Поканата
-------------Еве, Исус стои пред вратата на твоето срце и чука. Ако слушнете неговиот
глас и ќе се отвори своето срце, неговиот дух и Божјиот Дух ќе дојде и
живеат со вашиот дух и ќе стане едно со нив. Тие ќе ви помогнат да се
надмине овој земен живот, така што ќе може да биде со нив во небото за
вечен живот, кога земното завршува патувањето.
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Отвори срцето
-----------------Што точно значи тоа да се отвори го срцето кон Бог и Својот Единороден Син

Исус човечки? Па, навистина е многу едноставна, ако мислите дека за тоа.
Дали сите не те сакам ја заземаат посебно место "во вашето срце", каде што
среќата, радоста, тагата, па дури и душевна болка или HeartBreak може да се
случи?
Кога ќе изберете да љуби некого, да се отвори срцето на сите емоции
поврзани со таа љубов. Истото се случува со Бога. Тој сака да биде во што
посебно место наречено твоето срце. Исус ни дава втора шанса понуда од
страна тропа на вратата на нашите срца, барајќи од нас да се "отвори".
Здраво! Дали знаете дека животот почнува после нашата земни завршува
патувањето? Дали знаеш за "Покана" од Бога?
СИТЕ на срцето
----------------Бог испрати Исуса, за да се потсетиме уште еднаш дека "Небесното Царство" е
реално. Дека постои задгробен живот за оние кои ќе се покајат и да се врати
назад кон Бог. Исус не бил првиот кој ни нудат оваа покана до вечен живот.
Бог рече: "Ќе ме најдат, кога барате за мене со сето свое срце!" Еремија
29:13
За да можете да пребарувате за Бог, со сето свое срце, ќе мора да се
признае дека Бог постои и чекор во областа на верата.
"Но, без вера не е возможно да се молам Него, за тој што доаѓа кон Бог мора
да верува дека Тој е [постои], и дека тој е rewarder на оние кои внимателно
бараат Него." Евреите 11:06

Вежбата вашата вера
------------------Вие приоѓате кон Бог со целото ваше срце со вера. Вршење на верата значи
дека не ги имаат сите одговори. Ако сте имале одговорите, вие не би требало
да вежба вера / надеж.
"А верата е суштината на нештата се надеваше, доказите на работите не
гледа." Евреите 11:01
"Верата доаѓа од слушање, и слухот на зборот на Бога." Римјаните 10:17
Колку повеќе знаете Божјото Слово, толку полесно ќе е да се спроведе вера.
Само со вршење на верата може да стане преродени. Вие бевте првиот роден од
жена [месо]. Како да станете роден повторно значи дека сте родени од Дух од
страна на враќање до и признавајќи вашиот Бог, нашиот Создател.

Ќе се вратат на Бога преку остварување на верата на дете, по прифаќањето на
Божјото Слово како вистина.

Стани неонатолошкиот
----------------Многу проповедаат дека сте родени повторно со прифаќањето Исус Христос како
Спасител. Сепак, ова не е целосна вистина на спасението. Прифаќањето на
Христа како Спасител мора да оди подалеку од само него mouthing како
Господ.
Исус рече: "Не секој што ми вели, 'Господи, Господи" ќе влезе во небесното
царство, туку оној што ја исполнува волјата на Мојот татко [Бог] во небото.
" Матеј 7:21
Исус отфрли многу христијани кои тврдат дека тој е нивниот спасител. Ние не
треба да се погоди зошто, бидејќи Исус ни кажува зошто во стих 23.
Исус рече: "Јас ќе им [оние луѓе кои Христос ги отфрла], никогаш не сум
знаел вас; се одалечи од мене, вие, кои пракса беззаконие."
Матеј 7:23
УПАТСТВА Исус "на Павле
--------------------------Така, во сопствени зборови на Исус, гледаме дека само него тврдејќи дека,
како спасител со нашите усти, не е доволно, и покрај тоа што проповедаат
голем број луѓе. Павле објаснува на кралот Агрипа во Дела, инструкциите го
добил од Исус.
Исус рече: "Јас сега ти праќа [на незнабошците] за да се отворат очите и да
им се обратат од темнина кон светлина и од власта на сатаната кон Бога,
дека тие можат да добијат простување на гревовите и наследство меѓу оние
кои се Обележи преку вера во мене. " Дела 26:17-18
Така, во умот на Христос, мора најмалку четири работи кои треба да
направите за да добиете наследство, која е вечен живот на небото. Ова е
покана Зборувам за.

