Това е време за
Hеопетнени църква
Когато Бог ме призова в Министерството
Той ми показа във видение на неща, за да
дойде, че бих се разкрива три
големи петна по тялото на Христос.

Той каза, че по това време,
“Те са модели.”

Тази книга е за място, което е така
близо до Божието сърце!
“Механика на Спасението”



I Коринтяни 2:12,13
А ние получихме не духа на света, но Духа, който е от
Бога, че ние може да знае неща, които са свободно,
дадени ни от Бога. Което и се говори не по думите,
научени от човешка мъдрост, но което Светият Дух
поясняваме; духовните неща на духовния .

какъв  символ в тази брошура се посочва
"нещо на
Дух, "даден от Бога да ни донесе разбиране.
От автора:
Пиша това, защото съм виждал как хора се свържете с
мен, разстроен за това, което съм написал за
спасение.Мога да кажа, че не е чел всичко, което съм
представени и най-вероятно не прочетете всички
доказателства, представени от Светия Дух за проблемите,
причиняващи 48% липсва в Небето.
Бог разкри, че няма министерства в земята , които
не допринасят на този проблем, по традиция или
доктрина.
Някои от нашите погрешни традиции се
намират в показанията на това, което се е случило, тъй
като Бог ми даде доказателства. Лидерите трябва да се
търси с отворени сърца, това, което Светият Дух е разкрил,
защото Бог държи лидери, отговорни за душите, те са в
състояние да се докоснат. Разберете, че сме израснали с
тези традиции и вярвания и не ги проверяват с Бога. Влезте
с Бога и да разберете, ако това, което давам свидетелство
е вярно.
Някои от вас ще си помислят, "нервен" на мен да
бъдем смели като този, но не сте били на небето и
погледна в ада, за да видите вярващ, който е бил там,
защото на традициите и ученията на мъжете! Наскоро
станали по-смели, когато Господ говори това за мен, “Защо
сте загрижени за притесняват тези хора?Ако не бях
преместен в живота си и дъщерите ви все още ще бъде
незапазени, мислейки си, че всичко е наред. Ти дадох
доказателства.”
Roy Sauzek

индекс
 символи в тази книжка - от автора
Видях тясната порта Pg. 4
Визия на спасението Pg. 8
Бог ме заведе в Рая Pg. 9
Защо не "повтаря след мен" работа? Pg. 11
Защо не е молитва на изповед за спасение? Pg. 14
Какво е истинска изповед? Pg. 17
Някои да почитаме и да се обезчестят. Pg. 19
Какво трябва да изповядваме За Христос? Pg. 21
Ами ход на Бога, когато
някой го пита в сърцето си? Pg. 24
Когато духа си роден? Pg. 28
Бог показва, когато вашия дух се ражда отново! Pg. 30
Поредното доказателство, когато се възражда духа си! Pg. 34

Кръщение във вода - Какво е и какво не е! Pg. 38
Ухажването някой да олтара може да бъде капан! Pg. 42
Свидетелства на Бог, че ми показа сериозността на
положението по отношение на спасението:
Бог разкрива колко близо е проблемът ми беше да. Pg. 48
Бог каза: "Религия" Pg. 53
Малко Mомче с подложната Дух!

Pg. 58

Една минута, за да пощади? Pg. 61
Писмен ли ти е името? Pg. 64
простота pg. 65

Като излагаш право словото "Cпасен"! Pg. 67
Със защитени авторски права от Рой Sauzek 1999 - 2012 г.

Но не се колебайте да се копира и разпространява.

Видях Прави Nорта!
Исус каза:,
Матей 7:14

Понеже тясна е портата и стеснен е пътят, който
води към живот, и малцина са онези,
които ги намират.
В нощно виждане ,
Господ
ми
показа
църква
автобус, натоварен с радостни
хора, семейства, пеят песни, се
движи нагоре по хълм от едно
лице в мрака " Прави Nорта."
Те са пристигнали и след
слизане от автобуса, се опитал
да премине през " Прави Nорта,"
но всички те бяха извърна.
Тогава те се обърнаха на водача
да го бият с юмруци и го
утъпкване краката.
Един ден бях в интернет и
човек сподели това с мен.
“ Имаше един човек в
църква, които са имали визия за по дяволите и да гледам
някой достигне в огъня, и в агония започна да се изтегля
главите на пламъка. Той ще изглежда по едната страна, а
след това с отвращение пусна, и вземете друго лице.
Човекът от църквата тогава го попитах какво прави той?В
ярост
горящия
мъж
отговори,
казвайки:
"Търся
проповедник, който ме излъга! Кой не ми кажеш истината.
Знам, че е тук, някъде.’”
Исус каза:,
Лука 13:24-27

