IELŪGUMS
-------------Lūk, Jēzus stāv pie durvīm jūsu sirds un sitieniem. Ja jūs dzirdat savu
balsi un atvērs savu sirdi, viņa gars un Dieva Gars nāks un aiztures ar
savu garu, un Jums kļūs par vienu ar tiem. Tās palīdzēs jums pārvarēt šo
zemes dzīvi, lai jūs varētu ar tiem debesīs mūžīgo dzīvi, kad jūsu zemes
brauciena beigām.
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Bible Verses: Atklāsmes 3:20-21, Jāņa 14:23; 1 John 4:09
Tulkošanas Teksts izdevums 2010/09/02 - Autortiesības 2009-2010
Apustulis ministrija, Inc, Elk River, Minnesota ASV

IELŪGUMS SATURS
----------------------Uzaicinājums
Open Up Your Heart
Visas savas sirds
Exercise Jūsu Faith
Kļūsti Dzimis Atkal
Jēzus Instrukcijas Lai Paul
Četri Cerības Kristus
Paklausība Paļāvība Dieva
Zinot Dieva Kristus Apkalpots
Dieva Get's Norādiet Tiesības
Paul Identificē Dievs kā Tēvs
Kļūstot vienu Gara
Dod Dievs Loyal Heart
Mums ir piedzimis no jauna caur Dieva Vārdu
Paul's Dzimis Atkal Formula
Don't Miss II daļa
Minimālais taisnību Standarta
Falling In Love ar Dievu
Lūgšana Lai Pieņemt Dieva ielūgums
Apustulis Edward
Divi Sirds vārtejas

Atveriet savas SIRDS
-----------------Tieši to, ko tas nozīmē atvērt savu sirdi Dievam un Viņa vienpiedzimušo

cilvēka Dēlu Jēzu? Nu, tas ir tiešām diezgan vienkārši, ja jūs domājat par
to. Vai ne visi jūs mīlestība ieņem īpašu vietu "savā sirdī", kur prieks,
laime, skumjas un pat sirdssāpes vai heartbreak var rasties?
Izvēloties mīlēt kādu, jūs atvērt savu sirdi uz visiem emocijas, kas
saistītas ar šo mīlestību. Tas pats notiek ar Dievu. Viņš vēlas, lai
minētajā īpašā vietā saukt par jūsu sirds. Jēzus mums dod otru iespēju
piedāvājumu klauvē pie durvīm mūsu sirdis jautā mums, lai "atvērtu".
Hello! Vai Jūs zināt, ka dzīve sākas pēc mūsu zemes brauciena beigu? Vai
jūs zināt par "Ielūgums" no Dieva?
VISS JŪSU SIRDS
----------------Dievs sūtīja Jēzu, lai atgādinātu mums, vēlreiz, ka "Debesu" ir īsta. Ka ir
afterlife tiem, kas būs nožēlot un atgriezties atpakaļ pie Dieva. Jēzus
nebija pirmais, kas mums piedāvā šo uzaicinājumu uz mūžīgo dzīvi.
Dievs teica: "Jūs atradīsiet ME, kad jūs meklēt ME ar visu savu sirdi!"
Jeremijas 29:13
Lai jums, lai meklētu Dievu ar visu savu sirdi, jums ir atzīt, ka Dievs
eksistē un uz karaļvalsts ticības soli.
"Bet bez ticības nav iespējams, lūdzu viņu, lai tas, kurš nāk pie Dieva, ir
domāt, ka viņš ir [pastāv], un ka viņš ir rewarder no tiem, kas cītīgi
meklē viņu." Ebrejiem 11:06

VINGRINĀJUMS savu ticību
------------------Jūs pieeju Dievs ar savu visu sirdi ticībā. Izmantojot ticība nozīmē, jums
nav visas atbildes. Ja jums ir atbildes, jums nav nepieciešams izmantot
ticība / cerība.
"Tagad ticība ir viela lietas cerēja, pierādījumi lietas nav redzējis."
Ebrejiem 11:01
"Ticība nāk ar dzirdes, un ar Dieva vārdu uzklausīšanu." Romiešiem 10:17
Jo vairāk jūs zināt Dieva Vārdu, vieglāk ir izmantot ticību. Tikai
izmantojot ticībā jūs varat kļūt dzimis-atkal. Tu vispirms piedzima par
sievieti [miesa]. dzimis Kļūstot atkal nozīmē, ka jūs esat dzimis no Gara,
ko atgriežas, un atzīstot savu Dievu, mūsu Radītāju.

