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Evo, Jezus stoji pred vrati svojega srca in udarci. Če slišite njegov glas 
in bo odprla vaše srce, njegov duh in Božji Duh bo prišel v in bivajo s 
svojim duhom in boste postali eno z njimi. Ti vam bodo pomagali premagati 
to zemeljsko življenje, tako da si lahko z njimi v raj za večno življenje, 
ko svoje zemeljske vožnja konča.
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OPEN UP YOUR HEART
------------------

Točno tisto, kar pomeni, da odprejo svoje srce Bogu in svojega 



edinorojenega Sina Jezusa ljudi? No, to je zelo preprosta, če mislite o 
tem. Ne vsi ljubiš zavzemajo posebno mesto "v srcu", kjer lahko veselje, 
srečo, žalost in celo bolečino ali tuga pride?

Ko se odločite za nekoga rad, ti odpre svoje srce za vse čustva, povezana s 
to ljubeznijo. Isto se zgodi z Bogom. HE hoče biti v tem posebno mesto 
imenovan srce. Jezus nam daje priložnost ponudbo potrkala na vrata našega 
srca nas s prošnjo, da "odprejo".
Pozdravljeni! Ali veste, da se življenje začne po naših zemeljskih vožnja 
konča? Ali poznate "vabila" od Boga?

VSE srca
-----------------

Bog poslal Jezusa, da nas ponovno opomni, da je "nebeško kraljestvo", je 
resnično. Da obstaja posmrtno življenje za tiste, ki bodo pokesali in se 
vrniti nazaj k Bogu. Jezus ni bil prvi, ki nam ponujajo tega javnega večno 
življenje.

Bog je rekel: "Ti bodo našli ME, ko iščete ME z vsem srcem!" Jeremiah 29:13

Da bi vas, da iskanje Boga z vsem srcem, boste morali priznati, da Bog 
obstaja, in korak v področje vere.

"Ampak brez vere nemogoče je, da prosim HIM, za, ki prihaja k Bogu, morajo 
verjeti, da je [obstaja], in da je rewarder tistih, ki marljivo iščejo 
njega." Hebrejcem 11:06

URESNIČEVANJE svojo vero
-------------------

You pristop Bog s svojim vsega srca v veri. Opravljanje vera pomeni, da 
nimajo vseh odgovorov. Če si imel odgovore, vam ne bi bilo treba opravljati 
vere / upanje.

"Zdaj vera je bistvo stvari, upamo, dokazila o stvari, ki niso videli." 
Hebrejcem 11:01

"Vera prihaja po obravnavi in zaslišanju Božjo besedo." Rimljani 10:17

Več, kot veste Božja beseda, lažje je uresničevanje vere. Samo z izvajanjem 
vere, lahko postanete Ponovno rojen. Bili ste prvi rodila ženska] meso [. 
rojen Becoming spet pomeni, da ste rojen iz Duha, da se vrnete na in 
priznava, svojega Boga, našega Stvarnika.



Vrnete k Bogu z izvajanjem vere otroka, ki ga sprejema božja beseda, kot 
resnica.

POSTANITE ponovno rojen
-----------------

Mnogi pridigati, da ste ponovno rojen s sprejetjem Jezusa Kristusa kot 
svojega Odrešenika. Vendar pa to ni popolna resnica odrešenja. Sprejemanje 
Kristusa kot odrešenika mora preseči zgolj njim stika z usti, kot Lord.

Jezus je dejal: "Ni vsakdo, ki mi pravi: 'Gospod, Gospod" začne nebeško 
kraljestvo, ampak kdor ne bo mojega očeta [Bog] v nebesih. " Matthew 7:21

Jezus zavrača mnogi kristjani, ki trdijo, da je njihova rešitelj. Mi ne bi 
bilo treba ugibati, zakaj, saj Jezus nam pove, zakaj v verzih 23.

