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Otevřete své srdce
-----------------Přesně, co to znamená otevřít své srdce k Bohu a Jeho jednorozeného Syna
člověka Ježíše? No, je to opravdu docela jednoduché, pokud se nad tím

zamyslíte. Nemá všichni máte rádi zaujímají zvláštní místo "v srdci", kde
radost, štěstí, smutku a dokonce i zármutek nebo zlomené srdce může dojít?
Pokud se rozhodnete milovat někoho, můžete otevřít své srdce, aby veškeré
emoce spojené s láskou. Totéž nastane u Boha. Chce být v tomto zvláštním
místě zvaném vaše srdce. Ježíš nám dává druhou šanci nabídka klepe na dveře
našich srdcí nás žádá, abychom "otevřít".
Dobrý den! Víte, že život začíná po naší pozemské cesty končí? Víte o
"pozvání" od Boha?
Všechny vaše srdce
----------------Bůh poslal Ježíše, aby nám připomínají, opět, že "království nebeské", je
skutečné. Že existuje posmrtný život pro ty, kdo budou činit pokání a
vrátit se zpět k Bohu. Ježíš nebyl první, kdo nabízí nám tuto výzvu k
životu věčnému.
Bůh řekl: "Budete mě hledat, když budete hledat na ME s celým svým srdcem!"
Jeremiáš 29:13
K tomu, aby vás hledat Boha celým svým srdcem, budete muset uznat, že Bůh
existuje a krok do oblasti víry.
"Ale bez víry je nemožné zalíbit se HIM, pro ten, kdo přichází k Bohu, musí
věřit, že je [existuje], a že má odplatu těm, kteří pilně hledají ho."
Židům 11:6

SVÁ VÍRA
------------------Ty k Bohu, celým svým srdcem ve víře. Cvičení víra znamená, že nemusíte mít
všechny odpovědi. Pokud jste měli odpověď, by se nemusíte víru / naději.
"Víra je podstata věcí, doufáme, důkaz, co nevidíme." Židům 11:1
"Víra přichází o sluch, a slyšení skrze slovo Boží." Římanům 10:17
Čím více budete vědět, Boží slovo, tím snadnější je pro víru. Pouze
projevuje víru, se můžete stát narozený-znovu. Ty byly nejprve narozený z
ženy] [masa. Stát se narodil opět znamená, že jste narodilo z Ducha, které
se vracejí do uznávajíce, že tvůj Bůh, náš Stvořitel.
Vrátíte se k Bohu tím, že vykonává víru dítěte tím, že přijímá Boží slovo
jako pravda.

STÁT Born Again
----------------Mnozí kázat, že jste se narodili znovu přijetí Ježíše Krista jako svého
Spasitele. Nicméně, toto není úplná pravda o spasení. Přijímání Krista jako
Spasitele, musí jít nad rámec jen plácání jej jako Pána.
Ježíš řekl: "Ne každý, kdo mi říká 'Pane, Pane' vstupuje do království
nebeského, ale ten, kdo činí vůli mého Otce [Bůh] v nebi." Matthew 7:21
Ježíš odmítá mnoho křesťanů, kteří tvrdí, že je jejich spasitelem. My
nemusíme hádat proč, protože Ježíš nám říká, proč se ve verších 23.
Ježíš řekl: "Já prohlašuji, aby jim [lidem, kteří Krista odmítá], Nikdy
jsem vás neznal; Jděte ode mne, vy, kteří praxi bezpráví."
Matthew 7:23
JESUS 'NÁVOD NA PAUL
--------------------------Takže ve vlastním slova Ježíše ', vidíme, že právě prohlašovat ho jako
Spasitele s našimi ústy, nestačí navzdory tomu, co mnoho lidí kázat. Paul
vysvětluje Král Agrippa ve Skutcích, pokyny dostal od Ježíše.
Ježíš řekl: "Já teď poslat [k pohanům] otevřít své oči a aby se obrátili od
tmy ke světlu, a z moci ďábelské k Bohu, že mohou získat odpuštění hříchů a
dědictví mezi ty, kteří jsou posvěceni vírou ve mne. " Skutky 26:17-18
Takže na mysli Kristova, máte alespoň čtyři věci udělat, aby se vaše
dědictví, který je věčný život v nebi. To je výzva mluvím.

