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לפתוח את הלב שלך
-----------------בדיוק מה זה אומר לפתוח את הלב שלך לאלוהים רק האדם שהוליד את בנו ישוע? טוב ,זה
באמת די פשוט ,אם אתה חושב על זה .האם לא כולם אתה אוהב לתפוס מקום מיוחד
"בליבך" שם שמחה ,אושר ,עצב ואפילו כאב לב או שברון לב יכול להתרחש?

באמת די פשוט ,אם אתה חושב על זה .האם לא כולם אתה אוהב לתפוס מקום מיוחד
"בליבך" שם שמחה ,אושר ,עצב ואפילו כאב לב או שברון לב יכול להתרחש?
כאשר אתה בוחר לאהוב מישהו ,אתה פותח את הלב שלך כל הרגשות הקשורים האהבה .אותו
דבר קורה עם אלוהים .הוא רוצה להיות במקום מיוחד שנקרא הלב שלך .אלוהים נותן לנו
להציע הזדמנות שנייה על ידי דפיקות על דלת ליבנו מבקש מאיתנו "לפתוח".
שלום! אתה יודע שהחיים מתחילים אחרי המסע הארצי שלנו מסתיים? האם אתה יודע על
"הזמנה" מאלוהים?
כולם לבך
----------------אלוהים שלח את ישוע כדי להזכיר לנו שוב כי הממלכה "השמים" הוא אמיתי .כי יש חיים
לאחר המוות למי יהיה להתחרט ולחזור חזרה לאל .ישו לא היה הראשון להציע לנו את
ההזמנה לחיי נצח.
אלוהים אמר" :תמצאו אותי כשאתה לחפש אותי עם כל הלב שלך!" ירמיה 29:13
כדי שתוכל לחפש את אלוהים בכל לבבך ,תצטרך להודות שאלוהים קיים ונכנסת לתחום
האמונה.
"אבל בלי אמונה אי אפשר לרצות אותו ,שכן הוא שבא אלוהים צריך להאמין שהוא ]הקיים[,
וכי הוא  rewarderשל מי בחריצות לחפש אותו ".העברים 11:06

תרגיל אמונתך
------------------את הגישה אלוהים בלב שלם את האמונה .פעילות גופנית אמונה אומר שאתה לא צריך את כל
התשובות .אם היה לך את התשובות ,לא היית צריך לממש אמונה  /תקווה.
"עכשיו האמונה היא מהות הדברים קיווה ,את הראיות של דברים לא ראיתי ".העברים 11:01
"האמונה באה על ידי שמיעה ,שמיעה לפי המילה של אלוהים ".הרומאים 10:17
ככל שאתה יודע דבר אלוהים ,קל יותר לממש את האמונה .רק על ידי מימוש אמונה שאתה
יכול להיות שנולדו מחדש .אתה נולדת הראשון של ][ אישה בשר ודם .איך להיות נולד שוב
אומר שאתה נולדים רוח ידי לחזור ולהכיר האלוהים שלך ,הבורא.
אתה לחזור לאלוהים על ידי מימוש אמונה של ילד ,על ידי קבלת דבר אלוהים כאמת.

להפוך נולד מחדש
----------------רבים להטיף שאתה נולד מחדש על ידי קבלת ישוע המשיח כמושיע שלך .עם זאת ,זו לא
האמת המלאה של הגאולה .קבלת ישו כמושיע חייב ללכת מעבר רק ממלמל אותו לורד.

האמת המלאה של הגאולה .קבלת ישו כמושיע חייב ללכת מעבר רק ממלמל אותו לורד.
ישוע אמר" :לא כל מי אומר לי' ,אדוני ,אדוני' יכנס למלכות שמים ,אבל הוא שעושה את
רצונו של אבא שלי ]אלוהים[ בגן עדן ".מתיו 7:21
ישו דוחה נוצרים רבים הטוענים כי הוא המושיע שלהם .אנחנו לא צריכים לנחש למה ,כי ישוע
אומר לנו מדוע בפסוק .23
ישוע אמר" :אני מצהיר להם ]האנשים ישו דוחה[ ,לא ידעתי שאתה; להיפרד ממני ,לך מי
הפקרות בפועל".
מתיו 7:23
ישוע הוראות לפול
--------------------------אז ,במילותיו של ישוע ,אנו רואים כי רק בטענה אותו ,בתור מושיע עם הפה ,זה לא מספיק,
למרות מה שאנשים רבים להטיף .פול מסביר המלך אגריפס בשנת מעשי ,הוראות שקיבל ישו.
ישוע אמר" :עכשיו אני שולח לך ]ל[ הגויים כדי לפקוח את עיניהם כדי להפוך אותם מן
החושך אל האור; ומן הכוח של השטן אל אלוהים ,כי הם עשויים לקבל מחילה על חטאים
ירושה בין מי קידש על ידי אמונה בי " .מעשי השליחים 26:17-18
לכן ,במוחו של ישו ,יש לך לפחות ארבעה דברים לעשות כדי לקבל את הירושה שלך ,שהוא
לחיי נצח בגן עדן .זוהי ההזמנה אני מדבר.

