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Atidarykite savo širdies
-----------------Lygiai ką tai reiškia atverti savo širdies Dievui ir savo viengimį žmogaus

Sūnumi Jėzumi? Na, tai tikrai labai paprasta, jei jūs apie tai galvoti. Ar
ne visi myli užima ypatingą vietą "savo širdyje", kur džiaugsmas,
džiaugsmą, liūdesį ir net liūdesys ar sielvartas gali atsitikti?
Kai pasirenkate Love Someone, jūs atverti savo širdis visiems emocijų,
susijusių su tokia meile. Tas pats atsitinka su Dievu. Jis nori būti, kad
ypatingą vietą, vadinamą savo širdies. Jėzus mums suteikia dar vieną
galimybę pasiūlyti iki beldžiasi į mūsų širdis duris su prašymu
"atidaryti".
Sveiki! Ar žinote, kad gyvenimas prasideda po mūsų žemiškosios kelionės
pabaigos? Ar žinote apie "Tu" iš Dievo?
VISOS savo širdies
----------------Dievas atsiuntė Jėzų į mums primena dar kartą, kad "Dangaus karalystė" yra
reali. Tai yra tiems, kurie bus atgailauti ir grįžti prie Dievo pomirtiniu
gyvenimu. Jėzus buvo ne pirmas pasiūlyti mums šį kvietimą amžinąjį
gyvenimą.
Dievas tarė: "Jūs mane surasti, jei ieškote mane visą savo širdį!" Jer
29:13
Kad galėtumėte ieškoti Dievo, visa savo širdimi, turite pripažinti, kad
Dievas egzistuoja ir žingsnis į tikėjimą sritį.
"O be tikėjimo neįmanoma jam patinka, nes jis, kuris ateina su Dievu reikia
tikėti, kad HE [yra], ir kad jis yra iš tų, kurie stropiai ieškojo jo
rewarder". Hebrajams 11:06

PASINAUDOTI Fidei
------------------Jūs požiūris Dievas su jūsų iš visos širdies tikėjimas. Pasinaudojus
tikėjimas reiškia, kad jūs neturite visų atsakymų. Jei turėjo atsakymus,
jums nereikėtų naudotis tikėjimo / viltį.
"Tikėjimas užtikrina tai, ko viliamės, nematomoje įrodymus." Hebrajams
11:01
"Tikėjimas yra klausymo, klausymas pagal Dievo žodį." Rom 10:17
Kuo daugiau žinai Dievo Žodį, tuo lengviau naudotis sąžiningai. Tik
naudodamasis tikėjimą jūs galite tapti gimęs-vėl. Jūs pirmą kartą buvo
gimęs iš moters [kūnas]. Tapusi atgimti reiškia, kad esate gimęs iš Dvasios

grįžti į ir pripažįstant, jūsų Dievas, mūsų Kūrėjas.
Jūs grįžti į Dievo naudodamasis vaiko tikėjimą, priimdami Dievo žodis kaip
tiesa.

Tapkite Born Again
----------------Daugelis pamokslauti, kad esate gimęs vėl priimti Jėzų Kristų kaip savo
Gelbėtoją. Tačiau tai nėra visiškai tiesa išganymo. Priiminėti Kristų,
turėtų peržengti tik kramtymo jį Viešpats.
Jėzus tarė: "Ne kiekvienas, kuris sako man," Viešpatie, Viešpatie "turi
įeiti į dangaus karalystę, bet tas, kuris vykdo mano Tėvo [Dievo], bus
danguje." Matthew 07:21
Jėzus atmeta daugelis krikščionių, kurie teigia, kad jis savo Gelbėtoją.
Mes neturime atspėti, kodėl, nes Jėzus sako mums, kodėl į stichijos 23.
Jėzus tarė: "Aš pripažinti, kad jiems [tiems, kurie Kristuje atmeta] Aš
niekada nežinojo jus; šalin nuo manęs, jūs, kurie praktiškai neteisėtus".
Matthew 07:23
Jėzaus INSTRUKCIJA Paul
--------------------------Taigi, Jėzaus paties žodžiais tariant, mes matome, kad tik reikalauti jį
kaip savo Gelbėtoją į mūsų burną, nepakanka, nepaisant ką daugelis
pamokslai. Paulius aiškina, kad karalius Agripa ir Teisės, instrukcijas
gavo iš Jėzaus.
Jėzus tarė: "Dabar aš atsiųsime jums [į pagonių] kad atvertum jų akis ir
paverčia juos iš tamsos į šviesą, o nuo valdžios Šėtonas su Dievu, kad jos
galėtų gauti nuodėmių atleidimą ir tarp tų, kurie tampa šventa paveldėjimo
tikėdami mane. " Teisės 26:17-18
Taigi, Kristaus protą, turite ne mažiau kaip keturių dalykų, kuriuos reikia
padaryti, norint gauti savo paveldu, kuris yra amžinasis gyvenimas danguje.
Tai kvietimas aš kalbu apie.

