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გახსენით Your Heart
------------------

ზუსტად რას ნიშნავს გახსენით თქვენი გულის ღმერთს და მისი ერთადერთი
begotten ადამიანის შვილი იესო? ისე, ეს მართლაც საკმაოდ მარტივია თუ ფიქრობთ
ამის შესახებ. არა ყველას არ გიყვართ განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს "თქვენს
გულში", სადაც სიხარული, ბედნიერება, მწუხარებით კი heartache ან Heartbreak
შეიძლება მოხდეს?
როდესაც თქვენ გადაწყვეტთ მიყვარს ვინმე, თქვენ გახსენით თქვენი გულის ყველა
ემოციებს უკავშირდება, რომ სიყვარულს. იგივე ხდება ღმერთთან. მას სურს იყოს,
რომ განსაკუთრებული ადგილი მოუწოდა შენს გულს. იესო გვაძლევს მეორე შანსი
წინადადება მიერ knocking on კარი ჩვენი გულები ითხოვს ჩვენგან "ქმნის."
გამარჯობა! იცით თუ არა, რომ ცხოვრება იწყება მას შემდეგ, რაც ჩვენი მიწიერი
მოგზაურობა მთავრდება? იცით შესახებ "მოწვევა" ღვთისაგან?
ყველა Your Heart
----------------ღმერთის გამოგზავნილი იესოს შეგვახსენოს, კიდევ ერთხელ, რომ "Kingdom of
Heaven" არსებობს. რომ AfterLife მათთვის, ვინც ხელს repent და დაუბრუნდება
ღმერთს. იესო არ იყო პირველი დაგვეხმარონ ამ მიწვევა ცხორებაჲ საუკუნოჲ.
ღმერთმა თქვა: "თქვენ თავად შეგიძლიათ ME როდესაც ძებნა ME ყველა შენს
გულს!" Jeremiah 29:13
იმისათვის, შეგიძლიათ მოძებნოთ ღმერთმა ყველა შენს გულს, თქვენ უნდა
გვახსოვდეს, რომ ღმერთი არსებობს და ნაბიჯი შევიდა დამალული რწმენის.
"მაგრამ გარეშე რწმენა შეუძლებელია გადაწერეთ თქმით, ამისთვის მას, ვინც მოდის
ღმერთს უნდა, რომ იგი [არსებობს], და რომ ის არის rewarder ვინც მუდმივი
ზრუნვის საგნად ეძებს მას." ებრაელთა 11:6

სწავლება თქვენი რწმენაც
------------------თქვენ მიახლოება ღმერთი თქვენი მთელი გულით ამ რწმენით. სავარჯიშო რწმენა
ნიშნავს თქვენ არ გაქვთ ამ ყველა კითხვებზე პასუხს. თუ თქვენ გქონდათ პასუხი,
თქვენ არ უნდა განახორციელოს რწმენა / იმედი.
"ახლა რწმენა არის ნივთიერება რამ იმედი აქვს, მტკიცებულება რამ არ უნახავს."
ებრაელთა 11:1
"ლიტერატურა მოდის by მოსმენა და მოსმენა მიერ სიტყვა ღმრთისა". რომაელთა
10:17

10:17
კიდევ იცით ღვთის სიტყვის, ადვილია მისი განახორციელოს რწმენა. მხოლოდ
სავარჯიშო რწმენა შეიძლება გახდეს ხელახლა დაიბადა. იყავით პირველი დაიბადა
ქალის [ხორცია]. სულ დაიბადა ერთხელ ნიშნავს, რომ თქვენ ხართ დაიბადა of
Spirit მიერ დაბრუნებას და აღიარებით, თქვენი ღმერთი, ჩვენი შემქმნელი.
თქვენ დაბრუნება ღვთის მიერ მინიჭებული რწმენა ბავშვის, მიღებით ღვთის
სიტყვის, როგორც ჭეშმარიტება.