ארבע הציפיות של ישו
-------------------------- .1אתה פותח את העיניים שלך .זה אומר שאתה פותח את הלב ולהקשיב אלוהים וישו בנו.
זה שאתה לוקח ללב את ההודעה כעת נתון.
 .2אתה פונה מחושך לאור .זה אומר שאתה להתמקד בדרכים של אלוהים ,לא על דרכים של
האיש.
 .3אתה הופך את הכוח של השטן לאלוהים .זה אומר שאתה מתחרט על החטאים שלך לנצל
את כוחו של אלוהים .זה אומר שאתה בוחר להיות אחד עם אלוהים וישו בנו.
 .4אתה מקודש על ידי האמונה בישוע .משמעות הדבר היא שאתה עשוי קדושים לפני אלוהים
של העיניים בגלל שבחרת להאמין שרק אדם שהוליד בנו של אלוהים  Dישו מנצרת .האמונה
שלך היא בעקבות כך על ידי צייתנות.

ציות ציפייה אלוהים
---------------------------"כי ככה אהב האלוהים את העולם שהוא נתן ]היחיד שלו האדם[ בנו ,כי כל מי שמאמין לו
]ישו[ לא צריך להיכחד ,אבל יש חיי נצח ".יוחנן 3:16

"כי ככה אהב האלוהים את העולם שהוא נתן ]היחיד שלו האדם[ בנו ,כי כל מי שמאמין לו
]ישו[ לא צריך להיכחד ,אבל יש חיי נצח ".יוחנן 3:16
איזה שיר נפלא זה ,אבל אם הפסיק כאן ג 'ון ,אתה תחסר את ההודעה בפסוק .36
"הוא מי שמאמין ]ישוע[ יש חיי נצח ,והוא שלא מאמין בנו ולא יראו חיי ,אבל את זעמו של
אלוהים פועלת עליו ".ג 'ון 3:36
תנ"ך כמה המדינה החלק האחרון ברורה בכך את זעמו של אלוהים פועלת על אלה שאינם
מצייתים הבן .לכן ,אתה צריך לא רק להאמין בישוע ,אבל אתה חייב להאמין במה שהוא לימד
לציית לפקודות שלו.

בידיעה המשיח אלוהים שירת
----------------------------נוצרים רבים שולל על ידי דוקטרינות שקר כבר לא מכיר את אלוהים ,כי אלוהים שירת .גרוע
מכך ,הם החליפו בטעות המשיח כמו האלוהים שלהם .אנחנו יודעים את זה בגלל המסורת
מעשה ידי אדם בשם תורת "טריניטי" יש שלל את תורתו האמיתית של ישוע המשיח ואת פול
בכנסיות רבות .תקשיב טוב ,זה חשוב.
ישוע אמר" :הוא מי שמאמין בי ,לא מאמין לי ,אבל לו מי שלח אותי ".ג 'ון 12:44
אם אתה מאמין אמיתי בישוע ,אתם מקשיבים למילים שלו יש לך חזר אל אביו ,האלוהים
שלנו .כלומר ,אתה מכיר את אבא ,אלוהים אדירים ,מי שמכונה יהוה ,יהוה יהוה ,והוא
מיועד גם על ידי ארבע דמויות  YWHWשל טקסטים עבריים .יהוה מחליף  YWHWב תנ"ך לייעד
אלוהים.
ישוע אמר" :אני עולה אל אבי אביך ,אל אלוהים ואלוהים שלך ".ג 'ון 20:17
אלו הן מילים מאוד פשוט של ישו .הוא מדבר על אלוהים כולנו משרתים ,כולל הוא עצמו .עם
זאת ,רבים המאמינים בתורת השילוש הקדוש ,לא יכול לקבל את הדברים האלה כפי שהם
כתובים .דוקטרינות סוטה עכשיו לסלף ולעוות את דברי המשיח לצורך של אנשים מובילים
לגיהינום .האם זה חשוב לדעת את אלוהים ,כי אלוהים שירת? כן ,זה הוא ,לבין השליח
פאולוס אומר לנו למה .Thess. 01:08 2
"כאשר האדון ישוע מתגלה מן השמים עם המלאכים האדיר של אלוהים ,בוערים באש
]המשיח[ לנקום( למי שלא יודע אלוהים ,ועל  (Bלמי שלא לציית את בשורת אדוננו ישו" .
 2התסלוניקים 1:08
זהות ימינה  GETשל אלוהים
-----------------------שבעה משנתו התנ"ך:
 .1המשיח הוא הכהן הגדול שלנו .העברים 7:16-17
 .2בכל הדברים ,היו אדירים כדי להיות כמו אחיהם האדם שלו ,כדי שהוא יוכל להיות יעיל
הכהן הגדול .העברים 2:17

