Поканата
-------------Ето, Исус стои на вратата на сърцето си и удари. Ако чуете гласа му и ще
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стане едно с тях. Те ще ви помогнат да се преодолее този земен живот, така
че можете да бъдете с тях в небето за вечен живот, когато земния си
пътуването завършва.
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Отвори сърцето си
-----------------Точно какво означава да отвориш сърцето си към Бога и Неговия Единороден

Син Исус човека? Е, това е наистина доста прости, ако мислите за това. Не
всички те заемат специално място "в сърцето си", където радост, щастие,
тъга и дори болка или мъка може да се случи?
Когато решите да обичаш някого, ти отвори сърцето си за всички чувства,
свързани с тази любов. Същото се случва при Бога. Той иска да бъде в това
специално място, наречено сърцето си. Исус ни дава втори шанс оферта от
чукат на вратата на нашите сърца нас с молба да "отвори."
Здравейте! Знаете ли, че животът започва след нашия земен пътуването
завършва? Знаеш ли какво е "Поканата" от Бога?
Цялото си сърце
----------------Бог изпрати Исус да ни напомня още веднъж, че "небесното царство" е реална.
Това е един задгробния живот за тези, които ще се покаят и да се върнете
обратно към Бога. Исус не е първият, който ни предлагат тази покана за
вечен живот.
Бог казва: "Ти ще ме намери, когато търсите за мен с цялото си сърце!"
Еремия 29:13
За да можете да търсите Бога с цялото си сърце, ще трябва да признае, че
Бог съществува и стъпка в областта на вярата.
"А без вяра е невъзможно да се моля него, защото, който идва при Бога
трябва да вярваме, че Той е [съществува], и че той се възнаграждава онези,
които усърдно търсят него." Евреи 11:06

Упражняване ВЯРА
------------------Можете подход Бог с цялото си сърце с вяра. Упражнение вяра означава, че не
разполагат с всички отговори. Ако сте имали отговорите, може би не трябва
да упражнява вяра / надежда.
"А вярата е същността на нещата надявали, доказателства за неща, които не
се виждат." Евреи 11:01
"Вярата е от слушане, а слушането от Божието слово." Римляни 10:17
Колкото повече знаете Божието Слово, толкова по-лесно е да упражняват
вярата си. Само чрез упражняване на вяра може да ви стане отново родения.
Ти беше първата, родени от една жена] [плът. роден станете отново означава,
че сте роден от Духа, като връща и признава, твоят Бог, нашият Създател.

Вие се върнете към Бог чрез упражняване на вяра на дете, като приемат
Божието Слово, както истината.

СТАНЕТЕ роди отново
----------------Много проповядват, че сте родени отново, като приемат Исус Христос като ваш
Спасител. Това обаче не е пълна истина за спасение. Приемане на Христос
като спасител трябва да надхвърля просто го заустване като Господ.
Исус им каза: "Не всеки, който ми казва," Господи, Господи "ще влезе в
небесното царство, но който върши волята на Отца Ми, [Бог] в небето." Матей
7:21
Исус отхвърля много християни, които твърдят, че той е техният спасител.
Ние не трябва да предполагам, защо, защото Исус ни казва защо в стих 23.
Исус им каза: "Аз ще им заявя [тези хора, които Христос отхвърля], никога
не съм ви познавал; махнете се от Мене вие, които на практика беззаконие."
Матей 7:23
Исус УКАЗАНИЯ ЗА PAUL
--------------------------Така че, по собствените думи на Исус, ние виждаме, че само го твърди, като
спасител с устата си, не е достатъчно, независимо от това, което много хора
проповядват. Павел обяснява на цар Агрипа в актове, инструкциите, той е
получил от Исус.
Исус им каза: "Аз сега да ви изпрати [на езичниците], за да отворят очите и
да ги обърнат от тъмнината към светлината и от властта на Сатана към Бога,
че те могат да получат прошка на греховете и наследство между тези, които
се освещават чрез вяра в мен. " Актове 26:17-18
Така че, в ума на Христос, вие имате най-малко четири неща, за да направя,
за да получи наследството, което е вечен живот в рая. Това е поканата, аз
говоря за.