Jezus je dejal: "bom razglasi, da jih [tiste ljudi, ki zavrača Kristusa], 
nisem vedel, da si; odstopati od mene, ti, ki se ukvarjajo brezpravja."
Matthew 7:23

NAVODILA Jezusovega PAUL
---------------------------

Torej, v lastni Jezusove besede, vidimo, da ga samo zahtevke, kot rešitelja 
z našimi usta, ni dovolj, kljub kar veliko ljudi pridigati. Paul 
pojasnjuje, da kralj Agripa v aktih, navodila, jih je prejel od Jezusa.

Jezus je rekel: »Zdaj vam poslali [za pogane], da odprejo svoje oči in jih 
spremenili iz teme v svetlobo, in od moči Satan Bogu, da bi lahko prejemali 
odpuščanje grehov in dediščino med tistimi, ki so posvečeni po veri v mene. 
" Akti 26:17-18

Torej, v mislih Kristusa, imate najmanj štiri stvari za početi, da se tvoja 
dediščina, ki je večno življenje v nebesih. To je povabilo sem govoril.

FOUR pričakovanja Kristusovega
---------------------------

1. Si odprla oči. To pomeni, da odprejo svoje srce in poslušajte Boga in 
njegovega Sina Jezusa. Da si vzamete v svoje srce sporočilo, zdaj dano.

2. Vi pa iz teme v svetlobo. To pomeni, da ste osredotočeni na načine Boga, 
ne o tem, kako človeka.



3. Vi pa od moči Satan Bogu. To pomeni, da se pokesajo svojih grehov in 
pipe v Božji moči. To pomeni, da se odločite, da postane eno z Bogom in 
njegovega sina Jezusa.

4. You are posvećenima po veri v Jezusa. To pomeni, da ste na sveti pred 
Božjih očeh, ker ste se odločili, da verjameš v Boga edinorojenega Sina 
človeškega Ð Jezusa Kristusa iz Nazareta. Vaša vera je nato sledila 
poslušnost.

OBEDIENCE pričakovanja GOD
----------------------------

»Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega [ljudi] 
Sina, da bi kdo verjame v njega [Jezus] ne propade, temveč ima večno 
življenje." John 3:16

Kakšen čudovit verz, to je, ampak, če ste prenehali tukaj v John, bi si 
zamudil sporočilo v verzih 36.

"Tisti, ki verjame v Sina [Jezus] je večno življenje, in kdor ne verjame v 
Sina, ne bo videl življenja, ampak jezo spoštuje Boga na njem." John 3:36

Nekateri Bibles stanje zadnji del jasneje, da srda spoštuje Boga, na tiste, 
ki ne poslušajo Sina. Zato se ne smete samo verjamem v Jezusa, vendar 
morate verjeti, kaj se je naučil in ubogajo njegove ukaze.

Razumen Bog Kristusovega služboval
-----------------------------

Mnogi kristjani so bili zavedeni z lažnimi doktrine in ne vedo, da je 
Kristus Boga vroči. Še huje, so po pomoti zamenja Kristusa kot svojega 
Boga. To vemo, ker jih je povzročil človek tradicije imenuje "Trojica 
doktrine" je odpravilo dejansko naukom Jezusa Kristusa in Pavla v številnih 
cerkvah. Pozorno poslušaj, to je pomembno.

Jezus je rekel: "Kdor vame veruje, verjame ne v meni, temveč v tistega, ki 
me je poslal." John 12:44

Če ste resnično verjamem v Jezusa, boste poslušali njegove besede in ste se 
vrnili nazaj k očetu, naš Bog. To pomeni, veste Oče, vsemogočni Bog, ki je 
znana kot G, Jehova, Gospod, in označuje tudi v besedilih, ki jih Hebrew 
štiri znake YWHW. Gospod nadomešča YWHW v bibles, da imenuje Bog.

