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OPEN UP YOUR HEART
-----------------Менавіта тое, што гэта значыць адкрыць сваё сэрца да Бога і Яго

Адзінароднага Сына Езуса чалавека? Ну, гэта сапраўды вельмі проста, калі вы
пра гэта думаеце. Не ўсе, каго вы любіце займаюць асаблівае месца "у
сэрцы", дзе радасць, шчасце, смутак і нават душэўную боль ці гора можа
адбывацца?
Пры выбары любіць кагосьці, вы адкрываеце сваё сэрца ўсе эмоцыі, звязаныя з
гэтай любові. Тое ж адбываецца і з Богам. Ён хоча быць у гэтым спецыяльным
месцы пад назвай вашага сэрца. Ісус дае нам другі шанец, прапанова грукае ў
дзверы нашых сэрцаў, з просьбай "адкрыць".
Hello! Ці ведаеце вы, што жыццё пачынаецца пасля нашай зямной шлях
скончыцца? Ці ведаеце вы пра "запрашэньне" ад Бога?
Усе вашыя СЭРЦАМ
----------------Бог паслаў Езуса, каб яшчэ раз нагадваюць нам, што "Царства Нябеснае"
з'яўляецца рэальным. Гэта ёсць замагільнага жыццё для тых, хто пакаяцца і
вярнуцца назад да Бога. Ісус не быў першым, каб прапанаваць нам з гэтай
прапановай да вечнага жыцця.
Бог сказаў: "Вы можаце знайсці мяне, калі вы шукайце мяне ўсім сэрцам!"
Ерамія 29:13
Для таго, каб шукаць Бога ўсім сваім сэрцам, вы павінны прызнаць, што Бог
існуе, і крок у вобласць веры.
"А без веры немагчыма дагадзіць Богу, бо той, хто прыходзіць да Бога
вераваць, што Ён ёсць [ёсць], і што Ён даў тым, хто старанна шукаць яго."
Габрэяў 11:06

Практыкаванне ваша вера
------------------Ты набліжаецца да Бога ад усяго сэрца ў веры. Ажыццяўленне веры азначае,
што вы не ўсе адказы. Калі ў вас адказы, вы не павінны праяўляць веру /
надзею.
"Вера ж ёсць ажыццяўленне чаканага і доказаў рэчаў не бачыў". Габрэяў 11:01
"Вера ад слуханьні, а слуханьні ад слова Божага". Рымлянаў 10:17
Чым больш вы ведаеце Слова Божае, тым лягчэй праяўляць веру. Толькі шляхам
ажыццяўлення веры вы можаце стаць народжаных звыш. Вы былі першым
нарадзіўся ад жанчыны] [плоці. Стаць нарадзіцца звыш азначае, што вы
народжанае ад Духа, вяртаючыся да і прызнаючы, Бога вашага, Тварца нашага.

Вы вярнуцца да Бога, выяўляючы веру дзіцяці, прымаючы Слова Божае, як
ісціна.

СТАЦЦА Born Again
----------------Многія прапаведуюць, што вы нарадзіліся звыш, прыняўшы Ісуса Хрыста як
свайго Збавіцеля. Тым не менш, гэта не поўная праўда аб выратаванні.
Прыняцце Хрыста як выратавальніка павінна выходзіць за рамкі проста
обливание граззю яго як Госпада.
Ісус сказаў: "Не кожны, размаўляючы Мне:" Госпадзе, Госпадзе ", увойдзе ў
Царства Нябеснае, але той, хто будзе выконваць волю Айца Майго [Бог] у
раі". Матфея 7:21
Ісус абвяргае многія хрысціяне, якія сцвярджаюць, што ён з'яўляецца іх
збавіцелем. Мы не павінны гадаць, чаму, таму што Ісус кажа нам, чаму ў
вершы 23.
Ісус сказаў: "Я абвяшчу ім: [тых, хто адвяргае Хрыста], я ніколі не ведаў
вас; адыдзі ад Мяне, робяць беззаконьне".
Матфея 7:23
Ісуса ІНСТРУКЦЫЯ ПА PAUL
--------------------------Такім чынам, кажучы словамі самога Езуса, мы бачым, што толькі сцвярджаючы
яго, як выратавальніка з нашых вуснаў, не дастаткова, нягледзячы на тое,
што многія людзі прапаведуюць. Павел тлумачыць, цар Агриппа ў Дзеях,
інструкцыі ён атрымаў ад Езуса.
Ісус сказаў: "Зараз я адправіць вам [для язычнікаў], каб адкрыць вочы і
звярнуць іх ад цемры да святла і ад улады сатаны да Бога, каб яны маглі
атрымаць дараванне грахоў і жэрабя тых, хто асвяціў верай у мяне. Дзеі
26:17-18
Такім чынам, на ўвазе Хрыста, у вас ёсць як мінімум чатыры рэчы рабіць, каб
атрымаць спадчыну, якое з'яўляецца вечнай жыцця на нябёсах. Гэта прапанова
я маю на ўвазе.