ЧЕТИРИ очакванията на Христос
--------------------------1. Ти отвори очите си. Това означава, че отвори сърцето си и да слушате към
Бога и Неговия Син Исус. Това ви отведе до сърцето на съобщение вече се

предоставя.
2. Вие се обърнат от тъмнината към светлината. Това означава, че сте се
съсредоточат върху начини Бог, а не върху начините на човека.
3. Вие се върне от властта на Сатана към Бога. Това означава, че сте се
покаят за греховете си и се включи в Божията сила. Това означава, че сте
избрали да станат едно с Бог и Неговия Син Исус.
4. Вие сте осветените, чрез вяра в Исус. Това означава, че са свети пред
Бога на очите, защото сте избрали да вярват в Единороден Син Божий човек Р
Исус Христос от Назарет. Вашата вяра е последвано от послушание.

Подчинението очакване на Бог
---------------------------"Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден [на човека] Син,
че всеки, който вярва в Него [Исус] да не погине, но да има вечен живот."
Йоан 3:16
Какъв прекрасен стих това е, но ако сте спрели тук, в Джон, ще пропуснете
съобщението в стих 36.
"Който вярва в Сина [Исус] е вечен живот, и който не вярва в Сина няма да
види живот, но гнева на Бог пребъдва в него." Йоан 3:36
Някои Библии състояние на последната част ясно, че в гнева на Бог пребъдва
върху онези, които не се подчиняват на Сина. Ето защо, Вие трябва не само
да вярваме в Исус, но трябва да вярваме, това, което той преподава и
изпълняваме Неговите команди.

Познаването на Бог Христос служил
----------------------------Много християни са били подведени от фалшиви доктрини и вече не знам на
Бога, че Христос обслужен. По-лошо, те са погрешно заменя Христос като
техен Бог. Ние знаем това, тъй като традицията предизвикани от човека,
наречен "Тринити доктрина" е обект на отрицание на действителната учението
на Исус Христос и Павел в много църкви. Слушайте внимателно, това е важно.
Исус им каза: "Който вярва в Мене, не вярва в мен, но в Този, Който Ме е
пратил." Йоан 12:44
Ако сте истински вярващ в Исус, да слушате думите му и вие сте се върнали

обратно на баща си, нашия Бог. Това означава ли, Отца, Всемогъщия Бог,
който е известен като Господ, Иеова, Господи, и също са посочени в
текстовете на иврит от четири знака YWHW. Господ заменя YWHW в библията да
посочи Бог.
Исус им каза: "Аз съм възходящ баща си и баща си, и при Моя Бог и вашия
Бог." Йоан 20:17
Това са много прости думи на Исус. Той говори за Бога всички ние служим,
включително и той самият. Въпреки това, много хора, които вярват в
триединството доктрина, не може да приеме тези думи, тъй като те са
написани. Извратени доктрини сега наруши и обрат думите на Христос за
целите на водещите хора в ада. Важно ли е да се знае, че Бог Христос служи?
Да, така е, и апостол Павел ни казва защо в две Thess. 1:8.
"Когато Господ Исус се открива от небето със силни ангели на Бог, в
пламенен огън [Христос ще] да отмъщава на A) тези, които не познават Бога,
и б) тези, които не се покоряват на благовестието на нашия Господ Исус
Христос. "
2 Солунци 1:08
GET Божията самоличност ПРАВО
-----------------------Седем Библията Учението:
1. Христос е нашият върховен жрец. Евреи 7:16-17
2. Във всички неща, Христос трябваше да бъдат направени като си човешки
братя, така че той може да бъде ефективна върховен жрец. Евреи 02:17
3. Тези, които не вярват Христос и се подчиняват Христос не са наистина
спасени. Йоан 3:36
4. Христос ни учи да се покланя и служи само на баща си, "своя Бог и нашия
Бог." Матей 4:10
5. Христос ни учи да се молим само на баща си, "своя Бог и нашия Бог." Йоан
4:23-24; Матей 6:06
6. Христос ни учи, че той е първият на творението на Бог.
Откровение 03:14
7. Има седем Божии духове. Откровение 01:04
"Бойте се от Бога [който Исус и Павел, определени като Отец] и да прославят
него, за часа на Неговото решение е дошъл, и се кланят на Онзи, който е