FOUR lūkesčius Kristaus
--------------------------1. Jūs atverti akis. Tai reiškia, kad atvertų jūsų širdis ir klausytis

Dievo ir Jo Sūnaus Jėzaus. Kad jums į jūsų širdis žinutę dabar kursui.
2. Jūs savo ruožtu iš tamsos į šviesą. Tai reiškia, kad jums sutelkti
dėmesį į Dievo kelių, o ne kelius žmogui.
3. Jūs savo ruožtu nuo šėtono galia Dievui. Tai reiškia, kad jums
atgailauti dėl savo nuodėmių ir patekti į Dievo jėga. Tai reiškia, kad
norite tapti viena su Dievu ir Jo Sūnaus Jėzaus.
4. Jūs esate pašventintas per tikėjimą į Jėzų. Tai reiškia, kad jūs iš
šventosios Dievo akyse, nes jūs pasirinkote tikėti Dievo viengimio Sūnaus
žmogaus Ð Jėzaus Kristaus iš Nazareto. Jūsų tikėjimas Vėliau paklusnumo.

Posluszenstwo Laukiama Dievas
---------------------------"Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį [žmogaus] Sūnų,
kad kiekvienas, kas tiki jį, [Jėzus], nepražūtų, bet turėtų amžinąjį
gyvenimą." Jono 3:16
Koks nuostabus eilėraštis tai, bet jei Jūs baigėte čia Jonas, galėtumėte
praleisti pranešimą į stichijos 36.
"Kas tiki Sūnų, [Jėzus] jau amžinąjį gyvenimą, o kas netiki Sūnumi nematys
gyvenimo, bet Dievas gyvena apie jį užsirūstinęs." John 3:36
Kai Biblijoje valstybės paskutinė dalis aiškiau, kad Dievas gyvena rūstybę
ant tų, kurie nepaklūsta Sūnus. Todėl, turite ne tik tikėti Jėzaus, bet tu
turi tikėti tuo, ką jis dėsto ir paklusti savo komandas.

Žinant Kristus Dievo atsižvelgiant buvo
----------------------------Daugelis krikščionių buvo klaidinami klaidingas doktrinas, o ne žinoti,
Dievui, kad Kristus buvo. Dar blogiau, jie klaidingai vietoj Kristaus, kaip
savo Dievo. Mes žinome tai, nes žmogaus, tradicija, vadinama "Trejybės
doktrina" turi išnykti faktiškai mokslas Jėzus Kristus ir Paul daugelyje
bažnyčių. Atidžiai klausykite, svarbu.
Jėzus tarė: "Kas mane tiki, tiki ne mane, bet Tą, kuris mane siuntė." John
0:44
Jei esate tikras tikintysis į Jėzų, klausytis jo žodžių, ir jūs turite
grįžo į savo tėvo, mūsų Dievas. Tai reiškia, kad jūs žinote, tėvas,

