DAVET
-------------Hani İsa kalbinin kapısında duruyor ve bayıltır. sen ve sesini duyarsanız,
onun ruh ve Tanrı'nın Ruhu gelecek ve ruhu ile yaşamak ve bir tane onlarla
olacak kalbini açar. Onlar bu dünyevi hayatın üstesinden gelmek, böylece
onlarla cennette sonsuz bir hayat senin dünyevi yolculuk amaçları için
olabilir yardımcı olacaktır.
Havari Edward
İncil Ayetler: Vahiy 3:20-21; John 14:23, 1 John 4:09
Çeviri Metin Edition 2010/09/02 - Copyright 2009-2010
Havari Bakanlığı, Inc Elk River, Minnesota ABD

DAVET İÇİNDEKİLER
----------------------Davet
Kalbini aç
All Your Heart Of
Egzersiz Your Faith
Yine tarihi ol
İsa'nın Talimatları Paul için
İsa'nın dört Beklentileri
Allah'ın itaat beklenti
Tanrı aşkına bilerek Served
Tanrı Get Right tanımak's
Paul babası olarak Tanrı tanımlar
Spirit In Becoming One
A Sadık Kalp Tanrı ver
Biz yine Tanrı'nın Word ile tarihi vardır
Paul Yine Formula tarihi's
Bölüm II Kaçırmayınız
Minimum İyilik Standart
Falling In Love With God
Namaz Tanrı'nın Kabul için Davet
Havari Edward
İki Kalp Gateways

Kalbini aç
-----------------Tam olarak ne anlama Allah'a ve HIS sadece begotten insan oğlu İsa kalbini

aç demek? Düşündüğünüz buysa, gerçekten oldukça basit. Eğer sevinç,
mutluluk, üzüntü ve hatta kalp ağrısı veya kalp kırıklığı oluşabilir
kalbini "özel bir yer" işgal sevmiyor herkes mi?
Birisini sevmek seçtiğinizde, tüm duygular ki aşk ile ilgili kalbini aç.
Aynı şey oluşur olsun. HE o özel yerde kalp denilen olmak istiyor. İsa bize
kalplerin kapısını "açmayı bize soran vurma tarafından ikinci bir şans
sunuyoruz veriyor."
Hello! bizim dünyevi yolculuk sona erdikten sonra hayata biliyor musunuz?
Senin hakkında biliyor musunuz "Davet" Tanrı?
TÜM Kalbinin
----------------Tanrı bir kez daha cennet "krallık" gerçek olduğunu hatırlatır bize İsa
gönderdi. Orada olanlar pişman olur ve geri Tanrı dönmek için bir ötedünya
olduğunu. İsa bize sonsuz bir hayat için bu daveti sunan ilk değildi.
Tanrı dedi ki: "Sen bütün yüreğinizle ME ile aradığınızda ME
bulabilirsiniz!" Yeremya 29:13
Size tüm kalbinle Tanrı ile arama yapmak için, bu Tanrı var ve inanç
dünyasına adım kabul etmek gerekir.
"Ama iman olmadan HIM hoşnut etmek olanaksızdır, çünkü o Allah'ın bu HE []
var olduğuna inanıyoruz gerekir gelir ve bu HE olanlar özenle HIM aramak
bir ödüllendireceğine olmasıdır." İbraniler 11:06

EGZERSİZ İnancın
------------------Sen niyetle senin bütün kalbi ile Tanrı yaklaşım. inanç Egzersiz tüm
cevapları yok demektir. Siz cevapları olsaydın, / umut inanç egzersiz gerek
olmazdı.
"Şimdi iman şeyler için umut özünü şeyler görmedim in kanıtıdır." İbraniler
11:01
"İnanç işitme tarafından, gelir ve Tanrının sözünü tarafından işitme."
Romalılar 10:17
Daha sen, o kadar kolay inanç egzersiz için Tanrı'nın Word biliyorum.
Sadece sen born-tekrar olabilir inanç egzersiz yaparak. Önce bir kadın [et]
doğdu. Becoming dünyaya bir kez daha size Ruh'un geri dönen ve Tanrı kabul,
bizim Creator ile doğarlar anlamına gelir.

olarak gerçek Tanrı'nın Sözü kabul ederek bir çocuğun inanç egzersiz
yaparak Tanrı dönersiniz.

