วยของคุณ แต3นี่ไม3ใช3ความจริงสมบูรณQ
รอด คริสตQรับเปLนผูDช3วยเหลือตDองไปไกลกว3าเพียง mouthing เขาเปLนพระเจDา
พระเยซูกล3าวว3าไม3ใช3ทุกคนที่กล3าวถึงฉัน'พระเจDาพระเจDา'จะเขDาแผ3นดินสวรรคQ แต3ผูDใดจะพ3อ
[พระเจDาของฉัน] ในสวรรคQ. Matthew 07:21
พระเยซูคริสตQหลายคนปฏิเสธอDางว3าเขาเปLนผูDช3วยเหลือของพวกเขา เราไม3ตDองเดาเหตุผลเพราะพระ
เยซูบอกเราทำไมใน 23 ขDอ
พระเยซูตรัสว3า"ฉันจะประกาศแก3พวกเขา [คนบรรดาผูDที่ปฏิเสธคริสตQ] ฉันไม3เคยรูDคุณ; ออกจากฉันคุณ
ไรDระเบียบปฏิบัติที่.
Matthew 07:23
คำแนะนำพระเยซู TO PAUL
--------------------------ดังนั้นในคำของพระเยซูคริสตQเราจะเห็นว3าเพียงแค3อDางว3าเขาเปLนผูDช3วยเหลือดDวยปากของเราไม3พอแมD
สิ่งที่หลาย ๆ คนเทศนQ Paul อธิบายใหD King Agrippa ในกิจการ, คำแนะนำเขาไดDรับจากพระเยซู
พระเยซูกล3าวว3า"ผมส3งคุณ [ใหDคนต3างชาติ] เปFดตาและเปFดพวกเขาจากความมืดใหDแสงและจากอำนาจ
ของซาตานพระเจDาว3าพวกเขาจะไดDรับการอภัยโทษบาปและมรดกในหมู3ผูD sanctified โดยความเชื่อ
ในฉัน. กิจการ 26:17-18
ดังนั้นในใจของพระเยซูคริสตQคุณมีสิ่งที่ตDองทำอย3างนDอยสี่รับมรดกซึ่งเปLนชีวิตนิรันดรQในสวรรคQของคุณ นี้จะ
เชิญผมพูดถึง

สี่คาดหวังของพระคริสตQ
--------------------------1 คุณเปFดตาของคุณ ซึ่งหมายความว3าคุณเปFดหัวใจของคุณและฟUงพระเจDาและพระบุตรของพระองคQ ที่คุณ
ใชDหัวใจคุณขDอความนี้ถูกกำหนด
2 คุณเปลี่ยนจากความมืดกับแสง ซึ่งหมายความว3าคุณเนDนที่วิธีการของพระเจDาไม3ไดDอยู3ในรูปแบบของ
มนุษยQ
3 คุณเปลี่ยนจากอำนาจของซาตานกับพระเจDา ซึ่งหมายความว3าคุณกลับใจบาปของคุณและประปาใน
อำนาจของพระเจDา หมายความว3าคุณเลือกที่จะเปLนหนึ่งกับพระเจDาและพระบุตรของพระองคQ
4 You are sanctified โดยความเชื่อในพระเยซู ซึ่งหมายความว3าคุณจะทำบริสุทธิ์ก3อนตาของ
พระเจDาเพราะคุณเลือกที่จะเชื่อในพระเจDาเท3านั้นบังเกิดมนุษยQ Son รพระเยซูคริสตQชาวนาซาเร็ธ
ความเชื่อของคุณไปแลDวโดยการเชื่อฟUง

คาดหมายเชื่อฟUงของพระเจDา

คาดหมายเชื่อฟUงของพระเจDา
---------------------------"สำหรับพระเจDาดังนั้นรักโลกจนไดDทรงประทาน [เขาเท3านั้นบังเกิดมนุษยQ] บุตรผูDใดที่เชื่อในพระองคQ
[พระ] จะไม3พินาศ แต3มีชีวิตนิรันดรQ. 3:16 John
สิ่งมหัศจรรยQขDอนี้ แต3ถDาคุณหยุดที่นี่ใน John คุณจะพลาดขDอความในขDอ 36
ใครที่เชื่อในพระบุตร [Jesus] มีชีวิตนิรันดรQและผูDที่ไม3เชื่อว3าบุตรจะไม3เห็นชีวิต แต3ยึดถือการลงโทษ
ของพระเจDาที่เขา. 3:36 John
Bibles บางรัฐส3วนสุดทDายที่ชัดเจนในการลงโทษของพระเจDายึดถือในผูDที่ไม3เชื่อฟUงพระบุตร ดังนั้นคุณ
ตDองไม3เพียง แต3เชื่อในพระเยซู แต3คุณตDองเชื่อว3าสิ่งที่เขาสอนและเชื่อฟUงคำสั่งของเขา