Jums atgriezties pie Dieva, īstenojot ticībā bērns, pieņemot Dieva Vārdu,
kā patiesība.

KĻŪT piedzimis no jauna
----------------Daudzi sludināt, ka esat dzimis atkal pieņemot Jēzu Kristu kā savu Glābēju.
Tomēr tas nav pilnīgs patiesību pestīšanu. Pieņemot Kristus kā glābējs
nedrīkst pārsniegt tieši mutē atrašanās viņu kā Kungu.
Jēzus sacīja: "Ne katrs, kas saka man:" Kungs, Kungs "ieraksta Debesu
valstībā, bet tas kurš būs sava tēva [Dievs] debesīs." Matthew 07:21
Jēzus noraida daudzi kristieši, kas apgalvo, ka viņš ir viņu glābējs. Mums
nav uzminēt, kāpēc, jo Jēzus stāsta mums, kāpēc 23 verse.
Jēzus teica: "Es paziņot viņiem [tiem cilvēkiem, kuri Kristu noraida], es
nekad zināja, jums, atkāpties no manis, jūs, kuri praktizē nelikumības."
Matthew 07:23
Jēzus INSTRUKCIJA Paul
--------------------------Tātad, Jēzus saviem vārdiem, mēs redzam, ka tikai norādot viņu, kā glābējs
ar mūsu mutē, nav pietiekams, neskatoties uz to, ko daudzi cilvēki
sludināt. Paul izskaidro King Agripas aktos, instrukcijās viņš saņēma no
Jēzus.
Jēzus sacīja: "Tagad es jums nosūtīt [uz pagāniem], lai atvērtu acis un
pārvērst tos no tumsas uz gaismu, un no spēku Sātans Dievam, ka viņi var
saņemt grēku piedošanu, un starp tiem, kas ir svētīts mantojumu ticībā uz
mani. " Tiesību akti, 26:17-18
Tātad, Kristus prātā, jums ir vismaz četras lietas, kas darīt, lai saņemtu
savu mantojuma, kas ir mūžīgā dzīve debesīs. Šis ir uzaicinājums es runāju
par.

FOUR CERĪBAS Kristus
--------------------------1. Jūs atvērt acis. Tas nozīmē, ka jūs atvērt savu sirdi un uzklausīt Dievu
un Viņa Dēlu Jēzu. Ka jūs lietojat, lai jūsu sirds ziņu tagad tiek dota.
2. Jūs savukārt no tumsas uz gaismu. Tas nozīmē, ka jums koncentrēties uz

Dieva veidos, ne uz cilvēka veidos.
3. Jūs savukārt no jaudas Sātans Dievam. Tas nozīmē, ka jums jūsu grēkus
nožēlot un savlaicīgi Dieva spēks. Tas nozīmē, ka jūs vēlaties kļūt par
vienu ar Dievu un Viņa Dēlu Jēzu.
4. Tu esi svētīts ar ticību Jēzum. Tas nozīmē, ka jums ir veikta svēti
Dieva acīs tādēļ, ka esat izvēlējies ticēt Dieva vienpiedzimušo cilvēka
Dēls Ð Jēzu Kristu no Nācaretes. Jūsu ticība tam seko paklausību.