направил небето и земята, морето и извори на вода." Откровение 14:07

PAUL Определя Бога като Отец
--------------------------------Исус ни научи, че баща му Бог и нашия Бог. Апостол Павел ни учи на едно и
също нещо за Бог в 1 Коринтяни глава 8!
Един Бог, Отец
"Няма друг Бог освен един. Защото, ако има така наричани богове, било на
небето или на земята, (както има много богове, и господари много), но за
нас É
Има само един Бог, Отец на Когото е всичко и ние за него, и
Един Господ, Исус Христос
Един Господ Исус Христос, чрез Когото е всичко, и чрез които живеем. "1
Коринтяни 8:4-6
Това означава, че ние сме от Бога и създадени от него, но ние живеем в
Христа Исуса и чрез вяра в Христа ние сме покорни на Бога.
Това е нашата вяра в Христа, че приветства неговия дух и духът на своя Бог
в сърцето ни. Когато работим с вяра, без да се налага всички човешки
отговори, вратата към сърцето ни отваря широко в нашия спасител Исус и своя
Бог. Това е нашето послушание към Бога, че след това ни позволява да се
преодолее този свят.

Се превръща в един по същество
---------------------Духовете на жена си Джаки и станах една плът. Разбира се, ние не бяхме
буквално една плът, но и в духовно отношение сме една плът. Ние бяхме от
един и същи ум, същия дух и поради това ние решихме, че така на почти
всичко. Ние не са роботи. И двете от нас има различни становища на моменти,
но все пак, ние бяхме основно на един ум.
Защото ние бяхме един с друг, ние често приключи на другата страна,
изречения и дори знае какво другите мислят дълго преди всички думи са
говорил. Аз често се чуваше гласа си говори с мен или чуя мнението си
мислиш за мен. Същото се е появило с нея.
Не може напълно да обясни това в човешки условия, защото това е духовна

мистерия, че влезе в игра, когато една любов е много силна връзка между
двама души. Въпреки това, много хора, които се ангажира да се обичат за цял
живот могат да свидетелстват за учудване, че те са от една плът с техните
съпрузи.
След като жена ми Джаки умира през 2003 г., аз все още може да чуе мислите
си. Знаех това, което тя би помислил, във всяка ситуация. За пример: Когато
стигнах за грешната риза, дори мога да я чуе в съзнанието ми каза: "Не
можеш да нося тази фланелка с тези панталони."

GIVE Иеова лоялен СЪРЦЕТО
---------------------Джаки и аз имам на това място на удивление, че са една плът, като всички от
сърце един на друг. Сърцата ни са ангажирани и безспорно верни един на
друг. Бог не иска нищо по-малко от един ангажимент и лоялни сърце от вас.
Ако сърцето ти е верен и ангажименти към Него, ще бъдете изумени от
приключение Той ще донесе на живота си.

Очите на Бога Търси за лоялни СЪРЦА
----------------------------------------"Защото очите на Господа [Бог] тичам насам-натам през целия свят, за да се
покаже силна за сметка на тези, чиито сърца са лоялни [ангажименти] за
него." 2 Летописи 16:09
Помислете за това! Всемогъщият Бог ще се покаже силна от ваше име, ако му
дам един верен сърце. Всичко започва, когато просто отвори сърцето си с
вяра на сина си Исус.

