
ПОЗИВ
--------------

Гле, Исус стоји на вратима свога срца и удараца. Ако чујете његов глас и да 
ће отворити своје срце, његов дух и Бог Дух ће доћи и живе са својим духом 
и да ћете постати једно са њима. Они ће вам помоћи да се превазиђе овај 
земаљски живот, тако да можете бити са њима на небу за вечни живот када је 
своје земаљске путовање завршава.
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Отворите ваше срце
------------------

Тачно шта то значи да отвори своје срце к Богу и свог Јединородног Сина 



људских Исуса? Па, то је заиста врло једноставна, ако ви мислите о томе. Не 
сви волите заузима посебно место "у свом срцу", где је радост, срећа, туга, 
па чак и бол у срцу, или тешка туга може да дође?

Када се одлучите да некога волиш, отворите своје срце за све емоције у вези 
са том љубављу. Иста ствар се дешава са Богом. Он жели да буде у тој 
посебно место се зове срце. Исус нам даје другу шансу понуда куца на врата 
наших срца питају нас да се "отвори".
Поздрав! Знате ли да живот почиње после своје земаљске путовање се 
завршава? Знате ли о "Позив" од Бога?

СВЕ срца
-----------------

Бог је послао Исуса да нас подсети још једном да је "царство небеско" је 
реална. Да постоји живот после смрти за оне који ће се покајати и вратити 
назад Богу. Исус није био први да нам нуди овај позив за вечни живот.

Бог је рекао: "Наћи ћете ме када тражите МЕ са свим својим срцем!" Јеремија 
29:13

Да би за вас да тражите Бога свим срцем својим, мораћете да признају да Бог 
постоји и корак у царство вере.

"А без вере немогуће је угодити ЊЕГА, јер ко дође до Бога мора веровати да 
је он [постоји], и да је ревардер оних који марљиво траже њега." Јеврејима 
11:6

Вјежбе своју веру
-------------------

Се приближите Богу са срцем у вери. Вежбање вера значи да не морате све 
одговоре. Ако сте имали одговоре, не би требало да остваре поверење / наду.

"А вера је суштина ствари се нада, доказ ствари не виде." Јеврејима 11:1

"Вера долази од проповедања, а проповедање речју Божијом." Римљанима 10:17

Што више знате Божија реч, то је лакше да обавља веру. Само вежбање вера 
можете постати поново рођен. су први пут си рођен од жене] [меса. Постаје 
поново рођен значи да сте рођени од Духа враћајући се и признаје, Бог твој, 
наш Створитељ.

Се вратите на Бога остваривање веру детета, прихватањем Божје Речи као 
истину.



ПОСТАНИТЕ поново рођен
-----------------

Многи проповедају да сте поново рођени прихватањем Исуса Христа као свог 
Спаситеља. Међутим, ово није потпуна истина о спасењу. Прихватање Христа 
као спасилац мора да иде даље само га моутхинг као Господа.

Исус је рекао: "Није свако ко каже да ми, 'Господине, Господине!' Ће ући у 
царство небеско, него онај који врши вољу Оца мојега, [Бог] на небу." Матеј 
7:21

Исус одбацује многи хришћани који тврде да је њихов спаситељ. Ми не морате 
да погодите зашто, јер је Исус нам говори зашто у стиху 23.

Исус је рекао: "Ја ћу прогласити их [онима који су Христа одбацује], нисам 
знао да сте, од мене, ти који се баве безакоње."
Матеј 7:23

Исус 'УПУТСТВО Павлу
---------------------------

Дакле, у речима Исуса ", видимо да је управо он тврди, као спасилац са 
нашим устима, није довољно поред онога што многи људи проповедају. Павле 
објашњава да краљу Агрипа у Делима, инструкције је добио од Исуса.