გავხდე დაიბადა Again
----------------ბევრი იქადაგა, რომ თქვენ დაიბადა ერთხელ მიღებით, იესო ქრისტე, როგორც შენი
მხსნელი. თუმცა, ეს არ არის სრული სიმართლე გადარჩენისათვის. მიღების ქრისტე,
როგორც მხსნელი უნდა სცილდება მხოლოდ mouthing მას როგორც უფალი.
იესომ განაცხადა: "არა ყველას, ვინც ამბობს, რომ ჩემთვის," უფალო, უფალო "შევა
Kingdom of Heaven, მაგრამ ის, ვინც არ იქნება ჩემი მამა [ღმერთი] ზეცაში". მათე
7:21
იესო უარყოფს ბევრი ქრისტიანები, რომლებიც აცხადებენ, რომ მათი მხსნელი. ჩვენ
არ უნდა გავიგო, რატომ, იმიტომ, რომ იესო გვეუბნება, ამიტომ ლექსი 23.
იესომ თქვა: "მე ვაცხადებ, რომ მათ [ვინც ქრისტეს უარყოფს], მე არასდროს იცოდა
თქვენ; გამგზავრებას from me, თქვენ რომელიც პრაქტიკას უკანონობას."
მათე 7:23
იესოს ინსტრუქციები, პოლ
--------------------------ასე რომ, იესოს საკუთარი სიტყვებით რომ ვთქვათ, ჩვენ ვხედავთ, რომ მხოლოდ
ამტკიცებს, მას, როგორც მაცხოვრის ჩვენს mouths, საკმარისი არ არის, მიუხედავად
რა ბევრი იქადაგა. პავლე განმარტავს მეფე Agrippa ამ აქტების, ინსტრუქციები მან
მიიღო იესო.
იესომ განაცხადა: "მე ახლა გამოგიგზავნით [to Gentiles] გახსნას საკუთარი
თვალებით და აქციოს ისინი სიბნელე რომ სინათლის; და ძალა სატანა ღმერთს, რომ
მათ შეუძლიათ მიიღონ მიტევება და ცოდვებს და მემკვიდრეობის შორის ვინც
sanctified ავტორი რწმენა ჩემთვის. " აქტების 26:17-18
ასე, ქრისტეს სქემა, თქვენ არანაკლებ ოთხი რამ არ მიიღოს თქვენს მემკვიდრეობას,
რომელიც საუკუნო ცხოვრება ზეცაში. ეს არის მოსაწვევი მაქვს ლაპარაკი.

FOUR მოლოდინი ქრისტეს
--------------------------1. თქვენ გახსენით თქვენი თვალით. ეს იმას ნიშნავს, თქვენ გახსენით თქვენი
გული და მოუსმინოს ღმერთს და მისი შვილი იესო. რომ მიიღოს თქვენი გულის
გაგზავნა ამჟამად მიმდინარეობს გადაეცა.
2. შეგიძლიათ ჩართოთ საწყისი სიბნელე to light. ეს ნიშნავს, რომ თქვენ
ფოკუსირება ღმერთის გზა, არა მამაკაცის გზები.
3. შეგიძლიათ ჩართოთ საწყისი ძალა სატანა ღმერთს. ეს ნიშნავს, რომ თქვენ
repent თქვენს ცოდვებს და ლიბერალიზაცია შევიდა ძალა ღმერთმა. ეს ნიშნავს, რომ
თქვენ გახდეთ ერთ ღმერთთან და მისი შვილი იესო.
4. თქვენ ხართ sanctified მიერ რწმენა იესო. ეს ნიშნავს თქვენთვის კეთდება
წმინდა წინაშე ღმერთის თვალში, რადგან თქვენ არჩეულ სჯერა ღმერთის მხოლოდ
begotten ადამიანის შვილი Ð იესო ქრისტე of Nazareth. თქვენი რწმენა არის
მოყვება მორჩილება.

მორჩილება მოლოდინში ღმერთი
---------------------------"ღმერთის გვიყვარს მსოფლიოს, რომ მან მისი ერთადერთი begotten [ადამიანის]
შვილი, რომ whosoever სჯერა მას [იესო] უნდა, არა წარწყმდეს, არამედ
მარადიული ცხოვრება." იოანე 3:16
რა საოცარი ლექსი ეს არის, მაგრამ თუ თქვენ შეწყვიტეთ აქ John, როგორ თქვენ
ამას გამოგრჩეთ შეტყობინება ლექსი 36.
"მას რომელსა ჰრწმენეს ძე [იესო] აქვს მარადიული სიცოცხლე, და ის, ვინც არ
სჯერა შვილი არ უნდა ნახოთ ცხოვრებაში, მაგრამ Wrath of God abides მას." იოანე
3:36
ზოგიერთი bibles განვაცხადო ბოლო ნაწილი უფრო ნათელი რომ Wrath of God
abides on ვინც არ ემორჩილება შვილი. ამიტომ, თქვენ უნდა არა მხოლოდ
დარწმუნებული იესო, მაგრამ თქვენ უნდა აზრით რა ასწავლიდა და დაემორჩილოს
მის ბრძანებას.

იცის ღმერთი ქრისტე მსახურობდა
----------------------------ბევრი ქრისტიანები უკვე შეცდომაში შეიყვანეს ცრუ დოქტრინების და აღარ იცის

