
Invitasjonen
--------------

Se, står Jesus ved døren til hjertet ditt og støt. Hvis du hører stemmen 
hans og vil åpne opp ditt hjerte, hans ånd og Guds Ånd vil komme inn og bo 
sammen med din ånd og du vil bli ett med dem. De vil hjelpe deg å overkomme 
dette jordiske livet, slik at du kan være med dem i himmelen for et evig 
liv når jordiske reisen ender.
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Åpne opp ditt hjerte
------------------

Akkurat hva betyr det å åpne opp ditt hjerte til Gud og hans enbårne Sønn 



Jesus menneske? Vel, det er egentlig ganske enkelt hvis du tenker over det. 
Har ikke alle du elsker opptar en spesiell plass i hjertet ", der glede, 
lykke, sorg og til og med hjertesorg eller heartbreak kan oppstå?

Når du velger å elske noen, åpner du opp ditt hjerte for alle de følelser 
knyttet til denne kjærligheten. Det samme skjer med Gud. Han ønsker å være 
i dette spesielle stedet som heter hjertet ditt. Jesus gir oss en ny sjanse 
tilbud ved å banke på døren til vårt hjerte be oss om å "åpne opp".
Hei! Vet du at livet begynner etter vår jordiske reise ender? Vet du om 
"The Invitation" fra Gud?

ALLE ditt hjerte
-----------------

Gud sendte Jesus for å minne oss igjen at "himlenes rike" er reell. At det 
er et liv etter døden for de som vil omvende seg og gå tilbake tilbake til 
Gud. Jesus var ikke den første til å tilby oss denne invitasjonen til et 
evig liv.

Gud sa: «Du finner meg når du søker etter ME med hele ditt hjerte!" Jeremia 
29:13

For at du å søke etter Gud av hele ditt hjerte, må du erkjenne at Gud 
finnes, og steg til området for tro.

"Men uten tro er det umulig å behage ham, for han som kommer til Gud må tro 
at han er [eksisterer], og at han lønner dem som flittig søker ham." 
Hebreerne 11:06

Utøve din TRO
-------------------

Du nærmer deg Gud med hele ditt hjerte i tro. Utøve troen betyr at du ikke 
har alle svarene. Hvis du hadde svarene, ville du ikke trenger å utøve 
tro / håp.

"Nå tro er substansen av ting håpet på, overbevisning om ting ikke sett." 
Hebreerne 11:01

"Troen kommer av å høre, og høre etter Guds ord." Romerne 10:17

Jo mer du vet Guds Ord, jo lettere er det å utøve tro. Bare ved å utøve tro 
kan du bli født på ny. Du ble første født av en kvinne [kjøtt]. Å bli født 
på nytt betyr at du er født av Ånden ved å returnere til og erkjenne din 
Gud, vår Skaper.



Du går tilbake til Gud ved å utøve troen til et barn, ved å ta imot Guds 
Ord som sannhet.

BLIR gjenfødt
-----------------

Mange forkynner at du er født på nytt ved å ta imot Jesus Kristus som din 
Frelser. Dette er imidlertid ikke den fulle sannhet om frelse. Akseptere 
Kristus som frelser må gå utover bare mouthing ham som Herre.

Jesus sa: «Ikke enhver som sier til meg: 'Herre, Herre' skal inn i 
himmelriket, men den som gjør min Faders vilje [Gud] i himmelen." Matthew 
07:21

Jesus avviser mange kristne som hevder at han er deres frelser. Vi trenger 
ikke å gjette hvorfor, fordi Jesus forteller oss hvorfor i vers 23.

Jesus sa: «Jeg vil si dem [de mennesker som Kristus avviser], jeg har aldri 
kjent dere, Bort fra meg, dere som gjør urett."
Matthew 07:23

Jesus 'INSTRUKS FOR PAUL
---------------------------

Så, i Jesu egne ord, ser vi at bare utgir seg ham, som frelser med vår 
munn, er ikke nok på tross av hva mange mennesker forkynne. Paulus 
forklarer til kong Agrippa i Apostlenes gjerninger, instruksjonene han fikk 
fra Jesus.