ซอนพระคริสตQ GOD บริการ
----------------------------คริสเตียนหลายคนไดDหลงตามคำสอนเท็จและไม3รูDจักพระเจDาที่คริสตQบริการ เลวก็มีผิดพลาดแทนคริสตQเปLน
ของพระเจDา เรารูDนี้เพราะประเพณี manmade เรียกว3าลัทธิ trinity"มี negated สอนจริงของพระ
เยซูคริสตQและ Paul ในหลายโบสถQ สดับตรับฟUงสิ่งสำคัญ
พระเยซูตรัสว3าพระองคQทรงเชื่อในฉันไม3เชื่อในฉัน แต3ในพระองคQที่ส3ง me. 12:44 John
หากคุณเปLนผูDเชื่อในพระเยซูจริงคุณฟUงคำพูดของเขาและคุณกลับกลับไปที่พ3อของเขาพระเจDาของเรา ซึ่ง
หมายความว3าคุณรูDจักพ3อพระเจDาผูDทรงอำนาจที่เรียกว3า YAHWEH, พระยะโฮวา, พระเจDา, และกำหนด
ไดDในขDอความ Hebrew จากสี่ตัวอักษร YWHW พระเจDาแทนที่ YWHW ใน Bibles เพื่อกำหนดพระเจDา
พระเยซูกล3าวว3า"ผม ascending พ3อและพ3อของท3านและพระเจDาของฉันและพระเจDา. 20:17 John
เหล3านี้เปLนคำง3ายมากจากพระเยซู เขาพูดถึงพระเจDาเราใหDบริการทั้งหมดรวมทั้งตัวเขาเอง แต3หลาย
คนเชื่อในหลักคำสอน trinity ที่ไม3สามารถยอมรับคำเหล3านี้ตามที่เขียน วิปลาสนี้บิดเบือนคำสอนและ
บิดคำของพระคริสตQเพื่อคนที่นำไปสู3นรก มันสำคัญที่จะรูDว3าพระเจDาคริสตQบริการ? ใช3เปLนและ Apostle
Paul บอกเราทำไม Thess 2 01:08
"เมื่อพระเยซูถูกประทานมาจากสวรรคQกับพระเจDาทูตสวรรคQอันยิ่งใหญ3ในเปลวไฟ [คริสตQ] จะแกDแคDน
บน) ผูDที่ไม3รูDจักพระเจDาและใน B) ผูDที่ไม3เชื่อฟUงข3าวประเสริฐของพระเยซูคริสตQ "
2 01:08 สะโลนิกา
GET RIGHT IDENTITY พระเจDา
-----------------------Seven สอนพระคัมภีรQ :
1 คริสตQเปLนพระสูงของเรา ฮีบรู 7:16-17
2 ในทุกสิ่งคริสตQตDองทำเช3นพี่นDองคนของเขาเพื่อใหDเขาสามารถที่มีประสิทธิภาพสูงสงฆQ 02:17 ฮีบรู

2 ในทุกสิ่งคริสตQตDองทำเช3นพี่นDองคนของเขาเพื่อใหDเขาสามารถที่มีประสิทธิภาพสูงสงฆQ 02:17 ฮีบรู
3 ผูDที่ไม3เชื่อพระเยซูคริสตQและเชื่อฟUงพระคริสตQไม3ไดDบันทึกไวDจริงๆ 3:36 John
4 คริสตQสอนใหDเรานมัสการและบริการเฉพาะพ3อ"ของเขาและพระเจDาของเราพระเจDา. Matthew
04:10
5 คริสตQสอนใหDเราสวดเฉพาะพระบิดา"และพระเจDาของเราพระเจDา. John 4:23-24; มัทธิว
06:06
6 คริสตQสอนเราว3าเขาแรกของการสรDางของพระเจDา
วิวรณQ 3:14
7 มี 7 Spirits ของพระเจDา 01:04 วิวรณQ
"จงยำเกรงพระเจDา [ที่พระเยซูและ Paul ระบุว3าเปLนคุณพ3อ] และใหDเกียรติพระองคQชั่วโมงการตัดสิน
ของเขาไดDมาและบูชาพระองคQที่ทำใหDชั้นฟ_าและแผ3นดินทะเลและน้ำพุน้ำ. 14:07 วิวรณQ

