Pozvanie
-------------Hľa, Ježiš stojí pri dverách vášho srdca a klope. Ak máte počuť jeho hlas a
otvorí svoje srdce, jeho ducha a Boží Duch príde a býva so svojím duchom a
vy sa stane jedným s nimi. Pomôžu vám prekonať tento pozemský život, takže
si môžete byť s nimi v nebi pre večný život, keď vaša pozemská cesta končí.
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Otvorte svoje srdce
-----------------Presne, čo to znamená otvoriť svoje srdce k Bohu a Jeho jednorodeného Syna
človeka Ježiša? No, je to naozaj docela jednoduché, ak sa nad tým

zamyslíte. Nemá všetci máte radi zaujímajú osobitné miesto "v srdci", kde
radosť, šťastie, smútku a dokonca aj smútok alebo zlomené srdce môže dôjsť?
Ak sa rozhodnete milovať niekoho, môžete otvoriť svoje srdce, aby
emócie spojené s láskou. To isté nastane u Boha. Chce byť v tomto
mieste zvanom vaše srdce. Ježiš nám dáva druhú šancu ponuka klope
našich sŕdc nás žiada, aby sme "otvoriť".
Dobrý deň! Viete, že život začína po našej pozemskej cesty končí?
"pozvanie" od Boha?

všetky
osobitnom
na dvere
Viete o

Všetky vaše srdce
----------------Boh poslal Ježiša, aby nám pripomínajú, opäť, že "kráľovstvo nebeské", je
skutočné. Že existuje posmrtný život pre tých, ktorí budú robiť pokánie a
vrátiť sa späť k Bohu. Ježiš nebol prvý, kto ponúka nám túto výzvu k životu
večnému.
Boh povedal: "Budete ma hľadať, keď budete hľadať na ME s celým svojím
srdcom!" Jeremiáš 29:13
K tomu, aby vás hľadať Boha celým svojím srdcom, budete musieť uznať, že
Boh existuje a krok do oblasti viery.
"Ale bez viery je nemožné zapáčiť sa HIM, pre ten, kto prichádza k Bohu,
musí veriť, že je [existuje], a že má odplatu tým, ktorí usilovne hľadajú
ho." Židom 11:6

SVOJE VIERA
------------------Tie k Bohu, celým svojím srdcom vo viere. Cvičenia viera znamená, že
nemusíte mať všetky odpovede. Ak ste mali odpoveď, by sa nemusíte vieru /
nádej.
"Viera je podstata vecí, dúfame, dôkaz, čo nevidíme." Židom 11:1
"Viera prichádza o sluch, a vypočutie skrze slovo Božie." Rimanom 10:17
Čím viac budete vedieť, Božie slovo, tým ľahšie je pre vieru. Iba prejavuje
vieru, sa môžete stať narodený-znovu. Tie boli najprv narodený z ženy]
[mäsa. Štát sa narodil opäť znamená, že ste sa narodili z Ducha návrate do
uznávajúc, že tvoj Boh, náš Stvoriteľ.
Vrátite sa k Bohu tým, že vykonáva vieru dieťaťa tým, že prijíma Božie

slovo ako pravda.