Чатыры чакання Хрыста
---------------------------

1. Вы адкрываеце вашыя вочы. Гэта азначае, што адкрыць сваё сэрца і слухаць
Бога і Яго Сына Езуса. Што вы прымаеце да сэрца паведамленні ў цяперашні
час надаецца.
2. Вы звярнуліся ад цемры да святла. Гэта азначае, што вы сканцэнтраваны на
шляху Бога, а не на шляху чалавека.
3. Вы ўключае ад улады сатаны да Бога. Гэта азначае, што вы раскайваюцца ў
сваіх грахах і націсніце на сіле Божай. Гэта азначае, што вы вырашылі стаць
адным з Богам і Яго Сына Езуса.
4. Вы асвяціў па веры ў Ісуса. Гэта азначае, што вы зрабілі святой перад
Богам вочы, таму што вы выбралі верыць у Бога, у Адзінароднага Сына Р
чалавека Ісуса Хрыста з Назарэта. Ваша вера затым ідуць паслушэнства.

Даданыя чаканне Бог
---------------------------"Бо так палюбіў Бог свет, што аддаў Сына Свайго Адзінароднага [чалавека]
Сына, каб кожны, хто веруе ў Яго, [Ісус], не загінуў, але меў жыццё
вечнае". Іаана 3:16
Які цудоўны верш гэта, але калі вы спыніліся тут, у Евангеллі ад Іаана, вы
павінны прапусціць паведамленне ў вершы 36.
"Той, хто верыць у Сына [Ісус] мае жыццё вечнае, і той, хто не верыць у
Сына не ўбачыць жыцця, але гнеў Божы застаецца на ім". Іаана 3:36
Некаторыя Бібліі стан апошняй частцы дакладнага ў тым, што гнеў Божы
застаецца на тых, хто не веруе ў Сына. Такім чынам, вы павінны не толькі
верыць у Ісуса, але вы павінны паверыць, што ён вучыў і выконваць Яго
запаведзі.

Ведаючы Бог Хрыста СЕРВИРОВКА
----------------------------Многія хрысціяне былі ўведзеныя ў зман рабіць дактрын і не ведаю, што
Хрыстос Бог служыў. Горш таго, яны памылкова замяніць Хрыста як Бога. Мы
ведаем гэта, таму што штучныя традыцыі называецца "дактрына Тройцы" мае
адмаўляецца фактычным вучэнне Ісуса Хрыста і Паўла ў многіх цэрквах.
Слухайце ўважліва, гэта важна.
Ісус сказаў: "Той, хто верыць у мяне, не ў Мяне верыць, але ў Таго, Хто
паслаў Мяне". Ян 12:44

