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Open Up Your Heart
-----------------Aivan mitä se tarkoittaa avata sydämesi Jumalalle ja ainokaisen ihmisen

Poikasi Jeesuksen? No, se on oikeastaan aika yksinkertainen jos ajattelee
sitä. Eivätkö kaikki rakastat oma erityinen asemansa "sydämessäsi" jossa
iloa, onnea, surua ja jopa surua tai kova voi tapahtua?
Kun valitset rakastaa jotakuta, voit avata sydämesi kaikki tunteet, jotka
liittyvät kyseiseen rakkaus. Sama tapahtuu Jumalan kanssa. Hän haluaa olla,
että erityinen paikka nimeltä sydämesi. Jeesus antaa meille toisen
mahdollisuuden tarjous ovella sydämemme vaatii meitä "avata."
Hei! Tiedätkö, että elämä alkaa kun maallisen matkan päästä? Tiedätkö
"Kutsu" Jumalan?
Koko sydämestäsi
----------------Jumala lähetti Jeesuksen muistuttaa meitä jälleen kerran, että "taivasten
valtakunta" on todellinen. Tämä on kuolemanjälkeisestä elämästä niille,
jotka katuvat ja palaa takaisin Jumalan luo. Jeesus ei ollut ensimmäinen,
joka meille tämän kutsun iankaikkiseen elämään.
Jumala sanoi: "Sinä löydät minut, kun etsit minua koko sydämestäsi! Jeremia
29:13
Jotta voit etsiä Jumalaa kaikesta sydämestäsi, sinun on tunnustettava, että
Jumala on olemassa ja astua valtakuntaan uskon.
"Mutta ilman uskoa on mahdotonta miellyttää häntä, sillä hän joka tulee
Jumalan täytyy uskoa, että hän on [olemassa] ja että hän palkitsee ne,
jotka etsivät häntä." Hepr 11:06

HARJOITUS uskosi
------------------Kun lähestyt Jumalaa koko sydämestäsi uskossa. Kuntoilu usko tarkoittaa
sinulla ei ole kaikkia vastauksia. Jos sinulla olisi vastauksia, et
tarvitse uskoa / toivoa.
"Nyt usko on luja luottamus, mitä toivotaan, sen mukaan, mikä ei näy." Hepr
11:01
"Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuuleminen Jumalan sanaa." Roomalaiset
10:17
Mitä enemmän tiedämme Jumalan sanaa, sitä helpompaa se on uskoa. Vain
käyttämällä usko voit tulla uudestisyntynyt. Olit ensimmäinen syntynyt
nainen [liha]. Becoming Uudestisyntyminen tarkoittaa, että olet syntynyt

Hengestä palaamalla ja tunnustavat sinun Jumalasi, Luojamme.
Sinun palata Jumalan käyttämällä uskoa lapsen hyväksymällä Jumalan Sanan
totuuden.

Syntyä uudesti
----------------Monet saarnaavat, että olet syntynyt uudelleen hyväksymällä Jeesuksen
Kristuksen Vapahtajan. Tämä ei kuitenkaan ole täydellinen totuus
pelastuksen. Hyväksyminen Kristus pelastajaksi on mentävä juuri
suussapitämisaikaa hänet Herraksi.
Jeesus sanoi: "Ei jokainen joka sanoo minulle: 'Herra, Herra" tulee
taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee Isän tahto [Jumala] taivaassa.
" Matthew 7:21
Jeesus torjuu monet kristityt, jotka väittävät, että hän on niiden
pelastaja. Meillä ei tarvitse arvailla miksi, koska Jeesus kertoo meille,
miksi jakeessa 23.
Jeesus sanoi: "Minä julistan heille [niitä ihmisiä, jotka Kristuksen
torjuu], en ole koskaan teitä tuntenut; poiketa minä, sinä, joka
käytännössä laittomuudet."
Matthew 7:23
Jeesuksen OHJEITA PAUL
--------------------------Eli Jeesuksen omat sanat, huomaamme, että juuri väittäen häntä, sillä
Vapahtajan suumme, ei riitä vaikka mitä monet ihmiset saarnaavat. Paul
kertoo kuningas Agrippa tekojen, ohjeita hän sai Jeesukselta.
Jeesus sanoi: "Minä nyt lähettää sinulle [pakanain puoleen] avaamaan
silmänsä ja kääntää ne pimeydestä valoon ja Saatanan voima on Jumalan, että
he voivat saada syntien anteeksiantamuksen ja perinnön joukossa
pyhitettävillä uskon itseeni. " Säädökset 26:17-18
Eli Kristuksen mielessä, sinulla on ainakin neljä asiaa tehdä, niin saat
perintö, joka on iankaikkinen elämä taivaassa. Tämä on kutsu puhun.