Jezus je rekel: »Jaz sem gor k svojemu Očetu in vašemu Očetu, in k svojemu 



Bogu in vašemu Bogu." John 20:17

To so zelo preproste besede od Jezusa. On govori o Bogu, da smo vsi 
služijo, tudi on sam. Vendar pa mnogi, ki verjamejo v trojici doktrino, ne 
more sprejeti te besede, kot so napisane. Perverzno doktrine zdaj 
izkrivljajo in twist Kristusove besede za vodilne ljudi v pekel. Je 
pomembno vedeti, da je Kristus Boga dobi? Ja, to je, in apostol Pavel nam 
pove, zakaj v 2 Thess. 01:08.

"Ko je Gospod Jezus razkril z neba z mogočnimi angeli Božji, v ognjeni 
[Kristus bo] bo maščevanje o), tiste, ki ne poznajo Boga, in na B) tiste, 
ki ne poslušajo evangeliju našega Gospoda Jezusa Kristusa. "
2 Tesaloničanom 1:08

GET GOD identitete RIGHT
------------------------

Sedem Biblija Učenja:
1. Kristus je naš High Priest. Hebrejcem 7:16-17

2. V vseh stvareh, Kristus je bilo treba kot njegov človeški bratje in 
sestre, da bi lahko učinkovito Priest High. Hebrejcem 2:17

3. Tisti, ki ne verjamejo, Kristusa in ubogati Kristus se dejansko ne 
shranijo. John 3:36

4. Kristus nas je naučil, da se darila in so samo oče, "svojega Boga in Bog 
naš." Matthew 4:10

5. Kristus nas je naučil moliti samo k Očetu, »svojega Boga in Bog naš." 
John 4:23-24; Matthew 06:06

6. Kristus nas je naučila, da je bil prvi od Božje stvaritve.
Razodetje 3:14

7. Obstaja sedem Božjih duhov. Razodetje 1:04

"Strah Bog, [ki Jezusa in Paul opredeljene kot OČE] in dala slavo mu je za 
čas sodišča njegova prihaja in častili tistega, ki je naredil nebo in 
zemljo, morje in izvire vode." Razodetje 14:07

PAUL opredeljuje Boga kot OČE
---------------------------------

Jezus nas je učil, da je bil OČE svojega Boga in tudi naš Bog. Apostol 



Pavel nas uči isto stvar o Bogu v 1 Korinčanom poglavju 8!

Enega Boga, OČE

"Ni druge Boga razen enega. Za četudi so ti bogovi, ali je v nebesih ali na 
zemlji (kot obstaja veliko bogov in veliko gospodje), vendar za nas É

Obstaja samo en Bog, Oče katerega je vse in mi za njega; in

ONE Gospoda Jezusa Kristusa
Enega Gospoda Jezusa Kristusa, po katerem so vse stvari, in po katerem 
živimo. "1 Korinčanom 8:4-6

To pomeni, da smo od Boga in so jih ustanovili HIM, vendar živimo v Jezusu 
Kristusu in po veri v Kristusa smo poslušni Bogu.

To je naša vera v Kristusa, da pozdravlja njegova duha in Duha svojega Boga 
v naše srce. Ko delujemo v veri, ne da bi vse ljudi odgovori, vrata v naše 
srce odpira širok, da našega Odrešenika Jezusa in svojega Boga. To je naš 
poslušnost Bogu, da potem nam omogoča, da premaga ta svet.

Postaja eden v duhu
----------------------

Alkoholne pijače z mojo ženo Jackie in sem postal eno meso. Seveda nismo 
bili dobesedno eno telo, ampak v duhovnem smislu smo eno telo. Bili smo 
istega uma, istega duha in zaradi tega smo menili, podobno na skoraj vse. 
Nismo bili roboti. Oba so različnih mnenj v času, vendar še vedno, smo bili 
v bistvu enega uma.

Ker smo bili eno med seboj, pogosto dopolnjene drug drugega stavka in celo 
vedel, kaj drugi je bil dolgo razmišljal, preden so bile vse besede 
izrečene. Jaz bi pogosto slišati njen glas govori, da me sliši ali njen um 
misli o meni. Ista stvar pojavila z njo.