ČTYŘI očekávání CHRIST
--------------------------1. Můžete otevřít oči. To znamená, že otevře své srdce a naslouchat Bohu a
Jeho Syna Ježíše. To budete mít na své srdce poselství nyní uveden.
2. Ty zase od tmy ke světlu. To znamená, že se člověk soustředí na způsoby,
jak Boží, ne na cesty člověka.
3. Ty zase z moci ďábelské k Bohu. To znamená, že jste činili pokání ze
svých hříchů a klepněte na Boží moc. To znamená, že se rozhodnete stát se
jedním s Bohem a Jeho Syna Ježíše.

4. Jste posvěceni skrze víru v Ježíše. To znamená, že jsou svatí před
Bohem, v očích, protože jste se rozhodli věřit jen v Boží jednorozený Syn
člověka d Ježíše Krista Nazaretského. Vaše víra je pak následuje
poslušnost.

Poslušnost očekávání BŮH
---------------------------"Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného [lidských] Syna,
aby žádný, kdo v něho věří, [Ježíš], nezahynul, ale měl život věčný." John
3:16
Jaké nádherné verše to je, ale pokud jste jej zastavili tady v John, byste
minout zprávu ve verši 36.
"Kdo věří v Syna [Ježíše], má věčný život, a kdo nevěří, že syn nebude
vidět život, ale hněv Boží zůstává na něm." John 3:36
Některé Biblí stát poslední část jasnější v tom, že hněv Boží, zůstává na
ty, kdo nejsou povolní Syna. Proto musíte nejen věřit v Ježíše, ale musíte
věřit tomu, co učil a poslouchat jeho příkazy.

Vědět, Bůh CHRIST DORUČENÉHO
----------------------------Mnozí křesťané byli uvedeni v omyl tím, falešné doktríny, a už vím, Bůh, že
Kristus sloužil. Horší je, že mají chybně nahrazeno Krista jako svého Boha.
Víme to, protože člověkem tradice nazývá "Trojice doktrína", má negoval
skutečné učení Ježíše Krista a Pavla v mnoha kostelech. Poslouchejte
pozorně, je to důležité.
Ježíš řekl: "Kdo věří ve mne věří, ne ve mně, ale v Toho, který mě poslal."
John 12:44
Pokud jste opravdový věřící v Ježíše, poslouchat jeho slova, a vy jste se
vrátil zpět k jeho otci, náš Bůh. To znamená, že jste poznali Otce, Bůh
všemohoucí, který je známý jako Jahve, Jehova, Hospodin, a také označené v
hebrejské texty, které čtyři znaky YWHW. Hospodin nahradí YWHW in Bible pro
označení Boha.
Ježíš řekl: "Já jsem vzestupně k otci a otce svého, a ke svému Bohu ak
vašemu Bohu." John 20:17

Jedná se o velmi jednoduché Ježíšova slova. On mluví o Bohu, že jsme
všichni slouží, včetně on sám. Nicméně, mnoho kdo věřit v trojici učení,
nepřijme tato slova tak, jak jsou psány. Perverzní doktríny nyní narušují a
twist slova Kristova za účelem vedení lidí do pekla. Je důležité vědět,
Boha, že Kristus sloužil? Ano, to je, a apoštol Pavel nám říká, proč v 2
Sol. 1:8.
"Když je Pán Ježíš zjevuje z nebe s Boží mocnými anděly, budou v plameni
ohně [Kristus] pomstít), ty, kteří neznají Boha, a B), kteří nejsou
poslušni evangelia našeho Pána Ježíše Krista. "
2 Tesalonickým 1:08
GET Boží IDENTITY PRÁVO
-----------------------Sedm Bible Učení:
1. Kristus je náš velekněz. Židům 7:16-17
2. Ve všech věcech, Kristus musel být jako jeho lidské bratry, aby mohl být
účinný High Priest. Židům 2:17
3. Ti, kdo nevěří Krista a poslouchejte Kristus ve skutečnosti nejsou
uloženy. John 3:36
4. Kristus nás učí uctívat a sloužit pouze otec, "svého Boha a našeho
Boha." Matthew 4:10
5. Kristus nás učí modlit se pouze k Otci ", jeho Bůh a náš Bůh." John
4,23-24; Matthew 06:06
6. Kristus nás učí, že on byl první výtvory Boží.
Zjevení 3:14
7. Je jich tam sedm duchů Božích. Zjevení 1:04
"Bojte se Boha [kdo Ježíše a Pavla identifikována jako otec], a vzdejte mu
chválu, pro hodina jeho soudu přišla, a uctívat toho, kdo učinil nebe i
zemi, moře a prameny vod." Zjevení 14:7

PAUL označuje Boha jako Otec
--------------------------------Ježíš nás učil, že otec, svého Boha, a také náš Bůh. Apoštol Pavel nás učí
totéž o Bohu v 1 Korintským kapitole 8!

