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Về tiến sĩ Gregory R. Frizzell
"Trong hơn hai mươi năm, tiến sĩ Frizzell đã pastored nhà thờ và tiến hành hội nghị quốc gia cầu
nguyện. Cuộc nghiên cứu của ông là lời cầu nguyện, evangelism, và tâm linh thức tỉnh. Về chủ
đề này, ông đã viết hơn hai mươi cuốn sách. Trong bốn năm, ông tổ chức ba chương trình phát
thanh đa nhà nước địa chỉ cầu nguyện và hồi sinh. Ông hiện đang phục vụ như cầu nguyện và
chuyên gia thức tỉnh tinh thần của công ước Baptist tổng của Oklahoma và hội đồng quản trị
nhiệm vụ Bắc Mỹ. Tiến sĩ Frizzell cũng là người sáng lập và chủ tịch của một bộ phi lợi nhuận
mà phân phối sách và tài nguyên trong hơn ba mươi ngôn ngữ. Vợ ông Sandy là một đối tác cầu
nguyện treasured và các phụ tá vô giá để bộ của ông."
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Các thể loại 7 làm sạch
1) Tội lỗi của những suy nghĩ
a. Những tội lỗi lớn nhất "nghi ngờ sự cứu rỗi" chúng ta có trong Chúa Giêsu Kitô.
i. Khi sự cứu rỗi của chúng tôi không đảm bảo, sau đó chúng tôi còn lại để lưu chúng tôi chúng ta, hoặc
cố gắng lo liệu cho bản thân, hoặc cố gắng để kiếm được sự cứu rỗi của chúng
tôi; không phụ thuộc vào Thiên Chúa của chúng tôi.
ii. Nếu chúng tôi không có sự tự tin vào Thiên Chúa, những người cung cấp một của mình và chỉ con trai
chết trên thập tự giá để chúng tôi trả tiền cho tội lỗi của chúng tôi và đã đánh bại
tội lỗi và sự chết thông qua sự phục sinh, sau đó chúng tôi thực sự không biết
Thiên Chúa của chúng tôi và chúng tôi không có niềm tin vào Thiên Chúa của
chúng tôi.
iii. Những người nghi ngờ sự cứu rỗi của họ trong Chúa Giêsu Kitô không thể vui mừng và kỷ niệm sự
niềm vui 'của Ngài cứu rỗi' bởi vì họ đang liên tục tìm kiếm và tự hỏi nếu chúng
được lưu.
sinh Vượt qua những tội lỗi của nghi ngờ và đang được chắc chắn về sự cứu rỗi của bạn;
i. John 17:3  Bây giờ điều này là sự sống đời đời: mà họ có thể biết bạn, chỉ thật sự Thiên Chúa và Chúa Giêsu
Kitô, người mà bạn đã gửi.

ii. Người La Mã 8:16  tinh thần tự làm chứng với tinh thần của chúng tôi rằng chúng tôi là của Thiên Chúa con.
iii. Người La Mã 10:910  rằng nếu bạn thú nhận với miệng, "Chúa Giêsu là Chúa", và tin rằng trong trái tim
của bạn rằng Thiên Chúa lớn lên anh ta từ chết, bạn sẽ được lưu. 10Đối với trái tim của
bạn mà bạn tin tưởng và được chứng minh, và nó là với miệng của bạn mà bạn thú nhận
và sẽ được lưu.
iv. John 5:24  tôi cho bạn biết sự thật, bất cứ ai nghe lời của tôi và tin rằng anh ta đã gửi cho tôi có sự sống đời
đời và sẽ không thể lên án; ông đã vượt qua hơn từ cái chết vào cuộc sống.
1
John
5:13

v.
tôi viết những điều để bạn của những người tin rằng trong tên của con Thiên Chúa vì vậy mà bạn
có thể biết rằng bạn có sự sống đời đời.