Калі Вы з'яўляецеся сапраўдным вернікам ў Ісуса, вы слухаць яго словы, і вы
вярнуліся назад да бацьку, Бога нашага. Гэта азначае, што вы спазналі Айца,
Бога Усемагутнага, які вядомы як Яхве, Іеговы, Гасподзь, а таксама указаных
у тэкстах іўрыце 4 сімвалаў YWHW. Гасподзь замяняе YWHW ў Бібліі для
абазначэння Бога.
Ісус сказаў: "я восхожу да Айца Майго і Айцу вашаму, і да Бога Майму і Богу
вашаму." Ян 20:17
Гэта вельмі простыя словы Езуса. Ён кажа пра Богам мы ўсе служаць, у тым
ліку ён сам. Аднак, многія, хто верыць у дактрыну Тройцы, не можам
пагадзіцца з гэтымі словамі, як яны напісаныя. Памылковыя дактрыны цяпер
вычварыцца і сказіць словы Хрыста для вядучых людзей у пекла. Важна ведаць,
што Хрыстос Бог служыў? Так, яна ёсьць, і апостал Павел кажа нам, чаму ў 2
Сол. 1:8.
"Калі Гасподзь Ісус з неба, з Божай анёламі сілы, у палаючы агонь [Хрыстос]
адпомсціць) тыя, хто не ведаюць Бога, а на B) тых, хто не падпарадкоўваецца
Евангелле Госпада нашага Ісуса Хрыста. "
2 Фес 1:08
GET Бог асобу ПРАВА
-----------------------Сем Вучэнне Бібліі:
1. Хрыстос з'яўляецца нашым першасвятары. Габрэяў 7:16-17
2. Ва ўсім, Хрыстос павінен быў быць чалавекам, як яго браты, з тым каб ён
мог быць эфектыўным першасьвятара. Габрэяў 2:17
3. Тыя, хто не вераць Хрыста і паслухмянасць Хрысту сапраўды не
захоўваюцца. Іаана 3:36
4. Хрыстос вучыў нас пакланяцца і служыць толькі Айцец ", яму Богам, і Бога
нашага". Матфея 4:10
5. Хрыстос вучыў нас маліцца толькі да Айца ", яму Богам, і Бога нашага".
Іаана 4:23-24; Матфея 6:06
6. Хрыстос навучыў нас, што ён быў першым з твораў Бога.
Адкрыцьцё 3:14
7. Ёсць сем духаў Божых. Адкрыцьцё 1:04
"Бога бойцеся, [хто такі Ісус і Павел названы бацькам] і аддаў Яму славу,

бо настаў гадзіну суда Яго, прыйшоў, і пакланяюцца Яму стварыў неба і
зямлю, мора і крыніцы водаў." Адкрыцьцё 14:07

PAUL вызначае Бога як бацька
--------------------------------Ісус вучыў нас, што бацька яго Бог і Бог наш. Апостал Павел вучыць нас тое
ж самае, пра Бога, у 1 Карынфянаў кіраўнік 8!
ONE Бога Айца,
"Існуе няма іншага Бога, акрамя аднаго. Нават калі Ёсць так званыя багі,
або на небе ці на зямлі (як Ёсць шмат багоў і спадароў шмат), але для нас
Э.
Існуе толькі адзін Бог, Айцец Якога ўсё, і мы да яго і
Адзін Гасподзь Ісус Хрыстос
Адзін Гасподзь Ісус Хрыстос, Якім ўсё, і праз якога мы жывем ". 1 Кар 8:4-6
Гэта азначае, што мы ад Бога і стварыў ім, але мы жывем у Хрысьце Ісусе, і
па веры ў Хрыста мы паслухмяна Богу.
Гэта наша вера ў Хрыста, што вітае яго духам і Духам Бога яго ў сэрцы. Калі
мы дзейнічаем у веры, не маючы ўсе чалавечыя адказы, дзверы ў нашае сэрца,
адкрывае шырокія нашага Збаўцы Ісуса і Бога свайго. Гэта наш
падпарадкавання Богу, што затым дазваляе нам пераадолець гэты свет.

Становіцца адным духам
---------------------Духі жонкі Джэкі, і я стаў адной плоці. Вядома, мы былі не ў літаральным
сэнсе адна плоць, але і ў духоўным плане мы былі адна плоць. Мы былі ў
адным духу, той жа дух, і з-за гэтага мы думалі, так амаль усе. Мы не
робаты. Абодва бакі маюць розныя меркаванні ў разы, але ўсё ж мы былі ў
асноўным адны думкі.
Таму што мы былі адзін сябар з сябрам, мы часта завяршыла адзін за аднаго
прапановы, і нават ведаў, што іншай думае задоўга да таго, словы былі
сказаныя. Я часта чуў яе голас, які кажа мне, ні чуць яе розум думае пра
мяне. Тое ж самае адбылося з ёй.
Я не магу цалкам растлумачыць гэта з чалавечага пункту гледжання, таму што
гэта духоўная тайна, якая ўваходзіць у гульню, калі любоў сувязяў

з'яўляецца вельмі моцным паміж двума людзьмі. Тым не менш, многія з якіх
узялі на сябе абавязак любові да жыцця можа сведчыць аб здзіўленнем, што
яны былі адной плоці з мужам.
Пасля маёй жонкі Джэкі памерла ў 2003 годзе, я яшчэ мог чуць яе думкі. Я
ведаў, што яна падумае, што ў любой сітуацыі. Напрыклад: "Калі я пацягнуўся
за няправільнае кашулю, я мог бы нават пачуць яе на мой погляд, сказаўшы:"
Вы не можаце насіць гэтую кашулю штаны ".