Исус је рекао: "Ја сам сада послати [многобошцима] да отвори очи и да се 
обрате од таме ка светлости и од власти Сатане Богу, да приме опроштење 
греха и баштину међу онима који су посвећени по вери у мене. " Дела 
26:17-18

Дакле, у виду Христа, да имају барем четири ствари које треба да урадите да 
бисте добили свој баштину, што је вечни живот на небу. Ово је позив сам 
причају.

ЧЕТИРИ ОЧЕКИВАЊА Христа
---------------------------

1. Када отворите очи. То значи да отворите своје срце и слушају Бога и 
Његовог Сина Исуса. Да вас одвести на срцу поруку сада дати.

2. Ви обрате од таме ка светлости. То значи да се фокусирате на Бога 
начине, а не на начин човек.



3. Када се окренеш од сотонине силе ка Богу. То значи да се покаје за своје 
грехе и славине у снази Божијој. То значи да одлучите да постане једно са 
Богом и Сином његовим Исусом.

4.. су посвећени сте по вери у Исуса. То значи да су свети пред Божијим 
очима, јер сте изабрали да верују у Бога јединородног Сина људских Р Исуса 
Христа Назарећанина. Ваша вера је тада следи послушност.

ОБЕДИЕНЦЕ очекивање Бога
----------------------------

"Јер Бог је тако заволео свет да је дао свога јединородног [људи] Сина, да 
ко год верује у њега [Исуса] не погине, него да има живот вечни." Јован 
3:16

Шта је дивно стих је ово, али ако овде заустављен у Јовану, требало би да 
пропустите поруку у стиху 36.

"Ко верује у Сина [Исуса] има живот вечни, а ко не верује Сина, неће видети 
живота, него гнев Божији остаје на њему." Јован 3:36

Неке државе библија последњи део јасније у тој гњев Божији остаје на онима 
који не поштује Сина. Дакле, не мора да верује у Исуса, али морате да 
верујете шта је предавао и поштовати његове команде.

Знајући БОГ Христова служили
-----------------------------

Многи Хришћани су заведени лажним доктринама и не знају да је Христос Бог 
служио. Што је још горе, они су грешком заменити Христа као Бога. Знамо да 
ово јер манмаде традиције под називом "тројство доктрина" је негира 
стварног учења Исуса Христа и Павла у многим црквама. Слушајте пажљиво, то 
је важно.

Исус је рекао: "Ко верује у мене, не верује у мене, него у онога који ме 
посла." Џон 12:44

Ако сте прави верник у Исуса, слушати његове речи и да су се вратили назад 
свом оцу, Бог наш. То значи да познајем Оца, Бог Свемогући, који је познат 
као Јахве, Јехова, Господ, и одредио хебрејски текстови четири карактера 
ИВХВ. Господ замењује ИВХВ у библија за означавање Бога.

Исус је рекао: "Ја сам растућем Оцу и твој отац, и мој Бог и ваш Бог." Џон 
20:17



То су врло једноставне речи Исусове. Он говори о Богу смо сви служе, 
укључујући и он сам. Међутим, многи који верују у тројство доктрини, не 
може да прихвати ове речи као што су они писани. Перверзан доктрина сада 
изобличе и увити речи Христа ради водећих људи у пакао. Да ли је важно да 
се зна да је Христос Бог био? Да, то је и Апостол Павле нам говори зашто је 
у 2. Сол. 1:8.

"Када је Господ Исус открива се са неба уз Божију моћни анђели, у пламени 
пожар [Христос ће] се освећује) оне који не познају Бога, а на Б) онима 
који не поштује еванђељу Господина нашега Исуса Христа. "
2 Солуњанима 1:8

ГЕТ БОЖЈЕ ИДЕНТИТЕТ ПРАВУ
------------------------

Седам Библији наук:
1. Христос је наш Високи Свештеник. Јеврејима 7:16-17

2. У свему, Христос је морао да се као и његов људски браће, тако да би 
могао да буде ефикасан Високи Свештеник. Јеврејима 2:17

3. Они који не верују Христа и послушни Христу заправо нису сачуване. Јован 
3:36

