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Ireki zure bihotza
-----------------Zehazki zer ireki zure bihotza Jainkoaren eta bere soilik begotten giza Son

Jesus esan? Beno, benetan oso erraza da zaizu uste baduzu. inork ez du
betetzen bat leku berezia "zure bihotza" non alaitasuna, poza, tristura eta
baita heartache edo heartbreak sor daiteke in love you al du?
Norbaitek maitasuna erabakiz gero, ireki zure maitatzeko zerikusia duten
emozio guztiak bihotza. Gauza bera gertatzen da Jainkoarekin. nahi duten
leku berezia izango da izena zure bihotzean nahi ditu. Jesus ematen digu
gure bihotzetan ate digu eskatzen egin "irekiko da knocking arabera
bigarren aukera eskaini ahal izateko."
Kaixo! Ba al dakizu bizitza hasten da gure earthly bidaia amaitu ondoren?
Ez duzu ezagutzen "gonbidapena" Jainkoaren?
Zure ikastetxeak guztiak
----------------Jainkoak bidalitako Jesus gogora berriz ere, zeruko Mahaia "" erreala dela.
Duten batzuentzat eta damu izango bueltan itzuli Jainkoak bigarren bizitza
bat da. Jesus ez zen lehen, gurekin eskaintzen gonbidapen hau betiereko
bizitza bat.
Jainkoak esan zuen: "ME aurkituko duzu egingo da bilaketa didazue bihotzbihotzez!" Jeremiah 29:13
ahal izateko duzun Jainkoak bihotz-bihotzez bilatu, aukeratu Jainkoak
existitzen dela eta fedea besarkatzen sartzeko urratsa aitortu duzu.
"Baina, fede gabe ezinezkoa HIM please da, zuen dituztenen Jainkoaren dator
dela HE [badago] uste behar, eta hori HE duten arduratsuan bila zion
rewarder bat." Hebrews 11:6

ARIKETA ZURE fede
------------------Jainkoaren ikuspegi duzu zure fedea erdian osoa du. fede betetzea da, ez
duzu erantzun guztiak. izan al duzu erantzun nahi baduzu, ez duzu behar
fede ariketa / espero.
"Orain, fede espero gauza fondo, ez ikusi gauza justifikatzen da." Hebrews
11:1
"Fedea eginez dator, eta Jainkoaren hitzaren bidez entzun." Erromatarrek
10:17
Gehiago Jainkoaren Hitza ezagutu, orduan eta errazagoa fede ariketa da.
Bakarrik fede baliatzeko ahal-berriro jaio zaitezen arabera. Zinen lehen

emakumea [haragi] jaio zen. Bihurtu zen berriro esan nahi zauden Spirit
jaioa, eta itzuli zure Jainkoa aitortzen, gure Creator arabera.
itzuli duzu Jainkoaren ume baten fedea ariketa k, Jainkoaren egia Word
onartu bezala.

CONVERTIRSE SORTU ZEN AGAIN
----------------Asko predikatzeko duzula jaiotzen dira berriro Jesukristo zure Salbatzaile
onartu bezala. Hala ere, hori ez da egia salbazioa osoa. Onartu Kristo
salbatzailea hartu behar zion besterik mouthing Lord bezala haratago joan.
Jesusek esan zuen: "Ez dute denek behar duten me dio, Jauna, Jauna 'zeruko
erresuman sartuko dira, baina berak nire aitaren [Jainkoaren] borondatea ez
zeruan." Matthew 7:21
Jesus ukatu asko kristau duten Erreklamazioa zuen bere salbatzailea. Ez
dugu zergatik, Jesus kontatzen digu zergatik delako Elortza 23 asmatu
behar.
Jesus dio: "haien dut adierazi duten pertsonak Kristo uko] [ezagutzen ez
nuen izango; duzu irteten, praktika zu lawlessness."
Matthew 7:23
JESUS 'argibideak PAUL
--------------------------Beraz, Jesus 'en hitzetan, besterik ez zuen eskatzen du, gure ahoan bezala
doan ikusiko dugu, ez da nahikoa zer predikatzeko jende asko izan arren.
Pablo King Agripa azaltzen Actos, argibideak jaso Jesus zion.
Jesusek esan zuen: "Orain bidali I [a Jentilen] duzun begiak ireki eta
ixteko Darkness argi; eta Satan botere a God, hori bekatu barkamena jaso
ahal izango dute eta direnek sanctified heredentzia baten artean me fedea
arabera. " Egintza 26:17-18
Beraz, Kristo kontuan, gutxienez lau gauza egin behar dituzu zure
herentzia, eta zeruan betiereko bizitzaren da iritsi. Gonbidapena buruz ari
naiz hitz egiten da.

