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OPEN UP Your Heart
-----------------Pontosan mit jelent az, hogy nyissa ki a szíved, hogy Isten és az Ő
egyszülött Fia, Jézus ember? Nos, ez tényleg nagyon egyszerű, ha jól

meggondoljuk. Nem mindenki szereti különleges helyet foglalnak el "a
szívében", ahol öröm, boldogság, szomorúság és még szívfájdalmat, vagy
szíved okozhat?
Ha úgy dönt, hogy szeretsz valakit, akkor nyissa ki a szíved az összes
kapcsolódó érzelmeket, hogy a szerelem. Ugyanaz a dolog történik Istennel.
Azt akarja, hogy az, hogy a különleges nevű helyen a szíved. Jézus ad
nekünk egy második esélyt ajánlatot kopogtatott az ajtón a szívünk kér
minket, hogy "nyílt ki."
Hello! Tudja, hogy az élet után kezdődik a mi földi út vége? Tudsz "A
Felhívás" Istentől?
MINDEN szíved
----------------Isten küldte Jézust, hogy emlékeztessen minket ismét, hogy a "mennyek
országa" valódi. Hogy van halál utáni élet azok számára, akik bűnbánatot
tartanak, és vissza Istenhez. Jézus nem volt az első kínál számunkra ezt a
meghívást, hogy az örök életet.
Isten azt mondta: "Meg fogja találni ME, amikor keres ME teljes szívedből!"
Jeremiás 29:13
Annak érdekében, hogy keressük Istent teljes szívedből, akkor meg kell
ismernünk, hogy Isten létezik, és lépést a hit birodalmába.
"De hit nélkül lehetetlen tetszeni neki, mert aki jön, hogy Istennek kell
hinni, hogy ő [van], és arról, hogy megjutalmazza azokat, akik szorgalmasan
keresik." Zsidók 11:06

Gyakorolja a HIT
------------------Ön megközelítés Istent az egész szívvel, hittel. Gyakorlása hit azt
jelenti, hogy nem az összes választ. Ha már a választ, akkor nem kell
gyakorolni a hit / remény.
"A hit pedig a reménylett dolgoknak anyag esetében, a bizonyítékok nem
látott dolgokról." Zsidók 11:01
"A hit jön a tárgyalás, és a hallás az Isten szava." Róm 10:17
Minél többet tud Isten igéjét, a könnyebb gyakorolni hitet. Csak a hit
gyakorlása válhatok újjászületett. Te először született egy nő [test].
Egyre újjászületés azt jelenti, hogy születnek a Lélek által visszatérnek,

és elismerve az Isten, a mi Teremtő.
Visszatér az Istent a hit gyakorlása a gyermek, elfogadva Isten Igéje az
igazság.

LEGYEN újjászületésről
----------------Sokan prédikálnak, hogy születnek újra elfogadja Jézus Krisztust, mint a
Megváltó. Azonban ez nem a teljes igazságot az üdvösség. Elfogadja
Krisztust, mint megmentő kell túllépjen a rágási őt, mint Lord.
Jézus azt mondta: "Nem mindenki, aki azt mondja nekem: Uram, Uram" lép a
mennyek országába, de aki az Atyám akaratát [Isten] a mennyben. " Matthew
07:21
Jézus elutasítja a sok keresztény, akik azt állítják, hogy ő a megváltó.
Nekünk nem kell kitalálni, hogy miért, mert Jézus azt mondja nekünk, hogy
miért versben 23.
Jézus azt mondta: "Én kijelentem, hogy legyen [azok az emberek, akik
Krisztust elutasítja] Nem tudtam, hogy, távozzatok tõlem, ti, akik
törvénytelenséget gyakorlatban."
Matthew 07:23
Jézus UTASÍTÁSOK Paul
--------------------------Tehát, Jézus saját szavaival, azt látjuk, hogy csak azt állítva őt, mint
megmentőjeként a szánkat, nem elég, annak ellenére, hogy milyen sok ember
prédikálnak. Pál kifejti, hogy Agrippa király a törvények, az utasításokat
kapott Jézustól.
Jézus azt mondta: "Most már küldeni [a pogányok] megnyitni a szemüket, és
fordítsa őket a sötétségből a fény és a hatalom a sátán Isten, hogy azok
kaphatnak a bűnök bocsánatát, és örökséget azok között, akik a szent hit
által bennem. " Cselekmények 26:17-18
Szóval, a Krisztus előtt tartva, akkor legalább négy dolgot kell tennie,
hogy kap-örökség, amely örök élet a mennyben. Ez a meghívás beszélek.

