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Vaata, Jeesus seisab ukse juures oma südant ja koputab. Kui te kuulete tema 
häält ja avab oma südame, hinge ja Jumala Vaim tulevad ja elavad oma vaimu 
ja sinust saab üks nendega. Nad aitavad ületada kõnealuse maise elu, nii et 
võite olla nendega taevas igavest elu, kui teie maise teekonna lõppu.
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Kutse
Open Up Your Heart
Kõik oma südame
Olge teie usk
Hakka Born Again
Jeesuse Juhised Paul
Neli Ootused Kristuse
Kuuliaisuus Ootus Jumala
Teades Jumala Kristuse teenindatud
Hangi Jumala Nimetage Õigus
Paul Määrab Jumal nagu Isa
Saades ühel Spirit
Anna Jumalale Lojaalne Heart
Oleme Born Again Läbi Jumala Sõna
Paul's Born Again Formula
Ärge Miss II osa
Minimaalne Vanhurskaus Standard
Armuda Jumal
Palve Nõus Jumala kutse
Apostel Edward
Kaks Heart Gateways

Ava oma HEART
------------------

Täpselt, mida see tähendab, et avada oma süda Jumalale ja Tema ainusündinud 
inimese Poja Jeesuse? Noh, see on tegelikult üsna lihtne, kui sa mõtle 



selle peale. Kas kõik ei sa armastad eriline koht "oma südames", kus rõõmu, 
õnne, kurbust ja isegi südamevalu või südamevalu võib tekkida?

Kui valite armastan kedagi, sa avada oma süda kõik emotsioonid seotud, et 
armastus. Sama asi esineb koos Jumalaga. Ta tahab olla selles eriline koht 
nimega oma südames. Jeesus annab meile teise võimaluse pakkumine koputab 
uksele meie südamed kutsub meid "avada."
Tere! Kas sa tead, et elu algab pärast meie maise teekonna lõppemist? Kas 
Sa tead "Kutse" Jumalalt?

KÕIK oma südame
-----------------

Jumal saatis Jeesuse meile meelde tuletada veel kord, et "Taevariik" on 
reaalne. See on elu pärast surma neile, kes meelt ja naasta jumal. Jeesus 
ei olnud esimene, kes pakuvad meile kutse igavene elu.

Jumal ütles: "Sa leiad mind, kui otsite mind kogu südamest!" Jeremija 29:13

Et otsida Jumalat, kogu oma südamega, sa pead tunnistama, et Jumal on 
olemas ja samm realm usu.

"Aga ilma usuta on võimatu palun teda, sest ta kes tuleb Jumala juurde, 
peab uskuma, et HE [olemas], ja et ta annab palga neile, kes Teda otsivad." 
Heebrealastele 11:06

HARJUTUS teie usk
-------------------

Sa lähenemine Jumalat kogu oma südame usus. Liikumine usk tähendab, et sa 
ei ole kõiki vastuseid. Kui oleksite vastuseid, siis ei oleks vaja kasutada 
usk / lootus.

"Nüüd usk on aine, mida oodatakse, tõendid, mida ei nähta." Heebrealastele 
11:01

"Usk tuleb kuulmise järgi, ja kuulmise teel Jumala sõna." Roomlastele 10:17

Mida rohkem tead Jumala Sõna, seda lihtsam on kasutada usus. Ainult 
teostamisel usu võite saada uuesti sündinud. Sa olid esimene sündinud naine 
[viljaliha]. Saades uuesti sündinud tähendab, et olete sündinud Vaimust 
tagastades ning tunnistades, teie Jumala, meie Looja.

Sa tagasi Jumala kasutamine usk laps, nõustudes Jumala Sõna nagu tõde.



Hakka uuesti sündinud
-----------------

Paljud jutlustama, et olete uuesti sündinud, nõustudes Jeesuse Kristuse oma 
Päästjaks. Kuid see ei ole täielik tõde lunastust. Nõustudes Kristuse 
Vapahtaja tuleb minna kaugemale suhupaneku teda Issand.