24 Стремете се да влезете през тясната порта,
защото много, аз ви казвам,
ще се стараят да влязат, и не трябва да бъде в
състояние. 25 Когато след като стопанинът на къщата
е възкръснал, та затвориха вратата, и ще започне да се
изправи, без да почука на вратата, казвайки: Господи,
Господи, към нас и той трябва да отговори и да каже:
вас, аз не знам откъде сте 26 Тогава ще почнете да
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кажем, ние сме ял и пил в твоето присъствие и си
преподава в нашите улици. 27 А Той ще рече: Аз ви
казвам: Не ви зная откъде сте; махнете се от Мене
всички, които вършите беззаконие.
Първото нещо, което Бог ми каза, когато той започна
да ме учи за спасение , “Нещата не са такива, каквито
изглеждат. "Аз бях един човек, които смятаха, че
нещата са под контрол, че нещата са в общи линии
добре, когато той дойде на църква. Продължих, без да
обръща внимание на "нещата от Духа", като например,
когато Бог ми показа, какво се случва в Straight врата.
Направих това в продължение на около три години, найвече, защото, ако аз допуснах това, което Бог ми показа
чрез Своя Дух, Аз ще трябва да се справят с нея.
Нямаше да съм в състояние само да сложите Бог, където го
исках и да продължи с живота си. Аз споделям това
виждане с вас защото "Нещата не са такива, каквито
изглеждат" в църквите.
Човек във видението шофиране на автобус
представлява лидери, а не само пастори или евангелисти,
които не разбират правна правилния начин, че някой стане
записва. Този човек в тъмнината вярва и обича Исус.
Той пееше заедно с пътниците.
визията е Бог ни показва две истини. Едно, че има
проблем в ученията на църквите който е бил прогнозиран в
Библията.
Второ, че пътят през тясната порта е
изключително лесно.
Ако се вгледате в снимката, няма врата в откриването
на правата Gate, точно както не е имало врата при
отварянето на вратата  Светия Дух ми показа, която
представлява вратата трябва да мине през за спасение и
вечен живот. Ще спомена тази врата отново в статията
“Защо не "Повтаряй след мен" Работа?” но това е
описано по-подробно тук. Това беше вратата, който беше в
стената да бъдат от камък или бетон. Той изглеждаше да
бъде най-малко 3-4 фута дебела. Докато гледах тази стена
с откриването, знаех, че атомната бомба не може да
промени тази врата, или на стената.
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Вие или не мога да променя отвори, или начина, по
който Бог е отредил да получим спасение и вечен живот, от
това, което ние вярваме. Вратата видях, и Straight Gate
(символично) представлява начина, по който Бог има или
dained. Двете "Нещата от Духа" ни показват ясно, че пътят
е лесен, не "работи", ангажирани от наша страна, когато
става въпрос за вечното спасение, защото нямаше врата и
не порта в отворите. Ако имахме за отваряне на врата или
на вратата, ние ще трябва да работи (върши работа).
Работа е свързана с правенето на нещо физически,
промяна на нещо и т.н. (едно определение предполага, че
ако ви ги е пратил на стена по цял ден, без да го
извършване по някакъв начин, не сте работили.)
Са донесли на вашето внимание, че няма врата да се
отвори в правия Gate, тъй като четете тези статии, които
имат нещо общо със спасение, вие също може да разбере
защо няма врата в правия Gate, не "работи" заще ви дадат
възможност да се мине през портата. Можете да се разбере,
че истинска изповед не е работа, но освобождаване,
приемане на.
Също така, във видението, лицето, от другата страна на
портата е превръщането на тези хора в църквата автобус.
Привлечено вниманието ви към това, което Исус каза в Лука
13:24-27 в сравнение с визията разкрива.
24 Стремете се да влезете през тясната порта,
защото много, аз ви казвам, ще се стреми да влезе в и не
трябва да бъде в състояние.
Хора в църквата автобус наклон (ще се стреми да
влезе в) да въведете и били отпратени. Хората в автобуса
са били отвърнаха / изключени от лице на властта
(стопанинът на къщата).
25 Когато господарят на къщата е възкръснал, та
затвориха вратата, и ще започне да се изправи, без да
почука на вратата, казвайки: Господи, Господи, към нас и
той трябва да отговори и ви казвам, знам, че не откъде
сте:
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Имайте предвид, че визията ясно показва нас е
"вярващи", църквата ще хора и лидери, които бяха спрени.
Сега, погледнете това, което Исус казва, че хората, които са
били изключени.
26 Тогава ще почнат да казват, ние яде и пихме пред
Тебе, и Ти си преподава в нашите улици.
Когато бях в небето, видях един вярващ в ада, който
бе взел причастие (хапнали и пийнали в твоето
присъствие). Преподава в нашите улици е разбираемо,
защото църквата е символизиран като град. Ясно е, че
хората, затворени в стих 25, знаеше кой е Исус, защото те
казаха, (Господи, Господи, отвори нам;) и , че те трябва да
са отдадени под наем, точно като визията на правата
порта разкрива от хората в автобуса пее и да има добро
време.
Те знаеха къде са начело. Забележите, че те чукам
на вратата, не на вратата, в разбирането не е вратата на
вратата, нито порта в портала. Тогава Исус в стих 27 се
разкрива защо те не били пуснати в, неправда. Неправдата
трябва да се направи с беззаконие. Това, което липсва, е
законно влизане! Ние трябва да осъзнаем, че начинът, чрез
Прави Gate е един легален начин, тя е тясна, но
изключително лесен.
Писанията,
Лука
13:24-27,
нарисува картина,
успоредна на картина, нарисувана от визията. Както можете
да прочетете чрез следните членове, вие ще започнете да
разбирате по правилния начин и защо тя е толкова лесно. Аз
ще ви показва капаните, както и по правилния начин, както
Господ ми ги показа.

