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Annan Information
Börja med att veta det enda som skiljer dig från de utanför kyrkan är Kristi förlossning,
förutom att du bara är densamma som någon annan syndare. En chans för alla att bidra till
diskussionen och inte att lyssna på någon gudliknande figur som kommer att indoktrera oss
med sin speciella tolkning av saker. Eftersom Jesus gjorde vad han gjorde, kommer Gud att
hedra vad han säger om oss. De är båda felaktiga i motsatta riktningar. Svara Abel Perez den

13 juni 2015 kl 9:48 am Trevligt inlägg, tack, jag försöker att lära församlingen, att vi använder
ordet kyrka för lätt, att det finns nivåer, jag kan säga: kyrkan, bara en byggnad ett tempel.
Faktum är att de har blivit utsedda av Gud för att administrera stark illusion till de som inte har
en kärlek till sanningen. De har djupare och djupare tvivel, de börjar känna att Gud har
övergivit dem. Jag börjar dagen med beröm på mina läppar och avslutar dagen med ord för
min Gud.
Det är uppenbart att folk som inte lär sig från det förflutna upprepar det. Det tar dig igenom 40
av de starkaste invändningarna mot kristendomen, med enkla att förstå svar som bara är 5-6
sidor vardera.). Någon som trodde att Jesus Kristus var ett övernaturligt vesen skulle inte vara
en misstänkt enligt min åsikt, för då har du gått från "en gud" till "åtminstone en viss gud med
specifika läror" som är en religiös tro. Jag vet exakt vad du upplever som jag var där. Den
yttre mannen kan skada, men den sanna kyrkan består av den inre delen.
Neale, jag tror, se och betala saker som du gör, och det är därför jag inte hade problem med att
identifiera med din andlighet eller enhetens anden. Det var därför jag slutade tionde och
började ge direkt till de grupper jag tjänstgör i. Det är en LIE som berättas för dig av en falsk
predikant som är en antikrist. Jag håller med, kom som du är men vi kan inte hoppa över att
inte stanna som du är och jag fick inte det från artikeln som tycktes hoppas över. Predikare
som vill lagligt tvinga sin religion på andra. Om du tror att världen är en dålig plats, fylld med
negativa händelser, tänk. Jag förstår inte det. Kan någon hjälpa mig med denna förståelse här.
Se hela meddelandet är att Gud vill att vi ska ha våra ögon och sinne på Honom inte andra.
Vet också att ångest inte definierar dig, och jag tror att den kan användas som en gåva från
Gud. Men det betyder inte att du är färdig i din tjänst till Gud. Ta en penna och papper och
lista varje synd Han kommer ihåg. Han sa att han tänkte på döden på ett medvetet sätt "kan öka
din uppskattning för saker". Neale bjöd in människor att tänka på ingenting efter döden, men
det finns något i vår evolutionära smink som verkligen stör oss när det gäller detta ämne. Det
finns många variationer hur människor uppfattar Gud för att vara om de är religiösa eller icke
religiösa.
Tithe betyder bokstavligen "tionde". Och ja, jag kan peka på skriftliga referenser för att det ska
betalas i ökningen. Jag behöver något (och en upplevelse) Jag kan bjuda in mina vänner i. Det
fanns kyrkor som var så fulla av Guds närvaro i sina troende att en otroende skulle känna sig
dömd för sina synder bara genom att sitta där. En del av det var min övergivelse, och så stor
del av det var den mycket begåvade regissören Michael Goorjian, som tillät mig att göra det
och filmade alla scenerna med det perspektivet. Det finns många likheter i katedraler och din
egen. Barnskolan och förskolan behöver hjälp !! 2) Konstanten pressar in i små grupper.
Svara Jeanette yvonne den 22 januari 2018 kl. 16:03 Varför är du på denna sida. Martha sa till
Jesus: "Herre, om du hade varit här, hade min bror inte dött. Vi kan inte leva i det gamla
förbundets löften, förbannelser, edikter, lagar, stadgar och förordningar. Jag tar från damerna
möten och jag tar från söndagstjänsten, och tar utan att ge är kanske varför jag bodde på
"Varje, någon och allt" del av ovanstående passage som jag citerade. Jag säger ja! Jag skulle
lida hela tiden igen, för det var det lidande som bröt mig för gott.
Att tro på att något är sant gör det inte sant. Såvitt äktenskapet går, om de lever för Gud och
verkligen lyssnar på honom, skulle han inte ge dem någon som inte är värdig. CBNs
ministerium möjliggörs med stöd av våra CBN Partners. Båda mina föräldrar har föredragit att
lära och växa genom att läsa andras reflektioner på Skriften snarare än att dyka in i sig själva.