Jeesus ütles: "Mitte igaüks, kes Minule ütleb:" Issand, Issand "kannab 
Taevariik, aga kes ei see mu isa [Jumal] on taevas." Matthew 07:21

Jeesus lükkab paljud kristlased, kes väidavad, et ta on oma päästjat. Me ei 
pea vist miks, kuna Jeesus ütleb meile, miks salmis 23.

Jeesus ütles: "teatan ma neile [neid inimesi, kes Kristuse lükkab] Ma pole 
kunagi teadis sulle kalduda mina, siis kes tava seadusetus."
Matthew 07:23

Jeesuse JUHEND Paul
---------------------------

Niisiis, Jeesuse enda sõnad, näeme, et just väites talle, nagu päästjat 
meie suhu, ei piisa hoolimata sellest, mida paljud inimesed jutlustab. Paul 
selgitab Kuningas Agrippa seaduse, juhendid Tema sai Jeesus.

Jeesus ütles: "Nüüd ma saadan teile [et paganad] avama nende silmi ning 
muuta neid pimedusest valguse ja käest Saatan Jumala, et nad võivad saada 
pattude andeksandmist ja pärandi hulgas, kes on pühitsetud usu mind. " 
Aktid 26:17-18

Nii et Kristuse meeles, te olete vähemalt neli asjad, mida teha, et saada 
oma pärandi, mis on igavene elu taevas. See on kutse, millest räägin.

NELI ootustele KRISTUSE
---------------------------

1. Sa avada oma silmad. See tähendab, et sa avada oma süda ja kuulata 
Jumala ja tema Poja Jeesuse. Et te võtate oma südame sõnum nüüd antud.

2. Sa pimedusest pöörduksid valguse eest. See tähendab, et teil keskenduda 
Jumala moel, mitte mehe moodi.

3. Te omakorda käest saatan Jumalaga. See tähendab, et te ei paranda meelt 
oma pattudest ja kasutusele võtta Jumala vägi. See tähendab, et soovid 
saada üheks Jumalaga ja tema Poja Jeesuse.



4. Oled pühitsetud usu Jeesusesse. See tähendab, te olete pühitsetud enne 
Jumala silmis, sest olete valinud usud Jumala ainusündinud inimese Poeg Ð 
Jeesuse Kristuse, Naatsaretlase. Sinu usk on siis järgneb kuulekus.

Kuulekuse ootust JUMAL
----------------------------

"Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta andis oma ainusündinud 
[inimese] Poeg, et igaüks, kes usub temasse [Jeesus] tuleb, ei hukkuks, 
vaid et temal oleks igavene elu." Johannese 3:16

Mis imeline salm see on, kuid kui te lõpetasite siin John, sa ei pane 
sõnumi salmis 36.

"Kes usub Pojasse, [Jeesuse] on igavene elu, ja kes ei usu, Poeg ei saa elu 
näha, vaid Jumala viha järgib talle." John 3:36

Mõned Piiblites riigi viimane osa selgem, et Jumala viha järgib neid, kes 
ei allu Poeg. Seetõttu ei tohi te ainult usuvad Jeesusesse, kuid pead 
uskuda, mida ta õpetas ja kuuletuma tema käskudele.

Teades JUMAL KRISTUSE KÄTTEANTUD
-----------------------------

Paljud kristlased on eksiteele vale doktriinid ja ei tea enam, Jumal, et 
Kristus kätte. Mis veelgi hullem, nad on ekslikult asendada Kristuse, oma 
Jumalasse. Me teame seda, sest inimtegevus traditsioon, mida nimetatakse 
"kolmainsus doktriin" on olematuks tegelik õpetus Jeesuse Kristuse ja Paul 
paljudes kirikutes. Kuulake hoolega, see on tähtis.

Jeesus ütles: "Kes usub minusse usub, ei mind, kuid kes minu on saatnud." 
John 12:44

Kui sa oled tõeline usklik Jeesusesse, te kuulate tema sõnu ja te olete 
tagasi tagasi oma isa, meie Jumal. See tähendab, et sa tead, isa, 
kõigeväeline Jumal, kes on tuntud kui Jahve, Jehoova, Issand, ja ka 
määratud heebrea tekstide neli märki YWHW. Issand asendab YWHW aastal 
Piiblites määrama Jumal.