c. Bảo đảm về sự cứu rỗi của chúng tôi trở thành nền tảng cho mọi khía cạnh của cuộc sống
của chúng tôi.
i. La Mã 12:12  Vì vậy, tôi mong bạn, anh em, theo quan điểm của lòng thương xót của Thiên Chúa, để cung cấp
các cơ quan như hy sinh sống, Thánh và đẹp lòng Thiên Chúađây là hành động tinh thần
của bạn tôn thờ. 2Không phù hợp nữa với các mô hình của thế giới này, nhưng được
chuyển bằng đổi mới của tâm trí của bạn. Sau đó bạn sẽ có thể kiểm tra và chấp nhận
những gì Thiên Chúa sẽ là — của mình tốt, làm hài lòng và hoàn hảo sẽ.
ii. Colossians 3:13  từ, sau đó, bạn đã được nâng lên với Chúa Kitô, đặt trái tim của bạn về những điều trên, nơi
Chúa Kitô ngồi ở bàn tay phải của Thiên Chúa. 2Đặt tâm trí của bạn về những điều trên,
không phải trên những điều trần. 3Đối với bạn qua đời, và cuộc sống của bạn bây giờ ẩn
với Chúa Kitô trong Thiên Chúa.
iii. Thánh thi 1:2  nhưng ông thỏa thích là trong luật pháp của CHÚA, và về pháp luật của ông, ông meditates
ngày và đêm.
iv. Thánh Vịnh 119:15  16  tôi suy niệm về giới luật của bạn và xem xét cách của bạn. 16 tôi thỏa thích trong
nghị định của bạn; Tôi sẽ không bỏ bê từ của bạn.
v. Matthew 6:33  Nhưng Tìm kiếm đầu tiên Vương Quốc của mình và sự công bình của ông, và tất cả những việc
này sẽ được trao cho bạn cũng như.
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vi. Matthew 28: 19  20  vì vậy đi và làm cho môn đồ của mọi quốc gia, baptizing chúng trong tên của cha và
vii.

con trai và Chúa Thánh thần, 20 và dạy họ tuân theo tất cả mọi thứ tôi đã chỉ huy bạn.
Hành vi 1:8  , Nhưng bạn sẽ nhận được quyền lực khi Chúa Thánh thần đi vào bạn; và bạn sẽ là chứng nhân
của tôi ở Jerusalem, và trong tất cả các Judea và Samaria, và đến tận cùng trái đất.

Câu hỏi để xem xét:
1) Tôi phải đấu tranh với sự đảm bảo về sự cứu rỗi của tôi?
2) Tôi thường xuyên giải trí suy nghĩ nghi ngờ thay vì niềm tin?
3) Tôi có bất kỳ mô hình của những tư tưởng ô uế hay dâm đãng?
4) Tôi có xem bất cứ điều gì gây ra nhiều suy nghĩ sai?
5) Tôi nghĩ nhiều hơn về những điều trần tục hơn so với tinh thần?
6) Tôi thường kết tội suy nghĩ tức giận?
7) Tôi thường được lấp đầy với những suy nghĩ cay đắng và không tha thứ?

Các thể loại 7 làm sạch
2) Tội lỗi của Thái độ
a. Thiên Chúa là quan tâm sâu sắc trong Thái độ của chúng tôi của trái timkhông chỉ những
gì chúng tôi đang làm, nhưng trong "làm thế nào" chúng tôi đang làm cho họ. Việc thiếu
tình yêu, niềm đam mê và fervency cho Thiên Chúa là thư mục gốc của tội lỗi của chúng
tôi. Gây ra chúng tôi để tôn thờ tự trên Thiên Chúa.
i. Khải Huyền 3:1516  tôi biết hành động của bạn, rằng bạn không phải là lạnh cũng không nóng. Tôi muốn
bạn là hoặc là một hay khác! 16Vì vậy, bởi vì bạn là ấm— cả nóng và lạnhtôi về để nhổ
bạn ra khỏi miệng của tôi.

sinh Này thiếu nhiệt tình đối với Thiên Chúa tempts chúng tôi với thái độ nói, 'Tôi không cần
Thiên Chúa'đó nhanh chóng được thay thế với... 'Tôi là Thiên Chúa'. Niềm tự hào là một
tội lỗi tinh tế mà làm cho chúng ta tự mãn và làm cho chúng ta cảm thấy như chúng tôi
không cần một cứu Chúa hoặc sự tha thứ của ông. Chúng tôi liên tục cần Thái độ của sự
khiêm nhường và ăn năn:
i. Thánh Vịnh 51:17  Những hy sinh của Thiên Chúa là một tinh thần bị hỏng; một trái tim tan vỡ và ăn năn, O
God, bạn sẽ không khinh khi.

ii. Philíp 2:34  Do không có gì ra khỏi ích kỷ tham vọng hoặc căng vô ích, nhưng trong sự khiêm nhường xem
xét những người khác tốt hơn so với chính mình. 4Mỗi người trong số bạn nên xem xét
không chỉ sở thích riêng của bạn, nhưng cũng đến lợi ích của người khác.
iii. Philíp 2:58  Thái độ của bạn nên là giống như Chúa Giêsu Kitô: 6 người, trong bản chất Thiên Chúa, đã
không xem xét việc bình đẳng với Thiên Chúa một cái gì đó để được nắm, 7 nhưng đã tự
mình không có gì, tham gia bản chất của một công chức, đang được thực hiện trong chân
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dung của con người. 8Và được tìm thấy trong sự xuất hiện như một người đàn ông, ông
hạ nhục mình và trở thành Vâng lời đến chết — thậm chí chết trên một cây thánh giá!

c. Khi chúng tôi được tha thứ và hiểu làm thế nào tuyệt vời của mình sự tha thứ là cho chúng
tôi, sau đó chúng tôi có thể có một ' khoan dung Thái độ '
i. Colossians 3:13  Gấu với nhau và tha thứ cho khiếu kiện bất cứ điều gì bạn có thể có chống lại nhau. Tha thứ
cho khi Chúa đã tha thứ cho bạn.

ii. Ephesians 4:32  được loại và từ bi với nhau, tha thứ cho nhau, giống như trong Chúa Kitô Chúa tha thứ cho
bạn.