TEKRAR BORN OLMAK
----------------Pek çok tekrar kurtarıcın olarak İsa Mesih kabul ederek doğarlar vaaz.
Ancak, bu kurtuluş tam gerçeği değil. Kabul Mesih gibi kurtarıcı sadece
Lord onu mouthing ötesine gitmeli.
İsa dedi ki: "Bana diyor herkes, 'Lord Lord', ama cennet krallığı girer o
cennette benim BABA [Allah'ın] olacak yok." Matthew 7:21
İsa onun kurtarıcı olduğunu iddia çok sayıda Hristiyan reddeder. Biz neden
İsa bize söyler, çünkü niye ayet 23 de tahmin etmek zorunda değilsiniz.
İsa dedi ki: "Ben onlara ilan edeceğini Mesih] reddeden bu insanlar [seni;
beni kalkıyor, kim pratik kanunsuzluk bilmiyordum."
Matthew 7:23
İSA 'TALİMATI PAUL İÇİN
--------------------------Yani, İsa'nın kendi sözleriyle, biz sadece, ağzımıza olduğu gibi kurtarıcı
onu iddia eden, yeterli birçok kişi vaaz ne rağmen bakın. Paul King Agrippa
için eylemleri olarak açıklar, talimatlar İsa aldı.
İsa dedi ki: "Ben şimdi öteki uluslara] onların gözlerini açmak için [ve
göndermek karanlıktan aydınlığa onları açmak ve şeytanın gücünden Tanrı,
onların edenler kutsanmış olan arasında bir miras günahları mağfiret
alabilirsiniz bana iman. " Elçilerin İşleri 26:17-18
Yani, Mesih'in us, Cennette sonsuz bir hayat sizin miras almak için en az
dört şeyler yapmak zorundayız. Bu bahsediyorum ben davettir.

CHRIST OF FOUR BEKLENTİLERİNİN
--------------------------1. Gözlerini aç. Bu kalbini aç ve Tanrı dinlemek ve oğlu İsa anlamına
gelir. Sizin kalp mesajı şimdi verilmektedir alır.
2. Sen karanlıktan aydınlığa açmak. Bu, adamın yolu Tanrı'nın yollarını
değil odaklanmak anlamına gelmektedir.

3. Sen şeytanın gücünden Allah'a açın. Bu senin günahların ki tövbe ve
musluk Tanrı'nın güç haline anlamına gelir. Bu size bir olmayı seçmek
demektir Tanrı ve oğlu İsa ile.
4. Siz İsa'ya iman kutsanmış vardır. Bu kutsal yapıldığı anlamına gelir
önce Tanrı'nın gözleri sana inanmak için seçtim çünkü Hazreti insan Oğlu Ð
İsa Nasıralı içinde. Inancın o zaman itaat takip ediyor.

GOD OF itaat Beklentilerinin
---------------------------"Allah için takı HE insan] Oğlum, bu O'na inanan İsa] yok olmamalı [, HIS
sadece edindi [verdi ama sonsuz yaşama dünya sevdim." John 3:16
Bu ne harika bir şiir, ama eğer burada John durdu, sen ayet 36 de mesaj
özledim olacaktır.
"O Oğul [İsa] inanan sonsuz yaşamı vardır ve o hayat görmek olmayacaktır
Oğul inanmıyor, ama ona Tanrı riayet eder gazabı." John 3:36
Bazı İncil'e net son bölümünü devlet edenlerin Son uymayan Tanrı'nın riayet
eder gazabı. Bu nedenle, sadece İsa inanmam gerekir, ancak ne öğretti ve
onun komutları itaat inanmalıdır.