ბევრი ქრისტიანები უკვე შეცდომაში შეიყვანეს ცრუ დოქტრინების და აღარ იცის
ღმერთმა, რომ ქრისტე იყო. უარესი, მათ შეცდომით შემცვლელი ქრისტე, როგორც
მათი ღმერთი. ჩვენ ვიცით, რადგან manmade ტრადიცია რომელსაც ეწოდება "სამების
დოგმატი" აქვს negated ნამდვილი სწავლებას იესო ქრისტეს და პოლ მრავალი
ეკლესია. მოუსმინეთ ყურადღებით, მნიშვნელოვანია.
იესომ განაცხადა: "მას რომელსა ჰრწმენეს ჩემი, თვლის არა ჩემთვის, მაგრამ იგი,
ვინც გაგზავნილი ჩემთვის." ჯონ 12:44
თუ თქვენ ხართ ნამდვილი მწამს იესო, თქვენ მოვუსმინოთ მის სიტყვებს და თქვენ
არ დაბრუნდა მისი მამა, ჩვენი ღმერთი. რაც იმას ნიშნავს, თქვენ იცით, მამა,
ღმერთი ყოვლისშემძლე, რომელიც ცნობილია როგორც იაჰვე, იეჰოვა, უფალი, და
ასევე მითითებული Hebrew ტექსტები მიერ ოთხი სიმბოლო YWHW. უფალი ცვლის
YWHW in bibles უნდა დანიშნოს ღმერთი.
იესომ განაცხადა: "მე ვარ მატება ჩემი მამა და თქვენი მამა, და ღმერთი ჩემი და
თქვენი ღმერთი." ჯონ 20:17
ეს არის ძალიან მარტივი სიტყვებს იესო. ის ლაპარაკობს ღმერთს, ჩვენ ყველა
ემსახურება, მათ შორის თავად. თუმცა, ბევრი გვჯერა სამების დოგმატი, ვერ
მივიღებთ, ეს სიტყვები, რადგან ისინი დაწერილი. Perverse დოქტრინების ახლა
დამახინჯება და Twist სიტყვა ქრისტეს მიზნით წამყვანი ადამიანს ჯოჯოხეთში. არის
თუ არა მნიშვნელოვანი იცოდეს ღმერთმა, რომ ქრისტე იყო? დიახ, არის, და
მოციქული პავლეს გვეუბნება რატომ 2 Thess. 1:8.
"როდესაც უფალი იესო გამოავლინა ზეცით და ღვთის ძლიერი ანგელოზთა, ამ
Flaming fire [ქრისტე იქნება] მიიღოს შურისძიების შესახებ) ვინც არ იცით,
ღმერთი, და B) ვინც არ ემორჩილება სახარება უფლისა ჩუენისა იესო ქრისტე. "
2 Thessalonians 1:8
GET, ღვთის Identity უფლება
-----------------------შვიდი ბიბლიის სწავლებას:
1. ქრისტე არის ჩვენი High Priest. ებრაელთა 7:16-17
2. ყველა ნივთი, ქრისტეს უნდა მიღებულიყო, როგორიცაა მისი ადამიანის ძმა რომ
მას შეუძლია იყოს ეფექტური High Priest. ებრაელთა 2:17
3. ვისაც არ სჯერა ქრისტეს და ემორჩილება ქრისტეს ნამდვილად არ შეინახება. იოანე
3:36
4. ქრისტეს გვასწავლა, რომ თაყვანისცემა და ემსახურება მხოლოდ მამა, "მისი
ღმერთი და ჩვენი ღმერთი". მათე 4:10

ღმერთი და ჩვენი ღმერთი". მათე 4:10
5. ქრისტეს გვასწავლა ვილოცოთ მხოლოდ მამა, "მისი ღმერთი და ჩვენი ღმერთი".
იოანე 4:23-24; მეთიუ 6:6
6. ქრისტეს გვასწავლა, რომ იგი იყო პირველი ღვთის შემოქმედება.
გამოცხადება 3:14
7. არსებობს შვიდი ალკოჰოლური ღმრთისა. იოანეს გამოცხადება 1:4
"შიში God [რომელიც იესო და პოლ იდენტიფიცირებული მამა] და მისცეს დიდება
მას, ამისთვის საათი HIS განაჩენი დადგა; და თაყვანი HIM რომლებმაც ცაში და
დედამიწაზე, ზღვასა და წყაროები წყალი." გამოცხადება 14:7

პოლ აყალიბებს ღმერთი AS მამა
--------------------------------იესო გვასწავლა, რომ მამა მისი ღმერთი და ჩვენი ღმერთი. მოციქული პავლეს
გვასწავლა იგივე ღმერთის შესახებ 1 კორინთელთა მიმართ თავი 8!
ONE ღმერთი, მამა
"არ არსებობს სხვა ღმერთი, მაგრამ ერთი. კიდევ თუ არსებობს ეგრეთ წოდებული
ღმერთები, თუ არა ზეცაში და დედამიწაზე (როგორც ბევრი ღმერთები და ბევრი
Lords), მაგრამ ჩვენთვის E
არსებობს მხოლოდ ერთი ღმერთი, მამა, რომელთაგან ყველაფერი და ჩვენ მას; და
ONE უფალი, იესო ქრისტე
ერთი უფალი იესო ქრისტე, რომლის საშუალებით ყველა რამ, და საშუალებით
რომელთანაც ჩვენ ვცხოვრობთ. "1 კორინთელთა 8:4-6
ეს იმას ნიშნავს, ჩვენ ღვთის და მის მიერ შექმნილი, მაგრამ ჩვენ ვცხოვრობთ
საშუალებით ქრისტე იესო და რწმენა ქრისტე ჩვენ მორჩილი ღმერთს.
ეს არის ჩვენი რწმენა ქრისტეს, რომ მიესალმება მისი სული და სული მისი ღმერთი
ჩვენს გულში. როდესაც ჩვენ მოქმედებს რწმენის გარეშე ყველა ადამიანის პასუხი,
კარი ჩვენი გულის ხსნის ფართო ჩვენი მაცხოვრის იესო და თავის ღმერთს. ეს არის
ჩვენი მორჩილება ღმერთი რომ მაშინ საშუალებას იძლევა იმისათვის, რომ
გადავლახოთ მსოფლიო.

