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OPEN UP hjarta þínu
-----------------Einmitt það sem þýðir það að opna hjarta þitt fyrir Guði og aðeins HIS

getin manna sonur Jesú? Jæja, það er í raun alveg einfalt ef þér finnst um
það. Er ekki öllum sem þú elskar hernema sérstakan sess "í hjarta þínu" þar
sem gleði, gleði, sorg og jafnvel hugarangur eða heartbreak geta komið
fram?
Þegar þú velur að elska einhvern, opnast upp hjarta þínu að allir
tilfinningar sem tengjast því ást. Það sama á sér stað hjá Guði. Hann vill
vera í sérstökum stað sem heitir hjarta þínu. Jesús gefur okkur annað
tækifæri tilboð við að berja á dyr hjarta okkar biðja okkur um að "opna
upp."
Halló! Veistu að lífið hefst eftir jörðinni ferð okkar endar? Veistu um
"boð" frá Guði?
ALL OF hjarta þínu
----------------Guð sendi Jesú til að minna okkur enn og aftur að "himnaríki" er
raunverulegur. Að það er líf eftir dauðann fyrir þá sem vilja iðrast og
snúa aftur til baka til Guðs. Jesús var ekki fyrstur til að bjóða okkur
þetta boð til eilífs lífs.
Guð sagði: "Þú munt finna mig þegar þú leitar eftir mér með öllu hjarta
þínu!" Jeremía 29:13
Í röð fyrir þú til leita Guðs af öllu hjarta þínu, munt þú verða að
viðurkenna, að Guð er til og stíga inn í the svið trúarinnar.
"En án trúar er ógerlegt að þóknast honum, að sá, sem kemur við Guð verður
að trúa því að hann er [er], og að hann er rewarder þeirra sem iðinn leita
hans." Heb 11:06

Æfa trú þína
------------------Þú nálgast Guð af öllu hjarta þínu í trúnni. Æfa trú þýðir að þú þarft ekki
öll svör. Ef þú hefðir svör, myndir þú ekki að æfa trú / von.
"Nú er trú efnið af hlutur vonast til, að sönnunargagna af hlutur ekki
séð." Heb 11:01
"Trúin kemur með heyrn og heyrn eftir orði Guðs." Rm 10:17
Því meira sem þú veist Orð Guðs, því auðveldara er að æfa trú. Aðeins beiti
trú getur þú orðið fædd-aftur. Þú varst fyrsti fæddur af a [kona holdi].
Becoming fæddur þýðir aftur að þú ert fæddur af andanum eftir að fara aftur

á og viðurkenna Guð þinn, skapara okkar.
Þú aftur til Guðs með því að æfa trúna á barni, með því að samþykkja orð
Guðs eins og sannleikann.

Gerast fæðast að nýju
----------------Margir predika að þú sért fæddur aftur með því að samþykkja Jesú Krist sem
frelsara þinn. Hins vegar er ekki heill sannleikur hjálpræðis. Samþykkja
Krist sem frelsara að ganga lengra en bara mouthing hann sem Drottin.
Jesús sagði: "Ekki allir sem við mig segir:, Herra, herra ', skulu koma í
himnaríki, en sá sem gjörir vilja föður míns [Guð] á himnum." Mt 7:21
Jesús hafnar margir kristnir sem halda því fram að hann er frelsari þeirra.
Við þurfum ekki að giska á hvers vegna, vegna þess að Jesús segir okkur
hvers vegna í vísu 23.
Jesús sagði: "Ég vil lýsa því yfir að þau [þeim sem Kristur hafnar], vissi
ég aldrei þér fara frá mér, sem stunda lögleysa."
Mt 7:23
LEIÐBEININGAR Jesú TIL PAUL
--------------------------Svo, í eigin orðum Jesú, sjáum við að rétt krafa honum sem frelsara með
munni okkar, er ekki nóg að þrátt fyrir það sem margir predika. Páll gerir
grein fyrir að King Agrippa í Postulasögunni, leiðbeiningunum sem hann fékk
frá Jesú.
Jesús sagði: "Ég sendi þér núna [til heiðingjarnir] til að opna augu þeirra
og snúa þeim frá myrkri til ljós og frá valdi Satans til Guðs, að þeir megi
fá fyrirgefningu syndanna og arf með þeim, sem helgaðir eru fyrir trú á
mig. " Postulasagan 26:17-18
Svo, í huga Krists, hefur þú amk fjórum hlutum til að gera til að fá
arfleifð þína, sem er eilíft líf í himnum. Þetta er boðskort ég er að tala
um.