GOD CHRIST bilerek VERİLEBİLECEĞİ
----------------------------Pek çok Hıristiyan yanlış doktrinler tarafından artık yanıltılmış olan
Mesih'in hizmet Tanrı bilir. Daha da kötüsü, onlar yanlışlıkla onların
Tanrısı olarak Mesih kullandık. Birçok kiliselerde İsa ve Paul gerçek
öğretisi negated olan bu suni geleneği "teslis doktrini" denilen çünkü
biliyoruz. Dikkatle dinleyin, o önemli.
İsa dedi ki: "Bana inanan, bana değil, inanan ama HIM bana gönderilen."
John 12:44
Eğer İsa gerçek bir mümin iseniz, sözlerini dinlemek ve geri babası, bizim
Allah'a döndü. Senin BABA, Tanrı Yüce, Yehova, Yehova, RAB, hem de İbranice
metinlerde dört karakteri YWHW tarafından belirlenmiş bilinir bilmek
anlamına gelir. RAB YWHW İncil'e Allah'ın tayin yerini alır.
İsa dedi ki: "Babamın ve BABA ve Tanrım ve Allah'a artan duyuyorum." John
20:17

Bunlar İsa dan çok basit kelimelerdir. O Allah hepimizin hizmet, kendisi de
dahil olmak üzere konuşuyor. Ancak, kim teslis doktrini inanmak çok bu
sözler yazılı olarak kabul edemeyiz. Sapık doktrinler şimdi bozmaya ve
cehenneme giden insanları amacıyla Mesih'in sözlerini bükmek. önemli
Mesih'in hizmet Tanrı biliyor mu? Evet, öyle, ve Havari Pavlus niçin bize 2
Selanikliler içinde. 01:08.
"Tanrı'nın güçlü melekler, yangın [İsa alev içinde] intikam alacak olan
zaman Rab İsa gökten ortaya A) olanlar Tanrı bilmiyorum, ve B) olanlar
Rabbimiz İsa Mesih'in gospel uymayan. "
2 Selanikliler 1:08
'S GOD GET KİMLİK SAĞ
-----------------------Yedi İncil Öğretileri:
1. Mesih High Priest olduğunu. İbraniler 7:16-17
2. her şeyi yılında, Mesih onun insan kardeşleri böylece o etkili bir
Yüksek Rahip olabilir gibi yapılmış olması gerekiyordu. İbraniler 02:17
3. Olanlar İsa ve itaat Mesih inanmıyorum gerçekten kaydedilmez. John 3:36
4. Mesih ibadet etmemizi öğretti ve sadece BABA, "onun Allah ve Tanrı
hizmet." Matthew 4:10
5. Mesih'e BABA, "onun Tanrı ve Tanrı'nın dua sadece bize öğretti." John
4:23-24; Matthew 06:06
6. İsa onun ilk bize öğretilen Tanrı'nın yaratımımın.
Vahiy 03:14
7. Tanrı orada yedi Spirits vardır. Vahiy 01:04
"Fear Tanrı [İsa ve Paul BABA] olarak tanımlanan ve HIM için zafer vermek,
HIS yargı saat geldi ve gök ve yer, deniz ve su kaynakları yapılan ibadet
HIM." Vahiy 14:07

PAUL BABA AS GOD tanımlar
--------------------------------İsa BABA ve aynı zamanda Tanrı onun Tanrı olduğunu bize öğretti. Apostle
Paul bize 1 Corinthians Tanrı hakkında bölüm 8 aynı şey öğretti!

ONE GOD, BABA
"Başka Tanrı ancak biridir. Cennete orada sözde tanrı olsa bile, için
içinde veya yeryüzünde (as pek çok tanrı ve birçok lord vardır), ama bizim
için É
Sadece bir tek Tanrı, kimi her şey babası ve biz HIM için; ve
ONE RAB, İsa Mesih'in
Bir Rab İsa Mesih, kimin aracılığıyla her şey vardır ve kimin aracılığıyla
yaşıyoruz. "1 Korintliler 8:4-6
Bunun Tanrı'nın ve HIM yarattığı anlamına gelir, ama biz Mesih İsa
aracılığıyla canlı ve Mesih'e iman biz Allah'a itaat vardır.
Bu Mesih'e kalbine onun ruhu ve Ruh onun Allah'ın ağırlamaktadır bizim
inanç. Biz niyetle, tüm insan cevaplar kalmadan çalışır, bizim kalp
kapısını bizim kurtarıcı İsa ve onun Allah'a geniş açılır. Allah o zaman
bize bu dünya üstesinden sağlar bizim itaat olduğunu.