ŠTÁT Born Again
----------------Mnohí kázať, že ste sa narodili znova prijatie Ježiša Krista ako svojho
Spasiteľa. Avšak, toto nie je úplná pravda o spasenie. Prijímanie Krista
ako Spasiteľa, musí ísť nad rámec len trepaniu ho ako Pána.
Ježiš povedal: "Nie každý, kto mi hovorí 'Pane, Pane' vstupuje do
kráľovstva nebeského, ale ten, kto robí vôľu môjho Otca [Boh] v nebi."
Matthew 7:21
Ježiš odmieta mnoho kresťanov, ktorí tvrdia, že je ich spasiteľom. My
nemusíme hádať prečo, pretože Ježiš nám hovorí, prečo sa vo veršoch 23.
Ježiš povedal: "Ja vyhlasujem, aby im [ľuďom, ktorí Krista odmieta], Nikdy
som vás nepoznal; Choďte odo mňa, vy, ktorí praxi bezprávie."
Matthew 7:23
JESUS 'NÁVOD NA PAUL
--------------------------Takže vo vlastnom slova Ježiša ', vidíme, že práve vyhlasovať ho ako
Spasiteľa s našimi ústami, nestačí napriek tomu, čo mnoho ľudí kázať. Paul
vysvetľuje Kráľ Agrippa v Skutkoch, pokyny dostal od Ježiša.
Ježiš povedal: "Ja teraz poslať [k pohanom] otvoriť svoje oči a aby sa
obrátili od tmy ku svetlu, a z moci satana k Bohu, že môžu získať
odpustenie hriechov a dedičstvo medzi tých, ktorí sú posvätení vierou vo
mňa. " Skutky 26:17-18
Takže na mysli Kristovho, máte aspoň štyri veci urobiť, aby sa vaše
dedičstva, ktorý je večný život v nebi. To je výzva hovorím.

ŠTYRI očakávania CHRIST
--------------------------1. Môžete otvoriť oči. To znamená, že otvorí svoje srdce a načúvať Bohu a
Jeho Syna Ježiša. To budete mať na svoje srdce správy teraz poskytnutý.
2. Tie zase od tmy ku svetlu. To znamená, že sa človek sústredí na spôsoby,
ako Boží, nie na cesty človeka.

3. Tie zase z moci satana k Bohu. To znamená, že ste robili pokánie zo
svojich hriechov a kliknite na Božiu moc. To znamená, že sa rozhodnete stať
sa jedným s Bohom a Jeho Syna Ježiša.
4. Ste posvätení skrze vieru v Ježiša. To znamená, že sú svätí pred Bohom,
v očiach, pretože ste sa rozhodli veriť len v Boží jednorodený Syn človeka
d Ježiša Krista Nazaretského. Vaša viera je potom nasleduje poslušnosť.

Poslušnosť očakávania BOH
---------------------------"Lebo Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného [ľudských] Syna,
aby žiadny, kto v neho verí, [Ježiš], nezahynul, ale mal život večný." John
3:16
Aké nádherné verše to je, ale ak sa tu zastavil v roku John, by ste minúť
správu vo verši 36.
"Kto verí v Syna [Ježiša], má večný život, a kto neverí, že syn nebude
vidieť život, ale hnev Boží zostáva na ňom." John 3:36
Niektoré Bibliou štát poslednú časť jasnejšie v tom, že hnev Boží, zostáva
na tých, ktorí nie sú Povolná Syna. Preto musíte nielen veriť v Ježiša, ale
musíte veriť tomu, čo učil a počúvať jeho príkazy.

Vedieť, Boh CHRIST doručeného
----------------------------Mnohí kresťania boli uvedení do omylu tým, falošné doktríny, a už viem,
Boh, že Kristus slúžil. Horšie je, že majú chybne nahradené Krista ako
svojho Boha. Vieme to, pretože človekom tradície nazýva "Trojica doktrína",
má spomalil skutočné učenie Ježiša Krista a Pavla v mnohých kostoloch.
Počúvajte pozorne, je to dôležité.
Ježiš povedal: "Kto verí vo mňa verí, nie vo mne, ale v Toho, ktorý ma
poslal." John 12:44
Ak ste naozajstný veriaci v Ježiša, počúvať jeho slová, a vy ste sa vrátil
späť k jeho otcovi, náš Boh. To znamená, že ste poznali Otca, Boh
všemohúci, ktorý je známy ako Jahve, Jehova, Hospodin, a tiež označené v
hebrejské texty, ktoré štyri znaky YWHW. Hospodin nahradí YWHW v bibliou
pre označenie Boha.
Ježiš povedal: "Ja som vzostupne k otcovi a otca svojho, a k svojmu Bohu ak