PAUL ระบุพระเจDาเปLนพ3อ
--------------------------------พระเยซูสอนเราว3าพ3อของเขาเปLนพระเจDาและพระเจDาของเรา อัครสาวกเปาโลสอนเราในสิ่งเดียวกัน
เกี่ยวกับพระเจDาใน 1 โครินธQ 8 บท!
ONE GOD พ3อ
"ไม3มีพระเจDาอื่น แต3หนึ่ง . สำหรับแมDมีพระที่เรียกว3าไม3ว3าจะเปLนในสวรรคQหรือในแผ3นดิน (ที่มีพระเจDา
หลายเจDานายมาก) แต3สำหรับเราษ
มีเพียงพระเจDาผูDเปLนบิดาของทุกสิ่งและเราสำหรับพระองคQและ
ONE พระเจDา, พระเยซูคริสตQ
หนึ่งพระเยซูคริสตQผ3านผูDมีทุกสิ่งและผ3านที่เราอาศัยอยู3 . 1 โครินธQ 8:4-6
ซึ่งหมายความว3าเราเปLนของพระเจDาและสรDางขึ้นโดยเขา แต3เราอยู3ดDวยและพระเยซูคริสตQโดยความ
เชื่อในพระคริสตQเราจะเชื่อฟUงพระเจDา
เปLนความเชื่อในพระคริสตQที่ยินดีวิญญาณและพระวิญญาณของพระเจDาของเขาเขาเปLนหัวใจของเรา เมื่อ
เราทำงานในความเชื่อโดยไม3ตDองทุกคำตอบของมนุษยQประตูหัวใจของเราเปFดกวDางกับพระเยซูผูDไถ3บาป
ของเราและพระเจDาของเขา จะเชื่อฟUงพระเจDาที่แลDวทำใหDเราสามารถเอาชนะโลกนี้ของเรา

เปLนหนึ่งในจิตวิญญาณ

เปLนหนึ่งในจิตวิญญาณ
---------------------วิญญาณของภรรยาของฉัน Jackie และฉันกลายเปLนเนื้อ แน3นอนเราไม3แทDจริงหนึ่งเนื้อ แต3ในแง3จิต
วิญญาณเราหนึ่งเนื้อ เราใจเดียวกันวิญญาณเดียวกันและเนื่องจากการนี้เราคิดเหมือนกันในเกือบทุกอย3าง
เราไม3หุ3นยนตQ ทั้งของเรามีความคิดเห็นแตกต3างกันตลอดเวลา แต3ยังเรามีพื้นหนึ่งใจ
เนื่องจากเราเขDากันเรามักจะเสร็จแต3ละประโยคอื่นและแมDรูDว3าสิ่งที่อื่น ๆ คิดนาน ๆ เปLนคำพูด ฉันมัก
จะไดDยินเสียงของเธอพูดกับผมหรือไดDยินเสียงใจของเธอคิดเกี่ยวกับฉัน สิ่งเดียวกันที่เกิดขึ้นกับเธอ
ฉันไม3สามารถอธิบายอย3างนี้ในแง3ของมนุษยQเพราะเปLนความลึกลับฝaายจิตวิญญาณที่มาลงเล3นเมื่อพันธบัตร
รักมาก strong ระหว3างคนสองคน แต3หลายคนทำมุ3งมั่นที่จะรักชีวิตสามารถเปLนพยานถึงความประหลาด
ใจที่พวกเขาหนึ่งเนื้อกับคู3สมรสของตน
หลังจากภรรยา Jackie ฉันตายในปb 2003 ผมยังไดDยินความคิดของเธอ ฉันรูDว3าเธอจะคิดในทุก
สถานการณQ ตัวอย3างเช3นเมื่อฉันถึงการยืดผิดผมก็ไดDยินเธอในใจของฉันว3า"คุณไม3สามารถสวมเสื้อกับ
กางเกงที่ว3า.

