
Հրավերը
--------------

Ահա, Հիսուս կանգնած է դուռը ձեր սրտի և knocks. Եթե դուք լսել նրա ձայնը, և կբացվի 
մինչև ձեր սիրտը, նրա հոգին, և Աստծո Հոգին կգա, և բնակվի ձեր հոգու հետ, և դուք 
կդառնա մեկը նրանց հետ. Նրանք կօգնեն ձեզ հաղթահարելու այս երկրային կյանքում, այնպես 
որ կարելի է լինել նրանց հետ երկնքում համար հավերժական կյանքի, երբ ձեր երկրային 
ճամփորդության ավարտվում.
Առաքյալ Էդվարդ

Աստվածաշնչի Verses: Հայտնություն 3:20-21, Ջոն 14:23, 1 Ջոն 4:9

Գրավոր թարգմանություն Text Edition 2010/09/02 - Copyright 2009-2010
Առաքյալ նախարարություն, Inc, հյուսիսային եղջերու գետի ափին, Մինեսոտա ԱՄՆ

Հրավերը բովանդակությունը
-----------------------

Հրավերը
Բաց Up Your Heart
Բոլոր ձեր սրտի
Վարժությունների ձեր հավատքը
Դառնալ Ծնվել է կրկին
Հիսուսի հրահանգներ Paul
Չորս ՍՊԱՍԵԼԻՔՆԵՐԸ Քրիստոսի
Հնազանդությունը Սպասում Աստծո
Իմանալով, որ Աստված Քրիստոսի ծառայել
Get Աստծո Որոշել իրավունք
Paul նույնականացնում Աստված Ինչպես ՀԱՅՐ
Դառնալով մեկ Հոգին
Տվեք Աստված հավատարիմ սիրտ
Մենք Ծն Կրկին միջոցով Աստծո խոսքը
Paul's Ծնվել Կրկին Formula
Մի օրիորդ Part II
Նվազագույն Արդարություն Ստանդարտ
Falling Ի Սեր Աստծո հետ
Աղոթք ընդունել Աստծո հրավերը
Առաքյալի Էդվարդ
Երկու սիրտ Gateways

Բացել ձեր սիրտը
------------------

Այն, ինչ է նշանակում բացել ձեր սիրտը Աստծո և Նրա Միածին մարդու Որդին, Հիսուս: Դե, 



դա իրոք շատ պարզ է, եթե դուք մտածում այդ մասին. Չի բոլորը քեզ սիրում են գրավում 
հատուկ տեղ », ձեր սրտում", որտեղ ուրախություն, երջանկություն, տխրություն և նույնիսկ 
ցավի կամ heartbreak կարող է առաջանալ:

Երբ եք ընտրել սիրել մեկին, Դուք բացել ձեր սրտի բոլոր զգացմունքների հետ կապված, որ 
սերը. Նույն բանը տեղի է ունենում Աստծո հետ. Նա ցանկանում է, որ հատուկ կոչվող 
վայրը, ձեր սիրտը. Հիսուսը մեզ տալիս է երկրորդ հնարավորություն առաջարկում է knocking 
վրա դուռը մեր սրտերի խնդրելով մեզ դեպի «բացել».
Hello! Տեղյակ եք, որ կյանքը սկսվում հետո մեր երկրային ճանապարհորդության ավարտվում 
է: Գիտեք մասին «հրավերը», Աստծուց:

ԲՈԼՈՐ ձեր սրտի
-----------------

Աստված ուղարկեց Հիսուսը են մեզ հիշեցնել, ևս մեկ անգամ, որ «երկնքի արքայությունը» է 
իրական. Որ կա AfterLife նրանց համար, ովքեր ապաշխարում և վերադառնալ Աստծո. 
Հիսուսը չէր առաջին առաջարկել մեզ այս հրավերը է հավերժական կյանք.

Աստուած ասաց `« Դուք կգտնեք ինձ, երբ ես փնտրում համար ինձ բոլոր ձեր սիրտը »: 
Երեմիա 29:13

Որպեսզի ձեզ որոնել Աստծուն ձեր ողջ սրտով, դուք պետք է ընդունի, որ Աստված կա, և 
քայլ մեջ թագավորություն հավատի.

«Բայց առանց հավատի հնարավոր չէ խնդրում ենք նրան, քանզի նա, ով գալիս է Աստծուն 
պետք է հավատալ, որ նա [կա], և որ նա rewarder, ովքեր ջանասիրաբար փնտրում են 
Նրան». Եբրայեցիս 11:6

Վարժությունների ձեր հավատքը
-------------------

Դուք մոտեցումը Աստծուն քո ամբողջ սրտով հավատքով. Իրականացնելով հավատ նշանակում է 
դուք չունեք բոլոր պատասխանները. Եթե Դուք էր պատասխաններ, դուք որ կարիք չկա 
հավատ գործադրի / հույս.

