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OPEN UP YOUR HEART
-----------------Саме те, що це значить відкрити своє серце до Бога і Його Єдинородного Сина

Ісуса людини? Ну, це дійсно дуже просто, якщо ви про це думаєте. Не всі,
кого ви любите займають особливе місце "в серці", де радість, щастя, смуток
і навіть душевний біль або горя може відбуватися?
При виборі любити кого-то, ви відкриваєте своє серце всі емоції, пов'язані
з цієї любові. Те ж відбувається і з Богом. Він хоче бути в цьому
спеціальному місці під назвою вашого серця. Ісус дає нам другий шанс,
пропозиція стукає у двері наших сердець, з проханням "відкрити".
Hello! Чи знаєте ви, що життя починається після нашої земний шлях
закінчиться? Чи знаєте ви про "запрошення" від Бога?
ВСІ ВАШІ СЕРЦЯ
----------------Бог послав Ісуса, щоб ще раз нагадують нам, що "Царство Небесне" є
реальним. Це є загробне життя для тих, хто покаятися і повернутися назад до
Бога. Ісус не був першим, щоб запропонувати нам з цією пропозицією до
вічного життя.
Бог сказав: "Ви можете знайти мене, коли ви шукайте мене всім серцем!"
Єремія 29:13
Для того, щоб шукати Бога всім своїм серцем, ви повинні визнати, що Бог
існує, і крок в область віри.
"А без віри неможливо догодити Богові, бо той, хто приходить до Бога
вірувати, що Він є [є], і що Він дасть тим, хто ретельно шукати його."
Євреїв 11:06

Вправа ваша віра
------------------Ти наближаєшся до Бога від усього серця у вірі. Здійснення віри означає, що
ви не всі відповіді. Якщо у вас відповіді, ви не повинні проявляти віру /
надію.
"А віра то підстава сподіваного, доказів речей не бачив". Євреїв 11:01
"Віра від слухання, а слухання від слова Божого". Римлян 10:17
Чим більше ви знаєте Слово Боже, тим легше проявляти віру. Тільки шляхом
здійснення віри ви можете стати народжених згори. Ви були першим народився
від жінки] [плоті. Стати народитися понад означає, що ви народжене від
Духа, повертаючись до і визнаючи, Бога вашого, Творця нашого.

Ви повернутися до Бога, виявляючи віру дитини, приймаючи Слово Боже, як
істина.

СТАТИ Born Again
----------------Багато проповідують, що ви народилися знову, прийнявши Ісуса Христа як
свого Спасителя. Тим не менш, це не повна правда про спасіння. Прийняття
Христа як рятівника повинна виходити за рамки просто обливання брудом його
як Господа.
Ісус сказав: "Не всякий, що говорить Мені:" Господи, Господи ", увійде в
Царство Небесне, але той, хто буде виконувати волю Отця Мого [Бог] в раю".
Матвія 7:21
Ісус відкидає багато християн, які стверджують, що він є їхнім рятівником.
Ми не повинні ворожити, чому, тому що Ісус говорить нам, чому у вірші 23.
Ісус сказав: "Я їм оголошу: [тих, хто відкидає Христа], я ніколи не знав
вас; відійдіть від Мене, хто чинить беззаконня".
Матвія 7:23
ІСУСА ІНСТРУКЦІЯ З PAUL
--------------------------Таким чином, кажучи словами самого Ісуса, ми бачимо, що тільки стверджуючи
його, як рятівника з наших вуст, не достатньо, незважаючи на те, що багато
людей проповідують. Павло пояснює, цар Агріппа в Діяннях, інструкції він
отримав від Ісуса.
Ісус сказав: "Зараз я відправити вам [для язичників], щоб відкрити очі і
звернути їх від темряви до світла і від влади сатани до Бога, щоб вони
могли одержати прощення гріхів і долю тих, хто освятив вірою в мене. Дії
26:17-18
Таким чином, на увазі Христа, у вас є як мінімум чотири речі робити, щоб
отримати спадщину, яке є вічного життя на небесах. Це пропозиції я маю на
увазі.

