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Annan Information
Han är säker på att göra arbetet enligt din tro. Vi måste utnyttja de verktyg som vi måste
försäkra oss om en balanserad tillväxt. Det berättar om Guds beröm, att ditt hjärta är ett rum
som sveps och hålls klart för att han ska logga in. Be fervent att Gud fortsätter att gå med dig
och hålla dig från fel. Jobb hade och har blivit rutinmässiga, rånad av prestationens stolthet.

Du kanske inte kan dela evangeliet muntligt och inte heller på arbetstid, men du kan vara ett
Kristusliknande exempel så att andra kommer att söka dig och fråga dig vad som gör dig
annorlunda. För bara några år sedan hade de varit mellanklassiga förorter i ett bekvämt hem
med bilar och båda föräldrarna hade bra jobb. För att kontrollera de kraftfulla krafterna i
naturen tog hedningarna sig till häxa och magi. För det enda sättet på vilket de underbara
sakerna i naturens natur bringas till deras perfekta skönhet och fruition, är att du har å ena
sidan människans hårdhet och å andra sidan den hårda, oupphörliga, oupphörliga striden av
Gud. Om vårt utförande är undermåttigt kommer sprickor att börja visa, speciellt när värmen
blir mer intensiv under elda prov.
Gud, välsigna vårt arbete tillsammans, när vi försöker tjäna andra och tjäna dig. Han kan inte
passera, genom sin krönnings procession, genom världen, såvida han inte har oss, genom
vilken han kan bäras i alla hörn av jorden. Den här punkten är av stor hänsyn, för hur tuffa
män i alla åldrar har infört sådan overtro, sådan kätteri, sådan tyranni i Guds kyrka, om de
hade komma ihåg att det bara finns en mästare i Guds hus - en lagstiftare. Du är redan
inloggad med ditt Bibel Gateway-konto. Därför är det viktigt för oss att lära oss att leda på ett
sådant sätt som hedrar Gud som en kristen arbetsgivare. Det här förhållandet att vara Guds
uppfödning innebär något från hans sida och många saker på vår sida. Det sufistiska idealet av
"droppen som slår samman i havet" utesluts helt från den Iqbalian-reformerade gudmodellen.
Att undvika det är det inte. (Obs! Det finns några känsliga problem som bäst överlämnas för
en handledare att hantera. En dag måste vi redogöra för vårt ledarskap inför Gud. Människor
kommer inte att lära sig att bry sig om excellens såvida de inte lär sig att överskrida sig och
utöka sig till tjänst för något större företag, orsak eller syfte. De har felaktigt lagt några apostlar
på en högre piedestal än de borde vara på.
10 januari 2011 av aGodMan Den här veckan kommer vi in i ämnet, bygg upp Kristus i vår
erfarenhet för att utarbeta vår egen räddning (i serien, behovet av ett nytt syn på Herrens
återhämtning). Disciplinerna återvänder till stranden för att äta på en måltid som Jesus redan
lagar mat för dem, men även om alla havets fiskar är hans, frågar han om några av de fiskar
som de hade fångat, därför att Gud alltid arbetar med vårt arbete att skapa och förnya. Jag tror
att vår Gud är på jobbet i var och en av oss och kommer att arbeta genom oss när vi arbetar
tillsammans för att utöka hans rike. Skolorna var bra, världen kände sig trygg och jag hade
goda vänner. Många håller själviskt sina medel och lugnar sina. När Gud skickar män av
samma form och underkastad samma känslor, kan det här lättare rita oss. Det betyder att vi
som medarbetare med Gud nu kan möta livets många försök med självsäkerhet (Joh 16:33,
Romerbrevet 5: 3-5). De delade om sina liv, skrattade ihop, och som deras förhållande växte,
tog Paulus honom idag, en hängivenhet som producerades av ReFrame Media, den engelska
utkikningen av BTGMI.
Åh då vet du att de naturliga årstiderna och tiderna är av Hans utnämning, så mycket mer de
nådige. Men även om alla är kallade på dessa första uppgifter, har varje man fortfarande sin
egen speciella linje, precis som olika typer av land är lämpade för olika grödor, och därför
borde ingen av oss döma en annan, men var och en borde sträva efter att göra sin egen plikt i
den kallelse med vilken Gud kallar honom. " Han levererade detta meddelande vid Gathering
2014 under fredagskvällens firande. På de mest fantastiska sätten arbetar vår Gud i varje
troendes liv för att göra oss till ett producerande fält. Slutligen, överväga hur nära ett sådant
folk är fullständigt förödande; medan du är nära det, finns det hopp om att fly från, om du
söker efter; som trots allt Guds äktenskap fortfarande är samma okunniga och profane
människor. Kom följ mig och jag kommer att göra dig "fiskare av män." ". Då känner vi att