Jeden Bůh, otec
"Neexistuje žádný jiný bůh, ale jeden. Neboť i když jsou tak-zvané bohy, ať
už v nebi nebo na zemi (jako existuje mnoho bohů a mnoho pánů), ale pro nás
É
Existuje jen jeden Bůh, Otec, z nichž jsou všechny věci a my za ním, a
ONE Pána, Ježíše Krista
Jeden Pán Ježíš Kristus, skrze něhož je všecko, a skrze koho žijeme. "1
Korintským 8:4-6
To znamená, že jsme z Boha, a vytvořil ho, ale žijeme v Kristu Ježíši, a
vírou v Krista jsme poslušni Bohu.
To je naše víra v Krista, který vítá svého ducha a Ducha svého Boha do
našeho srdce. Když jsme se pracovat ve víře, aniž by všechny lidské
odpovědi, dveře do našeho srdce otevírá široký, aby našeho Spasitele Ježíše
a Boha svého. Je to naše poslušnost k Bohu, pak nám umožní překonat tento
svět.

Se stal jedním Ve studii SPIRIT
---------------------Duchové moje manželka Jackie a já jsem se stal one-maso. Samozřejmě, že
jsme nebyli doslova jedno tělo, ale v duchovní hlediska jsme byli jedno
tělo. Byli jsme ve stejné mysli, stejném duchu, a protože toto jsme si
mysleli, tak i na skoro všechno. Nebyli jsme roboti. Oba jsme měli jiné
názory na časy, ale pořád jsme byli v podstatě z jedné mysli.
Protože jsme byli s každým jiným, často úspěšně navzájem věty a dokonce
věděl, co ten druhý myslí dlouho předtím, než slova byla vyřčena. Často
jsem slyšel její hlas mluví ke mně, nebo slyšet její mysl přemýšlet o mně.
Totéž se stalo s ní.
Nemohu zcela vysvětlit z hlediska lidského, protože je to duchovní
tajemství, které přichází do hry, když láska vazba je velmi silná mezi
dvěma lidmi. Nicméně, mnoho lidí, kteří se zavázali k lásce na celý život
mohou dosvědčit, že úžas, že oni byli jeden-tělo se svého manžela.
Poté, co moje žena Jackie zemřel v roce 2003, mohl jsem stále slyšel její
myšlenky. Věděl jsem, co si bude myslet, v každé situaci. Například: Když
jsem sáhl po špatné košili, mohl jsem dokonce slyšel ji v mé mysli říká:
"Nemůžeš nosit tričko s těmito kalhoty."

Dát Bohu věrní HEART
---------------------Jackie a já jsem dostal na toto místo úžas z bytí jeden-tělo tím, že
všechny naše srdce k sobě navzájem. Naše srdce byly spáchány, a nepochybně
loajální ke každému jiný. Bůh chce, nic méně, než závazek a loajální srdce
od vás. Pokud vaše srdce je věrný a oddaný HIM, budete ohromeni
dobrodružství HE přinese do vašeho života.

Očích Boha hledá loajální srdce
----------------------------------------"Pro očích Hospodina, [Bůh] zmateně pobíhat po celé zemi, ukazovat sebe
silné jménem těch, jejichž srdce je loajální [spáchán] k němu." 2
Paralipomenon 16:9
Přemýšlejte o tom! Bůh Všemohoucí se zobrazí sám silný na váš účet, pokud
mu dáte loajální srdce. Vše začíná, když jste právě otevřít své srdce ve
víře Jeho Syna Ježíše.