ใหDพระเจDา HEART ภักดี
---------------------Jackie และฉันไดDสถานที่ประหลาดใจของการเปLนหนึ่งเนื้อนี้โดยใหDทั้งหมดของหัวใจของเรากัน หัวใจ
ของเรามีความมุ3งมั่นและเด็ดภักดีกัน พระเจDาตDองการอะไรนDอยกว3าหัวใจมุ3งมั่นและความภักดีจากคุณ
หากหัวใจของคุณภักดีและมุ3งมั่นที่จะ HIM คุณจะทึ่งในการผจญภัย ฯพณฯ จะนำชีวิตของคุณ

ตาของการคDนหาพระเจDาหัวใจภักดี
----------------------------------------"สำหรับสายตาของพระเจDา [พระเจDา] วิ่งไปมาทั่วโลกทั้งเพื่อแสดงตัวเองดีในนามของบรรดาผูDที่หัวใจ
[ภักดีมั่น] พระองคQ. 2 พงศาวดาร 16:09
คิดนี้ พระเจDาผูDทรงอำนาจจะแสดงตัวเองดีในนามของคุณหากคุณใหDเขาใจภักดี ทุกอย3างเริ่มตDนเมื่อคุณ
เพิ่งเปFดใจในความเชื่อถึงพระบุตรของพระองคQ

เราเกิดอีกครั้งผ3านทางพระวจนะของพระเจDา
----------------------------------------คุณจะพบกับวลีที่ใชDเกิดอีกครั้งในพระคัมภีรQในสามสถานที่ : John 3:03, 3:07 และใน 1 01:23
Peter พระเยซูพูดกับ Nicodemus ยืนยันใน John 3:03 ที่คุณจะตDองเกิดอีกครั้งเพื่อเขDาสู3อาณาจักร
ของพระเจDา ใน John 3:7-8 พระเยซูยืนยันว3าจะเกิดอีกครั้งหมายความว3าคุณเกิดมาของพระวิญญาณ
Peter สอนเราว3าเปLน"เกิดใหม3"มาผ3านคำซื่อตรง"ของพระเจDา.

Peter สอนเราว3าเปLน"เกิดใหม3"มาผ3านคำซื่อตรง"ของพระเจDา.
"เมื่อคุณมีจิตวิญญาณบริสุทธิ์ของคุณในการเชื่อฟUงความจริงโดยพระวิญญาณในความรักความจริงใจของพี่
นDองที่รักกันรุนแรงดDวยใจบริสุทธิ์ใหDมีเกิดมาอีกครั้งของเมล็ดไม3ชั่ว แต3ไม3เน3าเปdeอยผ3านพระวจนะของ
พระเจDาซึ่งชีวิต และยึดถือตลอดไป.
1 Peter 1:22-23
____________
PAUL 'S เกิดอีกสูตร
------------------------"แต3สิ่งที่ไม3ไดDกล3าวว3า? คำว3าอยู3ใกลDคุณแมDในปากและในใจของคุณ . ' (นั่นคือคำว3าความเชื่อที่เรา
ประกาศ) ว3าถDาคุณสารภาพกับปากขององคQพระเยซูและเชื่อในจิตใจว3าพระเจDาไดDทรงยกเขาจากความ
ตายคุณจะถูกบันทึก . ใหDกับหัวใจเชื่อเพื่อความชอบธรรม และมีปากสารภาพทำเพื่อความรอด. โรม
10:8-10