«Հիմա հավատքը էության բաներ էին ակնկալում, վկայությունն է բաներ չի տեսել». Եբրայեցիս 
11:1

«Հավատքը գալիս է լսում, և լսելով կողմից Աստծո խոսքն է». Հռովմայեցիս 10:17

Որքան շատ գիտես Աստծո Խոսք, որ ավելի հեշտ է գործադրել հավատքի. Միայն 
իրականացնելիս հավատքով կարող եք դառնալ ծնվել-կրկին. Դուք առաջին անգամ ծնվել մի 
կնոջ [մարմնի]. Դառնալով ծնվել կրկին նշանակում է, որ դուք ծնվել Հոգու կողմից 
վերադառնալուն և գիտակցելով ձեր Աստծուն, մեր Ստեղծող.



Դուք վերադառնալ Աստծո կողմից իրականացնելիս հավատը երեխայի `ընդունելով Աստծո Խոսք 
որպես ճշմարտություն.

Դառնալ ծնված ԿՐԿԻՆ
-----------------

Շատ քարոզել, որ դուք ծնվել կրկին `ընդունելով Հիսուս Քրիստոսին որպես ձեր Փրկիչ. 
Սակայն, այս է, ոչ թե ամբողջական ճշմարտությունը փրկության. Ընդունելով Քրիստոսին որպես 
փրկիչ պետք է անցնի միայն mouthing նրան Տէր.

Հիսուսն ասել է `« Ոչ յուրաքանչյուրին, ով ասում է ինձ, «Տեր, Տեր» մտնում է երկնքի 
արքայությունը, բայց նա, ով չի կամքը իմ ՀԱՅՐ [Աստված] երկնքում ». Մատթեոս 7:21

Հիսուսը մերժեց շատ քրիստոնյաներ, ովքեր պնդում են, որ իրենց Փրկչին. Մենք չունենք 
կռահել, թե ինչու, որովհետև Հիսուս մեզ ասում է, թե ինչու չափածո 23.

Հիսուսն ասել է `« Ես հայտարարում են նրանց [այն մարդիկ, ովքեր Քրիստոսի մերժեց], ես 
երբեք չեմ իմացել եք, հեռանում ինձ, դուք ով գործնականում lawlessness ».
Մատթեոս 7:23

Հիսուսի հանձնարարականներ է Paul
---------------------------

Այնպես որ, «Հիսուս» սեփական խոսքերով, մենք տեսնում ենք, որ միայն պնդելով, նրան, 
որպես Փրկչի հետ մեր շուրթերը, բավարար չէ, չնայած ինչ շատ մարդկանց քարոզելու. Paul 
բացատրում է արքայի Agrippa է Գործք, հրահանգներին նա ստացել է Հիսուս.

Հիսուսն ասել է `« Ես հիմա կարող է ձեզ ուղարկել [դեպի Gentiles] բացել իրենց աչքերը 
և իր հերթին նրանց խավարի մեջ հայտնաբերվել, և ուժը Սատանան Աստծուն, որ նրանք 
ներում ստանալ մեղքերից և ժառանգման թվում նրանց, ովքեր սրբագործված հավատքով է ինձ 
». Գործք 26:17-18

Այսպես, Քրիստոսի միտքը, դուք առնվազն չորս բան ունի անելու ստանալու ձեր 
ժառանգական, որը հավերժական կյանք երկնքում. Սա հրավերով եմ խոսում.

ՉՈՐՍ ակնկալիքները Քրիստոսի
---------------------------

1. Դուք բացել ձեր աչքերը. Սա նշանակում է, դուք բացել ձեր սիրտը, և լսենք Աստծո և 
Նրա Որդի Հիսուս. Որ Դուք ձեր սրտի հաղորդագրությունը այժմ է տրվում.

2. Դուք վերածվի խավարից դեպի լույսը. Սա նշանակում է, որ դուք կենտրոնանալ Աստծո 
ուղիները, ոչ թե մարդու ուղիները.



3. Դուք վերածվի իշխանության Սատանայի Աստծուն. Սա նշանակում է, որ դուք 
ապաշխարում Ձեր մեղքերը, և թակել մեջ զորության Աստված. Դա նշանակում է, որ որոշեք 
դառնալ մեկ Աստծո հետ և Նրա Որդի Հիսուս.

4. Դուք սրբագործված է հավատքը Հիսուս. Սա նշանակում է, դուք կատարել սուրբ Աստծո 
առաջ աչքերը, քանի որ ձեր ընտրած հավատալ Աստծո Միածին մարդու Որդին դ Հիսուս 
Քրիստոսի Նազարեթ. Ձեր հավատքը, հետո հաջորդում են հնազանդությամբ.

Հնազանդությունը ակնկալիքով ԱՍՏՎԱԾ
----------------------------

«Հանուն Աստված այնպես սիրում աշխարհում, որ Նա տվել է իր Միածին [մարդու] Որդուն, 
որ whosoever հավատում է նրան [Հիսուս] պետք է ոչ թե մեռնել, բայց ունենալ 
հավիտենական կյանք». Ջոն 3:16

Ինչ հրաշալի չափածո սա, բայց եթե դուք կանգ այստեղ Ջոն, դուք պիտի կարոտում է 
հաղորդագրություն չափածո 36.