Даць Богу LOYAL HEART
---------------------Джэкі і я дабраўся да гэтага месца здзіўленнем быць адной плоці, даючы ўсе
нашыя сэрцы адзін з адным. Нашы сэрцы былі здзейсненыя, і безумоўна лаяльна
адзін да аднаго. Бог хоча, не менш, чым закончанага і лаяльных сэрца ад
вас. Калі ваша сэрца верны і абавязаліся HIM, вы будзеце здзіўлены тым,
прыгоды ён прыўнясе ў вашу жыццё.

Перад Богам Шукае LOYAL СЭРЦАМ
----------------------------------------"Таму што вочы Госпада [Бога] хадзіць туды і сюды па ўсёй зямлі, каб
паказаць сябе моцным ад імя тых, чыё сэрца верны [здзейсненых] да Яго". 2
Паралипоменон 16:9
Падумайце пра гэта! Усемагутны Бог пакажа сябе моцным ад вашага імя, калі
вы дасце яму верным сэрцам. Усё пачынаецца, калі вы проста адкрыць сваё
сэрца з верай Яго Сына Езуса.

Мы нараджаемся ізноў праз слова Божае
----------------------------------------Вы зможаце знайсці фразу нарадзіцца звыш ўжываецца ў Бібліі ў трох месцах:
3:03 Яна, 3:07, і, у 01:23 1 Пётр. Ісус казаў Нікадзіма пацвярджае, у
Евангеллі ад Іаана 3:03, што вам трэба, каб нарадзіцца зноў увайсці ў
Царства Божае. У Евангеллі ад Іаана 3:7-8, Ісус пацвярджае, што нарадзіцца
звыш азначае, што вы народжаным ад Духа.
Пітэр вучыць нас, што ўсё "нарадзіцца звыш" праходзіць праз "неподкупный
слова Божае".
"Так як вы, ачысьціўшы душы вашыя да пакаралі ісьціне праз Духа ў шчырую
любоў да братоў, ды любіце адзін аднаго шчыра ад чыстага сэрца, якое,

нарадзіўшыся зноў, а не ад тленнага насеньня, але нятленнага, ад слова
Божага, якая жыве і знаходзіцца вечна.
1 Пятра 1:22-23
____________
PAUL'S FORMULA Born Again
------------------------"Але што сказаць? Слова знаходзіцца побач з Вамі, нават у рот і ў сваім
сэрцы. (Гэта значыць, слова веры, якое мы прапаведуем): калі вы прызнаеце
вуснамі тваімі Ісуса Госпадам і сэрцам тваім вераваць, што Бог уваскрэсіў
Яго зь мёртвых, то выратуеш ". Таму што сэрцам верыць у праведнасьці а
вуснамі вызнаюць на збавеньне ". Рымлянаў 10:8-10

* З двух частак PAUL'S FORMULA Born Again
--------------------------------------I) Вы прызнацца ў рот, што Бог уваскрэсіў зь мёртвых Ісуса [Вы верыце ў
нядзелю], і,
II) Вы верыце ў праведнасьці сэрца да Бога. Вы хочаце рабіць тое, што
правільна ў вачах Бога.
Не прапусціце Частка II
Многія міністэрствы спрыяць паведамленне, што ўсё, што вам трэба зрабіць,
гэта "рот", што Ісус ёсць Гасподзь і Збаўца, і Вы будзеце мець жыццё
вечнае. Цяпер вы бачыце, што Ісус прапаведаваў розныя паведамленні і што
выратаванне формула Паўла ёсць дзве часткі, а не толькі адна частка, дзе вы
"вусны Ісуса як свайго Госпада".
Многія людзі ігнаруюць другой часткі вучэння Паўла!
Той, хто цалкам прымае Хрыстос вяртаецца да Бога, наш Айцец, і пасапраўднаму ведае Бога і тое, што Ісус не Бог. Яны не пакланяцца Ісуса і
нават маліцца Ісуса. Яны падпарадкоўваюцца таму, што Ісус вучыў: Пакланенне
толькі Айцец, Бог наш, і, маліцца толькі Айцец у імя Ісуса. Мы молім Бога,
у імя Ісуса, каб ушанаваць яго ахвяру на крыжы, і таму, што ён наш
настаўнік.
Частка II вера ў нашых сэрцах праўды Божай. Іншымі словамі, мы сталі
паслухмянымі праведнасьці стандартных Бога.