Jesus sa: «jeg nå sender deg [til hedningene] for å åpne øynene og å slå 
dem fra mørke til lys, og fra Satans makt til Gud, så de kan få tilgivelse 
for syndene, og en arv blant dem som er helliget ved å tro på meg. " Apg 
26:17-18

Så, i Kristi sinn, har du minst fire ting å gjøre for å få arv, som er et 
evig liv i himmelen. Dette er den invitasjonen jeg snakker om.

FIRE FORVENTNINGER Kristi
---------------------------

En. Du åpner opp øynene. Dette betyr at du åpner ditt hjerte og lytte til 
Gud og hans Sønn Jesus. At du ta til ditt hjerte meldingen nå blir gitt.



2. Du slår fra mørke til lys. Dette betyr at du fokuserer på Guds veier, 
ikke på menneskenes veier.

Tre. Du slår fra Satans makt til Gud. Dette betyr at du omvende deg fra 
dine synder og benytte seg av Guds kraft. Det betyr at du velger å bli ett 
med Gud og hans Sønn Jesus.

4. Du er helliget ved troen på Jesus. Dette betyr at du er gjort hellige 
Gud øyne fordi du har valgt å tro på Guds enbårne Sønn menneskelige Ð Jesus 
Kristus av Nasaret. Din tro er deretter fulgt av lydighet.

Lydighet forventning om GOD
----------------------------

"For så har Gud elsket verden at han gav sin enbårne [menneske] Sønn, at 
hver den som tror på ham [Jesus] ikke skal gå fortapt, men ha evig liv." 
Johannes 3:16

For et fantastisk vers dette er, men hvis du stoppet her i John, ville du 
savne meldingen i vers 36.

"Den som tror på Sønnen [Jesus] har evig liv, og han som ikke tror på 
Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham." Johannes 3:36

Noen Bibler statlige siste del klarere i at Guds vrede blir på de som ikke 
adlyder Sønnen. Derfor må du ikke bare tror på Jesus, men du må tro hva han 
lærte og adlyde hans bud.

Å kjenne Gud KRISTUS SERVERT
-----------------------------

Mange kristne har blitt villedet av falske læresetninger og ikke lenger 
kjenner Gud som Kristus servert. Enda verre, har de feilaktig substituert 
Kristus som sin Gud. Vi vet dette fordi menneskeskapt tradisjon kalt 
"Trinity doktrinen" har eliminert selve læren om Jesus Kristus og Paul i 
mange kirker. Lytt nøye, er det viktig.

Jesus sa: "Den som tror på meg, tror ikke på meg, men i Ham som har sendt 
meg." John 12:44

Hvis du er en sann troende på Jesus, hører du hans ord og du har returnert 
tilbake til sin Far, vår Gud. Det betyr at du kjenner Faderen, Gud, den 
allmektige, som er kjent som Herren, Herren, Herren, og også utpekt i 
hebraiske tekster av de fire tegnene YWHW. Herren erstatter YWHW i bibler å 



utpeke Gud.

Jesus sa: «Jeg er stigende til min far og din far, og til min Gud og deres 
Gud." John 20:17

Disse er svært enkle ord fra Jesus. Han forteller om den Gud vi alle 
tjener, inkludert han selv. Imidlertid kan mange som tror på Treenigheten 
doktrine, ikke godta disse ordene som de er skrevet. Perverse doktriner nå 
forvrenge og vri Kristi ord for det formål som fører folk til helvete. Er 
det viktig å kjenne Gud at Kristus servert? Ja, det er, og apostelen Paulus 
forteller oss hvorfor i 2 Tess. 01:08.

"Når Herren Jesus åpenbares fra himmelen med Guds mektige engler, vil i 
flammende ild [Kristus] ta hevn på A) de som ikke kjenner Gud, og på B) de 
som ikke adlyder evangelium vår Herre Jesus Kristus. "
2 Tessaloniker 1:08

GET GUDS IDENTITET HØYRE
------------------------

Sju Bibelen Læresetninger:
En. Kristus er vår yppersteprest. Hebreerne 7:16-17

2. I alle ting, måtte Kristus bli gjort som hans menneskelige brødre slik 
at han kunne være en effektiv yppersteprest. Hebreerne 02:17

Tre. De som ikke tror Kristus og adlyder Kristus er egentlig ikke lagret. 
Johannes 3:36