სულ ერთი სული
----------------------

სული ჩემი ცოლი ჯეკი და გავხდი ერთი ხორცი. რა თქმა უნდა, ჩვენ არ ვიყავით
ფაქტიურად ერთი ხორცია, მაგრამ სულიერი თვალსაზრისით ჩვენ ერთი ხორცი. ჩვენ
ამავე აზრით, იგივე სულისკვეთებით და ამის გამო გვეგონა ერთნი თითქმის
ყველაფერი. ჩვენ არ ვართ რობოტები. ორივე ჩვენგანს ჰქონდა განსხვავებული აზრები
at ჯერ, მაგრამ მაინც, ჩვენ ძირითადად ერთი გონებაში.
რადგან ერთი და იგივე იყო ერთმანეთთან, ჩვენ ხშირად დასრულდა ერთმანეთის
სასჯელი კი იცოდა რა სხვა იყო ფიქრი სანამ რომელიმე სიტყვა იყო წარმოთქმული.
მე ხშირად ვერ მოისმენს მის ხმას საუბარი ჩემთან ან მოისმენს მის გონებას ფიქრი
ჩემთვის. იგივე მოხდა მას.
მე ვერ მთლიანად ხსნის ადამიანის თვალსაზრისით, რადგან სულიერი საიდუმლო,
რომელიც ძალაში play როცა სიყვარულს ობლიგაციების ძალიან ძლიერი შორის ორი
ადამიანი. თუმცა, ბევრი ის ვალდებულების "სიყვარული სიცოცხლეში შეიძლება
ჩვენების მიცემას რომ wonderment, რომ ისინი ერთი ხორცი მათი მეუღლეები.
შემდეგ ჩემი მეუღლის ჯეკი გარდაიცვალა 2003 წელს, მე შესაძლოა ისევ ისმის მისი
ფიქრები. ვიცოდი, რა იგი არ ფიქრობს ყველა სიტუაციაში. მაგალითად: როდესაც
მიღწეულ იქნა არასწორად პერანგი, შემეძლო ისმის მისი ჩემს გონებაში აღნიშნა:
"თქვენ არ აცვიათ, რომ პერანგი იმ შარვალი.

მისცეს ღმერთი ერთგული გული
---------------------ჯეკი და მე მივიღე ამ ადგილის wonderment ყოფნის ერთი ხორცია მიერ აძლევდა
ყველა ჩვენი გულის ერთმანეთს. ჩვენი გულები, იყო ერთგული და უდავოა
ერთგული ერთმანეთს. ღმერთს სურს მეტი არაფერი ჩაიდინა და ერთგული გულის
from you. თუ თქვენი გულის არის ერთგული და მისთვის, თქვენ გაოცებული at
სათავგადასავლო ბატონი მოიტანს თქვენს ცხოვრებაში.

თვალში ღმერთი ეძებს ერთგული გულები
----------------------------------------"For თვალში უფალი [ღმერთი] გაუშვით მიმართულებით და პირიქით მთელ
დედამიწაზე, რათა ვაჩვენოთ თავს ძლიერი სახელით, რომელთა გული ერთგულ
[ჩადენილი] მას." 2 ქრონიკები 16:9
იფიქრეთ ამის შესახებ! ღმერთი ყოვლისშემძლე გამოჩნდება თავს ძლიერი თქვენი
სახელით, თუ აძლევს ერთგულ გული. ყველაფერი იწყება, როდესაც უბრალოდ
გახსენით თქვენი გულის in რწმენა, რომ მისი შვილი იესო.

WE იბადება ერთხელ მეშვეობით WORD ღმრთისა
----------------------------------------თქვენ იპოვით ფრაზა დაიბადა კვლავ გამოიყენება ბიბლია სამ ადგილას: იოანე 3:3,
3:7; და, 1 პეტრე 1:23. იესო ესაუბრებიან Nicodemus ადასტურებს იოანე 3:3 რომ
თქვენ უნდა დაიბადა ისევ შეიყვანოთ სასუფეველი ღმრთისაჲ. იოანე 3:7-8, იესო
ადასტურებს, რომ მიმდინარეობს დაიბადა ერთხელ ნიშნავს, რომ თქვენ ხართ
დაიბადა of Spirit.
პიტერ გვასწავლის, რომ გახდეს "დაბადებული ერთხელ" მოდის საშუალებით
"incorruptible სიტყვა ღმრთისა".
"მას შემდეგ, თქვენ გაწმენდილი თქვენი სულები obeying სიმართლე საშუალებით
სული ამ გულწრფელი სიყვარულით ძმა, უყვართ ერთმანეთი fervently ერთად
სუფთა გულის მქონე დაიბადა ერთხელ, არა corruptible სათესლე მაგრამ
incorruptible მეშვეობით სიტყვა ღმრთისა, რომელიც ცხოვრობს და abides
სამუდამოდ. "
1 პეტრე 1:22-23
____________
პავლეს დაიბადა ერთხელ ფორმულა
------------------------"მაგრამ რას ამბობენ? 'სიტყვა ახლოს თქვენ კი თქვენი პირის ღრუს და თქვენს
გულში." (ანუ, სიტყვა რწმენის რაც ჩვენ იქადაგა): რომ თუ აღიარებენ თქვენი
პირის ღრუს უფალი იესო და გვჯერა შენი გული რომ ღმერთმა დააყენა მას
მკუდრეთით, თქვენ შეინახება. განკუთვნილია იმ გულის ერთი მიიჩნევს, რომ
righteousness და პირის ღრუს აღიარება გაკეთდა გადარჩენისათვის. " რომაელთა
10:8-10