Jeesus ütles: "Ma olen kasvavas minu Isa ja teie Isa ning oma Jumala ja 
teie Jumala ees." John 20:17

Need on väga lihtsad sõnad Jeesus. Ta räägib Jumal me kõik teenivad, sh ta 



ise. Kuid paljud, kes usuvad Kolmainu doktriin, ei saa aktsepteerida neid 
sõnu nagu need on kirjutatud. Loomuvastast õpetusi nüüd moonutada ja 
väänata sõnu Kristuse eesmärgil viib inimesed põrgusse. Kas see on oluline 
teada, Jumalat, et Kristuse kätte? Jah, see on ja apostel Paulus ütleb 
meile, miks 2 Thess. 01:08.

"Kui Issand Jeesus saab ilmsiks taevast Jumala vägev inglid, on tuleleegis 
[Kristus] võtma maksab kätte), kes ei tea, Jumal, ja B), kes ei allu 
Evangeeliumi meie Issanda Jeesuse Kristuse. "
2 Tessalooniklastele 01:08

GET JUMAL identiteeti RIGHT
------------------------

Seitse Piibel Õpetused:
1. Kristus on meie ülempreester. Heebrealastele 7:16-17

2. Kõiges, Kristus tuli teha nagu tema inimeste vennad, et ta saaks olla 
tõhus High Priest. Heebrealastele 2:17

3. Need, kes ei usu Kristusesse ning järgige Kristus ei ole tegelikult 
salvestatakse. John 3:36

4. Kristus õpetas meid kummardama ja teenima ainult isa, "tema Jumal ja 
meie Jumal." Matthew 04:10

5. Kristus õpetas meid palvetama ainult isa, "tema Jumal ja meie Jumal." 
John 4:23-24; Matthew 06:06

6. Kristus õpetas meile, et ta oli esimene Jumala loomingut.
Ilmutuse 3:14

7. On seitse Jumala vaimu. Ilmutuse 01:04

"Kartke Jumalat [kes Jeesuse ja Paul tuvastatud Isa] ja andke Temale 
austust, tunniks Tema kohtutund on tulnud, ning kummardage Teda, kes on 
teinud taeva ja maa, meri ja vedrude vett." Ilmutuse 14:07

PAUL KINDLAKS JUMAL nagu Isa
---------------------------------

Jeesus õpetab meile, et isa oli oma Jumala ja ka meie Jumal. Apostel Paulus 
õpetas meile sama asi Jumala 1Ko 8. peatükk!

Üks Jumal, Isa



"Ei ole teist Jumalat peale ühe. Sest ka siis, kui on niinimetatud 
jumalaid, olgu taevas või maa peal (kui on olemas palju jumalaid ja palju 
isandaid), kuid meile É

On ainult üks Jumal, Isa, kellest on kõik asjad ja me talle järele ja

Üks Issand, Jeesus Kristus
Üks Issand Jeesus Kristus, kelle läbi on kõik ja kelle läbi me elame. "1. 
Korintlastele 8:4-6

See tähendab, me oleme Jumala ja loodud teda, aga me elame Kristuses 
Jeesuses ja Kristuse usust oleme kuulekas Jumalale.

See on meie usk Kristusesse, et tervitab oma vaimu ja vaim oma Jumala meie 
südamesse. Kui me tegutseme usus, ilma kõigi inimeste vastuseid, ukse 
südames avaneb kogu meie päästja Jeesuse ja tema jumal. See on meie 
kuulekuses Jumalale, et siis saame lahendada seda maailma.

Muutumas üheks vaimus
----------------------

Kanged mu naine Jackie ja minust sai üks liha. Muidugi, meil ei olnud sõna 
otseses mõttes üks liha, vaid vaimses mõttes olime üks liha. Me olime ühel 
meelel, samas vaimus ja seetõttu arvasime, nii peaaegu kõike. Meil ei olnud 
robotid. Nii meist olid erinevad arvamused aegadel, aga ikkagi, me olime 
põhiliselt ühel meelel.