Ние сме родени отново чрез словото Божие
----------------------------------------Вие ще намерите роден фраза отново използва в Библията на три места: Йоан
3:03, 3:07, и в един 01:23 Петър. Исус говори с Никодим потвърждава в Йоан
03:03, че ще трябва да се роди отново, за да влезе в Божието царство. В
Йоан 3:7-8 Исус потвърждава, че се роди отново означава, че сте роден от
Духа.
Петър ни учи, че да стане "роди отново" идва през "неподкупни Божието
слово."
"Тъй като сте пречистени душите си в подчинение на истината чрез Духа в

искрена любов към братя, обичайте се един друг горещо, с чисто сърце, като
се роди отново, не от тленно семе, но нетленен, чрез Божието слово, което
живее и пребъдва вечно. "
1 Петър 1:22-23
____________
Павел "Born Again" ФОРМУЛА
------------------------"Но това, което се пише?" Думата е близо до вас, дори и в устата ти и в
сърцето си. " (Това е словото на вярата, която проповядва): Признавам, че
ако с устата си Господ Исус и вярвам в сърцето си, че Бог го е възкресил от
мъртвите, ще бъде спасен. Защото със сърце вярва на правдата и с устата
изповед се прави за спасение. " Римляни 10:8-10

* Две части на Павел "Born Again" ФОРМУЛА
--------------------------------------I) Изповяда с устата си, че Бог възкреси Исус от мъртвите [смятате, че във
възкресението] и,
II) вярвате в правда сърцето си към Бога. Искаш ли да правя това, което се
прави в очите на Бога.
Не пропускай Част II
Много министерства насърчаване на съобщение, че всичко, което трябва да
направите, е "устата", че Исус е Господ и Спасител и след това да има вечен
живот. Сега можете да видите, че Исус проповядва различен съобщение и че
Павел спасение формула е от две части, а не само една страна, където
"устата си Исус като Господ."
Много хора пренебрегват част II на преподаване на Павел!
Всеки, който напълно приема Христос се връща обратно към Бога, нашия Отец,
и наистина познава Бога и факта, че Исус не е Бог. Те не се покланят Исус
или дори се молим на Исус. Те се подчиняват това, което Исус им учи:
поклонение само на баща си, нашия Бог, и се моли само от Отца в името на
Исус. Ние се молим на Бог в името на Исус "в чест на неговата жертва на
кръста и защото той е нашият учител.
Част II е вярата в сърцата ни към правдата Божия. С други думи, ние ставаме
послушни на Божията правда стандарт.

МИНИМУМ правда СТАНДАРТ
-----------------------------Исус учи, че има минимум стандарт Праведността Ние трябва да превишава
преди да влезе Рая
Исус им каза: "Защото ви казвам, че ако вашата правда над правдата на
книжниците и фарисеите, ще по никакъв начин не влиза в небесното царство."
Матей 5:20
В горния стих, Исус ясно ни учи, че има минимум правда стандарт, за да
влезе в рая. Нашата правда трябва да надвишава тази на книжниците и
фарисеите. Те често се престорил на праведни пред Бога, но вместо това бяха
твърде нечестиви, те са лицемери.
Праведността просто означава, че правя това, което се прави в очите на
Бога. Често това може да се контрастира като обратното на това, което е
право в очите на човека. Ние знаем, какво Бог очаква от нас, защото
Библията ни казва всичко за Божия характер и неговите интереси и
предпочитания.

Влюбването с Бог
-----------------------Мнозина вярват, че Библията е всичко за Исус, но това не е вярно. Тези хора
не успяват да потвърдя Исус е бил друг пратеник на Бога. Истинската история
в Библията е голяма любовна история за нашия Бог, Който ни е създал и ни
обича толкова много, че той ще изпрати и жертва своя единствен син на
човека в последен опит да ни даде "на поканата."
Исус им каза: "Аз трябва да проповядват Божието царство на другите градове,
тъй като за тази цел аз съм пратил." Лука 04:43
"Защото много измамници излязоха в света, които не изповядват Исус Христос
като произхождащи в меките части. Това е измамник и антихрист."
2 Джон 7
За да стане спасен, устата трябва да призная на човечеството [идващи в
плът], смъртта на кръста и възкресението на Исус.
"И ние знаем, че Божият Син [Исус Христос] е дошъл и ни е дал едно
разбиране, че ние може да го познае [Бог,] баща, който е вярно, и ние сме в
Него [Бог,] баща, който е вярно , [ако искаме] в Неговия Син Исус Христос.
Това [Бог Отец] е истинският Бог и вечен живот. "
1 Йоан 5:20