Ne morem popolnoma razložiti ta v človeškem smislu, saj je duhovna 
skrivnost, ki pride v igro, ko je ljubezen zelo močna vez med dvema 
človekoma. Vendar pa mnogi, ki se je zavezala, da ljubezen življenje lahko 
potrdijo, da Začuđenost, da so eno-meso z njihovega zakonca.

Po moji ženi Jackie je umrl leta 2003, bi jaz še vedno slišim svoje misli. 
Vedel sem, kaj bi misli, da v vsaki situaciji. Na primer: Ko sem prišel iz 
napačnih srajco, sem lahko celo sliši v mojih mislih rekel: "Ne morete 
nositi tisto majico s temi hlače."



GIVE GOD Lojalen SRCE
----------------------

Jackie in imam na ta kraj Začuđenost, da eno telo tako, da vse naše srce 
drug drugemu. Naša srca so bila storjena, in nedvomno zvest drug drugemu. 
Bog želi, nič manj kot predano in zvest srce od tebe. Če je vaše srce zvest 
in se zavezali k njemu, boste presenečeni nad avanturo HE bo v vašem 
življenju.

Božjih očeh išče Lojalen SRCA
-----------------------------------------

"] V očeh Jahve [Bog teči sem ter tja po vsej zemlji, da se pokaže močno v 
imenu tistih, katerih srce je zvest [zavezana] z njim." 2 Chronicles 16:09

Razmislite o tem! Bog vsemogočni bo sam pokazati velik v vašem imenu, če 
daš HIM zvest srce. Vse se začne, ko ste ga pravkar odprla vaše srce v veri 
svojemu sinu Jezusu.

Smo spet BORN SKOZI Božjo besedo
-----------------------------------------

Ugotovili boste, da rojen stavek znova uporabiti v Svetem pismu, v treh 
lokacijah: John 03:03, 03:07, in v 1 01:23 Peter. Jezus v pogovoru z 
Nikodem potrdi John 03:03, da boste morali ponovno rodil, da vstopijo v 
Božje kraljestvo. V John 3:7-8, Jezus potrjuje, da se ponovno rojen pomeni, 
da ste rojen iz Duha.

Peter nas uči, da postane "ponovno rojen" prihaja skozi "nepodkupljivi 
Božjo besedo."

"Ker ste očistili svoje duše v poslušnost resnice skozi Duha iskreno 
ljubezen bratje in sestre, ljubite med seboj goreče s čistim srcem, saj je 
bil znova rojen, ne raspadljiva semena, nepodkupljivi, z Božjo besedo, ki 
živi in spoštuje za vedno. "
1 Peter 1:22-23
____________

PAUL'S ponovnega rojstva FORMULA
-------------------------

"Toda kaj pravi?" Beseda je v vaši bližini, tudi v ustih in v tvojem srcu. 
" (To je beseda vere, ki propovijedamo): da če priznam s ustih Gospoda 



Jezusa in verjamem v svojem srcu, da je Bog ga je obudil od mrtvih, vas bo 
rešil. Za s srcem eno meni, da pravica in je usta izpoved na odrešitev. " 
Rimljani 10:8-10

* Dva dela Pavla ponovnega rojstva FORMULA
---------------------------------------

I) You priznam s ustih, da Bog obudil Jezusa od mrtvih [verjamete v 
vstajenje], in,

II) Verjameš v pravičnosti svoje srce Bogu's. Želite storiti, kar je prav v 
Božjih očeh.

Ne Miss Del II

Veliko ministrstev spodbujanje sporočilo, da vse, kar morate storiti, je, 
"usta", da je Jezus svojega Gospoda in Odrešenika in vas nato imel večno 
življenje. Sedaj lahko vidimo, da Jezus je pridigal drugačno sporočilo, in 
da je rešitev formula Paul je iz dveh delov, in ne le en del, kjer ste 
"usta Jezusa kot svojega Gospoda."