Các câu hỏi cần xem xét:
1) Tôi thờ ơ về những điều tâm linh?
2) Tôi có trong bất kỳ cách nào tự hào hay hạ mình đối với người khác?
3) Có ai biết về người mà tôi nghĩ ghen tuông, suy nghĩ ghen tị?
4) Tôi có một thái độ nghi ngờ, sợ hãi hay không tin?
5) Tôi có xu hướng tiến tới được khắc nghiệt hoặc phê phán?

Các thể loại 7 làm sạch
3) Tội lỗi của bài phát biểu
a. Thiên Chúa quan tâm đến từ chúng tôi sử dụng. Ông sẽ muốn một kế toán cho các từ chúng
tôi đã sử dụng. Nhưng bởi vì chúng tôi không biết sức mạnh của từ, chúng tôi đã trở nên
tham gia vào các tội lỗi quan trọng của bài phát biểu. Thay vì sử dụng từ để xây dựng
nhau, chúng tôi đã sử dụng chúng để kéo mọi người xuống. Thay vì sử dụng từ để chia sẻ
những ân huệ của Chúa Giêsu Chúa của chúng tôi, chúng tôi đã xa lánh họ đi từ Chúa
Kitô. Ông yêu cầu chúng tôi để ăn năn trong cách của chúng tôi và để có được phù hợp
với anh ta về từ ngữ chúng tôi sử dụng.
i. Matthew 12:3637  Nhưng tôi cho bạn biết rằng người đàn ông sẽ phải cung cấp cho các tài khoản trong ngày
phán quyết cho mỗi từ bất cẩn họ đã nói. 37Cho bởi từ ngữ của bạn , bạn sẽ được tha
bổng, và bởi từ ngữ của bạn, bạn sẽ được lên án.
ii. Ephesians 4:29  không để cho bất kỳ nói chuyện tung ra khỏi miệng của bạn, nhưng chỉ những gì là hữu ích
cho những người khác xây dựng theo nhu cầu của họ, mà nó có thể hưởng lợi những
người nghe.
iii. Ephesians 5:4  cũng không nên có sự ghê tởm, ngu si talk hoặc thô nói đùa, mà là ra khỏi nơi, nhưng thay
vào đó Lễ Tạ ơn.
iv. Colossians 3:9  không nói dối với nhau, kể từ khi bạn đã đưa ra tự cũ của bạn với thực tiễn của nó
v. 1 Corinthians 10:10  Và không grumble, như một số người trong số họ đã làm — và bị giết bởi destroying
angel.
vi. 1 Thessalonians 5:1618  16 được vui tươi luôn luôn; 17 cầu nguyện liên tục; 18tạ ơn trong mọi trường hợp,
điều này là của Thiên Chúa sẽ cho bạn trong Chúa Giêsu Kitô.
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vii. James 3:910  với lưỡi chúng tôi ngợi khen Chúa của chúng tôi và cha, và với nó, chúng tôi nguyền rủa
người đàn ông, những người đã được thực hiện trong chân dung của Thiên Chúa.
10
Rakhỏi miệng cùng đến khen ngợi và nguyền rủa. Anh em của tôi, điều này không phải
là.

Các câu hỏi cần xem xét:
1) Tôi đã thốt ra bất kỳ lời nói không phù hợp hoặc tiếng lóng?
2) Tôi có mẫu những lời nguyền rủa hay offmàu chữ?
3) Tôi có xu hướng phóng đại hay nói dối?
4) Tôi có mẫu khiếu nại và tham lam?
5) Tôi đã nói chuyện hoặc gửi qua email bất kỳ hình thức của lời nói chia rẽ?
6) Tôi có bất kỳ mô hình của các quan trọng, lời nói phán xét hoặc email?