4.. Христос нас је учио да се поклони и служе само оцу: "Богу и Бог наш." 
Матеј 4:10

5. Христос нас је учио да се моле само оцу: "Богу и Бог наш." Јован 
4:23-24; Матеј 6:6

6. Христос нас је учио да је први Божије креације.
Откривење 3:14

7. Постоји седам духова Божијих. Откривење 1:4

"Бојте се Бога [који су Исус и Павле идентификован као ОТАЦ] и даду славу 
Њему, јер час суда његова је дошао, и поклоните се њему који створи небо и 
земљу и море и изворе воде." Откривење 14,7

Паул идентификује Бога као ОТАЦ
---------------------------------

Исус нас је научио да је отац свога Бога и Бог наш. Апостол Павле нас је 
научио исту ствар о Богу у 1 Коринћанима глава 8!



ЈЕДАН Бога Оца,

"Нема другог Бога осим једног Јер чак и ако постоје такозвани богови, било 
на небу или на земљи (као што има много богова и много господара). Али за 
нама

Постоји само један Бог, Отац од којих су све, а ми за њега, и

Један Господ, Исус Христос
Једнога Господа Исуса Христа, кроз кога је све и кроз кога живимо "1. 
Коринћанима 8:4-6.

То значи да су Бог и створио од њега, али ми живимо у Христу Исусу, и веру 
у Христа ми смо послушни Богу.

То је наша вера у Христа те поздравља његов дух и дух свога Бога у нашим 
срцима. Када радимо у вери, без свих људских одговоре, врата наше срце 
отвара широк нашим Спаситеља Исуса и Бога. То је наша послушност Богу који 
онда омогућава нам да превазиђемо овај свет.

Постаје једно у Духу
----------------------

Духови моја супруга Џеки и ја постао један-тело. Наравно, нисмо били 
буквално једно тело, али у духовном смислу ми смо били једно тело. Ми смо 
били истог ума, исти дух и због тога смо подједнако мисли на готово све. 
Нисмо били роботи. Оба од нас је имао различита мишљења с времена на време, 
али ипак, били смо у основи једног ума.

Јер смо били једно с другим, ми често завршили једни другима реченица, па 
чак и знао шта друго је дуго размишљам пре него што било речи су 
изговорене. Ја често могао чути свој глас да ми говори или чути њен ум 
мисли о мени. Иста ствар се догодила са њом.

Ја не могу у потпуности објаснити то у људском смислу, јер је то духовна 
тајна која долази у игру кад љубав веза је веома јака између две особе. 
Међутим, многи који су се обавезали на љубав за цео живот може да сведоче 
чуђење да су у једном телу са својим супружника.

Након што моја супруга Џеки је умро 2003, и даље сам могао да чујем јој 
мисли. Знао сам шта она мислите да би у свакој ситуацији. На пример: Када 
сам стигао на погрешну мајицу, чак сам могао да јој чути у мојој глави је 
рекао: "Не можете да носите мајицу са тим панталоне."



Дати Богу одан СРЦУ
----------------------

Џеки и добио сам на ово место чуђење је био један-тело, дајући све од нашег 
срца једни другима. Наша срца су почињени и без сумње одани једни другима. 
Бог жели ништа мање него је починио и лојални срце од тебе. Ако је ваше 
срце је лојалан и посвећен ЊЕГА, од вас ће бити запрепаштени на авантуру да 
ће довести у свој живот.

Очима Бога претраге за верне СРЦА
-----------------------------------------

"Јер очи Господ, [Бог] вожњи тамо-амо по свој земљи, да се покаже јака у 
име оних чије је срце лојални [посвећена] са њим." 2 хроника 16:9

Размислите о томе! Свемогући Бог ће се показати јак на ваше име ако му 
лојални срце. Све почиње када се само отворите своје срце у вери свом сину 
Исусу.