4. Kristus lærte oss å tilbe og tjene bare Faderen ", sin Gud og vår Gud." 
Matthew 04:10

5. Kristus lærte oss å be bare til Faderen, "sin Gud og vår Gud." Johannes 
4:23-24; Matthew 06:06

Seks. Kristus lærte oss at han var den første av Guds skaperverk.
Åpenbaringen 03:14

7. Det er sju Guds ånder. Åpenbaringen 01:04

"Frykt Gud [som Jesus og Paulus identifisert som Faderen] og gi ham ære, 
har for timen for hans dom kommer, og tilbe Ham som gjorde himmelen og 
jorden, havet og vannkildene." Åpenbaringen 14:07

PAUL identifiserer Gud som Far



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

Jesus lærte oss at far var hans Gud og også vår Gud. Apostelen Paulus lærte 
oss det samme om Gud i 1. Korinterbrev kapittel 8!

En Gud, Faderen

"Det er ingen annen Gud enn en. For selv om det er såkalte guder, enten i 
himmelen eller på jorden (som det er mange guder og mange herrer), men for 
oss É

Det finnes bare én Gud, Faderen av dem er alle ting, og vi for ham, og

Én Herre, Jesus Kristus
En Herre Jesus Kristus, gjennom hvem er alle ting, og gjennom hvem vi 
lever. "1 Korinterbrev 8:4-6

Det betyr at vi er av Gud og skapt av Ham, men vi lever ved Kristus Jesus 
og i troen på Kristus vi er lydige mot Gud.

Det er vår tro på Kristus som ønsker hans ånd og Ånd sin Gud i vårt hjerte. 
Når vi opererer i tro, uten å ha alle de menneskelige svarene, åpner døren 
til hjertet vårt brede til vår frelser Jesus og hans Gud. Det er vår 
lydighet til Gud at så tillater oss å overvinne denne verden.

Bli ONE IN SPIRIT
----------------------

Åndene til min kone Jackie og jeg ble ett-kjød. Selvfølgelig var vi ikke 
bokstavelig talt ett kjød, men i åndelige termer vi var ett kjød. Vi var av 
samme sinn, samme ånd og på grunn av dette tenkte vi like på nesten alt. Vi 
var ikke roboter. Begge av oss hadde forskjellige meninger til tider, men 
likevel var vi i utgangspunktet én og samme tanke.

Fordi vi var ett med hverandre, vi ofte fullførte hverandres setninger og 
selv visste hva den andre tenkte lenge før noen ord ble uttalt. Jeg ofte 
kunne høre stemmen hennes snakker til meg eller høre henne sinn tenker om 
meg. Det samme skjedde med henne.

Jeg kan ikke helt forklare dette i menneskelige termer, fordi det er en 
åndelig mysterium som kommer inn i bildet når en kjærlighet obligasjon er 
veldig sterkt mellom to personer. Men mange som har forpliktet seg til å 
elske i en mannsalder kan vitne til forundring at de var i ett-kjøtt med 
ektefelle.



Etter at min kone Jackie døde i 2003, kunne jeg fortsatt høre hennes 
tanker. Jeg visste hva hun skulle tenke i enhver situasjon. For eksempel: 
Da jeg kom på feil skjorte, jeg kunne selv høre henne i tankene mine sa: 
«Du kan ikke bære det skjorte med de buksene."

GIR GOD en lojal HJERTET
----------------------

Jackie og jeg fikk til dette stedet for undring av å være ett kjød ved å gi 
alle våre hjerter til hverandre. Våre hjerter ble begått, og utvilsomt 
lojal mot hverandre. Gud ønsker intet mindre enn en engasjert og lojal 
hjerte fra deg. Hvis ditt hjerte er lojale og forpliktet til ham, vil du 
bli overrasket over at eventyret han skal føre til livet ditt.

Guds øyne søker etter lojale HEARTS
-----------------------------------------

"For Herrens øine [Gud] løpe frem og tilbake over hele jorden, for å vise 
seg sterke på vegne av dem hvis hjerte er lojal [forpliktet] til ham." 2 
Krønikebok 16:09

Tenk på dette! Gud Allmektige vil vise seg sterke på dine vegne hvis du gir 
ham en lojal hjerte. Det hele starter når du bare åpne opp ditt hjerte i 
tro til sin sønn Jesus.