FOUR Væntingar Krists
--------------------------1. Þú opnar augun. Þetta þýðir að þú opnar hjarta þitt og hlusta á Guð og

son Jesú HANS. Það er að taka til hjarta þínu skilaboðin nú verið gefin út.
2. Þú snúa frá myrkrinu til ljóssins. Þetta þýðir að þú leggir áherslu á
leiðir til Guðs, en ekki um leiðir mannsins.
3. Þú snúa frá valdi Satans til Guðs. Þetta þýðir að þú iðrast synda og
tappa inn í krafti Guðs. Það þýðir að þú velur að verða eitt með Guði og
syni Jesú HANS.
4. Þú ert helgaðir trú á Jesú. Þetta þýðir að þú ert heilagur fyrir augum
Guðs vegna þess að þú hefur valið að trúa á eina Guðs getin manna Son Ð
Jesú Krist frá Nasaret. Trú þín er síðan fylgt eftir hlýðni.

Hlýðni von Guð
---------------------------"Því svo elskaði Guð heiminn, að hann gaf eingetinn HIS [manna] son, til
þess að hver sem á hann trúir [Jesú] glatist ekki, heldur hafi eilíft líf."
Jóh 3:16
Hvaða a dásamlegur vísu er þetta, en ef þú hætt hér í John, myndir þú sakna
skilaboðin í vísu 36.
"Sá sem trúir á soninn [Jesús] hefur eilíft líf, og sá sem trúir ekki á son
skal ekki sjá líf, en reiði Guðs abides á honum." John 3:36
Sumir bibles fram seinni hluti skýrari að því leyti að reiði Guðs abides á
þá sem ekki hlýða ekki sonur. Þess vegna verður þú ekki bara trúa á Jesú,
en þú verður að trúa því sem hann kenndi og boðorð hans.

Vitandi Guð Krists þjónað
----------------------------Margir kristnir menn hafa verið afvegaleiða með rangar kenningar og ekki
lengur þekkja Guð, að Kristur var. Verri, þeir hafa ranglega skipt, eins og
Kristi, Guð þeirra. Við vitum þetta vegna þess að manmade hefð kallast
"þrenning kenningar" hefur negated raunverulegt kenningar Jesú Krists og
Paul í mörgum kirkjum. Hlustaðu vandlega, það er mikilvægt.
Jesús sagði: "Sá sem trúir á mig, trúir ekki á mig, heldur þann sem sendi
mig." John 12:44
Ef þú ert sannur trúmaður á Jesú, hlusta þú að orð hans og þú ert kominn
aftur til föður hans, Guð okkar. Það þýðir að þú veist að föður Guðs