NÉGY ELVÁRÁSOK Krisztus
---------------------------

1. Megnyitod a szemed. Ez azt jelenti, hogy nyissa ki a szíved, és
hallgatni az Isten és az Ő Fia, Jézus. Hogy Ön a szíved az üzenetet azonnal
kap.
2. Bekapcsolja sötétségből a fény. Ez azt jelenti, hogy összpontosítson
Isten útjai, nem a férfi módon.
3. Bekapcsolja a hatalmát Sátán Istenhez. Ez azt jelenti, hogy megbánta a
bűneit, és érintsük meg az Isten hatalmát. Ez azt jelenti, hogy Ön úgy
dönt, hogy eggyé váljon Istennel és az Ő Fia, Jézus.
4. Ön megszenteli hit Jézus. Ez azt jelenti, hogy készülnek a szent Isten
előtt szeme, mert úgy döntött, hogy hisz az Isten egyszülött Fiának az
emberi d názáreti Jézus Krisztus. Hitetek, majd követi az engedelmesség.

Engedelmesség várható ISTEN
---------------------------"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy ki is adta egyszülött [emberi]
Fiát, hogy aki hisz benne [Jézus], el ne vesszen, hanem örök élete legyen."
János 3:16
Milyen csodálatos ez a vers, de ha megállt itt, John, akkor hagyja ki az
üzenetet versben 36.
"Aki hisz a Fiúban [Jézus] annak örök élete van, és aki nem hisz a Fiúnak
nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta." János 3:36
Néhány Bibliák, az utolsó részt egyértelműbb, hogy az Istennek haragja
marad azokra, akik nem engedelmeskednek a Fiút. Ezért, akkor nem csak hinni
Jézusban, de hinned kell, amit tanított, és engedelmeskedni parancsokat.

Ismerve az ISTEN Krisztus szolgált
----------------------------Sok keresztény is félrevezette a hamis tanokat, és nem tudja az Isten, hogy
Krisztus szolgált. Rosszabb, ezek helyett tévedésből Krisztus Istenük.
Tudjuk ezt, mert az ember által okozott hagyományt: a "szentháromság tana"
van megfosztani a tényleges tanítása Jézus Krisztus és Pál számos templom.
Figyelj, ez fontos.
Jézus azt mondta: "Aki hisz bennem, hisz nem nekem, hanem abban, aki
elküldött engem." János 0:44

Ha Ön egy igazi hívő Jézus, hallgasd meg a szavait, és még visszatértek az
Atya, a mi Istenünk. Azt jelenti, hogy tudja az Atya, mindenható Isten, aki
ismert, mint Jahve, Jehova, Uram, és kijelölt héber szövegek a négy
karakter YWHW. Úr helyett YWHW a bibliát, hogy kijelölje az Isten.
Jézus azt mondta: "Én vagyok növekvő apámnak, és a te Atyád, és az én
Istenemhez és a ti Istenetek." John 20:17
Ezek nagyon egyszerű szavakat Jézus. Beszél az Isten is szolgálják,
beleértve ő maga. Azonban, sokan hisznek a Szentháromság tana, nem fogadja
el ezeket a szavakat, mert meg vannak írva. Perverz tanok most torzítják és
csavarja a szavakat Krisztus céljából a vezető emberek a pokolba. Fontos
tudni, hogy Krisztus az Isten szolgálja? Igen, igen, és a Pál apostol azt
mondja nekünk, hogy miért 2 Thess. 01:08.
"Amikor az Úr Jézus mennyből Isten hatalmas angyalok, a lángoló tűz
[Krisztus] bosszút A), akik nem ismerik Istent, és a" B "), akik nem
engedelmeskednek az evangélium a mi Urunk Jézus Krisztus. "
2 Thesszalonika 01:08
GET ISTEN személyazonosságát JOBB
-----------------------Hét Biblia tanításai:
1. Krisztus a mi főpap. Zsidók 7:16-17
2. Minden dologban, Krisztus kellett tenni, mint aki az emberi testvérek,
hogy ő lehet hatékony főpap. Zsidókhoz írt levél 2:17
3. Azok, akik nem hisznek Krisztusban és engedelmeskednek Krisztus
valójában nem menti. János 3:36
4. Krisztus tanított minket, hogy imádják, és az csak az Atya, "aki Isten
és a mi Istenünk." Matthew 04:10
5. Krisztus tanított minket imádkozni csak az Atya, "aki Isten és a mi
Istenünk." János 4:23-24; Máté 06:06
6. Krisztus tanított minket, hogy ő volt az első az Isten alkotásai.
Jelenések 03:14
7. Hét Párlatok Isten. Jelenések 01:04
"A félelem Isten [aki Jézus és Pál azonosítani az Atya], és adjunk
dicsőséget néki, mert az ő ítéletének órája eljött, és imádják, aki az eget
és a földet, a tengert és a vizek forrásává." Jelenések 14:07