Paklausība cerības par Dievu
---------------------------"Jo Dievs tā mīlēja pasauli, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo [cilvēka]
Dēlu, lai ikviens, kas Viņam tic [Jēzus], nepazustu, bet dabūtu mūžīgo
dzīvību." Jāņa 3:16
Kāds brīnišķīgs dzejolis tas nav, bet, ja jūs pārtraukta šeit John, jūs
garām ziņu 36 verse.
"Viņš, kurš tic Dēlam [Jēzus] ir mūžīgā dzīvība, un tas, kurš netic Dēlam
nav redzēt dzīvē, bet gan Dieva ievēro viņam dusmas." John 3:36
Daži Bībeles valsts pēdējā daļa skaidrāks, jo Dieva dusmas ievēro uz tiem,
kas nepakļaujas Dēlu. Tāpēc jums ir ne tikai ticēt Jēzum, bet jums ir
ticēt, ko viņš māca, un jāpakļaujas viņa komandas.

Zinot GOD KRISTU laiks bijis
----------------------------Daudzi kristieši ir maldināti ar viltus doktrīnas un vairs zināt, Dievs, ka
Kristus kalpoja. Sliktāk, tie ir kļūdaini aizstāt Kristu kā savu Dievu. Mēs
zinām, jo cilvēka radītā tradīcijas sauc par "trīsvienības doktrīna" ir
noliegts faktiski mācībām Jēzus Kristus un Pāvila daudzās baznīcās.
Klausīties uzmanīgi, tas ir svarīgi.
Jēzus sacīja: "Viņš, kurš tic man, uzskata, ka nevis man, bet kas mani
sūtījis." John 0:44
Ja Jums ir patiess ticīgais Jēzus, jūs klausīties viņa vārdiem un jums ir
atgriezies atpakaļ pie tēva, mūsu Dievs. Tas nozīmē, ka jūs zināt, Tēvs,
Dievs Visuvarenais, kas ir pazīstams kā Jahve, Jehova, Kungs, un arī
norādīta ivritā tekstus ar četrām rakstzīmēm YWHW. LORD aizstāj YWHW ar
Bībeles lai apzīmētu Dieva.

Jēzus sacīja: "Es esmu augošā manu Tēva un jūsu Tēva, un mans Dievs un jūsu
Dievs." John 20:17
Tie ir ļoti vienkāršs vārdus no Jēzus. Viņš runā par Dieva mēs visi kalpo,
tostarp viņš pats. Tomēr daudzi, kas tic trīsvienības doktrīna, nevar
piekrist šiem vārdiem, jo tie ir rakstīti. Perverss doktrīnas šobrīd traucē
un vērpjot vārdus Kristus, lai rezultātā cilvēku uz elli. Ir svarīgi zināt,
Dievs, ka Kristus kalpoja? Jā, tas ir, un apustulis Pāvils stāsta mums,
kāpēc 2 Thess. 01:08.
"Kad Kungs Jēzus atklāja, no debesīm ar Dieva vareno eņģeļi, jo liesmojošu
uguns [Kristus] veikt atriebība par), tiem, kuri nezina, Dievs, un B) tiem,
kas nepakļaujas evaņģēlijam mūsu Kunga Jēzus Kristus. "
2 Tesaloniķiešiem 1:08
GET DIEVA identitāti TIESĪBAS
-----------------------Septiņas Bībele Mācībām:
1. Kristus ir mūsu Augstais Priesteris. Ebrejiem 7:16-17
2. Visās lietās, Kristus bija jāizdara, tāpat kā viņa cilvēku brāļi tā, ka
viņš varētu būt efektīvs Augstais Priesteris. Ebrejiem 02:17
3. Tie, kas netic Kristum un paklausīt Kristus nav īsti saglabātas. John
3:36
4. Kristus māca mums pielūgt un kalpot tikai tēvu, "viņa Dievs un mūsu
Dievs." Matthew 04:10
5. Kristus māca mūs lūgt tikai tēvam, "viņa Dievs un mūsu Dievs." Jāņa
4:23-24; Mateja 06:06
6. Kristus māca, ka viņš bija pirmais Dieva darbi.
Atklāsmes 03:14
7. Pastāv septiņas Stiprie alkoholiskie dzērieni no Dieva. Atklāsmes 01:04
"Bailes Dievu [kas Jēzus un Pāvils identificē kā Tēvu] un dot slavu viņam
par stundu uz savu spriedumu, ir jānāk, un Viņu pielūdz, kas radījis
debesis un zemi, jūru un atsperes ūdens." Atklāsmes 14:07