* ორ ნაწილად, პოლ არის დაბადებული ერთხელ ფორმულა
--------------------------------------I) თქვენ ვაღიაროთ თქვენი პირის ღრუს, რომ ღმერთი დააყენა იესო მკვდრეთით
[თქვენი აზრით წელს აღდგომა]; და,
II) თქვენ გვჯერა შენი გულის უთხრა ღმერთის righteousness. გსურთ თუ რა
უფლება ღმერთის თვალში.
არ გამოგრჩეთ ნაწილი II
ბევრი სამინისტროების ხელშეწყობა გაგზავნა, რომ ყველა თქვენ უნდა გააკეთოთ, ის
არის "mouth", რომ იესო არის თქვენი უფალი და მხსნელად და თქვენ შემდეგ

ბევრი სამინისტროების ხელშეწყობა გაგზავნა, რომ ყველა თქვენ უნდა გააკეთოთ, ის
არის "mouth", რომ იესო არის თქვენი უფალი და მხსნელად და თქვენ შემდეგ
საუკუნო ცხოვრება. თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ, რომ იესო ქადაგებდა სხვადასხვა
გაგზავნა და პავლეს ხსნა formula არის ორი ნაწილისაგან და არა მხოლოდ ერთი
ნაწილის, სადაც "mouth იესო, როგორც შენი უფალო".
ბევრი ხალხი იგნორირებას ნაწილი II-Paul's სწავლების!
ვინც მთლიანად იღებს ქრისტეს ბრუნდება უკან ღმერთს, ჩვენი მამა, და მართლაც
იცის ღმერთი და ის ფაქტი, რომ იესო არის ღმერთი. ისინი არ თაყვანისცემა იესო ან
თუნდაც ევედრე იესო. მათ ემორჩილება რა იესო ასწავლიდა მათ თაყვანი მხოლოდ
მამა, ჩვენი ღმერთი და, ევედრე მხოლოდ მამა იესოს სახელით. ვლოცულობთ, რომ
ღმერთი იესოს სახელით, რათა პატივი მისი მსხვერპლი ჯვარზე და რადგან ის ჩვენი
მასწავლებელი.
ნაწილი II არის რწმენა ჩვენი გულები უთხრა ღმერთის righteousness. სხვა
სიტყვებით რომ ვთქვათ, ჩვენ გახდა მორჩილი ღვთის righteousness სტანდარტი.

მინიმალური RIGHTEOUSNESS სტანდარტული
-----------------------------იესო გვასწავლის იყოს მინიმუმ Righteousness სტანდარტული ჩვენ უნდა
აღემატებოდეს სანამ Heaven
იესომ თქვა: "For I აცხადებენ, რომ თქვენ, რომ თუ თქვენი righteousness
აღემატება righteousness of მწიგნობარნი და ფარისევლებს, თქვენ მიერ არ
საშუალებით შეიყვანეთ Kingdom of Heaven". მათე 5:20
აღნიშნულ ლექსი, იესო ნათლად გვასწავლის იყოს მინიმუმ righteousness
სტანდარტის მოხვდება სამოთხეში. ჩვენი righteousness უნდა აღემატებოდეს, რომ
საქართველოს მწიგნობარნი და ფარისევლებს. ისინი ხშირად პრეტენზია სრულიად
საფუძვლიან ღმერთთან, არამედ იყო ბოროტი; ისინი hypocrites.
Righteousness უბრალოდ ნიშნავს, თქვენ რა უფლება ღმერთის თვალში. ხშირად ეს
შეიძლება იყოს კონტრასტში როგორც საპირისპირო, რა არის სწორი მამაკაცის თვალში.
ჩვენ ვიცით, რა ღმერთი მოელის ჩვენთვის, რადგან ბიბლია გვეუბნება, ყველაფერი
ღვთის ხასიათი და მისი მოსწონს და არ მოსწონს.