vášmu Bohu." John 20:17
Jedná sa o veľmi jednoduché Ježišove slová. On hovorí o Bohu, že sme všetci
slúžia, vrátane on sám. Avšak, mnoho kto veriť v trojicu učenia, neprijme
tieto slová tak, ako sú písané. Perverzné doktríny teraz narúšajú a twist
slová Kristovho za účelom vedenia ľudí do pekla. Je dôležité vedieť, Boh,
že Kristus slúžil? Áno, to je, a apoštol Pavol nám hovorí, prečo v 2 Sol.
1:8.
"Keď je Pán Ježiš zjavuje z neba s Božej mocnými anjelmi, budú v plameni
ohňa [Kristus] pomstiť), tých, ktorí nepoznajú Boha, a B), ktorí nie sú
poslušní evanjelia nášho Pána Ježiša Krista. "
2 Solúnčanom 1:08
GET Božie IDENTITA PRÁVO
-----------------------Sedem Biblie Učenie:
1. Kristus je náš veľkňaz. Židom 7:16-17
2. Vo všetkých veciach, Kristus musel byť ako jeho ľudské bratov, aby mohol
byť účinný High Priest. Židom 2:17
3. Tí, ktorí neveria Krista a počúvajte Kristus v skutočnosti nie sú
uložené. John 3:36
4. Kristus nás učí uctievať a slúžiť len otec, "svojho Boha a nášho Boha."
Matthew 4:10
5. Kristus nás učí modliť sa len k Otcovi ", jeho Boh a náš Boh." John
4,23-24; Matthew 06:06
6. Kristus nás učí, že on bol prvý výtvory Božej.
Zjavenie 3:14
7. Je ich tam sedem duchov Božích. Zjavenie 1:04
"Bojte sa Boha [kto Ježiša a Pavla identifikovaná ako otec], a vzdajte mu
chválu, pre hodina jeho súdu prišla, a uctievať toho, kto urobil neba i
zem, more a pramene vôd." Zjavenie 14:7

PAUL označuje Boha ako Otec
--------------------------------Ježiš nás učil, že otec, svojho Boha, a tiež náš Boh. Apoštol Pavol nás učí

to isté o Bohu v 1 Korintským kapitole 8!
Jeden Boh, otec
"Neexistuje žiadny iný boh, ale jeden. Lebo aj keď sú tak-zvané bohov, či
už v nebi alebo na zemi (ako existuje mnoho bohov a mnoho pánov), ale pre
nás É
Existuje len jeden Boh, Otec, z ktorých sú všetky veci a my za ním, a
ONE Pána, Ježiša Krista
Jeden Pán Ježiš Kristus, skrze ktorého je všetko, a skrze koho žijeme. "1
Korintským 8:4-6
To znamená, že sme z Boha, a vytvoril ho, ale žijeme v Kristovi Ježišovi, a
vierou v Krista sme poslušní Bohu.
To je naša viera v Krista, ktorý víta svojho ducha a Ducha svojho Boha do
nášho srdca. Keď sme sa pracovať vo viere bez toho, aby všetky ľudské
odpovede, dvere do nášho srdca otvára široký, aby nášho Spasiteľa Ježiša a
svojho Boha. Je to naša poslušnosť k Bohu, potom nám umožní prekonať tento
svet.