«Նա, ով հավատում է Որդուն [Հիսուսը] ունի հավիտենական կյանք, և նա, ով չի հավատում 
Որդին չի տեսնում կյանքը, բայց խիստ վրդովմունք Աստծո abides նրան». Ջոն 3:36

Որոշ bibles պետական վերջին մասը հստակ է, որ խիստ վրդովմունք Աստծո abides վրա, 
ովքեր չեն հնազանդվում Որդուն. Հետևաբար, դուք պետք է ոչ միայն հավատում ենք Հիսուս, 
բայց պետք է հավատալ, թե ինչ է նա ուսուցանում և հետևեք նրա հրահանգները.

Իմանալով ԱՍՏՎԱԾ Քրիստոսի ծառայել
-----------------------------

Շատ քրիստոնյաներ են ապակողմնորոշում են կեղծ վարդապետությունները, և այլևս գիտեն 
Աստծուն, որ Քրիստոս ծառայել. Ավելի վատ, նրանք սխալմամբ փոխարինել է Քրիստոսին 
որպես իրենց Աստված. Մենք գիտենք, քանի որ այն manmade ավանդույթը կոչվում է 
«Երրորդության դոկտրինը» ունի negated փաստացի ուսմունքները Հիսուս Քրիստոսի և Փոլ 
շատ եկեղեցիներում. Լսեք ուշադիր, դա կարևոր է.

Հիսուսն ասել է `« Նա, ով հավատում է ինձ, հավատում է ոչ թե ինձ, այլ նրան, ով ինձ 
ուղարկեց ». Ջոն 12:44

Եթե Դուք ճշմարիտ հավատացյալ են Հիսուս, դուք լսել: Նրա խոսքերով, և դուք վերադարձել 
է իր հոր, մեր Աստծուն. Դա նշանակում է գիտեք, ՀԱՅՐ, Աստված Ամենակարող, որը 
հայտնի է որպես YAHWEH, Եհովային, Տէր, և նաև նշված եբրայերեն տեքստերի կողմից չորս 
նիշ YWHW. LORD փոխարինում YWHW է bibles նշանակել Աստծուն.

Հիսուսն ասել է `« Ես աճման իմ հոր և ձեր Հորը, և իմ Աստծուն, և ձեր Աստծուն ». Ջոն 
20:17



Սրանք շատ պարզ խոսքերը Հիսուս. Նա խոսում է Աստծո մենք բոլորս ծառայում, այդ թվում 
նաև ինքը. Սակայն շատերը, ովքեր հավատում են Երրորդության վարդապետությունը, չի կարող 
ընդունել այդ խոսքերը, քանի որ գրված են. Այլասերված վարդապետությունների այժմ 
խեղաթյուրում և աղավաղում խոսքերը Քրիստոսի նպատակով առաջատար մարդկանց դժոխք. 
Արդյոք դա կարևոր է իմանալ, որ Աստված, որ Քրիստոսը եղել: Այո, դա, և Առաքյալը 
Պողոս մեզ ասում է, թե ինչու է 2 Thess. 1:8.

«Երբ Տէր Յիսուս է հայտնաբերվել է երկնքից հետ Աստծո հզոր հրեշտակները է, բոցավառ 
կրակի [Քրիստոսի] տանել վրեժ է Ա), նրանք, ովքեր չեն գիտեմ, որ Աստված, և Բ), 
ովքեր չեն հնազանդվում ավետարանը մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսի. »
2 Thessalonians 1:8

ԿՍՏԱՆԱՆ Աստծո ԻՆՔՆՈՒԹԻՒՆ ՃԻՇՏ
------------------------

Յոթ Աստվածաշնչի ուսմունքներն:
1. Քրիստոսը մեր Բարձր քահանային. Եբրայեցիս 7:16-17

2. Է բոլոր բաները, Քրիստոսը պետք էր կատարել, ինչպես նրա մարդկային եղբայրներ, 
որպեսզի նա կարող է արդյունավետ Բարձր քահանային. Եբրայեցիս 2:17

3. Նրանք, ովքեր չեն հավատում Քրիստոսի և հնազանդվում Քրիստոսը չեն իսկապես փրկվում. 
Ջոն 3:36

4. Քրիստոսը ուսուցանել է մեզ, երկրպագելու և ծառայել միայն ՀԱՅՐ, «իր Աստծուն և մեր 
Աստծուն». Մատթեոս 4:10

5. Քրիստոսը ուսուցանել է մեզ, աղոթել են միայն ՀԱՅՐ, «իր Աստծուն և մեր Աստծուն». 
Ջոն 4:23-24, Մեթյու 6:6

6. Քրիստոսը ուսուցանել է մեզ, որ նա առաջինն էր, Աստծո ստեղծագործությունները.
Հայտնություն 3:14

7. Կան յոթ հոգիների Աստծո. Հայտնություն 1:4

"Վախ Աստված [ովքեր Հիսուսին և Պողոս նույնացվում որպես ՀԱՅՐ] և տալ փառքը նրա 
համար ժամ իր վճռի եկել է, և երկրպագել նրան, ով կատարել է երկինքն ու երկիրը, ծովը և 
աղբյուրների ջուր». Հայտնություն 14.7

Paul նույնականացնում Աստծո Հայրը
---------------------------------

Հիսուսը սովորեցրել է մեզ, որ Հայրը իր Աստծուն, և նաև մեր Աստծուն. Առաքյալը Պողոս 
մեզ սովորեցրել են նույն բանը, Աստծո մասին է 1 Ա Կորնթացիս Գ Լ ՈՒ Խ 8!