Falling In Love With God
-----------------------ბევრი მჯერა ბიბლიის ყველაფერი არის იესო, მაგრამ ეს ასე არ არის. ამ ხალხს ვერ
აღიარებენ იესო სხვა მესენჯერი ღვთისაგან. ნამდვილი ამბავი ამ ბიბლია დიდი
სიყვარულის ამბავი ჩვენი ღმერთი რომელიც შეიქმნა ჩვენთვის და გვიყვარს ჩვენ ასე

აღიარებენ იესო სხვა მესენჯერი ღვთისაგან. ნამდვილი ამბავი ამ ბიბლია დიდი
სიყვარულის ამბავი ჩვენი ღმერთი რომელიც შეიქმნა ჩვენთვის და გვიყვარს ჩვენ ასე
რომ უახლოეს საათებში და გავწირავთ მისი ერთადერთი ადამიანის შვილი საბოლოო
მცდელობა გვაძლევს "მოწვევა".
იესომ განაცხადა: "მე უნდა იქადაგეს სასუფეველი ღმრთისაჲ, რომ სხვა ქალაქში,
ასევე, რადგან ამ მიზნით მე არ გაიგზავნა." ლუკა 4:43
"მრავალი deceivers არ გავიდნენ შევიდა მსოფლიოს რომლებიც არ აღიარებენ იესო
ქრისტე, როგორც შემოდიოდნენ ხორცია. ეს არის deceiver და Antichrist."
2 იოანე 7
გახდეს გადაარჩინა, თქვენი პირის ღრუს უნდა ვაღიაროთ, კაცობრიობის
[შემოდიოდნენ ხორცია], სიკვდილით ჯვარზე და აღდგომა იესო.
"ჩვენ ვიცით, რომ ძე ღმრთისა [იესო ქრისტე] მოვიდა და მოგვცა იმ აზრს, რომ
ჩვენ შეიძლება ვიცით HIM [ღმერთი მამა] ვინ არის სიმართლე და ჩვენ ამ HIM
[ღმერთი მამა] ვინ არის ნამდვილი , [თუ ჩვენ] წელს მისი შვილი იესო ქრისტე. ეს
[ღმერთი, მამა] არის ჭეშმარიტი ღმერთი და ცხორებაჲ საუკუნოჲ. "
1 იოანე 5:20
თუ თქვენ ღებულობთ იესო ქრისტე თქვენს გულში, როგორც მაცხოვრის, მან
მოიტანა თქვენ დაბრუნდა ღმერთი. თქვენ, ისევე როგორც მე ეს Ð დაეცა in love
ჩვენი შემოქმედი ღმერთი ვინც ეძებს პროგრამა ჩვენთან. ამ მომენტში, თქვენ უნდა
აღელვებს თქვენი მომავალი მარადიულობისა და თქვენ გინდათ გაიგოთ უფრო მეტი.
თქვენ უნდა იყოს მშიერი და ღვთის სიტყვის და წაკითხული მთელი ბიბლია.
ეს იყო მეტი 31 წლის წინ, რომ მე დაეცა სიყვარულის ღმერთი. იბრძოდა ერთად
ცხოვრება ჩანდა, რომ არასოდეს მთავრდება ამბავი ჩემი არსებობის, სანამ ერთ დღეს
ღმერთმა შეეხო ჩემს ცხოვრებაში ისე, რომ მე აბსოლუტურად ვიცოდით იყო
ნამდვილი.
მოწვევა სთხოვს თქვენ აღიარებთ, რომ არსებობს კიდევ ხდება ამ მიწიერი ცხოვრების
გარდა იმისა, რაც თქვენი ადამიანის senses შეუძლია აღმოაჩინოს. კიდევ არის სხვა
მხარე ამ ცხოვრებაში, სულიერი მხარე. თუ თქვენ ხდებით დაიბადა კვლავ სული,
თქვენ არ შეგიძლიათ დაიწყება გაგება ან თუ საქმე კი აღიქვამს სრული სიმართლე,
რომ არსებობს ამ მიწიერ ცხოვრებაში.
მოვლენები ცხოვრებაში მოხდეს სხვადასხვა მიზეზის გამო, მაგრამ ხშირად იმ
მიზეზებზე არ სულიერი საფუძველზე. ღმერთის გამოგზავნილი მისი ვაჟი, როგორც
საბოლოო თავგანწირვის იმ ცოდვა კაცობრიობის. ამ პროცესში, ღმერთი არ გვაძლევს
შესაძლებლობას, რომ მხარე გამოდის ამ რწმენით.
სტეპინგზე out in რწმენა მოითხოვს, რომ ჩვენ გახსენით ჩვენი გულები და
საშუალებას სული ღმრთისა და მისი შვილი შემოსვლა და გვასწავლოს გზა მთავარი