Визията на спасението
Ето свидетелството на визията на спасението Господ
ми даде и събитията около него:
Беше рано през това време бях се нарича в
министерството, че съм помолил Господ да спаси жена ми.
Връщайки се назад, знаем, че побутване дойде от Светия
изхвърлям.
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По някаква причина съм се съмнявал спасението на
жена ми. Казах: "Господи, спаси жена ми. Не знам дали тя
се записва или не, Господи, но аз ви питам за да я спаси.
Ако има някаква причина тя ще е в ада, позволете ми да
заеме нейното място, че тя може да живее! "Това
означаваше, с цялото си сърце. Усетих мира идват над мен
и аз просто знаех, че това щеше да бъде наред. Знаех, че
това е направено!
Същата вечер жена ми и аз отидох до общение в нашата
църква. Това беше направено по различен начин и е много
смислендвама ни. На следващата сутрин имах видение :
Видях жена ми стоеше пред мен и се държат за ръце.
Попитах я на следните въпроси.
“Миналата нощ, когато сте яли хляб, не вярвам, че е
хлябът на живота? Нейният отговор беше: "Да.”
“Когато сте пили вино, не смятате, че това е кръвта на
Исус и че Той умря за вас? "Нейният отговор беше:"
Да.”
“Дори, както сте го призна за мене, едно друго лице,
съпругът ти, са спасени.”
Автор на визията с нея, че същата сутрин, като я моли
въпроси във визията.Нейните отговори бяха утвърдително,
точно както Бог е разкрил, те ще бъдат.
Това са фактите, визията разкрива:
#1) Бог знае какво жена ми вярваше в сърцето си и затова
знаеше отговорите си.
#2) Бог става ясно, че декларацията на вярата е на друго
лице, а не на Бога.
#3) Бог става ясно, че тя не беше запазена до този момент
на изповядване на вярата си за мен, съпруга си, въпреки че
тя вярва в сърцето си.
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#4) Бог я спаси, като ме направи самопризнание от нея.
След като визия и постановителната част знаех, че
жена ми е спасен, просто защото на съдържанието на
визията. Няколко дни по-късно съпругата ми дойде при мен
и ме помоли да я купи Библията като моя, заявявайки, че
нейната сега изглеждаше като играчка калайджия.Тя винаги
е добра новина за съвременния човек. Тя беше по-рано ми
каза, че е само една, тя можеше да разбере. Това беше
първият външен знак на вътрешна промяна. По-късно Бог
потвърди пред мен, че тя беше запазена, тъй като името си
и задача беше в книгата с липсващи имена. Вие ще
прочетете за това в статията, Ти е името Написано.