 .2בכל הדברים ,היו אדירים כדי להיות כמו אחיהם האדם שלו ,כדי שהוא יוכל להיות יעיל
הכהן הגדול .העברים 2:17
 .3מי שלא מאמין ישו המשיח לציית לא נשמרים באמת .ג 'ון 3:36
 .4ישו לימד אותנו לסגוד לשמש רק האב" ,אלוהים שלו אלוהים שלנו ".מתיו 4:10
 .5ישו לימד אותנו להתפלל רק האב" ,אלוהים שלו אלוהים שלנו ".ג 'ון 06:06 ;4:23-24
מתיו
 .6ישו לימד אותנו כי הוא היה הראשון מבין יצירות של אלוהים.
התגלות 3:14
 .7ישנן שבע רוחות האלוהים .התגלות 01:04
"פחד אלוהים ]מי ישוע פול מזוהה[ האב לתת כבוד לו ,שעה של כושר השיפוט שלו הגיע; ו
 HIMהפולחן שעשו את השמים ואת הארץ ,את הים ואת מעיינות של מים ".התגלות 14:07

פול מזהה האל האב
--------------------------------ישוע לימד אותנו כי האב היה אלוהים שלו גם אלוהים שלנו .השליח שאול לימד אותנו את
אותו דבר על אלוהים  1הקורינתים פרק !8
אלוהים אחד ,האב
"אין אלוהים אחרים ,אלא אחד .לקבלת גם אם יש אלים מה שנקרא ,אם בגן עדן או על פני
כדור הארץ )כפי שיש אלים רבים אדונים רבים( ,אך לנו דואר
יש רק אלוהים אחד ,האב מהם את כל הדברים ואנחנו בשבילו:
יהוה ,ישוע המשיח ONE
רישום האדון ישוע המשיח ,דרך מי הם כל הדברים ,ואת שדרכו אנו חיים 1" .הקורינתים
8:4-6
משמעות הדבר היא שאנחנו אלוהים שיצר אותו ,אבל אנחנו חיים באמצעות המשיח ישוע על ידי
האמונה במשיח אנחנו צייתנים לאלוהים.
זוהי אמונתנו כי המשיח מברך את רוחו ואת רוח האלוהים שלו אל הלב שלנו .כאשר אנו
פועלים בתום לב ,מבלי כל התשובות האנושי ,את הדלת אל הלב שלנו פותח לרווחה את ישו
המושיע שלנו אלוהים שלו .זה הציות שלנו לאלוהים מכן מאפשר לנו להתגבר על העולם הזה.

הופך לאחד ברוח
---------------------רוחות של אשתי קי ואני נהיה אחד בשר .כמובן ,שאנחנו לא ממש בשר אחד ,אבל במונחים

