
ZAPROSZENIE
--------------

Oto Jezus stoi u drzwi Twego serca i puka. Jeśli usłyszą jego głos i 
otworzy swoje serce, jego duch i Duch Boży przyjdzie i zamieszka ze swoim 
duchem i staniesz się jednym z nich. Będą one pomóc w przezwyciężeniu tego 
ziemskiego życia, tak aby można było z nimi w niebie na życie wieczne, gdy 
ziemskiej podróży kończy.
Apostoł Edward
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Otworz serce
------------------

Dokładnie co to znaczy otworzyć swoje serce na Boga i Jego Jednorodzonego 



Syna Jezusa człowieka? Dobrze, to naprawdę bardzo proste, jeśli myślisz o 
tym. Nie wszyscy kochasz zajmują szczególne miejsce "w sercu", w którym 
radość, szczęście, smutek, a nawet ból serca lub zawód miłosny może 
wystąpić?

Jeśli zdecydujesz się kochać kogoś, należy otworzyć swoje serce na emocje 
związane z tą miłością. To samo ma miejsce z Bogiem. On chce być w tym 
szczególnym miejscu o nazwie twojego serca. Jezus daje nam drugą szansę 
oferty przez pukanie do drzwi naszych serc, prosząc nas o "otwarcie".
Witam! Czy wiesz, że życie zaczyna się po naszej ziemskiej podróż się 
kończy? Wiesz o "zaproszenie" od Boga?

Całym sercem
-----------------

Bóg posłał Jezusa przypomina nam raz jeszcze, że "Królestwo niebieskie" 
jest prawdziwe. , Że istnieje życie pozagrobowe dla tych, którzy nawrócili 
i wrócić do Boga. Jezus nie był pierwszym, który oferują nam to zaproszenie 
do życia wiecznego.

Bóg powiedział: "Znajdziesz mnie, gdy będziesz mnie szukał z całego serca!" 
Jeremiasza 29:13

, Aby do poszukiwania Boga z całego swego serca, musisz potwierdzić, że Bóg 
istnieje i krok w sferę wiary.

"Bez wiary nie można podobać się Bogu, bo kto przychodzi do Boga musi 
uwierzyć, że jest [istnieje], i że jest on nagradza tych, którzy gorliwie 
Go szukają." List do Hebrajczyków 11:6

Ćwiczenie Twoja wiara
-------------------

Ci zbliżyć się do Boga z całego serca w wierze. Wykonując wiara oznacza, że 
nie mają odpowiedzi na wszystkie pytania. Jeśli nie odpowiedzi, nie będzie 
musiał wykonywać wiara / nadzieja.

"A wiara jest substancją, czego się spodziewamy, dowodem tych 
rzeczywistości, których nie widzimy." Hebrajczyków 11:01

"Wiara przychodzi ze słuchania, a słuchanie przez słowo Boże". List do 
Rzymian 10:17

Im więcej wiesz, Słowo Boże, tym łatwiej jest wykonywać wiary. Tylko 
wykonywanie przez wiarę możesz stać się nawróconym. Państwo po raz pierwszy 



rodzi się] [kobieta ciało. Staje się na nowo narodzić oznacza, że są z 
Ducha narodziło, powracając do uznania i Boga waszego, naszego Stwórcy.

Powrót do Boga poprzez wykonywanie wiary dziecka, przyjmując Słowo Boże 
jako prawdę.

ZOSTAN narodzić się na nowo
-----------------

Wiele głosić, że jesteś narodzony na nowo, przyjmując Jezusa Chrystusa za 
swojego Zbawiciela. Nie jest to jednak pełnej prawdy zbawienia. Przyjęcia 
Chrystusa jako Zbawiciela może wykraczać poza nim tylko czas 
przetrzymywania w ustach Pana.

Jezus powiedział: "Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie" wejdzie do 
królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, [Bóg] w 
niebie ". Matthew 7:21

Jezus odrzuca wielu chrześcijan, którzy twierdzą, że jest ich Zbawicielem. 
Nie mamy się domyślić, dlaczego, bo Jezus mówi nam, dlaczego w werset 23.