Kuna olime üks üksteisega, me sageli valmis teineteise lauseid ja isegi 
teadis, mida teised mõtlesin kaua, enne kui sõnad olid rääkinud. Olen tihti 
võis kuulda tema häält mulle või kuulma tema arvates mõelda mulle. Sama asi 
toimus temaga.

Ma ei saa täielikult seletada seda inimlikult, sest see on vaimne saladus, 
et tuleb mängu siis, kui armastus võlakirja on väga tugev kahe inimese 
vahel. Kuid paljud, kes endale kohustuse armastus elu võivad tunnistada 
Ihmetys, et nad olid üks liha koos oma abikaasa.

Pärast minu abikaasa Jackie suri 2003, ma võiks veel kuulata tema mõtteid. 
Ma teadsin, mida ta arvaks igas olukorras. Näiteks: Kui ma saavutati vale 
särk, ma võiks isegi kuulda tema minu meelest ütles: "Sa ei saa kandma, et 
särk need püksid."

Anna Jumalale ustavad HEART



----------------------

Jackie ja sain selle koha Ihmetys olla üks viljalihaga andes kõik meie 
südame üksteisele. Meie südamed on toime pandud ja mis on vaieldamatult 
lojaalne üksteisele. Jumal tahab, ei midagi vähemat kui pühendunud ja 
lojaalsed süda sind. Kui teie süda on lojaalsed ja pühendunud HIM, siis on 
üllatunud, seiklus HE toob oma elu.

Jumala silmis otsib lojaalne südamed
-----------------------------------------

"Sest Issanda silmis [Jumal] Vii sinna-tänna kogu maa, et näidata end 
tugeva fraktsiooni, kelle süda on truu [pühendunud] talle." 2 kroonika 
16:09

Mõtle sellele! Kõigeväeline Jumal näitab ennast tugeva teie nimel, kui sa 
annad talle lojaalsed südames. See kõik algab siis, kui sa lihtsalt avada 
oma süda usus, et tema Poja Jeesuse.

Syntymäämme läbi uuesti Jumala Sõna
-----------------------------------------

Leiad lause uuesti sündinud kasutatakse Piiblis kolmes kohas: John 3:03, 
03:07; ning 1 Peetruse 1:23. Jeesus rääkis Nicodemus kinnitab John 3:03, et 
peate uuesti sündima siseneda Jumala kuningriiki. Johannese 3:7-8 Jeesus 
kinnitab, et on sündinud uuesti tähendab, et olete sündinud Vaimust.

Peter õpetab meile, et saada "uuesti sündima" on läbi "äraostmatu Jumala 
sõna."

"Kuna teil on puhastatud oma hinge täiuslik tõde läbi Vaimu siiras armastus 
vennad, armastage üksteist innukalt ja puhtast südamest, millel on sündinud 
uuesti, mitte äraostetav seemnest, kuid äraostmatu kaudu Jumala sõna, mis 
elab ja järgib igavesti. "
1. Peetruse 1:22-23
____________

PAUL OJA uuesti sündinud FORMULA
-------------------------

"Aga mida see tähendab?" See sõna on teie lähedal, isegi suus ja sinu 
südames. " (See tähendab, usu sõna mida me kuulutame): et kui sa oma suuga 
tunnistad Issandat ja usun oma südames, et Jumal on tõstnud ta surnuist, 
siis sind päästetakse. For südamega üks usub, et head ja suuga 



ülestunnistus on õndsuseks. " Roomlastele 10:8-10

* Kahest osast PAUL OJA uuesti sündinud FORMULA
---------------------------------------

I) Sa oma suuga tunnistad, et Jumal äratas Jeesuse surnuist [sa usud 
ülestõusmine]; ja

II) Sa usud oma südames Jumalale oma õiguseks. Sa tahad teha, mis on õige 
Jumala silmis.