visagalis Dievas, kuris yra žinomas kaip Jahvė, Viešpats, Viešpats, taip
pat paskirtos hebrajų tekstais keturi simboliai YWHW. Viešpats pakeičia
YWHW į Biblijos paskirti Dievui.
Jėzus tarė: "Aš esu didėjimo pas savo Tėvą ir jūsų Tėvą, ir mano Dievą ir
jūsų Dievą". Jonas 20:17
Tai yra labai paprasti žodžiai iš Jėzaus. Jis kalba apie Dievą mes visi
dirba, įskaitant jis pats. Tačiau daugelis, kurie tiki, Trejybės doktrina,
negali sutikti su tokiais žodžiais kaip jie parašyti. Perverse doktrinos
dabar iškraipyti ir pasukti Kristaus žodžius iš pirmaujančių žmonių tikslas
į pragarą. Ar svarbu žinoti, kad Dievas, kad Kristus buvo? Taip, ir
apaštalas Paulius sako mums, kodėl, 2 Tes. 01:08.
"Kai Viešpats Jėzus apsireiškia iš dangaus su Dievo angelais, ir ugnies
liepsna [Kristus] keršyti dėl a) tie, kurie nežino, Dieve, ir b) tuos,
kurie nepaklūsta mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Evangelijai. "
2 Tesalonikiečiams 1:08
Gaukite Dievas tapatybę TEISĖ
-----------------------Septyni Biblijos mokslas:
1. Kristus yra mūsų vyriausiasis kunigas. Žydai 7:16-17
2. Iš visų dalykų, Kristus turėjo būti kaip ir jo žmonių broliai, kad jis
galėtų būti veiksmingai High Priest. Hebrajams 02:17
3. Tie, kurie netiki Kristumi ir paklusti Kristui iš tiesų nėra išsaugomi.
John 3:36
4. Kristus mokė mus melstis, o tik Tėvas ", savo Dievo, ir mūsų Dievo."
Matthew 04:10
5. Kristus mokė mus melstis tik Dievui Tėvui ", savo Dievo, ir mūsų Dievo."
Jono 4:23-24; Matą 06:06
6. Kristus mus išmokė, kad jis buvo pirmasis Dievo kūrinys.
Apreiškimo 03:14
7. Yra septynios Dievo Dvasios. Apreiškimo 01:04
"Baimė Dievo [kuris Jėzaus ir Pauliaus, įvardytas kaip pirmasis tėvas] ir
šlovę jam už jo sprendimo valanda atėjo, ir garbinti Tą, kuris padarė dangų
ir žemę, jūrą ir vandens šaltinių." Apreiškimo 14:07

Paulius nurodo Dievas kaip Tėvas
--------------------------------Jėzus mus moko, kad tėvas buvo jo Dievas ir mūsų Dievas. Apaštalas Paulius
mus moko, tas pats apie Dievą 1 Korintiečiams 8 skyrius!
Vienas Dievas, Tėvas
"Nėra jokio kito Dievo, išskyrus vieną. Nes jei yra vadinamųjų dievų
danguje ar žemėje (nes yra daug dievų ir daug viešpačių), tačiau dėl mums e
Yra tik vienas Dievas, kurį yra visa tėvo ir mes už jį ir
Vienas Viešpats Jėzus Kristus
Vienas Viešpats Jėzus Kristus, per kurį yra visa ir, per kurį mes gyvename.
"1 Kor 8:4-6
Tai reiškia, kad mes esame iš Dievo, ir sukūrė jį, bet mes gyvename
Kristuje Jėzuje ir per tikėjimą Kristumi mes nuolankiai su Dievu.
Tai yra mūsų tikėjimo Kristumi, kad pritaria jo dvasia ir jo Dievo Dvasia į
mūsų širdis. Kai mes dirbame su tikėjimu, be visų žmonių atsakymus, duris į
mūsų širdis atsiveria plati mūsų Gelbėtoją Jėzų ir savo Dievą. Tai yra mūsų
paklusnumo Dievui, kad tada leidžia mums įveikti šį pasaulį.

Tampa viena dvasia
---------------------Mano žmona Jackie ir alkoholiniai gėrimai bei tapau vienu kūnu. Žinoma, mes
ne pažodžiui vienu kūnu, bet ir dvasinės sąlygos mums buvo vienas kūnas.
Mes tos pačios nuomonės, ta pačia dvasia ir dėl to mes manome, kad tiek
apie beveik viską. Mes ne robotai. Mes abu turėjo skirtingas nuomones,
kartais, bet vis tiek, mes iš esmės vienos minties.
Kadangi mes buvome vienas su kitu, mes dažnai užbaigtas vienas kito
sakinius ir net nežinojo, ką kiti galvoja ilgai prieš bet žodžiai buvo
ištarti. Aš dažnai girdėjau savo balsą, kalbėjo su manimi, nei girdėti savo
mintis galvoti apie mane. Tas pats įvyko su juo.
Aš negaliu visiškai paaiškinti žmogiškuoju požiūriu, nes tai yra dvasinis
paslaptis, kad ateina į žaidimą, kai meilė obligacija yra labai stipri tarp
dviejų žmonių. Tačiau daug tokių, kurie įsipareigojo meilės gyvenimą gali
patvirtinti, kad Stebisi, kad jie buvo vieno kūno su sutuoktiniu.