Jezus powiedział: "Oświadczam, ich [tych ludzi, którzy Chrystusa odrzuca] 
Nigdy was nie znałem; Odejdźcie ode Mnie wy, którzy bezprawia praktyce."
Matthew 7:23

JESUS "INSTRUKCJA Pawła
---------------------------

Tak, to w słowach Jezusa, widzimy, że tylko podnosząc go, jako Zbawiciela z 
naszych ust, nie wystarczy, mimo tego, co wielu ludzi, głosić. Paweł 
wyjaśnia króla Agryppy w aktach, instrukcje otrzymał od Jezusa.

Jezus powiedział: "I teraz wysyłamy [do pogan], aby otworzyć ich oczy i 
włączyć ich z ciemności do światła, i od władzy szatana do Boga, że mogą 
oni uzyskać odpuszczenie grzechów i dziedzictwo ze świętymi przez wiarę we 
mnie. " Akty 26:17-18

Tak, to na uwadze Chrystusa, trzeba co najmniej cztery rzeczy do zrobienia, 
aby uzyskać od spadków, co jest życie wieczne w niebie. Takie zaproszenie 
mówię.

FOUR oczekiwania CHRYSTUSA
---------------------------



1. Otworzyć oczy. Oznacza to otwarcie serca i słuchać Boga i Jego Syna 
Jezusa. , Aby przyjmować do wiadomości serca już wypowiedzenia.

2. Skręcić z ciemności do światła. Oznacza to, że skupiają się na sposobach 
Boga, a nie na drogi człowieka.

3. Skręcić z mocy szatana do Boga. Oznacza to, że będziesz pokutować ze 
swoich grzechów i dopasować się do mocy Bożej. Oznacza to, że zdecydujesz 
się jednym z Bogiem i Jego Synem Jezusem.

4. Są uświęceni przez wiarę w Jezusa. Oznacza to, że są święte oczy przed 
Bogiem, ponieważ został wybrany do wiary w człowieka Jednorodzonego Syna 
Bożego Ð Jezusa Chrystusa z Nazaretu. Twoja wiara jest następnie przez 
posłuszeństwo.

Oczekiwanym posłuszeństwa Bóg
----------------------------

"Albowiem tak Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego [ludzi] Syna, 
aby każdy, kto w Niego wierzy, [Jezus] nie zginął, ale miał życie wieczne". 
Jana 3:16

Co za piękny wiersz to jest, ale jeśli zatrzymał się tu w John, należy 
pominąć komunikat w werset 36.

"Kto wierzy w Syna [Jezusa], ma życie wieczne, a kto nie wierzy Synowi, nie 
ujrzy życia, lecz gniew Boży ciąży na nim." Jana 3:36

Niektóre bibles państwa w ostatniej części jaśniejsze, że gniew Boży ciąży 
na tych, którzy nie są posłuszni Syna. Dlatego nie należy tylko wierzyć w 
Jezusa, ale musisz uwierzyć w to co nauczał i słuchał jego poleceń.

Poznanie Boga CHRYSTUSA podawany
-----------------------------

Wielu chrześcijan zostali wprowadzeni w błąd przez fałszywe doktryny i nie 
wiem, że Chrystus był Bogiem. Co gorsza, mają one błędnie zastąpić 
Chrystusa jako Boga. Wiemy to, ponieważ przez człowieka tradycja zwana 
"doktryna trójcy" ma zanegowana rzeczywistej nauki Jezusa Chrystusa i Pawła 
w wielu kościołach. Słuchaj uważnie, to jest ważne.

Jezus powiedział: "Kto we Mnie wierzy, nie wierzy we Mnie, lecz w Tego, 
który Mnie posłał". John 12:44



Jeśli jesteś prawdziwie wierzący w Jezusa, słuchać Jego słowa i masz 
powrocie do swego Ojca, Boga naszego. Oznacza to, że znacie Ojca, Boga 
Wszechmogącego, który jest znany jako Jahwe, Jahwe, Pana, a także w 
tekstach hebrajskich wyznaczonych przez cztery znaki YWHW. Pan zastępuje 
YWHW w Biblii do wyznaczenia Boga.