SPIRIT giderek ONE
---------------------Karım Jackie ile ruhları ve tek beden haline geldi. Tabi ki, kelimenin tam
anlamıyla bir et değil, ama ruhsal açıdan biz bir et idi. Biz aynı düşünce
vardı, aynı ruh ve bu yüzden biz aynı hemen hemen her şeyi düşündüm. Biz
robotlar değildi. İkimiz zamanlarda, farklı görüşler vardı ama yine de,
temelde aynı görüşte idi.
biz bir birbirleriyle olduğu için sık sık birbirlerinin cümle tamamlanmış
bile herhangi bir kelime konuşma öncesi ne diğer uzun düşündüğünü
biliyordu. Sık sık bana konuşma ya da beni düşünmeye aklı duyuyorum sesini
duyabiliyordu. Aynı şey onunla oluştu.
Bu oyuna ne zaman bir aşk bağ çok iki kişi arasında güçlü gelir ruhani bir
sır çünkü tamamen insan açısından, bu açıklayamıyorum. Ancak, kim bir
taahhüt bir ömür boyu onların tek et eşleri idi şaşkınlık tanıklık
edebilirsiniz sevgi yapılan çok.
karım Jackie sonra 2003 yılında öldü, hala düşüncelerini duyabiliyordu. Ne
o, her durumda düşünmek biliyordu. Örneğin: Ne zaman yanlış gömlek uzandı,
ben bile aklımda söyleyerek onu duyabiliyordum: "Siz bu pantolon ile gömlek
giymek değildir."

Sadık bir KALP GOD VEREN
---------------------Jackie ve tek beden olmanın şaşkınlık bu yere birbirlerine tüm gönül
vererek aldım. Kalplerimiz ve kesinlikle birbirlerine sadık işlendi. Tanrı
sizi bir kararlı ve sadık kalp daha az bir şey istiyor. kalbin sadık ise ve
HIM kararlı, sen macera olarak HE hayatınıza getirecek şaşıracaksınız.

Sadık Kalpler İÇİN ALLAH aramaların EYES
----------------------------------------"RAB [Tanrı'nın gözleri için aşağı yukarı tüm dünya genelinde güçlü adına
KENDİSİ göstermek için koşmak] olanlara kalbidir sadık [HIM] kararlıyız." 2
16:09 Chronicles
Dusunun! Eğer HIM sadık bir kalp verirsen Tanrı Yüce güçlü sizin adınıza
KENDİSİ gösterecektir. Her şey zaman sadece HIS Oğul İsa niyetle kalbini aç
başlar.

Biz yine Tanrının sözünü YOLUYLA doğarlar
----------------------------------------Tekrar
03:03,
tekrar
İsa bu

İncil'de üç yerlerde kullanılıyor: ifade doğmuş bulacaksınız John
03:07 ve, 1 Peter 1:23 de. İsa Nicodemus konuşurken John 3:03 ki
Tanrı'nın krallığına girmek için doğmuş gerekir onaylar. John 3:7-8,
doğuyor doğruladı tekrar sizin Ruh'un doğmuş demektir.

Peter ki "yeniden" doğmuş olmanın bize öğrettiği Tanrı "dürüst kelimesi ile
geliyor."
"Ne zamandan beri Ruh aracılığıyla kardeşleri samimi aşık gerçeği uyarak,
senin ruhları saflaştırılmış sahip saf bir kalp ile, tekrar, rüşvet tohum
ama dürüst değil doğmuş olan, Tanrı, hayatımızın sözcüğü boyunca
birbirlerine tutkuyla aşık ve riayet eder sonsuza kadar. "
1 Peter 1:22-23
____________
PAUL TEKRAR FORMULA BORN'S
------------------------"Ama ne demek? 'Sözcüğü yanında ağzını bile ve kalbindedir.' (Yani, vaaz
inanç kelime): ağzınıza Rab İsa ile eğer itiraf ve kalbine iman Tanrı Onu
ölümden yükseltti, kaydettiğiniz olacaktır. Kalbi bir doğruluk inandığı ile
için ve ağız itiraf kurtuluş yapılır ile. " Romalılar 10:8-10