Các thể loại 7 làm sạch
4) Tội lỗi của mối quan hệ (nói chung trong năm lĩnh vực)
a. Những người bạn đã làm tổn thương hoặc xúc phạm
i. Matthew 5:2324  Vì vậy, nếu bạn đang cung cấp cho món quà của bạn ở bàn thờ và có nhớ rằng anh trai của
bạn có một cái gì đó chống lại bạn, 24 để lại món quà của bạn có ở phía trước bàn thờ.
Lần đầu tiên đi và được hòa giải để anh trai của bạn; sau đó đến và cung cấp cho món
quà của bạn.

sinh Giữ nuôi mối hận thù chống lại những người đã xúc phạm bạn
i. Matthew 6:1415  Cho nếu bạn tha thứ cho người đàn ông khi họ phạm tội chống lại bạn, cha trên trời của
bạn sẽ cũng tha thứ cho bạn. 15Nhưng nếu bạn không tha thứ cho người đàn ông tội lỗi
của họ, cha sẽ không tha thứ cho tội lỗi của bạn.
ii. Matthew 18:35  đây là cách của tôi Thiên Chúa Cha sẽ xử lý mỗi của bạn trừ khi bạn tha thứ cho anh trai
của bạn từ trái tim của bạn.

c. Involved trong một mối quan hệ không thích hợp
i. Matthew 5:2728  Bạn đã nghe nói rằng nó đã được nói, 'Không phạm tội ngoại tình.' 28Nhưng tôi nói với bạn
rằng bất cứ ai nhìn vào một người phụ nữ lustfully đã cam kết tội ngoại tình với cô ấy
trong trái tim mình.
ii. 2 Corinthians 6:14  không được yoked cùng với unbelievers. Đối với những gì làm sự công bình và ác có
trong thường gặp? Hoặc những gì học bổng có thể có ánh sáng với bóng tối?
iii. 1 Corinthians 6:1820  Flee từ đạo đức tình dục. Tất cả các tội lỗi mà một người đàn ông cam kết đang ở
bên ngoài cơ thể của mình, nhưng ông những người tội lỗi tình dục sins chống lại cơ thể
của mình. 19Bạn không biết rằng cơ thể của bạn là một đền thờ của Chúa Thánh thần,
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người trong bạn, mà bạn đã nhận được từ Thiên Chúa? Bạn không phải là mình; 20 bạn
đã được mua tại một mức giá. Do đó tôn vinh Thiên Chúa với cơ thể của bạn.

mất Các học bổng bất thường với nhà thờ của bạn
i. Do Thái 10:25  Cho phép chúng tôi không cung cấp cho lên cuộc họp với nhau, như một số thói quen thực
hiện, nhưng chúng ta hãy khuyến khích nhau— và tất cả, các chi tiết như bạn thấy ngày
đến gần.
ii. 1 Corinthians 12:2126  mắt không thể nói với tay, "tôi không cần bạn!" Và người đứng đầu không thể nói
với bàn chân, "tôi không cần bạn!" 22Ngược lại, các bộ phận của cơ thể mà dường như là
yếu hơn là không thể thiếu, 23 và các bộ phận mà chúng tôi nghĩ là ít danh chúng tôi xử lý
với danh dự đặc biệt. Và các bộ phận được unpresentable đang được điều trị với đặc biệt
khiêm tốn, 24 trong khi chúng tôi phần đoan cần không có điều trị đặc biệt. Nhưng Thiên
Chúa đã kết hợp các thành viên của cơ thể và đã cho vinh dự lớn hơn để các bộ phận mà
không có nó, 25 vì vậy rằng không nên có không có bộ phận trong cơ thể, nhưng mà phần
của nó nên có mối quan tâm tương đương cho nhau. 26Nếu một phần bị, tất cả các phần
bị với nó; Nếu một phần tôn vinh, tất cả các phần rejoices với nó
iii. 1 Corinthians 12:27  bây giờ bạn là cơ thể của Chúa Kitô, và mỗi người trong các bạn là một phần của nó

e. Mối quan hệ gia đình không đúng cách
i. Ephesians 5:2228  Vợ, gửi để chồng của bạn như Chúa . 23Đối với người chồng là người đứng đầu của người
vợ như Chúa Kitô là người đứng đầu của giáo hội, cơ thể của mình, trong đó ông là vị
cứu tinh. 24Bây giờ là nhà thờ nộp cho Chúa Kitô, vì vậy cũng vợ nên gửi đến chồng trong
tất cả mọi thứ.
ii. Ephesians 5:2528  ông chồng, tình yêu vợ của bạn, cũng giống như Chúa Kitô yêu thương giáo hội và đã tự
cho mình 26 để làm cho cô ấy Thánh, làm sạch của mình bằng cách rửa bằng nước thông
qua từ, 27 và để trình bày của mình cho mình như là một nhà thờ bức xạ, mà không có vết
hoặc nếp nhăn hoặc bất kỳ một tì vết nào khác, nhưng thánh và ngưởi. 28Trong này cùng
một cách, chồng nên tình yêu vợ mình như cơ thể của riêng của họ. Ông những người yêu
thương người vợ yêu thương mình.
iii. Ephesians 6:14  trẻ em, tuân theo cha mẹ của bạn trong Chúa, cho điều này là đúng. 2 "tôn vinh cha và mẹ
của bạn"đó là lệnh đầu tiên với một lời hứa — 3 "nó có thể đi tốt với bạn và bạn có thể
tận hưởng cuộc sống lâu dài trên trái đất." 4Cha, không exasperate trẻ em của bạn; thay
vào đó, đưa chúng lên trong đào tạo và hướng dẫn của Chúa.
iv. Matthew 18:6  nhưng nếu bất cứ ai gây ra một trong những người ít người tin vào tôi để tội lỗi, nó sẽ là tốt
hơn cho anh ta để có một cối xay lớn treo quanh cổ của ông và bị chết đuối ở độ sâu của
biển.