allsherjar, sem er þekktur sem Drottinn, Drottinn, Drottinn, og einnig
tilnefnd í Hebreska texta af fjórum stöfum YWHW. Drottinn kemur í stað YWHW
í bibles að tilnefna Guð.
Jesús sagði: "Ég er upp til föður míns og föður yðar, og til Guðs míns og
Guðs yðar." John 20:17
Þetta eru mjög einfaldar orð Jesú. Hann talar um Guð við alla þjóna, þar á
meðal hann sjálfur. Hins vegar margir sem trúa á þrenningu kenningar, geta
ekki tekið þessi orð sem þeir eru skrifuð. Eintóm flærð kenningar raskað nú
og snúa orðum Krists í því skyni að leiða fólk til helvítis. Er mikilvægt
að þekkja Guð, að Kristur var? Já, það er, og Páll postuli segir okkur
hvers vegna í 2 Thess. 01:08.
"Þegar Drottinn Jesús opinberast af himni með voldugu engla Guðs, í logandi
eldi [Krist, munu] hefna á A) þeir sem vita ekki Guð, og B) þeir sem ekki
hlýða ekki fagnaðarerindinu um Drottin vorn Jesú Krist. "
2 Þessaloníkubréf 01:08
Kennimark FÁ Guðs RIGHT
-----------------------Sjö Biblían kenningar:
1. Kristur er High Priest okkar. Heb 7:16-17
2. Í öllum hlutum, þar sem Kristur þurfti að vera eins og mannlegur bræður
hans svo að hann gæti verið árangursríkt High Priest. Heb 2:17
3. Þeir sem ekki trúa Kristi og hlýða Kristi eru í raun ekki verið
vistaðar. John 3:36
4. Kristur kenndi okkur að tilbiðja og þjóna nema faðirinn, "Guð sinn og
Guð okkar". Mt 4:10
5. Kristur kenndi okkur að biðja aðeins til föðurins, "Guð sinn og Guð
okkar". John 4:23-24; Mt 6:06
6. Kristur kenndi okkur, að hann var fyrstur af sköpun Guðs.
Opb 3:14
7. Það eru sjö andar Guðs. Opb 01:04
"Óttast Guð [sem Jesús og Páll heiti eins og faðirinn] og gefa dýrðina
hann, því að sú stund dóms hans hefur komið, og tilbiðja hann, sem skóp
himin og jörð, hafið og uppsprettur vatns." Opb 14:07

PAUL Heiti Guð eins og faðirinn
--------------------------------Jesús kenndi okkur að faðirinn var Guð sinn og einnig Guð okkar. Páll
postuli kenndi okkur það sama um Guð í 1 Kor kafla 8!
Einn Guð, föður
"Það er enginn annar Guð heldur einn maður. Fyrir jafnvel ef það eru
svokallaðar guði, hvort sem er á himnum eða jörðu (eins og það eru margir
guðir og margir höfðingjar), en fyrir okkur É
Það er aðeins einn Guð, föður, sem eru allt og við fyrir honum, og
Einn er Drottinn, Jesús Kristur
Einn er Drottinn Jesús Kristur, í gegnum hvern eru allir hlutir, og í
gegnum hvern við lifum. "1 Kor 8:4-6
Þetta þýðir að við erum af Guði og skapað fyrir hann, en við lifum í Kristi
Jesú, og fyrir trú á Krist erum við hlýðni við Guð.
Það er
hjarta
dyrnar
hlýðni

trú okkar á Krist, sem tekur á móti anda hans og anda Guðs hans í
okkar. Þegar við störfum í trú, án þess að hafa allar mönnum svör,
að hjarta okkar opnast breiður til frelsara Jesú og Guð sinn. Það er
okkar við Guð, að þá gerir okkur kleift að sigrast á þessum heimi.

Becoming ONE í anda
---------------------The andar konan mín Jackie og ég varð ein-hold. Að sjálfsögðu vorum við
ekki bókstaflega eitt hold, en ekki í andlegum hugtökum sem við vorum eitt
hold. Við vorum í sama hug, sama anda og vegna þessa við héldum bæði á
næstum allt. Við vorum ekki vélmenni. Báðir okkar höfðu mismunandi skoðanir
á stundum, en samt, við vorum í rauninni einn hugur.
Þar sem við vorum einu saman, lokið við oft setningar hvers annars og
jafnvel vissi hvað aðrir voru að hugsa lengi áður en nokkur orð voru töluð.
Ég oft heyra rödd hennar að tala við mig eða heyra hug að hugsa um mig. Það
sama átti sér stað hjá henni.
Ég get ekki alveg útskýrt þetta í mönnum hvað varðar, því það er andleg
ráðgáta sem kemur inn í að spila þegar ást skuldabréfa er mjög sterkur á
milli tveggja manna. Hins vegar voru margir sem gerðu sér skuldbindingu um
að elska fyrir a ævi getur borið vitni um wonderment að þeir voru einum