VI ER gjenfødt ved Guds ord
-----------------------------------------

Du finner den frasen gjenfødt brukt i Bibelen på tre steder: 03:03 John, 
03:07, og i 1 Peter 1:23. Jesus snakket med Nikodemus bekrefter i Johannes 
3:03 at du må bli født på nytt å komme inn i Guds rike. I Johannes 3:7-8, 
bekrefter Jesus at det å være født betyr igjen at du er født av Ånden.

Peter lærer oss at det å bli "født på nytt" kommer gjennom "uforgjengelige 
Guds ord."

«Siden du har renset deres sjeler i lydighet mot sannheten ved Ånden i 
oppriktig kjærlighet til brødrene, elske hverandre inderlig med et rent 
hjerte, å ha blitt gjenfødt, ikke av forgjengelig sæd, men uforgjengelig, 
ved Guds ord, som lever og overholder evig tid. "
1 Peter 1:22-23
____________



PAUL'S BORN IGJEN FORMULA
-------------------------

"Men hva vil det si?" Ordet er nær deg, selv i din munn og i ditt hjerte. 
" (Det vil si at ord tro som vi lærer): at om du med din munn bekjenner 
Herren Jesus og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, 
skal du bli frelst. For med hjertet tror en til rettferdighet og med munnen 
bekjenner en til frelse. " Romerne 10:8-10

* TO DELER TIL PAUL'S BORN IGJEN FORMULA
---------------------------------------

I) Du med din munn bekjenner at Gud reiste Jesus opp fra de døde [du tror 
på oppstandelsen], og,

II) Du tror i ditt hjerte til Guds rettferdighet. Du ønsker å gjøre det som 
er rett i Guds øyne.

Ikke Miss Del II

Mange departementer fremme en melding om at alt du trenger å gjøre er 
"munn" at Jesus er deres Herre og Frelser, og du deretter ha evig liv. Du 
kan nå se at Jesus forkynte en annen melding, og at Paul frelse formelen er 
todelt, og ikke bare én del hvor du "munnen Jesus som din Herre."

Mange ignorerer del II av Paulus lære!

Alle som fullt ut aksepterer Kristus returnerer tilbake til Gud, vår Far, 
og kjenner virkelig Gud og det faktum at Jesus ikke er Gud. De gjør ikke 
tilbe Jesus eller ber til Jesus. De adlyder hva Jesus lærte dem: Tilbe bare 
Faderen, vår Gud, og, Be til bare Faderen i Jesu navn. Vi ber til Gud i 
Jesu navn for å hedre hans offer på korset, og fordi han er vår lærer.

Del II er troen i våre hjerter til Guds rettferdighet. Med andre ord, blir 
vi lydig til Guds rettferdighet standard.

MINIMUM Rettferdighet STANDARD
------------------------------

Jesus lærer det er et minimum Rettferdighet Standard Vi må overstige før du 
går inn Heaven

Jesus sa: «For jeg sier dere, at hvis ikke deres rettferdighet langt 
overgår rettferdigheten av de skriftlærde og fariseerne, vil du slett ikke 



inn i himmelriket." Matthew 05:20

I siste vers, lærer Jesus oss klart det er et minimum rettferdighet vanlig 
å komme inn i himmelen. Vår rettferdighet må passert de skriftlærde og 
fariseerne. De ofte lot til å være rettferdige med Gud, men i stedet var 
onde, de var hyklere.

Rettferdighet betyr bare du gjør det som er rett i Guds øyne. Ofte kan stå 
i motsetning til å være motsatte av hva som er rett i mannens øyne. Vi vet 
hva Gud forventer av oss, fordi Bibelen forteller oss om Guds karakter og 
hans liker og misliker.

Forelsker seg i GOD
------------------------

Mange tror at Bibelen handler om Jesus, men dette er ikke sant. Disse 
menneskene klarer å anerkjenne Jesus var en annen budbringer fra Gud. Den 
virkelige historien i Bibelen er en stor kjærlighetshistorie om vår Gud som 
skapte oss og elsket oss så mye at han ville sende, og ofre sin eneste Sønn 
menneske i et siste forsøk på å gi oss «The Invitation".

Jesus sa: «Jeg må forkynne Guds rike til de andre byene også, fordi for 
dette formålet har jeg blitt sendt." Luke 04:43

"For mange forførere er gått ut i verden som ikke bekjenner at Jesus 
Kristus er kommet i kjøtt og blod. Dette er en bedrager og en antikrist."
2 John 7

For å bli frelst, må munnen bekjenner menneskeheten [kommet i kjød], døde 
på korset og oppstandelsen til Jesus.

