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Your Heart açmaq
------------------

Tam olaraq, onu Allaha və Onun Hazreti insan Son İsa sizin ürək açmaq üçün 



nə deməkdir? düþünüyorsun əgər Bəli, həqiqətən, çox sadədir. harada 
sevinci, xoşbəxtlik, kədər və hətta dert keder və ya baş verə bilər ürəyin 
"xüsusi yer" tutur love herkes mı?

Əgər kimsə sevgi seçə, bütün emosiyaların ki, sevgi ilə bağlı sizin ürək 
açmaq. Eyni şey meydana Allahla. HE xüsusi yer sizin ürək cəlb etmək 
istəyir. İsa bizim ürəklərdə qapı haqqında "açmaq bizə isteyen tıqqıltı ilə 
ikinci şans təklif verir."
Salam! Bizim maddi səfər başa çatdıqdan sonra həyat başlayır bilirsinizmi? 
haqqında bilirsinizmi "The Davet" Allahdan?

ALL Your Heart OF
-----------------

Allah bir daha göyün "səltənət" real olduğunu bizə xatırlatmaq İsa 
göndərdik. Ki, Tövbə edib və geri qayıtmaq üçün Allahın bir afterlife edir. 
İsa bizə bir əbədi həyat bu dəvəti təklif ilk deyildi.

Allah dedi: "Siz bütün ürək ME ilə üçün zaman axtarış ME tapa bilərsiniz!" 
Yeremya 29:13

Size bütün ürək Allah üçün axtarış aparmaq üçün, Allahın var və iman realm 
adım etiraf etmək olacaq.

"Lakin iman olmadan HIM edin mümkün kəs Allaha ki, HE [] var iman lazımdır 
gəldiyi və HE iman səylə HIM axtarmaq bir rewarder budur. İbranilərə 11:6

İŞ sizin imanınızı
-------------------

Siz iman sizin bütün ürəkdən Allahın yanaşma. iman həyata keçirən bütün 
cavab yoxdur deməkdir. Əgər cavab idi, siz / ümid iman həyata keçirmək 
lazımdır deyil.

"İndi iman şey üçün ümid mahiyyəti, hər şeyi görmürsənmi və sübut edir." 
İbranilərə 11:1

"Iman eşitmə tərəfindən gəldiyini və Allahın sözü ilə dinlənilməsi." Romans 
10:17

Bu daha çox, o qədər asan iman həyata üçün Allahın Word bilirik. Yalnız 
born-yenidən ola bilər iman tərəfindən həyata keçirən. Siz ilk qadın [ət] 
anadan olmuşdur. Anadan olmaq daha ki, siz Ruhun qaytarılması və Allahın 
etiraf, bizim Creator by anadan deməkdir.



kimi haqq Allahın Word qəbul bir uşağın iman həyata keçirən ilə Allah Siz 
geri.

DAHA BORN OLUN
-----------------

Çoxu tekrar Xilaskarın kimi İsa Məsihi qəbul tərəfindən doğulduğu vəz. 
Lakin, bu xilas tam həqiqət deyil. Qəbul xilaskar Məsih kimi yalnız Rəbbi 
onu kötülüyorsun ötüb keçmək lazımdır.

İsa dedi: "kim mənə deyir herkes," Ey Rəbbimiz, Rəbbimiz, lakin göyün 
səltənət minir kim göydə mənim BABA [Allah] iradəsini etmir. " Matthew 7:21

İsa kim ki, o, öz xilaskar layiqdirlər çox xristianlar rədd edir. Biz nə 
üçün, İsa bizə deyir çünki nə mənzum 23 tahmin yoxdur.

İsa dedi: "Mən onlara bəyan edir ki Məsih] təkzib insanların [, mən sizi; 
mənə aralanmaq, kimin praktiki qanunsuzluq bilirdik heç vaxt."
Matthew 7:23

İsanın TƏLİMAT Paul
---------------------------

Belə ki, İsanın öz sözləri, biz yalnız bizim Halbuki kimi xilaskar onu 
iddia deyil, kifayət qədər çox insan vəz nə baxmayaraq oldu. Paul King 
Agrippa üçün aktları ilə izah, təlimatları o İsa alındı.