Sa stal jedným NA SPIRIT
---------------------Duchovia moja manželka Jackie a ja som sa stal one-mäso. Samozrejme, že sme
neboli doslova jedno telo, ale v duchovnej hľadiska sme boli jedno telo.
Boli sme v rovnakej mysli, rovnakom duchu, a pretože toto sme si mysleli,
tak aj na skoro všetko. Nevedeli sme roboti. Obaja sme mali iné názory na
časy, ale stale sme boli v podstate z jednej mysle.
Pretože sme boli s každým iným, často úspešne navzájom vety a dokonca
vedel, čo ten druhý myslí dlho predtým, než slová bola súbežne čítané.
Často som počul jej hlas hovorí ku mne, alebo počuť jej myseľ premýšľať o
mne. To isté sa stalo s ňou.
Nemôžem úplne vysvetliť z hľadiska ľudského, pretože je to duchovné
tajomstvo, ktoré prichádza do hry, keď láska väzba je veľmi silná medzi
dvoma ľuďmi. Avšak, mnoho ľudí, ktorí sa zaviazali k láske na celý život
môžu dosvedčiť, že úžas, že oni boli jeden-telo sa svojho manžela.
Potom, čo moja žena Jackie zomrel v roku 2003, mohol som stále počul jej
myšlienky. Vedel som, čo si bude myslieť, v každej situácii. Napríklad: Keď
som siahol po zlé košeľu, mohol som dokonca počul ju v mojej mysli hovorí:

"Nemôžeš nosiť tričko s týmito nohavice."

Dať Bohu verní HEART
---------------------Jackie a ja som dostal na toto miesto úžas z bytia jeden-telo tým, že
všetky naše srdcia k sebe navzájom. Naše srdcia boli spáchané, a nepochybne
lojálni ku každému iný. Boh chce, nič menej, ako záväzok a lojálnej srdce
od vás. Ak vaše srdce je verný a oddaný HIM, budete ohromení dobrodružstvo
HE prinesie do vášho života.

Očiach Boha hľadá lojálnej srdca
----------------------------------------"Pre očiach Hospodina, [Boh] zmätene pobehovať po celej krajine, ukazovať
seba silné mene tých, ktorých srdce je lojálnej [spáchaný] k nemu." 2
Kronická 16:9
Premýšľajte o tom! Boh Všemohúci sa zobrazí sám silný na váš účet, ak mu
dáte lojálni srdce. Všetko začína, keď ste práve otvoriť svoje srdce vo
viere Jeho Syna Ježiša.

Rodíme sa znovu cez SLOVO BOŽIE
----------------------------------------Nájdete tu narodil frázy opätovne použitý v Biblii v troch lokalitách: John
3:3, 3:07, a, v 1 Peter 1:23. Ježiš hovorí s Nikodémom potvrdzuje, John
3:03, že budete musieť byť narodený znovu vstúpiť do Božieho kráľovstva. V
John 3:7-8 Ježiš potvrdzuje, že sa znovu narodil znamená, že ste sa
narodili z Ducha.
Peter nás učí, že štát sa "znovu narodili" prichádza skrze "neúplatný slovo
Božie."
"Pretože ste očistili svoje duše poslušenstvím pravdy skrze Ducha v
úprimnej láske bratov, sa navzájom milovali úprimne s čistým srdcom, ktoré
boli znovu narodili, nie z porušitelného semena, ale neporušitelného, skrze
slovo Božie, ktorá žije a zostáva navždy. "
1 Petr 1:22-23
____________
PAUL'S Born Again FORMULA
-------------------------

"Ale čo to znamená? 'Slovo je blízko vás, a to aj v ústach a v tvojom
srdci.' (To je slovo viery, ktoré hlásame): že Lebo keď vyznáš svojimi
ústami Ježiša ako Pána a veriť vo svojom srdci, že Boh ho vzkriesil z
mŕtvych, budeš spasený. Pro s Srdcom veríme k spravodlivosti a ústami
vyznávame na ku spáse. " Rimanom 10:8-10