LAU Kristoren Arrunta
---------------------------

1. eman duzu ireki begiak. Horrek esan nahi du ireki zure bihotza, eta
Jainkoaren entzun eta bere seme Jesus. Hori jaso beharko da zure bihotza
mezua orain ari da.
2. Era berean Darkness duzu argi. Horrek esan nahi du Jainkoaren modu on,
hombre ez bide on duzun ikuspegia.
3. Era berean Satan botere from duzu Jainkoari. Hau zure bekatu damu duzula
eta txorrota Jainkoaren indarra sartzeko esan nahi du. aukeratu duzun bat
izan nahi esan nahi du Jainkoaren eta bere seme Jesus.
4. Hemen zaude fedea Jesusengan by sanctified. Horrek esan nahi du egiten
ari zaren santua Jainkoaren begiak duzu Honako hau delako ustez, Jainkoaren
aurrean bakarrik giza begotten Son d Nazareteko Jesus Christ en. Zure fedea
da gero obedientzia ondoren.

Obedientzia GOD aurreikuspena
---------------------------"Hainbeste maite du Jainkoak mundua bere soilik begotten [eman zuen, giza]
Son, duten whosoever zuen sinesten [Jesus] ez hilko, baina bizitza
everlasting aukeratu." John 3:16
Zer da bertsoa bikaina da, baina gelditu ezkero, hemen John, mezu galdu
zenuke bertso 36.
"Esan nahi du Son [Jesus] sinesten everlasting bizi du, eta berak ez du
uste Son izango da ikusi bizitzaren, baina Jainkoak haren zutabe batzuk
haserreak." John 3:36
Bibliak batzuk egoera azken zatian argiagoa da Jainkoaren zutabe batzuk
jasan ez dutenak errespetatu Son gainean duten. Beraz, ezin dira bakarrik
Jesus sinesten, baina sinesten eta eman zituen bere aginduak bete behar
dituzu.

GOD Kristo ezagutu JASOTZEN
----------------------------Kristau asko dira doktrina faltsu by misled eta ez da Jainkoaren jakin
Kristo duten lagunduta. Okerrago, okerreko dute ordezkatu Kristo bere
Jainko bezala. hau manmade tradizioa deitzen zaio trinity doktrina "delako
ezagutzen ditugu du negated Jesus Kristo eta Paul ikasketak benetako eliza
askotan. Entzun arretaz, garrantzitsua da.