Ärge Miss II osa

Paljud ministeeriumid edendavad sõnumit, et kõik mida sa pead tegema on 
"suhu", et Jeesus on sinu Issand ja Päästja ning te siis oleks igavene elu. 
Nüüd näed, et Jeesus jutlustas erinevates sõnum ja Paul's lunastuseks valem 
on kaheosaline ja mitte ainult üks osa, kui sa "suhu Jeesus oma Issanda."

Paljud inimesed ignoreerivad II osa Paul õpetuse!

Igaüks, kes on täielikult nõus Kristus naaseb tagasi Jumala, meie Isa, ja 
tõeliselt tunneb Jumalat ja asjaolu, et Jeesus ei ole Jumal. Nad ei 
palvelette Jeesuse ega isegi palvetama Jeesuse juurde. Nad kuuletuma, mida 
Jeesus õpetas neid: Jumalateenistus ainult isa, meie Jumal; ja palvetame 
ainult Isa Jeesuse nime. Me palvetame, et Jumal Jeesuse nime au tema ohver 
ristil ja kuna ta on meie õpetaja.

II osa usku meie südameisse juurde Jumala õiguseks. Teisisõnu, me olla 
sõnakuulelikud Jumala õiguseks standard.

MIINIMUM õiguseks STANDARD
------------------------------

Jeesus õpetab on minimaalne Vanhurskaus Standard Meil peab ületama enne 
sisenemist Heaven

Jeesus ütles: "Sest ma ütlen teile, et kui teie õigus ületab käsu 
kirjatundjad ja variserid, te mingil siseneda Taevariik." Matthew 05:20

Eespool salm, Jeesus selgelt õpetab meile on vähemalt head standard saada 
taevasse. Meie õiguseks peab olema pikem kui kirjatundjad ja variserid. 
Tihti teeseldud olla õige Jumala ees, vaid olid kurjad, nad olid 
silmakirjatsejad.



Õiglus tähendab lihtsalt te, mis on õige Jumala silmis. Sageli on seda 
võimalik vastandada, nagu oleks vastupidine sellele, mida on õigus mehe 
silmad. Me teame, mida Jumal ootab meilt, sest Piibel ütleb meile kõike 
Jumala iseloomu ja Tema meeldib ja ei meeldi.

Armumine koos Jumalaga
------------------------

Paljud usuvad, et Piibel on kõike Jeesus, aga see ei ole tõsi. Need 
inimesed ei suuda sain Jeesus oli teine Ingel Jumalalt. Tõeline lugu 
Piiblis on suure armastuse lugu meie Jumal, kes lõi meile ja armastas meid 
nii palju, et ta saadaks ja ohverdada tema ainus inimeste Poja lõplik katse 
annab meile "Kutse".

Jeesus ütles: "Ma pean kuulutama Jumala teistele linnadele ka, sest selleks 
olen läkitanud." Luke 04:43

"Sest palju eksitajaid on läinud maailma, kes ei tunnista Jeesust Kristust 
kui tulevad liha. See on eksitaja ja antikristus."
2 John 7

Et saada päästetud, suus peavad tunnistama inimkonna [tulevat liha] 
ristisurma ja ülestõusmist Jeesuses.

"Ja me teame, et Jumala Poeg [Jeesus Kristus] on tulnud ja andnud meile 
mõistmise, et me teame, HIM [Jumal Isa], kes on õiged ja meil on HIM [Jumal 
Isa], kes on tõsi [kui me] Tema Pojas Jeesuses Kristuses. See [JUMAL, ISA] 
on tõeline Jumal ja igavene elu. "
1. Johannese 5:20

Kui nõustute Jeesus Kristus oma südamesse, nagu Päästja, ta tõi teid tagasi 
oma Jumala. Te olete nagu mina tegin Ð armunud meie Looja Jumal, kes otsib 
osadus meiega. Sel hetkel, oled põnevil oma tulevast igavik ja sa tahad 
rohkem teada. Sul on näljased Jumala Sõna ja loeb kogu Piiblit.