* İKİ PARÇA PAUL İÇİN TEKRAR FORMULA BORN'S
--------------------------------------I) Kendi ağız Tanrı'nın ölü [sizi diriliş] iman İsa büyüdü itiraf ve,
II) Kalbinin Tanrıya's doğruluk inanıyorum. Sen doğru olanı yapmak
istiyorum Tanrı'nın gözünde.
Bölüm II Kaçırmayınız
Birçok bakanlık tüm yapmanız gereken bir mesaj teşvik "ağız" İsa Rab ve
kurtarıcı olduğunu ve o zaman sonsuz yaşamı olmasıdır. Artık İsa'nın farklı
bir mesajı vaaz ve Paul's kurtuluş formülü iki bölümden, sizin de
Rabbinizdir gibi "ağız İsa sadece bir parçası olduğunu görebiliyorum."
Birçok kişi II Paul's öğretim kısmını dikkate!
tamamen Mesih geri geri Tanrı'ya kabul eden herkes, bizim BABA ve gerçekten
Tanrı ve gerçeği İsa Tanrı olmadığını bilir. Onlar yapmak değil ibadet İsa
hatta İsa için dua ediyorum. Onlar itaat ne İsa onlara öğretti: İbadet
sadece BABA, bizim Tanrı ve İsa 'adını sadece BABA dua etmek. O bizim
Öğretmen çünkü Allah'a İsa'nın adına çarmıhta kendisini Kurban onuruna ve
dua ediyorum.
Bölüm II kalplerimizde inanç Tanrı'nın doğruluk onardı. Başka bir deyişle,
biz Allah'ın salih standart itaat olur.

ASGARİ doğruluk STANDART
-----------------------------İsa İşte Biz Heaven girme önce aşmalıdır A Minimum İyilik Standart olduğunu
öğretir
İsa dedi ki: "Kesinlikle hayır cennet krallığı girmek tarafından için sana,
senin dürüstlük din bilginleri ve Ferisiler ve doğruluk aşmadıkça, sen
söylüyorlar." Matthew 5:20
Yukarıdaki ayette, İsa açıkça bir asgari dürüstlük standart cennete girmek
için bize öğretir. Bizim dürüstlük aşmalıdır ki din bilginleri ve Ferisiler
ile. Genellikle adil Tanrı ile, ama onun yerine kötü idi gibi yaptım, onlar
münafıklar idi.
İyilik sadece siz doğru olanı yapmak anlamına gelir Tanrı'nın gözünde. Çoğu

zaman bu hakkı insanın gözünde ne olmanın tersi olarak kontrastlı olabilir.
İncil bize tüm hakkında Tanrı'nın karakteri ve HIS hoşlandığı ve
hoşlanmadığı şeyleri söyler, çünkü Tanrı bizden beklediğini biliyorum.

Aşık İLE GOD
-----------------------Birçok İncil tüm İsa hakkında, ama bu doğru değildir olduğuna inanıyoruz.
Bu insanlar İsa kabul başarısız bir haberci Tanrı dan. İncil'de gerçek
hikaye Tanrı bizi yarattı ve o kadar çok ki HE göndermek olacak ve son
girişim bize "Davetiye vermek için HIS sadece insan Son kurban bizi sevdi
hakkında büyük bir aşk hikayesi."
İsa dedi ki: "Ben başka şehirler de of God, I gönderilen bu amaçla çünkü
krallığı vaaz lazım." Luke 04:43
"Pek çok sahtekarlıkları için dışarı eti geliyor gibi itiraf İsa Mesih
değil dünyaya gitti. Bu düzenbaz ve Deccal olduğunu."
2 John 7
Kaydedilen olmak için ağzınıza eti] geliyor [insanlığın itiraf etmeliyim,
ve İsa'nın dirilişi çarmıhta ölüm.
"Ve biz Tanrı'nın Oğlu [İsa] ve geldi bize bir anlayış ki HIM [Tanrı
Bildiğiniz verdi biliyorum, doğru BABA]; ve biz HIM [Tanrı vardır, doğrudur
BABA] Biz HIS Oğlu İsa Mesih'e] eğer [. Bu [GOD, BABA] gerçek Tanrı ve
sonsuz yaşamdır. "
1 John 5:20
Eğer kurtarıcı olarak kalbinin İsa Mesih'i kabul ederse, geri onun Tanrı
sizi getirdi. Ben Ð Yaratıcı Tanrı aşık kim bizimle arkadaşlık istiyor
düşmüş yaptığı gibi Sen, var. Bu noktada, size gelecek sonsuzluk heyecan
olacak ve sen daha fazla bilgi edinmek isteyeceksiniz. Sen Tanrı'nın Word
ve tüm İncil okuyacak aç olacağım.
Kadar sürdü ben aşık oldum 31 yıl önce Tanrı ile. Bir gün Tanrı kesinlikle
HE gerçek olduğunu biliyordum bir şekilde hayatıma dokundu kadar ömrü ile
Mücadele benim varoluş hiç bitmeyen hikaye gibi görünüyordu.
Davet Eğer daha fazla üzerinde insan duyuları algılar dan ne bu dünyevi
yaşamda gidiyor kabul etmek ister. Bu hayat, manevi bir tarafı başka bir
tarafı. tekrar ruhu içinde doğmuş olmak sürece, anlamak için ya da bu
konuda başlayamaz bile bu dünyevi hayat var tam gerçeği algılıyorlar.
hayatta Etkinlikler birçok nedenden dolayı, oluyor ama çoğunlukla bu