Поново рађамо КРОЗ Реч Божију
-----------------------------------------

Ћете наћи израз наново рођен се у Библији на три локације: Јован 3:3, 3:7, 
а у 1 Петер 1:23. Исус говори са Никодимом потврђује у Јовану 3:3 да ћете 
морати да буде поново рођен ући у царство Божије. У Јовану 3:7-8 Исус 
потврђује да рађају опет значи да сте рођен од Духа.

Петар нас учи да постане "наново рођени" долази до "неподмитљив реч 
Божију."

"Пошто сте очистили своје душе на поштовање истине кроз Духа у искрену 
љубав браће, љубимо једни друге усрдно са чиста срца, пошто је поново 
рођен, а не подмитљив семена, али неподмитљив, кроз реч Божију, која живи и 
остаје заувек. "
1. Петрова 1:22-23
____________

Павле наново рођен ФОРМУЛА
-------------------------

"Али шта то каже?" Реч је близу вас, чак иу устима иу твом срцу. " (То 
јест, реч вере коју проповедамо): да ако, својим устима исповедиш да је 
Исус Господ и верујеш у срцу свом да Бог га ускриси из мртвих, бићеш спасен 



Јер се срцем верује за праведност једног. а устима се признаје за спасење 
да. " Римљанима 10:8-10

* Два дела Павла наново рођен ФОРМУЛА
---------------------------------------

Ја) сте, својим устима исповедиш да је Бог подигао Исуса из мртвих [ли 
верујеш у васкрсење] и,

ИИ) Ви верујете у праведност своје срце Богу у. Желите да урадите оно што 
је право у Божијим очима.

Не пропустите ИИ део

Многа министарства промовишу поруку да све што треба да урадите је "уста" 
да је Исус Господ и спаситељ, а ви онда имате вечни живот. Сада можете 
видети да је Исус проповедао другу поруку и да је Павле је спасење формула 
је два дела, а не само један део где се "уста Исуса као свог Господа."

Многи људи игноришу ИИ део учења Павла!

Свако ко у потпуности прихвата Христа враћа се Богу, нашем Оцу, и заиста 
познаје Бога и чињеницу да Исус није Бог. Они не обожавање Исуса или чак 
молимо Исусу. Они поштују оно што је Исус учио их: Богослужење само ОТАЦ, 
Бог наш, и молите само Оцу у име Исуса. Ми се молимо Богу у име Исуса "у 
част његове жртве на крсту и зато што је наш Учитељ.

ИИ део је веровање у наша срца Богу у праведности. Другим речима, ми 
постајемо послушни праведности стандарда Божије.

МИНИМУМ праведност СТАНДАРД
------------------------------

Исус поучава Постоји минимум правде Стандардни Ми сме прећи пре уласка у 
небо

Исус је рекао: "Јер вам кажем, да ако ваша праведност већа од праведности 
књижевника и фарисеја, ви ћете никако ући у царство небеско." Матеј 5:20

У горе стих, Исус јасно учи нас постоји минимум стандарда праведности да се 
на небо. Наша праведност сме прећи да је књижевници и фарисеји. Они су 
често претварали да се праведни пред Богом, него су зли, да су лицемери.

Праведност једноставно значи да чиниш што је право у Божијим очима. Често 



то може бити у супротности као супротно од онога што је право у очи човека. 
Ми знамо шта Бог очекује од нас, јер је Библија нам говори све о карактеру 
Бога и његове воли и не допада.

ЗАЉУБЉИВАЊЕ У БОГА
------------------------

Многи верују да је Библија све о Исусу, али то није истина. Ови људи не 
признају Исуса је још један гласник од Бога. Стварне приче у Библији је 
велика љубавна прича о Богу који нас је створио и љубио нас толико да ће 
послати и жртву свог јединородног Сина људског у коначном покушају да нам 
пружи "Позив".

Исус је рекао: "Морам да проповедају Царство Божије у другим градовима, јер 
је за ову сврху ми је послао." Лука 4:43

"За многе варалице су отишли у свет који не признају Исуса Христа као 
долази у телу Ово је преварант и Антихриста.."
2. Јованова 7

Да би постао сачувана, уста да признам човечанства [долазе у телу], смрти 
на крсту и васкрсење Исуса Христа.