Tacksamhet för vad vi redan har fått och ber för hopp och nåd. Paulus förstår att de som blir
kär, ser lite galen ut. Jag kunde fortsätta. Det finns inget fel med Jesus, men hans anhängare,
inklusive dig och jag, är ofta så långt borta som att det inte är roligt. American King James
Version ?: "Om du bekänner med din mun, Herren Jesus och tror på ditt hjärta att Gud har
uppväckt honom från de döda, kommer du att bli frälst". Eller kanske citerade de
Apostlagärningarna 16:31 Apg 16:31 Och de sade: Tro på Herren Jesus Kristus, och du skall
bli frälst och ditt hus.
Folk kommer att få olika nivåer av belöning, kommer de inte. Jag känner mig inte rädd, jag är
rädd i kyrkan, jag vet inte min riktning, och jag tvivlar på igen. Jag vet många som har gått
ifrån kyrkan för att de tror att de inte behöver kyrkan. Jag har inga bevis för att stödja något av
det här nonsenset, så jag förstår det självklart inte. Så mycket, att han kommer att tro vad Jesus
berättar för honom om oss. Ändå finns det en upplevelse av själen så olycklig, så. När Satan
anklagar dig för en handling i ditt förflutna som har bedrövat eller släckt Helige Ande, kan du
med stor glädje säga: "Jag har bekännt den synden och jag vet att Gud har förlåtit mig och
renat mig som han lovade.". Den oroliga väntan på en utokumenterad invandrare som söker
fristad i en kyrka Julie Zauzmer är en religionsreporter.
Jag är beroende av henne och Herren i alla aspekter av mitt liv. Tryck sedan på satans huvud
under hälen och krossa huvudet, krossa hans ormans huvud och säg "gå bakom mig, satan, i
Jesu Kristi namn, för att Jesus inte är en lögnare och har givit mig den här kraften". Det är så
svåra frågor har vanligtvis inte snygga och tröstande svar. Ändå vill Gud service och lydnad
mer än pengar. Vi har en gratis 10-dagars bibelstudiekurs som kan lära dig några av samma
strategier som veteranbibel läsare använder hela tiden. Svara Bob den 16 november 2017 kl
12:23 Kunde inte hålla med mer. Hur kan jag förena det med en tro på en kärleksfull Gud.
Jag tror att tron ofta är ett sätt att undvika vår rädsla. och rädsla, inte kärlek till pengar är roten
till allt ont, enligt min åsikt. Jag har fortfarande tro på Gud och Herren Jesus, men tills jag
hittar ett gemenskap som kan behålla en viss grundläggande moral och inte lär ut personlig
övertygelse som bibelsk sanning, har jag ingen anledning att "spela kyrka" längre. I sanning
har jag sett båda kyrkorna med stor organisation och inget uppdrag och kyrkor med mycket
liten organisation som gör stora framsteg i kungariket. Jag kunde aldrig ha planerat det om en
miljon år, men det visade sig vara den perfekta passformen. Snart stannade en vagn, och
föraren erbjöd sig att ge honom en åktur. Gud fördömer oss inte, vanligtvis skriker kristna
bland dem själva, hur bättre än andra är det för att du tiotal. Svara Debra Fletcher den 3 april
2017 kl 02:03 Jag är en av de drabbade. Den otroliga finjusteringen av universum presenterar
det starkaste argumentet för existensen av en immanent kreativ enhet vi kan väl kalla Gud.
Från det exempel jag gav tidigare om att hoppa från en byggnad, skulle du överväga att
personen sa att det inte var bra att döma om du inte visste bättre. Om det var, hur då gick
tjuven på korset till himlen. Guds tjänst är inte beroende av kyrkans favör.
Pasachoff, en Williams College-astronom, som har rest runt om i världen för att bevittna en
förvånande 65 förmörkelser - säg att man verkligen måste se totalitet för att verkligen förstå
den oerhört inspirerande naturen av en solnedgång. Han ringde folket på gatorna som erbjöd
ingenting. Som han medförde i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satt
honom vid sin högra hand i himmelska platser. Praktiskt taget varje benämning som är känd
idag, behöver sätta sig i linje med Guds ord i någon form eller på ett sätt. Vi måste träna oss
själva för att känna till och skilja de tydliga ljuden och stavelserna av Guds röst för att höra
honom tydligt. Håll dig flexibel. Håll dig mjuk. Mer än trettio vers i Tao hänvisar till vatten på

ett eller annat sätt. Då är det inte tillräckligt nära att sluta med att säga: "Bibeln är historiskt
tillförlitlig". På den tiden - på grund av att Jesus, den uppståndna, godkände Gamla testamentet
som Guds ord och godkände det Nya som sitt eget ord - vi måste säga att bibeln är mycket mer
än bara pålitlig.