ЧЕТИРИ очекувањата на Христос
--------------------------1. Вие отвори твоите очи. Ова значи дека можете се отвори срцето и да слуша

кон Бога и неговиот син Исус. Дека те однесе до срцето на пораката сега се
дадени.
2. Ти се обратат од темнина на светлина. Ова значи дека ќе се фокусира на
начините на Бога, а не на начините на човекот.
3. Ќе го вклучите од власта на сатаната кон Бога. Ова значи дека се покаете
твои гревови и се приклучи на моќта на Бог. Тоа значи дека ќе изберат да
стане едно со Бог и неговиот син Исус.
4. Вие сте осветен преку вера во Исус. Ова значи дека се направени светиот
пред очите на Господа, бидејќи сте ги избрале да веруваат во Божјиот
единороден Син човечки Р Исус Христос од Назарет. Твојата вера е тогаш по
послушание.

Послушание очекување НА БОГА
---------------------------"Зашто Бог толку го засака светот што Го даде Својот Единороден [човечки]
Син, та секој кој верува во Него [Исус] да не погине, но да има вечен
живот." Јован 3:16
Што прекрасен стих е ова, но ако запре тука, во Јован, ќе го пропушти
порака во стих 36.
"Кој верува во Синот [Исус] има вечен живот, а тој што не верува во Синот,
нема да види живот, но гневот Божји пребива во него." Јован 3:36
Некои Библии лидери на последниот дел појасни во која гневот на Бог пребива
во оние кои не ги почитуваат Синот. Затоа, вие не само што мора да верува
во Исус, но мора да веруваме во она што тој се изучува и почитувајте ги
неговите команди.

Знаејќи Бог Христос служеше
----------------------------Многу христијани биле заведени од лажно учење и повеќе не знаат Бог дека
Христос бил. Уште полошо, тие имаат погрешно заменет Христос како нивен
Бог. Знаеме дека ова бидејќи Вештачки традиција наречена "тројство
доктрина" има негира вистинските учења на Исус Христос и Павле во многу
цркви. Слушајте внимателно, тоа е важно.
Исус рече: "Кој верува во мене, не верува во мене, но во Оној Кој Ме
пратил." Јован 12:44

Ако си вистински верник во Исус, ги слушаш неговите зборови и си се вратил
назад кон Неговиот Отец, наш Бог. Тоа значи дека знаеш на Отецот, Бог
Семоќниот, кој е познат како YAHWEH, Иеова, Господа, а исто така и назначен
во хебрејски текстови од четирите ликови YWHW. Господ се заменува YWHW во
Библии да одреди Бог.
Исус рече: "Јас сум се преселува во татко ми и вашиот Отец, и на мојот Бог
и вашиот Бог." Јован 20:17
Овие се многу едноставни зборови од Исус. Тој зборува за Бога сите ние
служат, вклучувајќи ги и тој самиот. Меѓутоа, многумина кои веруваат во
тројството доктрина, не може да прифати овие зборови како што се напишани.
Перверзна доктрини сега изобличува и пресврт зборовите на Христос за целите
на водечките луѓе во пеколот. Дали е важно да се знае Бог дека Христос бил?
Да, тоа е, и апостолот Павле ни кажува зошто во 2 Thess. 01:08.
"Кога Господ Исус се открива од небото со силни ангели Божји, во
разгорениот пожар [Христос] ќе се одмаздиле на а) за оние кои не знаат
Бога, и за Б) оние кои не се придржуваат на Евангелието на нашиот Господ
Исус Христос. "
2 Солунјаните 1:08
Добијам Божјото ИДЕНТИТЕТ ПРАВОТО
-----------------------Седум Библијата Вежбата:
1. Христос е нашиот Првосвештеник. Евреите 7:16-17
2. Во сите работи, Христос мораше да се направи како неговите човечки
браќа, така што тој може да биде ефикасен Првосвештеник. Евреите 2:17
3. Оние кои не веруваат Христос и почитувајте ги Христос не се навистина
зачувани. Јован 3:36
4. Христос не 'учи да се поклони и служат само на Отецот ", својот Бог и
нашиот Бог." Матеј 4:10
5. Христос не 'учи да се молиме само на Отецот ", својот Бог и нашиот Бог."
Јован 4:23-24; Матеј 06:06
6. Христос ни предава дека тој е прв од креации на Бог.
Откровение 3:14
7. Има седум духови од Бога. Откровение 1:04