* สองส3วน TO PAUL 'S เกิดอีกสูตร
--------------------------------------I) คุณสารภาพกับปากว3าพระเจDาพระเยซูฟdfนจาก [ตายคุณเชื่อใน] ตายและ,
II) คุณเชื่อในความชอบธรรมแก3หัวใจของพระเจDาของคุณ คุณตDองการทำสิ่งที่ถูกตDองในสายตาของ
พระเจDา
ไม3ควรพลาด Part II
กระทรวงส3งเสริมหลายขDอความว3าคุณตDองทำคือปาก""ว3าพระเยซูเปLนพระเจDาและผูDช3วยชีวิตของคุณและ
คุณก็มีชีวิตนิรันดรQ คุณสามารถดูว3าพระเยซูประกาศขDอความต3างๆและสูตรรอด Paul 's เปLนสองส3วน
และไม3ส3วนหนึ่งที่คุณ"ปากพระเยซูเปLนพระเจDาของ.
หลายคนไม3สนใจส3วน II การสอน Paul 's!
ทุกคนอย3างเต็มที่รับผลตอบแทนกลับคริสตQพระเจDาพ3อของเราและแทDจริงพระเจDาและความจริงที่ว3าพระ
เยซูไม3ใช3พระเจDารูD พวกเขาไม3ไดDพระบูชาหรืออธิษฐานพระเยซู พวกเขาปฏิบัติตามสิ่งที่พระเยซูสอนพวก
เขาเท3านั้นนมัสการพระบิดาของเราพระเจDาและสวดเฉพาะพ3อในชื่อของพระเยซู เราอธิษฐานกับ
พระเจDาในนามพระเยซูใหDเกียรติเสียสละของเขาบนไมDกางเขนและเพราะเขาเปLนครูของเรา
Part II เชื่อในหัวใจของเราแก3ความชอบธรรมของพระเจDา ในคำอื่น ๆ เราเชื่อฟUงเปLนมาตรฐาน
ความชอบธรรมของพระเจDา

มาตรฐานความชอบธรรมขั้นต่ำ
-----------------------------พระเยซูสอนใหDมีมาตรฐานความชอบธรรมขั้นต่ำเราเกินก3อนเขDา Heaven

พระเยซูสอนใหDมีมาตรฐานความชอบธรรมขั้นต่ำเราเกินก3อนเขDา Heaven
พระเยซูกล3าวว3า"สำหรับผมบอกท3านว3าถDาความชอบธรรมของคุณเกินความชอบธรรมของ scribes และ
Pharisees คุณจะโดยไม3เขDาแผ3นดินสวรรคQ. Matthew 05:20
ในขDอขDางตDนอย3างชัดเจนพระเยซูสอนใหDเรามีความชอบธรรมต่ำกว3ามาตรฐานเพื่อเขDาไปในสวรรคQ
ความชอบธรรมของเราเกินที่ของ scribes และ Pharisees พวกเขามักจะแสรDงทำเปLนคนดีกับ
พระเจDา แต3มีคนชั่วพวกเขาคือบรรดามุนาฟFก
ความชอบธรรมนั้นหมายถึงว3าคุณทำสิ่งที่ถูกตDองในสายตาของพระเจDา บ3อยครั้งนี้สามารถ contrasted
เปLนตรงขDามเปLนสิ่งที่ถูกตDองในสายตามนุษยQ เรารูDว3าสิ่งที่พระเจDาคาดหวังจากเราเพราะพระคัมภีรQบอก
เราเกี่ยวกับตัวอักษรทั้งหมดของพระเจDาและเขาชอบและไม3ชอบ