"Og vi vet at Guds Sønn [Jesus Kristus] har kommet og har gitt oss en 
forståelse av at vi kanskje kjenner ham [Gud, Faderen] som er sant, og vi 
er i ham [Gud, Faderen], som er sant , [hvis vi er] i hans Sønn Jesus 
Kristus. Dette [Gud Fader, den] er den sanne Gud og evig liv. "
1 Johannes 5:20

Hvis du godtar Jesus Kristus i ditt hjerte som frelser, har han brakt 
tilbake til sin Gud. Du har, som jeg gjorde Ð forelsket i vår Skaper Gud 
som søker fellesskap med oss. På dette punktet, vil du bli begeistret over 
din fremtid evigheten og du vil vite mer. Du vil bli sulten på Guds Ord, og 
vil lese hele Bibelen.

Det var over 31 år siden at jeg ble forelsket i Gud. Sliter med livet 
virket som det aldri slutt historien om min eksistens helt til en dag Gud 



rørte livet mitt på en måte som jeg absolutt visste at han var ekte.

Det Invitasjon ber deg om å erkjenne at det er mer som skjer i dette 
jordiske livet enn hva sansene kan oppdage. Det er en annen side av dette 
livet, en åndelig side. Med mindre du blir født på ny i ånden, kan du ikke 
begynne å forstå eller for den saks skyld selv oppfatter den fulle sannhet 
som finnes i dette jordiske livet.

Begivenheter i livet skje av mange årsaker, men ofte de grunner har en 
åndelig basis. Gud sendte sin sønn til en endelig offer for syndene til 
menneskeheten. I prosessen, forlot Gud oss en mulighet til å gå ut i tro.

Steget ut i tro krever at vi åpner opp hjertene våre og la Guds Ånd og hans 
Sønn å gå inn i og lære oss veien hjem til vårt evige liv. Dette er din 
evige invitasjonen, og det kan være det eneste du noensinne vil få i dette 
livet. Lytt til Gud.

Gud taler
----------

"Så de som fryktet Herren [Gud] talte til hverandre, og Herren [Gud] lyttet 
og hørte dem, så, var en minnebok skrevet før ham for dem som frykter 
Herren og som mediterer på hans navn." De skal bli min, sier Herren, 
hærskarenes Gud, den dagen jeg gjør dem MY juveler, og jeg vil spare dem 
som en mann sparer sin egen sønn som tjener ham. ' Da skal du igjen skjelne 
mellom de rettferdige og de ugudelige, mellom den som tjener Gud og en som 
ikke tjener ham. "
Malaki 3:16-18

"Frelsen tilhører vår Gud som sitter på tronen, og Lammet [Jesus ved Guds 
høyre hånd]." Åpenbaringen 07:11

Jesus sa: «Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som hører mitt ord og tror 
på Ham [Gud, skal far] som har sendt meg, har evig liv, og ikke komme i 
dommen, men har [allerede] gått over fra døden til [evig] liv. " John 05:24

Hvis du kjenner Gud som sendte Jesus, du allerede har evig liv, og du vil 
ikke bli dømt på tidspunktet for din død.

Jesus sa: "Og dette er det evige liv, at de kan vite DU [Gud, Faderen], den 
eneste sanne Gud, og Jesus Kristus som du har sendt."
John 17:03

Jesus sa: «Min lære er ikke min, men hans [Gud, Faderen] som har sendt 
meg." John 07:16



Gud har alltid ønsket det beste for livet ditt. HANS invitasjon til et evig 
liv ikke bare starte med Jesus. Et uttrykk for Guds store kjærlighet til 
dere finner i Esekiel kapittel 18. Fra begynnelsen av historien finner du 
Gud håper på vårt beste og håper vi ville vende seg fra ondskap, og til et 
liv i rettferdighet.

Rettferdighet bringer oss inn i fellesskap med Gud. Det er da vi virkelig 
blitt hans folk for evigheten.