İsa dedi: "Mən indi sizə Gentiles] öz gözləri açıq [və göndərmək qaranlığı 
onları açmaq üçün və Şeytan gücü olan Allah ki, onlar olanlar kutsallaşmış 
arasında olan bir miras günahlarımızın bağışlanmasını ala bilərsiniz Mənə 
iman ilə. " Aktlar 26:17-18

Belə ki, Məsih düşünüb, hansı göydən bir əbədi həyat sizin miras, almaq 
üçün ən azı dörd şeyə var. Bu bahsetmiyorum dəvət edir.

İsa FOUR BEKLENTİLERİNİZİ
---------------------------

1. Siz göz açmaq. Bu, ürək açmaq və Allahın qulaq asmaq və onun oğlu İsa 
deməkdir. Sizin ürək mesaj indi verdiyini edirlər.

2. Siz qaranlığı çevirmək. Bu, insan yolları Allahın yolları, olmayan 
diqqət deməkdir.



3. Siz Şeytan gücü olan Allaha üz çevir. Bu günahlardan ki, tövbə edib tap 
Allahın hakimiyyətə deməkdir. Bu, bir olmaq üçün seçin vasitələri Allah və 
onun oğlu İsa ilə.

4. İsa iman ilə kutsallaşmış olunur. Bu müqəddəs edilir deməkdir əvvəl 
Allahın gözü inanan seçdiyiniz çünki Allahın Hazreti insan Son Ğ İsa 
Məsihin Nazareth-ci. Sizin imanınızı sonra itaət izler.

GOD OF itaət BEKLENTİLERİNE
----------------------------

"Allah üçün ki, o insan] Son ki, kim ona iman İsa] həlak olmamalıdır [HIS 
Hazreti [verdik, lakin əbədi həyat olan dünyanın sevdim." John 3:16

Bu nə gözəl bir ayə, ancaq burada John in dayandırılmışdır, siz mənzum 36 
mesajı miss olardı.

"O kim Son [İsa] inanır əbədi həyat var, o həyat görə bilməz Oğlu iman 
deyil, ancaq ona Allahın əzabını qaydalarına xəbərdar et." John 3:36

Bəzi bitmiştir aydın son hissəsi dövlət ki, olanlar Son itaət etmə haqqında 
qaydalarına xəbərdar et Allahın əzabını. Buna görə, yalnız İsaya iman 
bilməz, ancaq nə öyrətdi və onun əmrləri itaət iman olmalıdır.

THE GOD Məsih biləndir xidmət
-----------------------------

Bir çox xristian yalan təlimlər tərəfindən artıq azdıran edilmişdir ki, 
Məsih veren Allah bilir. Worse, onlar səhvən onların Allah kimi Məsihin 
əvəz var. Biz çox kilsələrdə İsa Məsihin və Paul faktiki öğretisi negated 
var bu manmade ənənə "üçlü doktrina" adlı çünki bilirik. diqqətlə ki, bu, 
vacibdir.

İsa dedi: "O mənə inanır, mənə, inanmayan lakin məni göndərdiyi". John 
12:44

İsa bir mö'minin varsa, onun sözlərinə qulaq asmaq və geri Onun atası, 
bizim Allaha geri. Ki, siz BABA, Allah yenilməz qüvvət sahibi, kim YAHWEH, 
Yehova, Rəbb, həmçinin İvrit mətnləri dörd simvol YWHW tərəfindən təyin 
kimi tanınan bilirik deməkdir. Rəbb YWHW bitmiştir Allahın belirtmek üçün 
əvəz edir.

İsa dedi: "Mən BABA və BABA, və mənim də Allahımız, sizin Allaha artan am". 
John 20:17



Bu İsa-dan çox sadə sözlər var. O, Allah bütün xidmət, o, özü də daxil 
olmaqla bilir. Lakin, bu üçlü doktrina iman, bir çox bu sözlər yazılmışdır 
onlar kimi qəbul edə bilərsiniz. Yolagəlməz təlimlər artıq təhrif və 
Cəhənnəm aparıcı insanların məqsədilə Məsihin sözləri twist. vacibdir ki, 
Məsih veren Allah bilir mi? Bəli, bu, ve Apostol Paul görə bizə deyir 2 
Thess edir. 1:8.