holdi með maka sínum.
Eftir Jackie kona mín dó árið 2003, væri ég enn heyrt hugsanir hennar. Ég
vissi hvað hún vildi hugsa í hverri stöðu. Til dæmis: Þegar ég náði í rangt
skyrta, gæti ég jafnvel heyrt hana í huga minn sagði: "Þú getur ekki
klæðast sem skyrtu við þá buxur."

Guði A trygg Heart
---------------------Jackie og ég fékk að þessum stað af wonderment að vera ein-hold með því að
gefa öllum í hjarta okkar hvert við annað. hjörtu okkar voru framin og
unquestionably trygg hvort öðru. Guð vill ekkert minna en framið og trygg
hjarta frá þér. Ef hjarta þitt er trúr og skuldbundið sig til að hann,
verður þú að vera undrandi á ævintýrinu hann mun koma að lífi þínu.

Augum Guðs leitar að trúum hjörtum
----------------------------------------"Því að augu Drottins [Guð] hlaupa til og frá um alla jörðina til að sýna
sjálfan sig sterkt fyrir hönd þeirra sem hjarta er trygg [framið] til
hans." 2 Chronicles 16:09
Hugsaðu um þetta! Almáttugur Guð mun sýna sjálfan sig sterkt fyrir þína
hönd ef þú gefur honum trúr hjarta. Það fer allt þegar þú opnar bara upp
hjarta þitt í trú um að sonur Jesú HANS.

WE ARE Fæddur aftur í gegnum Orð Guðs
----------------------------------------Þú munt finna setningu fæðast að nýju er notað í Biblíunni á þremur stöðum:
John 03:03, 03:07, og í 1 Peter 1:23. Jesús að tala til Nikódemus
staðfestir í John 3:03 sem þú þarft til að fæðast að nýju inn í Guðs ríki.
Í John 3:7-8, Jesú staðfestir að fæðast þýðir aftur að þú ert fæddur af
andanum.
Peter kennir okkur að verða "fæðast að nýju" koma í gegnum "ódauðlega orð
Guðs."
"Þar sem þú hefur hreinsað sál þína í að hlýða sannleikanum með því að anda
í einlægni ást á bræður, elska hver annan Heitt af hreinu hjarta, að hafa
aldrei fæðst aftur, ekki af dauðlegum fræ en ódauðlega, í gegnum orð Guðs,
sem lifir og abides að eilífu. "

1 Peter 1:22-23
____________
PAUL'S fæðast að nýju Formúla
------------------------"En hvað þýðir það að segja?" Orðið er nálægt þér, jafnvel í munni þínum og
í hjarta þínu. " (Það er: Orð trúarinnar, sem vér prédika): Ef þú játar með
munni þínum Drottni Jesú og trúir í hjarta þínu, að Guð hefur vakið hann
frá dauðum, muntu hólpinn verða. Fyrir Með hjartanu trúað til réttlætis en
með munninum játa er til hjálpræðis. " Rm 10:8-10

* Í tveimur hlutum TIL PAUL'S fæðast að nýju Formúla
--------------------------------------I) Þú játar með munni þínum að Guð vakti Jesú frá dauðum [þú trúir á
upprisu]; og
II) Þú trúir á réttlæti hjarta Guði þínum. Þú vilt gera það sem rétt er í
augum Guðs.
Ekki missa hluta II
Margir ráðuneyti stuðla þau skilaboð að allt
"munnur" að Jesús er Drottinn og frelsari og
getur nú sjá, að Jesús boðaði annað skilaboð
Paul's er í tveimur hlutum og ekki bara einn
sem Drottinn yðar."

sem þú þarft að gera er
þú þá hafa eilíft líf. Þú
og að hjálpræðið uppskrift
hluti þar sem þú "munn Jesú