Бог ме заведе в Рая
Както можете да прочетете Сигурен съм, че ще се
види защо това преживяване промени живота ми. Бях
отведена в Рая, най-вече защото аз не разбирам
значението на визията на спасението.
небе :
Бог не попитам, ако аз исках да отида, но изведнъж се
озовах в Рая. Сцената отвори третия си ден там. Бях
вървял през това, което аз бих нарекъл облаци, до
коленете ми, проучване небето в продължение на три дни.
Спомням си, вижда "срещи", се случват тук и там, както си
вървях. Разбрах, че не е виждал жена ми, който знаех, че
трябва да бъде там. Бях обичана жена ми много и се чудех
какво мисли, че тук. Попитах един човек минава, ако можех
да видя Господ. Той дойде веднага, почти незабавно, и
стоеше от дясната ми страна. Аз попитах Господа, където
моята съпруга, очакваше той да ме заведе някъде в небето,
за да я види. Вместо това, той махна с дясната ръка от
ляво на дясно, както и пода на небето се отвори. Господ
посочи към откриването. Приведен, надникнах над ръба, за
да видя жена си в ада. Веднага бях поразен.Ставане, плач,
изправени пред Господа, сочи и казва: "Давай.”
Той каза,, “Какво означава думата Ми?”
Бях претакане мозъка ми, опитвайки се да се мисли за
един стих. Плачат, изтърси: "Твоето слово казва, че ако
вярваш, и къщата ви ще бъде спасен! (Деяния 16:30)
Господи, да я намериш!”
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Господ е казал за втори път. “Какво означава думата
Ми?” Аз казах: "Не знам, Господи, аз не съм проповедник."
Бяхбагажник мозъка ми отново, "О,Боже,
защо не отиде да я получите", насочена към ада отново, аз
изтърсих: "римляните - да, Ro-Ман: Ако смятате, че в
сърцето си и изповядаш с устата си , ще бъде спасен! Тя
смята, че да я намериш! "Аз видях сълзи, стичащи се по
лицето на Господа, Той каза,, “Но това, което съм казал?”
Стояхме в сълзи, глезена дълбоко. Те бяха разливане на
небето, където Господ се разделиха. Тогава Господ рече,
“Можете да се върнете и да им кажа, че това е какво би станало, ако вие
и съпругата ви бил убит преди ....”
Бях на земята пред Господа завърши Неговата
присъда. Знаеше, че ще разберат, че Той говореше за:
преди ... Бях в сила визия за спасение Господ ми е дал порано за жена ми.
Господ веднага ме заведе:
Матей 10:32

32 И тъй, който изповяда Мене пред човеците, ще
Признавам пред Моя Отец, Който е на небесата.
Това е завет обещание и една поговорка, която
разкрива как чрез Него, за да получи вечен живот.
Лука 6:47-49

47 Всеки, който дохожда при Мене, и слуша думите Ми и
ги изпълнява, ще ви покажа на кого прилича: 48 Той е като
един човек, който е построил къща, изкопа и задълбочи, и
положи фондация на една скала икогато стана
наводнение, реката се устреми върху оная къща, и не
можа да я поклати, защото бе основана на канара. 49 Но
който не слуша и е като човек, който без основа е
построил къща на земята, срещу които потока се
устреми реката, и IM-непосредствено тя падна, и
срутването на оная къща беше страхотно.
Съпругата ми не беше чувал тази поговорка в Матей
10:32, нито хората около нея я накара да направи това,
което казва. Нейната къща е построена върху пясък, а не
върху скала като Исус казва, че трябва да бъде. "Рок" Исус
говори за "пословици" на Негово че
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трябва да направя, за да има една къща, която ще застане,
както тук, на земята, и когато влезе в небето. Бог ми разкри,
че поради липса на църквата за разбирането Матей 10:32,
жена ми наистина бил убит, тя щеше да дойде, за да рушат
(... Срутването на оная къща беше страхотно.), тя щеше да
отиде в Ада!
Вашата къща е онова, в което вярваш. Това е, това,
което всяка конкретна църква вярва. Това е, което всеки
вярва. Къща е мястото, където да се чувстват сигурни и у
дома. Безопасен ли е вашата вяра? Съпругата ми не беше
непознат за нея или някой от нас. Тя вярваше, и е много
удобна с това, което тя вярваше. Ако тя наистина бил убит
преди 1980 г., тя ще бъде в ада и всички онези, които
вярваха тя е в рая би било погрешно. Вие не може да си
позволим да изчакаме и да разберете дали вашата вяра е
прав. Вече е твърде късно да се коригират, след като умре.

Защо не повтаряй след мен "работа?
Искам да повтори тези думи на глас, " Фред пикап
доведе рибно стопанство." Откъде тези думи идват от?
Ли са от вас? Не, те дойдоха от мен. Виждате ли, не всички
думите, които казват, че идват от нас. Повтаряйте след
мен, " Вярвам, че Исус е Син на Бога." Тези думи не са
повече твоя, отколкото "кисели Фред рибно стопанство".
Може да повярваме в това, което те казват, но те все още
не са ваши думи.Нашата лична дажба decla или изповед на
вярата трябва да идват от (в) ни, а не някой друг.
Когато Господ се занимава с мен за това ми показа
вратата . Знаех, че във видението, че тази врата не е
движимо. Господ е казал: "Това е един човек вратата." Аз
продължих да гледам на вратата и той каза: "Това е един
човек вратата." Визията не свърши, докато разбрах, че
двама мъже са се опитвали да мине през вратата в същото
време, и това е невъзможно.
Исус е вратата и всеки отделен човек трябва да мине
през него да стане спасени. Когато човек се ръководи чрез
confes, от повтарящи се думи, думи, те са повтарящи се, не
са техните думи, но лицето, което ги води. (Двама мъже се
опитва да мине през вратата в същото време.) Не може да
се спаси чрез повтаряне на някой друг изповед.Само
ти
можеш да се установи какво смятате, че, а не някой друг.
8