Veliko ljudi prezreti del II poučevanja Paul's!

Vsakdo, ki v celoti sprejema Kristus vrne nazaj k bogu, našega Očeta, in 
resnično pozna Boga in dejstvo, da je Jezus ni Bog. Niso častili Jezusa ali 
celo moli k Jezusu. Ti ubogati, kar jim Jezus učil: verske samo oče, naš 
Bog, in molite, da samo očetu v Jezusovem imenu. Molimo k Bogu, v Jezusovem 
imenu, naj spoštujejo svojo žrtev na križu in ker on je naš učitelj.

Del II, je vera v naših srcih reče: "pravičnosti Boga. Z drugimi besedami, 
smo postali poslušni standard pravičnosti Božji.

MINIMALNA pravičnosti STANDARD
------------------------------

Jezus uči obstaja minimalna pravičnost Standard smo sme presegati pred 
vstopom Heaven

Jezus je rekel: »Kajti povem vam, da bo, če vaša pravičnost presega 
pravičnosti pismouki in farizeji, boste nikakor ne vstopiti v nebeško 
kraljestvo." Matthew 5:20

V zgoraj navedenih verzov, Jezus nas uči, jasno je minimalni standard 
pravičnosti priti v nebesa. Naša pravica mora biti daljša od pismouki in 



farizeji. Pogosto se pretvarjal, da je pravični z Bogom, ampak so zlobne, 
so hinavci.

Pravičnost preprosto pomeni, da to, kar je prav v Božjih očeh. Pogosto se 
lahko ta kontrast kot nasprotje tega, kar je prav v očeh človeka. Vemo, kaj 
Bog pričakuje od nas, ker Sveto pismo nam pove vse o Božji značaj in HIS 
všeč in česa ne marajo.

ZALJUBLJEN V GOD
------------------------

Mnogi menijo, Sveto pismo je vse o Jezusu, vendar to ni res. Ti ljudje ne 
potrdi Jezus je bil še en sel od Boga. Resnične zgodbe v Svetem pismu, je 
velika ljubezenska zgodba o našem Bogu, ki nas je ustvaril in nas je ljubil 
tako zelo, da bo pošiljanje in žrtvovanje svojega edinega Sina v človeško 
zadnji poskus, da nam "Vabilo".

Jezus je dejal: "Moram pridigati Božje kraljestvo na drugih mestih tudi, 
ker je v ta namen sem poslan." Luke 4:43

"Za mnoge je zavodnici odšla v svet, ki ne priznam, Jezusa Kristusa, kakor 
da sodijo v telesu. To je zavodnik in Antikrist."
2 John 7

Če želite postati shranjene, morajo usta priznati človečnost [prihajajo v 
mesu], smrt na križu in vstajenje Jezusa.

"In vemo, da je Sin Božji [Jezusa Kristusa] prišel in nam je dal razumeti, 
da lahko vemo, HIM [Boga,] očeta, ki je resničen, in smo v njem [Boga,] 
očeta, ki je res , [če smo] v njegovem Sinu Jezusu Kristusu. To [Bog, Oče], 
je resnični Bog in večno življenje. "
1 John 5:20

Če sprejmete Jezusa Kristusa v svojem srcu, kot odrešenika, je pripeljal 
nazaj v svojega Boga. Imate, kot sem Ð zaljubil v naši Stvarnika Boga, ki 
želi z nami. Na tej točki, boste navdušeni nad svojo prihodnost in večnost 
boste želeli izvedeti več. Boste lačen Božja beseda in bo prebral celotne 
Biblije.

Bilo je več kot 31-leti, da sem se zaljubil v Boga. Bori z življenjem zdel 
kot nikoli ne konča zgodba mojega obstoja, dokler nekega dne Bog dotaknil 
moje življenje na način, da sem absolutno vedel, da je resnična.