Các câu hỏi cần xem xét:
1) Có ai tôi đã bị xúc phạm nhưng đã không yêu cầu sự tha thứ?
2) Tôi đã thất bại trong việc tìm kiếm sự hòa giải hoàn toàn và bồi thường cho bất cứ ai tôi đã xúc phạm
hoặc bị hại?
3) Tôi không tha thứ dù chứa nhỏ và giận dữ về phía ai?
4) Là một người cha, tôi dẫn đầu gia đình tôi về tinh thần?
5) Là một người mẹ, tôi hy sinh và vui vẻ phục vụ gia đình tôi?
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6) Tôi trong bất kỳ cách nào đã không được tôn trọng, tôn trọng hay hiện sự quan tâm đến cha mẹ tôi?
7) Tôi có nói xấu về bất cứ ai sau lưng của họ?
8) Tôi tham gia vào bất kỳ hình thức của tin đồn hay tiêu cực, bài phát biểu quan trọng hoặc email?
9) Có bất kỳ của các cuộc trò chuyện medial xã hội của tôi trở nên quá mức hoặc không phù hợp?
10) Có patter của không tôn trọng và hỗ trợ các nhà lãnh đạo tinh thần của tôi?

Các thể loại 7 làm sạch
5) Tội lỗi của Ủy ban
a. Chúng tôi tội lỗi chống lại Thiên Chúa bằng cách phá vỡ các điều luật và lệnh quy định cho
chúng tôi. Làm việc Thiên Chúa cấm chúng tôi làm được gọi là tội lỗi của Ủy ban. Từ
mười điều răn trong Exodus 20, để lệnh tuyệt vời trong Matthew 22:3740, và Uỷ ban
tuyệt vời trong Matthew 28: 1920, chúng tôi được chỉ huy bởi Thiên Chúa để tình yêu
anh ta và yêu thương những người khác. Chúng tôi cam kết những tội lỗi của Hoa hồng
khi chúng ta không tuân theo các điều răn và hoa hồng từ Thiên Chúa.
sinh Mười điều răn
i. Exodus 20:24a, 78a ,  "Tôi là CHÚA Thiên Chúa của bạn, người đã đưa bạn ra khỏi Ai Cập, ra khỏi đất của
chế độ nô lệ. 3 "bạn sẽ không có thần khác trước khi tôi. 4 "bạn sẽ không làm cho chính
mình một thần tượng trong các hình thức của bất cứ điều gì ở trên trời ở trên hoặc trên
trái đất bên dưới hoặc trong các vùng nước dưới đây. 7 "bạn sẽ không lạm dụng tên của
CHÚA Thiên Chúa của bạn, cho CHÚA sẽ không giữ bất cứ ai guiltless người misuses tên
của ông. 8 "ghi nhớ ngày Sabát bằng cách giữ nó Thánh. 12 "tôn vinh cha và mẹ, do đó
bạn có thể sống lâu trong đất CHÚA Thiên Chúa của bạn cung cấp cho bạn. 13 "bạn sẽ
không giết người. 14 "bạn sẽ không phạm tội ngoại tình. 15 "bạn sẽ không ăn cắp. 16 "bạn
không sẽ đưa ra lời khai sai đối với hàng xóm của bạn. 17 "Bạn không sẽ thèm muốn nhà
hàng xóm của bạn."

c. Tuyệt vời lệnh
i. Matthew 22:3740 ,  Chúa Giêsu trả lời, "tình yêu Chúa Thiên Chúa của bạn với tất cả trái tim của bạn và
với tất cả các linh hồn của bạn và với tất cả tâm trí của bạn. Đây là lần đầu tiên và lệnh
lớn nhất. Và thứ hai là như nó: tình yêu hàng xóm của bạn như chính mình. Tất cả luật
và các tiên tri bám lấy những điều răn hai."

mất Tuyệt vời hoa hồng
i. Matthew 28: 1920 ,  Vì vậy đi và làm cho môn đồ của mọi quốc gia, baptizing chúng trong tên của cha và
con trai và Chúa Thánh thần, và dạy họ tuân theo tất cả mọi thứ tôi đã chỉ huy bạn. Và
chắc chắn tôi với bạn mọi khi, vào cuối của thời đại.