nedenlerle manevi bir temele sahip. Tanrı insanlığın günahları için son
kurban olarak HIS Son gönderdi. Bu süreç içinde, Tanrı bir fırsat niyetle
dışarı adım bize bıraktı.
niyetle dışarı Stepping bizim kalplerimiz aç ve izin gerektirir Ruhu ve
oğlu girmek ve bizi sonsuz yaşama yolunu öğretir. Bu, sonsuz davet ve o
olabilir biri hiç bu hayatta alacak sadece. Tanrı dinleyin.
GOD konuşuyor
---------"O zaman edenler RAB [Allah] korkulan birbirlerine ve konuştu RAB [Allah]
dinledi ve onları duydum; böylece, hatırlama bir kitap HIM önce edenler RAB
korku ve kimin için HIS adını meditasyon yazılmıştır. ' Onlar MADEN, ben
onları MY mücevherleri yapmak gününde konak RAB, ve ben bir insan olarak
onları yedek olacak ona hizmet eder, kendi oğlu yedek söyledi olacaktır. '
Sonra tekrar ve kötü salih arasında, tek bir Allah'a hizmet ve HIM hizmet
etmeyen arasında ayırt eder. "
Malaki 3:16-18
"Kurtuluş Tanrımız tahta oturur ve Kuzu [İsa için Tanrı] sağ eldeki
aittir." Vahiy 07:11
İsa dedi ki: "En kesinlikle, sana, kim benim kelime duyar ve HIM [Allah'a
inanan demek, BABA] bana sonsuz yaşama sahip gönderdi ve yargı haline
gelmek değildir ama [zaten ölümden geçti] vardır [sonsuz] hayat. " John
5:24
Eğer Tanrı İsa gönderdi biliyorsanız, zaten ve ebedi hayata sahip size ölüm
anında değerlendirme dışı bırakılacaktır.
İsa dedi ki: "Ve bu sonsuz yaşam, onlar [Allah'ın Bildiğiniz olduğunu
BABA], tek gerçek Tanrı ve İsa Mesih YOU gönderdik."
John 17:03
İsa dedi ki: "Benim doktrin benim değil, HIS [Tanrı, BABA] beni gönderdi."
John 7:16
Tanrı her zaman yaşam için en iyi istedim sahiptir. sonsuz bir hayat için
HIS daveti sadece İsa ile başlamadı. Eğer Ezekiel bölüm 18 bulunabilir için
Allah'ın büyük bir sevgi bir ifade. Tarihin başından beri bizim için en iyi
umut Tanrı bulacak ve biz uzakta kötülük dan çevirmek istiyorsunuz edip
salih bir hayat umuduyla.
Dürüstlük arkadaşlık bize getiriyor olsun. İşte o zaman biz gerçekten
sonsuza HIS kişi olmasıdır.

