CAM NGHIEM TINH CHUA YEU TOI -TINH YEU THUONG

Kính thưa quí bạn.Trong cuộc sống sung quanh chúng ta,có nhiều điều mà con ngưới cần
thiểt. Điển hình là cơm áo,gạo tiền,nhưng điều quang trọng nhầt lá tình yêu thương,

Cuộc đời nầy có nhiều tình yêu thương ,như tình yêu cha mẹ với con cái, với vợ chồng và
tha nhân...
Tình yêu nầy có một ngày nảo rồi cũng phai nhạt, vì tình yêu nầy là tình yêu có điều kiện,
nhiều lúc tôi cũng gặp rầt khó khăn trong cuộc sống và tinh thần của chính mình. Vì loại
tình yêu gọi là tự nhiên nầy.

Cho đền một ngày em tiềp nhận Chúa Giêsu KiTô làm Chúa làm chủ của cuộc đời mình
qua lời của Ngài.
"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thề Gian,đền nổi đã ban con một của Ngài, hầu cho hể ai
tin con Ầy không bị hư mất mà được sự sống đời đời". T
( in Mừng Gioan 3, 16).

Tạ ơn Chúa.Chúa cho tôi tiềp nhận tình yêu vô điều kiện của Đức Chúa Trời trong quyền
năng của Chúa Giêsu KiTô, trong Thần Khí của Ngài.
Đời sống tôi mỗi ngày đươc biền đổi trong thánh ý của Ngài.

Hallelujah Ngoi khen Chúa!!!
Hôm nay cuộc sống tôi luôn hềt lòng tìm kiếm Chúa Giesu Kitô và lời của Ngài bằng sự
cầu nguyện, nên Chúa dạy tôi thương yêu chống con mình không có điều kiện, mình
sống và yêu thương chồng con như Chúa đã yêu mình, nhân từ vời gia đình mình như
Chúa đã nhân từ vời mình và tha thứ nhau như Chúa đã tha thứ mình. Khi tôi kinh nghiệm
được điều nầy thì thẩy chính mình được hạnh phúc nhầt, thưa qùi bạn !.

Kính mời quí ACE hẩy đền vời Chúa để được sự buôn tha tội lổi vả được sự bình an trong
tâm hồn .
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Cùng Ca Ngợi: Đâu có tình yêu thương, ở đó có Đức Chúa Trời!
Kính. Đông Đo.

------------------------------------
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