Po mano žmona Jackie mirė 2003 m., aš vis dar girdėti jos minčių. Aš
žinojau, ką ji manys, kiekvienoje situacijoje. Pavyzdžiui: Kai aš pasiekė
ir neteisingai marškiniai, galėčiau net girdėti jos mano galvoje sakydamas:
"Tu negali dėvėti, kad su kelnių marškinių."

Duoti Dievui ištikimas širdies
---------------------Jackie ir aš prie šios Stebisi būti vienas kūnas vieta gyventi, suteikiant
visas mūsų širdis vieni kitiems. Mūsų širdys buvo padaryta be jokios
abejonės, ištikimi vienas kitam. Dievas nori ne kas kita kaip padarė ir
ištikimas širdis nuo tavęs. Jei jūsų širdis ištikima ir padarė jam būsite
maloniai nustebinti tuo, nuotykių jis iki Jūsų gyvenime.

Dievo paieškos Pastoviems HEARTS EYES
----------------------------------------"Tam, kad ponai [Dievo akyse] bėginėti visą žemę, parodyti save stiprus
vardu tų, kurių širdis ištikima [įsipareigojo] su juo." 2 Kronika 16:09
Pagalvokite apie tai! Dievas visagalis parodys pats stiprus jūsų vardu, jei
jam ištikimas širdis. Viskas prasideda, kai jūs tiesiog atverti savo
širdies tikėjimu į Jo Sūnų Jėzų.

Mes gimstame vėl per Dievo žodį
----------------------------------------Rasite frazė gimė dar naudojami Biblija trijose vietose: Jono 3:3, 03:07;,
ir 1 Petro 1:23. Jėzus kalbėjo Nikodemui patvirtina Jono 3:03, kad jums
reikia atgimti patekti į Dievo karalystę. Jono 3:7-8 Jėzus patvirtina, kad
yra gimęs vėl reiškia, kad esate gimęs iš Dvasios.
Peter mus moko, kad tapti "atgimti" kilęs iš "negendantis Dievo žodis."
"Kadangi jūs Išvalyti sielos paklūsta tiesos Dvasios nuoširdus meilė
broliai, mylite vienas kitą karštai su grynas širdies, buvo gimti, o ne
paperkamas sėkla bet nepaperkamas, per Dievo, kuris gyvena žodis ir tvirtai
laikosi per amžius ".
1 Petro 1:22-23
____________
Paul's Born Again FORMULĖ
-------------------------

"Bet ką jis sako?" Žodis yra šalia jūsų, net burnoje ir tavo širdyje ".
(Tai yra tikėjimo kurioje mes mokėmės žodis): kad jei išpažinsi savo burna
Viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas Jį prikėlė iš numirusių, būsi
išgelbėtas. Nes širdimi vienas mano, kad teisieji o lūpomis išpažintis yra
ir taip įgyjamas išgelbėjimas. " Rom 10:8-10

* Dviejų dalių Paul's Born Again FORMULĖ
--------------------------------------I) Jūs išpažinsi savo burna, kad Dievas Jėzų prikėlė iš numirusių [tikite
prisikėlimo], ir,
Ii) Reikia tikėti savo širdį prie Dievo teisumu. Jūs norite daryti, kas
teisinga Dievo akyse.
Don't miss II dalis
Daugelis ministerijų skatinti žinutę, kad viskas, ką jums reikia padaryti,
tai "burną", kad Jėzus yra jūsų Viešpats ir Gelbėtojas, ir jūs tada turėtų
amžinąjį gyvenimą. Dabar jūs galite matyti, kad Jėzus skelbė kito pranešimo
ir kad Pauliaus išgelbėjimo formulė dviejų dalių, o ne tik viena, kur
"burna Jėzų kaip savo Viešpatį."
Daugelis žmonių ignoruoti II dalis Pauliaus mokymas!
Kiekvienas, kuris visiškai pritaria Kristus grįžta atgal į Dievą, mūsų
Tėvą, ir tikrai žino, Dievas ir tai, kad Jėzus nėra Dievas. Jie negarbina
Jėzus ar net melstis Jėzui. Jie klauso ką Jėzus mokė juos: kultas tik
Tėvas, mūsų Dievas, o girdi tik Jėzaus vardas tėvas. Mes meldžiamės Dievui,
Jėzaus vardu vykdyti savo auką ant kryžiaus, ir todėl jis yra mūsų
Mokytojas.
II dalis tikėjimas mūsų širdis prie Dievo teisumu. Kitaip tariant, mes
tampame paklusnūs Dievo teisumo standartas.