ЧОТИРИ очікування ХРИСТА
--------------------------1. Ви відкриваєте ваші очі. Це означає, що відкрити своє серце і слухати
Бога і Його Сина Ісуса. Що ви приймаєте до серця повідомлення в даний час

приділяється.
2. Ви звернулися від темряви до світла. Це означає, що ви зосереджені на
шляху Бога, а не на шляху людини.
3. Ви включаєте від влади сатани до Бога. Це означає, що ви каєтеся в своїх
гріхах і натисніть на силі Божій. Це означає, що ви вирішили стати одним з
Богом і Його Сина Ісуса.
4. Ви освятив по вірі в Ісуса. Це означає, що ви зробили святий перед Богом
очі, тому що ви вибрали вірити в Бога, в Єдинородного Сина Р Ісуса Христа з
Назарету. Ваша віра потім слідують слухняності.

Підлеглі очікування Бог
---------------------------"Бо так полюбив Бог світ, що віддав Сина Свого Єдинородного [людини] Сина,
щоб кожен, хто вірує в Нього, [Ісус], не загинув, але мав життя вічне".
Івана 3:16
Який чудовий вірш це, але якщо ви зупинилися тут, в Євангелії від Івана, ви
повинні пропустити повідомлення у вірші 36.
"Той, хто вірить в Сина [Ісус] має життя вічне, і той, хто не вірить в Сина
не побачить життя, але гнів Божий перебуває на ньому". Іоанна 3:36
Деякі біблії стан останньої частині чіткого в тому, що гнів Божий на тих,
хто не вірує в Сина. Таким чином, ви повинні не тільки вірити в Ісуса, але
ви повинні повірити, що він вчив і дотримуватися Його заповіді.

Знаючи Бог ХРИСТА Сервіровку
----------------------------Багато християн були введені в оману помилковими доктринами і не знаю, що
Христос Бог служив. Гірше того, вони помилково замінити Христа як Бога. Ми
знаємо це, тому що штучні традиції називається "доктрина Трійці" має
заперечується фактичним вчення Ісуса Христа і Павла у багатьох церквах.
Слухайте уважно, це важливо.
Ісус сказав: "Той, хто вірить в мене, не в Мене вірує, але в Того, Хто
послав Мене". Іоанн 12:44
Якщо Ви є істинним віруючим в Ісуса, ви слухати його слова, і ви
повернулися назад до батька, Бога нашого. Це означає, що ви пізнали Отця,

Бога Всемогутнього, який відомий як Яхве, Єгова, Господь, а також
зазначених у текстах івриті 4 символів YWHW. Господь замінює YWHW в Біблії
для позначення Бога.
Ісус сказав: "я йду до Свого Отця й Отця вашого, і до Бога Мого й Бога
вашого." Іоанн 20:17
Це дуже прості слова Ісуса. Він говорить про Богом ми всі служать, в тому
числі він сам. Проте, багато хто, хто вірить у доктрину Трійці, не можемо
погодитися з цими словами, як вони написані. Помилкові доктрини тепер
перекрутити і спотворити слова Христа для провідних людей у пекло. Важливо
знати, що Христос Бог служив? Так, вона є, і апостол Павло говорить нам,
чому в 2 Сол. 1:8.
"Коли Господь Ісус з неба, з Божою Анголами сили, в палаючий вогонь
[Христос] помститися) ті, хто не знають Бога, а на B) тих, хто не
підпорядковується Євангеліє Господа нашого Ісуса Христа. "
2 Фес 1:08
GET Бог особистість ПРАВО
-----------------------Сім Вчення Біблії:
1. Христос є нашим Первосвящеником. Євреїв 7:16-17
2. У всьому, Христос повинен був бути людиною, як його брати, з тим щоб він
міг бути ефективним первосвященика. Євреїв 2:17
3. Ті, хто не вірять Христа і послух Христові дійсно не зберігаються.
Іоанна 3:36
4. Христос вчив нас поклонятися і служити тільки Отець ", йому Богом, і
Бога нашого". Матвія 4:10
5. Христос учив нас молитися лише до Отця ", йому Богом, і Бога нашого".
Іоанна 4:23-24; Матвія 6:06
6. Христос навчив нас, що він був першим з творінь Бога.
Об'явлення 3:14
7. Є сім духів Божих. Об'явлення 1:04
"Бога бійтеся, [хто такий Ісус і Павло названий батьком] та славу віддайте
Йому, бо настала година суду Його, прийшов, і поклоняються Йому створив
небо і землю, море, і водні джерела." Об'явлення 14:07