PAUL MEGHATÁROZZA Isten az Atya
--------------------------------Jézus azt tanította nekünk, hogy az Atya volt Isten és a mi Istenünk. Pál
apostol tanította, ugyanaz a dolog Istenről az 1Kor 8. fejezetet!
Egy az Isten, az Atya
"Nincs más Isten, csak egy. Mert akkor is, ha az úgynevezett istenek, akár
a mennyben vagy a földön (mint sok isten és sok urak), de számunkra É
Csak egy Isten, az Atya akiknek minden dolog, és mi a HIM, és
Egy Úrban, Jézus Krisztus
Egy Úr Jézus Krisztus által, kik mindent, és akin keresztül élünk. "1Kor
8:4-6
Ez azt jelenti, hogy van Isten, és megteremtette a HIM, de élni Krisztus
Jézusban, és hit által Krisztusban vagyunk engedelmeskedni Istennek.
Ez a mi Krisztusba vetett hit, hogy üdvözli a lelkét és a Lélek az ő Isten
a szívünket. Amikor működik a hitben, anélkül, minden emberi választ, az
ajtót, hogy szívünk megnyílik tág ahhoz, hogy a mi Megváltónk Jézus és
Isten. A mi engedelmeskednek Istennek, hogy azután lehetővé teszi
számunkra, hogy legyőzni ezt a világot.

Válni a szeszes
---------------------A szesz a feleségem, és Jackie lettem egy test. Természetesen, mi nem szó
szerint egy test, hanem szellemi értelemben is volt egy test. Mi volt az
ugyanazon elme, ugyanebben a szellemben, és emiatt azt gondoltuk, mind
szinte mindent. Mi nem robotok. Mind a ketten voltak különböző vélemények
néha, de mégis, mi volt tulajdonképpen az egyetlen elme.
Mert egyike volt egymással, gyakran kitöltött egymás mondatokat, sőt tudta,
mi a másik gondol előtt hosszú szavakat mondott. Sokszor lehetett hallani a
hangját beszélt velem, vagy hallani, amint arra gondolt rólam. Ugyanaz a
dolog történt vele.
Nem tudom teljesen megmagyarázni ezt emberi szempontból, mert ez egy lelki
rejtély, hogy az kerül szóba, amikor a szerelmi kötés nagyon erős két ember
között. Azonban sokan elkötelezték magukat szeretni egy életen át

tanúsítani tudják, hogy a csodálkozás, hogy ezek egy-test a házastársuk.
Miután a feleségem meghalt Jackie 2003-ban, még hallottam a gondolatait.
Tudtam, mit fog szerintem minden helyzetben. Például: Mikor felértem a
rossz ing, tudtam is hallotta a fejemben azt mondja: "Nem tudod viselni,
hogy a pólót a nadrág."

ADD ISTEN egy hűséges SZÍV
---------------------Jackie és én ezt a helyet a rácsodálkozás, hogy egy test azáltal, hogy
minden szívünk egymásnak. Szívünk követtek el, és vitathatatlanul hűséges
egymáshoz. Isten azt akarja, nem kevesebbet, mint egy elkötelezett és
hűséges szíve tőled. Ha a szíved hű és elkötelezett a HIM, akkor
lenyűgözött a kaland HE akarat hoz az életébe.

Isten szemében keresi hű szívek
----------------------------------------"A szemét az Úr, [az Isten], fuss ide-oda az egész földet, hogy mutassa meg
magát erős a nevében, akinek a szíve hű [elkötelezett] neki." 2 Krónika
16:09
Gondolj ez! Mindenható Isten fogja megmutatni magát erős az Ön nevében, ha
adsz neki egy hű szívet. Az egész akkor kezdődik, amikor ön csak nyit a
szíved a hitben az ő Fia, Jézus.

