LA INVITACIÓ
-------------Heus aquí, Jesús està a la porta del teu cor i crida. Si sent la seva veu i
obre el teu cor, el seu esperit i l'Esperit de Déu vindrà i habitarà en el
teu esperit i et convertiràs en un amb ells. Ells l'ajudaran a superar
aquesta vida terrenal, perquè pugui estar amb ells en el cel per a una vida
eterna quan el seu camí terrenal dels extrems.
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Obre el teu cor
-----------------Exactament, què significa per a obrir el teu cor a Déu i al seu unigènit

Fill humana de Jesús? Bé, és realment bastant senzill si es pensa en això.
No tots els que estimen ocupen un lloc especial "en el seu cor", on
l'alegria, la felicitat, la tristesa i el dolor o l'angoixa, fins i tot pot
passar?
Al triar estimar a algú, vostè obre el seu cor a totes les emocions
associades a aquest amor. El mateix passa amb Déu. Ell vol estar en aquell
lloc especial que és el teu cor. Jesús ens dóna una oferta de segona
oportunitat », trucant a la porta dels nostres cors que ens demanen que"
obri la boca. "
Hola! Saps que la vida comença després de la nostra peregrinació terrenal
acaba? Saps sobre "La Invitació" de Déu?
Tot el cor
----------------Déu va enviar a Jesús per recordar una vegada més que el "Regne del cel" és
real. Que hi ha una altra vida per a aquells que vulguin penedir i tornar a
Déu. Jesús no va ser el primer que ens ofereixen aquesta invitació a una
vida eterna.
Déu va dir: "Vostè em trobarà quan vostè busca per a mi amb tot el vostre
cor!" Jeremies 29:13
Perquè vostè busqui a Déu amb tot el cor, hauràs de reconèixer que Déu
existeix i entra en el regne de la fe.
"Però sense fe és impossible agradar a Ell, perquè el que ve a Déu ha de
creure que Ell és [existeix], i que és guardonats dels que busquen amb
diligència ell". Hebreus 11:6

EXERCICI DE LA SEVA FE
------------------Vostè acosta a Déu amb tot el cor en la fe. L'exercici de la fe vol dir que
no tenim totes les respostes. Si tenia les respostes, no hauria d'exercir
la fe / esperança.
"La fe és la substància de les coses esperades, l'evidència de les coses no
es veuen." Hebreus 11:1
"La fe ve pel sentir i el sentir per la paraula de Déu." Romans 10:17
Com més sàpiga la Paraula de Déu, més fàcil és exercir la fe. Només
mitjançant l'exercici de la fe pot ser nascut de nou. Vostè va néixer

primer d'una carn] [dona. Ser nascut de nou vol dir que vostè és nascut de
l'Esperit, i tornant a reconèixer el teu Déu, el nostre Creador.
Tornarà a Déu mitjançant l'exercici de la fe d'un nen, en acceptar la
Paraula de Déu com la veritat.

Néixer de Nou
----------------Molts prediquen que ha nascut de nou al acceptar Jesucrist com el seu
Salvador. Tanmateix, això no és tota la veritat de la salvació.
L'acceptació de Crist com a salvador ha d'anar més enllà d'ell com a Senyor
introducció a la boca.
Jesús va dir: "No tothom qui em diu: 'Senyor, Senyor entrarà al Regne del
cel, sinó el que fa la voluntat del meu Pare [Déu] en el cel." Mateu 07:21
Jesús rebutja molts cristians que diuen que ell és el seu salvador. No hem
de endevinar per què, perquè Jesús ens diu per què en el verset 23.
Jesús va dir: "Jo els diré: [aquesta gent que rebutja a Crist], mai us vaig
conèixer, aparteu-vos de mi, executors de maldat."
Mateu 07:23
INSTRUCCIONS DE JESÚS DE PAUL
--------------------------Així que, en paraules del mateix Jesús, veiem que només li reclama, com el
salvador amb la boca, no és suficient, tot i que molts prediquen. Pau
explica que el rei Agripa a Fets, les instruccions que va rebre de Jesús.
Jesús va dir: "Ara li enviarem [a la] gentils per obrir els seus ulls,
perquè es converteixin de les tenebres a la llum, i de la potestat de
Satanàs a Déu, perquè puguin rebre el perdó dels pecats i herència entre
els santificats per la fe en mi. " Fets 26:17-18
Així, en la ment de Crist, té almenys quatre coses per fer per aconseguir
la seva herència, que és una vida eterna al cel. Aquesta és la invitació
que estic parlant.