სტეპინგზე out in რწმენა მოითხოვს, რომ ჩვენ გახსენით ჩვენი გულები და
საშუალებას სული ღმრთისა და მისი შვილი შემოსვლა და გვასწავლოს გზა მთავარი
ჩვენს საუკუნო ცხოვრება. ეს შენი საუკუნო მოწვევა და ეს შეიძლება იყოს მხოლოდ
ერთი თქვენ არასოდეს მიიღოთ ამ ცხოვრებაში. მოუსმინეთ ღმერთი.
ღმერთი საუბრობს
---------"მაშინ, ვისაც ეშინია უფალი [ღმერთი] ესაუბრა ერთმანეთს და უფალი [ღმერთი]
მოისმინა და მოისმინეს მათი; ისე, წიგნი ხსოვნის დაიწერა, სანამ მას ვინც ეშინიათ
უფალი და ვინ meditate მისი სახელი." მათ უნდა მაღაროს, ამბობს უფალი
ჰოსტების, დღეს რომ მე რომ მათ ჩემი სამკაულებს, და მე დაიშურებს, როგორც
კაცი მალავდნენ საკუთარ შვილს, რომელიც ემსახურება მას. " მაშინ თქვენ უნდა
ისევ discern შორის სრულიად საფუძვლიან და ბოროტი შორის, ვინც ემსახურება
ღმერთს და ვინც არ ემსახურება მას. "
Malachi 3:16-18
"Salvation ეკუთვნის ჩვენი ღმერთი, რომელიც ზის ტახტზე, და Lamb [იესო at
მარჯვენა ხელი ღმერთი]." გამოცხადება 7:11
იესომ თქვა: "ყველაზე assuredly, მე ვამბობ, რომ თქვენ, ის ვინც ესმის ჩემი
სიტყვა და ჰრწმენეს იგი [ღმერთი მამა] რომლებიც გაიგზავნა ჩემთვის აქვს
მარადიული სიცოცხლე, და არ უნდა მოვიდეს გადაწყვეტილება, მაგრამ [უკვე]
გავიდა გარდაცვალების ენაზე [მარადიული] ცხოვრება. " იოანე 5:24
თუ იცით, ღმერთი რომელიც გაგზავნილი იესო, თქვენ უკვე საუკუნო ცხოვრება და
თქვენ არ შეფასდება დროს თქვენი სიკვდილი.
იესომ განაცხადა: "ეს არის საუკუნო ცხოვრება, რომ ისინი შეიძლება იცოდეს YOU
[ღმერთი მამა], ერთადერთი ჭეშმარიტი ღმერთი და იესო ქრისტე, რომელსაც თქვენ
არ გაიგზავნება."
იოანე 17:3
იესომ განაცხადა: "ჩემი მოძღვრება არ არის ნაღმი, მაგრამ მისი [ღმერთი მამა]
რომლებიც გაიგზავნა ჩემთვის." იოანე 7:16
ღმერთი ყოველთვის სურდა საუკეთესო თქვენი ცხოვრება. HIS მოწვევა საუკუნო
ცხოვრება არ დავიწყო და იესო. გამოხატულება ღვთის დიდი სიყვარული შეგიძლიათ
იხილოთ ამ ეზეკიელი თავი 18. დასაწყისიდან ისტორიაში თქვენ იპოვით ღვთის იმედი
ჩვენი საუკეთესო და იმედოვნებს, ჩვენ იქცევა დაშორებით wickedness და ცხოვრების
righteousness.
Righteousness მოაქვს ჩვენთვის შევიდა სტიპენდია ღმერთთან. რომ, როდესაც ჩვენ
მართლაც გახდეს თავისი ხალხის მარადისობა.
ეს არის არჩევანი ღმერთს, ამ რწმენით, როცა ცნობილია, რომ ჩვენ უბრალოდ