See oli üle 31-aastat tagasi, et ma armusin Jumalaga. Võitleb elu tundus 
lõputu lugu minu olemasolu kuni ühel päeval Jumal puudutanud mu elu nii, et 
ma absoluutselt teadsin, et ta oli tõeline.

Kutse küsib tunnistama, et on rohkem toimub käesoleva maise elu kui see, 
mida teie inimeste meelte abil on võimalik avastada. On ka teine pool seda 
elu, vaimne pool. Kui teil on uuesti sündinud vaimus, ei saa te hakkate aru 
või et asi isegi tajuda täielik tõde, mis on olemas käesoleva maise elu.

Sündmused elus juhtuda mitmel põhjusel, kuid sageli need põhjused on vaimne 



alus. Jumal saatis oma Poja kui surmahetkel pattude eest inimkonnale. Selle 
protsessi käigus Jumal jättis meile võimaluse välja astuma usus.

Astusin välja usus nõuab, et me avada meie südamed ja lubada Jumala Vaim ja 
Tema Poja kanda ja õpetavad meid koju meie igavese elu. See on sinu igavene 
kutse ja see võib olla ainult üks te kunagi saada selles elus. Kuula 
Jumalale.

Jumal kõneleb
----------

"Aga need, kes kartsid Issandat [Jumal] rääkisid isekeskis ning Issand 
[Jumala] kuulasin ja kuulsin neid nõnda, raamat mäletamine oli kirjutatud 
enne teda neid, kes kardavad Issandat ja kes mediteerima tema nimi." Need 
peavad olema kaevanduses, ütleb Issand peremeeste päeval, et ma teen neile 
oma juveele, ja ma teeme neid mees varuosad enda poeg, kes teenib teda. " 
Siis jälle vahet tegema õige ja õela vahel, kes teenib Jumalat, ja kes ei 
teeni teda. "
Malakian 3:16-18

"Lunastus kuulub meie Jumal, kes istub troonil, ja Tall [Jeesust Jumala 
paremal käel]." Ilmutuse 07:11

Jeesus ütles: "Enamik kindlasti, ma ütlen teile, et see, kes kuuleb minu 
sõna ja usub, HIM [Jumal Isa], kes saatis mulle on igavene elu, ja ei puutu 
kohtuotsuse, kuid on [juba] möödunud surma arvesse [igavese] elu. " John 
5:24

Kui tead, Jumal, kes saatis Jeesuse, on teil juba igavese elu ja sa ei 
hinnata ajal oma surma.

Jeesus ütles: "Ja see on igavene elu, et nad teavad, sa [Jumal Isa], ainsat 
tõelist Jumalat, ja Jeesust Kristust, kelle sina oled läkitanud."
John 17:03

Jeesus ütles: "Minu õpetus ei ole Minu oma, vaid [Jumal Isa], kes minu on 
saatnud." John 7:16

Jumal on alati tahtnud kõige paremini teie elu. TEMA kutse igavene elu ei 
ole ainult algus koos Jeesusega. Väljendus Jumala suurest armastusest te 
leiate Hesekiel 18. peatükk. Algusest ajaloo leiad Jumala lootes oma parima 
ja loodame me pöördume ära kurjusest ning elu õiguse pärast.

Õiglus toob meid osadusse Jumalaga. See on siis, kui me tõeliselt muutunud 
oma rahva igavesti.



See valik Jumala usus, teades, et me oleme lihtsalt Reisi siin ajutine 
maise teekonna. Meie suur otsus maa peal saab aktsepteerida tõsiasja, et 
Jumal on olemas ja et elu tõeliselt ületab selle olemasolu. Teades meie 
südametes, et kui Jeesus oli ülestõusnud, nõnda Jumala taaselustada meile.

"Ärge armastus maailma või maailma asjad. Kui keegi armastab maailma, 
armastusest isa ei ole tema sees." 1. Johannese 2:15

Jeesus ütles: "On Vaimu, kes annab elu; viljaliha kasumi midagi. Sõnad, et 
räägin teile, on vaim ja on elu." John 6:63

Olen apostel Edward. Ma kirjutan jõuda hinge Jumala kutsel igavene elu. See 
on "kutse" Ma kohal. Kuid ma eriti kirjutada need hinged, kes väidavad 
Kristuse läbi saavutatud lunastuse, kuid on eksitatud mõelda, et Kristus on 
Jumal.