Jezus powiedział: "Jestem Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga 
mego i Boga waszego." John 20:17

Są to bardzo proste słowa Jezusa. Mówi o Bogu, że wszystkie służby, w tym 
on sam. Jednak wielu, którzy wierzą w doktrynę Trójcy, nie może przyjąć te 
słowa, jakby były pisane. Przewrotne doktryny teraz zakłócenia i przekręcić 
słowa Chrystusa na potrzeby ludzi prowadzi do piekła. Ważne jest, aby 
wiedzieć, że Chrystus był Bogiem? Tak, to jest, a Apostoł Paweł mówi nam, 
dlaczego w 2 Tes. 1:8.

"Kiedy Pan Jezus objawia się z nieba, z potężnymi aniołami Boga, w 
płomieniu ognia [Chrystus] zemścić się na A), którzy nie znają Boga, oraz 
B), którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa. "
2 Tesaloniczan 1:08

GOD'S GET RIGHT IDENTITY
------------------------

Siedem nauki Biblii:
1. Chrystusa Najwyższego Kapłana. Hebrajczyków 7:16-17

2. We wszystkim, Chrystus miał być podobnie jak jego bracia człowieka, tak 
aby mógł być skutecznym, Najwyższego Kapłana. Hebrajczyków 2:17

3. Tych, którzy nie wierzą Chrystusa i posłuszeństwa Chrystusa, nie są 
naprawdę zapisane. Jana 3:36

4. Chrystus uczy nas, aby oddać pokłon i służyć tylko Ojciec "Boga i 
naszego Boga". Matthew 4:10

5. Chrystus uczy nas modlić się tylko do Ojca, "Boga i naszego Boga". Jana 
4:23-24; 06:06 Matthew

6. Chrystus uczy nas, że był pierwszym kreacji Boga.
Objawienie 3:14

7. Jest siedem Duchów Boga. Objawienie 01:04

"Bójcie się Boga [Jezusa i Pawła, który określono jako Ojca] i chwalili go, 
bo godzina sądu Jego nadeszła, a jego kultu, który stworzył niebo i ziemię, 



morze i źródła wód." Objawienie 14:7

PAUL SĄDZI Boga jako Ojca
---------------------------------

Jezus uczy nas, że Ojciec, Bóg jego, a także naszego Boga. Apostoł Paweł 
uczy nas o Bogu, to samo w 1 Koryntian rozdział 8!

Jeden Bóg, Ojciec

"Nie ma innego Boga oprócz jednego. Bo nawet jeśli są tak zwani bogowie, 
czy to w niebie i na ziemi (jak nie ma wielu bogów i wielu panów), ale dla 
nas É

Istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec którego wszystko, a my dla niego i

ONE Pana Jezusa Chrystusa
Jeden Pan Jezus Chrystus, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu 
żyjemy. "1 Koryntian 8:4-6

Oznacza to, że jesteśmy z Boga i przez Niego stworzona, ale żyjemy przez 
Jezusa Chrystusa i przez wiarę w Chrystusa jesteśmy posłuszni Bogu.

To jest nasza wiara w Chrystusa, że z zadowoleniem przyjmuje jego ducha i 
Ducha swego Boga w naszym sercu. Kiedy działamy z wiarą, bez wszystkich 
ludzi odpowiedzi, drzwi do naszego serca otwierają się szeroko do naszego 
Zbawiciela Jezusa i jego Boga. To jest nasze posłuszeństwo Bogu, że to 
pozwala nam przezwyciężyć tego świata.

Staje się jednym w Duchu
----------------------

Duchy moja żona Jackie i stałem się jednym ciałem. Oczywiście nie dosłownie 
jednym ciałem, ale pod względem duchowym jesteśmy jednym ciałem. Byliśmy 
tego samego zdania, tym samym duchu i dzięki temu sądziliśmy, zarówno na 
prawie wszystko. Nie byliśmy roboty. Obaj mieli różne opinie na razy, ale 
nadal byliśmy właściwie jednomyślni.