MINIMALIOS teisumo STANDARD
-----------------------------Jėzus moko Yra minimalus Teisumas standartas Mes turi viršyti Prieš
prisijungiant Heaven
Jėzus tarė: "Sakau jums, kad jeigu jūsų teisumas viršija Rašto aiškintojų
ir fariziejų teisumo, jūs jokiu būdu patekti į dangaus karalystę." Matthew

05:20
Pirmiau eilėraščių, Jėzus aiškiai mus moko, yra minimalus teisumo
standartas patekti į dangų. Mūsų teisumą, turi būti ilgesnis Rašto žinovai
ir fariziejai. Jie dažnai apsimetė, kad teisusis Dievui, bet vietoj to buvo
bloga, jie buvo veidmainiai.
Tiesa tik tai jums tai, kas teisinga Dievo akyse. Dažnai tai gali būti
priešinama kaip priešingybė, kas yra teisinga žmogaus akis. Mes žinome, ką
Dievas tikisi iš mūsų, nes Biblija sako mums apie Dievo charakterio ir Jo
mėgstami ir nemėgstami.

Falling In Love su Dievu
-----------------------Daugelis mano, Biblija yra apie Jėzų, tačiau tai nėra tiesa. Šie žmonės
nesugeba pripažinti Jėzus dar Messenger nuo Dievo. Tikroji istorija
Biblijoje yra puikus meilės istorija apie mūsų Dievas, kuris sukūrė mus ir
myli mus taip stipriai, kad jis siųstų ir paaukoti savo viengimį Sūnų
žmogaus galutinis bandymas mums "Tu".
Jėzus tarė: "Aš turiu skelbti Dievo karalystę, į kitus miestus, nes šiam
tikslui aš išsiųsta." Luke 04:43
"Daugelis apgavikai išėjo į pasaulį, kurie neišpažįsta Jėzaus Kristaus,
kaip ateina į kūną. Tai yra apgavikas ir antikristas.
2 John 7
Tam, kad taptų išgelbėtas burną turiu pripažinti žmogiškumą [ateinančiais
kūne], ant kryžiaus ir prisikėlimu Jėzus mirtį.
"Ir mes žinome, kad Dievo Sūnus [Jėzų Kristų] atėjo ir suteikė mums
supratimo, kad mes jį pažinti [Dievą, Tėvą], kuris yra teisinga, ir mes Juo
[Dievą, Tėvą], kuris yra tiesa [jei norime] Jo Sūnų Jėzų Kristų. Tai
[Dievą, Tėvą] yra tikrasis Dievas ir amžinasis gyvenimas. "
1 Jn 5:20
Jei priimti Jėzų Kristų į savo širdį kaip savo Gelbėtoją, jis davė jums
atgal į savo Dievą. Jūs, kaip aš Ð įsimylėjęs mūsų Kūrėjas Dievas, kuris
nori bendrauti su mumis. Šiuo metu, jums bus malonu apie savo ateitį
amžinybės ir jūs norite sužinoti daugiau. Jūs būsite alkanas Dievo Žodis ir
perskaityti visą Bibliją.
Tai buvo daugiau nei 31 metų senumo, kad aš įsimylėjo su Dievu. Kovoja su
gyvenimo atrodė "Niekada nesibaigianti istorija iš mano buvimo kol vieną