PAUL NOSAKA Dieva TĒVS
---------------------------------

Jēzus māca, ka Tēvs bija viņa Dievs un arī mūsu Dievs. Apustulis Pāvils
mācīja mums pats par Dievu 1 Korintiešiem nodaļas 8!
Viens Dievs, Tēvs
"Nav cita Dieva, bet vienu. Pat ja ir tā sauktais dieviem, vai nu debesīs
vai uz zemes (jo ir daudz dievu un daudzi kungi), tomēr mums É
Ir tikai viens Dievs, Tēvs, no kuriem ir visas lietas, un mēs Viņam, un
ONE Kungs, Jēzus Kristus
Viens Kungs Jēzus Kristus, caur kuru visas lietas, un ar kuru mēs dzīvojam
"1 Korintiešiem 8:4-6.
Tas nozīmē, ka mēs esam no Dieva, un izveidota ar viņu, bet mēs dzīvojam
caur Jēzu Kristu, un ticībā uz Kristu mēs esam paklausīgi Dievam.
Tā ir mūsu ticība Kristum, kas atbalsta viņa gars un viņa Dieva Gars mūsu
sirdi. Kad mēs darbojamies ticībā, bez visas cilvēka atbildes, durvis mūsu
sirds atveras plašs mūsu Glābēja Jēzus un viņa Dievu. Tā ir mūsu paklausība
Dievam, ka pēc tam ļauj mums pārvarēt šīs pasaules.

Kļūst par vienu garā
---------------------Stiprie alkoholiskie dzērieni, mana sieva Džekija un es kļuvu viena miesa.
Protams, mums nebija burtiski vienu miesu, bet garīgā ziņā mēs vienu miesu.
Mēs bijām no paša prāta, tas pats gars, un tādēļ mēs domājam gan par
gandrīz visu. Mums nebija roboti. Gan no mums ir dažādi viedokļi reizēm,
bet tomēr, mēs būtībā bija viens prātā.
Tāpēc, ka mēs viens ar otru, mēs bieži vien aizpilda viens otra teikumus un
pat zināja, ko citu biju domājis ilgi pirms vārdi bija runājis. Es bieži
varēja dzirdēt viņas balsi runā ar mani vai dzirdēt viņas prātā domā par
mani. Tas pats notika ar viņu.
Es nevaru pilnībā paskaidrot šo cilvēku ziņā, jo tas ir garīgais noslēpums,
ka stājas spēlēt, kad mīlestība obligācija ir ļoti spēcīga starp diviem
cilvēkiem. Tomēr daudzi, kuri izteica apņemšanos mīlestību mūža var
apliecināt, ka pārsteigums, ka viņi bija viena miesa ar to laulāto.
Pēc tam, kad mana sieva Jackie nomira 2003.gadā, es joprojām varētu
uzklausīt viņu domas. Es zināju, ko viņa domā katrā situācijā. Piemēram:
Kad es sasniedzis par nepareizu krekls, es pat varētu dzirdēt viņas manā

prātā sakot: "Jūs nevarat valkāt, ka krekls ar šiem bikses."

GIVE DIEVA lojāls SIRDS
---------------------Jackie un es saņēmu šo vietu pārsteigums būt viena miesa, sniedzot visus
mūsu sirds viens otram. Mūsu sirdis tika izdarīts, un neapšaubāmi uzticīgi
viens otram. Dievs negrib neko mazāk nekā apņēmusies, un lojālas sirds no
jums. Ja jūsu sirds ir uzticīgs un apņēmās viņu, jums tiks amazed pie
piedzīvojumu VE ienesīs jūsu dzīvē.

EYES Dieva meklē uzticīgs sirdis
----------------------------------------"Lai Kungs [Dieva acīs] palaist uz priekšu un atpakaļ visā zemi, lai
parādītu sevi spēcīgi vārdā, tiem, kuru sirds ir uzticīgs [izdarīts]
viņam." 2 hronikas 16:09
Padomā par to! Dievs visvarenais Dievs parādīs sevi spēcīgu jūsu vārdā, ja
jūs viņam lojāls sirds. Tas viss sākas, kad jūs vienkārši atvērt savu sirdi
ticībā Viņa Dēla Jēzus.