ՄԵԿ Աստծուն, ՀԱՅՐ

«Չկա այլ Աստված, բայց մեկը. Համար, նույնիսկ, եթե առկա են, այսպես կոչված, 
աստվածների, թե երկնքում կամ երկրի վրա (քանի որ կան շատ աստվածների, և շատ 
Լորդերի), սակայն մեզ համար E

Կա միայն մեկ Աստված, Հայր, որոնց են բոլոր բաները, և մենք նրա համար, և

ՄԵԿ LORD, Հիսուս Քրիստոսը
Մեկ Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որի միջոցով են բոլոր բաները, և որի միջոցով մենք ապրում ենք. 
«1 Կորնթացիս 8:4-6

Սա նշանակում է, մենք Աստծո և ստեղծել նրա կողմից, բայց մենք ապրում ենք միջոցով 
Քրիստոս Յիսուս, և Քրիստոսի հանդեպ հավատքով, մենք հնազանդ Աստծուն.

Դա մեր Քրիստոսի հանդեպ հավատքը, որ ողջունում է իր հոգին, և Հոգու իր Աստծո մեջ, մեր 
սրտի. Երբ մենք գործում է հավատքով, առանց բոլոր մարդկային պատասխաններ, դուռը մեր 
սիրտը բացում է լայն մեր Փրկիչ Հիսուս և նրա Աստված. Դա մեր հնազանդությունը Աստծո 
հետ, որ հետո մեզ թույլ է տալիս հաղթահարել այս աշխարհի.

ԴԱՌՆՈՒՄ Է ՄԵԿ սիրով, հոգով
----------------------

Հոգիները կինս Jackie, և ես դարձա մեկ մարմնի. Իհարկե, մենք չէինք բառացիորեն մեկ 
մարմնի վրա, բայց հոգևոր առումով մենք մեկ մարմնի. Մենք նույն միտքը, նույն ոգին, և 
քանի որ այս մտածեցինք, նման է գրեթե ամեն ինչ. Մենք էլ չենք ռոբոտներ. Երկուսն էլ 
կոտորվել էին տարբեր կարծիքներ ժամանակ առ ժամանակ, բայց դեռ մենք հիմնականում մեկ 
բան չէ.

Քանի որ մենք մի միմյանց հետ, մենք հաճախ ավարտվել միմյանց պատիժների և նույնիսկ 
գիտեր, թե ինչ այլ էր, մտածելով, դեռ շատ առաջ որևէ բառ էին խոսել. Ես հաճախ կարելի 
է լսել նրա ձայնը ասած, ինձ կամ լսել իր մտքում մտածելով իմ մասին. Նույն բանը տեղի է 
ունեցել նրա հետ.

Ես չեմ կարող լիարժեք բացատրել այս մարդկային առումով, քանի որ սա հոգևոր գաղտնիք է, 
որ ուժի մեջ է խաղալ, երբ սիրում պարտատոմս է շատ ուժեղ է երկու մարդ. Սակայն 
շատերը, ովքեր արել նվիրվածություն սիրո համար մի կյանքի ընթացքում կարող է վկայում են 
wonderment, որ իրենք մեկ մարմնի հետ իրենց ամուսիններից.

Հետո իմ կինը Jackie մահացել է 2003 թվականին, ես կարող էի դեռ լսում իր մտքերը. Ես 
գիտեի, թե ինչ նա մտածում է ամեն իրավիճակում. Օրինակ: Երբ հասա համար սխալ 
վերնաշապիկ, ես նույնիսկ կարող լսել նրան իմ մտքում ասելով `« Դուք չեք կարող հագնում, 
որ վերնաշապիկ հետ այդ շալվար.



Տվեք ԱՍՏՎԱԾ հավատարիմ ՍՐՏՈՒՄ
----------------------

Jackie և ես ստացել այս վայրը wonderment լինելու մեկ մարմնի վրա, տալով բոլոր մեր 
սրտի միմյանց. Մեր սրտերը կատարվել են, և unquestionably հավատարիմ միմյանց. 
Աստված ցանկանում է ոչ պակաս, քան կատարվել է, և հավատարիմ սրտի ձեզանից. Եթե ձեր 
սիրտը է հավատարիմ ու նվիրված է նրան, դուք պետք է զարմացրել է արկածային ՆԱ կբերի 
ձեր կյանքը.