Rodíme se znovu přes SLOVO BOŽÍ
----------------------------------------Najdete zde narodil fráze znovu použit v Bibli ve třech lokalitách: John
3:3, 3:07, a, v 1 Peter 1:23. Ježíš mluví s Nikodémem potvrzuje, John 3:03,
že budete muset být narozen znovu vstoupit do Božího království. V John
3:7-8 Ježíš potvrzuje, že se znovu narodil znamená, že jste se narodili z
Ducha.
Peter nás učí, že stát se "znovu narodili" přichází skrze "neúplatný slovo
Boží."
"Protože jste očistili své duše v poslušnosti pravdě skrze Ducha v upřímné
lásce bratří, se navzájem milovali upřímně s čistým srdcem, které byly
znovu narodili, nikoli z porušitelného semene, ale neporušitelného, skrze
slovo Boží, která žije a zůstává navždy. "
1 Petr 1:22-23
____________
PAUL'S Born Again FORMULA
------------------------"Ale co to znamená? 'Slovo je blízko vás, a to i v ústech a ve tvém

srdci.' (To je slovo víry, které hlásáme): že Vyznáš-li svými ústy Ježíše
jako Pána a věřit ve svém srdci, že Bůh ho vzkřísil z mrtvých, budeš
spasen. Pro s Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k ke spáse. "
Římanům 10:8-10

* Dvě části Pavla Born Again FORMULA
--------------------------------------I) Vyznáš se svými ústy, že Bůh vzkřísil Ježíše z mrtvých [věříte ve
zmrtvýchvstání], a,
II) Věříte v spravedlnosti tvé srdce k Boží. To chcete udělat, co je
správné v Božích očích.
Nezapomeňte část II
Mnohé resorty podporují myšlenku, že všichni, co musíte udělat, je "ústa",
že Ježíš je Pán a Spasitel a potom měl život věčný. Nyní můžete vidět, že
Ježíš kázal jiné zprávy a že Paul je spása vzorec je ze dvou částí, a ne
jen jedné straně, kde si "ústy Ježíše jako svého Pána."
Mnoho lidí ignoruje část II výuky Pavla!
Každý, kdo plně akceptuje Kristus se vrací zpět k Bohu, našemu Otci, a
skutečně zná Boha, a skutečnost, že Ježíš není Bůh. Nemají uctívání Ježíše,
nebo dokonce se modlit k Ježíši. Jsou však poslušny, co Ježíš učil:
Uctívání pouze Otce, našeho Boha, a modlete se pouze Otci ve jménu Ježíše
'. Modlíme se k Bohu ve jménu Ježíše 'ctít jeho oběť na kříži, a protože on
je náš učitel.
Část II je víra v našich srdcích k Boží spravedlnost. Jinými slovy, my se
poslušní spravedlnosti standard Boží.

MINIMÁLNÍ spravedlnost STANDARD
-----------------------------Ježíš učí existuje minimální Spravedlnost Standard jsme musí být vyšší než
před vstupem do nebe
Ježíš řekl: "Neboť pravím vám, že pokud vaše spravedlnost převyšuje
spravedlnost zákoníků a farizeů, budete v žádném případě vejde do
království nebeského." Matthew 5:20
Ve výše uvedeném verši, Ježíš jasně učí nás je minimum spravedlnost

standard se dostat do nebe. Naše spravedlnost musí být delší než zákoníci a
farizeové. Často předstíral, že je spravedlivé s Bohem, ale místo toho byli
zlí, byli pokrytci.
Spravedlnost prostě znamená, že to, co je správné v Božích očích. Často to
může být porovnáno jako opak toho, co je správné v jeho očích. My víme, co
Bůh očekává od nás, protože Bible nám říká všechno o povaze boha a jeho
libosti a nelibosti.