WE ARE augšienes CAUR Dieva Vārdu
----------------------------------------Jūs atradīsiet dzimis frāze atkal izmanto Bībeles trīs vietās: Jāņa 3:03,
03:07 un, 1 Pētera 1:23. Jēzus runā ar Nikodēmu apstiprina, 03:03 John, ka
jums būs nepieciešams piedzimt no jauna ieiet Dieva valstībā. In 3:7-8
Jāņa, Jēzus apliecina, ka ir piedzimis no jauna nozīmē, ka jūs esat dzimis
no Gara.
Pēteris māca mums, ka kļūst par "dzimis atkal" nāk ar "neuzpērkamiem Dieva
vārdu."
"Tā kā jums ir attīrītas jūsu dvēseles, kas pakļaujas patiesību caur Gara
patiesu mīlestību brāļu, mīlestību viens otram dedzīgi ar tīru sirdi, kam
ir dzimis no jauna, nevis sabojājams sēklām, bet neuzpērkamiem, caur Dieva
vārdu, kas dzīvo un ievēro uz visiem laikiem. "
1 Pētera 1:22-23
____________
Pāvila piedzimis no jauna FORMULA
-------------------------

"Bet ko tas saka?" Vārds ir tuvumā, pat muti un savā sirdī. " (Tas ir,
ticības, ko mēs sludinām vārds), ka, ja tu ar savu muti Kungu Jēzu grēkus
un tic savā sirdī, ka Dievs ir Viņu uzmodinājis no miroņiem, tu tiksi
izglābts. Lai ar sirdi viens uzskata, ka ir taisnība un ar muti konfesijas
ir izdarīta uz pestīšanu. " Romans 10:8-10

* Sastāv no divām daļām Pāvila piedzimis no jauna FORMULA
--------------------------------------I) Tu grēkus ar savu muti, ka Dievs izvirzīts Jēzus no nāves [jūs ticat
augšāmcelšanās], un,
II), Tu tici savā sirdī unto Dieva taisnību. Vēlaties darīt to, kas ir labi
Dieva acīs.
Don't Miss II daļa
Daudzi ministriju veicināt atziņa, ka viss, kas Jums jādara, ir "mute", ka
Jēzus ir tavs Kungs un Pestītājs, un jums tam ir mūžīgā dzīvība. Tagad jūs
varat redzēt, ka Jēzus sludināja citu ziņu, un ka Paul's pestīšanas formula
ir divas daļas, un nevis tikai no vienas puses, kur "mutē Jēzu kā savu
Kungu."
Daudzi cilvēki ignorē II daļā Pāvila mācību!
Ikviens, kurš pilnībā piekrīt Kristus atgriežas atpakaļ pie Dieva, mūsu
Tēva, un patiesi zina Dievs un ka Jēzus nav Dievs. Tie nav dievkalpojumu
Jēzus vai pat lūgšanas Jēzum. Viņi pakļaujas, ko Jēzus mācīja viņiem:
Dievkalpojumu tikai Tēvs, mūsu Dievs, un, lūdzieties, lai tikai Tēvu Jēzus
vārdā. Mēs lūdzam, lai Dieva Jēzus vārdā par godu viņa upuri pie krusta, un
tāpēc, ka viņš ir mūsu skolotājs.
II daļā ir ticība mūsu sirdīs unto Dieva taisnību. Citiem vārdiem sakot,
mēs kļūstam paklausīgs Dieva taisnību standartu.

MINIMĀLAIS taisnību STANDARD
-----------------------------Jēzus Pasniedz ir minimālā taisnības Standard Mums ir jāpārsniedz pirms
iebraukšanas Heaven
Jēzus sacīja: "Jo es jums saku, ka gadījumā, ja jūsu taisnība pārsniedz
taisnību un rakstu mācītāji un farizeji, jūs nekādā ieiet Debesu valstībā."