QUATRE EXPECTATIVES DE CRIST
--------------------------1. Obre bé els ulls. Això significa que vostè obri el seu cor i escoltar a

Déu i al seu Fill Jesús. Això el portarà al seu cor el missatge que es
presta actualment.
2. Vostè converteixin de les tenebres a la llum. Això vol dir que vostè es
centra en els camins de Déu, no en les formes de l'home.
3. Vostè al seu torn del poder de Satanàs a Déu. Això vol dir que et
penedeixes dels teus pecats i aprofitar el poder de Déu. Això vol dir que
triï per convertir-se en un amb Déu i el seu Fill Jesús.
4. Ets santificada per la fe en Jesús. Això vol dir que són santificats
davant dels ulls de Déu perquè han optat per creure en unigènit Fill de Déu
humà Ð Jesucrist de Natzaret. La teva fe és seguit per l'obediència.

OBEDIÈNCIA espera de Déu
---------------------------"Perquè tant va estimar Déu al món que va donar al seu [unigènit Fill
humans], perquè tot aquell que cregui en ell [Jesús] no es perdi, sinó que
tinguin vida eterna." Joan 3:16
Que meravellós és això vers, però si vostè es va aturar aquí a Joan, que es
perdria el missatge en el verset 36.
"Qui creu en el Fill [Jesús], té vida eterna, i el que no creu en el Fill
no veurà la vida, sinó que la ira de Déu està sobre ell". Joan 3:36
Algunes bíblies estat l'última part més clara que la ira de Déu està sobre
aquells que no obeeixen el Fill. Per tant, no només ha de creure en Jesús,
però vostè ha de creure el que ell va ensenyar i obeir els seus manaments.

CONÈIXER EL CRIST DE DÉU SERVAS
----------------------------Molts cristians han estat enganyats per falses doctrines i ja no conèixer
el Déu que Crist serveix. Pitjor encara, s'han substituït per error a Crist
com el seu Déu. Sabem això perquè la tradició per l'home anomenat doctrina
de la trinitat "ha negat els ensenyaments reals de Jesucrist i Sant Pau a
moltes esglésies. Escolti amb atenció, és important.
Jesús va dir: "Qui creu en mi, no creu en mi, sinó en aquell que em va
enviar." Juan 12:44
Si vostè és un veritable creient en Jesús, escoltar les seves paraules i

que han tornat de nou al seu Pare, el nostre Déu. Això significa que vostè
sap el Pare, Déu Totpoderós, que és conegut com el Senyor, Senyor, Senyor,
i també s'assenyala en els textos hebreu pels quatre personatges YWHW.
Senyor reemplaça YWHW en bíblies per a designar a Déu.
Jesús va dir: "Pujo al meu Pare i al vostre Pare, al meu Déu i vostre Déu."
Juan 20:17
Aquestes són paraules molt simples de Jesús. Parla de Déu a les quals
servim, incloent ell mateix. No obstant això, molts dels que creuen en la
doctrina de la trinitat, no pot acceptar aquestes paraules com s'escriuen.
doctrines perverses ara falsejar i torçar les paraules de Crist amb el
propòsit de la gent que condueix a l'infern. És important conèixer el Déu
que Crist serveix? Sí, ho és, i l'apòstol Pau ens diu per què a 2 Tes. 1:8.
"Quan el Senyor Jesús es revela des del cel amb poderosos àngels de Déu, en
flama de foc [Crist] es venja de A) els que no coneixen Déu, i B) els que
no obeeixen a l'evangeli de nostre Senyor Jesucrist. "
2 Tessalonicencs 1:8
GET DRET DE DÉU IDENTITAT
-----------------------Set ensenyaments de la Bíblia:
1. Crist és el nostre gran sacerdot. Hebreus 7:16-17
2. En totes les coses, Crist va haver de ser fet com els seus germans
humans perquè pogués ser un eficaç gran sacerdot. Hebreus 02:17
3. Els que no creuen que Crist i obeir el Crist, no són realment estalvis.
Joan 3:36
4. Crist ens va ensenyar a adorar i servir només el Pare ", el seu Déu i el
nostre Déu." Mateu 04:10
5. Crist ens va ensenyar a pregar només al Pare, "el seu Déu i el nostre
Déu." Juan 4:23-24; Mateu 06:06
6. Crist ens va ensenyar que ell era el primer de les creacions de Déu.
Apocalipsi 3:14
7. Hi ha set esperits de Déu. Apocalipsi 1:4
"Tem a Déu [que Jesús i Pau va identificar com el pare] i doneu-li glòria,
perquè l'hora del seu judici ha arribat, i l'adoren que va fer el cel i la
terra, el mar i les fonts d'aigua". Apocalipsi 14:7