* Dve časti Pavla Born Again FORMULA
--------------------------------------I) vyznáš sa svojimi ústami, že Boh vzkriesil Ježiša z mŕtvych [veríte vo
zmŕtvychvstania], a,
II) Veríte v spravodlivosti tvoje srdce k Božej. To chcete urobiť, čo je
správne v Božích očiach.
Nezabudnite časť II
Mnohé rezorty podporujú myšlienku, že všetci, čo musíte urobiť, je "ústa",
že Ježiš je Pán a Spasiteľ a potom mal život večný. Teraz môžete vidieť, že
Ježiš kázal iné správy a že Paul je spása vzorec je z dvoch častí, a nie
len jednej strane, kde si "ústami Ježiša ako svojho Pána."
Mnoho ľudí ignoruje časť II výučby Pavla!
Každý, kto plne akceptuje Kristus sa vracia späť k Bohu, nášmu Otcovi, a
skutočne pozná Boha, a skutočnosť, že Ježiš nie je Boh. Nemajú uctievanie
Ježiša, alebo dokonca sa modliť k Ježišovi. Sú však poslušný, čo Ježiš
učil: Uctievanie iba otec, náš Boh, a modlite sa len Otcovi v mene Ježiša
'. Modlíme sa k Bohu v mene Ježiša 'ctiť jeho obeť na kríži, a pretože on
je náš učiteľ.
Časť II je viera v našich srdciach na Božiu spravodlivosť. Inými slovami,
my sa poslušní spravodlivosti štandard Božej.

MINIMÁLNE spravodlivosť STANDARD
-----------------------------Ježiš učí existuje minimálne Spravodlivosť Standard sme musí byť vyššia ako
pred vstupom do neba
Ježiš povedal: "Lebo vám hovorím, že ak vaša spravodlivosť prevyšuje
spravodlivosť zákonníkov a farizejov, budete v žiadnom prípade vojde do
nebeského kráľovstva." Matthew 5:20

Vo vyššie uvedenom verši, Ježiš jasne učí nás je minimum spravodlivosť
štandard sa dostať do neba. Naša spravodlivosť musí byť dlhšia ako
zákonníci a farizeji. Často predstieral, že je spravodlivé s Bohom, ale
namiesto toho boli zlí, boli pokrytci.
Spravodlivosť jednoducho znamená, že to, čo je správne v Božích očiach.
Často to môže byť porovnať ako opak toho, čo je správne v jeho očiach. My
vieme, čo Boh očakáva od nás, pretože Biblia nám hovorí všetko o povahe
boha a jeho ľubovôle a nevôli.

Zamilovať sa s Bohom
-----------------------Mnohí veria, že Biblia je celá o Ježišovi, ale to nie je pravda. Títo ľudia
nedokážu uznať Ježiš bol iný posol od Boha. Skutočný príbeh v Biblii je
veľký milostný príbeh o našom Bohu, ktorý nás stvoril a miluje nás tak
veľmi, že on by posielať a obetovať jeho jediný ľudský syn v posledný
pokus, aby nám "Pozvanie".
Ježiš povedal: "Musím zvestovať Božie kráľovstvo do iných miest aj preto,
že na tento účel som poslal." Luke 4:43
"Pre mnoho podvodníci odišli do sveta, ktorí nemajú vyznávajú Ježiša Krista
ako príchod v tele. To je zvodca a antikrist."
2 John 7
Ak sa chcete zachránil, musí váš ústa priznať ľudskosti [príchod v tele],
smrť na kríži a vzkriesenie Ježiša.
"A my vieme, že Boží Syn [Ježiš Kristus] prišiel a dal nám pochopiť, že sme
ho poznali [Boh,] OTEC je pravda, a sme v ňom [Boh,] OTEC je pravda [ak
sme] v jeho Synovi Ježišovi Kristovi. Tento [Boh Otec] je pravý Boh a večný
život. "
1 John 5:20
Ak máte prijať Ježiša Krista do svojho srdca ako Spasiteľa, má vás
priviedlo späť k svojmu Bohu. Tie majú, rovnako ako ja d zamiloval do nášho
Stvoriteľa Boha, ktorý sa snaží s nami obecenstvo. Na tomto mieste, budete
nadšení svoju budúcnosť večnosti a budete chcieť vedieť viac. Budete mať
hlad pre slovo Božie, a bude čítať celú Bibliu.
To bolo viac ako 31-rokmi, že som sa zamiloval do Boha. Zápasí so životom
sa zdalo, ako nikdy nekončiaci príbeh o mojej existencie, až jedného dňa
Boh dotkol môjho života takým spôsobom, že som absolútne vedel, že je