Matthew 05:20
Iepriekš verse, Jēzus skaidri māca mums ir minimālā taisnības standartu
nokļūt debesīs. Mūsu taisnības jābūt garākam par rakstu mācītāji un
farizeji. Viņi bieži izlikās paštaisns ar Dievu, bet tā vietā bija nelabs,
tie bija liekuļi.
Taisnību vienkārši nozīmē, ka jūs darīt to, kas ir labi Dieva acīs. Bieži
vien tas var būt kontrastaini par pretējo, kas ir labi cilvēka acīs. Mēs
zinām, ko Dievs sagaida no mums, jo Bībele stāsta mums par Dieva raksturu
un Viņa patīk un dislikes.

Iemīlēšanās ar Dievu
-----------------------Daudzi uzskata, Bībele ir visu par Jēzu, bet tā nav taisnība. Šie cilvēki
nespēj apstiprināt, ka Jēzus bija vēl viens kurjers no Dieva. Reāls stāsts
Bībelē ir lielisks mīlas stāsts par mūsu Dievs, kurš mūs ir radījis un mīl
mūs tik ļoti, ka viņš sūtīs un upurēt savu vienīgo cilvēku Dēlu galīgo
mēģinājums, lai dotu mums "Uzaicinājums".
Jēzus teica: "Man ir sludināt Dieva uz citām pilsētām arī, jo šim nolūkam
man ir nosūtīts." Luke 04:43
"Daudziem deceivers ir izgājušas pasaulē, kuri nav atzīt Jēzu Kristu kā nāk
miesa Šī ir krāpnieks un Antikristu.."
2 John 7
Lai kļūtu saglabāti, muti jāatzīstas cilvēci [nāk miesā], nāve pie krusta
un Jēzus augšāmcelšanās.
"Un mēs zinām, ka Dieva Dēls [Jēzu Kristu], ir pienācis, un mums ir devis
saprast, ka mēs zinām viņu [Dievs Tēvs], kas ir patiess, un mēs esam Viņā
[Dievs, Tēvs], kas ir patiess , [ja mēs] Viņa Dēlu Jēzu Kristu. Tas [Dievs
Tēvs] ir patiess Dievs un mūžīgā dzīvība. "
1 John 5:20
Ja jūs pieņemat Jēzu Kristu savā sirdī kā glābēju, viņš ir devis jums
atpakaļ uz savu Dievu. Jums ir, piemēram, I did Ð iemīlējies mūsu Radītāju
Dievu, kas meklē sadraudzību ar mums. Šajā brīdī, jums būs satraukti par
savu nākotni mūžībā, un jūs vēlaties uzzināt vairāk. Jums tiks izsalkuši
pēc Dieva Vārdu un lasīt visu Bībeli.
Tas bija vairāk nekā 31 gadus atpakaļ, ka es iemīlēja ar Dievu. Cīnās ar
dzīvi likās nekad beidzas stāsts par manu eksistenci, līdz kādu dienu Dievs