"Стравот Божји [кои Исус и Павле идентификуван како ТАТКО] и даде слава на
него, за час на неговата проценка дојде; и поклонете кој направи небото и
земјата, морето и изворите на вода." Откровение 14:07

ПОЛ идентификува Бога како ТАТКО
--------------------------------Исус ни предава дека таткото бил неговиот Бог и, исто така, нашиот Бог.
Апостол Павле ни предава истото за Бога во 1 Коринтјаните Глава 8!
Еден Бог, Отец
"Нема друг Бог освен еден. За дури и ако постојат т.н. богови, без разлика
дали на Небото или на земјата (како што има многу богови и многу
господари), но сепак за нас е
Постои само еден Бог, Отецот на кого се сите работи и ние за него, и
Еден Господ, Исус Христос
Еден Господ Исус Христос, преку кого се сите нешта, и преку кого живееме.
"1 Послание до Коринтјаните 8:4-6
Ова значи дека ние сме од Бога и создадена од Него, но ние живееме во
Христа Исуса, и преку вера во Христа сме послушни на Бога.
Тоа е нашата вера во Христа дека поздрави неговиот дух и духот на својот
Бог во нашето срце. Кога ние работиме во вера, без сите човечки одговори,
на вратата од нашето срце, отвора широко за да нашиот Спасител Исус и
неговиот Бог. Тоа е нашата послушност кон Бог, кој потоа ни овозможува да
се надмине овој свет.

Да стане еден во духот
---------------------Духовите на мојата сопруга Џеки и јас станав еден-месото. Се разбира, ние
не бевме буквално едно тело, но во духовна смисла ние бевме едно тело. Ние
бевме од ист ум, истиот дух и поради тоа што мислевме дека слично на речиси
сè. Ние не се роботи. И двајцата имаа различни мислења на моменти, но
сепак, бевме во основа на еден ум.
Бидејќи ние бевме еден со друг, ние често заврши едни од други казни, па
дури и знаел што другите мислев долго време пред сите зборови се зборува.
Јас често се слушаше нејзиниот глас зборува за мене или го чујам нејзиниот
ум размислува за мене. Истото се случи со неа.

Јас не можат целосно да се објасни ова во човечки термини, затоа што тоа е
духовна мистерија што доаѓа во игра кога во љубовна врска е многу силна
помеѓу две лица. Сепак, многумина кои се обврзаа на љубов за цел живот може
да сведочи за чудење дека тие се на еден-месо со сопругите.
По мојата сопруга Џеки почина во 2003 година, јас се уште се слушаше
нејзините мисли. Знаев што таа би помислил во секоја ситуација. На пример:
Кога Ја подадов раката за погрешна маица, јас дури би можеле да ја слушам
во мојот ум, велејќи: "Вие не може да носат кошула дека со тие панталони."

Даде Бог лојални срце
---------------------Џеки и јас влегов во ова место на чудење на се една месо со давање на сите
на нашето срце од едни на други. Нашите срца биле извршени и несомнено
лојални на едни со други. Бог сака ништо помалку од една обврски и лојални
срцето од тебе. Ако срцето ти е лојални и посветени на него, вие ќе бидете
изненадени од авантура Тој ќе им ги донесе на вашиот живот.

Очите на Бога пребарувања за лојални срцата
----------------------------------------"За очите на Господ [Бог] склони кон натам текот на целиот свет, за да се
покаже силна во име на оние чии срца се лојални [обврски] до Него." 2
Летописи 16:09
Размисли за тоа! Бог Семоќниот ќе се покаже силна во ваше име, ако им даде
на него лојална срце. Сето тоа започнува кога ли само се отвори срцето во
верата на неговиот син Исус.