Paljud kristlased ei tea Jumal, et Kristus kätte. Kui see on teie, teie 
igavene elu on küsimus. Sa pead saada Jumala ees õigeks ning lükkab tagasi 
Kirik usust taganemise, et on inimesi nüüd palvetamas ja kummardavad 
Jeesuse asemel Jumalale, et Jeesus ise kätte ja õpetas meile.
Igaüks, kes kummardab Jumala Poeg, nagu "Jumal Poeg" kohustab 
ebajumalateenistus Jumala silmis. Selliseid inimesi ei ole tõeliselt 
päästetud, kuid selle asemel on "vaimne kuuma vett." Jumalateenistus 
Jeesuse on sama jumalateenistustel igal Priest või pastor. Jumal on öelnud, 
et ei ole teisi Jumala kõrval teda. See sisaldab tema Pojas.

Uuring Pühakirja viidatud käesolevas peatükis [KUTSE] väga hoolikalt. Kuigi 
Vaim, Jumal andis need kirjakohad mulle teie kasuks. See kehtib peaaegu iga 
teine peatükk selles raamatus samuti. [Mõtlen Seitse End-Times sõnumeid 
Jumala raamat, mille võib leida Internetis aadressil http://
www.sevenmessages.com. Palun avada oma süda Jumala Sõna ja lase Jeesus 
Kristus, meie Õpetaja, muutuvad Näiteks võite järgida kogu tee tagasi oma 
taevasesse koju.

Tehke seda ja te mitte ainult armastus Jeesuse ja ohverda ta tegi meie 
pattude eest ristil, siis ka armuda Jumal. Teil on võimalik helistada HIM 
Taevane Isa kõigis oma palvetes.

Apostel palve
----------------

Taevane Isa ja Jumal mu vend Jeesus Kristus, kes on meie õpetaja, kuulda 
minu palvet. Õnnista iga hing, mis loeb käesoleva peatüki ja avavad oma 
südame su poeg Jeesus ja ka teie vaimuga. Ja kõigile, kes palvetavad palve 
alla ja võtta vastu kutse, andma neile meeleparandust.
Apostel Edward



Palve ACCEPT JUMALA KUTSE
---------------------------------

Isa Jumal, ma nõustun selle erilise kutsel sinu igavene elu taevas.
 
Ma tunnistan minu suust, et Vous Jeesuse Kristuse surnuist ja et ta on 
esimene paljudest, et inimesel on ülestõusnud olla sinuga, kui teie pojad 
ja tütred.

Ma usun oma südames orjad õiguseks ja ma annan endast parima, et elada 
õiget elu oma silmad. Ma eeskuju Jeesusest ja olema ustav oma surma.

Isa, ma tänan teid, et sina ja su poeg saab üks minuga mind aidata ületada 
käesoleva maise elu. Ma tean, et see teeb meile ühel meelel ja et teie Vaim 
elada minus, et suunata oma tee tagasi koju. Õpeta mulle oma võimalusi 
Issand. [Märkus: allkiri ja kuupäev teie Jumala palumises.

KEY Unlock PÜHAKIRJAGA
---------------------------
Kui sa seda suhet Jumala ja Tema sündimist inimese Poja Jeesuse Kristuse 
sirge, mõistate teie Piibel ja Jumala kutset igavene elu on päris. See suhe 
on võti edukas mõistmist Jumala Sõna. Ärge proovige tõlgendada Pühakirja, 
kasutades kolmainsus doktriin, see teeb Jeesus valetaja sellistes lihtne 
salmid nagu John 8:40 ja John 20:17. Samuti muudab Paul valetaja sellistes 
lihtne salmid kui 1 Timoteosele 2:5 ja 1 Korintlastele 08:06.