PAUL визначає Бога як БАТЬКО
--------------------------------Ісус навчав нас, що батько його Бог і Бог наш. Апостол Павло вчить нас те ж
саме, про Бога, в 1 Коринтян глава 8!
ONE Бога Отця,
"Існує немає іншого Бога, крім одного. Навіть якщо Є так звані боги чи на
небі чи на землі (як Є багато богів і багато панів), але для нас Е.
Існує тільки один Бог, Отець походить усе, ми до нього і
Один Господь Ісус Христос
Один Господь Ісус Христос, що все, і через якого ми живемо ". 1 Кор 8:4-6
Це означає, що ми від Бога і створив їм, але ми живемо в Христі Ісусі, і
через віру в Христа ми слухняні Богу.
Це наша віра в Христа, що вітає його духом і Духом Бога його в серці. Коли
ми діємо у вірі, не маючи всі людські відповіді, двері в наше серце,
відкриває широкі нашого Спасителя Ісуса і Бога свого. Це наше покору Богу,
що потім дозволяє нам подолати цей світ.

Стає одним ДУХОМ
---------------------Духи дружини Джекі, і я став однією плоті. Звичайно, ми були не в
буквальному розумінні одне тіло, але і в духовному плані ми були одним
тілом. Ми були в одному дусі, той же дух, і через це ми думали, так майже
все. Ми не роботи. Обидві сторони мають різні думки в рази, але все-таки ми
були в основному одні думки.
Тому що ми були один один з одним, ми часто завершила один за одного
пропозиції, і навіть знав, що інший думає задовго до того, слова були
сказані. Я часто чув її голос, що говорив мені, ні чути її розум думає про
мене. Те ж саме сталося з нею.
Я не можу повністю пояснити це з людської точки зору, тому що це духовна
таємниця, яка входить в гру, коли любов зв'язків є дуже сильним між двома
людьми. Тим не менш, багато з яких взяли на себе зобов'язання любові до
життя може свідчити про подивом, що вони були однією м'яса з чоловіком.
Після моєї дружини Джекі померла в 2003 році, я ще міг чути її думки. Я

знав, що вона подумає, що в будь-якій ситуації. Наприклад: "Коли я
потягнувся за неправильне сорочку, я міг би навіть почути її на мій погляд,
сказавши:" Ви не можете носити цю сорочку штани ".

Дати Богові LOYAL HEART
---------------------Джекі і я добрався до цього місця подивом бути однією плоті, даючи всі наші
серця один з одним. Наші серця були здійснені, і безумовно лояльні один до
одного. Бог хоче, не менше, ніж вчинені і лояльних серце від вас. Якщо ваше
серце вірний і зобов'язалися HIM, ви будете здивовані тим, пригоди він
привнесе у ваше життя.

Перед Богом ШУКАЄ LOYAL СЕРЦЕ
----------------------------------------"Тому що очі Господа [Бога] ходити туди й сюди по всій землі, щоб показати
себе сильним від імені тих, чиє серце вірний [скоєних] до Нього". 2 хроніки
16:9
Подумайте про це! Всемогутній Бог покаже себе сильним від вашого імені,
якщо ви дасте йому вірним серцем. Все починається, коли ви просто відкрити
своє серце з вірою Його Сина Ісуса.