NELJÄ ODOTUKSET KRISTUKSEN
---------------------------

1. Olet avaa silmäsi. Tämä tarkoittaa, avaa sydämesi ja kuunnella Jumalan
ja Hänen Poikansa Jeesuksen. Että otat sydämeesi viesti nyt annettu.
2. Teet pimeydestä valoon. Tämä tarkoittaa, että voit keskittyä Jumalan
teitä, ei ihmisen tavoin.
3. Teet siitä saatanan vallasta Jumalan. Tämä tarkoittaa, että parannuksen
synneistäsi ja hyödynnetään Jumalan. Se tarkoittaa, että päätät tulla
yhdeksi Jumalan kanssa ja hänen Poikaansa Jeesukseen.
4. Olet pyhitetään uskon kautta Jeesukseen. Tämä tarkoittaa, että olet
tehnyt pyhän Jumalan edessä silmissä, koska olet valinnut uskoa Jumalan
ainokaisen ihmisen Poika Ð Jeesus Kristus Nasaretilainen. Sinun uskosi on
sitten seuraa kuuliaisuudesta.

TOKO odotuksia GOD
---------------------------"Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että Hän antoi ainokaisen
[ihmisen] Poikansa, ettei joku uskoo häneen [Jeesus] ei hukkuisi, vaan
saisi iankaikkisen elämän." John 3:16
Mikä ihana jae tämä on, mutta jos jäit täällä John, te harhaisku viesti
jakeessa 36.
"Joka uskoo Poikaan [Jeesus] on ikuinen elämä, ja hän joka ei usko Pojan ei
näe elämää, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä." John 3:36
Jotkut raamattuja valtio viimeinen osa selvemmin, että Jumalan viha pysyy
niille, jotka eivät tottele Poikaa. Siksi sinun on paitsi usko Jeesukseen,
mutta sinun täytyy uskoa, mitä hän opetti ja tottelemaan hänen komentoja.

Tietäen JUMALA KRISTUKSEN tarjoillaan
----------------------------Monet kristityt ovat harhaan vääriä oppeja eikä enää tiedä, Jumala, Kristus
toimi. Mikä pahempaa, he ovat virheellisesti korvata Kristus heidän
Jumalansa. Tiedämme tämän, koska ihmisen perinne nimeltä "Kolminaisuusoppi"
on romutettu todellinen Jeesuksen Kristuksen opetuksia ja Paul monissa
kirkoissa. Kuuntele tarkasti, se on tärkeää.
Jeesus sanoi: "Joka uskoo minuun, ei usko minuun, vaan hänelle, joka on
minut lähettänyt." John 12:44