Pau identifica a Déu com a Pare
--------------------------------Jesús ens va ensenyar que el pare era el seu Déu i el nostre Déu. L'apòstol
Pau ens va ensenyar el mateix de Déu en 1 Corintis capítol 8!
UN DÉU, EL PARE
"No hi ha cap Déu més que un. Doncs encara que hi ha déus anomenats, ja
sigui en el cel ni en la terra (com hi ha molts déus i molts senyors), però
per a nosaltres É
Només hi ha un Déu, el Pare del qual procedeixen totes les coses i
nosaltres som per a ell, i
Un sol Senyor, Jesucrist
Un sol Senyor Jesucrist, per qui són totes les coses, i pel qual vivim. "1
Corintis 8:4-6
Això vol dir que estem de Déu i creats per ell, però nosaltres vivim per
mitjà de Crist Jesús i per la fe en Crist som obedients a Déu.
És la nostra fe en Crist que dóna la benvinguda al seu esperit i l'Esperit
del seu Déu en el nostre cor. Quan operem en la fe, sense tenir totes les
respostes humanes, la porta del nostre cor s'obre al nostre salvador Jesús
i el seu Déu. És la nostra obediència a Déu, que després ens permet superar
aquest món.

SER UN EN ESPERIT
---------------------Els esperits de la meva dona Jackie i jo ens convertim en una sola carn.
Per descomptat, no eren literalment una sola carn, però en termes
espirituals que van ser una sola carn. Érem de la mateixa ment, el mateix
esperit i per això pensem igual en gairebé tot. No eren robots. Tots dos
tenien opinions diferents en moments, però tot i així, estàvem bàsicament
d'acord.
Com que es una amb l'altra, de vegades completat cada frases de l'altre, i
fins i tot sabia el que l'altre estava pensant molt abans que les paraules
van ser dites. Sovint es sentia la seva veu que em parlava o escoltar la
seva ment pensant en mi. El mateix va passar amb ella.

No poden explicar completament aquest punt de vista humà, perquè és un
misteri espiritual que entra en joc quan un llaç d'amor és molt forta entre
dues persones. No obstant això, molts dels que van assumir el compromís
d'amor per a tota la vida pot donar testimoni de la meravella que eren
d'una sola carn amb el seu cònjuge.
Després de la meva dona Jackie va morir el 2003, encara podia sentir els
seus pensaments. Jo sabia el que anava a pensar en totes les situacions.
Per exemple: Quan vaig arribar a la camisa malament, fins i tot podia
sentir en la meva ment el refrany: "No podeu fer servir aquesta camisa amb
els pantalons."

Donar a Déu un cor lleial
---------------------Jackie i jo vam arribar a aquest lloc de la meravella de ser una sola carn,
donant tot el nostre cor l'un a l'altre. Els nostres cors es van cometre i,
sens dubte, lleials l'un a l'altre. Déu no vol altra cosa que un cor
compromès i lleial de la seva part. Si el teu cor és lleial i compromès amb
ell, vostè es sorprendrà de l'aventura que portarà a la seva vida.

ELS ULLS DE DÉU PER CERQUES cors lleials
----------------------------------------"Perquè els ulls de Jehovà Déu [] recorren tota la terra, per mostrar el
seu poder en nom dels que tenen cor [lleials compromesos] per a ell". 2
Cròniques 16:9
Penseu en això! Déu Totpoderós es mostrarà ferm en el seu nom si se li dóna
ell un cor lleial. Tot comença quan acaba d'obrir el seu cor en la fe el
seu Fill Jesús.