Ние сме родени повторно преку Словото Божјо
----------------------------------------Ќе најдете фраза роден повторно се користи во Библијата на три локации:
Јован 3:03, 03:07;, а во 1 Петар 1:23. Исус зборува за Никодим потврдува во
Јован 3:03, кои ќе треба да се роди повторно, за да влезе во царството на
Бога. Во Јован 3:7-8, Исус потврдува дека се раѓа повторно, значи дека ти
се родени од Дух.
Петар не учи дека станува "роден повторно" влегува низ "нераспадливиот
Божјо слово."

"Бидејќи вие го исчистиме вашите души во почитување на вистината преку
Духот во искрена љубов од браќата, љубов еден кон друг силно со чисто срце,
откако бил роден повторно не на распадлив семе, но нераспадливиот, преку
зборот на Бог, кој живее и почитува засекогаш. "
1 Петар 1:22-23
____________
Paul's РОДИ ПОВТОРНО Формула
------------------------"Но, она што не го кажеш?" Зборот е близу тебе, дури и во вашата уста и во
твоето срце. " (Тоа е, зборот на верата која проповеда): дека ако
исповедаме со устата на Господ Исус и веруваат во твоето срце дека Бог Го
воскреснал од мртвите, ќе се спаси. Зашто со срцето еден верува дека
правдата и со устата исповед е направен кон спасение. " Римјаните 10:8-10

* Два дела за Paul's РОДИ ПОВТОРНО Формула
--------------------------------------Јас) Вие исповедаат со уста дека Бог го покрена Исуса од мртвите [вас
веруваат во воскресение]; и,
II) Вие веруваат во правдата твоето срце при Бога. Сакате да го направите
она што е право во очите на Бога.
Не Мис Дел II
Многу министерства промовира порака дека сите што треба да направите е
"устата" дека Исус е Господ и Спасител и тогаш да има вечен живот. Сега
можете да видите дека Исус проповедал поинаква пораката и дека спасение
формула на Павле е во два дела, а не само еден дел, каде што "устата на
Исус како твојот Господар."
Многу луѓе ги игнорира II дел на наставата на Павле!
Секој кој целосно го прифаќа Христос се враќа кон Бога, нашиот Татко, и
навистина знае Бога и фактот дека Исус не е Бог. Тие не се поклонуваат Исус
или дури и се молат на Исус. Тие ги почитуваат она што Исус им предава:
Молитвата само Отецот, нашиот Бог, и, Молете се на само Отецот во име на
Исус '. Се молиме на Бога во името на Исус "во чест на неговата жртва на
крстот и затоа што тој е нашиот учител.
Дел II е верба во нашите срца кон Божјата праведност. Со други зборови, ние
стануваме послушен на правдата стандард Бога.

МИНИМАЛНА правдата стандард
-----------------------------Исус Преподавани Постои минимален Правдата Стандарден Ние треба да ја
надмине пред да влезат Небото
Исус вели: "Бидејќи Јас да ви кажам, дека ако вашата правда надминува
праведноста на книжниците и фарисеите, вие, нема да влезе во царството
небесно." Матеј 5:20
Во горниот стих, Исус јасно нè учи таму е минимум правдата стандард да
влезат во Небото. Нашата правда мора да ја надмине онаа на книжниците и
фарисеите. Тие често правеше да биде праведен со Бога, но наместо тоа, беа
злобни, беа лицемери.
Правдата едноставно значи дека ќе го направи она што е во право во очите на
Бога. Често ова може да се контрастира како спротивност на она што е право
во очите на човекот. Знаеме што Бог очекува од нас, затоа што Библијата ни
кажува за сите карактер Бог и неговата сака и не и се допаѓа.

Листопад во љубов со Иеова
-----------------------Многумина веруваат дека Библијата е за сите Исус, но ова не е вистина. Овие
луѓе не успеваат да го признае Исуса беше уште еден гласник од Бога.
Вистинската приказна во Библијата е голема љубовна приказна за нашиот Бог,
кој нè создал и сакаше ни толку дека тој ќе испрати и го жртвува својот Син
само човек во финален обид да ни ја даде "поканата."
Исус рече: "Морам да го проповедаат царството Божјо на другите градови,
исто така, бидејќи за оваа намена сум пратил." Лука 04:43
"За многу измамници излезат во светот кои не исповедаат Исус Христос како
доаѓа во месото. Ова е измамник и антихрист."
2 Јован 7
За да стане спаси, устата ти мора да признаам на човештвото [доаѓаат во
тело], смртта на крстот и воскресението на Исус.
"А знаеме дека Божјиот Син [Исус Христос] дојде и ни даде разбирање дека
ние може да го познае [Бог,] Отец, кој е точно; и ние сме во Него [Бог,]
Отец, кој е точно [ако сме] во Неговиот Син Исус Христос. Оваа [Бог, Отец]
е вистинскиот Бог и вечен живот. "
1 Јован 5:20