Աչքերը, ԱՍՏՎԱԾ որոնում է հավատարիմ Սրտեր
-----------------------------------------

«Հանուն աչքերը Տէր [Աստված] վազում դեսուդեն ողջ երկրի վրայ, ցույց տալ իրեն ուժեղ 
անունից նրանց, ում սրտի է հավատարիմ [պարտավորվում] Նրան». 2 Երթը 16:9

Մտածեք այս մասին! Աստված Ամենակարող ցույց կտա իրեն ուժեղ է ձեր անունից, եթե դուք 
նրան տալիս է հավատարիմ սրտի. Ամեն ինչ սկսվում է, երբ դու պարզապես բացել ձեր սիրտը 
հավատքով Իր Որդուն, Հիսուս.

ՄԵՆՔ Ծն ԿՐԿԻՆ ՄԻՋՈՑՈՎ Աստծո խոսքն է
-----------------------------------------

Դուք կգտնենք արտահայտությունը ծնվել կրկին օգտագործվում է Աստվածաշնչի երեք տեղերում 
`Ջոն 3:3, 3.7, և, 1 Պիտեր 1:23. Հիսուս խոսում Nicodemus հաստատում է Ջոն 3:3, 
որ դուք պետք է ծնվել կրկին մտնել արքայություն, Աստծո. Է Ջոն 3:7-8, Հիսուս 
հաստատում է, որ ծնված լինելու կրկին նշանակում է, որ դուք ծնվել է Հոգու.

Peter սովորեցնում է մեզ, որ դառնում է «ծնվել կրկին« գալիս միջոցով »անփուտ Աստծո 
խոսքն է».

«Քանի որ դուք մաքրվել ձեր հոգիների մեջ հնազանդվելով ճշմարտությունը Հոգու միջոցով է 
անկեղծ սեր է եղբայրներ, սիրել միմյանց խանդավառությամբ, ստանալու հետ, մաքուր սիրտ, 
լինելով ծնվել կրկին, ոչ նեխման սերմերի, բայց անփուտ միջոցով Աստծո խոսքն է, որը 
ապրում է և abides ընդմիշտ ».
1 Peter 1:22-23
____________

Paul's ծնված ԿՐԿԻՆ Formula
-------------------------

«Բայց ինչ է դա ասում:« բառն է մոտ ձեզ, նույնիսկ ձեր բերանը, և ձեր սրտում. 
' (Այսինքն, խոսքն է հավատքի, որը մենք քարոզում), որ եթե դուք խոստովանում են ձեր 
բերանը Տէր Յիսուսի և հավատում ձեր սրտում, որ Աստված է բարձրացրել նրան մահացած, 



դուք կպահվի. Համար է սրտի մեկ կարծիքով, արդարակեցության և հետ բերանը 
խոստովանությունը կատարվում է փրկության ». Հռովմայեցիս 10:8-10

* Երկու մասի Է Paul's ծնվել ԿՐԿԻՆ Formula
---------------------------------------

I) Դուք խոստովանեմ ձեր բերանը, որ Աստված բարձրացրել Հիսուսը ից մահացածների [դուք 
հավատում հարության], և,

II) Դուք հավատում ձեր սիրտը դեպի Աստծո արդարակեցության. Դուք ցանկանում եք անել 
այն, ինչ ճիշտ է Աստծո աչքերով.

Մի օրիորդ Part II

Շատ նախարարությունների նպաստում է հաղորդագրություն, որ բոլոր Դուք պետք է մի է 
«բերանը», որ Հիսուսը Ձեր Տեր և Փրկիչ, և դուք, ապա արդեն հավերժական կյանք. Այժմ 
կարող եք տեսնել, որ Հիսուսը քարոզում է այլ հաղորդագրություն, և որ Paul փրկությունը 
բանաձևը է երկու մասի, և ոչ թե միայն մի մասը, որտեղ «բերանը Հիսուսի որպես ձեր Տէր».

Շատ մարդիկ անտեսում են մաս II of Paul's դասավանդման!

Յուրաքանչյուրին, ով լիովին ընդունում Քրիստոսի վերադառնում է ետ դեպի Աստված մեր 
Հայրն է, և իսկապես գիտի Աստծո և այն փաստը, որ Հիսուսը չի Աստված. Նրանք չեն 
երկրպագության Հիսուս կամ նույնիսկ աղոթում է Հիսուս. Նրանք ենթարկվում այն, ինչ Հիսուսը 
սովորեցրեց նրանց `պաշտամունքային միայն ՀԱՅՐ, մեր Աստծուն, և, Աղոթեք է միայն ՀԱՅՐ 
է Հիսուսի անունով. Մենք աղոթում ենք Աստծուն Հիսուսի անունով է պահպանել իր զոհաբերել 
խաչի վրա և քանի որ նա է մեր ուսուցիչ.

Part II է հավատ մեր սրտերը Աստծուն ի արդարակեցության. Այսինքն, մենք դառնում 
հնազանդ Աստծո արդարակեցության ստանդարտ.