Jos olet tosi uskovainen Jeesuksessa, te kuunnella hänen sanojaan ja olet
palannut takaisin isälleen, meidän Jumalamme. Tämä tarkoittaa tiedätte Isä
Jumala kaikkivaltias, joka tunnetaan nimellä Jahve, Jehova, Herra, ja myös
nimetty heprean tekstit neljä merkkiä YWHW. Herra korvaa YWHW vuonna
raamattuja nimetä Jumala.
Jeesus sanoi: "Minä olen nouseva isälleni ja isäsi, ja minun Jumalani ja
teidän Jumalanne." John 20:17
Nämä ovat hyvin yksinkertaisia sanoja Jeesuksen. Hän puhuu Jumalan me
kaikki palvelevat myös hän itse. Kuitenkin monet uskovat Kolminaisuusoppi,
ei voi hyväksyä näitä sanoja, koska ne on kirjoitettu. Kieroutunut oppeja
nyt vääristää ja kiertää Kristuksen sanoja varten johtaa ihmisiä
helvettiin. Onko tärkeää tietää Jumalan Kristus toimi? Kyllä, se on, ja
apostoli Paavali kertoo meille, miksi 2 Thess. 01:08.
"Kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta Jumalan mahtava enkeleitä, ja
liekehtivä palo [Kristus] ottaa kostoa), jotka eivät tunne Jumalaa, ja B),
jotka eivät tottele evankeliumia Herramme Jeesuksen Kristuksen. "
2. Tess 1:08
GET GOD identiteetti OIKEA
-----------------------Seitsemän Raamatun opetuksia:
1. Kristus on meidän ylipappi. Hepr 7:16-17
2. Kaikessa, Kristus oli tehtävä kuin hänen ihmisen veljensä, jotta hän
voisi olla tehokas ylipappi. Hepr 02:17
3. Ne, jotka eivät usko Kristukseen ja totella Kristuksen käskyä ei
oikeastaan paitsi. John 3:36
4. Kristus opetti meitä palvelkaa ainoastaan isä, hänen Jumalansa ja meidän
Jumalamme. " Matthew 4:10
5. Kristus opetti meitä rukoilemaan vain isä, hänen Jumalansa ja meidän
Jumalamme. " John 4:23-24; Matthew 06:06
6. Kristus opetti meille, että hän oli ensimmäinen Jumalan luomuksia.
Ilmestyskirja 03:14
7. On Jumalan seitsemän Henkeä. Ilmestyskirja 01:04
"Pelkää Jumalaa [kuka Jeesus ja Paavali tunnistaa Isä] ja ylistämään häntä,
hänen tuomionsa hetki on tullut, ja palvoa Häntä, joka on luonut taivaan ja

maan, meren ja lähteisiin." Ilmestys 14:7

PAUL tunnistaa Jumala ISÄ
--------------------------------Jeesus opetti meille, että isä oli hänen Jumalan ja meidän Jumalamme.
Apostoli Paavali opetti meille sama asia Jumalan 1 Kor luvun 8!
Yksi Jumala, Isä
"Ei ole muuta Jumalaa kuin yksi. Sillä vaikka on niin sanottuja jumalia,
olipa taivaassa eikä maan päällä (koska on olemassa monia jumalia ja monia
herroja), mutta meille É
On vain yksi Jumala, Isä joista kaikki asiat ja me Häntä, ja
Yksi on Herra, Jeesus Kristus
Yksi Herra Jeesus Kristus, jonka kautta kaikki asiat, ja jonka kautta me
elämme. "1. Kor 8:4-6
Tämä tarkoittaa, että olemme Jumalan ja luonut hänet, mutta me elämme
Kristuksessa Jeesuksessa ja usko Kristukseen olemme kuuliaisia Jumalalle.
Se on uskomme Kristukseen, että pitää henkensä ja Henki hänen Jumalan
sydämemme. Kun toimimme uskossa, ilman kaikkien ihmisten vastauksia, ovi
sydäntämme avautuu leveä Vapahtajamme Jeesus ja hänen Jumalansa. Se on
meidän kuuliaisuus Jumalan että sitten voimme voittaa tämän maailman.

Tulossa yksi henki
---------------------Henget vaimoni Jackie ja minusta tuli yksi liha. Tietenkin, emme olleet
kirjaimellisesti yhdeksi lihaksi, mutta hengellisen suhteen olimme yhdeksi
lihaksi. Olimme samaa mieltä, samassa hengessä, ja tämän vuoksi ajattelimme
samalla tavalla lähes kaikesta. Emme olleet robotteja. Molemmat meistä oli
erilaisia mielipiteitä ajoittain, mutta silti olimme periaatteessa samaa
mieltä.
Koska meillä oli yksi toistensa kanssa, me usein valmistunut toistensa
lauseita ja jopa tiesi mitä muut ajatteli kauan ennen sanat lausui. Olen
usein voinut kuulla hänen äänensä puhuvan minulle tai kuulla hänen
mielessään ajatellut minua. Sama tapahtui hänen kanssaan.
En voi täysin selittää ihmisten kannalta, koska se on hengellinen mysteeri,

joka tulee pelata, kun rakkaus side on vahva kahden ihmisen välillä.
Kuitenkin monet, jotka sitoutuivat rakkautta eliniän voi todistaa
ihmetystä, että he olivat yhden liha yhdessä puolisonsa.
Kun vaimoni Jackie kuoli vuonna 2003, en voinut vielä kuulla hänen
ajatuksensa. Tiesin mitä hän ajattelee kaikissa tilanteissa. Esimerkiksi:
Kun saavutettu väärä paita, voisin jopa kuulla hänen mielessäni sanoi: "Et
voi käyttää, että paita nämä housut."