Bo byliśmy jednym ze sobą, często zakończone nawzajem zdania i nawet nie 
wiedział, co z drugiej myślał długo, zanim jakiekolwiek słowa zostały 
wypowiedziane. Często słychać jej głos mówił do mnie i słyszę jej umysł 
myśli o mnie. To samo miejsce z nią.

I nie można w pełni wyjaśnić w kategoriach ludzkich, ponieważ jest to 



tajemnica, że duchowy wchodzi w grę, gdy więź miłość jest bardzo silna 
między dwojgiem ludzi. Jednak wiele osób, które zobowiązał się miłość na 
całe życie mogą potwierdzić, że zdziwienie, że były one jednej ciało ze 
współmałżonkiem.

Jackie po śmierci żony w 2003 r., mógłbym jeszcze usłyszeć jej myśli. I 
wiedział, co myśleć w każdej sytuacji. Na przykład: Gdy dotarłem na 
niewłaściwym shirt, mogę nawet usłyszeć jej w głowie, mówiąc: "Nie można 
nosić koszulę z tymi, które spodnie.

Dać Bogu LOYAL SERCA
----------------------

Jackie i mam do tego miejsca zdumieniu, że jest jednym człowiekiem, poprzez 
wszystkie nasze serca do siebie. Nasze serca zostały popełnione i 
niewątpliwie wobec siebie lojalni. Bóg chce, nie mniej niż zaangażowanych i 
lojalnych serca od Ciebie. Jeśli twoje serce jest lojalny i zobowiązała się 
do HIM, będziesz zdziwiony, przygoda będzie on wnieść do swojego życia.

Oczach Boga szuka LOYAL SERCA
-----------------------------------------

"W oczach Pana [Boga] biegać tam iz powrotem całej ziemi, aby pokazać się 
silny w imieniu tych, których serce jest lojalny [popełnione] do niego. 2 
Księga Kronik 16:9

Pomyśl o tym! Bóg Wszechmocny będzie pokazywał się silny w Twoim imieniu, 
jeśli dać mu wierny serca. Wszystko zaczyna się, gdy tylko otworzyć swoje 
serce w wierze do swego Syna Jezusa.

Rodzimy się ponownie poprzez Słowo Boże
-----------------------------------------

Znajdziesz ur. wyrażenie ponownie używane w Biblii w trzech miejscach: John 
3:3, 3:07 oraz w 1 Piotra 1:23. Jezus mówi do Nikodema potwierdza w Jana 
3:3, z którym trzeba się urodzić jeszcze raz wejść do królestwa Bożego. W 
Jana 3:7-8 Jezus potwierdza, że rodzi się ponownie oznacza, że rodzi się z 
Ducha.

Peter uczy nas, że staje się "narodzić się na nowo" jest przez "słowo 
niezniszczalnego Boga".

"Ponieważ masz oczyszczone dusze wasze w posłuszeństwie prawdy przez Ducha 



Świętego w szczerej miłości do braci, abyście się wzajemnie miłowali gorąco 
z czystym sercem, po narodzić się na nowo, a nie zniszczeniu materiału 
siewnego, ale nieskazitelnego, przez Słowo Boże, które żyje i trwa na wieki 
".
1 Piotra 1:22-23
____________

Pawła na nowo narodzić FORMULA
-------------------------

"Ale co to znaczy?" Słowo jest blisko ciebie, nawet w ustach iw twoim sercu 
". (To znaczy, słowo wiary, którą głosimy): że jeśli ustami swoimi wyznasz 
Pana Jezusa i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg Go wskrzesił z martwych, 
osiągniesz zbawienie. Dla sercem wierzy do sprawiedliwości a ustami wyznaje 
się ku zbawieniu. " Rzymian 10:8-10

* Dwie części Pawła na nowo narodzić FORMULA
---------------------------------------

I) można ustami swoimi wyznasz, że Bóg wskrzesił Jezusa z martwych 
[wierzysz w] zmartwychwstania, i,

II) wierzyć w sprawiedliwość swoje serce do Boga. Chcesz zrobić to, co 
słuszne w oczach Boga.