Ако прифатите Исус Христос во своето срце, како спасител, тој те вратија на
својот Бог. Имате, како да сум го Ð заљубил во нашиот Создател Бог, кој има
за цел дружење со нас. Во овој момент, ќе ви биде возбуден околу својата
иднина вечноста и ќе сакаат да знаат повеќе. Вие ќе бидете гладни за Word
Бог и ќе го прочитате целиот Библијата.
Тоа беше над 31-години дека паднав во љубов со Бога. Се борат со животот
изгледаше како никогаш не завршува приказната на моето постоење се додека
еден ден Бог го допре мојот живот на начин со кој јас апсолутно знаеја дека
тој беше вистинскиот.
Поканата те прашува да се признае дека има повеќе случува во овој земен
живот од она што ти го човечките сетила може да детектира. Постои друга
страна овој живот, духовна страна. Освен ако не се роди повторно во духот,
не може да почнат да се разбирате, или за тоа прашање дури и ја согледа
целата вистина која постои во овој земен живот.
Настани во животот да се случи за многу причини, но често тие причини имаат
духовна основа. Бог Го испрати Својот Син како финален жртва за гревовите
на човештвото. Во тој процес, Бог ни оставил со можност да излезе во
верата.
Излегов во вера бара да ние се отвори нашите срца и овозможуваат на Божјиот
Дух и неговиот син да се влезе во нас и ги учат на пат кон дома за нашата
вечен живот. Ова е твојот вечен покана и таа може да биде само оној што
некогаш ќе ја добијат во овој живот. Слушнете ја Бога.
Бог зборува
---------"Тогаш оние што се боеше од Господа [Бог] зборуваа еден на друг, и Господ
[Бог] слушав и го слушаше нив; така, книга на сеќавање беше напишана пред
Него за оние кои се плашат од Господа и кој медитираат во Неговото име."
Тие ќе бидат мои, вели Господ на Силите, на денот што ги направи Моја
накит, и јас ќе ги резервни како човек штеди својот син, кој му служи. '
Потоа можете повторно да ги спознае меѓу праведните и нечестивите, помеѓу
еден кој им служи на Бога и еден кој не служи него. "
Малахија 3:16-18
"Спас му припаѓа на нашиот Бог кој седи на престолот, и на Јагнето [Исус од
десно на Бог]." Откровение 7:11
Исус рече: "Повеќето сигурно, јас да ви кажам, кој слуша Моето слово и
верува во Него [Бог, Отец] кој ме испрати има вечен живот, а нема да дојде
во суд, но има [веќе] преминал од смрт во [вечен] живот. " Јован 5:24