"А знамо да Син Божји [Исус Христос] је дошао и дао нам разумевање да знамо 
ЊЕГА [Бога, Оца], који је истина, а ми смо у Њему [Бога, Оца], који је 
тачно , [ако смо] у Сина његова Исуса Христа То [Бога Оца.] је истинити Бог 
и живот вечни. "
1 Јованова 5:20

Ако прихватите Исуса Христа у свом срцу као спасилац, он вас је довео назад 
у Бога. Имате, као што сам Н није пао у љубави са нашим Креатор Бога који 
жели заједништво са нама. У овом тренутку, од вас ће бити узбуђен о вашем 
будућем вечност, а ви ћете желети да сазнате нешто више. Ви ћете бити 
гладни за Божје Речи и прочитати целу Библију.

Било је преко 31-година, да сам се заљубио у Бога. Бори са животом 
изгледало као никада окончавајући прича о мом постојању док једног дана Бог 
додирнуо мој живот на начин који сам апсолутно знао да је прави.

Позив од вас тражи да призна да постоји још дешава у овом земаљском животу 
него што ваш људских чула могу да открију. Постоји још једна страна за овај 
живот, духовни страни. Осим ако се не поново рођен у духу, не можете почети 
да разуме или за тај твар, чак виде пуну истину која постоји у овом 
земаљском животу.



Догађаји у животу се деси из много разлога, али често тих разлога су 
духовни основи. Бог је послао свог Сина као крајњи жртву за грехе 
човечанства. У том процесу, Бог нам је оставио могућност да искорачи у 
вери.

Корачни у вери неопходно је да смо отворили своје срце и оставите Дух Бога 
и Његовог Сина за улазак у и поучи нас путу куци на наш вечни живот. Ово је 
твоја вечна позивницу и може се само једном од вас икада добити у овом 
животу. Слушајте Богу.

Бог говори
----------

"Онда они који се боје Господа [Бог] рече један другоме, и Господ [Бог] 
слушали и чули их, тако, књига за спомен пред њим пише за оне који се боје 
Господ и који медитира на његово име." Они ће бити мој, говори Господ над 
војскама, на дан када сам их МОЈ драгуље, а ја ћу им милостив као човек 
резервни делови своме сину који му служи. " Онда опет треба разликовати 
праведника и безбожника, између оног ко служи Богу и онај који не служи 
њега. "
Малахија 3:16-18

"Спасење припада Богу нашем, који седи на престолу, и Јагње [Исус на десне 
стране Бога]." Откривење 7:11

Исус је рекао: "Заиста, кажем вам: ко слуша моју реч и верује у њега [Бога, 
Оца] који ме је послао има живот вечни, и не долази на суд, али је [већ] 
прешли из смрти у [вечни] живот. " Јован 5:24

Ако знате Бог који је послао Исуса, већ да има живот вечни и нећете бити 
осуђени у време ваше смрти.

Исус је рекао: "А ово је вечни живот, да они можда знају [Бог, Отац], 
јединога правога Бога, и Исуса Христа кога си послао."
Јован 17:3

Исус је рекао: "Мој наук није мој, али је његов [Бога, Оца] који ме посла." 
Јован 7:16

Бог је одувек желео најбоље за свој живот. ЊЕГОВИ позив за вечни живот није 
само почетак са Исусом. Израз велике љубави Божије за вас се може наћи у 
поглављу 18 Језекиљ. Од самог почетка историје ћете наћи Бога у нади за 
наше најбоље и надају се да одврати од безакоња и живота праведности.

Праведност нас уводи у заједницу са Богом. То је кад смо заиста постану 
његови људи за вечност.



То је избор за Бога, у вери, знајући да смо само путници овде на 
привременом земаљском путовању. Наша велика одлука на земљи ће се 
прихватити реалност да Бог постоји и да је живот заиста превазилази овај 
постојања. Знајући да у нашим срцима као што је Исус васкрснуо, тако ће нам 
Бог васкрснути.