WE ARE újjászületés KERESZTÜL Isten Igéje
----------------------------------------Megtalálja a mondat újjászületés használt Biblia három helyen: John 3:03,
3:07, és az 1 Péter 1:23. Jézus beszél Nikodémus megerősíti János 03:03
amit meg kell újjászületni be az Isten országába. János 3:7-8, Jézus
megerősíti, hogy az újjászületés azt jelenti, hogy születnek a Lélek.
Peter tanít bennünket, hogy egyre "újjászületés" jön át "halhatatlan Isten
szava."
"Mivel van tisztítva a lelkek engedelmeskednek az igazság a Lélek az
őszinte szeretet a testvérek, szeressétek egymást, buzgón és tiszta
szívvel, miután újjászületett, nem romlandó, hanem romolhatatlan mag révén
Isten szava, amely él és megmarad örökké. "
1 Péter 1:22-23

____________
PAUL'S újjászületésről FORMULA
------------------------"De mit mond?" A szó a közeledben van, még a szádban és a szívedben. " (Ez,
a szó a hit amit prédikálnak), hogy ha a száddal az Úr Jézust, és szíveddel
hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert
szívvel hiszünk az igazságra és szájjal teszünk pedig vallást tenni az
üdvösségre. " Róma 10:8-10

* Két részből PAUL'S újjászületésről FORMULA
--------------------------------------I) Ha száddal, hogy Isten feltámasztotta Jézust a halálból [hiszel a
feltámadásban], és,
II) Hiszel a szívedben Istennek igazságát. Szeretne tenni, ami helyes Isten
szemében.
Nem Miss rész
Sok minisztériumok támogatása egy üzenetet, hogy mindössze annyit kell
tennie, hogy "száj", hogy Jézus az Úr és Megváltó, és akkor majd örök
életet. Most már láthatod, hogy Jézus hirdetett egy másik üzenet, és hogy
Paul üdvösség képlet két részből áll, és nem csak egy rész, amikor "Jézus
szájába, mint az Úr."
Sokan figyelmen kívül hagyják része II Pál tanítása!
Bárki, aki teljes mértékben elfogadja Krisztus visszatér Istenhez, a mi
Atyánk, és valóban ismeri Istent, és az a tény, hogy Jézus nem Isten. Nem
imádják Jézust, vagy akár imádkozni Jézushoz. Engedelmeskednek, amit Jézus
tanított nekik: Istentiszteleti csak az Atya, a mi Istenünk, és
imádkozzatok, hogy csak az Atya Jézus nevében. Imádkozunk, hogy Isten a
Jézus nevében, hogy az ő tiszteletére áldozatot a kereszten, és azért, mert
a mi tanár.
Rész a hit a szívünkben Istennek igazságát. Más szóval, válunk
engedelmeskedünk Isten igazságát szabvány.

Minimális igazság STANDARD
------------------------------

Jézus tanít van egy minimális Igazság Standard Mi kell haladnia, mielőtt
Heaven
Jézus azt mondta: "Mert mondom nektek, hogy ha Ön igazságosságot meghaladja
az igazság az írástudók és farizeusok, akkor semmi esetre sem adja meg a
mennyek országába." Matthew 05:20
A fenti versben Jézus világosan tanítja van egy minimális általános
igazság, hogy kap a mennybe. Mi igazság, hogy meg kell haladnia az
írástudók és a farizeusok. Gyakran úgy tett, mintha igaz Istennel, hanem
gonosz, voltak képmutatók.
Igazság egyszerűen azt jelenti, hogy mi jó az Isten szemében. Gyakran ez
lehet szembeállítani mint ellentéte annak, amit a jog az ember szemében.
Tudjuk, hogy mi Isten elvárja tőlünk, mert a Biblia minden Istenről
jellegét és a HIS kedvel és idegenkedik.

Szerelembe esni ISTEN
-----------------------Sokan azt hiszik, a Biblia minden Jézusról, de ez nem igaz. Ezek az emberek
nem, hogy ismerjék el Jézus egy másik hírnök Istentől. Az igazi történet a
Bibliában van egy nagy szerelmi történet, a mi Istenünk, aki teremtett
minket, és szeret minket annyira, hogy ő küld, és áldozza fel egyetlen
ember Fiának egy végső kísérletet, hogy mi "a meghívást."
Jézus azt mondta: "Meg kell prédikálni az Isten, hogy a többi város is,
mert erre a célra én küldtek." Luke 04:43
"Sok deceivers ment ki a világba, aki nem vallja Jézus Krisztus jön a
testben. Ez egy csaló, és az antikrisztus."
2 John 7
Ahhoz, hogy mentett, a szája be kell vallanom, az emberiség [jön a
testben], a halál a kereszten és Jézus feltámadása.
"És tudjuk, hogy az Isten Fia, [Jézus Krisztus] eljött, és megadta nekünk
annak megértése, hogy mi is tudjuk HIM [Isten, az Atya], aki igaz, és mi a
HIM [Isten, az Atya], aki igaz [ha van] az Ő Fia, Jézus Krisztus. Ez
[Isten, az Atya] az igaz Isten és az örök életet. "
1 János 5:20
Ha elfogadjuk Jézus Krisztust a szívedbe, mint megváltó, ő hozta vissza,
hogy ő Isten. Van, mint én d beleszerettem a mi Teremtő Istennel, aki arra
törekszik, közösségben velünk. Ezen a ponton, akkor lesz izgatott a