ANNA JUMALAN uskollinen HEART
---------------------Jackie ja sain tämän paikan ihmetys tulla yksi liha antamalla kaikille
sydämemme toisiinsa. Sydämemme sidottiin ja kiistatta uskollisia
toisilleen. Jumala ei halua mitään vähemmän kuin sitoutunut ja uskollinen
sydän sinulta. Jos sydän on uskollinen ja sitoutunut HIM, sinua hämmästynyt
seikkailu hän tuo elämääsi.

Jumalan silmissä etsii uskollinen HEARTS
----------------------------------------"Sillä Herran silmät [Jumala] juosta edestakaisin koko maan päällä,
näyttäytyy voimakkaasti niiden puolesta, joiden sydän on uskollinen
[sitoutunut] hänelle." 2. Aik. 16:9
Ajattele tätä! Jumala Kaikkivaltias näyttäytyy vahva sinun puolestasi, jos
annat hänelle uskollinen sydän. Kaikki alkaa, kun vain avaa sydämesi
uskossa Poikansa Jeesuksen.

WE ARE Uudestisyntyminen sanan kautta Jumala
----------------------------------------Löydät lause syntynyt käytettiin jälleen Raamatun kolmella paikkakunnalla:
Joh. 3:3, 03:07, ja 1 Piet 1:23. Jeesus puhui Nikodemus vahvistaa John
3:03, että sinun täytyy syntyä uudesti päästä Jumalan valtakuntaan. John
3:7-8 Jeesus vahvistaa, että on syntynyt uudesti tarkoittaa, että olet
syntynyt Hengestä.
Peter opettaa meille, että tulossa "uudestisyntyneitä" tulee läpi
"lahjomaton Jumalan sanaa."
"Koska olet puhdistettu oman sielunsa tottele totuutta kautta Henki
vilpitöntä rakkautta ja veljet, rakastakaa toisianne hartaasti puhtain

sydämin, oli syntynyt uudelleen, ei katoavaisen siementen mutta lahjomaton
kautta Jumalan sanan, joka elää ja pysyy ikuisesti. "
1 Peter 1:22-23
____________
Paavalin Uudestisyntyminen FORMULA
------------------------"Mutta mitä se sanoo?" Sana on lähellä sinua, jopa suussa ja sydämessäsi.
" (Tämä on se uskon sana, joka me saarnaamme): että jos sinä tunnustat
suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on herättänyt
hänet kuolleista, sinä pelastut. Niiden kanssa jonakin uskoo vanhurskauteen
ja suun tunnustus on tehty pelastukseen. " Roomalaiset 10:8-10

* Kaksiosainen Paul's Born Again FORMULA
--------------------------------------I) Sinä tunnustat suullasi että Jumala herätti Jeesuksen kuolleista [uskot
ylösnousemukseen] ja
II) Sinä uskot sydämessäsi Jumalalle vanhurskauden. Haluatko tehdä mikä on
oikein Jumalan silmissä.
Älä Miss osa II
Monet ministeriöt edistämään viesti, että kaikki sinun tarvitsee vain
"suussa", että Jeesus on sinun Herramme ja Vapahtajamme ja sinulla on
sitten ikuinen elämä. Voit nyt nähdä, että Jeesus saarnasi eri viestin ja
että Paavalin pelastus kaava on kaksi osaa, eikä vain yksi osa missä
"suussa Jeesuksen Herrasi."
Monet ihmiset sivuuttaa osa II Paavalin opetukseen!
Jokainen, joka hyväksyy täysin Kristus palaa takaisin Jumalan, meidän
Isämme, ja todella tuntee Jumalan ja että Jeesus ei ole Jumala. Ne eivät
palvonta Jeesus tai jopa rukoilla Jeesusta. He tottelevat mitä Jeesus
opetti heille: palvomme vain Isää, meidän Jumalamme, ja rukoilla vain Isää
Jeesuksen nimessä. Rukoilemme Jumalaa Jeesuksen nimessä kunnioittaa hänen
uhrinsa ristillä ja koska hän on opettaja.
Osa II on usko meidän sydämemme Jumalalle vanhurskauden. Toisin sanoen,
meidän tulee kuuliaisia Jumalan vanhurskaus standardi.