Ми народжуємося знову через слово Боже
----------------------------------------Ви зможете знайти фразу народитися понад вживається в Біблії в трьох
місцях: 3:03 Іоанна, 3:07, і, в 1:23 1 Петро. Ісус говорив Никодиму
підтверджує, в Євангелії від Іоанна 3:03, що вам потрібно, щоб народитися
знову увійти в Царство Боже. У Євангелії від Івана 3:7-8, Ісус підтверджує,
що народитися понад означає, що ви від Духа народжений.
Пітер вчить нас, що всі "народитися згори" проходить через "непідкупний
слово Боже".
"Так як ви, очистивши душі свої коритися правді через Духа в щиру любов до
братів, щоб любили один одного щиро від чистого серця, яке, народившись
знову, а не від тлінного насіння, але нетлінного, від слова Божого, яка
живе і зостається повік.
1 Петра 1:22-23
____________

PAUL'S FORMULA Born Again
------------------------"Але що сказати? Слово знаходиться поруч з Вами, навіть в рот і в своєму
серці. (Тобто, слово віри, що ми проповідуємо): якщо ви визнаєте устами
своїми Ісуса за Господа, і твоїм вірувати, що Бог воскресив Його з мертвих,
то спасешся ". Тому що серцем вірити в праведність а устами ісповідуємо для
спасіння ". Римлян 10:8-10

* З двох частин PAUL'S FORMULA Born Again
--------------------------------------I) Ви зізнатися в рот, що Бог воскресив з мертвих Ісуса [Ви вірите в
неділю], і,
II) Ви вірите в праведності серця до Бога. Ви хочете робити те, що
правильно в очах Бога.
Не пропустіть Частина II
Багато міністерства
це "рот", що Ісус є
Тепер ви бачите, що
формула Павла є дві
свого Господа".

сприяти повідомлення, що все, що вам потрібно зробити,
Господь і Спаситель, і Ви будете мати вічне життя.
Ісус проповідував різні повідомлення і що порятунок
частини, а не тільки одна частина, де ви "уста Ісуса як

Багато людей ігнорують другий частини вчення Павла!
Той, хто повністю приймає Христос повертається до Бога, наш Батько, і посправжньому знає Бога і те, що Ісус не Бог. Вони не кланятися Ісуса, і
навіть молитися Ісусу. Вони підкоряються того, що Ісус учив: Поклоніння
тільки Отець, Бог наш, і, молитися тільки Отець в ім'я Ісуса. Ми молимо
Бога, в ім'я Ісуса, щоб вшанувати його жертву на хресті, і тому, що він наш
учитель.
Частина II віра в наших серцях правди Божої. Іншими словами, ми стали
слухняними праведності стандартних Бога.

МІНІМАЛЬНІ СТАНДАРТНІ виправдання
-----------------------------Ісус вчить Там це мінімальний стандарт праведності Ми повинні перевищувати
Перед входом небо

Ісус сказав: "Я кажу вам, що, якщо праведність ваша перевищує праведности
книжників і фарисеїв, то ви не ввійдете в Царство Небесне". Матвія 5:20
У наведеному вірші Ісус ясно вчить нас є мінімальний стандарт праведності
потрапити на небеса. Наша праведність повинна перевищувати книжників і
фарисеїв. Вони часто робили вигляд, щоб бути праведним з Богом, але замість
цього були дуже злі, вони були лицеміри.
Праведність просто означає, що вам робити те, що правильно в очах Бога.
Часто це може бути протиставлений як протилежне тому, що прямо в очі
людини. Ми знаємо, що Бог очікує від нас, тому що Біблія говорить нам про
характер Бога і Його симпатії та антипатії.