Ако знаете на Бога кој го испратил Исус, вие веќе имаат живот вечен и нема
да биде суден во времето на твојата смрт.
Исус рекол: "А ова е вечен живот, дека тие можат да Знаеш [Бог, Отец],
единствениот вистински Бог, и Исус Христос кои ти пратил."
Јован 17:03
Исус рече: "Мојата доктрина не е мое, но неговиот [Бог, Отец], кој ме
пратил." Јован 7:16
Бог е секогаш сакаше најдобро за вашиот живот. Неговата покана за вечен
живот не само на проектот со Исус. Израз на големата љубов на Бога за вас
може да се најде во Езекиел глава 18. Од почетокот на историјата ќе го
најде Бога, надевајќи се дека за нашите најдобри и надевајќи се дека ние ќе
се свртиме од зло и во животот на правдата.
Правдата нè носи во заедница со Бог. Тоа е кога вистински ќе стане негов
луѓе за вечноста.
Тоа е избор за Бог, во верата, знаејќи дека сме само патниците тука на
привремена земното патување. Нашата голема одлука на земјата ќе биде да ја
прифатат реалноста дека Бог постои и дека животот навистина ги надминува
оваа постоење. Знаејќи во нашите срца кои како Исус воскреснал, па и Бог ќе
ни воскресне.
"Не сакам на светот или градот во светот. Ако некој го љуби светот, љубовта
на Таткото не е во него." 1 Јован 2:15
Исус рече: "Тоа е Духот кој дава живот; телото профит ништо. Зборовите што
ви зборувам се духот, и тие се живот." Јован 6:63
Јас сум апостол Едвард. Јас пишувам да се постигне души со покана на Бога
на вечен живот. Ова е "покана" ја прикажувам овде. Сепак, јас особено
пишува на оние души кои тврдат спасение преку Христа, но биле заведени да
мислиме дека Христос е Бог.
Многу христијани не го познаваат Бога дека Христос бил. Ако тоа ти е,
вашите вечни живот е во прашање. Вие треба да се во ред со Бог, и одбива
Apostasy Црквата дека има луѓе сега се моли да и обожаваат Исус наместо на
Бог, кој самиот Исус бил и предавал нас за.
Секој кој се поклони на Божјиот Син како "Бог Син" се обврзува
идолопоклонство во очите на Бога. Таквите луѓе не се вистински спасен, но
наместо тоа, се во "духовни топла вода." Обожавање на Исус е ист како
слават некој свештеник или пастори. Бог вели дека нема друг бог освен Него.
Тоа вклучува неговиот син.

Студија на Светото Писмо, гафови во ова поглавје [поканата] многу
внимателно. Додека во Дух, Бог им додели овие Писмо до мене за вашиот
корист. Тоа важи за речиси секоја друга поглавје во оваа книга, како и. [Се
осврнувам на седумте Пораки краен пати од Бога книга, која може да се
најдат онлајн на http://www.sevenmessages.com. Ве молам отвори го срцето
кон Бог Словото и нека Исус Христос, нашиот Учител, стана пример ги следите
сите враќање на вашата небесна дома.
Дали ова и вие не само што ќе го сакам Исус и жртвата стори за нашите
гревови на крстот, исто така ќе се заљуби во Бога. Можете да го нарекуваат
Отец Небесен и во сите ваши молитви.
Апостол наш
---------------Небесен Отец и Бог на мојот брат Исус Христос, кој е наш Учител, слушни ја
мојата молитва. Благослови секоја душа што се вели ова поглавје и ќе се
отвори своето срце за да Твојот Син Исус и исто така да твојот дух. И, на
сите кои се молат под молитва и да ги прифатиме вашата покана, грантот ги
покајание.
Апостол Едвард
Молитва да ја прифатат Божјата ПОКАНА
--------------------------------Таткото Бог, го прифаќам оваа специјална покана на YOURS до вечен живот на
небото.
Признавам со устата дека сте го покрена Исус Христос од мртвите и дека тој
е прв на многу луѓе да бидат воскреснати за да биде со вас, како синови и
ќерки.
Јас верувам во моето срце кон правда и јас ќе дадам се од себе да живее
праведен живот, во твоите очи. Јас ќе го следат примерот на Исус, и да биде
верен до мојата смрт.
Татко, Ти благодарам што ти,, син ќе стане една со мене да ми помогне во
надминување на овој земен живот. Знам дека ова ќе ни се направи на еден ум,
и дека вашиот дух ќе живее во мене да ја водат мојата патека назад дома.
Поучи ме ВАШИОТ начини Господ. [Забелешка: Пријавете се и датум твојата
молитва кон Бога.

Клучот за да го отклучите писанието
---------------------------

Ако запишеш на односот помеѓу Бога и Неговите дочекав човековите Син Исус
Христос директно, ќе разберете вашите Светото Писмо и покана на Бога кон
вечен живот ќе биде за реално. Овој однос е клучот за успешно разбирање
Божјо слово. Не обидувај се да го протолкува Светото Писмо со користење на
тројство доктрина; тоа го прави Исус е лажго во такви едноставни стихови
како што тоа Џон 8:40 и Јован 20:17. Таа, исто така прави Пол еден лажго во
такви едноставни стихови како 1 Тимотеј 2:05 и 1 Коринтјаните 08:06.