vår Fader är en stor Gud att göra sådana saker. Varje nytt hopp som är född av oändliga
bussturer och otaliga möten är prydlig som urverk. Berätta inte för din chef: "Jag vill inte att
du ska göra någonting." De är skyldiga att vidta åtgärder i vissa situationer.
Det finns inte i din arbetsbeskrivning och ingen kan kräva det från dig. Trots att jag aldrig
faktiskt förlorat min grund, har han någonsin och anon lidit stor skada från peltingregn och
vinterfrysning; under sommaren blev det rendezvous av doleful varelser. På Pike Place Market
kastar skaldjur slaktare och fångar fisk över huvudet av stamgäster som kommer in i droves
för att titta på skådespelet. Vi kan inte vända det förflutna men med Guds hjälp kan vi hjälpa
till att skapa en ny och hoppfull framtid. Kristna män individuellt, och kyrkan kollektivt,
tillförsel - kan jag kalla den den saknade länken? Mellan en förlossande Frälsare och den värld
som Han har blivit frälst i handling, men som faktiskt inte löses, tills den har fått budskapet
från den stora Inlösen som genomförs. Många av de orsaker som hindrar deras tillväxt är nu
dränerade och bortförda från själen. Vår tro och förtroende är i detta löfte, inte vår egen syn
på omedelbar rättvisa baserat på våra villkor. De behöver evangeliet. Heliga har så mycket av
det som oändlig visdom ser passande för dem, och de har den med den gudomliga
välsignelsen. Därför skulle detta ha givit stora hopp och motivation till slavarna, särskilt de
som arbetar under en hård mästare.
Utan mognad, vad har man kallat en "Äuunstoppable force", blir mycket, Äústoppable.,Äù.
Jean-Paul och Yvette öppnade sitt hem för Steve, Marta och jag, och gav oss var och en ett
rum. Överväger du någonsin Guds belöning som en motivation i ditt dagliga arbete. Det är inte
med henne som med Martha att Jesus verkar bryr sig, men lite om henne; Tvärtom är det sant.
Han talade om att Gud Fadern var "Skördens Herre"; och att kristna är medarbetare med
Kristus, som själar blev frälsta och män och kvinnor förde in i Guds rike.
Där har han tillåtelse att i stor utsträckning se den kamp som slaget måste slåss innan alla sälar
i Livets bok kan brytas av honom som har tagit boken i sin hand. Nu när huset är klart, är det
naturligtvis att bebos. Således ser du att varje generation av de döpta är bundna av en andlig
konsanguinitet med de generationer som föregår det. Tänker tanken på att arbeta tillsammans
med Gud för oss det slags arbete som vi borde göra. Bli inte förvånad över att finna några
saker vi har lärt oss som en del av traditionell kristendom, väger inte sant med vad du hittar i
Bibeln (II Kor 11: 13-15, Uppenbarelseboken 12: 9).
Den speciella typen processteologi Shah utvecklar - Iqbalian-influerad islamisk processteologi
- kan gynna det globala islamiska samhället i sin tid av möjlighet och behov. och det kan
också gynna Pakistans nation, med sin unika potential att vara ljusstyrka. Jag hävdar att det
finns vertikala och horisontella dimensioner till denna fras. Vi kan vara Guds medarbetare och
arbeta för Herren först genom att tillåta Gud att arbeta sig in i oss och mätta oss och flytta
honom helt enkelt som levande vatten för att han ska arbeta sig in i andra för att producera
kyrkan som Guds gård, Guds byggnad och Guds hus (1 Kor 3: 9). Herre, arbeta dig in i oss.
Det har bara börjat sitt arbete i själen och bland nationerna. Marken kan inte motstå bonden,
men vi kan och för ofta motstå vår Gud.
Vissa kan med färre gåvor och mindre naturliga talanger uppnå mer än andra som har större
gåvor. Om inte Herren vakar över staden, står vakterna förgäves. "Efter alla våra
ansträngningar är vi till slut bara planterare eller de som vattnar, arbetare på Guds stora
skördarfält. "Så varken den som planterar eller den som vattnar är någonting, utan bara Gud,
som gör saker att växa. Kanske är det chefen som inte släpper upp eller den medarbetare som

skvaller om dig. Och de senare perioderna med kristen upplevelse är överlägset de mest
tillförlitliga och de mest trogena slutsatserna: Obs. De skulle ha gjort det omöjligt för de flesta
av de divisioner som har varit och fortfarande är dess svaghet och dess förbannelse. All
förbindelse mellan sap vid rötterna och toppen är avskuren av en rad sneda snitt runt träden.
och så bundet, de kommer att stå en stund, men de kommer aldrig att löpa igen; så att det är
lite och mer mer och mer mark som är mottaglig för plogen. Det bakar sig inte men den är
uppfödd av en annan.
Dessa människor i sin bok, som han uttrycker det, var engagerade i en sökning "för daglig
mening såväl som dagligt bröd, för erkännande och pengar, för förvåning i stället för
stagnation. Kort sagt, för ett slags liv i stället för en måndag till fredag som att dö. Expository
Notes med Praktiska Observationer på Nya Testamentet. Det ger dig makt att kontrollera ditt
heta humör. (Observera att det inte säger att kärlek aldrig är ilsket, men snarare att det inte är
lätt ilsket.). Flyttade av Guds Ande, arbetare längtar efter att älska Honom i sina
medmänniskor, särskilt i de fattigaste av de fattiga av alla kaster och trosbekännelser, i den
välsignade Teresas anda och de välgörenhetsmissionärer med vilka medarbetarna är andliga
ansluten. Materialen i denna högre arkitektur ges i överflöd.