רוחות של אשתי קי ואני נהיה אחד בשר .כמובן ,שאנחנו לא ממש בשר אחד ,אבל במונחים
רוחניים היינו לבשר אחד .היינו הנפש ,אותה רוח אותו בגלל זה חשבנו יחד על כל דבר
כמעט .אנחנו לא רובוטים .שנינו היו דעות שונות בזמנים ,אך עדיין ,היינו בעצם הנפש אחד.
בגלל שהיינו אחד עם השני ,אנחנו לעתים קרובות להשלים משפטים אחד של השני אפילו לא
ידע מה השני חושב הרבה לפני כל המילים נאמרו .לעיתים קרובות אני יכול לשמוע את קולה
מדבר איתי או לשמוע את דעתה לחשוב עלי .אותו דבר קרה איתה.
אני לא יכול לגמרי להסביר את זה במונחים אנושיים ,כי הוא תעלומה רוחנית שבאה לידי ביטוי
כאשר הקשר האהבה חזקה מאוד בין שני אנשים .עם זאת ,רבים אשר התחייבה אהבה לכל
החיים יכול להעיד בפליאה שהם בשר אחד עם בני זוגם.
אחרי אשתו ג 'קי שלי נפטר בשנת  ,2003עדיין יכולתי לשמוע את מחשבותיה .ידעתי מה היא
חושבת ,בכל מצב .לדוגמה :כאשר הגעתי בשביל החולצה בסדר ,אני יכול אפילו לשמוע אותה
בראשי אומר" :אתה לא יכול ללבוש את החולצה עם המכנסיים האלה".

תן לאלוהים הלב נאמן
---------------------ג 'קי ואני צריך את המקום הזה של פליאה להיות אחד הבשר על ידי נותן את כל הלב שלנו
זה לזה .הלבבות שלנו היו מחויבים ונאמנים זה לזה ללא ספק .אלוהים רוצה לא פחות ולא
יותר בלב מחויב ונאמן ממך .אם הלב שלך הוא נאמן ומחויב לו ,אתה תהיה נדהם לעבר
ההרפתקה הוא יביא את החיים שלך.

עיניו של חיפושים אלוהים בליבם נאמן
----------------------------------------"במשך בעיני ]יהוה אלוהים[ לרוץ הלוך ושוב ברחבי העולם כולו ,להראות את עצמו חזק
מטעם האלה שבלבו ]נאמנים מחויבים[ לוChronicles 16:09 2 ".
תחשוב על זה! אלוהים אדירים יציג את עצמו חזק בשמך אם אתה נותן לו בלב נאמן .הכל
מתחיל כאשר אתה פשוט פותח את הלב באמונה את ישוע בנו.

אנו נולדים מחדש באמצעות דבר האלוהים
----------------------------------------אתה תמצא את הביטוי נולד להשתמש שוב בשלושה מקומות במקרא :ג 'ון  ,03:07 ,3:03ו,
ב  01:23 1פיטר .אלוהים מדבר אל נקדימון מאשר ג 'ון  ,3:03כי תצטרך להיוולד מחדש כדי
להיכנס למלכות האלוהים .בשנת ג 'ון  ,3:7-8ישו מאשרת כי להיוולד מחדש פירושו שאתה
נולד רוח.
פיטר מלמד אותנו להיות "נולד מחדש" מגיע דרך המלה "להשחתה של אלוהים".
"מאז יש לך מזוכך הנשמות שלך מציית את האמת באמצעות רוח באהבה כנה של אחים,

"מאז יש לך מזוכך הנשמות שלך מציית את האמת באמצעות רוח באהבה כנה של אחים,
אוהבים אחד את השני בלהט עם לב טהור ,כמי שנולד שוב ,לא של הזרע מושחת אבל
להשחתה ,באמצעות המילה של אלוהים ,אשר חי ו פועלת לנצח" .
 1פיטר 1:22-23
____________
פול נולד מחדש פורמולה
------------------------"אבל מה זה אומר?" המילה היא קרוב אליך ,גם בפה וגם בלב שלך) " .כלומר ,את המילה
אמונה שאנו מטיפים( :כי אם אתה מודה בפה ישוע ולהאמין לבך כי אלוהים העלה אותו מן
המתים ,אתה תינצל .לקבלת עם אחד בלב מאמינה בצדקת עם ההודאה בפה הוא עשה את
הגאולה " .הרומים 10:8-10