Мінімальныя стандартныя апраўданне

-----------------------------Ісус вучыць Там гэта мінімальны стандарт праведнасьці Мы павінны перавышаць
Перад уваходам неба
Ісус сказаў: "Я кажу вам, што, калі праведнасьці ваша перавышае
праведнасьці кніжнікаў і фарысэяў, то вы не ўвойдзе ў Царства Нябеснае".
Матфея 5:20
У прыведзеным вершы Ісус ясна вучыць нас ёсць мінімальны стандарт
праведнасьці патрапіць на нябёсы. Наша праведнасьці павінна перавышаць
кніжнікаў і фарысэяў. Яны часта рабілі выгляд, каб быць праведны з Богам,
але замест гэтага былі злыя, яны былі крывадушнасць.
Праведнасьці проста азначае, што вам рабіць тое, што правільна ў вачах
Бога. Часта гэта можа быць супрацьпастаўлены як супрацьлеглае таму, што
проста ў вочы чалавека. Мы ведаем, што Бог чакае ад нас, таму што Біблія
кажа нам пра характары Бога і Яго сімпатыі і антыпатыя.

Палюбіў Бога
-----------------------Многія лічаць, што Біблія гэта ўсё аб Ісусе, але гэта не так. Гэтыя людзі
не прызнаюць Езуса быў яшчэ адзін пасыльны ад Бога. Рэальная гісторыя ў
Бібліі вялікую гісторыю аб нашай любові Бога, Які стварыў нас і любіць нас
настолькі, што ён будзе дасылаць і ахвяраваць сваім адзіным чалавекам Сына
ў апошняй спробе, каб даць нам "запрашэньне".
Ісус сказаў: "Я павінен прапаведаваць Царства Божае, і іншым гарадам, таму
што для гэтага я пасланы". Лукі 4:43
"Для многіх ашуканцаў выйшлі ў свеце, якія не прызнаюць Езуса Хрыста,
будучага на мяса. Гэта падманшчык і антыхрыст."
2 John 7
Для таго каб стаць захаваныя, рот павінен прызнацца чалавецтва [бліжэйшыя ў
плоці], смерці на крыжы і ўваскрасення Езуса Хрыста.
"І мы ведаем, што Сын Божы [Ісус Хрыстос] прыйшоў і даў нам разуменне таго,
што мы спазнаем яго [Бога] Айцец, праўда, і мы ў Ім [Бога] Айцец, праўда [,
калі мы], у Яго Сына Езуса Хрыста. Гэта [Бог Айцец] ёсць сапраўдны Бог і
жыццё вечная ".
1-е Іаана 5:20
Калі вы прымаеце Ісуса Хрыста ў сваім сэрцы, як выратавальніка, ён прывёў