MINIMI vanhurskautemme STANDARD

-----------------------------Jeesus opettaa on pienin Vanhurskauden Standard Meidän on ylitettävä ennen
Heaven
Jeesus sanoi: "Minä sanon teille, että ellei teidän vanhurskaus on suurempi
vanhurskaus lainopettajat ja fariseukset, te ei suinkaan anna taivasten
valtakuntaan." Matthew 5:20
Yllä olevassa jakeessa Jeesus opettaa selvästi meille on vähintään
vanhurskaus standardi päästä taivaaseen. Meidän vanhurskaus on suurempi
kuin lainopettajat ja fariseukset. He usein olevinaan vanhurskas Jumalan
kanssa, mutta sen sijaan oli paha, he olivat tekopyhiä.
Vanhurskaus tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, et mikä on oikein Jumalan
silmissä. Usein tämä voi olla vastakkain olevan päinvastainen kuin oikeassa
ihmisen silmissä. Me tiedämme, mitä Jumala odottaa meiltä, koska Raamattu
kertoo meille kaiken Jumalasta ja hänen luonteestaan HIS mieltymyksiään.

Falling In Love With God
-----------------------Monet uskovat Raamatun kaikki Jeesuksesta, mutta tämä ei ole totta. Nämä
ihmiset eivät tunnustaa Jeesuksen toinen sanansaattaja Jumalan. Varsinainen
tarina Raamatussa on suuri rakkaustarina meidän Jumala on luonut meidät ja
rakastaa meitä niin paljon, että hän lähettää ja uhraamaan vain ihmisen
Pojan viimeinen yritys antaa meille "Invitation".
Jeesus sanoi: "Minun täytyy saarnata Jumalan valtakunnan muihin
kaupunkeihin myös, koska tätä tarkoitusta varten olen lähetetty." Luke 4:43
"Monien petturit ovat menneet ulos maailmaan, jotka eivät tunnustaa
Jeesuksen Kristuksen tulossa lihassa. Tämä on pettäjä ja antikristuksen."
2 John 7
Tullakseen tallennettu, suustasi täytyy tunnustaa ihmisyyttä [tulossa
lihassa], ristinkuoleman ja Jeesuksen ylösnousemus.
"Ja me tiedämme, että Jumalan Poika [Jeesus Kristus] on tullut ja antanut
meille ymmärryksen, että saamme tietää HIM [Jumala, Isä], joka on totta, ja
olemme HIM [Jumala, Isä], joka on totta [jos aiomme] Hänen Poikansa
Jeesuksen Kristuksen. Tämä [Jumala, Isä] on tosi Jumala ja iankaikkinen
elämä. "
1 Joh. 5:20