pieskārās manu dzīvi tādā veidā, ka es absolūti zināja, ka viņš bija reāls.
Uzaicinājums lūdz jūs atzīt, ka ir vairāk, kas šajā zemes dzīvē, nevis to,
ko jūsu cilvēka sajūtas var atklāt. Ir arī otra puse šai dzīvē garīgo pusi.
Ja vien jūs kļūstat dzimis atkal garam, nevar sākt saprast, vai par šo
jautājumu pat uztver visu patiesību, kas pastāv šajā zemes dzīvē.
Notikumi dzīvē notiek daudzu iemeslu dēļ, bet bieži vien šo iemeslu ir
garīga pamata. Dievs sūtīja savu Dēlu kā galīgais upuris par visas cilvēces
grēkiem. Šajā procesā, Dievs atstāj mums iespēju iziet ticībā.
Pastiprināšanu, kas ticībā prasa, lai mēs atvērt mūsu sirdis un ļauj Dieva
Gars un Viņa Dēlu, lai ievadītu un māca mūs, kā mājās mūsu mūžīgo dzīvi.
Šis ir jūsu mūžīgā uzaicinājumu un tas var būt tikai viens jūs kādreiz
saņemt šajā dzīvē. Klausieties Dievam.
Dievs runā
---------"Tad tie, kas baidījās Kungs [Dieva] runāja savā starpā, un Kungs [Dieva]
klausījās un dzirdēju to, tāpēc, piemiņas grāmata tika rakstīta pirms viņam
par tiem, kas baidās Kungs, un kas pārdomājiet savu vārdu." Tie ir
raktuves, saka, ka saimniekiem Kungs, par dienu, ka es padarītu tos MY
rotas, un es rezerves tos kā cilvēks rezerves daļu savu dēlu, kurš kalpo
viņam. " Tad tu atkal saskatīt starp taisnīgu un ļauno, starp kurš kalpo
Dievam, un tas, kurš nekalpo Viņam. "
Maleahija 3:16-18
"Glābšana pieder mūsu Dievam, kurš sēž uz troņa, un Jērs [Jēzus pie Dieva
labās rokas]." Atklāsmes 07:11
Jēzus sacīja: "Patiesi, patiesi es jums saku, tas, kurš dzird manu vārdu un
uzskata, ka viņu [Dievs, Tēvs], kas mani sūtījis, ir mūžīgā dzīvība, un tas
nedrīkst nonākt spriedums, bet ir [jau] pagājis no nāves uz [mūžīgo] dzīvi.
" John 5:24
Ja jūs zināt, Dievs, kurš sūta Jēzu, jums jau ir mūžīgā dzīvība, un jums
nebūs vērtēti brīdī jūsu nāves.
Jēzus sacīja: "Un šī ir mūžīgā dzīvība, ka viņi var zināt, ka jums [Dievs
Tēvs], vienīgo patieso Dievu, un Jēzus Kristus, kam iepriekš jau esat
sūtījis."
John 17:03
Jēzus sacīja: "Mana mācība nav mana, bet viņa [Dieva Tēva], kas Mani
sūtījis." John 7:16

Dievs ir vienmēr gribēja labākais jūsu dzīvē. VIŅA ielūgumu uz mūžīgo dzīvi
nebija vienkārši sākt ar Jēzu. Izpausme Dieva lielo mīlestību, lai Jūs
varat atrast Ecēchiēla nodaļas 18. No sākuma vēsture atradīsiet Dievs cerot
uz mūsu labāko un cer, mēs savukārt prom no grēcīgums un dzīvē taisnības.
Taisnību nes mūs sadraudzība ar Dievu. Tas ir, ja mēs patiesi kļūst VIŅA
cilvēki mūžība.
Tas ir izvēles Dievs, kas ticībā, zinot, ka mēs esam vienkārši ceļotāji
šeit pagaidu zemes ceļojums. Mūsu liels lēmumu par zemes būs pieņemt
realitāti, ka Dievs eksistē un ka dzīve patiesi pārsniedz šo eksistenci.
Zinot mūsu sirdis, ka Jēzus ir augšāmcēlies, tā būs Dievs atdzīvināt mums.
"Vai nav mīlestība pasauli, vai pasaules lietām. Ja kāds mīl pasauli, tad
Tēva mīlestība nav viņa." 1 John 2:15
Jēzus sacīja: "Tas ir Gars, kas dod dzīvību; mīkstumu peļņas nekas. Vārdi,
ka es runāju ar jums, ir gars, un viņi ir dzīvi." John 6:63
Es esmu apustulis Edward. Es rakstīt, lai sasniegtu dvēseles ar Dieva
aicinājumu mūžīgo dzīvi. Šis ir "IELŪGUMS" es klāt šeit. Tomēr es īpaši
rakstīt tiem, dvēseles, kas apgalvo, pestīšanu caur Kristu, bet ir
maldināti domāt, ka Kristus ir Dievs.
Daudzi kristieši nezina, Dievs, ka Kristus kalpoja. Ja tas ir jums, jūsu
mūžīgā dzīve ir jautājums. Jums ir nepieciešams, lai iegūtu tiesības ar
Dievu un noraida Baznīcas atkrišanas, ka ir cilvēki, tagad ir lūgšanas un
pielūgšanas Jēzum, nevis Dievs, ka Jēzus pats kalpoja un māca mums par.
Ikviens, kas pielūdz Dieva Dēls, jo Dievs Dēls "apņemas elku pielūgšana
Dieva acīs. Šādi cilvēki nav patiesi saglabāti, bet tā vietā ir "garīgas
karstā ūdenī." Dievkalpojumu Jēzus ir tāds pats kā pielūgšanas jebkurš
Priest vai mācītājs. Dievs ir teikt, ka neviens cits Dieva bez Viņa. , Kas
ietver viņa dēls.
Pētījums Scriptures minēti šajā nodaļā [IELŪGUMS] ļoti uzmanīgi. Kaut Garā,
Dievs deva šiem Rakstiem man jūsu labā. Tas attiecas uz gandrīz katru otro
nodaļu, kas šajā grāmatā, kā arī. [Es runāju Seven beigu Times ziņas no
Dieva grāmata, ko var atrast tiešsaistē http://www.sevenmessages.com.
Lūdzu, atvērt savu sirdi Dieva Vārdu un ļaujiet Jēzus Kristus, mūsu
Skolotājs, kļūt par piemēru jums sekot visu ceļu atpakaļ uz savu debesu
mājās.
Dariet to un jūs ne tikai mīlēt Jēzu un upurēt viņš par mūsu grēkiem pie
krusta, jūs arī iemīlēties ar Dievu. Jūs varat zvanu viņam Debesu Tēvam
visu savu lūgšanas.