Ако приемете Исус Христос в сърцето си като спасител, той ви върна към своя
Бог. Имате право, както направих аз Р влюбил в нашия Създател Бога, който
търси общение с нас. В този момент, ще се вълнувам за бъдещето си вечността
и ще искат да знаят повече. Вие ще бъдете гладни за Божието Слово и ще
прочетете цялата Библия.
Той е над 31-години, че аз се влюбих в Бог. Борейки се с живота изглежда
като никога не свършва историята на моето съществуване, докато един ден Бог
докосна живота ми по начин, който аз знаех, че той напълно е реално.
Поканата ви моли да признае, че има повече се случва в този земен живот,
отколкото това, което човешките сетива могат да открият. Има и друга страна
на този живот, една духовна страна. Освен ако не се роди отново в духа, не
можете да започнете да разбирате или за този въпрос дори възприемат пълната
истина, която съществува в този земен живот.
Събитията в живота се случи по много причини, но често тези причини имат
духовен принцип. Бог прати Сина Си като крайна жертва за греховете на
човечеството. В процеса, Бог ни остави възможност да излязат с вяра.
Засилване в вярата изисква да отвори сърцата ни и ще позволи на Духа на Бог
и на сина си да влиза в и ни научи на път за вкъщи към вечния ни живот.
Това е вашият вечен покана и той може да бъде единствената, която никога
няма да получи в този живот. Слушайте Бог.
Бог говори
---------"След това тези, които се бояха от Господа [Бог] говори един на друг, и
Господ [Бог] слушаше и ги чу, така, една възпоменателна книга е написана
преди него за тези, които се боят от Господа, и които медитират върху името
му." Те ще бъдат Мои, казва Господ на Силите, в деня, когато ги MY бижута,
и аз ще ги резервни като човек, резервни части своя син, който го обслужва.
" След това се отново различим между праведен и нечестив, между онзи, който
служи Бог и човек, който не обслужва него. "
Малахия 3:16-18
"Спасението принадлежи на нашия Бог, Който седи на престола и на Агнето
[Исус от дясната страна на Бог]." Откровение 07:11
Исус им каза: "Истина, истина ви казвам, който слуша Моето учение, и вярва
в Него [Бог Отец], който ме прати има вечен живот, и няма да дойде на съд,
но е [вече] преминал от смъртта в [вечен живот]. " Йоан 5:24
Ако знаете Бог, който е изпратил Исус, вече имате вечен живот и няма да