Nie przegap część II

Wiele ministerstw promować się komunikat, że wszystko co musisz zrobić, to 
"usta", że Jezus jest waszym Panem i Zbawicielem i następnie miał życie 
wieczne. Możesz teraz zobaczyć, że Jezus głosił inny komunikat, że formuła 
i Pawła zbawienie jest z dwóch części, a nie tylko jednej strony, gdzie 
"usta Jezusa jako swego Pana."

Wielu ludzi ignoruje część II nauczania Pawła!

Każdy, kto w pełni akceptuje powrotu Chrystusa do Boga, Ojca naszego, i 
naprawdę zna Boga i fakt, że Jezus nie jest Bogiem. Nie wielbić Jezusa, a 
nawet modlić się do Jezusa. Słuchają tego, co Jezus nauczał: Kultu tylko 
Ojciec, Bóg nasz, i módl się do Ojca w tylko imienia Jezusa. Modlimy się do 
Boga w imieniu Jezusa na cześć swojej ofiary na krzyżu i dlatego, że jest 
naszym nauczycielem.

Część II jest wiara w nasze serca do sprawiedliwości Boga. Innymi słowy, 
stajemy się posłusznym aż do standardu sprawiedliwości Bożej.



STANDARD SPRAWIEDLIWOŚCIĄ MINIMUM
------------------------------

Jezus uczy, że przynajmniej Standard Sprawiedliwość Musimy Exceed przed 
wejściem do nieba

Jezus powiedział: "Ja wam powiadam, że jeśli wasza sprawiedliwość nie 
przekracza sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie będą 
wprowadzać wejść do królestwa niebieskiego." Matthew 5:20

W powyższym wersie Jezus wyraźnie uczy nas, że przynajmniej sprawiedliwość 
standard dostać się do nieba. Naszą sprawiedliwością może przekraczać 
uczonych w Piśmie i faryzeusze. Często udawał, że sprawiedliwy z Bogiem, 
lecz byli źli, byli hipokrytami.

Sprawiedliwości oznacza po prostu zrobić to, co słuszne w oczach Boga. 
Często można przeciwstawić się naprzeciwko jest, co jest dobre w jego 
oczach. Wiemy, co Bóg oczekuje od nas, ponieważ Biblia mówi nam wszystko o 
charakter Boga i Jego sympatie i antypatie.

Zakochać się w Boga
------------------------

Wiele osób uważa, że Biblia jest wszystkim o Jezusie, ale nie jest to 
prawdą. Ci ludzie nie uznają Jezusa był inny posłaniec od Boga. Prawdziwa 
historia w Biblii jest wielką historię o naszej miłości Boga, który nas 
stworzył i umiłował nas tak bardzo, że wyśle i ofiary Syna swego 
Jednorodzonego ludzi w ostatecznej próby, aby dać nam "Zaproszenie".

Jezus powiedział: "muszę głosić Królestwo Boże w innych miastach też, bo w 
tym celu zostałem posłany". Łukasza 4:43

"Dla wielu oszustów pojawiło się na świecie, którzy nie wyznają Chrystusa 
jako przyszedł w ciele. Jest to oszust i antychrystem".
2 Jana 7

Aby zostać zapisane, usta muszą wyznać ludzkości [w najbliższych] ciała, 
śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie Jezusa.

"A wiemy, że Syn Boży [Jezus Chrystus] przyszedł i dał nam zrozumienie, że 
możemy znać Go [Boga] Ojca, który jest prawdą, a my w Nim [Bogu] Ojca, 
który jest prawdziwy [jeśli są] w Jego Syna Jezusa Chrystusa. Ten [Bóg 
Ojciec] jest prawdziwym Bogiem i życie wieczne. "
1 Jana 5:20



Jeśli przyjąć Jezusa Chrystusa w swoim sercu jako Zbawiciela, on przyniósł 
z powrotem do Boga. Masz, jak ja Ð zakochał się w naszym Stwórcy Boga, 
który ma na współuczestnictwo z nami. W tym momencie będziesz 
podekscytowany swoją przyszłość wieczność i będziesz chciał wiedzieć 
więcej. Będziesz głód Słowa Bożego i przeczytać całą Biblię.