Allahın "böyük mələklər, yanğın [Məsih alovlu] intiqam alar ilə zaman 
Rəbbin İsa göydən nazil A) iman Allah bilmirəm, və B üzrə) edənləri 
Rəbbimiz İsa Məsihin müqəddəs itaət etmə. "
2 Thessalonians 1:8

GOD'S GET KİMLİK RIGHT
------------------------

Yeddi İncil öğretilerimiz:
1. Məsih bizim High Priest edir. İbranilərə 7:16-17

2. hər şeyi olaraq, Məsih onun insan qardaşları ki, o effektiv High Priest 
ola bilər kimi edilə idi. İbranilərə 2:17

3. O kəslər ki, İsa və itaət Məsih iman gətirməzlər həqiqətən kaydedilmez. 
John 3:36

4. Məsih ibadət bizə öyrətdiklərindən və yalnız BABA, "onun Allah və Allah 
xidmət edir." Matthew 4:10

5. Məsih üçün BABA, "onun Allah və Allah dua yalnız bizə öyrətdiklərindən". 
John 4:23-24; Matthew 6:6

6. Məsih ki, o, ilk dəfə bizə öyrətdiklərindən Allahın yaradılması ilə.
Vəhy 3:14

7. Artıq Allah yeddi Spirits var. Vəhy 1:4

"Qorxma, Allah [kim İsa və Paul Ata] kimi müəyyən Ona şöhrət vermək, onun 
hökm və saat çatdı; ve, göylərin və yerin, dəniz və su bulaqların etmişdir 
Ona ibadət edin." Vəhy 14:7

PAUL atası AS GOD müəyyən
---------------------------------

İsa ki, atasına və Allah da onun Allah, bizə öyrətdi. Həvari Pavel bizə 1 
Korinflilərə Allah haqqında fəsil 8 eyni şey öyrətdi!



ONE GOD, baba

"Onun heç bir tanrı ancaq biridir. Göy orada adlandırılan tanrılar olsa 
üçün olub və ya yer üzündə (kimi bir çox tanrı ve çox Lords olunur), hələ 
bizim üçün É

Yalnız bir Allah, kim hər şeyə olan atası və Biz onun üçün edildikdə;

ONE Rəbb, İsa Məsih
Bir Rəbbim İsa, kimə vasitəsilə hər şeyi, və kimə vasitəsilə biz yaşayır. 
"1 Korinflilərə 8:4-6

Bu, Allahın və HIM yaratdığı deməkdir, ancaq İsa əl-Məsih vasitəsilə canlı 
və Məsihə imanı ilə biz Allaha boyun əyər.

Bu Məsih ki, bizim ürək daxil onun ruhunu və ruh onun Allahın alqışlayır 
bizim iman edir. Biz vicdanla, bütün insan cavab olmadan fəaliyyət 
göstərir, bizim ürək üçün qapı bizim xilaskar İsa və onun Allahın geniş 
açılır. O Allah ki, bizə bu dünyada öhdəsindən gəlmək üçün imkan verir 
bizim itaət edir.

SPIRIT lider olmaq ONE
----------------------

eşim Jackie olan spirtli içkilər və mən bir əti oldu. Əlbəttə, biz sözün 
hərfi mənasında bir əti deyil, lakin mənəvi baxımından biz bir kilo idi. 
Biz eyni ruh idi, eyni ruh və bu, çünki biz eyni demək olar ki, hər şey 
haqqında düşündüm. Biz robot deyil. Ikimiz zamanlarda, müxtəlif fikirlər 
var idi, lakin hələ də biz əsasən bir fikir idi.

biz bir-biri ilə dolayı, biz tez-tez və bir-birinin cümlə başa hətta hər 
hansı bir söz danışıq idi əvvəl hansı digər uzun düşüncə bilirdi. Mən tez-
tez mənə danışan və ya mənə haqqında düşünür öz fikrinizi eşitmək onun səs 
eşitmək bilər. Eyni şey onunla baş verdi.