вас да свайго Богу. Вы, як я зрабіў Р закахалася ў нашага Бога-Тварца, які
шукае кантакту з намі. На дадзены момант, вы будзеце рады вашай будучай
вечнасьці, і вы хочаце ведаць больш. Вы будзеце галодны да Слову Божаму і
будзе чытаць ўсю Біблію.
Гэта было больш за 31-гадоў таму, што я закахаўся ў Бога. Змагаючыся з
жыццём здавалася бясконцы апавяданне аб маім існаваньні, пакуль у адзін
цудоўны дзень Бог крануў маім жыцці так, што я ведаў, што ён абсалютна
рэальны.
Запрашэнне просіць вас прызнаць, што ёсць яшчэ адбываецца ў гэтай зямнога
жыцця, чым тое, што вашыя пачуцці чалавека можна выявіць. Існуе і іншая бок
гэтай жыцця, духоўную бок. Калі вы сталі зноў нарадзіўся ў духу, вы не
можаце пачаць разумець і калі на тое пайшло, нават ўспрымаюць ўсю праўду,
што існуе ў гэтай зямнога жыцця.
Падзеі ў жыцці адбываецца па многіх прычынах, але часта гэтыя прычыны маюць
духоўную аснову. Бог паслаў Сына Свайго ў якасці канчатковага ахвяру за
грахі чалавецтва. У ходзе гэтага працэсу, Бог пакінуў нам магчымасць выйсці
ў веры.
Выйшаўшы ў веры патрабуе, каб мы адкрываем нашыя сэрцы і дазволіць Дух Бога
і Яго Сына, каб увайсці ў і навучыць нас, па дарозе дадому ў наша жыццё
вечнае. Гэта ваш вечны запрашэнне, і яно можа быць толькі адзін вы калінебудзь атрымаць у гэтым жыцці. Слухайце да Бога.
Бог кажа
---------"Але боящиеся Госпада [Бога] гаварылі адзін з адным, і Гасподзь [Бог]
слухаў і чуў іх, так што, кніга памяці прад абліччам Яго пішацца для тых,
хто баіцца Госпада, і хто медытавала на яго імя. Яны будуць Маімі, кажа
Гасподзь Саваоф, у той дзень, я іх мае каштоўнасці, і буду літаваць іх, як
мілуе чалавек сына свайго, неабходнымi яму. Тады вы павінны зноў ўбачыце
адрозненне паміж праведнікам і бязбожных, паміж тым, хто служыць Богу, і
той, хто не служыць яму.
Малахіт 3:16-18
"Выратаванне Богу нашаму, які сядзіць на троне, і Ягняці [Ісус на правую
руку ад Бога]". Адкрыцьцё 7:11
Ісус сказаў: "Праўду, праўду кажу вам: той, хто чуе слова Маё і вернік у
Яго [Бога, Айца], хто паслаў Мяне, мае жыццё вечнае, і не прыйдуць на суд,
але [ўжо] перайшоў ад смерці ў [вечнае жыццё] ". Іаана 5:24
Калі вы ведаеце Бога, які паслаў Ісус, у вас ужо ёсць вечная жыццё, і вы не

будзеце судзімыя падчас вашай смерці.
Ісус сказаў: "І гэта жыццё вечная, ды ведаюць Цябе [Бога, Айца], адзінага
сапраўднага Бога, і Езуса Хрыста пасланага Табою".
Ян 17:03
Ісус сказаў: "Маё вучэнне не Маё, але яго [Бога, Айца], які паслаў Мяне".
Іаана 7:16
Бог заўсёды хоча лепшага для вашай жыцця. Яго запрашэнне для вечнага жыцця,
не проста пачаць з Езусам. Выраз вялікай любові Бога да вас, можна знайсці
ў чале Езэкііля 18. З самага пачатку гісторыі вы знойдзеце Бога ў надзеі на
наша самае лепшае і спадзявацца, мы проста адвярнуліся б ад злосці і
праведны жыццё.
Праведнасьці ўводзіць нас у зносіны з Богам. Гэта значыць, калі мы сапраўды
сталі яго людзей для вечнасьці.
Гэта выбар на карысць Бога, вераю, ведаючы, што мы проста падарожнікі тут
на часовай зямны шлях. Наш вялікі рашэнне па зямлі, то будзе прымаць той
факт, што Бог існуе, і што жыццё сапраўды выходзіць за рамкі яго існавання.
Ведаючы, у нашых сэрцах, што Ісус уваскрэс, каб воля Божая уваскрэсіць нас.
"Не любіце свету, ні рэчаў у свеце. Калі хто любіць свет, любоў Айца няма ў
ім". 1-е Іаана 2:15
Ісус сказаў: "Гэта дух, які дае жыццё, нічога не плоць прыбытку. Словах,
што я кажу вам, сутнасць дух, і яны жыццё". Іаана 6:63
Я апостала Эдварда. Я пішу, каб дасягнуць душы з запрашэннем Божай вечнае
жыццё. Гэта "запрашэнне" Я ўяўляю тут. Зрэшты, я асабліва пісаць тыя душы,
якія сцвярджаюць, выратавання праз Хрыста, але былі ўведзеныя ў зман
думаць, што Хрыстос ёсць Бог.
Многія хрысціяне не ведаюць Бога, што Хрыстос служыў. Калі гэта вы, ваша
вечная жыццё пад пытаннем. Вы павінны атрымаць права з Богам і адмовіцца ад
адступніцтва Царква, людзі цяпер маліцца і пакланяцца Ісусу, а не Богу, што
Ісус сам служыў і вучыў аб.
Той, хто пакланяюцца Сына Божага, як "Бог Сын" ажыццяўляе ідалапаклонства ў
вачах Бога. Такія людзі на самой справе не захавалі, але замест гэтага ў
"духоўнай гарачай вадой". Пакланенне Ісуса так жа, як пакланенне якойнебудзь святар або пастар. Бог сказаў няма іншага бога, акрамя Яго. Гэта
ўключае ў Яго Сына.
Даследаванне Пісання цытуецца ў гэтай чале [прапанову] вельмі ўважліва.
Хаця ў Духа, Бог даў гэтыя вершы мне ў Вашых інтарэсах. Гэта адносіцца