Jos hyväksyt Jeesuksen Kristuksen sydämeesi kuin pelastajana, hän on tuonut
sinut hänen Jumalansa. Olette kuin tein Ð rakastunut Luojan Jumala haluaa
apurahan kanssamme. Tässä vaiheessa sinun on innoissaan tulevaa ikuisuutta
ja sinun kannattaa tietää enemmän. Sinulta nälkä Jumalan Sana ja lukea koko
Raamattua.
Se oli yli 31-vuotta sitten, että rakastuin Jumalan kanssa. Taistelee
elämästä tuntui koskaan päättymätön tarina minun olemassaolon, kunnes
eräänä päivänä Jumala kosketti elämäni niin että olen aivan tiesi
todellinen.
Kutsu pyytää sinua tunnustamaan, että on enemmän käynnissä tämän maallisen
elämän kuin mitä ihmisen aistit voivat havaita. On toinenkin puoli elämää,
henkinen puoli. Ellet syntyä uudesti hengessä, et voi alkaa ymmärtää tai
itse asiassa jopa ymmärtää koko totuus, joka on olemassa tämän maallisen
elämän.
Tapahtumia elämässä tapahtuu monista syistä, mutta usein nämä syyt ovat
hengellinen perusta. Jumala lähetti Poikansa kuin lopullinen uhri
ihmiskunnan syntien. Tässä prosessissa, Jumala jätti meille mahdollisuuden
astua ulos uskossa.
Astuvia uskossa edellyttää, että avaamme sydämemme ja sallia Jumalan Henki
ja Hänen Poikansa tulla ja opettaa meille tien kotiin iankaikkista elämää.
Tämä on ikuinen kutsu ja se voi olla vain yksi sinua koskaan saada tässä
elämässä. Kuuntele Jumalaa.
Jumala puhuu
---------"Silloin ne, jotka pelkäsivät Herran [Jumala] puhui toisilleen ja Herra
[Jumala] kuunnellut ja kuullut heidän, niin, kirja muistamisesta on
kirjoitettu hänen eteensä niille, jotka pelkäävät Herraa ja jotka
mietiskellä hänen nimensä." Ne on minun, sanoo Herra Sebaot, sinä päivänä,
jolloin minä teen niitä mitä jalokiviä, ja minä säästän heitä mies säästää
omaa poikaansa, joka palvelee häntä. " Sitten on taas nähdä välillä
vanhurskaan ja jumalattoman välillä, joka palvelee Jumalaa ja joka ei
palvele häntä. "
Malakia 3:16-18
"Pelastus kuuluu meidän Jumalamme, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsan
[Jeesus Jumalan oikealla puolella]." Ilmestyskirja 07:11
Jeesus sanoi: "Totisesti minä sanon teille, hän, joka kuulee minun sanani
ja uskoo häneen [Jumala, Isä], joka on minut lähettänyt, on ikuinen elämä,
ja ei tullut tuomiota, mutta on [jo] siirtynyt kuolemasta [ikuinen] elämä.

" John 5:24
Jos tiedät Jumala lähetti Jeesuksen, sinulla on jo iankaikkinen elämä, ja
teillä ei ole arvioida ajankohtana kuolemasi.
Jeesus sanoi: "Ja tämä on iankaikkinen elämä, että he voivat tuntea Sinut
[Jumala, Isä], ainoan todellisen Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen jonka olet
lähettänyt."
Joh. 17:3
Jeesus sanoi: "Minun oppini ei ole minun, vaan hänen [Jumalan, Isän] joka
on minut lähettänyt." John 7:16
Jumala on aina halunnut hyvää elämääsi. Hänen kutsunsa ja iankaikkinen
elämä ei vain alkaa Jeesuksen kanssa. Ilmaus Jumalan suurta rakkautta teitä
löytyy Hesekielin luvussa 18. Alusta lähtien historian löydät Jumala toivoo
meidän parasta toivoen voisimme kääntää pois pahuutta ja elämän
vanhurskaus.
Vanhurskaus tuo meidät Jumalan kanssa. Juuri silloin me todella tulee hänen
kansansa ikuisesti.
Se on valinta Jumalan uskossa, tietäen, että me olemme vain matkustavat
tänne väliaikainen taival maallinen. Meidän iso päätös maan päällä
hyväksymään sen tosiasian, että Jumala on olemassa ja että elämä todella
ylittää tämän olemassaolon. Tietäen sydämissämme, että Jeesus oli noussut
kuolleista, niin Jumala elvyttää meidät.
"Älä rakastaa maailmaa tai asioita maailmassa. Jos joku rakastaa maailmaa,
rakkaus isä ei ole hänessä." 1 Joh. 2:15
Jeesus sanoi: "Se on Henki tekee eläväksi, lihasta voittojen mitään. Sanat,
että puhun teille on väkevä, ja ne ovat elämä." John 6:63
Olen apostoli Edward. Kirjoitan tavoittaa sieluja Jumalan kutsusta
iankaikkisen elämän. Tämä on "kutsu" Esittelen täällä. Olen kuitenkin ennen
kaikkea kirjoittaa niitä sieluja, jotka väittävät pelastuksen Kristuksen
kautta, mutta on johdettu harhaan ajattelemaan, että Kristus on Jumala.
Monet kristityt eivät tiedä Jumalan Kristus palveli. Jos tämä on sinun,
sinun iankaikkinen elämä on kyseessä. Sinun täytyy saada oikeutta Jumalan
kanssa ja hylkää kirkon luopumuksen että on ihmisiä nyt rukoilee ja palvoa
Jeesusta eikä Jumalaa, Jeesus itse palveli ja opetti meille.
Se, joka palvoo Jumalan Poika, koska "Jumala Poika" sitoutuu
epäjumalanpalvelusta Jumalan silmissä. Tällaiset ihmiset eivät todella
säästetään, mutta sen sijaan ovat "hengellinen kuumaa vettä." Palvonta