ki, oyuna bir sevgi istiqraz çox iki nəfər arasında möhkəm gelir bir mənəvi 
mystery, çünki mən tam insan baxımından, bu izah bilməz. Lakin, bir 
öhdəliyi ömür ki, onlar bir-əti, öz həyat yoldaşı ilə idi təəccüb şəhadət 
edə bilərsiniz sevgi etmişdir çox.

eşim Jackie sonra 2003-cü ildə vəfat etmişdir, mən də onun fikirlərini 
eşitmək bilər. Mən o her halda edirəm anladıq. Məsələn: ne zaman yanlış 
shirt çatmışdır, mən hətta mənim nəzərə söyləyərək onun eşitmək bilər: "Siz 
bu şalvar ki shirt wear bilməz."



A sadiq OF GOD VERMEK
----------------------

Jackie və mən bir əti olan təəccüb bu yer bir-birinə üçün bütün ürək 
verilməsi ilə almışdır. Bizim qəlblərimizdə və mübahisəsiz bir-birinə sadiq 
törətmiş edilmişdir. Allah sizə bir törədilmiş və sadiq ürək az bir şey 
istəyir. ürəyin sadiq edir və Ona törətmiş, siz macəra da O sizin həyat 
gətirərəm heyran edir.

Sadiq ürəklərinə GOD axtarışları EYES
-----------------------------------------

"Rəbb [Allahın göz və fro bütün yer üzündə boyunca, güclü adından özünü 
göstərmək üçün run] olanlar kalbi sadiq [Ona] törədilmiş". 2 16:9 
Chronicles

Think Bu! Ona bir sadiq ürək vermək əgər Allah yenilməz qüvvət sahibi 
strong adınıza özü verəcəkdir. Bütün zaman yalnız Onun oğlu İsaya iman 
sizin ürək açmaq başlayır.

BİZ DAHA GOD sözü VASİTƏSİLƏ doğulduğu
-----------------------------------------

Yeniden Müqəddəs üç yerde istifadə: ifadesini anadan tapa bilərsiniz John 
3:3, 3:7 və, 1 Peter 1:23 edir. İsa Nicodemus danışmağa John 3:3 ki, bir 
daha Allahın hökmü daxil anadan olmaq lazımdır təsdiqləyir. Con 3:7-8-ci 
ildə, İsa ki, anadan olan daha təsdiqləyir ki, siz ruh anadan deməkdir.

Peter ki, "yenidən" anadan olma bizə öyrədir Allahın "satılmaz sözü ilə 
gəlir."

"Ildən siz ruh vasitəsilə qardaşları səmimi vurğun haqq tabe olan, canınızı 
pak bir təmiz ürəkdən, daha ayartılabılir toxum lakin satılmaz deyil anadan 
edilmiş, Allah olan yaşayır sözü ilə bir-birinə fervently love və 
qaydalarına xəbərdar et daimi. "
1 Peter 1:22-23
____________

PAUL DAHA FORMULA BORN'S
-------------------------

"Lakin nedir ki?" Sözü sizə yaxın, sizin ağız hətta ve kalbinde. (Bu, bizim 



vəz iman sözü): Ağzını Rəbbinə İsa ilə ki, əgər siz etiraf və ürək inanırıq 
ki, Allah ölüləri onu qaldırdı varsa, xilas olacaqdır. Ürək bir olan Allaha 
iman gətirib yaxşı işlər üçün və ağız etiraf xilas edilir ilə. " Romalılara 
10:8-10

* Iki hissədən PAUL yenidən FORMULA BORN'S
---------------------------------------

I) Siz ağız Allahın ölüləri [sizi qiyamət] iman İsa qaldırılan etiraf və,

II) Siz ürək peyğəmbər Allahın iman gətirib yaxşı işlər. Siz nə hüququ 
etmək istəyirəm Allahın göz.

II Miss etməyin

Bir çox nazirliklər ki, siz bir mesaj təbliğ "ağız" ki, İsa sizin Rəbbiniz 
xilaskar və siz sonra əbədi həyat var. İndi ki, İsa bir mesaj təbliğ və 
Paul's xilas formula iki hissələri və Rəbbiniz kimi burada "ağız İsa yalnız 
bir hissəsi olduğunu görə bilərsiniz."