Jesusek esan zuen: "me esan nahi sinesten, uste du ez dit, baina berak
bidali ninduen." John 12:44
Hemen zaude Jesus sinesten egia bada, entzun bere hitzak duzu eta itzultzen
dira atzera, bere aita, gure Jainkoa. Horrek esan nahi du aitak, Jainkoaren
Almighty, nor da Yahvé, Jehobaren, Jauna, eta, gainera, hebreera, testu
izendatzen diren lau pertsonaien YWHW gisa ezagutzen badakizu. Jaunaren
Bibliak ordezkatzen YWHW Jainko izendatzeko.
Jesus dio: "nire aita eta zure aita naiz, goranzko eta nire Jainkoa, eta
zure Jainkoa". John 20:17
Hauek oso erraza Jesusen hitzak dira. hitz egiten du Jainkoaren zerbitzuko
denok, bera barne zen. Hala ere, askok trinity doktrina sinesten, ez du
onartuko hitz hauek daude idatzita. Gaizto orain doktrina desitxuratzen eta
Kristoren hitz twist pertsona liderra helburua to hell da. Jainko
garrantzitsua da ezagutzea Kristo duten balio? Bai, bada ere, eta Paul
Apostolu kontatzen digu zergatik 2 Thess en. 1:8.
"Noiz Lord Jesus da zerutik argitu Jainkoaren Abiega aingeruak, sua [Christ
The Flaming batera izango] hartu mendeku on A) ez duten ezagutzen Jainkoa,
eta B) ez duten errespetatu gure Jaun Jesu Kristoren ebanjelioa. "
2 Thessalonians 1:8
GET GOD nortasuna RIGHT
-----------------------Irakasgai zazpi Bible:
1. Kristo gure High Priest da. Hebrews 7:16-17
2. gauza guztietan, Kristo izan zuen bere giza brethren horrela eraginkorra
High Priest ahal izan zuen bezala behar dira. Hebrews 2:17
3. Ez duten uste Kristo eta legeak Kristo ez dira benetan gorde. John 3:36
4. Kristo irakatsi zigun gurtzen, eta soilik aitak, "bere Jainkoaren eta
gure Jainkoaren izatea." Matthew 4:10
5. Kristo irakatsi zigun otoitz egitera bakarrik aita, "bere Jainkoaren eta
gure Jainkoaren". John 4:23-24; Mateo 6:6
6. Kristo irakatsi zigun zela lehen Jainkoaren sorkuntza.
Revelation 3:14
7. Daude zazpi Jainkoaren alkoholak. Apocalipsis 1:4

"Jainkoarekiko beldurra [duten Jesus eta Paul FATHER] bezala identifikatu
eta gloria eman zion, bere iritzian orduan for iritsi da, eta gurtza HIM
egin zuen zerua eta lurra, itsasoa eta ur iturburu." Apocalipsis 14:7

PAUL identifikatzen Aita AS GOD
--------------------------------Jesus irakatsi zigun Aita zen bere Jainkoaren eta, gainera, gure Jainkoa.
Apostolu Paul erakutsi digu gauza bera Dios buruzko 1 Korintoarrei
kapitulua 8!
BAT Jainkoa, Aita
"Ez dago Jainkoa beste bat baizik. Ere badaude izeneko jainko baterako, bai
zerutik edo lurrean (nola iritsi dira hainbat jainko eta jaun asko), baina
guretzat, É
Ez da bakarra Jainkoa, horietatik, gauza guztien aita eta guk berari, eta
Jaun bat, Jesukristo
Jaun bat Jesus Kristo, eta harekin bidez gauza guztiak, eta norentzat
bidez, bizi garen. "1 Korintoarrei 8:4-6
Horrek esan nahi du dira Jainkoaren dugu eta berak sortu, baina bizi Kristo
Jesus bidez gara eta Kristoren fedea by Jainkoaren esanekoak gara.
Kristo gure fedea bere izpiritua eta bere Jainkoaren Espiritu ongi etorria
gure bihotzean sartzen da. Noiz lan fede dugu, giza erantzun guztiak gabe,
gure bihotzean ate zabala irekitzen du salbatzailea gure Jesus eta bere
Jainkoa. gure Jainkoaren obedientzia orduan esker mundu hori gainditzeko
Nor da.

Ari SPIRIT bat
---------------------The nire emaztea Jackie espiritu eta bat-haragi bihurtu nintzen. Jakina, ez
ginen literalki bat haragi, baina termino espiritual bat haragia izan dugu.
ziren berean adimenaren dugu, Espiritu bera eta horregatik berdin pentsatu
genuen ia guztia on. Ez dugu robotak. Bi gurekin izan dituen iritziak
aldiz, baina oraindik, batez ere bat kontuan egon ginen.
ginen elkarrekin bat delako, amaitu ohi dugu elkar esaldi eta nahiz eta
jakin zein izan zen, bestea luzea pentsamendu Edozein hitz aurretik hitz
egiten ziren. bere ahotsa askotan entzun izan dit hitz edo bere burua

entzuteko me pentsatuz. Gauza bera gertatu da berarekin.
ezin dut guztiz azaldu termino hau, giza, da misterio espiritual bat
dagoela jokoan sartzen denean love Fidantza oso bi pertsonen arteko handia
delako. Hala ere, asko egin zuen konpromisoa bizitza dezake wonderment
zirela bat-haragi beren ezkontidea deklaratuko for love.
nire emaztea Jackie ondoren, 2003an hil zen, oraindik entzun izan dut bere
pentsamenduak. zer egoera guztietan izango du uste nuen. Adibidez: Noiz
iritsi gaizki kamiseta dut, nahiz eta entzun izan dut bere neure buruari
esanez: "Ezin duzu prakak janzten dituzten Elastiko duten."