В Деяния 8:35 - 37 Филип проповядвал Исус да евнух и
той се е убедил, той прави самопризнание от него, преди
той да е бил кръстен. 35 А Филип отвори устата си и
започна в същото писание, и благовести му Исуса. 36 И
като вървяха по пътя си, те дойдоха до една вода и
скопецът каза: Вижте, тук е водата, какво иска да ми пречат
да бъде кръстихте? [Тук е мястото, където Филип прави
изповед от евнух!] 37 И Филип рече: Ако вярваш с цялото
си сърце, можеш.[Тук е мястото, където отговори евнух от
собствената му свободна воля!] А той отговори и каза, аз
вярвам, че Исус Христос е Син на Бога.не повтаряй след
мен е тук! Филип знаеха, че правилният начин е да се
направи изповед на хората, така че изповедта е техен.
Като последна мярка, да зададете нещо подобно,
"Смятате ли, че Исус е умрял за греховете си и че Бог Го е
възкресил от мъртвите?, Или Не? Нека ги направят избор
или да ги направи избор! Когато човек прави избор между
"да" или "не", "те са за създаване или отричане смисъла
на тези думи [ли вярват, че Исус е умрял за греховете си и
че Бог Го е възкресил от мъртвите?] убеждението си,.
" Повторете след мен "не работи! Четене (повтарящ
се) признания на една книга, или от друг източник, не
създава вярата си, защото те просто не са твоите думи. Те
са думи на автора. Нито Исус, нито дисциплина-проби,
някога съм правил "повтаряйте след мен", но Исус е бил
винаги изготвяне признания от хора. (Молитва Господ е
като модел, а не повтаряйте след мен молитва.)
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Защо не е молитва на изповед за
спасение?
Първо трябва да се види модела, принцип, който се
намира в заветни обещания на Исус ". В Матей 16:19 Исус
дава Петър ключ към Небесното Царство. С други думи,
това, което е ключът, модел, как да установим нещата и /
или преместване на Бог в небето? Исус казва на Петър, " И
аз ще ти дам ключовете на небесното царство и
каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на
небесата, и каквото развържеш на земята, ще бъде
развързано на небето." Моделът е "Създаваме нещо на
земята и това, което ние създадохме на земята се движи
Бога в небето." Исус каза в Матей 06:14 и 15, " Защото, ако
простите на човеците съгрешенията им, то и
небесният ви баща също ще прости вас: 15, но ако вие не
простите на човеците съгрешенията им, то и вашият
Отец няма да прости вашите съгрешения." Тук виждаме,
че един и същи модел и ние също виждаме, че това, което
ние сме за създаване е създадена с мъже!Корнелиус
(Деяния 10) практикува правда на земята и този акт на
мъжете. Този акт и страх от Бога паметник в Рая пред
Бога, сам по себе си. Благодарение на паметника, защото
Бог мощно от негово име. Той се премества Бог, защото
това, което той направи на земята. Списъкът може да
продължи.
Така стигаме до същия модел за confes, на нашата
вяра.Исус каза, че Той е единственият път към Отец. С
други думи, ние трябва да преминем чрез Него към Отца.
Исус даде обещание, съдържащ същия модел как да
установим нещо в небето и го включва. Ето заветното
обещание на Исус, " Който иска да изповяда (декларирам)
мен преди (, срещу) човеците, ще го изповядам
(декларирам) и преди (, срещу) баща ми, който е на
небесата." Виждаме същия модел за създаване на земята с
мъжете и това предприятие се движи Бог в Рая.
Така че един човек се установява тяхната вяра на друг
човек на земята, и едновременно с Исус декларира
убеждението, че лицето на Бога. Това е законен начин на
Бога, чрез собствения си син. Когато ние го правим по този
начин ние сме в завет с Бога чрез съгласяване с Бога, че
Той изпрати Своя Син, за да спаси хората.
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Когато ние се опитваме да се установи, или си
признават, нашето убеждение директно към Бога чрез
молитва, ние се опитваме да заобиколят завет Исус
обещание. Ние се опитваме да създадем нашата вяра в
небето нашите себе си, а не като Исус, като се установят там