Bir çox insanlar II Paul's tədris hissəsi ignore!

kim tam Məsih geri qaytarır Allaha qəbul Hər kəs Ata, həqiqətən Allah və 
ki, İsa deyil bilir. Onlar heç ibadət İsa və ya hətta İsaya dua. Onlar 
itaət nə İsa onlara tədris: ibadət yalnız BABA, bizim Allah və, İsanın adı 
yalnız BABA dua edin. o bizim Teacher, çünki Allaha İsanın adı arası öz 
qurban şərəf və dua.

II Bizim qəlblərimizdə iman olunur Allahın yaxşı aiddir. Başqa sözlə, biz 
Allahın yaxşı standart itaət çevrilmişdir.

MINIMUM yaxşı STANDART
------------------------------

Artıq Biz İsa cənnətə daxil əvvəl geçmemelidir A Minimum yaxşı standart 
öyrədir

İsa dedi: "Xeyr, göyün səltənət daxil tərəfindən üçün Mən sizə, sizin yaxşı 
olan Şeytan onlara toxuna bilməz və Pharisees və artıq yaxşı halda, siz 
bildirib." Matthew 5:20

Yuxarıdakı mənzum, İsa açıq-aşkar bir minimum yaxşı standart göyə olmaq 
üçün bizə öyrədir. Bizim çox yaxşı lazımdır ki, Şeytan onlara toxuna bilməz 
və Pharisees ilə. Onlar tez-tez saleh Allah, ancaq yerine pis idi üçün 



iddia; onlar münafiqlər idi.

Yaxşı sadəcə ne hüququ deməkdir Allahın göz. Tez-tez bu doğru insan göz ne 
olan əks contrasted kimi ola bilər. Müqəddəs Kitab bizə bütün haqqında 
Allahın xarakteri və HIS sevir ve hoşlanmadığı şeyleri deyir, çünki Biz 
Allahın bizdən gözləyir bilirik.

Düşməsi dıvanə GOD
------------------------

Çox Müqəddəs bütün İsa haqqında, ancaq bu doğru deyildir inanıram. Bu 
insanlar İsa etiraf etmək uğursuz bir peyğəmbər idi Allahdan. Müqəddəs 
Kitabın real hekayə bizim Allah bizi yaradandan və qədər ki, HE 
göndərəcəyini və bir final cəhd bizə "The dəvət vermək üçün HIS yalnız 
insan Son qurban bizi sevdi haqqında böyük sevgi hekayəsidir."

İsa dedi: "Mən digər şəhərlərdə də Allahın I göndərilən bu məqsədlə çünki 
üçün padşahlıq vəz lazımdır." Luke 4:43

"Çox deceivers üçün həyata kim yaşayan gələn kimi etiraf İsa Məsihi olmayan 
dünyaya getdik. Bu, yalançı bir və bir Antichrist edir."
2 Con 7

xilas olmaq üçün, ağız əti] gelen [bəşəriyyətə etiraf etmək lazımdır, və 
İsa dirilmə arası üzrə ölüm.

"Biz ki, Son Allah [İsa Məsihin] gəldi, bizə bir anlaşma ki, biz HIM [Allah 
Bildiyiniz verdiyi bilirik, kim doğru olan BABA]; Biz onu [Allah var, kim 
doğru olan BABA] , biz onun oğlu İsa Məsihə] varsa [. Bu [GOD, baba] həqiqi 
Allah və əbədi həyatdır. "
1 Yəhya 5:20

Əgər xilaskar olaraq ürək İsa Məsihi qəbul, o geri onun Allah sizi 
gətirmişdir. I Ğ bizim yaradan Allah aşık Bizimlə təqaüd istər düşmüş idi 
kimi Siz var. Bu noktada, sizin gələcək əbədiyyətə heyecan olacaq və daha 
çox bilmək lazımdır. Siz Allahın Word və bütün Müqəddəs oxuya biləcəksiniz 
ac olmaq lazımdır.

Bu artıq olmuşdur ki, mən aşık 31-il əvvəl Allah ilə. bir gün Allah ki, mən 
tamamilə HE real bilirdi bir şəkildə mənim həyat toxunmamışdır qədər həyat 
Mübarizə mənim mövcud olan sonsuz story kimi görünürdü.