DAR GOD zuenez BIHOTZA A
---------------------Jackie eta lortu bat-haragia izatearen wonderment leku honen I gure bihotza
guztiak emateko beste bakoitzak. Gure bihotzetan ziren konprometitua eta
zalantzarik gabe, elkarri leial. Jainkoak nahi ez gutxiago zara bihotz
konpromisoa eta leialak baino. Zure bihotza da zuenez gero eta HIM
konpromisoa, zure abentura izango harritu zure bizitza da HE dezaten.

Bihotz leial bilatzen GOD begietan
----------------------------------------"Jaunaren [Jainkoaren begietarako] eta bestera doa exekutatzen Whole Earth
zehar, bere burua erakusteko strong izenean direnentzat bihotzean zuenez
[konpromisoa] Bera da." 2 kronikak 16:9
Think honi buruz! Jainkoaren Almighty berak erakutsiko du zure izenean
ematen bada HIM zuenez bihotz handia. hasten da dena zabalik noiz duzun
zure fede-bihotza bere semea Jesus.

GARA jaiotzen dira AGAIN Jainkoaren Hitza TRAVÉS
----------------------------------------esaldia jaio aurkituko duzu berriro Biblia erabiltzen hiru herrietan: John
3:3, 3:7, eta, 1 Peter en 1:23. Jesus Nicodemus agertu John 3:3 en
baieztatzen jaio berriro Jainkoaren erresuman sartu beharko duzula. John
3:7-8, Jesus baieztatzen ari dela esan nahi du berriro jaio zauden Espiritu
jaio zen.
Peter digu bihurtu duten "jaio" "berriro" eta "Jainkoaren Hitza
incorruptible bidez dator."

"Harrezkero araztua duzu zure arima egia obeying Spirit bidez brethren da
maitasuna benetakoa, hain zuzen, beste bat maite fervently hutsa bihotz,
jaio izan balitz ere, ez hazia corruptible baina incorruptible de, Jainkoa,
eta bizi da Hitza bitartez eta zutabe batzuk betirako. "
1 Peter 1:22-23
____________
Paul's SORTU ZEN AGAIN FORMULA
------------------------", Baina zer? Esan 'hitza duzun gertu dago, baita zure ahoan eta
bihotzean.' (Hau da, fede dugun predikatzeko hitza): zure ahoan Lord Jesus
dituzun aitortu bada, eta bihotzean Jainkoaren uste du planteatu zuen hil
du, gorde egingo da. Bihotz bat egin zuzentasuna ustez, con eta ahoa
aitortza da salbazioa egiten da. " Erromatarrek 10:8-10

* Bi pieza Paul's SORTU ZEN AGAIN FORMULA
--------------------------------------I) zure ahoan eta aitortu Jainkoak altxatu Jesus hildakoen [from uste
berpizkundea] duzun, eta,
II) uste á zure bihotza Jainkoaren zuzentasuna zaude. Zer da eskubidea egin
nahi duzu Jainkoaren begietan.
Ez Miss Part II
Hainbat ministerio sustatzeko mezua guztiak egin behar duzu "aho" hori
Jesus da zure Jaun eta Salbatzailea gero eta aukeratu duzu betiko bizitza
da. Orain ikusiko duzu Jesusek predikatu hainbat mezu bat eta Paul's
salbatzeko formula bi zati eta ez zati batean, non ahoa "zure Jauna bezala
Jesus."
Jende askok parte ignore Paul's irakaskuntza II!
Duenak erabat onartzen Kristo itzultzen itzuli Jainkoa, gure Aita, eta
benetan ez daki Jainkoaren Izan ere Jesus ez da Jainkoa. Ez dute gurtzen
Jesus edo Jesus otoitz egitera. Dute bete Jesus zer ematen die: Worship
bakarrik Aita, gure Jainkoa; eta, Pray bakarrik Jesus 'izena aita. otoitz
Jainkoari dugu Jesus 'izena bere omenez sakrifikatu gurutze gainean ezarri
zuen eta zuen gure Irakasleen delako.
Part II gure bihotzak sinestea da á Jainkoaren zuzentasuna. Beste era
batera esanda, eta Jainkoaren zuzentasuna estandarra esanekoak bihurtzen