ตกหลุมรักพระเจDา
-----------------------หลายคนเชื่อพระคัมภีรQเปLนขDอมูลเกี่ยวกับพระเยซู แต3ไม3เปLนความจริง คนเหล3านี้ไม3ไดDรับทราบพระเยซู
messenger อื่นไดDจากพระเจDา เรื่องจริงในพระคัมภีรQเปLนเรื่องราวความรักที่ดีเกี่ยวกับพระเจDาที่สรDาง
เราและรักเรามากว3าเขาจะส3งและเสียสละลูกชายคนเดียวในความพยายามขั้นสุดทDายใหDเรา"เชิญของ
เรา.
พระเยซูตรัสว3า"ฉันตDองประกาศอาณาจักรของพระเจDาไปยังเมืองอื่น ๆ เนื่องจากเพื่อฉันไดDรับการส3งนี้.
04:43 ลูกา
"สำหรับ deceivers จำนวนมากไดDไปออกในโลกที่ไม3ยอมรับพระเยซูคริสตQเปLนมาในเนื้อ . นี้จะหากิน
และมาร.
2 John 7
เปLนบันทึกปากของคุณจะตDองยอมรับมนุษยชาติ [เขDามา] เนื้อตายบนกางเขนและการคืนพระชนมQของพระ
เยซู
"เรารูDว3าบุตรของพระเจDา [พระเยซูคริสตQ] มาและไดDใหDเราเขDาใจว3าเราอาจทราบ HIM [God,]
พ3อที่เปLนจริงและเราอยู3ในพระองคQ [พระเจDา] พ3อที่เปLนจริง [ถDาเรา] ในพระบุตรพระเยซูคริสตQของ
เขา . นี้ [GOD, คุณพ3อ] เปLนจริงพระเจDาและชีวิตนิรันดรQ.
1 John 5:20
หากคุณยอมรับพระเยซูคริสตQในหัวใจของคุณเปLนผูDช3วยเหลือเขาไดDนำท3านกลับไปของเขาพระเจDา คุณมี
เหมือนผมลดลงรรักสรDางพระเจDาของเราที่พยายามสัมพันธQกับเรา ณ จุดนี้คุณจะตื่นเตDนเกี่ยวกับอนาคต
ของคุณนิรันดรQและคุณจะตDองการทราบขDอมูลเพิ่มเติม คุณจะหิวสำหรับพระคำของพระเจDาและจะอ3านพระ
คัมภีรQทั้ง
มันเกิน 31 ปb - แลDวที่ฉันตกหลุมรักกับพระเจDา ดิ้นรนกับชีวิตลำบากเช3นเรื่องที่ไม3สิ้นสุดของการดำรงอยู3
ของฉันจนกระทั่งวันหนึ่งพระเจDาสัมผัสชีวิตในแบบที่ฉันอย3างรูDว3าเขาเปLนจริง

ของฉันจนกระทั่งวันหนึ่งพระเจDาสัมผัสชีวิตในแบบที่ฉันอย3างรูDว3าเขาเปLนจริง
เชิญขอใหDคุณรับทราบว3ามีมากเกิดขึ้นในชีวิตของโลกนี้กว3าที่ประสาทสัมผัสของมนุษยQสามารถตรวจสอบไดD
มีชีวิตดDานนี้เปLนดDานจิตวิญญาณอื่น จนกว3าจะเกิดอีกครั้งในวิญญาณคุณไม3สามารถเริ่มเรียนรูDหรือไม3ว3าที่ไดD
เห็นความจริงทั้งหมดที่มีอยู3ในชีวิตของโลกนี้
เหตุการณQในชีวิตเกิดขึ้นไดDหลายสาเหตุ แต3สาเหตุที่มักจะมีพื้นฐานทางจิตวิญญาณ พระเจDาส3งพระบุตรของ
พระองคQที่เสียสละสุดทDายสำหรับความผิดของมนุษยQ ในกระบวนการพระเจDาซDายเรามีโอกาสที่จะกDาวออก
จากความเชื่อ
กDาวออกจากความเชื่อว3าเราตDองเปFดหัวใจของเราและใหDพระวิญญาณของพระเจDาและพระบุตรเขDาใน
และสอนเราทางบDานมีชีวิตนิรันดรQของเรา นี่คือคำเชิญของคุณนิรันดรQและมันอาจเปLนเพียงหนึ่งเดียวที่คุณ
จะไดDรับในชีวิตนี้ ฟUงพระเจDา
พูด GOD
---------"จากนั้นบรรดาผูDยำเกรงพระเจDา [พระเจDา] พูดถึงกันและพระเจDา [พระเจDา] ฟUงและไดDยินพวกเขา
ดังนั้นหนังสือรำลึกถูกเขียนก3อนเขาสำหรับบรรดาผูDยำเกรงพระเจDาและผูDที่คิดที่ชื่อของเขา . ' พวกเขา
จะถูกเหมืองกล3าวว3าพระเจDาของครอบครัวในวันที่ฉันทำใหDพวกเขารัตนากรฉันและฉันจะว3างพวกเขาเปLน
คนอะไหล3ลูกชายของเขาที่ทำหนDาที่เขา . ' แลDวคุณจะมองเห็นอีกครั้งระหว3างความชอบธรรมและคน
อธรรมระหว3างผูDใหDบริการพระเจDาและผูDที่ไม3ไดDใหDบริการ HIM.
Malachi 3:16-18
"ความรอดเปLนของพระเจDาอยู3บนบัลลังกQของเราและไปแกะ [พระเยซูที่มือขวาของพระเจDา]. วิวรณQ
7:11
พระเยซูกล3าวว3า"แน3นอนที่สุดผมบอกท3านผูDที่ไดDยินคำของฉันและเชื่อในพระองคQ [พระเจDาพระบิดา] ที่ส3ง
ฉันมีชีวิตนิรันดรQและจะไม3เขDามาในการตัดสิน แต3มี [แลDว] ผ3านจากความตายใน ชีวิต] [นิรันดรQ.
5:24 John
ถDาคุณรูDว3าพระเจDาที่ส3งพระเยซูท3านมีชีวิตนิรันดรQและคุณจะไม3ถูกตัดสินในเวลาการตายของคุณ
พระเยซูตรัสว3า :"และนี่คือชีวิตนิรันดรQที่พวกเขาจะไดDรูDว3าคุณ [พระเจDาพระบิดา] จริงเท3านั้นพระเจDา
และพระเยซูคริสตQที่คุณไดDส3ง.
17:03 John
พระเยซูกล3าวว3าหลักคำสอนของฉันไม3ระเบิด แต3 [พระเจDาของเขาที่พ3อ] ผูDส3ง me. 7:16 John
พระเจDาอยากที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของคุณ คำเชิญของเขาสำหรับชีวิตนิรันดรQไม3เพียงแค3เริ่มตDนดDวยพระเยซู
การแสดงออกของความรักยิ่งใหญ3ของพระเจDาสำหรับคุณสามารถพบไดDในบท Ezekiel 18 จากจุดเริ่ม
ตDนของประวัติศาสตรQที่คุณจะพบพระเจDาหวังของเราและหวังดีที่สุดเราจะเปลี่ยนไปจากความชั่วรDายและ
ชีวิตความชอบธรรม
ความชอบธรรมนำเราไปสู3สัมพันธภาพกับพระเจDา ที่จริงเมื่อเราเปLนคนของเขาเพื่อนิรันดรQ