бъдат съдени в момента на смъртта ти.
Исус им каза: "А това е вечен живот, че те може да ви знам [Бог Отец],
единия истинен Бог и Исус Христос, които сте изпратили."
Йоан 17:03
Исус им каза: "Моето учение не е мой, но неговата [Бог Отец] Който Ме е
пратил." Йоан 7:16
Бог винаги е искал най-доброто за вашия живот. поканата му за вечен живот
не е просто започнете с Исус. Израз на голямата любов на Бог за вас могат
да бъдат намерени в глава Езекиил 18. От началото на историята ще намерите
Бог с надеждата за нашите най-добри и се надявам ние да се отвърне от злото
и на живота на правдата.
Праведността ни води в общение с Бога. Това е, когато ние наистина стане
народа си за вечността.
Това е избор за Бога, с вяра, знаейки, че ние сме просто пътници тук на
временна земно пътуване. Нашата голяма решението на земята да се приеме
реалността, че Бог съществува и че животът наистина надхвърля това
съществуване. Знаейки, в сърцата ни, че Исус е бил възкресен, така ще Бог
ни възкреси.
"Не обичам свят или нещата в света. Ако някой обича света, любовта на
бащата не е в него." 1 Йоан 2:15
Исус им каза: "Духът е, който дава живот; плътта печалби нищо. Думите,
които Аз ви говоря, са дух и живот са." Йоан 6:63
Аз съм Апостол Едуард. Аз пиша за постигане души с Божията покана на вечния
живот. Това е "покана" да представя тук. Въпреки това, аз пиша най-вече на
тези души, които твърдят, спасението чрез Христос, но са били подведени да
мислят, че Христос е Бог.
Много християни не познават Бога, че Христос обслужен. Ако това ви се,
вашият вечен живот е под въпрос. Трябва да се прави с Бога и да отхвърли
вероотстъпничество църква, която е хора, които сега се моли да и се
покланят Исус, вместо на Бога, че Исус се служи и да ни научи за.
Всеки, който се покланя на Божия Син като "Бог Син" ангажира
идолопоклонничество в очите на Бога. Тези хора не са наистина спасени, но
са в "духовна топла вода." Поклонение на Исус е същият като поклонението
някой свещеник или пастор. Бог е казал, че няма друг Бог освен Него. Това
включва Сина Му.
Проучване на Библията, цитирани в тази глава [Покана] много внимателно.

Докато в Духа, Бог е дал на тези писания за мен във Ваша полза. Същото важи
и за почти всяка друга глава в тази книга, както добре. [Става дума за
седемте края Брой Съобщения от книгата на Бог, които могат да бъдат
намерени онлайн на http://www.sevenmessages.com. Моля, отвори сърцето си за
Божието Слово и нека Исус Христос, нашия учител, се превърне в пример да
следвате по пътя към вашия собствен небесен дом.
Направете това и вие не само ще обичам Исус и жертвата той направи за
нашите грехове на кръста, вие ще се влюбите в Бога. Можете да го наричат
небесен Отец във всичките си молитви.
Апостол наш
---------------Небесният Отец и Бог на моя брат Исус Христос, Който е нашият учител, чуй
молитвата ми. Благослови всяка душа, която гласи тази глава, както и ще
отвори сърцето си на сина си Исус, а също и за духа си. И за всички, които
се молят на молитва по-долу и да приеме поканата Ви, предоставя им
покаяние.
Апостол Едуард
МОЛИТВА да приеме Божията ПОКАНА
--------------------------------ОТЕЦ Бог, аз приемам тази специална покана на Ваш към вечен живот в рая.
Признавам, с устата си, че ДА, повдигнати Исус Христос от мъртвите, и че
той е първият от много хора да бъдат възкресени за да бъда с вас, като
вашите синове и дъщери.
Аз вярвам в правдата ми сърцето си и аз ще направя всичко възможно, за да
живеете праведен живот в очите ти. Аз ще последват примера на Исус и да се
верни до моята собствена смърт.
Отче, благодаря ти, че ти, синът ще стане едно с мен да ми помогне да се
преодолее този земен живот. Знам, че това ще ни направи на един ум и че
Вашето Дух ще живее в мен да ръководи дома си обратно пътя. Научи ме
постъпките си Господ. [Забележка: Подпишете и поставете дата молитва към
Бога.

НА КЛЮЧОВИ да отключите Писанието
--------------------------Ако държите на връзката между Бога и Неговия родил човек Син Исус Христос
прав, вие ще разберете си Библия и покана от Бога за вечен живот ще бъде на
живо. Тази връзка е ключът към успешното разбиране на Божието Слово. Не се

опитвайте да тълкува Писанието използва Троица доктрина, той прави Исус
лъжец в такива прости стихове като Йоан 08:40 и Йоан 20:17. Той също така
прави Павел лъжец в такива прости стихове като 1 Тимотей 2:05 и 1 Коринтяни
08:06.