To było ponad 31-lat temu, że zakochał się w Bogu. Zmaga się z życia 
wydawało się Niekończąca się opowieść o moim istnieniu aż pewnego dnia Bóg 
dotknął mojego życia w sposób absolutnie wiedział, że jest prawdziwe.

Zaproszenie prosi, by potwierdzić, że jest więcej chodzi w tym ziemskim 
życiu niż tym, co ludzkie zmysły mogą wykryć. Jest i druga strona do tego 
życia, po stronie duchowej. Chyba, że się na nowo narodzić się w duchu, nie 
można zacząć rozumieć, lub o to chodzi nawet dostrzec pełnię prawdy, która 
istnieje w tym ziemskim życiu.

Wydarzeń w życiu się z wielu powodów, ale często tych powodów duchowych 
zasadach. Bóg posłał Syna swojego jako ofiarę końcowe za grzechy ludzkości. 
W tym procesie, Bóg pozostawił nam możliwość wyjść w wierze.

Wzmocnienie w wierze wymaga otwieramy nasze serca i pozwoli Ducha Boga i 
Jego Syna, aby wejść i nam drogę do naszego życia wiecznego. To jest twój 
wieczny zaproszenie i to może być tylko jeden, który kiedykolwiek otrzymać 
w tym życiu. Słuchać Boga.

Bóg mówi
----------

"A ci, którzy obawiali się Pan [Bóg] mówił do siebie, a Pan [Bóg] słuchał i 
słyszał, tak, w Księdze Wspomnień przed Nim napisane dla tych, którzy boją 
się Pana, i którzy medytują w imię Jego." Są one moje, mówi Pan Zastępów, w 
dniu, Dziś czynię je moimi klejnotami, a ja ich części zamienne jako 
człowiek swego syna, który mu służy. " Wtedy ponownie rozróżniania 
sprawiedliwych i grzeszników, który służy między Bogiem a kto nie mu 
służyć. "
Malachiasza 3:16-18

"Zbawienie u Boga naszego, który siedzi na tronie, i Barankowi [Jezusa po 
prawicy Boga]". Objawienie 07:11

Jezus powiedział: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego 
i wierzy w Niego [Boga Ojca], który mnie posłał, ma życie wieczne i nie 
idzie na sąd, lecz ma [już] przeszedł ze śmierci do [życie wieczne]. " Jan 
5,24



Jeśli wiesz, Boga, który posłał Jezusa, masz już życie wieczne i nie będzie 
oceniana w momencie twojej śmierci.

Jezus powiedział: "A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie [Bóg Ojciec], 
jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś".
Jana 17:3

Jezus powiedział: "Moja nauka nie jest moja, ale jego [Boga Ojca], który 
Mnie posłał". John 7:16

Bóg zawsze chce jak najlepiej dla swojego życia. Jego wezwanie do życia 
wiecznego nie tylko start z Jezusem. Wyraz wielkiej miłości Boga do można 
znaleźć w rozdziale Ezechiela 18. Od początku historii znajdziesz Boga 
nadzieję na najlepszy i nadziei, że odwracamy się od zła i do życia w 
sprawiedliwości.

Sprawiedliwości prowadzi nas do wspólnoty z Bogiem. Właśnie wtedy naprawdę 
staje się jego ludzi do wieczności.

Jest to wybór Boga, w wierze, wiedząc, że mamy tylko podróżnych o na czas 
podróży ziemskiego. Naszym wielkim decyzji na ziemi, będzie pogodzić się z 
rzeczywistością, że Bóg istnieje i że życie to naprawdę przerasta 
istnienia. Wiedząc, w naszych sercach, że Jezus zmartwychwstał, tak Bóg 
wskrzesi nas.

"Nie miłujcie świata ani tego, co na świecie. Jeśli kto miłuje świat, 
miłość Ojca nie ma w nim". 1 Jana 2:15

Jezus powiedział: "To Duch daje życie, ciało nic nie zysków. Słowa, które 
Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem." John 6:63

Jestem Apostoł Edward. Piszę do osiągnięcia dusze Boże zaproszenie do życia 
wiecznego. Jest to "zaproszenie" I tu obecnych. Niemniej jednak, 
szczególnie zapisu dusze, które twierdzą zbawienia przez Chrystusa, ale 
zostali wprowadzeni w błąd, aby sądzić, że Chrystus jest Bogiem.