Նվազագույն արդարակեցության Ստանդարտ
------------------------------

Հիսուսը սովորեցնում է, առկա է առնվազն Արդարություն Ստանդարտ Մենք պետք է 
գերազանցի մտնելուց առաջ Երկնային

Հիսուսն ասել է `« համար ես ասում եմ ձեզ, որ եթե ձեր արդարությամբ գերազանցում է 
արդարությամբ է scribes և Pharisees, դուք ոչ մի նշանակում մտնել երկնքի 
արքայությունը ». Մատթեոս 5:20

Վերը նշված չափածո, Հիսուս հստակ ուսուցանում է մեզ առկա է առնվազն արդարակեցության 
ստանդարտ ստանալու մեջ երկինք. Մեր արդարության պետք է գերազանցի, որ ՀՀ scribes և 
Pharisees. Նրանք հաճախ, ձևացրել են, պետք է արդար Աստծո հետ, բայց փոխարենը էին 



ամբարիշտ, նրանք էին hypocrites.

Արդարությամբ պարզապես նշանակում է ձեզ անել այն, ինչ ճիշտ է Աստծո աչքերով. Հաճախ 
դա կարող է հակադրել է որպես հակառակ, թե ինչն է ճիշտ է մարդու աչքերը. Մենք 
գիտենք, թե ինչ է Աստված ակնկալում է մեզ, քանի որ Աստվածաշունչը մեզ ասում է, բոլոր 
մասին Աստծո բնավորությունը և ՆՐԱ սիրում և dislikes.

Falling սիրո Աստծո հետ
------------------------

Շատերը հավատում են, որ Աստվածաշունչը բոլոր մասին Հիսուս, բայց դա ճիշտ չէ. Այս 
մարդիկ չեն կարողանում ճանաչել Հիսուսը մեկ այլ սուրհանդակ Աստծուց. Իրական 
պատմություն է, որ Աստվածաշունչը մի մեծ սիրո պատմությունը մեր Աստծո որը ստեղծել է 
մեզ, և սիրում է մեզ այնքան, որ նա ուղարկել և զոհաբերության ՆՐԱ միայն մարդու Որդին է 
վերջնական փորձում է մեզ տալ «հրավերը».

Հիսուսն ասել է `« Ես պետք է քարոզելու արքայության Աստծո մյուս քաղաքներում նույնպես, 
քանի որ այդ նպատակի համար ես եղել եմ ուղարկել ». Ղուկաս 4:43

«Շատ deceivers են գնացել դուրս աշխարհում, ովքեր չեն խոստովանում են Հիսուս 
Քրիստոսին որպես գալիս մարմնում. Սա deceiver և նեռ».
2 Ջոն 7

Դառնալու պահպանված, բերանը պետք է խոստովանել, որ մարդկության [առաջիկա 
մարմնում], մահը խաչի վրա և հարության Հիսուս.

«Եվ մենք գիտենք, որ Աստծո Որդին է [Հիսուս Քրիստոսի] եկել է, և մեզ տվել է 
հասկանալու, որ կարող ենք ճանաչել Նրան [Աստված, Հայր] ով է ճիշտ, և մենք նրան 
[Աստված, Հայր] Ով է ճշմարիտ , [եթե մենք] Նրա Որդի Հիսուս Քրիստոսի մասին. Սա 
[ԱՍՏՎԱԾ, Հայրը] է ճշմարիտ Աստված, և հավերժական կյանք ».
1 Ջոն 5:20

Եթե դուք ընդունում Հիսուս Քրիստոսի ձեր սիրտը, ինչպես Փրկիչն է, նա է բերել Ձեզ 
վերադառնալ իր Աստծուն. Դուք, ինչպես և ես դ ընկել սիրո հետ, մեր Արարիչ Աստված, ով 
ցանկանում է եղբայրություն մեզ հետ. Այս պահին Դուք պետք է հուզված մասին ձեր ապագա 
հավերժության և Դուք ցանկանում եք իմանալ ավելին. Դուք պետք է սոված համար Աստծո 
Խոսք և կարդալու ամբողջ Աստվածաշունչը.

Դա էր ավելի քան 31 տարի առաջ, որ ես սիրահարվեց Աստծո հետ. Պայքարելով կյանքի հետ 
Թվում էր, ինչպես երբեք չի ավարտվում պատմությունը, իմ գոյության, մինչև մի օր Աստված 
անդրադարձել իմ կյանքը այնպես, որ ես լրիվ գիտեի, նա իրական.

Հրավերը խնդրում է Ձեզ գիտակցում են, որ կա ավելի շատ գնում է այս երկրային կյանքում, 
քան այն, ինչ ձեր մարդկային զգայարանների կարող է հայտնաբերել. Կա ևս մեկ կողմն է այս 
կյանքում, հոգևոր կողմը. Եթե դուք դառնում ծնվել կրկին ոգով, դուք չեք կարող սկսել է 



հասկանալ, կամ այդ հարցը նույնիսկ ընկալել լրիվ ճշմարտությունը, որ գոյություն ունի այս 
երկրային կյանքում.

Միջոցառումներ կյանքում տեղի համար շատ պատճառներով, սակայն հաճախ այդ պատճառով 
ունեն հոգևոր հիմք. Աստված ուղարկեց Իր Որդուն, որպես վերջնական զոհաբերությունը համար 
մեղքերը մարդկության. Այդ գործընթացին, Աստված մնացել է մեզ հետ, հնարավորություն է 
քայլ դուրս հավատքով.