e. Lời dạy khác
i. Malachi 3:810  Một người đàn ông sẽ cướp Thiên Chúa? Nhưng bạn cướp tôi. "Nhưng bạn yêu cầu, 'làm thế
nào để chúng tôi cướp bạn?' "Trong tithes và dịch vụ. 9Bạn đang một lời nguyền — các
quốc gia toàn bộ của bạnbởi vì bạn đang cướp tôi. 10Mang lại cho các thuế thập phân
toàn bộ vào nhà kho tàng trữ, rằng có thể có thực phẩm trong nhà của tôi..."
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ii. Ephesians 5:5  cho điều này, bạn có thể chắc chắn: người không trái với đạo Đức, không tinh khiết hoặc
tham lam một người đàn ông là một người tôn thờ — có bất kỳ thừa kế trong các Chúa
Kitô và của Thiên Chúa.
iii. Ephesians 5:1112  không có gì để làm với các hành động không hiệu quả của bóng tối, nhưng đúng hơn là
vạch trần họ. 12Đối với nó là đáng xấu hổ thậm chí để đề cập đến những gì các ngô
nghịch làm trong bí mật.
iv. Khải Huyền 2:14  Tuy nhiên, tôi có một vài điều với bạn: bạn có người có giữ để giảng dạy của Balaam,
người dạy Balak để lôi kéo các Israelites để tội lỗi bằng cách ăn thực phẩm hy sinh để
thần tượng và cam kết đạo đức tình dục.
v. 1 Corinthians 10:3132  Vì vậy, cho dù bạn ăn hoặc uống hoặc bất cứ điều gì bạn làm, làm nó tất cả cho
vinh quang của Thiên Chúa. 32Không gây ra bất cứ ai để vấp ngã, cho dù người Do Thái,
người Hy Lạp hoặc nhà thờ Thiên Chúa

Các câu hỏi cần xem xét:
1) Tôi tham gia vào bất kỳ hình thức ngoại tình?
2) Tôi đã bị tổn hại bởi bất cứ điều gì ô uế xem qua phim ảnh, truyền hình hay Internet?
3) Tôi có thói quen lạm dụng hoặc bỏ bê cơ thể của tôi?
4) Tôi cam kết tôn thờ ngẫu tượng bằng cách đặt bất cứ ai hay bất cứ điều gì hơn tình yêu thương và phục
vụ Thiên Chúa?
5) Tôi đã học theo bất kỳ hình thức cờ bạc hay phân biệt tuổi tác mới?
6) Tôi có làm bất cứ điều gì mà tôi không có hòa bình hoàn hảo?
7) Tôi có trong bất kỳ cách nào khắc nghiệt hay không tử tế với những người khác?
8) Tôi đã bị lạm dụng ân sủng của Thiên Chúa bằng cách lấy tội nhẹ?
9) Tôi thú nhận tội lỗi nhưng không bỏ rơi họ?