Margir líta framhjá hluta II kennslu Paul's!
Sá sem fullkomlega tekur Kristur snýr aftur til baka til Guðs, Föður okkar,
og sannarlega veit Guð og þeirri staðreynd að Jesús er ekki Guð. Þeir gera
ekki tilbiðja Jesú eða jafnvel að biðja til Jesú. Þeir hlýða því sem Jesú
kenndi þeim tilbiðja nema faðirinn, vor Guð, og biðja til nema faðirinn í
nafni Jesú. Við að biðja til Guðs í nafni Jesú til að heiðra fórn sinni á
krossinum vegna þess að hann er kennari okkar.
Hluti II er trú í hjörtum okkar allt réttlæti Guðs. Með öðrum orðum, verða
við hlýðni til réttlætis staðall Guðs.

Lágmark réttlæti Standard
------------------------------

Jesús Kennir There Is A Lágmark Réttlæti Standard Við verðum að fara yfir
áður en þú slærð Heaven
Jesús sagði: "Ég segi yður, að nema réttlæti þitt fer yfir réttlæti á
fræðimenn og farísear, þér mun alls ekki inn í himnaríki." Mt 5:20
Í ofangreindum vísu, Jesús kennir greinilega okkur það er amk réttlæti
staðall til að fá inn í himnaríki. réttlæti okkar verða að vera hærri en sá
sem fræðimenn og farísear. Þau létust oft að vera réttlátir fyrir Guði, en
í staðinn var vondur, og þeir voru hræsnarar.
Réttlæti þýðir einfaldlega að þú gjörir það sem rétt er í augum Guðs. Oft
er hægt að andstæða þess að vera andstæða þess sem rétt er í augum
mannsins. Við vitum það sem Guð væntir af okkur vegna þess að Biblían segir
okkur allt um eðli Guðs og hefur gaman HANS og fótbolti.

Aðdráttarafl Guð
-----------------------Margir telja að Biblían snýst um Jesú, en þetta er ekki satt. Þetta fólk er
ekki að viðurkenna Jesú var annar boðberi frá Guði. The raunverulegur saga
í Biblíunni er frábær ástarsaga um Guð okkar sem bjó til okkur og elskar
okkur svo mikið að hann myndi senda og fórnum aðeins mannlegur son sinn
endanlega reyna að gefa okkur "boðið."
Jesús sagði: "Ég þarf að prédika Guðs ríki í öðrum borgum líka, því í þessu
skyni hef ég verið send." Lk 4:43
"Fyrir marga deceivers eru farnir út í heiminn sem ekki játa Jesú Krist sem
kemur í holdi. Þetta er afvegaleiðandinn og andkristurinn."
2 John 7
Til að verða vistuð, munni þínum að játa mannkyninu [tilkoma í the hold]
dauða á krossi og upprisu Jesú.
"Og við vitum að sonur Guðs [Jesús Kristur] hefur komið og hefur gefið
okkur skilning á því að við getum þekkt hann [Guð, föður] sem er satt, og
við erum í honum [Guði, föður] sem er satt , [ef við erum] í son hans Jesú
Krist. This [Guð, föður] er sannur Guð og eilíft líf. "
1 John 5:20
Ef þú samþykkir Jesú Kristi í hjarta þitt sem frelsara, hann hefur fært þér
aftur til Guðs síns. Þú hefur, eins og ÉG did Ð fallinn í ást við skapara
vor Guð, sem leitar samfélag við okkur. Á þessum tímapunkti, youll 'vera
æstur í framtíðinni eilífð og þú vilt vita meira. Þú verður svangur fyrir