jövőbeli örökkévalóságot, és máris többet akar tudni. Te leszel éhes az
Isten igéje, és olvasd el a teljes Biblia.
Ez több mint 31 éve, hogy beleszerettem Istennel. Küzd az élet úgy tűnt,
mint a soha véget nem érő történet az én létezését, amíg egy nap Isten
megérintette az életemet úgy, hogy én teljesen tudta, hogy valódi.
A felhívás arra kéri, hogy tudomásul veszi, hogy van még folyik ebben a
földi életben, mint amit az emberi érzékek képes észlelni. Van egy másik
oldala, hogy ez az élet, a lelki oldalon. Hacsak nem lesz újjászületés a
lélek, akkor nem kezded megérteni, illetve, hogy az ügyben még érzékeli a
teljes igazságot, hogy van ebben a földi életben.
Események az életben fordulhat elő, több okból is, de gyakran az indokot, a
lelki alapot. Isten elküldte Fiát, mint a végső áldozat az emberiség
bűneiért. A folyamat során, Isten hagyott nekünk egy lehetőséget, hogy
erősítse meg a hitben.
Kilépve a hitben van szükség, hogy nyissa ki a szívünket, és hogy az Isten
Lelke, és a fiát be és tanítanak nekünk az utat haza, hogy mi az örök élet.
Ez a te örök meghívást, és talán az egyetlen, amire valaha kapni ebben az
életben. Hallgassa meg az Isten.
Isten szól
---------"Akkor azok, akik féltek az Úr, [Isten] beszélt egymással, és az Úr [Isten]
hallgatta, és hallotta őket, így a könyv az emlékezés íródott előtte
azoknak, akik félnek az Urat, és akik meditálni az ő nevében." Ezek az
enyém, mondja a Seregek Ura, azon a napon, hogy én, hogy azok az én
ékszereket, és megkímélem őket az ember megkíméli saját fiát, aki szolgálja
őt. " Akkor kell újra felfedezni a között, igazak és a gonoszok között, aki
szolgálja Istent, és aki nem szolgálja őt. "
Malakiás 3:16-18
"Salvation tartozik, a mi Istenünk, aki ül a trónon, és a Báránynak [Jézus
az Isten jobbján]." Jelenések 07:11
Jézus azt mondta: "Bizony, bizony mondom néktek, aki hallja szavamat, és
hisz benne, az [Isten, az Atya], aki elküldött engem, annak örök élete van,
és nem lép ítéletet, de a [már] átment a halálból az [örök] élet. " János
5,24
Ha tudod, az Isten küldte Jézust, ha már az örök élet, és akkor nem lehet
megítélni időpontjában a halál.