dieną Dievas palietė mano gyvenimo būdas, kad aš visiškai žinojo, kad jis
realus.
Tu prašo Jums patvirtinti, kad yra daugiau vyksta šiame žemiškojo gyvenimo,
nei savo žmonių jausmus gali aptikti. Yra ir kita pusė šį gyvenimą, dvasinę
pusę. Jei Jūs tampate atgimti dvasia, jūs negalite pradėti suprasti ar tuo
klausimu net suvokti visą tiesą, kad egzistuoja šio žemiškojo gyvenimo.
Renginiai gyvenime atsitikti dėl daugelio priežasčių, tačiau dažnai šių
priežasčių dvasinis pagrindas. Dievas atsiuntė savo Sūnų kaip auką už
galutinį žmonijos nuodėmes. Šio proceso metu Dievas paliko mums galimybę
išeiti į tikėjimą.
Stepping out tikėjimas reikalauja, kad mes atverti savo širdis ir leisti
Dievo Dvasia ir Jo Sūnaus įeiti, išmokyk mus, kaip gyvena mūsų amžinąjį
gyvenimą. Tai jūsų amžinojo kvietimą ir jį galima tik vienas jūs kada nors
gauti šiame gyvenime. Klausyti Dievo.
Dievas kalba
---------"Tada tiems, kurie bijojo Viešpaties [Dievas] tarė vienas kitam, ir
Viešpats [Dievas] išklausytos ir išklausyti jų, taip, atminimo knyga buvo
parašyta prieš jį tiems, kurie bijo Viešpaties ir kurie apmąstyti savo
vardą." Jie bus mano, sako kareivijų Viešpats, tą dieną, kai aš juos MANO
brangakmeniais, ir aš atsargines jų kaip vyras taupo savo sūnų, kuris
tarnauja jam. " Tada vėl pamatysite skirtumą tarp teisiuosius, ir
nedorėlius, tarp kuris tarnauja Dievui ir vienas, kuris nėra jam tarnauti.
"
Malachitas 3:16-18
"Išgelbėjimas priklauso mūsų Dievui, kuris sėdi ant sosto, ir Avinėlio
[Jėzus ne Dievo dešinėje]." Apreiškimo 07:11
Jėzus sakė: "Dauguma tikrai, sakau jums, tas, kas klausosi mano žodžių ir
tiki jį, [Dievą, Tėvą], kuris mane siuntė turi amžinąjį gyvenimą, ir jie
nepatenka į teismo sprendimą, tačiau jis [jau] iš mirties perėjome į
[amžino] gyvenime. " John 5:24
Jei žinote, Dievo, kuris pasiuntė Jėzų, jūs jau turite amžinąjį gyvenimą,
ir jums nebus vertinama ne jūsų mirties metu.
Jėzus tarė: "Štai amžinąjį gyvenimą, kad jie gali žinoti, jums [Dievą,
Tėvą], vienintelį tikrąjį Dievą ir Jėzaus Kristaus Jūsų atsiųsti."
Jonas 17:03