за нас. Ние не може да докаже нищо директно в небето, себе
си.С нашите действия ние се установи неща на земята
(нашия свят) и "това, което се установи на земята" е
създадена в небето (царството на Бога), сеанс-изчезва
спонтанно!
"Молитва за спасение", която се използва от много вярващи,
е идеята на човека. Вие не можете да го намерите в
Писанията, или използва в Писанията, от всеки ученик, или
някой друг. Мястото ви е в инструкциите на човека, като се
има предвид, в дъното на страницата и различни други места
в някои Библии. Павел казва, че всеки, който учи доктрина,
различна от неговата, е в грешка.В Римляни 10:6-13 Павел
учи механика на работа на нашата вяра, да дойде спасени.
Запомни модел!
Той започва от нас казва да не бъди невярващ, че ние
можем да преминат Христос на нашата собствена сметка. 6
А правдата, която е от вяра говори по този начин, не речеш
в сърцето си: Кой ще се възкачи на небето? (тоест, да
свали Христа от посочените по-горе:) 7 или: Кой ще слезе в
бездната? (това е, за да доведе до Христос от мъртвите.)
Тогава той разкрива как! 8 Но какво казва тя? Думата е
близо при тебе, в устата ти и в сърцето ти, сиреч думата на
вярата, която проповядваме 9 Защото, ако изповядаш с
устата си, че Исус е Господ, и ще вярвам в сърцето си, че Бог
го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш.
Тогава той дава разбиране на това, което току-що каза, с
всички " За ".
10 за със сърце човек вярва и се оправдава, и с уста
изповед за спасение.Той обясни акт на вяра, която е
декларация на човек на вярата. Вяра се вменява за правда,
но спасението идва на изповед. Господ ми показа, че човек,
когото видях в Ада вярва в сърцето си, но не призна това,
което те са смятали за друг мъж!
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11 за писанието казва: "Който вярва в Него не ще се
посрами. Той просто каза, че не би се срамувал да обяви
нашето убеждение за друг мъж. Няма причина за нас да се
срамуваме да изповядваме нашата вяра към Бога, Сам.
Можете да говорите с Бог в открито поле, където никой не
може да ви чуе. Но може да има проблем да се срамува в
нашата изповед към ближните си.
за няма разлика между юдеин и грък: за същият
12
Господ на всички, богат към всички, които Го призовават.
Той просто каза, че никого, каквато и да е националност,
всеки грешник, без значение какво е грях, може да стане
спасени. Той ще се движи от тяхно име пред Бога дали ще
вършат волята на Бога, която е да имаме Неговия Син,
обявени за мъже на земята.
Исус каза в Лука 6:47,48:
47
Всеки, който
дохожда при Мене, и слуша думите Ми и ги изпълнява, ще
ви покажа на кого прилича: 48 Той е като човек, който
като построи къща, изкопа и задълбочи, и положи
основите на една скала и когатостана наводнение,
реката се устреми върху оная къща, и не можа да я
поклати, защото бе основана на канара.
Учението на Павел за спасение е създадена по думите
на Исус, която не е подвижна, без значение какво вярва
човек, а именно
" Който иска да изповяда
(декларирам) мен преди (, срещу) човеците, ще го
изповядам (декларирам) и преди (, срещу) баща ми,
който е на небесата."
Не е решение от страна на Бог за спасението си.
Вашето име е написана на небето, или това не е така. Исус
е единственият, който може да се напише там. Той идва от
твоята изповед на друго лице, не работи. В изповедта ти се
освобождавате от способността ви, призна, че е човек,
който не можете да си спестите. Че Бог направи чрез Своя
Син.Исус установи този факт за вас на небесата, Неговия
път!
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Какво е истинска изповед?
Преди години Господ ми напишете първият ми
книжка.В тази брошура Господ ми даде десет неща, които
са в истинско обявяване на вярата на друго лице. В тази
статия е разбирането на “защо е” вечното спасение на
човек почива в професията си на вярата на друго лице и
нищо друго!
Притчи 04:07