Полюби Бога
-----------------------Багато хто вважає, що Біблія це все про Ісуса, але це не так. Ці люди не
визнають Ісуса був ще один посильний від Бога. Реальна історія в Біблії
велику історію про нашу любов Бога, Який створив нас і любить нас
настільки, що він буде відправляти і пожертвувати своїм єдиною людиною Сина
в останній спробі, щоб дати нам "запрошення".
Ісус сказав: "Я повинен проповідувати Царство Боже, і іншим містам, тому що
для цього я посланий". Луки 4:43
"Для багатьох ошуканців вийшли в світі, які не визнають Ісуса Христа, що
йтиме на м'ясо. Це обманщик і антихрист."
2 John 7
Для того щоб стати збережені, рот повинен зізнатися людства [найближчі у
плоті], смерті на хресті і воскресіння Ісуса Христа.
"І ми знаємо, що Син Божий [Ісус Христос] прийшов і дав нам розуміння того,
що ми пізнаємо його [Бога] Батько, правда, і ми в Ньому [Бога] Батько,
правда [, якщо ми], в Його Сина Ісуса Христа. Це [Бог Отець] є істинний Бог
і життя вічне ".
1-е Івана 5:20
Якщо ви приймаєте Ісуса Христа у своєму серці, як рятівника, він привів вас
до свого Бога. Ви, як я зробив Р закохалася в нашого Бога-Творця, який
шукає спілкування з нами. На даний момент, ви будете раді вашої майбутньої
вічності, і ви хочете знати більше. Ви будете голодні до Слова Божого і
буде читати всю Біблію.
Це було понад 31-років тому, що я закохався в Бога. Борючись з життям

здавалося нескінченний розповідь про моє існування, поки в один прекрасний
день Бог торкнувся мого життя так, що я знав, що він абсолютно реальний.
Запрошення просить вас визнати, що є ще відбувається в цій земного життя,
ніж те, що ваші почуття людини можна виявити. Існує й інша сторона цього
життя, духовну сторону. Якщо ви стали знову народився в дусі, ви не можете
почати розуміти і якщо на те пішло, навіть сприймають всю правду, що існує
в цьому земному житті.
Події в житті відбувається з багатьох причин, але часто ці причини мають
духовну основу. Бог послав Сина Свого в якості остаточного жертву за гріхи
людства. У ході цього процесу, Бог залишив нам можливість вийти у вірі.
Вийшовши у вірі вимагає, щоб ми відкриваємо наші серця і дозволити Дух Бога
і Його Сина, щоб увійти до і навчить нас, по дорозі додому в наше життя
вічне. Це ваш вічний запрошення, і воно може бути тільки один ви колинебудь отримати в цьому житті. Слухайте до Бога.
Бог говорить
---------"Але всі, хто боїться Господа [Бога] говорили один з одним, і Господь [Бог]
слухав і чув їх, так що, книга пам'яті перед лицем Його пишеться для тих,
хто боїться Господа, і хто медитувати на його ім'я. Вони будуть Мені,
говорить Господь Саваот, в той день, я їх мої коштовності, і буду над ними,
як милує чоловік над синами своїми, що служать йому. Тоді ви повинні знову
побачите різне між праведним та нечестивим, між тим, хто служить Богові, і
той, хто не служив йому.
Малахія 3:16-18
"Порятунок Богові нашому, що сидить на престолі, і Агнцеві [Ісус на праву
руку від Бога]". Об'явлення 7:11
Ісус сказав: "Істинно, істинно кажу вам: той, хто слухає слово Моє і вірує
в Нього [Бога, Отця], хто послав Мене, життя вічне, і не прийдуть на суд,
але [вже] перейшов від смерті в [вічне життя] ". Іоанна 5:24
Якщо ви знаєте Бога, який послав Ісус, у вас вже є вічне життя, і ви не
будете судимі під час вашої смерті.
Ісус сказав: "І це вічне життя, щоб пізнали Тебе [Бога, Отця], єдиного
істинного Бога, та Ісуса Христа послав Ти".
Іоанн 17:03
Ісус сказав: "Моє вчення не Моє, але його [Бога, Отця], який послав Мене".
Іоанна 7:16