Jėzus tarė: "Mano mokslas ne mano, bet jo [Dievą, Tėvą], kuris mane
siuntė." John 7:16
Dievas visada norėjo geriausio savo gyvenimą. Jo pakvietimą į amžinąjį
gyvenimą nebuvo tiesiog pradėkite su Jėzumi. Dievo meilę, saviraiškos
galite rasti Ezechielio 18 skyrius. Nuo istorijos pradžios rasite Dievas
tikisi mūsų geriausi ir tikiuosi mes nusigręžti nuo nedorybių ir teisieji
gyvenimą.
Teisumas veda mus į bendravimą su Dievu. Tai yra, kai mes tikrai tapti savo
tautos amžinai.
Tai pasirinkimas, nes Dievas, dvasia, tikėjimu, žinodami, kad mes tik
keliautojai čia laikinai žemės kelionę. Mūsų didelis sprendimas, žemėje,
bus priimti realybę, kad Dievas egzistuoja ir, kad gyvenimas tikrai
peržengia šio buvimo. Žinant mūsų širdyse, kad kaip Jėzus buvo prikeltas,
tai bus Dievo prikelti mus.
"Negalima mylėti pasaulio ar dalykų pasaulyje. Jei kas myli pasaulį, Tėvo
meilės nėra jame." 1 Jn 2:15
Jėzus tarė: "Tai Dvasia teikia gyvybę, kūnas nieko pelną. Žodžių, kad aš
kalbėti jums yra dvasia, ir gyvenimas." John 6:63
Esu apaštalas Edward. Aš rašau, kad pasiektų sielas Dievo kvietimą amžinąjį
gyvenimą. Tai "Konkursas" Aš dabar čia. Tačiau aš ypač rašyti į tas sielas,
kurie teigia, kad įgytume išgelbėjimą per Kristaus, bet buvo klaidinami
manyti, kad Kristus yra Dievas.
Daugelis krikščionių nežino Dievui, kad Kristus buvo. Jei tai jums, jūsų
amžinąjį gyvenimą yra klausimas. Jums reikia gauti su Dievu ir atsisakyti
bažnyčios atsimetimas kad yra žmonių, dabar girdi ir garbino Jėzus, o ne
Dievas, kad pats Jėzus buvo ir mokė mus.
Kiekvienas, kuris garbina Dievo Sūnus, kaip "Dievo Sūnus" įsipareigoja
Stabmeldystė Dievo akyse. Tokie žmonės yra ne tikrai išsaugoti, bet ne yra
"dvasinis karšto vandens." Kultas Jėzus yra kaip garbinimo bet kunigas ar
pastorius pats. Dievas yra pasakęs, kad jokia kita Dievo, be jo. Tai
reiškia, kad jo sūnus.
Studijų Rašto nurodytas šio skirsnio [Konkursas] labai atsargiai. Nors
pagal Dvasią, Dievas davė šiuos Rašto man jūsų naudai. Tai taikoma beveik
kas antrą skyrių šioje knygoje taip pat. [Aš kalbu Septyni pabaiga Times
pranešimus nuo Dievo knyga, kurią galima rasti internete adresu http://
www.sevenmessages.com. Prašome atverti savo širdį Dievo Žodį ir leiskite
Jėzaus Kristaus, mūsų Mokytojas, tapti pavyzdžiu jums sekti visą kelią
atgal į savo dangaus namuose.

Ar tai ir jums bus ne tik mylėti Jėzų ir auka padarė už mūsų nuodėmes ant
kryžiaus, jums taip pat įsimylėti Dievą. Galite paskambinti JAM dangiškasis
Tėvas visose jūsų maldomis.
Apaštalo malda
---------------Dangiškasis Tėvas ir Dievas mano brolis Jėzus Kristus, kuris yra mūsų
mokytojas, girdi mano malda. Palaimink Kiekviena siela, kuri nuskaito šiame
skyriuje, ir atvers savo širdies tavo sūnus Jėzus taip pat jūsų dvasia. Ir
visiems, kurie meldžiasi maldos žemiau ir priims jūsų kvietimą, suteikti
jiems atgailos.
Apaštalas Edward
MALDA priimti Dievo kvietimą
--------------------------------Tėvo Dievas, aš sutinku šį specialų kvietimą, Jūsų, į amžinąjį gyvenimą
danguje.
Aš išpažinsi savo burna, kad jums iškėlė Jėzaus Kristaus iš numirusių ir
kad Jis yra daugelio žmonių pirmiausia bus prikelti su jumis, kaip tavo
sūnus ir dukteris.
Manau, mano širdį prie tiesos, ir aš darysiu viską, kad gyventi teisieji
gyvenimo į akis. Aš už Jėzaus pavyzdžiu ir būti ištikimas iki savo mirties.
Tėve, dėkoju jums, kad jūs ir jūsų sūnus taps viena su manimi, kad man
padėti išspręsti šią žemišką gyvenimą. Žinau, kad tai leis mums vienos
minties ir kad jūsų Dvasia gyvena manyje, kad vadovas mano kelias namo.
Pamokyk mane savo kelyje Viešpats. [Pastaba: pažymėti data ir pasirašyti
jūsų malda Dievui.

Raktas atrakinti Rašto
--------------------------Jei norite išsaugoti santykius tarp Dievo ir Jo tėvas žmogaus Sūnumi Jėzumi
Kristumi paprasta, jūs suprasite savo Šventąjį Raštą ir Dievo kvietimą į
amžinąjį gyvenimą bus realus. Šis ryšys yra labai svarbus sėkmingai
suprasti Dievo Žodžio. Nesistenkite suprasti Šventąjį Raštą naudojant
Trejybės doktrina, jis daro Jėzus tokiu paprastu ženklai kaip John 8:40 ir
Joną 20:17 melagis. Jame taip pat Paulius tokiu paprastu ženklai melagis
kaip 02:05 Sveiki, 1 ir 1 Korintiečiams 08:06.