Мъдростта е основното нещо, затова придобивай
мъдрост и с целия си имот придобивай разум.
Това е прекрасно нещо, което Бог казва, че само
Трябва да вярваме и да обяви, че вярата на друго лице.
Павел казва в Римляни 10, че ние вярваме, правдата и да
обяви за спасение. Това показва колко лесно е и това
показва, колко много Бог ни обича.
Ако ли да ти задам този въпрос, "Не ти вярвам, че
Исус Христос е умрял за греховете си и че Бог Го е
възкресил от мъртвите?" И ако смятате, че това в сърцето
си, и отговори с “Да ", тогава десет точки, Господ ми даде подолу, са, че" Да!”
№. 1 Се признава кой е Бог, кой е Исус, и които са.
Са въведени, за да признае, че Бог изпрати Своя Син и че всички
имахме нужда спасение, точно както Бог каза, че сме направили.
№ 2 се разкрива вярата си в Бог, не можете да видите.
Вие се излагате на света и човечеството, какво е в сърцето ти.
Вашата декларация за това, което е в сърцето ти е акт на вярата си.
№. 3 Вие се признае има никакви дейности, които можете
да направите, самоИсусовата кръв покрива греха.
Дали наистина разбират това или не, от вашата
декларация се признава, че само Бог наистина може да ви
даде вечен живот, чрез Своя Син.
№. 4 Се признава греховно състояние.
Може да не го знам, но се допуска истински греховно състояние на цялото
човечество
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№. 5 Приема всичко, което Бог е направил и каза е вярно
.
Не се ли признава, че това, което Бог каза случи в
Едемската градина е вярно? Не се ли признава, че Богstroyed Содом? Не се ли признава, че Бог избави Израиля
от Египет и че той като се разделил морето на ръката на
Мойсей? Не се ли признава, че Бог е създал всичко чрез и
за сина си? Не те ли признае всичко, което Бог каза и за
сметките на Йона, Авраам, Йов и т.н., са верни, независимо
дали сте разбрали всички тези неща или не?
№. 6 Вашата неспособност сапрофесия.
Не се ли признава, че е имало абсолютно нищо човек
може да направи, за да спаси себе си?
Преди да продължим нататък, трябва да се отбележи, че
декларация или изповед на вярата е за допускане, не е
работа , което правим. Признавайки е отдалечаване от
нещо, което трябва. Дори когато се създаде нашата вяра на
земята на друго лице се признава освобождаващия отдаване отида. Това е доказано да ме доста пъти, когато
изповядването на вярата е съставен от син. Много пъти
свръхестествени “облекчение” се забелязва и усеща. Дори и
сега, когато ти кажа, че аз знам Исус Христос е
Единородният Син на истинския Бог, аз се чувствам
освобождаване от просто казвам тези думи, странен мир
идва.
№. 7 Покаянието е в тази професия.
Спомням си, когато Бог ме учеше относно тази тема
Той каза, , " Какво ще правиш на олтара Ми, че синът
ми не е направил?" Аз ви питам, "Какво ще да се направи в
Божия олтар или какво ще доведе някой друг да свърши
пред олтара на Бога за вечно спасение, Своя Син не е
направил?” Исус направи на кръста за нас и момента
отиваме отвъд "вярваме и да изповядваме" като Павел
инструктирани, ние сме в собствените си дела.
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Аз съм имал няколко души казват: "Но вие трябва да се
покаят, да дойде спасени. Трябва да имаш истински
разкаяно сърце, не само призная. "Е," Покаяние "е изповед
на човек, ако те наистина вярват, какво трябва да. Само
Бог знае! Покаянието означава да се обърнеш на 180
градуса от това,
което в момента се прави и / или вярва.В сърцето на
човек се обръща на 180 градуса, без вяра към вяра в Исус
като Спасител, и това се проявява или установено в света в
момента на изповедта на това лице. Покаянието проявява!
Не е възможно за един човек да наистина вярвам и
изповядат Исус без разкаяно сърце. В момента, в който
някой наистина разбира, кой е Исус, те е трябвало да
осъзнаят, че са грешник. Те трябваше да дойде до точката
на вътрешността на себе си, когато те осъзнават, че се
нуждаят от помощ и има само един, който може да ги спаси.
Ако сте вярващ, мисля, че за времето, че наистина разбрах,
кой е Исус наистина е. Не, при реализирането на това,
разкаяно сърце? Не казват вътре в себе си, "Бог прости
мене грешния" Това може да се случи по всяко време на
всеки ден, навсякъде, и тя може да се случи постепенно
или незабавно.
Някои хора казват, че трябва да има знак за промяна и
това знак за промяна в начина на живот.Тези хора са в
спасението чрез дела. Дори молитва е усилие (работи) от
наша страна и каквото и да е усилие от наша страна е
работа. Ето защо Бог искаше от нас да разбере, че
истинската изповед е отдалечаване, допускане на нашето
греховно състояние, не е работа. Това не отнема усилия,
за да освободи ръката си от дръжката на вратата, ние
просто се отпуснете (без усилие) и това се случва.
Ние ставаме спасени чрез заветното обещание,
период.Исус създаде тези обещания, когато Той беше тук и те
станаха законно установен при Неговата смърт. Той го е
направил! Ни казва: "Бог да ми прости", на олтара се
занимава с душата. Какво правим по този ред в олтара Си е
праведен акт, но Библията казва, че нашите праведни дела
са като омърсена дреха в Божиите очи. Хората, които