ความชอบธรรมนำเราไปสู3สัมพันธภาพกับพระเจDา ที่จริงเมื่อเราเปLนคนของเขาเพื่อนิรันดรQ
เปLนทางเลือกสำหรับพระเจDาในความเชื่อรูDว3าเราจะเดินทางเพียงที่นี่ในการเดินทางของโลกชั่วคราว
การตัดสินใจใหญ3ของเราในโลกจะยอมรับความจริงว3าพระเจDามีอยู3และชีวิตที่แทDจริง transcends อยู3นี้
รูDว3าในหัวใจของเรานั้นเปLนพระเยซูฟdfนคืนชีพดังนั้นพระเจDาจะรื้อฟdfนเรา
"อย3ารักโลกหรือสิ่งของในโลก . หากใครรักโลกรักของพระบิดาไม3ไดDอยู3ในเขา. 1 John 2:15
พระเยซูตรัสว3าเปLนวิญญาณที่ทำใหDชีวิตเนื้อไม3มีผลกำไร . คำที่ผมพูดกับคุณเปLนวิญญาณและมีชีวิต. 6:63
John
I am Edward อัครสาวก ฉันเขียนถึงกับเชิญวิญญาณของพระเจDาชีวิตนิรันดรQ นี้"เชิญ"ฉันเสนอที่นี่ แต3ผม
เขียนโดยเฉพาะวิญญาณผูDเรียกรDองความรอดโดยพระคริสตQ แต3ถูกผิดคิดว3าเปLนคริสตQพระเจDา
คริสเตียนหลายคนไม3ทราบพระเจDาที่คริสตQบริการ ถDาเปLนคุณชีวิตนิรันดรQของคุณอยู3ในคำถาม คุณตDองไดDรับ
สิทธิกับพระเจDาและปฏิเสธการละทิ้งศาสนาคริสตจักรที่มีคนนี้อธิษฐานและพระบูชาแทนพระเจDาว3าพระเยซู
เองบริการและสอนเราเกี่ยวกับ
worships ที่ทุกคนบุตรของพระเจDาเปLนพระเจDาบุตร"กระทำการบูชารูปปUfนในสายตาของพระเจDา คนดัง
กล3าวไม3ไดDบันทึกอย3างแทDจริง แต3อยู3ใน"น้ำรDอนวิญญาณ. นมัสการพระเยซูเหมือนกับบูชาใดสงฆQหรือ
บาทหลวง พระเจDาว3าไม3มีพระเจDาอื่นจากพระองคQ ที่มีพระบุตร
การศึกษาพระคัมภีรQที่อDางถึงในบทนี้ [เชิญ] อย3างระมัดระวัง ในขณะที่พระวิญญาณพระเจDาใหDพระคัมภีรQ
เหล3านี้ใหDฉันเพื่อประโยชนQของคุณ ที่ใชDกับเกือบทุกบทอื่น ๆ ในหนังสือเล3มนี้เช3นกัน [ผมหมายถึงเจ็ด
End - Times ขDอความจากหนังสือพระเจDาซึ่งสามารถพบไดDทั่วไปที่ http://
www.sevenmessages.com กรุณาเปFดใจใหDพระคำของพระเจDาและใหDพระเยซูคริสตQครูของเราเปLน
เช3นคุณไปตลอดทางกลับบDานสวรรคQของคุณเอง
ทำเช3นนี้และคุณจะไม3เพียง แต3พระเยซูรักและเสียสละเขาทำเพื่อบาปของเราบนไมDกางเขนคุณจะตกหลุม
รักกับพระเจDา คุณสามารถเรียก HIM สวรรคQพ3อในทุกคำอธิษฐานของคุณ
ภาวนาอัครสาวก 'S
---------------เทพบิดาและพระเจDาของพี่ชายของพระเยซูคริสตQผูDเปLนครูของเราไดDยินคำอธิษฐานของฉัน Bless ชีวิตที่
อ3านบทนี้และจะเปFดหัวใจเพื่อ YOUR Son พระเยซูและพระวิญญาณของคุณทุก และเพื่อทุกคนที่สวดภาวนา
ดDานล3างและยอมรับคำเชิญของคุณใหDพวกเขากลับใจ
Edward อัครสาวก
เชิญภาวนาใหDยอมรับพระเจDา
--------------------------------พ3อพระเจDาฉันยอมรับคำเชิญพิเศษของคุณกับชีวิตนิรันดรQในสวรรคQ
ผมสารภาพกับปากที่คุณยกพระเยซูคริสตQจากความตายและที่เขาเปLนครั้งแรกของมนุษยQมากจะฟdfนคืนชีพใหD
กับท3านเปLนบุตร YOUR และลูกสาว