skutočný.
Pozvanie vás žiada, aby ste na vedomie, že existuje viac deje v tomto
pozemskom živote, než to, čo vaše ľudské zmysly môže objaviť. Tam je druhá
strana tento život, duchovný. Ak ste sa znovu narodil v duchu, nemôžete
začať chápať, alebo na to príde aj vnímať plnú pravdu, že existuje v tomto
pozemskom živote.
Udalosti v živote stane, z mnohých dôvodov, ale často z týchto dôvodov majú
duchovný základ. Boh poslal svojho Syna ako posledná obeť za hriechy
ľudstva. V procese, Boh nás nechal sa príležitosť vystúpiť vo viere.
Vykročí vo viere vyžaduje, aby sme sa otvoriť naše srdcia a nechajte Ducha
Božieho a Jeho Syna zapísať do a učí nás cestou domov, aby náš život večný.
To je tvoj večný pozvanie, a to môže byť len jeden, budete niekedy dostane
v tomto živote. Počúvajte Boha.
Boh hovorí
---------"Tak ty, ktorí sa bojí Hospodina, [Boh] prehovoril k jednému iný, a
Hospodin [Boh] počúval a počul, tak bola pamätná kniha písaný pred ním pre
tých, ktorí sa bojí Hospodina, a kto meditovať o jeho meno. ' musí byť môj,
hovorí Hospodin Zástupov, v deň, kedy som sa, aby im svoje šperky, a budem
šetriť ako človek ušetrí jeho vlastný syn, ktorý mu slúži. ' Potom ste sa
znovu rozlíšiť medzi spravodlivým a bezbožným, medzi tým, kto slúži Bohu, a
ten, kto nie je mu slúžiť. "
Malachiáš 3:16-18
"Salvation patrí k nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a Baránkovi [Ježiša na
pravici Božej]." Zjavenie 7:11
Ježiš povedal: "Veru, veru, hovorím vám, kto počuje moje slovo a verí v
neho, [Boh, Otec], ktorý ma poslal, má večný život, a nie prísť do
rozsudku, ale [už] prešli zo smrti do [večný] život. " John 5:24
Ak viete, že Boh, ktorý poslal Ježiša, máte už večný život, a nebudete
súdení v čase svojho úmrtia.
Ježiš povedal: "A to je večný život, aby poznali, YOU [Boh Otec], jediného
pravého Boha, a Ježiša Krista, ktoré ste poslal."
John 17:3
Ježiš povedal: "Moje učenie nie je moje, ale [Boh Otec], ktorý ma poslal."
John 7:16