Hem nascut de nou per la Paraula de Déu
----------------------------------------Trobaràs la frase néixer de nou usat en la Bíblia en tres llocs: Joan 3:3,
3:7, i en 1 Pere 1:23. Jesús parla a Nicodem a Juan 3:3 confirma que haurà
de néixer de nou per entrar al Regne de Déu. En Joan 3:7-8, Jesús confirma
que néixer de nou vol dir que vostè és nascut de l'Esperit.
Pere ens ensenya de ser "nascut de nou" ve a través de la paraula
"incorruptible de Déu."

"Com que vostè ha purificat les vostres ànimes per l'obediència de la
veritat per mitjà de l'Esperit en l'amor sincer dels germans, s'estimen amb
fervor, amb un cor pur, i renascuts, no de llavor corruptible, sinó de
incorruptible, per la paraula de Déu, que viu i roman per sempre. "
1 Pere 1:22-23
____________
PABLO NASCUT DE NOU FÓRMULA
------------------------"Però què diu?" La paraula és a prop de tu, fins i tot a la boca i en el
teu cor. " (És a dir, la paraula de fe que prediquem): que si amb els
«llavis que Jesús és Senyor i creus en el teu cor que Déu li va aixecar
dels morts, seràs llevat. Perquè amb el cor es creu per justícia i amb la
boca es confessa per a salvació. " Romans 10:8-10

* DOS PARTS PER PABLO NASCUT DE NOU FÓRMULA
--------------------------------------I) amb els «llavis que Déu va ressuscitar Jesús d'entre els morts [que
creuen en la resurrecció], i,
II) Tu creus en la justícia del seu cor cap a Déu. Vostè vol fer la feina
correctament als ulls de Déu.
No es perdi la part II
Molts ministeris de promoure un missatge de que tot el que has de fer és
"boca" que Jesús és el seu Senyor i salvador i, a continuació, tingui vida
eterna. Ara pot veure que Jesús va predicar un missatge diferent i que la
fórmula de Pau la salvació és de dues parts i no només una part en que
"boca a Jesús com el teu Senyor."
Moltes persones ignoren la part II de l'ensenyament de Pau!
Qualsevol persona que accepta plenament que Crist torni de nou a Déu, el
nostre Pare, i veritablement coneix Déu i el fet que Jesús no és Déu. No
adorar Jesús i fins i tot pregar a Jesús. Obeeixen al que Jesús els va
ensenyar: Culte només el Pare, el nostre Déu, i, prega només el Pare en nom
de Jesús. Preguem a Déu en nom de Jesús per honorar el seu sacrifici a la
creu i perquè ell és el nostre Mestre.
Part II és la creença en el nostre cor cap a la justícia de Déu. En altres
paraules, ens convertim en obedients amb la norma justícia de Déu.

Nivell mínim JUSTÍCIA
-----------------------------Jesús ensenya que hi ha és un estàndard de justícia mínim que ha de superar
abans d'entrar al cel
Jesús va dir: "Perquè us dic que si la vostra justícia no sigui més gran
dels escribes i fariseus, que no entrareu al Regne del cel." Mateu 05:20
En el verset anterior, Jesús clarament ens ensenya que hi ha una justícia
normal mínim per entrar al cel. La nostra justícia ha de ser superior a la
dels escribes i fariseus. Sovint pretenia ser just davant de Déu, sinó que
eren dolents, eren hipòcrites.
La justícia simplement vol dir fer la feina correctament als ulls de Déu.
Sovint això pot ser contrastat per ser el contrari del que és correcte als
ulls de l'home. Sabem el que Déu espera de nosaltres, perquè la Bíblia ens
diu tot sobre el caràcter de Déu i dels seus gustos i disgustos.

CAIGUDA AL AMOR A DÉU
-----------------------Molts creuen que la Bíblia és tot sobre Jesús, però això no és cert.
Aquestes persones no reconeixen a Jesús va ser un altre missatger de Déu.
La veritable història en la Bíblia és una gran història d'amor del nostre
Déu que ens va crear i ens va estimar tant que ell enviava i sacrificar el
seu Fill únic ésser humà en un últim intent per donar-nos "La Invitació".
Jesús va dir: "Cal que anunciï el regne de Déu a les altres ciutats també,
perquè per això he estat enviat". Lucas 4:43
"Perquè molts enganyadors han sortit pel món, que no confessen que
Jesucrist ha vingut en carn. Aquest és el enganyador i l'anticrist."
2 Juan 7
Per a ser llevat, la teva boca de confessar la humanitat [que ve en la
carn], la mort en la creu i la resurrecció de Jesús.
"I sabem que el Fill de Déu [Jesucrist] ha vingut i ens ha donat enteniment
perquè puguem conèixer ell [Déu, el Pare] que és veritable, i estem en ell
[Déu, el Pare] que és veritable , [si estem] en el seu Fill Jesucrist.
Aquest [Déu, el Pare] és el Déu veritable i la vida eterna. "
1 Joan 5:20