Det er et valg for Gud, i tro, vite at vi bare er alene her på midlertidig 
jordiske reise. Vår store vedtak på jorden vil være å akseptere 
virkeligheten at Gud finnes og at livet virkelig overgår denne eksistensen. 
Å vite i våre hjerter at så Jesus sto opp, så vil Gud gjenopplive oss.

"Elsk ikke verden eller de ting i verden. Hvis noen elsker verden, er 
kjærligheten til Faderen ikke i ham." 1 Johannes 2:15

Jesus sa: "Det er Ånden som gjør levende, kjødet fortjeneste ingenting. De 
ord jeg taler til dere er ånd, og de er liv." John 6:63

Jeg er apostelen Edward. Jeg skriver for å nå sjeler med Guds invitasjon 
til et evig liv. Dette er "Invitasjonen" jeg presenterer her. Men jeg 
spesielt skrive til disse sjelene som hevder frelse gjennom Kristus, men 
har blitt villedet til å tro at Kristus er Gud.

Mange kristne kjenner ikke Gud som Kristus servert. Hvis dette er deg, din 
evige liv er aktuelle. Du må få rett med Gud og avvise Kirken frafallet som 
har folk nå å be til og tilbe Jesus i stedet for Gud at Jesus selv servert 
og lærte oss om.
Alle som tilber Guds Sønn, som "Gud Sønnen" begår avgudsdyrkelse i Guds 
øyne. Slike folk er ikke virkelig frelst, men i stedet er i "åndelige varmt 
vann." Tilbedelsen av Jesus er den samme som tilber noen prest eller 
pastor. Gud har sagt at ingen annen gud's enn ham. Dette inkluderer hans 
Sønn.

Studer Skriftene nevnt i dette kapitlet [Invitasjonen] veldig nøye. Mens i 
Ånden, overgav Gud disse skriftstedene meg til nytte for deg. Dette gjelder 
for nesten alle andre kapittel i denne boka også. [Jeg henviser til de sju 
End-Times Meldinger fra Gud bok, som kan finnes online på http://
www.sevenmessages.com. Du må åpne opp ditt hjerte til Guds Ord, og la Jesus 
Kristus, vår lærer, blir eksempelet du følger hele veien tilbake til din 
egen himmelske hjem.

Gjør dette og du vil ikke bare elske Jesus og det offer han gjorde for våre 
synder på korset, vil du også forelsket i Gud. Du kan ringe HIM himmelske 
far i alle dine bønner.



Apostelen bønn
----------------

Himmelske Fader og Gud min bror Jesus Kristus, som er vår lærer, hører min 
bønn. Velsign hver eneste sjel som leser dette kapittelet og vil åpne opp 
sitt hjerte for din Sønn Jesus og også til din ånd. Og, til alle som ber 
bønnen nedenfor og akseptere invitasjonen, gi dem omvendelse.
Apostelen Edward

BØNN TIL ACCEPT Guds invitasjon
---------------------------------

FAREN Gud, jeg godtar denne spesielle invitasjonen om deg til et evig liv i 
himmelen.
 
Jeg bekjenner med min munn om at DU reiste Jesus Kristus opp fra de døde og 
at han er den første av mange mennesker til å gjenoppstå for å være med 
dere, så deres sønner og døtre.

Jeg tror i mitt hjerte til rettferdighet, og jeg vil gjøre mitt beste for å 
leve et rettferdig liv i øynene. Jeg vil følge Jesu eksempel og være 
trofast mot min egen død.

Far, jeg takker deg at du og din sønn vil bli ett med meg å hjelpe meg 
overvinne dette jordiske livet. Jeg vet at dette vil gjøre oss én og samme 
tanke, og at Ånden vil bo inne i meg å lede min vei hjem. Lær meg dine 
veier Herren. [Merk: Signer og dater bønn til Gud.

THE KEY TO UNLOCK Skrift
---------------------------
Hvis du holder forholdet mellom Gud og hans født menneskelige Sønn Jesus 
Kristus rett, vil du forstå Bibelen og Guds invitasjon til et evig liv vil 
være på ordentlig. Dette forholdet er nøkkelen til vellykket forstå Guds 
Ord. Ikke prøv å tolke Bibelen ved hjelp av treenigheten læren, den har 
Jesus en løgner i slike enkle vers som John 08:40 og John 20:17. Det gjør 
også Paulus en løgner i slike enkle vers som 1 Tim 2:05 og 1. Kor 08:06.