Wielu chrześcijan nie zna Boga, że Chrystus był. Jeśli to ty, twoje życie 
wieczne jest pytanie. Trzeba pamiętać, że z Bogiem i odrzucić apostazji 
Kościoła, który modli się do ludzi i uwielbienia Jezusa, a nie Bogu, że On 
sam nas nauczył i był o.
Każdy, kto czci Syna Bożego, jako "Syn Boży" zobowiązuje się bałwochwalstwa 
w oczach Boga. Tacy ludzie nie są dobrze zapisane, lecz są "duchowymi 
gorącej wody." Kult Jezusa jest tym samym, religię lub jakiekolwiek Priest 
Pastor. Bóg powiedział, że ma innego boga poza Nim. Że był jego syn.

Studium Pisma cytowane w tym rozdziale [ZAPROSZENIE] bardzo ostrożnie. 



Podczas gdy w Ducha Świętego, Bóg dał mi te pisma do zasiłku. Dotyczy to 
praktycznie wszystkich innych rozdział w tej książce, jak również. [Mam na 
myśli-End Times Seven wiadomości z książki Boga, które można znaleźć w 
Internecie na http://www.sevenmessages.com. Otwórz swoje serce na Słowo 
Boże i niech Jezus Chrystus, nasz Nauczyciel, stać się przykładem śledzić 
całą drogę z powrotem na swój niebieskiego domu.

To zrobić i to nie tylko miłość Jezusa i uczynił ofiarę za nasze grzechy na 
krzyżu, będzie również zakochać się w Bogu. Możesz zadzwonić HIM Ojca 
Niebieskiego, we wszystkich waszych modlitwach.

Apostoła Modlitwy
----------------

Ojciec Niebieski i Bóg mój brat Jezusa Chrystusa, który jest naszym 
nauczycielem, wysłuchaj mojej modlitwy. Błogosławię każdą duszę, która 
czyta ten rozdział i otworzy ich serca, aby Twój Syn Jezus, a także ducha. 
I do wszystkich, którzy modlili się modlitwą poniżej i przyjmie 
zaproszenie, przyznania im pokutę.
Apostoł Edward

Modlitwy na przyjęcie Boga zaproszenie
---------------------------------

Boga Ojca, akceptuję to specjalne zaproszenie do waszego życia wiecznego w 
niebie.
 
Przyznaję, że z moich ust YOU wskrzesił Jezusa Chrystusa z martwych i że 
jest to pierwsza z wielu ludzi na zmartwychwstanie, które mają być z wami, 
jak wasi synowie i córki.

Wierzę w sprawiedliwość do serca mojego, a ja staram się żyć prawego życia 
w Twoich oczach. Pójdę za przykładem Jezusa i być wiernym aż do swojej 
śmierci.

Ojcze, dziękuję ci, że ty, twój syn stanie się jednym ze mną, aby mi pomóc 
rozwiązać ten ziemskiego życia. Wiem, że to uczyni nas jeden zamysł, a 
twoja dusza będzie mi mieszkać w domu z powrotem przypomnienie ścieżki. 
Naucz mnie wasze drogi Pana. [Uwaga: rejestracja i daty modlitwie do Boga.

Pisma kluczem do odblokowania
---------------------------
W przypadku zachowania relacji między Bogiem i Jego Jednorodzony Syn Jezus 
Chrystus ludzi prostych, będzie zrozumieć Pismo Święte i Boże wezwanie do 
życia wiecznego będzie w rzeczywistości. Ten związek jest kluczem do 



zrozumienia powodzeniem Słowo Boże. Nie należy próbować interpretować Pismo 
Święte za pomocą doktryny Trójcy, to sprawia, że Jezus jest kłamcą w taki 
prosty jak wiersze Jana 8:40 i Jana 20:17. Paul również, że kłamcą w taki 
prosty jak wiersze 1 Tymoteusza 2:5 i 1 Kor 08:06.