orði Guðs og vilja lesa alla Biblíuna.
Það var yfir 31-árum sem ég féll í ást við Guð. Barátta við lífið virtist
eins og aldrei endar sagan af tilveru mína þar til dag einn Guð snerti líf
mitt á þann hátt að ég vissi alveg að hann var raunverulegur.
Boð biður þig að viðurkenna að þar er meira að gerast í þessum jarðneska
líf en það sem mönnum skynfærin geta uppgötva. Það er annað hlið til þessa
lífs, andlega hlið. Nema þú verður fæðst í anda, þú getur ekki byrjað að
skilja eða fyrir þessi efni finnist jafnvel fullur sannleikurinn þessi vera
til í þessu jarðneska lífi.
Viðburðir í lífinu gerist af mörgum ástæðum, en oft þeim ástæðum hafa
andlega grunni. Guð sendi son sinn sem endanlega fórn fyrir syndir
mannkynsins. Í því ferli, Guð vinstri okkur tækifæri til að stíga út í trú.
Stepping út í trú krefst þess að við opna hjörtu okkar og leyfa anda Guðs
og sonar hans til að komast inn og kenna okkur hvernig við heim til eilífs
lífs okkar. Þetta er eilíft boð þitt og það kann að vera sú eina sem þú
munt aldrei fá í þessu lífi. Hlusta á Guð.
Guð talar
---------"Þá þeir sem óttuðust Drottin [Guð] talaði við annan, og Drottinn [Guð]
hlustað og heyrt þá, svo var bók minningu skrifuð fyrir honum fyrir þá sem
óttast Drottin og sem hugleiða nafn hans." Þeir skulu vera mín, segir
Drottinn allsherjar, þann dag sem ég geri þá MITT gimsteinar, og ég mun
hlífa þeim eins og maður herförinni eigin syni sínum, sem þjónar honum. "
Þá skalt þú aftur greint á milli réttlátra og hinn óguðlega, milli eitt sem
þjónar Guðs og sá sem ekki þjónar honum. "
Ml 3:16-18
"Frelsun tilheyrir Guði okkar, sem situr í hásætinu, og við Lamb [Jesús við
hægri hönd Guðs]." Opb 7:11
Jesús sagði: "Sannlega, sannlega segi ég yður: Sá sem heyrir orð mitt og
trúir á hann [Guð, föður], sem sendi mig, hefur eilíft líf, og skulu ekki
koma í dóm, en hefur [þegar] liðin frá dauða inn [eilíft] líf. " John 5:24
Ef þú þekkir Guð, sem sendi Jesú, ert þú nú þegar eilíft líf og þú verður
ekki dæmdur í andlát þitt.
Jesús sagði: "Og þetta er eilíft líf, sem þau kunna að vita ÞÚ [Guð, föður]
eina sanna Guð, og Jesú Kristur, sem þú hefur sent."
John 17:03