Zamilovat se s Bohem
-----------------------Mnozí věří, že Bible je celá o Ježíši, ale to není pravda. Tito lidé
nedokáží uznat Ježíš byl jiný posel od Boha. Skutečný příběh v Bibli je
velký milostný příběh o našem Bohu, který nás stvořil a miluje nás tak moc,
že on by posílat a obětovat jeho jediný lidský syn v poslední pokus, aby
nám "Pozvání".
Ježíš řekl: "Musím zvěstovat Boží království do jiných měst také proto, že
pro tento účel jsem poslal." Luke 4:43
"Pro mnoho podvodníci odešli do světa, kteří nemají vyznávají Ježíše Krista
jako příchod v těle. To je svůdce a antikrist."
2 John 7
Chcete-li se zachránil, musí váš ústa přiznat lidskost [příchod v těle],
smrt na kříži a vzkříšení Ježíše.
"A my víme, že Boží Syn [Ježíš Kristus] přišel a dal nám pochopit, že jsme
ho poznali [Bůh je] OTEC je pravda, a jsme v něm [Bůh,] OTEC je pravda
[pokud jsme] v jeho Synu Ježíši Kristu. Tento [Bůh Otec] je pravý Bůh a
život věčný. "
1 John 5:20
Máte-li přijmout Ježíše Krista do svého srdce jako Spasitele, má vás
přivedlo zpět k svému Bohu. Ty mají, stejně jako já d zamiloval našeho
Stvořitele Boha, který se snaží s námi obecenství. Na tomto místě, budete
nadšeni svou budoucnost věčnosti a budete chtít vědět víc. Budete mít hlad
pro slovo Boží, a bude číst celou Bibli.
To bylo více než 31-lety, že jsem se zamiloval do Boha. Zápasí s životem se
zdálo, jako nikdy nekončící příběh o mé existence, až jednoho dne Bůh dotkl
mého života takovým způsobem, že jsem absolutně věděl, že je skutečný.
Pozvání vás žádá, abyste na vědomí, že existuje více děje v tomto pozemském

životě, než to, co vaše lidské smysly může objevit. Tam je druhá strana
tento život, duchovní. Pokud jste se znovu narodil v duchu, nemůžete začít
chápat, nebo na to přijde i vnímat plnou pravdu, že existuje v tomto
pozemském životě.
Události v životě stane, z mnoha důvodů, ale často z těchto důvodů mají
duchovní základ. Bůh poslal svého Syna jako poslední oběť za hříchy
lidstva. V procesu, Bůh nás nechal se příležitost vystoupit ve víře.
Vykročí ve víře vyžaduje, abychom se otevřít naše srdce a nechte Ducha
Božího a Jeho Syna, aby vstup do a učí nás cestou domů, aby náš život
věčný. To je tvůj věčný pozvání, a to může být jen jeden, budete někdy
dostane v tomto životě. Poslouchejte Boha.
Bůh mluví
---------"Tak ty, kteří se bojí Hospodina, [Bůh] promluvil k jednomu jiný, a
Hospodin [Bůh] poslouchal a slyšel, tak byla pamětní kniha psaný před ním
pro ty, kteří se bojí Hospodina, a kdo meditovat o jeho jméno. ' Musí být
můj, praví Hospodin zástupů, v den, kdy jsem se, aby jim své šperky, a budu
šetřit jako člověk ušetří jeho vlastní syn, který mu slouží. ' Pak jste se
znovu rozlišit mezi spravedlivým a bezbožným, mezi tím, kdo slouží Bohu, a
ten, kdo není mu sloužit. "
Malachiáš 3:16-18
"Salvation patří k našemu Bohu, který sedí na trůnu, a Beránkovi [Ježíše na
pravici Boží]." Zjevení 7:11
Ježíš řekl: "Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří v něho,
[Bůh, Otec], který mě poslal, má věčný život, a ne přijít do rozsudku, ale
[už] přešli ze smrti do [věčný] život. " John 5:24
Pokud víte, že Bůh, který poslal Ježíše, máte již věčný život, a nebudete
souzeni v době svého úmrtí.
Ježíš řekl: "A to je věčný život, aby poznali, YOU [Bůh Otec], jediného
pravého Boha, a Ježíše Krista, které jste poslal."
John 17:3
Ježíš řekl: "Mé učení není mé, ale [Bůh Otec], který mě poslal." John 7:16
Bůh má vždycky chtěl to nejlepší
život nebyl jen začít s Ježíšem.
kapitole Ezechiel 18. Od počátku
silách, a doufal, že bychom zase

pro tvůj život. Jeho pozvání na věčný
Výraz velké Boží lásky k vám lze nalézt v
historie najdete Boha doufat v našich
od svévole a život spravedlnosti.