Jeesus on sama kuin palvontaa kaikki papin tai pastori. Jumala on sanonut,
ettei sillä ole muuta jumalaa: n lisäksi HIM. Se sisältää Poikansa.
Tutkimus Raamattu edellä tässä luvussa [KUTSU] erittäin huolellisesti.
Vaikka Henki, Jumala antoi nämä pyhät minulle sinun eduksesi. Tämä pätee
lähes joka toinen luku tämän kirjan myös. [Viittaan Seven End-Times Viestit
Jumalan kirja, joka löytyy netistä osoitteesta http://
www.sevenmessages.com. Ole hyvä ja avaa sydämesi Jumalan Sanaa ja antaa
Jeesuksen Kristuksen, meidän opettaja tullut esimerkiksi seuraat aina
takaisin omaan taivaan kotiin.
Onko tämä etkä vain rakastaa Jeesusta ja uhrauksia hän teki meidän syntimme
ristillä, voit myös rakastua Jumalaan. Voit kutsua häntä taivaallinen Isä
kaikkien teidän rukoukset.
Apostoli rukous
---------------Taivaallinen Isä ja Jumala veljeni Jeesus Kristus, joka on opettaja, kuule
rukoukseni. Siunaa jokainen sielu, joka lukee tämän luvun ja avaavat
sydämensä Poikasi Jeesuksen ja myös sinun henkesi kanssa. Ja kaikille,
jotka rukoilevat rukouksen alla ja hyväksyvät kutsusi, niille parannuksen.
Apostoli Edward
Rukous hyväksyä Jumalan kutsun
--------------------------------Isä Jumala, myönnän sen erityisen kutsun yours iankaikkinen elämä
taivaassa.
Myönnän kanssa suustani teidän esille Jeesuksen Kristuksen kuolleista ja
että hän on ensimmäinen monista ihmisten herätetään kuolleista kanssasi,
koska sinun poikia ja tyttäriä.
Uskon sydämessäni tuo vanhurskauden ja aion tehdä parhaani elää
vanhurskasta elämää silmiin. Aion seurata Jeesuksen esimerkkiä ja olla
uskollinen oman kuolemansa.
Isä, minä kiitän teitä, että sinä ja poika tulossa yksi minua auttaa minua
voittamaan tämän maallisen elämän. Tiedän, että tämä tekee meistä yhtä
mieltä ja että henkesi keskityn minussa ohjata polkuni takaisin kotiin.
Opeta minua teilläsi Herra. [Huomautus: Allekirjoita ja päivää rukouksessa
Jumalalle.

Avaimen Raamattu

--------------------------Jos pidät suhde Jumalaan ja Hänen siittänyt ihmisen Poikansa Jeesuksen
Kristuksen suoraan, ymmärrätte Pyhä Raamattu ja Jumalan kutsun ikuinen
elämä on todellista. Tämä suhde on avain menestyksellisesti ymmärrystä
Jumalan Sanaa. Älä yritä tulkita Raamattua käyttäen Kolminaisuusoppi, siinä
Jeesus valehtelija niin yksinkertainen jakeissa kuten John 8:40 ja John
20:17. Se tekee myös Paul valehtelija niin yksinkertainen säkeitä kuin 1
Tim 2:05, 1 Kor 08:06.