Boh má vždy chcel to najlepšie pre tvoj život. Jeho pozvanie na večný život
nebol len začať s Ježišom. Výraz veľké Božej lásky k vám možno nájsť v
kapitole Ezechiel 18. Od začiatku histórie nájdete Boha dúfať v našich
silách, a dúfal, že by sme zase od svojvôle a život spravodlivosti.
Spravodlivosť nás privádza do spoločenstva s Bohom. To je, keď sme sa
skutočne stal jeho ľudí na večnosť.
Je to voľba pre Boha, vo viere, vediac, že sme len cestovatelia tu na
dočasné pozemskej cesty. Naše veľké rozhodnutie na zemi, bude akceptovať
skutočnosť, že Boh existuje a že život naozaj presahuje tento existencie.
Vedieť, v našich srdciach, že Ježiš bol vzkriesený, takže Boh vzkriesi nás.
"Vari láska na svete, alebo veci na svete. Ak niekto miluje svet, láska
Otcova v ňom nie je." 1 John 2:15
Ježiš povedal: "Je to Duch, kto dáva život, telo zisky nič. Slová, ktoré
vám hovorím ja, sú Duch a sú život." John 6:63
Som apoštol Edward. Píšem dosiahnuť duša pozvanie Božej život večný. To je
"pozvanie" Aj tu prítomné. Avšak, som hlavne písať tie duše, ktorí tvrdia,
spasenie skrze Krista, ale bol uvedený do omylu si myslieť, že Kristus je
Boh.
Mnohí kresťania nepoznajú Boha, že Kristus slúžil. Ak je to vy, váš večný
život je v otázke. Musíte sa dostať právo s Bohom a odmietajú odpadnutie
cirkvi, ktorá má dnes ľudia modlia k uctievanie Ježiša a namiesto Boha, že
Ježiš sám slúžil, a učil nás.
Každý, kto uctieva Boží Syn ako "Boh Syn" zaväzuje modlárstvo v Božích
očiach. Takí ľudia nie sú skutočne spasení, ale namiesto toho sa v
"duchovnom horúcej vody." Uctievanie Ježiša je rovnaký ako uctievať
akýkoľvek kňaz alebo pastor. Boh povedal, aby mal žiadny iný Božej okrem
neho. To zahŕňa Jeho Syna.
Štúdium Písma uvedené v tejto kapitole [POZVÁNKA] veľmi starostlivo. Zatiaľ
čo v Duchu, Boh dal tieto Písmo sa mi vo Váš prospech. To sa týka prakticky
všetkých ďalších kapitolu v tejto knihe rovnako. [Mám na mysli Sedem EndTimes Správy z knihy Boh, ktorý možno nájsť na internetovej adrese http://
www.sevenmessages.com. Prosím, otvoriť svoje srdce Božiemu slovu a nechať
Ježiša Krista, nášho učiteľa, sa napríklad môžete sledovať celú cestu späť
do svojej vlastnej nebeského domova.
Urobte to a budete nielen milovať Ježiša a obeť, on robil za naše hriechy
na kríži, budete tiež zamilujete s Bohom. Môžete volať HIM Nebeského Otca
vo všetkých svojich modlitbách.

Apoštol modlitba
---------------Nebeský Otec a Boh môj brat Ježiša Krista, ktorý je náš učiteľ, počuje moju
modlitbu. Žehnaj každej duše, ktorá číta tejto kapitoly a otvoriť svoje
srdce Tvojho Syna Ježiša a tiež vášho ducha. A všetkým, ktorí modliť
modlitbu nižšie a prijať vaše pozvanie, grant je pokánie.
Apoštol Edward
Modlitbe k prijatiu Božieho pozvania
--------------------------------OTEC Bože, ja prijať toto osobitné pozvanie tvoja na večný život v nebi.
Musím priznať, svojimi ústami, že ste vzkriesil Ježiša Krista z mŕtvych a
že je prvým z mnohých ľudí byť vzkriesený, aby sa s tebou, ako vaši synovia
a dcéry.
Verím, že v mojom srdci spravodlivosť k a ja budem robiť moje najlepšie žiť
spravodlivý život vo vašich očiach. Budem nasledovať príklad Ježiša a byť
verný až do svojej vlastnej smrti.
Otče, ďakujem ti, že ty aj tvoj syn sa stane jedným so mnou, aby mi pomohol
prekonať tento pozemský život. Viem, že to bude robiť nám jeden mysle a že
váš duch bude prebývať vo mne ako vodítko pre moju cestu späť domov. Nauč
ma svojich cestách Hospodinovi. [Poznámka: Prihláste sa a dátum vaša
modlitba k Bohu.

Key to UNLOCK biblie
--------------------------Ak budete udržiavať vzťah medzi Bohom a Jeho jednorodeného Syna Ježiša
Krista ľudské rovno, budete rozumieť vašej Bibliu a Božie pozvanie k
večnému životu bude pre skutočné. Tento vzťah je kľúčom k úspešnému
pochopenie Božie slovo. Nesnažte sa vykladať Písmo pomocou trojica
doktrína, to robí Ježiš klamár v takých jednoduchých veršoch ako John 8:40
a John 20:17. To tiež robí Paul klamár v takých jednoduchých veršoch ako 1
Timoteovi 2:5 a 1 Korintským 08:06.