* שני חלקים של פול נולד מחדש פורמולה
--------------------------------------אני( אתה מודה בפה שאלוהים הרים ישוע מן ]המתים אתה מאמין[ תחיית המתים; ו,
ב( אתה מאמין בצדקת אל הלב של אלוהים .אתה רוצה לעשות את הדבר הנכון בעיני אלוהים.
אל מיס חלק II
במשרדים רבים לקדם הודעה כי כל מה שאתה צריך לעשות הוא "הפה" שישוע הוא האדון שלך
המושיע ואתה אז יש חיי נצח .עכשיו אתה יכול לראות כי ישו הטיף הודעה אחרת וכי נוסחת
הגאולה של פול הוא שני חלקים ולא רק חלק אחד שבו אתה "ישו הפה כמו האדון שלך".
אנשים רבים מתעלמים החלק השני של ההוראה של פול!
מי מלא מקבלת מחזירה המשיח אל אלוהים ,אבא שלנו ,באמת יודע את אלוהים ואת העובדה
שישוע הוא לא אלוהים .הם לא סוגדים ישו או אפילו להתפלל לישו .הם מצייתים מה ישו
לימד אותם :רק תפילה האב ,אלוהים שלנו; ו ,התפללו לאביו רק בשם "ישו .אנחנו מתפללים
לאלוהים בשם "ישו לכבד את הקורבן שלו על הצלב ,כי הוא המורה שלנו.
החלק השני הוא האמונה בליבנו אל צדקתו של אלוהים .במילים אחרות ,אנו הופכים צייתנים
לרמת צדקת אלוהים.

מינימום  STANDARDצדקת
-----------------------------ישוע מלמד שם הוא תקן הצדק מינימום אנחנו לחרוג לפני הכניסה לגן עדן
ישוע אמר" :כי אני אומר לכם ,שאם צדקת שלך עולה על צדקתו של הסופרים והפרושים,
תקבל בשום פנים ואופן לא להיכנס למלכות שמים ".מתיו 5:20

תקבל בשום פנים ואופן לא להיכנס למלכות שמים ".מתיו 5:20
בפסוק הנ"ל ,ישוע מלמד אותנו באופן ברור שיש הצדקה המינימום הסטנדרטי להגיע לגן עדן.
צדקת שלנו לחרוג כי על הסופרים והפרושים .הם לעתים קרובות התיימר להיות צדיק עם
אלוהים ,אבל במקום היו רשעים ,הם היו צבועים.
צדק פשוט אומר לך לעשות את מה שנכון בעיני אלוהים .לעתים קרובות זה יכול להיות בניגוד
ההפך להיות של מה נכון בעיניו של האיש .אנחנו יודעים מה אלוהים מצפה מאיתנו כי התנ"ך
אומר לנו הכל על אופיו של אלוהים אוהב שלו אוהב.

להתאהב אלוהים
-----------------------רבים מאמינים כי התנ"ך הוא על ישו ,אבל זה לא נכון .אנשים אלה אינם מכירים ישו היה
שליח אחר מאלוהים .הסיפור האמיתי של התנ"ך הוא סיפור אהבה גדול על אלוהים שלנו שברא
אותנו אוהב אותנו כל כך הרבה שהוא ישלח והקרבה הבן אדם היחיד שלו ,בניסיון אחרון לתת
לנו את "ההזמנה".
ישוע אמר" :אני חייב לדרוש את מלכות האלוהים לערים אחרות גם ,כי לשם כך נשלחתי".
לוקס 4:43
"במשך  deceiversרבים הלכו החוצה אל העולם ,אשר לא מודה ישוע המשיח בא בבשר .זה
רמאי ו ."Antichrist
 2ג 'ון 7
כדי להיות נשמר ,הפה שלך חייב להודות האנושות ]מגיע[ את הבשר ,את מותו על הצלב ואת
תחייתו של ישוע.
"ואנחנו יודעים כי בן האלוהים ]ישו[ הגיע ונתן לנו הבנה שאנחנו יכולים להכיר אותו
]אלוהים [,אב הוא נכון :אנחנו אותו ]אלוהים [,אב נכון ] ,אם אנחנו[ בבנו ישוע המשיח.
האל הזה ]את[ האב הוא האל האמיתי וחיי נצח" .
 1ג 'ון 5:20
אם אתם מקבלים את ישוע המשיח בלב שלך בתור מושיע ,הוא החזיר אותך אלוהים שלו .יש
לך ,כמו שאני עשיתי נפל  Dמאוהבת האל הבורא שמבקש מלגה איתנו .בשלב זה ,אתה תהיה
מתרגש הנצח העתיד שלך ואתה רוצה לדעת יותר .תהיי רעבה דבר אלוהים ואת הרצון לקרוא
את התנ"ך כולו.
זה היה מעל  31שנים לפני שאני התאהבתי אלוהים .נאבק עם החיים נראה כמו הסיפור לא
הסוף של הקיום שלי ,עד שיום אחד אלוהים נגע בחיים שלי באופן ידעתי בוודאות שהוא
אמיתי.
הזמנה מבקש ממך להכיר בעובדה שיש עוד קורה בחיים הארציים ממה החושים האנושיים שלך
יכול לזהות .יש גם צד אחר בחיים ,גם צד רוחני .אלא אם כן אתה הופך נולד מחדש ברוח,
אתה לא יכול להתחיל להבין ,או לצורך העניין אפילו רואים את האמת המלאה ,כי קיים בחיים
הארציים.