Dəvəti siz ki, daha çox insan duyğu sizin algılayabilir olandan bu maddi 
dünyada davam etiraf etmək xahiş edir. Bu həyat, mənəvi yan başqa bir yan 
edir. yeniden ruh anadan olmaq halda, siz anlamaq üçün və ya edən Başlamaq 



üçün deyil, hətta bu maddi həyat var tam həqiqət dərk etmirlər.

həyatında Events çox səbəblərdən baş lakin tez-tez bu səbəblərdən bir 
mənəvi əsası yoxdur. Allah insanların günahlarına görə bir final qurban 
kimi HIS Son göndərdik. prosesində, Allah imkanı vicdanla həyata addım ilə 
bizi qoyub.

vicdanla həyata Step ki, biz ürəklərini açıq imkan tələb ruh Allahın və 
Onun oğlu daxil və bizə əbədi həyat yolunda home öyrətmək. Bu, əbədi dəvət 
və bu ola bilər bir Heç dünyada qəbul yalnız. Allah bildirib.

GOD edib
----------

Sonra olanlar Rəbb [Allah] qorxan bir-birinə və çıxış Rəbb [Allah] qulaq və 
onları eşitmirmiş, belə öyüd bir kitab HIM əvvəl edənlərə Rəbbindən qorxar 
və kim onun adını fikirləşmək yazılmışdır. Onlar MAYIN ki, Mən onlara MY 
cavahirat etmək gün Orduların Rəbb, ve bir adam kimi onlara ehtiyat edir 
ona xidmət öz son hissələri edib edilir. Sonra daha pis və yaxşı arasında, 
kim Allah xidmət edir və bir onu vermir arasında hiss edilir. "
Malachi 3:16-18

"Qurtuluş bizim Allah kimin tahtına oturan və Lamb [İsa üçün Allahın] sağ 
da aiddir." Vəhy 7:11

İsa dedi: "Ən mütləq, mən sizi, o, kimin sözü eşidəndir, HIM [Allaha inanır 
ki, baba] məni əbədi həyat var göndərdik, hökm doğulmuş bilməz ancaq [artıq 
ölüm daxil keçmiş] var [əbədi] həyat ". John 5:24

Əgər Allah kimin İsa göndərdik bilirsinizsə, artıq Əbədi həyat sizin ölüm 
zamanı hökm olmaz.

İsa dedi: "Bu, əbədiyyət ki, onlar [Allahın Bilirsiniz bilər, baba], yalnız 
doğru Allah, İsa Məsihi kimə göndərdik."
John 17:3

İsa dedi: "Mənim doktrina mina deyil, HIS [Tanrı, BABA] mənə göndərdik." 
John 7:16

Allah hər zaman həyat üçün ən yaxşı istemiş. əbədi həyat üçün HIS dəvət 
yalnız İsa ilə start vermədi. Əgər Ezekiel Bölüm 18 bilər üçün Allahın 
böyük sevgi bir ifadə. tarix başlayaraq bizim üçün ən yaxşı ümid Allah tapa 
və biz pis üz döndər olacaq və yaxşı həyat üçün ümid.

Yaxşı təqaüd Bizi gətirir Allahla. Ki, biz, həqiqətən, əbədiyyət üçün HIS 
insanlar olmaktır.



Bu seçim Allah üçün, iman ki, biz bir müvəqqəti maddi yolculuğa yalnız 
səyahət burada bilmek var. yer üzündə böyük Bizim qərar həqiqətdir ki, 
Allah ve var ki, həyat həqiqətən bu varlığı ötesindedir qəbul olacaq. Bizim 
qəlblərimizdə İsa resurrected idi ki, buna görə də Allah bizə xortlamaq 
edəcək biləndir.

"Dünyanın və ya dünyanın hər şeyə sevgi etməyin. Kimsə dünya sevər varsa, 
atasının love ona deyil." 1 Yəhya 2:15

İsa dedi: "Bu ruh həyat verir edilir; əti mənfəət heç bir şey. Sözləri ki, 
mən sizin üçün danışmaq ruh ve, həyat var." John 6:63

Mən Apostle Edward am. I Ruhlar olmaq yazmaq bir əbədi həyat Allahın dəvəti 
ilə. Bu, "DAVETLİSİ" Mən burada. Lakin, özellikle Məsih vasitəsilə xilas 
iddia o özlərinə, ancaq yazmaq ki, Məsih Allah hesab üçün yoldan çıxartdı 
edilmişdir.