Si accepta a Jesús Crist en el seu cor com a salvador, ell t'ha portat de
tornada al seu Déu. Vostè té, com jo ho vaig fer caigut Ð en l'amor amb el
nostre Déu Creador que cerca comunió amb nosaltres. En aquest punt, se li
generi il lusió pel seu futur i l'eternitat que vostè voldrà saber més.
Vostè serà fam de la Paraula de Déu i llegir la Bíblia sencera.
Feia més de 31-anys enrere, que em vaig enamorar de Déu. Lluitant amb la
vida semblava la història de mai acabar de la meva existència fins que un
dia Déu va tocar la meva vida d'una manera que jo sabia que era
absolutament real.
La invitació li demana de reconèixer que hi ha més coses en aquesta vida
terrenal del que els seus sentits humà pot detectar. Però hi ha una altra
cara d'aquesta vida, un aspecte espiritual. Si no us feu néixer de nou en
l'esperit, no es pot començar a entendre o per al cas fins i tot de
percebre la veritat completa que existeix en aquesta vida terrenal.
Esdeveniments en la vida passa per moltes raons, però sovint aquests motius
tenen una base espiritual. Déu va enviar el seu Fill com un sacrifici final
pels pecats de la humanitat. En el procés, Déu ens va deixar amb
l'oportunitat de donar un pas de fe.
En sortir en la fe requereix que obrim el nostre cor i deixar que l'Esperit
de Déu i el seu Fill per entrar i ens ensenyen el camí de tornada a la
nostra vida eterna. Aquesta és la seva invitació eterna i que pot ser
l'únic que haurà de rebre en aquesta vida. Escolta a Déu.
DÉU PARLA
---------"Llavors els que temien al Senyor [Déu] va parlar entre si, i va escoltar
el Senyor [Déu] i oïda, així que, un llibre de memòria va ser escrit abans
d'ell per als que temen el Senyor i que pensen en nom seu. seran per a mi,
diu Jehovà dels exèrcits, el dia que jo actuï, les joies de la meva, i jo
els perdonaré, com l'home que perdona el seu fill que li serveix. " A
continuació, tornarà a discernir entre els justos i els injustos, entre el
qual serveix a Déu i un que no serveix a Ell ".
Malaquies 3:16-18
"La salvació pertany al nostre Déu que seu al tron, i l'Anyell Jesús [a la
dreta de Déu]." Apocalipsi 7:11
Jesús va dir: "De cert, de cert us dic: Qui sent la meva paraula i creu en
ell [Déu, el Pare] que em va enviar, té vida eterna, i no vindrà a
condemnació, més ha [ja] passat de mort a [la vida] eterna. " Joan 5:24