Các thể loại 7 làm sạch
6) Tội lỗi của thiếu sót
a. Chúng tôi cũng phạm tội chống lại Thiên Chúa khi chúng tôi bỏ qua tốt chúng tôi biết
chúng tôi cần phải làm. Chúng tôi có thể không cam kết giết người hoặc đạo đức tình
dục, nhưng chúng tôi có thể bỏ qua để ở lại trong Chúa bằng cách dành thời gian chất
lượng với Chúa trong cầu nguyện và thiền Kinh Thánh. Chúng tôi cũng bỏ qua hoặc bỏ
qua để chia sẻ tình yêu của Chúa Giêsu Kitô để những người xung quanh chúng ta, hoặc
để cầu nguyện cho các bị mất. Chúng tôi cũng là tội lỗi không tha thứ cho những người
có thể có hại cho chúng tôi hoặc không thực hành tinh thần Quà tặng ông đã trao cho
chúng tôi.
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sinh James 4:17  Bất cứ ai, sau đó, những người biết tốt ông nên làm và không làm điều đó, tội lỗi.
c. John 15:45  Vẫn trong tôi , và tôi sẽ tiếp tục bạn. Không có chi nhánh có thể mang trái cây của
chính nó; nó phải còn lại ở những cây nho. Cũng bạn có thể mang trái cây trừ khi bạn vẫn còn
trong tôi. 5 "tôi là cây nho; bạn có các chi nhánh. Nếu một người đàn ông vẫn còn trong tôi và tôi
trong anh ta, ông sẽ mang trái cây nhiều; ngoài ta, bạn có thể làm gì.
mất Hành vi 1:8  , Nhưng bạn sẽ nhận được quyền lực khi Chúa Thánh thần đi vào bạn; và bạn sẽ
là chứng nhân của tôi ở Jerusalem, và trong tất cả các Judea và Samaria, và đến tận cùng trái
đất.
e. 1 Peter 3:15  Nhưng trong trái tim của bạn đặt cách nhau Chúa Kitô như là Chúa. Luôn luôn
được chuẩn bị để trả lời tất cả những người yêu cầu bạn cung cấp cho lý do để hy vọng rằng bạn
có.
f. Đánh dấu 8:38  Nếu bất cứ ai là xấu hổ về tôi và từ của tôi trong này thế hệ người và tội lỗi, con
người sẽ được xấu hổ của ông khi ông đến trong vinh quang của cha của ông với các thiên thần
thánh.
g. Matthew 28: 19  Vì vậy đi và làm cho môn đồ của mọi quốc gia, baptizing chúng trong tên của
cha và con trai và Chúa Thánh thần, 20 và dạy họ tuân theo tất cả mọi thứ tôi đã chỉ huy bạn. Và
chắc chắn tôi với bạn mọi khi, vào cuối của thời đại.
h. Luke 12:4748  Đó công chức những người hiểu biết Thạc sĩ của ông sẽ và không sẵn sàng hoặc
không làm những gì chủ nhân muốn sẽ được đánh với nhiều thổi. 48Nhưng một trong những người
không biết và làm những điều xứng đáng bị trừng phạt sẽ được đánh với vài cú. Từ tất cả những
người đã được đưa ra nhiều, nhiều sẽ được yêu cầu; và từ những người đã được ủy thác với
nhiều, nhiều hơn nữa sẽ được yêu cầu.
i. James 1:2325  Bất cứ ai nghe lời nhưng không làm những gì nó nói là giống như một người đàn
ông nhìn vào khuôn mặt của mình trong một gương 24 và, sau khi nhìn vào chính mình, đi đi và
ngay lập tức quên những gì ông trông giống như. 25Nhưng những người có vẻ chăm chú vào luật
hoàn hảo mà cung cấp cho tự do, và tiếp tục làm điều này, không quên những gì ông đã nghe nói,
nhưng làm nóông sẽ được may mắn trong những gì ông nào.
j. James 5: 16 Và cầu nguyện được cung cấp trong Đức tin sẽ làm cho người bệnh tốt; Chúa sẽ nuôi
dạy nó lên. Nếu ông đã phạm tội, ông sẽ được tha thứ. Do đó thú nhận tội lỗi của bạn cho mỗi
khác để bạn có thể được chữa lành. Lời cầu nguyện của người công bình là mạnh mẽ và hiệu quả.