Jesús sagði: "kenningu minni er ekki mitt, en [Guð HANS, föður], sem sendi
mig." John 7:16
Guð hefur alltaf langað það besta fyrir líf þitt. boð hans um eilífa líf
ekki bara að byrja á Jesú. Birtingarmynd miklu ást Guðs fyrir þig er að
finna í Esk kafla 18. Frá upphafi sögunnar er að finna Guð vona fyrir okkar
besta og vona við myndum hverfa frá illsku og að endingu réttlæti.
Réttlæti leiðir okkur inn í samfélagið við Guð. Það er þegar við náum
sannarlega fólk HANS um eilífð.
Það er kostur fyrir Guð, í trú, að vita að við erum bara ferðamenn hér
tímabundið jarðnesk ferð. stór ákvörðun okkar á jörðinni verður að sætta
sig við veruleikann, að Guð er til og lífið sannarlega transcends þessa
tilveru. Vitandi í hjörtum okkar að sem Jesús var reistur upp, svo mun Guð
endurvekja okkur.
"Elskaðu ekki heim, eða það sem er í heiminum. Ef einhver elskar heiminn, á
kærleika faðirinn er ekki í honum." 1 John 2:15
Jesús sagði: "Það er andinn sem lífgar, holdið hagnað ekkert. Orðin sem ég
tala við þig eru andi og þau eru líf." John 6:63
Ég er Postuli Edward. Ég skrifa til að ná sál með boð Guðs um eilíft líf.
Þetta er "boðið" ég kynna hér. Hins vegar, skrifa ég sérstaklega þeim sálum
sem halda því fram hjálpræði í Kristi, en hefur verið afvegaleiða að hugsa
um að Kristur er Guð.
Margir kristnir menn vita ekki Guð, að Kristur var. Ef þetta er þér, eilíft
líf þitt er í spurningunni. Þú þarft að fá rétt við Guð og hafna kirkjunni
fráfalls sem hefur fólk nú á bæn til og tilbiðja Jesú í staðinn fyrir Guð,
að Jesús sjálfur þjónaði og kenndi okkur um.
Sá sem dýrka sonur Guðs eins og "Guðs Son" skuldbindur skurðgoðadýrkun í
augum Guðs. Slíkt fólk er ekki raunverulega spara, en í staðinn eru
"andlega heitu vatni." Dýrka Jesú er sá sami og tilbiðja allir Priest eða
Pastor. Guð hefur sjálfur sagt að ekki hafa aðra guði er að auki á hann.
Það felur í sér syni hans.
Nema Ritningin vitna í þennan kafla [boðinu] mjög vel. Þó að í anda, Guð
gaf þeim ritningunum mig fyrir hag þínum. Það gildir um nánast öll önnur
kafla í þessari bók eins og heilbrigður. [Ég er að vísa til sjö End-Times
Skilaboð frá Guði bók, sem er að finna á netinu á http://
www.sevenmessages.com. Vinsamlegast opna hjarta þitt til Guðs Orð og látið
Jesú Krist, kennari okkar, verða dæmi fylgja alla leið aftur til eigin
himneska heimili þínu.

Gerðu þetta og þú munt ekki einungis elska Jesú og fórn sem hann gerði
fyrir syndir okkar á krossinum, þá verður þú einnig ástfangin af Guði. Þú
getur hringt í HIM himneska Föður í öllum bænum ykkar.
Apostle'S BæNIN
---------------Heavenly föður og Guð bróðir Jesús Kristur minn, sem er kennari okkar,
heyrir bænir mínar. Blessa alla sál sem les þessa kafla og mun opna hjarta
sitt til ÞÍN sonur hans og einnig til ÞÍN anda. Og til allra sem biðja bæn
fyrir neðan og þiggja boð þitt, veita þeim iðrunar.
Apostle Edward
Bæn til að samþykkja Guðs boðskort
--------------------------------Faðir Guð, ég samþykki þessa sérstöku boði Kveðja til eilífs lífs á himni.
Ég játa með munni mínum að ÞÚ vakti Jesú Krists frá dauðum og að hann er sá
fyrsti af mörgum mönnum til að endurvekja að vera með þér, eins og þinn
synir og dætur.
Ég trúi í hjarta yðar réttlæti mínu og ég mun gera mitt besta til að lifa
réttlátu lífi í þinn augsýn. Ég mun fylgja fordæmi Jesú og vera trúr allt
til eigin dauða minn.
Faðir, þakka ég þér að þú og þinn sonur mun verða eitt með mér til að
hjálpa mér að leysa úr þessu jarðneska lífi. Ég veit að þetta mun gera
okkur af einum huga og að ÞÍN andi mun dvelja í mér til að fylgja slóð
aftur heim minn. Kenna mér ÞITT vegu Drottins. [Ath: Skráðu þig inn og
dagsetning bæn til Guðs.

Lykillinn að því að opna ritning
--------------------------Ef þú heldur að sambandið milli Guðs og getin manna syni Jesú HIS Kristur
beinir, þú verður að skilja heilaga segir og boð Guðs til eilífs lífs
verður fyrir alvöru. Þessi tengsl eru lykillinn að árangri skilning Guðs
Orð. Ekki reyna að túlka ritningar með þrenningu kenningar, það gerir Jesú
lygari í svo einfaldar vísur og Jóhannes 8:40 og John 20:17. Það gerir
einnig Paul lygari í svo einfaldar vísur og 1 Timothy 2:05 og 1 Kor 08:06.