"Не волим свет или ствари на свету Ако неко воли свет. Љубав отац није за 
њега." 1 Јованова 2:15

Исус је рекао: "То је дух који даје живот, а профит телу ништа. Речи које 
ја говорим да сте дух, и они су живот." Јован 6:63

Ја сам Апостол Едварда. Пишем до душе са Богом је позив за вечни живот. Ово 
је "ПОЗИВ" Ја сам овде присутан. Међутим, ја посебно писати на оне душе 
који тврде спасење кроз Христа, али су заведени да мисле да је Христос Бог.

Многи хришћани не знају да је Христос Бог служио. Ако ово вам је, ваш вечни 
живот је у питању. Морате да се право с Богом и одбацују цркве отпадништво 
који је људи сада молио и клањао Исуса уместо Бога да је Исус био сам и 
учио нас о томе.
Свако ко обожава Сина Божијег као Сина Бог "чини идолопоклонство у Божијим 
очима. Такви људи нису заиста чувају, већ су у "духовни топле воде." 
Обожавање Исуса је исти као и клањао сваки свештеник или пастор. Бог је 
рекао да нема другог бога осим њега. То укључује свог Сина.

Студија Писма су наведени у овом поглављу [ПОЗИВ] врло пажљиво. Док се у 
Духу, Бог је дао ове Писма ми за вашу добробит. То важи и за готово сваки 
други поглавље у овој књизи, као добро. [Ја сам се односе на седам пута са 
крајњим поруке од Бога књиге, који се могу наћи онлине на хттп://
ввв.севенмессагес.цом. Молимо вас да отворите своје срце да Божја Реч и 
нека Исус Христ, наш учитељ, постати пример следите све назад у свој 
небески дом.

Да ли ово и не само љубав Исуса и он је жртва за наше грехе на крст, такође 
ће пасти у љубави са Богом. Можете да га позову небески Отац у свим вашим 
молитвама.

Апостолски МОЛИТВА
----------------

Небески Отац и Бог мој брат Исуса Христа, који је наш учитељ, чује моје 
молитве. Благослови сваку душу да прочита ово поглавље и да ће отворити 
своје срце да свог сина Исуса, као и да се ваш дух. И, сви који се моле 
молитвом испод и прихвати ваш позив, дозволите им покајање.
Апостол Едвард



МОЛИТВА ЗА ПРИХВАТИТИ БОЖЈЕ ПОЗИВ
---------------------------------

Отац Бог, ја прихватам овај посебан позив вама је да вечни живот на небу.
 
Ја признајем са мојим устима да сте ускриси Исуса Христа из мртвих и да је 
он први од многих људи да се васкрснути да буде са вама, као ваши синови и 
кћерке.

Ја верујем у моје срце к праведности и ја ћу чинити мој најбољи за живот 
праведника живот у вашим очима. Ја ћу следити пример Исуса Христа и бити 
веран до своје смрти.

Оче, хвала ти да це ти, твој син постане један са мном да ми помогне да се 
превазиђе овај земаљски живот. Знам да ће нам то учинити једног ума и да се 
ваш дух ће остати у мени водити мој дом пут назад. Научи ме ваши путеви 
Господ. [Напомена: Пријавите се и датум ваше молитве Богу.

КЉУЧ Да бисте откључали Писма
---------------------------
Ако имате однос између Бога и Његовог Јединородног Сина Исуса Христа 
људских равно, ви ћете разумети своје Свето Писмо и Божија позив за вечни 
живот ће бити за прави. Овај однос је кључ за успешно разумевање Божије 
речи. Не покушавајте да тумачи Писмо користећи тројство доктрина, чини Исус 
лажов у таквим једноставним стиховима као Јован 8:40 и Јован 20:17. То 
такође чини Павле лажов у таквим једноставним стиховима као 1 Тимотеју 2:5 
и 1 Коринћанима 8:6.