Vabilo zahteva, da lahko potrdim, da obstaja več dogaja v tem zemeljskem 
življenju, kot tisto, kar vam bo ljudi čuti zaznavajo. Obstaja tudi druga 



plat to življenje, duhovno plat. Če ne boste imeli ponovno rojen v duhu, ne 
morete začeti razumeti ali za to zadevo celo dojemajo vso resnico, ki 
obstaja v tem zemeljskem življenju.

Dogodki v življenju zgodi iz več razlogov, vendar pogosto teh razlogov so 
duhovno osnovo. Bog poslal svojega Sina kot končni žrtvovanje za grehe 
človeštva. V procesu, Bog nas zapustil z priložnost za korak ven v veri.

Stopiš ven v veri zahteva, da smo odprli naša srca in omogočajo Duh Boga in 
njegovega Sina, da vstopijo v in uči nas poti domov za naše večno 
življenje. To je vaš večni povabilo in ga lahko samo eno boste kdaj prejeli 
v tem življenju. Poslušaj Bogu.

Bog govori
----------

"Potem pa tiste, ki se bojijo Jahve [Bog] govoril med seboj, in Jahve [Bog] 
poslušal in jih je slišal, da je bila knjiga napisana pred HIM spomin za 
tiste, ki se bojijo Jahve in ki meditiramo na njegovo ime." Biti morajo 
rudnik, govori Gospod nad Vojskama, na dan, ko sem jih MY dragulje, in jaz 
bom jih rezervne kot človek rezervni deli lastnega sina, ki mu služi. " 
Potem boste spet ločiti pravednika in grešnika, tisti, ki služi Bogu, in 
tisti, ki ne služi HIM. "
Mal 3:16-18

"Rešitev pripada našemu Bogu, ki sedi na prestolu, in Jagnje [Jezus na 
desnici Boga]." Razodetje 7:11

Jezus je dejal: "Resnično, povem vam, tisti, ki posluša mojo besedo in 
veruje vanj [Bog, Oče], ki mi je poslal je večno življenje, in ne smejo 
priti na sodišče, vendar je [], je že minilo od smrti v [večno] življenje. 
" John 5:24

Če veste, Bog, ki je poslala Jezus, že imate večno življenje in vam ne bodo 
ocenjeni ob vaši smrti.

Jezus je dejal: "In to je večno življenje, da lahko veš [Bog, Oče], edinega 
resničnega Boga, in Jezusa Kristusa katerega si poslal."
John 17:03

Jezus je rekel: »Moj nauk ni moj, ampak tistega [Bog, Oče], ki me je 
poslal." John 7:16

Bog je vedno želel najboljše za svoje življenje. Vabilo za večno življenje 
ni samo začeli z Jezusom. Izraz velike Božje ljubezni za vas lahko najdete 
v poglavju Ezekiel 18. Od začetka zgodovine boste našli Boga hoping za naše 



najboljše in v upanju, mi bi odvrnil od zloće in življenje pravičnosti.

Pravičnost nas pripelje v prijateljstvo z Bogom. To je, ko smo res postali 
njegovi ljudje za večnost.

To je izbira za Boga, v veri, vedoč, da smo samo popotniki tukaj na začasno 
zemeljsko potovanje. Naša velika odločitev na zemlji bodo sprejeti 
resničnost, da Bog obstaja in da je življenje resnično presega tega 
obstoja. Vedoč, v naših srcih, da je bil Jezus vstal od mrtvih, tako da bo 
Bog nas obudila.

"Ne ljubezen sveta ali stvari na svetu. Če kdo ljubi svet, ljubezen oče ni 
v njem." 1 John 2:15

Jezus je dejal: "To je Duh, ki daje življenje, telo dobiček nič. Besedami, 
da govorim, da si duh, in so življenje." John 6:63

Jaz sem apostola Edward. Pišem za dosego duše z Bogom povabilo o večnem 
življenju. To je "VABILO" I prisotni tukaj. Vendar pa sem še posebej pisati 
tiste duše, ki trdijo, odrešenje po Kristusu, vendar so bile zavaja, da 
mislim, da je Kristus Boga.