gara.

GUTXIENEKO zuzentasuna STANDARD
-----------------------------Jesus irakaslea dago gutxieneko zuzentasuna Standard Heaven sartu baino
lehen behar dugu gainditu da
Jesusek esan zuen: "zaizun esan, zure zuzentasuna eskriben eta Pharisees de
zuzentasuna gainditzen ez duten dituzu, inola ere ez ditu sartu zeruko
erresumako arabera." Matthew 5:20
Aurreko Elortza, Jesus argi eta garbi erakusten digun dago, gutxieneko
zuzentasuna estandarra, zerutik sartu da. Gure zuzentasuna behar baino
gehiago eskriben eta Pharisees da. pretended askotan leiala da Jainkoa,
baina horren ordez ziren gaiztoak; hypocrites ziren.
Zuzentasuna, besterik gabe, zer esan nahi du
begietan. Askotan, hau da, zer ari eskubidea
daiteke egiaztatua. Jainkoak gugandik espero
guztiak ez duela Jainkoaren izaera eta Haren
gustuko du eta.

eskubidea daukazu Jainkoaren
gizakiaren begiak kontrako
dugu ezagutzen Biblia digu
Nahigaberik ez izateko,

Maitemindu CON DIOS
-----------------------Askok uste Biblia da Jesus buruzko guztia, baina hori ez da egia. Pertsona
horiek huts Jesus aitortu zuen messenger beste Dios. Bible istorioa erreala
gure jainkoa sortu gu maite hainbeste eta HE bidali nahi HIS bakarrik giza
sakrifizio Son saiakera bat behin betiko emateko "gonbita buruzko maitasun
istorio handia da."
Jesusek esan zuen: "predikatzeko behar dut erresuma Jainkoaren beste
hirietan ere, delako helburu hau izan I bidali da." Luke 4:43
"Deceivers askotan joan out munduan ez duten aitortzen Jesukristo haragizko
datozen bihurtzen. Honek deceiver eta Anticristo da."
2 John 7
Bihurtzen gorde, zure ahoan da gizateriaren aitortu behar du "[haragi] ez
datozen, gurutze eta Jesusen berpizkundea hil da.
"Eta Semea Jainkoak [Jesus Christ] duelarik etorri eta eman digu ulertzeko
HIM [Jainkoa ezagutu ahal izango dugu jakin dugu, aita] Nor da egia, eta