Քանզի դուրս հավատքով պահանջում է, որ մենք բացել մեր սրտերը և թույլ են տալիս Աստծո 
Հոգու և Նրա Որդուն մտնում է և սովորեցնում են մեզ տուն վերադառնալիս մեր հավերժական 
կյանք. Սա ձեր հավերժական հրավերը, և դա կարող է լինել միայն մեկ դուք երբևէ ստանալ 
այս կյանքում. Լսում է Աստված.

ԱՍՏՎԱԾ խոսում
----------

«Հետո նրանց, ովքեր վախենում Տէր [Աստված] խոսեցին միմյանց, և Տէր [Աստված] լսեց և 
լսել նրանց, այսպես, մի գիրք Հիշատակի գրուած է, նրա առաջ նրանց համար, ովքեր 
վախենում են Տիրոջը և ովքեր ծրագրել է իր անունը. ' Նրանք պետք է հանքի, ասում է 
Տերը տանտերերին, այն օրը, որ ես նրանց դարձնում ԻՄ ոսկեգործության, և ես խնայել 
նրանց որպես մի մարդ, spares իր որդին, ով ծառայում է նրան. ' Ապա Դուք պետք է 
կրկին տարբերել միջև արդար և ամբարիշտ, միջև, ով ծառայում է Աստծուն, և Նա, ով չի 
ծառայում նրան. "
Մաղաքիա 3:16-18

«Փրկություն պատկանում է մեր Աստծուն, որը նստում է գահը, և դեպի Գառան [Հիսուս է աջ 
ձեռքի Աստծո]». Հայտնություն 7:11

Հիսուսն ասել է `« Առավել անշուշտ, ես ասում եմ ձեզ, նա, ով լսում է իմ խոսքը, և 
հավատում է նրան [Աստված, Հայր], ով ինձ ուղարկեց է հավիտենական կյանքը, և չպետք է 
հակասեն վճիռը, սակայն ունի [արդեն] անցել մահվան մեջ [հավերժական] կյանք ». Ջոն 
5:24

Եթե դուք գիտեք Աստծո ով ուղարկել Հիսուս, դուք արդեն հավերժական կյանք և Դուք չեք 
դատվելու պահին ձեր մահվան.

Հիսուսն ասել է `« Եվ սա է հավիտենական կյանքը, որ նրանք կարող են իմանալ ՁԵԶ 
[Աստված, Հայր], միակ ճշմարիտ Աստված և Հիսուս Քրիստոս, որին Դուք պետք է ուղարկել 
».
Հովհաննես 17:3

Հիսուսն ասել է `« Իմ վարդապետությունն է, իմը չէ, այլ նրա [Աստված, Հայր] ով ինձ 
ուղարկեց ». Ջոն 7:16

Աստված միշտ ցանկացել լավագույն համար ձեր կյանքը. Նրա հրավերը համար հավերժական 
կյանքի չի միայն սկսել է Հիսուս. Դրսևորում է Աստծո մեծ սիրո համար, դուք կարող եք 



գտնել Ezekiel գլուխ 18. Սկզբից պատմության դուք կգտնեք Աստծո հույս համար մեր 
լավագույն ու հույս ունենալով, մենք էլ հեռու չարությունը, և մինչև կյանքի արդարության.

Արդարությամբ բերում է մեզ դարձնում է եղբայրություն Աստծո հետ. Այսինքն, երբ մենք 
իսկապես դառնալ իր ժողովրդի հավերժության համար.

Դա ընտրության համար Աստծո, հավատքով, իմանալով, որ մենք պարզապես ուղևորներին: 
Այստեղ է ժամանակավոր երկրային ճանապարհորդության. Մեր մեծ որոշումը երկրի վրա կլինի 
ընդունել այն իրողությունը, որ Աստված գոյություն ունի և, որ կյանքը իսկապես transcends 
այս գոյությունը. Իմանալով մեր սրտերում, որ Հիսուսը հարություն առավ, այնպես կլինի 
Աստված հարություն առնել մեզ.

«Մի սիրո աշխարհից կամ բաների աշխարհում. Եթե որևէ մեկը սիրում է աշխարհը, սերը Հոր 
չէ նրան. 1 Ջոն 2:15

Հիսուսն ասել է `« դա Հոգին, որը կյանք է տալիս, մարմնի շահույթը ոչինչ. Խոսքերը, որ 
ես խոսում եմ ձեզ են հոգին, և նրանք են կյանք ». Ջոն 6:63

Ես եմ Առաքյալ Էդվարդ. Ես գրել է հասնել հոգիները Աստծո հրավերով մի հավերժական 
կյանքը. Սա «հրավերը»: Ես ներկա այստեղ. Սակայն ես հատկապես գրել այն հոգիներին, 
ովքեր պնդում են փրկության միջոցով Քրիստոսի, բայց արդեն ապակողմնորոշում է մտածել, որ 
Քրիստոսն է Աստված.