Bu bir seçim Tanrı, inanç, yani biz geçici dünyevi yolculukta sadece
gezginler Buradasınız bilerek's. Yeryüzünde bizim büyük bir karar gerçeklik
Tanrı'nın var ve hayat gerçekten bu varlığını aşan kabul edilecektir.
kalplerimizde İsa dirildi olarak bu, bunu Tanrı bizi yeniden canlandırmak
olacaktır bilerek.
"Dünyayı da dünyaya ait şeyleri sevmiyor musun. Kimse dünya seviyor
durumunda BABA ve ona aşık değil." 1 John 2:15
İsa dedi ki: "Bu Spirit hayat veren; et kar yok. Sözler konuşmak ruhu ve
bunlar yaşam var." John 6:63
Ben Apostle Edward duyuyorum. Ben ruhlar ulaşmak için yazmak sonsuz bir
yaşam Allah'ın daveti ile. Bu "DAVET" Ben burada mevcut. Ancak, özellikle
Mesih aracılığıyla kurtuluş iddia bu ruhlar, ama yazmak Mesih'in Tanrı
olduğunu düşünmek yanıltılmış edilmiştir.
Birçok Hıristiyanlar Mesih'in hizmet Tanrı bilmiyorum. Bu, senin sonsuz
yaşam söz konusu olduğunda sen ise. Sağ ve yerine Tanrı'nın İsa'nın kendisi
hizmet ibadet İsa kişi şu anda dua ve bize öğretilen Kilisesi döneklik
reddetmek Tanrı ile almak gerekir.
Tanrı Oğlu "olarak herkes kimin tapan Tanrı'nın Oğlu" putperestlik taahhüt
Tanrı'nın gözünde. Böyle insanlar gerçekten, ama kaydedilmez yerine ruhsal
sıcak su "bulunmaktadır." İsa'nın İbadet herhangi Priest veya Pastor ibadet
aynıdır. Tanrı var bildirdi başka tanrı HIM yanında. Oğlunu içerir.
Eğitim Kutsal bu bölümde gösterdi DAVET [çok dikkatli]. Spirit iken, Allah
bana senin yararına bu Kutsal verdi. Yani hemen hemen her bölüm için bu
kitapta de geçerlidir. [I Seven End-Times Mesajlar kastediyorum http://
www.sevenmessages.com online olarak bulunabilir Tanrı kitabı seçin. Lütfen
Tanrı'nın Word kalbini aç ve yeniden kendi göksel eve her şekilde takip
örnek haline İsa Mesih, bizim Öğretmen çıkalım.
Bu ve sadece o çarmıhta bizim günahlarımız için yapılan kurban İsa aşk
olmaz, sen de aşık olur olsun. Ona ilahi tüm duaların içinde BABA
arayabilirsiniz.
Havari's Prayer
---------------Heavenly BABA ve Tanrı kardeşim İsa Mesih, bizim Öğretmen ise, benim dua
duydum. ve bu bölümde okuyan oğlun İsa onların kalbini aç ve ruhunuzu da
Bless herkese. Ve herkese dua altında dua etmek ve daveti kabul, onlara
hibe pişmanlık.
Havari Edward

DUA'S GOD KABUL İÇİN DAVET
--------------------------------BABA Tanrım, cennette sonsuz bir hayata YOURS bu özel daveti kabul edin.
Ağzımda ile SİZİN ölü ve onun birçok insan ilk seninle olmak yeniden
canlandırmak için, İsa Mesih kaldırdı itiraf YOUR oğulları ve kızları
olarak.
Kalbimde onto doğruluk inanıyor ve gözlerine haklı bir hayat yaşamak için
elimden geleni yapacağım. Ben İsa'nın örneğini takip edecek ve sadık onto
kendi ölüm olabilir.
BABA, ben sana ve senin evladına Benimle bu dünyevi hayat aşabilmesi için
tek olacak teşekkür ederim. Bunun bir aklın ve bize yapacak ki ruhunuzu
içimde benim yol eve yol duracak biliyorum. Öğret bana YOUR yolları RAB.
[Not: Üye ve Tanrı'ya tarih dua.

TO KEY Kitap UNLOCK
--------------------------Eğer Tanrı ve HIS begotten insan Oğlu İsa Mesih arasındaki düz, size
İncil'de ve sonsuz bir hayata Tanrı'nın davet gerçek olacak anlayacaksınız
ilişki devam edersen. Bu ilişkinin başarılı Tanrı'nın Word anlamanın
anahtarıdır. teslis doktrinini kullanarak Kutsal yorumlamaya kalkmayın; İsa
John 8:40 ve John 20:17 gibi basit ayetlerde yalancı yapar. Ayrıca Paul 1
Timothy 02:05 ve 1 Corinthians olarak 08:06 gibi basit ayetlerde yalancı
yapar.