haren [Jainkoaren dugu, aita] Nor da benetako , gaude bere semea Jesus
Christ bada] [. honek [GOD, PADRE] eta benetako Jainkoa eta betiereko
bizitza da. "
1 John 5:20
onartuko Jesus Christ baduzu, doan eta bihotzean, ekarri du atzera, bere
Jainkoa. , Hau aukeratu duzu nuen d Gure Creator Jainkoaren maiteminduta
erori nahi duten beka gurekin harremanetan. Une honetan, zure
betikotasunaren etorkizunari buruz duzu ilusioa eta Gehiago jakin nahi
duzu. ase Jainkoaren Hitza eta Biblia osoa irakurriko duzu.
baino gehiago izan zen, 31 urte maitemindu I duela Jainkoarekin. bizitza
borrokan nire existentzia istorioa ez da sekula amaitzen bezala zirudien
egun bat Jainkoaren tocado nire bizitza arte modu bat ezagutu dut guztiz
erreala izan zuen.
Gonbidapena eskatu aitortzea ez dela gehiago izango duzu zure giza
zentzumenak atzeman ahal baino earthly bizitza honetan duzu. Bertan Bizitza
honetan, alde espirituala alde bat da. duzu bihurtu zen ezean berriro
espiritua da, ezin duzu hasi edo ulertzeko gai horri ere hautematen egia
osoa, hori earthly bizitzan badago.
bizitzan Agenda arrazoi askorengatik gertatzen, baina askotan arrazoi
horiek aukeratu espirituala oinarri. Jainkoak bidali zuen Son gizateriaren
bekatu betiko sakrifizio bat bezala. prozesuan, Jainkoak utzi digu aukera
bat egin urrats, fede-ekin.
diren urrats fedean ireki behar dugu, gure bihotzak eta aukera Spirit
Jainkoaren eta bere semea sartu zen eta irakatsi digu bidea gure etxera eta
betiereko bizitza. Hau zure betiko gonbidapena da eta izango du bakarrik,
inoiz izango duzu bizitza honetan jasoko. Listen to God.
GOD HABLA
---------"Orduan duten beldur, Jaunaren [Jainkoaren] bat beste hitz egin zuen, eta
Jaunaren [Jainkoaren] entzun eta entzun; beraz, oroitzapen-liburua izan zen
haren aurrean idatzi duten beldurra Jaunaren eta norentzat bere izena
buruzko gogoeta egiteko. ' neurea izango dute, esaten acoge Jauna, egun
egiten duten horiek MY bitxiak dut, eta ordezko dut gizon bat bezala, bere
semeak balio zuen spares. ' Ondoren, berriro duzue leiala eta gaiztoak
artean bereizten, bat duten balio Jainkoaren eta bat ez duen balio HIM
artean. "
Malachi 3:16-18
"Salvation gure jainkoa tronua on esertzen da, eta Bildotsarena [Jesus

Jainkoaren dagokion] ren eskuineko aldean." Revelation 7:11
Jesus dio: "Azken assuredly, esan dizuet, entzuten nor hitza eta HIM
[Jainkoaren sinesten, aita] bidali everlasting bizitza niretzat, eta ez du
epaiketa sartuko da, baina [jada] heriotza gainditu sartu [betiko] bizitza.
" John 5:24
dakizu Jainkoari bidali Jesus bada, dagoeneko betiereko bizitza eta ez duzu
zure heriotzaren momentuan baloratu.
Jesus esan du: "Eta hori betiko bizia da, jakin ahal izango dute [God,
PADRE], bakarrik Jainko egiazkoa, eta Jesukristo nori bidali duzu."
John 17:3
Jesus dio: "Nire doktrina nirea ez da, baina [Jainkoa, Aita] bidali dit."
John 7:16
Jainkoak beti nahi onena zure bizitza. SU bat eta betiereko
gonbidapen besterik ez Jesus hasi. Bat Jainkoaren maitasuna
adierazpen duzu Ezekiel 18 kapitulu bila daitezke. Historia
Jainkoak aurkituko duzu gure onenaren asmoz eta aldi berean
wickedness tik eta zuzentasuna bizitza asmoz.

bizitza
handia
hasieratik
urrun genuke

Zuzentasuna dizkigu beka batean Jainkoarekin. Hau da, benetan noiz bihurtu
dugu HIS betikotasunaren pertsona.
aukera Jainkoak, fedean, ari garela soilik bidaiariak hemen earthly aldi
baterako bidaia jakitea da. Gure handia lurrean erabakia errealitatea
Jainkoa existitzen eta bizitza osoan benetako existentzia hau gainditzen
onartu ahal izango dira. gure bihotzean Jesus berpiztu zen bezala, beraz
izango gara Jainkoaren berpizteko ezagutzea.
"Ez love munduko edo munduko gauzak. Inor mundu maite baduzu, aitaren
maitasuna ez da bere in". 1 John 2:15
Jesusek esan zuen: "Spirit duten bizitza emango da; eta haragi irabaziak
ezer. Hitzak hitz egiten dizuet dira espiritu eta bizi dira." John 6:63
Edward apostolu naiz. arima iritsi idazten dut Jainkoaren betiereko bat
bizi gonbidapenez. Hau da "gonbidapena" Hemen aurkezten dut. Hala ere,
arima duten erreklamazioa salbazioa Kristoren bidez batez ere idatzi dut,
baina izan misled Kristo da Jainkoaren pentsatzea.
Kristau asko ez dakit Jainkoaren, Kristo hori izan da. hau da baduzu, zure
betiereko bizitza galdera da. eskubidea Church apostasy duen pertsona orain
otoitz eta gurtza Jesus ordez jainkoaren Jesus berak lagunduta, eta guri