Jézus azt mondta: "És ez az örök élet, hogy ismernek téged [Isten, az
Atya], az egyedül igaz Istent, és Jézus Krisztus akit küldött."
János 17:3
Jézus azt mondta: "Az én tudományom nem az enyém, de [az Isten, az Atya],
aki elküldött engem." János 7:16
Isten mindig is szerette volna a legjobb az életed. A meghívást az örök
élet nem csak elkezd Jézussal. Kifejezése Isten nagy szeretetéből
megtalálható Ezékiel 18. fejezetében. A történelem kezdete lesz megtalálni
Istent abban a reményben, a mi legjobb és abban a reményben, mi lenne
fordulj el a gonoszságot, és az életet az igazság.
Igazság vezet bennünket az Istennel való közösségben. Ez amikor igazán vált
népét az idők végezetéig.
Ez a választás az Isten, a hitben, tudva, hogy mi is így vagyunk itt utazók
ideiglenes földi utazás. A mi nagy döntés a földön lesz, hogy elfogadja a
valóságot, hogy Isten létezik, és hogy az élet valóban túlmutat ennek
létezését. Ismerve a szívünkben, hogy Jézus feltámadt, úgy lesz Isten
feltámaszt minket.
"Nem szeretem a világot, vagy a dolgok a világon. Ha valaki szereti a
világot, az Atya szeretetének nincs benne." 1 János 2:15
Jézus azt mondta: "Ez a Lélek, aki életet ad, a test nyereség sem.
Szavakat, hogy szólok, hogy van szellem, és ezek az élet." János 6:63
Én vagyok az apostol Edward. Írok, hogy elérje a lelkeket Isten meghívására
az örök élet. Ez "a meghívás" Én itt jelen. Én azonban elsősorban írni
azokat a lelkeket, akik azt állítják üdvösséget Krisztus, de már félre azt
gondolni, hogy Krisztus az Isten.
Sok keresztény nem ismeri Istent, hogy Krisztus szolgált. Ha ez az Ön
számára, az örök élet van szó. Be kell, hogy közelebbi kapcsolatot
Istennel, és elutasítják az egyház hitehagyás, amely most az emberek
imádkoznak, és imádjuk Jézust, hanem az Isten, hogy Jézus maga is szolgált,
és tanított minket.
Aki imádja az Isten Fia, mint "Isten Fia" bálványokat Isten szemében. Az
ilyen emberek nem igazán menti, hanem vannak "lelki forró vizet."
Istentisztelet Jézus ugyanaz, mint imádjuk minden pap vagy lelkész. Isten
azt mondta, hogy nincs más isten rajta kívül. Ez magában foglalja a fia.
Tanulmány a Szentírás idézett ebben a fejezetben [a meghívás] nagyon
óvatosan. Míg a Lélek, az Isten adta ezeket a szentírások, hogy engem az Ön
javára. Ez vonatkozik szinte minden más fejezet ebben a könyvben is.

[Utalok, hogy a hét végi Times üzenetek Istentől könyvet, amely
megtalálható online http://www.sevenmessages.com. Kérem, nyissa ki a
szíved, hogy Isten igéje és hagyd, Jézus Krisztus, a mi Mester, lett
például kövesse egészen vissza a saját mennyei haza.
Ezt, és akkor nem csak a szeretet Jézus és az áldozatot, s arról, mi
bűneinkért a kereszten, lesz is szerelmes Istennel. Hívhatja HIM mennyei
Atya minden imáitokat.
Apostol imája
---------------Mennyei Atya és Isten az én testvérem Jézus Krisztus, aki a mi Mester,
hallgasd imámat. Áldja minden lélek, hogy elolvassa ezt a fejezetet, és
megnyitja a szívét, hogy Fiad Jézus, és azt is, hogy a lelkedet. És
mindenkinek, aki imádkozni az imádság alatt, és fogadja el a meghívást, és
biztosítsanak számukra bűnbánat.
Apostol Edward
Ima elfogadásához Isten meghívására
--------------------------------Atya Isten, elfogadom ezt a különleges meghívást a TIÉD egy örök élet a
mennyben.
Bevallom, az én számból, hogy a Te fel Jézus Krisztust a halálból, és hogy
ő az első a sok emberre támadni, hogy veletek, mivel a fiai és leányai.
Úgy gondolom, a szívemben nektek igazság, és én is megteszek, hogy egy igaz
életet élni a szemedben. Fogom követni a példáját, és Jézus hűséges nektek
a saját halálát.
Atyám, köszönöm, hogy Ön és Fia lesz egy velem, hogy segítsen leküzdeni a
földi életet. Tudom, hogy ez tesz bennünket egy elme, és hogy a szellem
lakozik bennem, hogy vezető utat haza. Taníts ÖN módon Úr. [Megjegyzés:
Jelentkezzen be és dátum imádság Istenhez.

A kulcs-hoz kinyit szentírás
--------------------------Ha tartod a kapcsolatot Isten és az Ő szülött emberi Fia, Jézus Krisztus
egyenes, meg fogod érteni a Szent Bibliát és Isten meghívását, hogy egy
örök élet lesz az igazi. Ez a kapcsolat a kulcsa a sikeres megértéséhez
Isten Igéjét. Ne próbálja meg értelmezni Szentírás segítségével a
Szentháromság tana, hanem tesz Jézus hazug olyan egyszerű, mint versben
János 08:40 és 20:17 John. Is teszi Paul hazug olyan egyszerű, mint

versekben 1 Timóteus 2:05 és 1Kor 08:06.