Бог завжди хоче кращого для вашого життя. Його запрошення для вічного
життя, не просто почати з Ісусом. Вираз великої любові Бога до вас, можна
знайти в главі Єзекіїля 18. З самого початку історії ви знайдете Бога в
надії на наше найкраще і сподіватися, ми просто відвернулися б від злості і
праведне життя.
Праведність вводить нас у спілкування з Богом. Тобто, коли ми дійсно стали
його людей для вічності.
Це вибір на користь Бога, вірою, знаючи, що ми просто мандрівники тут на
тимчасовій земний шлях. Наш великий рішення по землі, то буде приймати той
факт, що Бог існує, і що життя дійсно виходить за рамки його існування.
Знаючи, в наших серцях, що Ісус воскрес, щоб воля Божа воскресить нас.
"Не любіть світу, ні речей у світі. Якщо хто любить світ, любов Отця немає
в ньому". 1-е Івана 2:15
Ісус сказав: "Це дух, який дає життя, нічого не тіло прибутку. Словами, що
я кажу вам, то дух, і вони життя". Іоанна 6:63
Я апостола Едварда. Я пишу, щоб досягти душі із запрошенням Божої вічне
життя. Це "запрошення" Я представляю тут. Втім, я особливо писати ті душі,
які стверджують, спасіння через Христа, але були введені в оману думати, що
Христос є Бог.
Багато християн не знають Бога, що Христос служив. Якщо це ви, ваша вічна
життя під питанням. Ви повинні отримати право з Богом і відмовитися від
відступництва Церква, люди тепер молитися і поклонятися Ісусу, а не Богу,
що Ісус сам служив і навчав о.
Той, хто поклоняється Сина Божого, як "Бог Син" здійснює ідолопоклонство в
очах Бога. Такі люди на самом деле не зберегли, але замість цього в
"духовної гарячою водою". Поклоніння Ісуса так само, як поклоніння будьякої священик або пастор. Бог сказав немає іншого Бога, крім Нього. Це
включає в Його Сина.
Дослідження Писання цитується в цій главі [пропозиція] дуже уважно. Хоча в
Духа, Бог дав ці вірші мені у Ваших інтересах. Це відноситься практично до
будь-якої іншої голова в цій книзі, як добре. [Я маю на увазі сім кінцевого
Times Повідомлення від Бога книги, які можна знайти в Інтернеті за адресою
http://www.sevenmessages.com. Будь ласка, відкрийте своє серце до Слова
Божого, і хай Ісус Христос, наш Учитель, стати прикладом ви будете
дотримуватися всьому шляху назад у свій небесний будинок.
Зробіть це, і ви не тільки любити Ісуса і жертву він зробив за наші гріхи
на хресті, то вам також закохатися в Бога. Ви можете зателефонувати HIM

небесного Отця у всіх ваших молитов.
Апостола МОЛИТВА
---------------Небесного Отця і Бога мого брата Ісуса Христа, Який є наш Учитель, почуй
мою молитву. Благослови кожна душа, яка читає цю главу і відкрити свої
серця для вашого сина Ісуса, а також ваш дух. І для всіх, хто помолитися
наступного молитвою і прийняти ваше запрошення, надати їм покаяння.
Апостол Едуард
Молитва ACCEPT БОЖА ЗАПРОШЕННЯ
--------------------------------Бога Отця, я приймаю цю спеціальним запрошенням YOURS до вічного життя на
небесах.
Зізнаюся устами своїми, яких ви воскресив Ісуса Христа з мертвих, і що він
перший з багатьох людей, щоб воскреснути бути з вами, як ваші сини і дочки.
Я вірю в свою правду до серця, і я зроблю все можливе, щоб жити праведним
життям, у твоїх очах. Я буду наслідувати приклад Ісуса і бути вірним до
власної смерті.
Батько, я дякую вам, що ви і ваш син стане одним зі мною, щоб допомогти
мені подолати цей земного життя. Я знаю, що це дасть нам один розум і дух
твій буде жити в мені направляти мою шлях додому. Навчи мене Твоїх шляхів
Господніх. [Примітка: дату і підпис на молитві до Бога.

Ключем до Писання
--------------------------Якщо ви тримаєте зв'язок між Богом і Його народженої людини Сина Ісуса
Христа, прямо, ви зрозумієте, ваш Святий Біблії і Боже запрошення до
вічного життя буде по-справжньому. Цей зв'язок є ключем до успішної
розуміння Слова Божого. Не намагайтеся інтерпретувати Писання допомогою
доктрини Трійці, робить Ісуса брехуном в таких простих віршів, як Іоанн
8:40 і Іоанна 20:17. Це також робить Павло брехун в таких простих вірші, як
1-е Тимофію 2:05 і 1-е Коринтян 8:06.