הארציים.
אירועים בחיים קורים מסיבות רבות ,אך לעיתים קרובות מסיבות אלה יש בסיס רוחני .אלוהים
שלח את בנו כקורבן הסופית על חטאי האנושות .בתהליך זה ,עזבו אותנו עם אלוהים
להזדמנות לצאת החוצה באמונה.
כשיצא האמונה מחייבת אותנו לפתוח את לבנו ולאפשר את רוח האלוהים ואת בנו להיכנס
פנימה ללמד אותנו את הדרך הביתה אל חיי הנצח שלנו .זוהי הזמנה הנצחי שלך וזה יכול
להיות רק אחד שאי פעם לקבל בחיים האלה .תקשיב אלוהים.
אלוהים מדבר
---------"אז מי חששו ]יהוה אלוהים[ דיברו זה עם זה ,ואת ]יהוה אלוהים[ הקשיב ושמע מהם :כך,
ספר הזיכרון נכתב לפני אותו מי מפחד יהוה ומי מדיטציה על השם שלו ".הם יהיו שלי ,אומר
יהוה צבאות ,ביום כי אני עושה אותם התכשיטים שלי ,אני אחסוך אותם כאדם חוסך בנו
המשרת אותו " .ואז יהיה לך שוב להבחין בין צדיק לבין רשע ,בין מי משרת את אלוהים ואת
מי שאינו משרת אותו" .
מלאכי 3:16-18
"הישועה שייך לאלוהים שלנו שיושב על כס המלכות ,את ]למב ישו לימינו של אלוהים[".
התגלות 7:11
ישוע אמר" :בוודאות גמורה ,אני אומר לכם ,מי שומע את המילה שלי ומאמין בו ]אלוהים,
אביו[ ששלח לי יש חיי נצח ,ולא יבוא אל תוך שיקול דעת ,אבל יש ]כבר[ עבר מן המוות אל
]חיים[ נצח " .ג 'ון 5:24
אם אתה מכיר את אלוהים ששלח ישו ,כבר יש לך חיי נצח ואתה לא יישפטו בזמן המוות
שלך.
ישוע אמר" :וזה חיי נצח ,כי הם עשויים להכיר אותך ]אלוהים [,האב ,האל האמיתי היחיד,
ואת ישוע המשיח אשר שלחת".
ג 'ון 17:03
ישוע אמר" :הדוקטרינה שלי היא לא שלי ,אבל אלוהים ]שלו[ אבא שלח אותי ".ג 'ון 7:16
אלוהים תמיד רצתה את הטוב ביותר עבור החיים שלך .ההזמנה שלו לחיים נצחי לא פשוט
להתחיל עם ישו .ביטוי של אהבה גדולה של אלוהים בשבילך ניתן למצוא בפרק יחזקאל .18
מתחילת ההיסטוריה תמצאו אלוהים בתקווה כמיטב יכולתנו ומקווים היינו להתרחק הרשע לחיים
של צדקנות.
הצדק מביא אותנו אל אחווה עם אלוהים .כלומר כאשר אנחנו באמת הופכים לאנשים שלו
לנצח.
זו בחירה של אלוהים ,אמונה ,בידיעה כי אנחנו פשוט נוסעים כאן למסע הארצי זמניים.
ההחלטה הגדולה שלנו על פני כדור הארץ יהיה לקבל את המציאות ,כי אלוהים קיים ,כי
החיים באמת מתעלה מעל הקיום הזה .הידיעה בליבנו כי ישו קם לתחייה ,אז אלוהים יהיה
להחיות אותנו.