Mnogi kristjani ne vedo, da je Kristus Boga vroči. Če ste to vi, vaš večno 
življenje, je v vprašanju. , Kar potrebujete za pravice z Bogom in zavrne 
odpadništvo Cerkev, ki je ljudi zdaj molitvi in čaščenje Jezusa, namesto 
Boga, da je Jezus sam služil in nas je naučila.
Vsakdo, ki obožuje Božji Sin kot "Bog Sin" zavezuje malikovanje v Božjih 
očeh. Takšni ljudje niso zares shranjena, temveč so v "duhovni vročo vodo." 
Čaščenje Jezusa, je isto kot čaščenje vse Priest ali Pastor. Bog je rekel, 
da nima nobenega drugega boga poleg HIM. To vključuje njegovega Sina.

Študija pisma, navedene v tem poglavju [VABILO] zelo previdno. Medtem ko je 
v Duhu, Bog je dal ta pisma, da me v vašo korist. To velja za skoraj vsako 
drugo poglavje v tej knjigi, kot tudi. [V mislih imam Seven End Times-
sporočila iz knjige Bog, ki jih lahko najdete na spletni strani http://
www.sevenmessages.com. Prosimo, da odprejo svoje srce Božji Besedi in 
pustite, Jezus Kristus, naš učitelj, postane primer boste sledili vso pot 
nazaj v svoj nebeški dom.

Ali to in vam ne bo samo ljubezen Jezusa in žrtvovanje je naredil za naše 
grehe na križu, boste prav tako sodi v ljubezni z Bogom. Lahko ga imenujete 
nebeški Oče v vse vaše molitve.

Apostol'S MOLITEV
----------------



Nebeški Oče in Bog mojega brata Jezusa Kristusa, ki je naš učitelj, usliši 
mojo molitev. Blagoslovi vsako dušo, ki se glasi to poglavje, in bodo 
odprle svoje srce, da YOUR Sinu Jezusu, in tudi za svojega duha. In za vse, 
ki molijo molitev spodaj in sprejme vaše vabilo, podelitve kesanje.
Apostol Edward

MOLITEV ACCEPT Božji VABILO
---------------------------------

Bog Oče, sprejemam to posebno povabilo tvoja večno življenje v nebesih.
 
Jaz priznam s svojimi usti, da vi postavljeno Jezusa Kristusa od mrtvih in 
da je prvi od mnogih ljudi, ki se vstali, da se z vami, kot vaši sinovi in 
hčere.

Menim, da v mojem srcu pravičnosti reče in bom naredil moj najboljši, da 
živi pravični življenje v tvojih očeh. I bo sledil zgledu Jezusa in biti 
zvest vse do svoje smrti.

Oče, zahvaljujem se vam, da bodo ti, tvoj sin postal eden z mano, da mi 
pomaga premagati to zemeljsko življenje. Vem, da bo ta nas bo enega duha in 
da se bo vaš duh naseli v meni kot vodilo mojega doma pot nazaj. Uči me 
svojih načine Jahve. [Opomba: Prijavite se in datum vašo molitev k Bogu.

KLJUČNE želite odkleniti Svetega pisma
---------------------------
Če boste obdržali odnos med Bogom in HIS rojen človeške Sina Jezusa 
Kristusa naravnost, boš razumel vaše Sveto pismo in povabilo Boga, da večno 
življenje se bo za resnično. Ta odnos je ključ za uspešno razumevanje Božje 
Word. Ne poskušajte razlagati Sveto pismo z uporabo Trojica nauk, da je 
Jezus lažnivec tako preprosta verzih kot John 8:40 in 20:17 John. To je 
tudi Paul lažnivec tako preprosta verzih kot 1 Tim 2,5 in 1 Korinčanom 
08:06.