กับท3านเปLนบุตร YOUR และลูกสาว
ผมเชื่อในความชอบธรรมแก3หัวใจของฉันและฉันจะทำของฉันที่ดีที่สุดในชีวิตที่ชอบธรรมในสายตาของคุณ
ฉันจะทำตามตัวอย3างของพระเยซูและซื่อสัตยQแก3ความตายของฉันเอง
พ3อผมขอขอบคุณที่ท3านและบุตรของคุณจะกลายเปLนหนึ่งกับฉันจะช3วยใหDฉันเอาชนะนี้ชีวิตของโลก ฉันรูDว3านี้
จะทำใหDเราหนึ่งใจและวิญญาณของท3านจะอยู3ภายในฉันแนะนำเสDนทางของฉันกลับบDาน พระเจDาสอนฉันวิธี
ของคุณ [หมายเหตุ : ลงชื่อและวันอธิษฐานของพระเจDา

กุญแจเพื่อปลดล็อคคัมภีรQ
--------------------------ถDาคุณเก็บความสัมพันธQระหว3างพระเจDาและมนุษยQบังเกิดพระบุตรพระเยซูคริสตQตรงคุณจะเขDาใจพระคัมภีรQ
และคำเชิญของพระเจDาเพื่อชีวิตนิรันดรQจะใหDจริง ความสัมพันธQนี้เปLนกุญแจสำคัญในการสำเร็จความ
เขDาใจพระคำของพระเจDา อย3าพยายามตีความพระคัมภีรQโดยใชDหลักคำสอน trinity นั้นทำใหDพระเยซู
เท็จในขDอง3ายๆเช3น John และ John 08:40 20:17 นอกจากนี้ยังทำใหD Paul เท็จในขDอง3ายๆเช3น
เปLน 1 ทิโมธี 2:05 และ 1 โครินธQ 8:06