ematen dela ukatu Jainkoa eta lortu behar duzu.
Duenak worships Jainkoaren Semea "bezala Jainkoaren Semea" konpromisoa
Idolatry Jainkoaren begietan. Hala nola, pertsona ez dira benetan gorde,
baizik eta "beroa espirituala ura dira." Jesus gurtza Priest edo Pastor
gurtza bera da. Jainkoak esan dute ez beste jainko HIM gain en. Biltzen
dituen bere semea.
Azterketa Eskrituretako Kapitulu honetan aipatutako Gonbidapena [] kontu
handiz. Spirit, berriz, Jainkoak dio Eskrituretako horiek me your
onurarako. Duten ia beste kapitulu bakoitzean aplikatzen liburu honetan
ere. [To Zazpi End-Times Mezuak ari naiz Jainkoaren liburua, eta aurki
daitezke on-line http://www.sevenmessages.com en. Mesedez ireki zure
bihotza Jainkoaren Hitza eta Jesus Christ, gure Irakasle, utzi bihurtu
Adibidez bidea guztiek atzera zure zeruko etxean.
Horretarako, eta ez duzu bakarrik maite Jesus eta uko egin gure gurutze
gainean ezarri zuen bekatuak zuen, ere izango duzu maitemindu Jainkoarekin.
HIM zeruko FATHER zure otoitzak guztietan deitu ahal duzu.
Apostolu'S otoitz
---------------Zeruko aita eta nire anaia Jesus Christ, nor gure irakasleak, Jainkoari
entzun nire otoitza. Bless soul bakoitzak kapitulu honetan irakurri eta
eman zabalduko da beren bihotza zure Semearen Jesus eta, halaber, SU
Spirit. Eta, duten guztientzat otoitz beheko Otoitz eta zure gonbidapena
onartzea, horiek beka repentance.
Apostolu Edward
Otoitz GOD onartu gonbidapenari
--------------------------------PADRE Jainkoaren, zurea gonbitea berezi hau onartu dut zeruan betiereko
bizitza bat.
aitortu nire ahoan dut planteatu duzun Jesus Christ hil da eta da zuen
gizakiak askoren lehen berpiztu behar duzu izan, seme-alabak ZURE bezala.
uste nire bihotzean á zuzentasuna dut, eta nire onena egingo dut begiak
ZURE bizitza leiala bizitzeko. Jesus adibide honako hau da I eta leiala
izan á nire heriotza.
Aita, eskerrak I eta zure semea bat izango da nirekin earthly bizitza hori
gainditzeko me laguntzeko. hori digutenak bat adimenaren eta zure Spirit
izango me barruan dwell nire bidea etxera gida jakin dut. Teach me your
modu jauna. [Oharra: Izena eta data Zure otoitz Jainkoari.

Tekla desblokeatu Santuak
--------------------------dizu harreman bada Jainkoaren eta bere giza begotten Son Jesus Christ
artean zuzen, ulertu zure Biblia Santua eta Jainkoaren betiko bizi
gonbidapen bat izango real izango duzu. Harreman horrek arrakastaz
Jainkoaren Hitza ulermenerako giltzarria da. Ez saiatu Scripture
interpretatzeko trinity doktrina erabiliz; Jesus egiten du John eta John
8:40 20:17 erraza, hala nola bertsotan gezurti bat. egiten ere Paul soil
bat, hala nola bertsotan gezurtia 1 Timothy 2:5 eta 1 Korintoarrei 8:6
bezala.