Շատ Քրիստոնյաներ չեն ճանաչում Աստծուն, որ Քրիստոս ծառայել. Եթե սա ձեզ, ձեր 
հավերժական կյանք է հարցի շուրջ. Դուք պետք է ձեռք բերել ճիշտ Աստծո հետ, և մերժել 
եկեղեցու դասալքություն, որ մարդիկ հիմա աղոթում են և երկրպագում Հիսուս փոխարեն 
Աստծո, որ Հիսուս իրեն ծառայել և ուսուցանել է մեզ մոտ.
Յուրաքանչյուրին, ով worships Աստծո Որդին է որպես «Աստծո Որդին է» պարտավորվում է 
կռապաշտություն է Աստծո աչքերով. Նման մարդիկ են, ոչ թե իսկապես փրկվում, բայց 
փոխարենը են «հոգևոր տաք ջուր». Ժամերգություն Հիսուս նույնն է, երկրպագում որևէ 
քահանային կամ Պաշտօնավարել. Աստված ասել է, չունի այլ Աստծո բացի նրան. Որ 
ներառում է Իր Որդուն.

Ուսումնասիրում սուրբ գրությունները մեջբերում է սույն գլխում [հրավերը] շատ ուշադիր. Եթե 
Հոգին, Աստված է տվել այդ Սուրբ գրությունների, ինձ համար ձեր շահերին. Որ վերաբերում 
է գրեթե ցանկացած այլ գլխից այս գրքում, ինչպես նաև. [Ես նկատի ունենալով Յոթ 
վերջնական Times Messages From Աստծո գիրքը, որը կարող եք գտնել առցանց http://
www.sevenmessages.com. Խնդրում ենք բացել ձեր սիրտը Աստծո Խոսք և թող Հիսուս 
Քրիստոսի, մեր ուսուցչուհի, դառնում օրինակ հետևում եք երկար ճանապարհ է ետ ձեր 
սեփական երկնային տուն.

Արդյոք այս, և դուք ոչ միայն սիրում Հիսուսին և զոհաբերություն նա արել է մեր մեղքերը 
խաչի վրա, դուք նաև անկում է սեր Աստծո հետ. Դուք կարող եք զանգահարել նրան 
Երկնային Հորը ձեր բոլոր աղոթքները.

Առաքյալ աղոթքի մասին



----------------

Երկնային Հոր և Աստված իմ եղբորը Հիսուս Քրիստոսը, որն է մեր ուսուցչուհի, լսում է իմ 
աղոթքը. Օրհնելու յուրաքանչյուր հոգու, որը կարդում սույն գլխով և բացել իրենց սիրտը 
դեպի քո որդին Հիսուս, և նաև ձեր հոգու հետ. Եւ, բոլոր նրանց, ովքեր աղոթում են 
աղոթքի ստորև և ընդունել Ձեր հրավերը, դրամաշնորհի նրանց ապաշխարության.
Առաքյալ Էդվարդ

Աղոթքն ԸՆԴՈՒՆԵԼ Աստծո հրավեր
---------------------------------

ՀԱՅՐ Աստված, ես ընդունում այս հատուկ հրավերով քոնն է որպես հավերժական կյանքի 
երկնքում.
 
Խոստովանում եմ, իմ բերանը, որ դուք բարձրացրել Հիսուս Քրիստոսն է մեռած, և, որ նա է 
առաջին բազմաթիվ մարդկանց պետք է հարություն առած լինել ձեզ հետ, որպես ձեր որդիների 
և դուստրերի.

Ես հավատում եմ իմ սրտում դեպի արդարության ու ես ամեն ինչ անելու եմ ապրել մի արդար 
կյանքի է ձեր աչքերը. Ես հետևելու է օրինակ, Հիսուս, և պետք է հավատարիմ մինչև իմ 
մահը.

ՀԱՅՐ, Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, որ ձեր և ձեր որդին կդառնա մեկ ինձ հետ են 
օգնել ինձ հաղթահարել այս երկրային կյանքը. Ես գիտեմ, որ այս կդարձնի մեզ մեկ մտքի, և 
որ Ձեր Հոգին կլինի ապրել ընթացքում ինձ առաջնորդելու իմ ճանապարհից ետ տան. 
Սովորեցնել ինձ ՁԵՐ ուղիները LORD. [Նշում: Մուտք գործեք և ամսաթիվը Ձեր աղոթքը 
Աստծուն.

Բանալին բացելու սուրբ գիրք
---------------------------
Եթե դուք պահել փոխհարաբերությունները: Աստծո և Նրա begotten մարդու Որդու, Հիսուս 
Քրիստոսի ուղիղ, դուք հասկանաք ձեր Աստվածաշունչ, և Աստծո հրավերը է հավերժական 
կյանքը համար իրական. Այս փոխհարաբերությունը բանալին է, հաջողությամբ հասկանալ Աստծո 
Խոսք. Մի փորձեք մեկնաբանելու, աստվածաշունչ, օգտագործելով Երրորդության 
վարդապետությունը, դա կազմում է Հիսուս ստախոս է այնպիսի պարզ verses ինչպես Ջոն 
8:40 և Ջոն 20:17. Այն է նաև Փոլ ստախոս է այնպիսի պարզ verses, ինչպես 1 Timothy 
2:5 և 1 Կորնթացիս 8:6.