החיים באמת מתעלה מעל הקיום הזה .הידיעה בליבנו כי ישו קם לתחייה ,אז אלוהים יהיה
להחיות אותנו.
"אתה לא אוהב את העולם או הדברים בעולם .אם מישהו אוהב את העולם ,את האהבה של
האב אינו אותו 1 ".ג 'ון 2:15
ישוע אמר" :זה הרוח אשר נותן חיים; דבר רווחים הבשר .המלים שאני מדבר אתה רוח ,והם
חיים ".ג 'ון 6:63
אני אדוארד השליח .אני כותב כדי להגיע נשמות עם הזמנה של אלוהים חיים נצחי .זהו
"ההזמנה" אני מציג כאן .עם זאת ,אני בעיקר לכתוב אותן נשמות הטוענים הישועה דרך
המשיח ,אך שולל לחשוב כי המשיח הוא אלוהים.
נוצרים רבים לא יודעים כי אלוהים אדירים שירת .אם זה אתה ,חיי הנצח שלך היא שאלה.
אתה צריך לקבל את הזכות עם אלוהים לדחות את הכפירה הכנסייה כי יש אנשים עכשיו
להתפלל אל אלוהים לסגוד במקום לאל ישו עצמו שימש ולימד אותנו על.
מי מי מעריץ את בן האלוהים כמו "אלוהים הבן" מבצע עבודה זרה בעיניו של אלוהים .אנשים
כאלה אינם נשמרים באמת ,אלא הם "מים חמים רוחנית ".תפילה של ישוע זהה לעבודת כל
כומר או פסטור .אלוהים אמר שאין אלוהים אחרים מלבדו .זה כולל את בנו.
עיון בכתבי האמור בפרק זה ]ההזמנה[ בזהירות רבה .בעוד רוח ,אלוהים נתן האלה הכתובים
לי לטובתך .זה חל על הפרק כמעט בכל אחרים בספר זה ,כמו גם] .אני מתייחס אל קצה
כפול שבע הודעות הספר אלוהים ,שאותם ניתן למצוא באופן מקוון ב http://
 .www.sevenmessages.comבבקשה לפתוח את הלב שלכם ל Word-של אלוהים ולתת ישו,
המורה שלנו ,להפוך את הדוגמה לך לעקוב אחר כל הדרך חזרה הביתה השמימי שלך.
האם זה שאתה לא רק לאהוב את ישו ואת ההקרבה שהוא עשה עבור חטאינו על הצלב ,תוכל
גם להתאהב עם אלוהים .אתה יכול לקרוא לו שבשמים בכל התפילות שלך.
השליח תפילת
---------------שבשמים ועל אלוהים של אחי ישוע המשיח שלי ,מי הוא המורה שלנו ,לשמוע את התפילה
שלי .ברך את כל נפש אשר קורא את הפרק הזה ואת תפתח את הלב שלך בן ישוע גם רוחכם.
וגם ,לכל מי להתפלל מתחת התפילה ולקבל את ההזמנה שלך ,להעניק להם תשובה.
השליח אדוארד
תפילה של אלוהים לקבל הזמנה
--------------------------------אבא אלוהים ,אני לקבל את ההזמנה המיוחדת שלך על החיים נצח בגן עדן.
אני מודה בפה כי גידלת ישו מן המתים ,כי הוא הראשון של בני אדם רבים להיות לתחייה כדי
להיות איתך ,כמו בנים ובנות שלך.
אני מאמין בצדקת לבי אל ואני אעשה כמיטב יכולתי לחיות חיים צדיק בעיניך .אני אעשה את
הדוגמה של ישוע להיות נאמן אל המוות שלי.

הדוגמה של ישוע להיות נאמן אל המוות שלי.
אבא ,אני מודה לך כי אותך ואת בנך יהפוך אחד איתי כדי לעזור לי להתגבר על זה החיים
הארציים .אני יודע שזה יגרום לנו נפש אחת כי הרוח שלכם ושכנתי בתוך לי להנחות את דרכי
חזרה הביתה .דרכיך למד אותי יהוה] .הערה :הירשם ותאריך התפילה שלך לאלוהים.

המפתח נעילת בכתובים
--------------------------אם תמשיכו את היחסים בין אלוהים לבין האדם שהוליד את בנו ישוע המשיח ישר ,לך תבין
התנ"ך שלך ואת ההזמנה של אלוהים לחיים נצחי יהיה אמיתי .מערכת יחסים זו היא המפתח
להבנת בהצלחה דבר אלוהים .אל תנסה לפרש את כתבי הקודש באמצעות דוקטרינת השילוש
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