Bir çox Məsihçilər Məsihin veren Allah bilmirəm. Bu, sizin əbədi həyat sual 
size edin. Sağ ki ve yerine Allah ki, İsa özü xidmət ibadət İsa kişi 
hazırda üçün dua və haqqında bizə öyrətdiklərindən Kilise mürtədlik rədd 
Allah və almaq lazımdır.
Allah Son "kimi Hər kəs ibadət Oğlu Allahın" bütpərəstlik öhdəliyini 
Allahın göz. Belə insanlar həqiqətən, lakin kaydedilmez yerine mənəvi isti 
su "var." İsa ibadət və ya hər hansı bir Priest Pastor ibadət eyni. Allah 
var edib başqa heç bir tanrı Onu qoyub. Onun Son daxildir.

Iş ayələr bu fəsildə dünyaya DAVETLİSİ [çox diqqətlə]. ruh olarkən, Allah 
mənə sizin üçün bu ayələr fayda verdi. Bu, faktiki olaraq hər digər fəsildə 
bu kitabın da aiddir. [I yeddi End-Times Messages istinad am hansı http://
www.sevenmessages.com online bilər Allah kitab, From. Xahiş edirik, Allahın 
Word üçün ürək açmaq və geri öz səma home bütün yol edin misal olmaq İsa, 
bizim müəllim, bildirin.

Bu, yalnız o çarmıxda günahlarımızın etdiyiniz qurban İsa sevgi deyil 
etməyin, siz də sevmək edəcək Allahla. Onu göyün bütün namaz ci BABA zəng 
edə bilərsiniz.

Həvari'S dua
----------------

Göylər şahı və Allah mənim qardaşım İsa, Bizim Teacher ki, mənim duası. ki, 
bu fəsildə deyilir YOUR Son İsa öz ürək açmaq və sizin Spirit da Bless hər 
kəs. Və bütün kim namaz aşağıdakı dua və sizin dəvətinizi qəbul, onlara 
qrant tövbə.
Həvari Edward



Namaz GOD qəbul etmək üçün DƏVƏT
---------------------------------

BABA Allah, mən Cənnətdə əbədi həyat üçün YAPANIN bu xüsusi dəvəti qəbul.
 
Mən ağız ki YOU ölü və ki, o, bir çox insanların ilk SİZİN olmaq üçün 
resurrected üçün ki, İsa Məsihi qaldırılan etiraf YOUR oğullar və qızlar 
kimi.

Mən ürək Allaha iman gətirib yaxşı işlər və mən sizin gözünüzdə saleh bir 
həyat yaşamaq üçün əlimdən gələni edəcəyəm. Mən İsa nümunə və sadiq 
peyğəmbər öz ölüm bilər.

BABA, mən, siz ve Son Mənimlə məni bu maddi həyat aradan qaldırılması üçün 
bir olacaq təşəkkür edirik. Edirəm ki, bu bir ruh və bizi edəcək ki, Sizin 
mənə Spirit ərzində mənim yol geri home rehberi qalacaqlar bilirik. Mənə 
öyrətmək YOUR yolları Rəbb. [Qeyd: qeydiyyat, Allahın tarix dua.

Açarı kitab UnLock
---------------------------
Əgər Allah və Onun Hazreti insan Son İsa Məsihi arasında düz, siz İNCİL və 
əbədi həyat üçün Allahın dəvət real olacaq dərk edəcək əlaqələr davam edin. 
Bu əlaqələr uğurla Allahın Word anlaşma açarıdır. Bu üçlü doktrina istifadə 
edərək kitab şərh cəhd etməyin, o İsa John 8:40 və Con 20:17 kimi sadə 
ayələrini, yalançının edir. O, həmçinin Paul 1 Timoteyə 2:5 və 8:6 1 
Korinflilərə kimi belə sadə ayələrini, yalançının edir.