практычна да любой іншай кіраўнік у гэтай кнізе, як добра. [Я маю на ўвазе
сем канчатковага Times Паведамленні ад Бога кнігі, якія можна знайсці ў
Інтэрнэце па адрасе http://www.sevenmessages.com. Калі ласка, адкрыйце сваё
сэрца да Слову Божаму, і хай Ісус Хрыстос, наш Настаўнік, стаць прыкладам
вы будзеце прытрымлівацца ўсім шляху назад у свой нябесны дом.
Зрабіце гэта, і вы не толькі любіць Езуса і ахвяру ён зрабіў за нашыя грахі
на крыжы, то вам таксама закахацца ў Бога. Вы можаце патэлефанаваць HIM
нябеснага Айца ва ўсіх вашых малітваў.
Апостала МАЛІТВЫ
---------------Нябеснага Айца і Бога майго брата Ісуса Хрыста, Які ёсьць наш Настаўнік,
пачуй маю малітву. Блаславіў ўсякая душа, якая чытае гэты раздзел і адкрыць
свае сэрцы для вашага сына Ісуса, а таксама ваш дух. І для ўсіх, хто
памаліцца наступным малітвай і прыняць вашае запрашэнне, даць ім пакаянне.
Апостал Эдуард
Малітва ACCEPT Божая Запрашэнне
--------------------------------Бога Айца, я прымаю гэтую спецыяльным запрашэнні YOURS да вечнай жыцця на
нябёсах.
Прызнаюся вуснамі маімі, якіх вы уваскрэсіў Ісуса Хрыста з мёртвых, і што
ён першы з многіх людзей, каб воскреснуть быць з вамі, як вашыя сыны і
дочкі.
Я веру ў сваю праўду да сэрца, і я зраблю ўсё магчымае, каб жыць праведнай
жыццём, у тваіх вачах. Я буду прытрымлівацца прыкладу Ісуса і быць верным
да ўласнай смерці.
Бацька, я дзякую вас, што вы і ваш сын стане
мне пераадолець гэты зямнога жыцця. Я ведаю,
і дух твой будзе жыць ва мне накіроўваць маю
шляхоў Гасподніх. [Заўвага: дату і подпіс на

адным са мной, каб дапамагчы
што гэта дасць нам адзін розум
шлях дадому. Навучы мяне Тваіх
малітве да Бога.

Ключом да Пісання
--------------------------Калі вы трымайце сувязь паміж Богам і Яго народжанага чалавека Сына Ісуса
Хрыста, прама, вы зразумееце, ваш Святой Бібліі і Божае запрашэнне да
вечнага жыцця будзе па-сапраўднаму. Гэтая сувязь з'яўляецца ключом да
паспяховай разуменне Слова Божага. Не спрабуйце інтэрпрэтаваць Пісанне
дапамогай дактрыны Тройцы, робіць Ісуса лжецом ў такіх простых вершаў, як

Ян 8:40 і Іаана 20:17. Гэта таксама робіць Павел лжец ў такіх простых
вершы, як 1-я Цімафею 2:05 і 1-я Карынфянаў 8:06.