Apustulis'S lūgšana
---------------Debesu Tēvs un mans brālis Jēzus Kristus, kurš ir mūsu skolotājs, Dievs
dzird manu lūgšanu. Svētī katru dvēseli, kas rakstīts šajā nodaļā un atvērt
savu sirdi, lai jūsu dēls Jēzus un arī jūsu garu. Un visiem, kas lūgšanas
lūgšana tālāk un pieņemt jūsu ielūgumu, piešķirt viņiem nožēlošana.
Apustulis Edward
Lūgšana Lai pieņemtu Dieva aicinājumu
--------------------------------Dievs Tēvs, es piekrītu šim īpašajam konkursam, kas jums uz mūžīgo dzīvību
debesīs.
I grēkus ar savu muti, ka jums izvirzīja Jēzus Kristus no mirušiem, un ka
viņš ir pirmais no daudziem cilvēkiem ir augšāmcēlies būt kopā ar jums, jo
jūsu dēli un meitas.
Es uzskatu, ka manā sirdī unto righteousness, un es darīšu manas vislabāk
dzīvot taisnīgu dzīvi acīs. Es sekos piemēru Jēzus un būt uzticīgam unto
savu nāvi.
Tēvs, es pateicos jums, ka jūs un jūsu dēls kļūs par vienu ar mani, lai man
palīdzēt pārvarēt šīs zemes dzīvē. Es zinu, ka tas padara mūs par vienu
prāta un ka jūsu Gars mīt manī, lai vadītu manu ceļu atpakaļ uz mājām.
Mācīt mani SAVU veidos Kungam. [Piezīme: Pieteikties un datumu jūsu lūgšana
Dievam.

Taustiņu, lai atslēgtu svētie raksti
--------------------------Ja jūs paturiet attiecības starp Dievu un Viņa begotten cilvēka Dēls Jēzus
Kristus taisni, jūs sapratīsiet jūsu Svētā Bībele un Dieva aicinājumu
mūžīgo dzīvi būs reāls. Šīs attiecības ir galvenais, lai veiksmīgi izprastu
Dieva Vārdu. Nelietojiet mēģināt interpretēt Rakstiem, izmantojot
trīsvienības doktrīna, tas padara Jēzus melis tādā vienkāršā verses kā John
8:40 un John 20:17. Tas arī padara Paul melis tādā vienkāršā verses kā
02:05 1 Timotejam un 1 Korintiešiem 08:06.