Các câu hỏi cần xem xét:
1) Tôi không chấp hành vào Chúa Giêsu bằng cách bỏ qua thời gian thường xuyên trong lời nói và lời cầu
nguyện của Ngài không?
2) Tôi bỏ bê để làm chứng nhân hàng ngày và không hào phóng hỗ trợ việc truyền giáo và các nhiệm vụ?
3) Tôi có bị bỏ quên để phân biệt và sử dụng những món quà tinh thần của tôi?
4) Tôi có trong bất kỳ cách nào không hỗ trợ và tôn trọng các nhà lãnh đạo tinh thần của tôi?
5) Tôi không hàng ngày theo đuổi sự thánh thiện?
6) Tôi cướp Thiên Chúa bằng cách không để đóng tiền thập phân và cung cấp dịch vụ rộng rãi hơn một
phần mười?
7) Tôi đã bỏ qua để làm việc cải thiện cuộc hôn nhân của tôi và cuộc sống gia đình?
8) Tôi không cầu nguyện với gia đình tôi?
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Các thể loại 7 làm sạch
7) Tội lỗi của tự trị & tự chủ
a. Chúng tôi biết rằng bất cứ ai kêu gọi tên của Chúa Giêsu và tin vào Ngài là Chúa và cứu
Chúa sẽ được lưu. Chúng tôi được lưu bởi ân điển thông qua Đức tin trong Chúa Giêsu.
Nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục phải đấu tranh với bản chất cũ trong chúng ta và tội lỗi thói
quen và tự sự công bình. Trái tim và tinh thần của chúng tôi sẽ mong muốn đi bộ với
Chúa Kitô trong tất cả đầu hàng, nhưng thịt của chúng tôi và thế giới sẽ cám dỗ chúng tôi
phụ thuộc vào chính mình. Ngoài ra, chúng tôi đang đấu tranh chống lại người cai trị,
chính quyền và các quyền hạn của thế giới đen tối này và chống lại các lực lượng tinh
thần của cái ác. Vì vậy chúng tôi phải thực hiện lên tâm trí của chúng tôi đầu hàng chúng
ta với Chúa Giêsu Chúa của chúng tôi và dựa vào anh ta, thay vì tự.
sinh Ephesians 6:12  Cho cuộc đấu tranh của chúng tôi là không phải đối với xác thịt và máu,
nhưng đối với những người cai trị, chống lại chính quyền, chống lại các cường quốc thế giới đen
tối này và chống lại các lực lượng tinh thần của cái ác trong các cõi trời.
c. Galatians 5:1718  Cho bản chất tội lỗi mong muốn những gì là trái để tinh thần, và tinh thần,
những gì là trái với bản chất tội lỗi. Họ là mâu thuẫn với nhau, do đó bạn không phải làm những
gì bạn muốn. 18Nhưng nếu bạn đang dẫn đầu bởi tinh thần, mày không theo luật.
mất Matthew 16:2425  Sau đó Chúa Giêsu nói với đệ tử của mình, "nếu bất cứ ai sẽ đến sau khi
tôi, ông phải từ chối tự và mất của mình qua và theo tôi. 25Cho bất cứ ai muốn để tiết kiệm cuộc
sống của mình sẽ mất nó, nhưng bất cứ ai mất của mình cuộc sống cho tôi sẽ tìm thấy nó.
e. Người La Mã 6:6  Cho chúng tôi biết rằng tự cũ của chúng tôi đã đóng đinh với anh ta vì vậy mà
cơ thể của tội lỗi có thể được thực hiện đi với, rằng chúng ta nên không còn là nô lệ cho tội lỗi —
7
vì bất cứ ai đã qua đời đã được giải phóng khỏi tội lỗi.
f. La Mã 12:12  Vì vậy, tôi mong bạn, anh em, theo quan điểm của lòng thương xót của Thiên
Chúa, để cung cấp các cơ quan như hy sinh sống, Thánh và đẹp lòng Thiên Chúađây là hành
động tinh thần của bạn tôn thờ. 2Không phù hợp nữa với các mô hình của thế giới này, nhưng
được chuyển bằng đổi mới của tâm trí của bạn. Sau đó bạn sẽ có thể kiểm tra và chấp nhận những
gì Thiên Chúa sẽ là — của mình tốt, làm hài lòng và hoàn hảo sẽ.
g. 2 Corinthians 10:5  Chúng tôi phá hủy đối số và mỗi pretension đặt bản thân lên chống lại các
kiến thức về Thiên Chúa, và chúng tôi mất giam giữ mọi suy nghĩ để làm cho nó Vâng lời cho
Chúa Kitô.
h. John 12:2425  tôi cho bạn biết sự thật, trừ khi một hạt nhân của lúa mì rơi xuống mặt đất và
chết, nó vẫn chỉ một hạt. Nhưng nếu nó chết, nó tạo ra nhiều hạt. 25Người đàn ông những người
yêu thương cuộc sống của mình sẽ mất nó, trong khi người đàn ông những người ghét cuộc sống
của mình trong thế giới này sẽ giữ nó cho cuộc sống vĩnh cửu.
i. Do Thái 4:1213  Cho lời Chúa là sống và hoạt động. Sắc nét hơn bất kỳ doubleedged sword, nó
thâm nhập vào ngay cả để phân chia các linh hồn và tinh thần, khớp và tủy; nó thẩm phán những
suy nghĩ và Thái độ của trái tim. 13Không có gì trong tất cả tạo ra ẩn từ tầm nhìn của Thiên Chúa.
Tất cả mọi thứ phát hiện và đặt trần trước mắt của ông mà chúng tôi phải cung cấp cho tài khoản.
j. 2 Corinthians 12:9  , Nhưng ông nói với tôi, "của tôi grace là đủ cho bạn, cho khả năng của
mình được thực hiện hoàn hảo trong yếu." Do đó tôi sẽ tự hào tất cả chi tiết sẵn sàng về điểm yếu
của tôi, vì vậy mà sức mạnh của Chúa Kitô có thể nghỉ ngơi trên tôi
k. Galatians 2:20  tôi đã được đóng đinh với Chúa Kitô và tôi không còn sống, nhưng Chúa Kitô
sống trong tôi. Cuộc sống tôi sống trong cơ thể, tôi sống theo niềm tin vào con Thiên Chúa, những
người yêu thương tôi và đã tự cho tôi
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Các câu hỏi cần xem xét:
1) Các bạn đã cố ý không đầu hàng bất kỳ một phần của cuộc sống của bạn để kiểm soát hoàn toàn của
Thiên Chúa?
2) Có Thiên Chúa đã nói với bạn để làm một cái gì đó nhưng bạn vẫn không vâng lời Ngài?
3) Có một số lĩnh vực mà bạn giả vờ không biết những gì Thiên Chúa đang nói, nhưng sâu thẳm bạn biết
bạn làm gì?
4) Có những điều Thiên Chúa đã nói với bạn để ngăn chặn; nhưng bạn vẫn làm cho họ?
5) Có bất kỳ khu vực dịch vụ mà bạn cần phải làm; nhưng bạn không?
6) Các bạn tiếp tục phạm tội cố ý trong các lĩnh vực về mà Thiên Chúa đã nói rõ ràng không?
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