Spravedlnost nás přivádí do společenství s Bohem. To je, když jsme se
skutečně stal jeho lidi na věčnost.
Je to volba pro Boha, ve víře, vědouce, že jsme jen cestovatelé zde na
dočasné pozemské cesty. Naše velké rozhodnutí na zemi, bude akceptovat
skutečnost, že Bůh existuje a že život opravdu přesahuje tento existence.
Vědět, v našich srdcích, že Ježíš byl vzkříšen, takže Bůh vzkřísí nás.
"Copak láska na světě, nebo věci na světě. Jestliže někdo miluje svět,
láska Otcova v něm není." 1 John 2:15
Ježíš řekl: "Je to Duch, kdo dává život, tělo zisky nic. Slova, která vám
mluvím já, jsou Duch a jsou život." John 6:63
Jsem apoštol Edward. Píšu dosáhnout duše pozvání Boží život věčný. To je
"pozvání" I zde přítomné. Nicméně, jsem hlavně psát ty duše, kteří tvrdí,
spasení skrze Krista, ale byl uveden v omyl si myslet, že Kristus je Bůh.
Mnozí křesťané neznají Boha, že Kristus sloužil. Pokud je to vy, váš věčný
život je v otázce. Musíte se dostat právo s Bohem a odmítají odpadnutí
církve, která má dnes lidé modlí k uctívání Ježíše a místo Boha, že Ježíš
sám sloužil, a učil nás.
Každý, kdo uctívá Boží Syn jako "Bůh Syn" zavazuje modlářství v Božích
očích. Takoví lidé nejsou skutečně spaseni, ale místo toho jsou v "duchovní
horké vody." Uctívání Ježíše je stejný jako uctívat jakýkoli kněz nebo
pastor. Bůh řekl, aby měl žádný jiný Boží kromě něho. To zahrnuje Jeho
Syna.
Studium Písma uvedené v této kapitole [POZVÁNKA] velmi pečlivě. Zatímco v
Duchu, Bůh dal tyto Písmo se mi ve Váš prospěch. To se týká prakticky všech
dalších kapitolu v této knize stejně. [Mám na mysli sedm End-Times Zprávy z
knihy Bůh, který lze nalézt na internetové adrese http://
www.sevenmessages.com. Prosím, otevřít své srdce Božímu slovu a nechat
Ježíše Krista, našeho učitele, stát se například můžete sledovat celou
cestu zpět do své vlastní nebeského domova.
Udělejte to a budete nejenom milovat Ježíše a oběť, on dělal za naše hříchy
na kříži, budete také zamilujete s Bohem. Můžete volat HIM Nebeského Otce
ve všech svých modlitbách.
Apoštol modlitba
---------------Nebeský Otec a Bůh můj bratr Ježíše Krista, který je náš učitel, slyší mou
modlitbu. Žehnej každé duše, která čte této kapitoly a otevřít své srdce

Tvého Syna Ježíše a také vašeho ducha. A všem, kteří modlit modlitbu níže a
přijmout vaše pozvání, grant je pokání.
Apoštol Edward
Modlitbě k přijetí Božího pozvání
--------------------------------OTEC Bože, já přijmout toto zvláštní pozvání tvoje na věčný život v nebi.
Musím přiznat, svými ústy, že jste vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých a že je
prvním z mnoha lidí být vzkříšen, aby se s tebou, jako vaši synové a dcery.
Věřím, že v mém srdci spravedlnost k a já budu dělat moje nejlepší žít
spravedlivý život ve vašich očích. Budu následovat příkladu Ježíše a být
věrný až do své vlastní smrti.
Otče, děkuji ti, že ty i tvůj syn se stane jedním se mnou, aby mi pomohl
překonat tento pozemský život. Vím, že to bude dělat nám jeden mysli a že
váš duch bude přebývat ve mně jako vodítko pro mou cestu zpátky domů. Nauč
mě svých cestách Hospodinu. [Poznámka: Přihlaste se a datum vaše modlitba k
Bohu.

Key to UNLOCK bible
--------------------------Pokud budete udržovat vztah mezi Bohem a Jeho jednorozeného Syna Ježíše
Krista lidské rovně, budete rozumět vaší Bibli a Boží pozvání na věčný
život bude pro skutečné. Tento vztah je klíčem k úspěšnému pochopení Boží
slovo. Nesnažte se vykládat Písmo pomocí trojice doktrína, to dělá Ježíš
lhář v takových jednoduchých verších jako John 8:40 a John 20:17. To také
dělá Paul lhář v takových jednoduchých verších jak 1 Timoteovi 2:5 a 1
Korintským 08:06.