ეს არის არჩევანი ღმერთს, ამ რწმენით, როცა ცნობილია, რომ ჩვენ უბრალოდ
მოგზაურთა აქ დროებით მიწიერი მგზავრობისას. ჩვენი დიდი გადაწყვეტილება
დედამიწაზე იქნება მიიღოს რეალობა, რომ ღმერთი არსებობს და რომ ცხოვრება
ნამდვილად გასცდება ამ არსებობა. იცის ჩვენი გული, რომ როგორც იესო ელცინმა,
ასე იქნება ღვთის resurrect ჩვენთვის.
"არ უყვართ მსოფლიოში ან რამ მსოფლიოში. თუ ვინმეს უყვარს მსოფლიოში,
სიყვარულით მამა არა მას." 1 იოანე 2:15
იესომ განაცხადა: "ეს არის სული რომელიც იძლევა ცხოვრების ხორცია მოგება
არაფერს. სიტყვები რომ საუბრობენ, თქვენ სული, და მათ ცხოვრებაში." იოანე 6:63
მე ვარ მოციქული ედვარდ. მე ჩაწერის მივაღწიოთ სულის მქონე ღმერთის მოწვევით
ცხორებაჲ საუკუნოჲ. ეს არის "მოწვევა" წარმოგიდგენთ აქ. თუმცა, მე
განსაკუთრებით ჩასაწერი იმ სულები, რომლებიც აცხადებენ, ხსნა საშუალებით
ქრისტე, მაგრამ არ იქნა შეცდომაში შეიყვანეს იფიქრონ, რომ ქრისტე ღმერთია.
ბევრი ქრისტიანები არ ვიცი, ღმერთი რომ ქრისტე იყო. თუ ეს თქვენ, თქვენი
საუკუნო სიცოცხლე კითხვა. თქვენ უნდა გაიაროთ უფლება ღმერთთან და უარყოფილ
ეკლესია განდგომილობა, რომელიც ხალხს ახლა ლოცვა უნდა და worshipping იესო
ნაცვლად ღმერთს, რომ იესო თავად იყო და ასწავლიდა ჩვენს შესახებ.
ვინც worships ძე ღმრთისა, როგორც "ღმერთის შვილი" ჩაიდენს idolatry ღვთის
თვალში. ასეთი ადამიანები არ არიან ნამდვილად გადარჩენილია, არამედ ვართ
"სულიერი ცხელი წყლით. თაყვანისცემა იესო არის იგივე, რაც worshipping
ნებისმიერი მღვდელი ან პასტორი. ღმერთმა თქვა, რომ არც ერთ სხვა ღმერთის
გარდა მას. რომელიც მოიცავს მისი შვილი.
სასწავლო Scriptures მოჰყავს ამ თავში [მოწვევა] ძალიან ფრთხილად. ხოლო
სული, ღმერთმა მისცა ამ Scriptures ჩემთვის თქვენს სასარგებლოდ. რომ
ვრცელდება ფაქტიურად ყველა სხვა თავში ამ წიგნში ასევე. [მე მხედველობაში შვიდი
End-Times შეტყობინებები ღმერთი წიგნი, რომელიც შეგიძლიათ იხილოთ online at
http://www.sevenmessages.com. გახსენით თქვენი გულის ღვთის სიტყვისა და ნება
იესო ქრისტე, ჩვენი მასწავლებელი გახდა, მაგალითად დაიცვას ყველა გზა უკან
საკუთარი ზეციური სახლში.
ნუ ეს და თქვენ არა მხოლოდ მიყვარს იესო და თავგანწირვის მან ჩვენი ცოდვები
ჯვარზე, მაშინ თქვენ თქვენთვის სიყვარული ღმერთი. შეგიძლიათ დარეკოთ HIM
ზეციური მამის ყველა თქვენი ლოცვა.
მოციქული'S Prayer
---------------ზეციური მამის და ღმერთი ჩემი ძმა იესო ქრისტე, რომელიც ჩვენი მასწავლებელი,
გაიგეთ ჩემი ლოცვა. ჩვენი მფარველი, გაუმარჯოს ყველა სული რომ წერია ამ თავში

ზეციური მამის და ღმერთი ჩემი ძმა იესო ქრისტე, რომელიც ჩვენი მასწავლებელი,
გაიგეთ ჩემი ლოცვა. ჩვენი მფარველი, გაუმარჯოს ყველა სული რომ წერია ამ თავში
და ქმნის მათი გული თქვენი შვილი იესო და ასევე თქვენი Spirit. და ყველას,
ვინც ლოცულობდა prayer ქვემოთ და მიიღოს თქვენი მოსაწვევი, მიანიჭოს მათ
მონანიება.
მოციქული Edward
ლოცვა მიიღოს ღვთის მოწვევა
--------------------------------მამა ღმერთი, მე ვეთანხმები ამ სპეციალური მიწვევით თქვენს ხელშია საუკუნო
ცხოვრება ზეცაში.
ვაღიარებ, რომ ჩემს პირის ღრუს, რომ დააყენა იესო ქრისტე მკვდრეთით და რომ ის
არის პირველი მრავალი ადამიანი უნდა ელცინმა იყოს თქვენთვის, როგორც თქვენი
შვილები.
მჯერა, რომ ჩემი გული უთხრა righteousness და მე ყველაფერს გავაკეთებ
იმისათვის, რომ ცხოვრება სრულიად საფუძვლიან ცხოვრების Your Eyes. მე მოჰყვება
მაგალითად იესო და იყოს ერთგული უთხრა ჩემი სიკვდილი.
მამა, მადლობას მოგახსენებთ იმისათვის, რომ თქვენ და თქვენი შვილი იქნება ერთი
ჩემთან ერთად რათა დავეხმარ ო ჩემს გადავლახოთ მიწიერი ცხოვრება. ვიცი, რომ ეს
კიდევ უფრო გააძლიერებს ჩვენს ერთი გონებაში და თქვენს Spirit იქნება dwell
ფარგლებში მომეცით გაუძღვება ჩემი გზა სახლში. ასწავლოს Me Your გზა უფალი.
[შენიშვნა: ხელმოწერა და თარიღი შენს ლოცვას ღმერთს.

ძირითადი ნების დართვა წერილი
--------------------------თუ თქვენ გაქვთ ურთიერთობას ღმერთს და HIS begotten ადამიანის შვილი იესო
ქრისტე სწორი, თქვენ გაეცნობით თქვენი ბიბლიაზე და ღვთის მიწვევა საუკუნო
ცხოვრების იქნება რეალურ. ეს ურთიერთობა არის გასაღები წარმატებით გაგებით
ღვთის სიტყვის. ნუ შეეცდებით ინტერპრეტაცია წერილი გამოყენებით სამების
დოგმატი, ეს ქმნის იესო მატყუარა ასეთ უბრალო ლექსები, როგორც იოანე 8:40 ჯონ
20:17. იგი ასევე იძლევა პოლ მატყუარა ასეთ უბრალო ლექსები, როგორც 1 Timothy
2:5 და 1 კორინთელთა 8:6.