Si coneixes el Déu que va enviar a Jesús, ja té vida eterna i no serà
jutjat en el moment de la seva mort.
Jesús va dir: "I aquesta és la vida eterna: que et coneguin a tu [Déu, el
Pare], l'únic Déu veritable, ja Jesucrist a qui has enviat."
Joan 17:3
Jesús va dir: "El meu doctrina no és meva, sinó del [Déu, el Pare] que em
va enviar." Joan 7:16
Déu sempre ha volgut el millor per la seva vida. La seva invitació per a
una vida eterna no només començar amb Jesús. Una expressió de gran amor de
Déu per a vostè pot ser trobat en el capítol 18 d'Ezequiel. Des del
començament de la història es troba Déu esperant el millor de nosaltres i
esperant que al seu torn, lluny de la maldat i d'una vida de justícia.
La justícia ens porta a la comunió amb Déu. Això és quan veritablement a
ser el seu poble per a l'eternitat.
És una elecció de Déu, en la fe, sabent que només som viatgers aquí a un
viatge terrenal temporal. El nostre gran decisió a la terra quedarà a
acceptar la realitat que Déu existeix i que la vida transcendeix aquesta
existència. Conèixer en els nostres cors que com Jesús va ser ressuscitat,
de manera que la voluntat de Déu ens ressuscitarà.
"No estimeu el món ni les coses en el món. Si algú estima el món, l'amor
del Pare no està en ell." 1 Joan 2:15
Jesús va dir: "És l'Esperit qui dóna vida, la carn per a res aprofita. Les
paraules que jo us he parlat són esperit i són vida." Joan 6:63
Jo sóc l'apòstol Edward. Escric per arribar a les ànimes amb la invitació
de Déu d'una vida eterna. Aquesta és "la invitació" que presento aquí. No
obstant això, jo escric sobretot a aquelles ànimes que afirmen la salvació
per mitjà de Crist, però han estat enganyats a pensar que Crist és Déu.
Molts cristians no conèixer el Déu que Crist serveix. Si aquest és el teu
cas, la teva vida eterna està en qüestió. Vostè ha d'estar bé amb Déu i
rebutjar la apostasia Església que té la gent ara pregar i adorar Jesús en
lloc del Déu que Jesús es va servir i va ensenyar sobre nosaltres.
Qualsevol persona que adora el Fill de Déu com "Déu el Fill" comet
idolatria als ulls de Déu. Aquestes persones no són veritablement estalvis,
sinó que estan en "aigua calenta espiritual". Adoració de Jesús és el
mateix que adorar cap sacerdot o pastor. Déu ha dit que a cap altre déu de
fora d'ell. Això inclou el seu fill.

Estudi de les Escriptures esmentades en aquest capítol [INVITACIÓ] amb
molta cura. Mentre que en l'Esperit, Déu li va donar a aquestes Escriptures
a mi per al seu benefici. Això és aplicable a pràcticament tots els
capítols d'aquest llibre d'altres també. [Em refereixo als Set Últims Temps
Els missatges de el llibre de Déu, que es pot trobar en línia en http://
www.sevenmessages.com. Si us plau, obre el teu cor a la Paraula de Déu i
deixar que Jesucrist, el nostre Mestre, es converteixen en l'exemple de
seguir tot el camí de tornada a casa celestial pròpia.
Feu això i no només l'amor de Jesús i el sacrifici que va fer pels nostres
pecats a la creu, també caurà en amor amb Déu. Vostè pot trucar a HIM Pare
Celestial en totes les seves oracions.
PREGÀRIA APÒSTOL
---------------Pare Celestial i Déu del meu germà de Jesús Crist, que és el nostre Mestre,
escolta la meva pregària. Beneeix a tota ànima que llegiu aquest capítol i
s'obre el seu cor el vostre Fill Jesús i també al seu esperit. I, a tots
els que resen per sota de l'oració i acceptar la seva invitació, de retenir
el penediment.
Edward Apòstol
PREGÀRIA PER ACCEPTAR INVITACIÓ DE DÉU
--------------------------------Pare Déu, accepto aquesta invitació especial dels seus a una vida eterna al
cel.
Confesso amb la meva boca que tu aixecar a Jesucrist d'entre els morts i
que ell és el primer de molts éssers humans seran ressuscitats per estar
amb vostès, com a fills i filles SEVA.
Crec en el meu cor per justícia i faré el meu millor esforç per viure una
vida justa als ulls. Vaig a seguir l'exemple de Jesús i ser fidel a la meva
pròpia mort.
Pare, et agraeixo que vostè i el seu fill es convertirà en un amb mi per
ajudar-me a superar aquesta vida terrenal. Sé que això ens farà d'una sola
ment, i que el seu esperit es viuen dins meu per guiar el meu camí de
tornada a casa. Ensenya'm maneres teu senyor. [Nota: Signatura i data en
què la seva pregària a Déu.

LA CLAU per desbloquejar la ESCRIPTURA
---------------------------

Si es manté la relació entre Déu i el seu Fill unigènit humans Jesucrist
dret va a entendre la seva Santa Bíblia i la invitació de Déu a una vida
eterna serà de veritat. Aquesta relació és la clau per aconseguir la
comprensió de la Paraula de Déu. No tracti d'interpretar l'Escriptura amb
la doctrina de la trinitat, sinó que fa a Jesús un mentider en versos
senzills com ara Joan 8:40 i Juan 20:17. També fa un mentider Pau en
aquests versos senzills com 1 Timoteu 2:5 i 1 Corintis 8:6.