настояват за промени, различни от вярващи и
изповядвайки се казва Бог, че Неговият Син е непълна
работа на кръста. Неговата кръв обхвана грях не се
променя, след като ние ставаме спасени!
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Исус направи пълноценна работа, когато става въпрос
за спасение и вечен живот и нашето бъдеще вечен живот
напълно в Него, в нищо не можем да направим!
в Него, в нищо не можем да направим само променят
че Бог изисква за "спасение и вечен живот" е чист и
праведен промяна, покаянието, произведени от Светия
Дух! Промяна, която се случва в сърцето, без вяра, като се
обърна на 180 градуса към вярата, е покаяние. Вътре
Светия Дух в нашите сърца е, че "О, Боже, прости ми!”
Това е Светия Дух, който осъди и разкрива истината
сърцата ни. Така виждаме, че Бог всъщност прави
всичко когато става дума за "спасение и вечен живот!"
Това се случва в нашите сърца в момента от вярата и се
проявява или са установени в момента на дадено лице
професията на вярата на друго лице (става covenantally
уста установени в Сион).
№ 8 представянето е в тази професия.
Когато вие декларирате, или да отдели вярата си на
друг човек, който най-накрая това, което Бог е казал и
направил.
№. 9 Разкриване на всичко, което са сега и всичко, което
ще бъде е в тази професия.
Когато Бог, Който е възкресил Исус от ямите на ада Той
вдигна вечен живот за човечеството. Преди кръста това не
беше възможно. Верният град (булката) се споменава в
Стария Завет, но това стана възможно при възкресението.
Последни събития ден да дойде при възкресението. Мога
да отида и на. Всичко това се случи на кръста в този
момент на едно петънце от време.Когато ние разкриваме
нашето убеждение на друго лице, ние признаваме всичко,
което сме сега, нашата неспособност и неуспехи. Въпреки,
че ние не разбираме всичко, което Бог е планирал за нас,
ние не се признават всичко, което ще бъде в метър-ност?
№. 10 Положителен диск е в тази професия.
Това може да изглежда странно нещо, че Господ ме
тук. Той го е направил, защото Той иска всички да разберат
и знаеше, че I (фермер) разбира механични неща.
Повечето хора.
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В нощно виждане  Бях много голяма река, плуване
поток да отиде в неговото начало.Държах се натъкват на
механични устройства, зъбни колела съчетаването заедно,
и т.н., и ролки и ръце, вързани с оръжие. Всички тези
механични устройства, зъбни колела и др., Са
функционални, се движат, тъй като те трябва да карам
друга движеща се част.Тези механични неща са просто
плаващи по река, функциониращи съвместно, тъй като те
трябва. Във видението аз знаех, че ще по течението на
реката на живота, която тече от престола на Бога. На тази
река са механични устройства, произтичащи от Бога.
Всички механични неща, които видях, слизащи от трона са
положителни дискове. Ако преместите една страна на
друга страна, който е пристрастен към тази част трябва
да се движат!
Ето защо аз говоря за "механика" на спасението.
Господ иска от мен да се разбере Матей 10: 32 Който иска
да се изповяда Мене преди (да, в против) мъже, него ще
Признавам преди (да, против) Отца Ми, Който е на
небесата. Това е гаранция, положителен диск,
абсолютно, че когато правим професия на друго лице, тя
се движи Исус в Небето! Павел започва в Римляни 10:06
като цяло, казвайки: как се движим Бог! Той разкрива
нашето спасение е в две стъпки, а не три или
повече.Тези две стъпки, смятат, че правдата и изповяда
спасение! Когато правим това, ние се движат Исус
като Матей 10:32 казва! Това е обещание!
Бог ми показа този факт, като ми показва един мъж
изкачване на стълба . Стълбата беше на земята и
бръкна в небесни, или вечността. Видях някой вземе една
крачка да напуснат земята чрез поставяне на десния си
крак на първото стъпало. Това е стъпка на вярата.
Право означава духовни и лявата означава физическа,
така че това се вписва, защото вярва, е духовен
въпрос.Както и да е, Видях, че човекът не е постигнал
целта си да напуснат земята.
Той все още е на земята! Тогава видях го повдигнете
левия си крак върху същото стъпало, край десния си крак.
Беше съвсем ясно, че движението на левия крак, което в
този случай означава лице физическа професия, позволи
на човек напълно да напусна земята, по пътя си в
небесата
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Видях, че двете винаги трябва да вървят заедно за
всяко лице да напуснат земята. Това е като вяра
(вяра), без физически акт е мъртъв, да бъдеш сам.
(Яков 2:17-20)
През 1980 г. Светият Дух говори с мен относно
личността на Бог, така че ще бъде в състояние да
разберат, че Бог е направил всичко. Святият Дух каза:
"Господа, твоя Бог не е Бог на взаимно съгласие, но Бог
заветите." Това ми беше въвеждането на факта, че ние
сме спасени чрез заветно обещание и този човек трябваше
без участието на как се установи завета, или е вписан в
или това, което се съдържа в него.
Ако аз трябва да се съглася с вас, че всичко, което
имам е достъпна за вас и всичко, което имате, е достъпно
за мен, тогава ще имаме взаимно съгласие. Бихме могли
дори да се съгласи да дадем живота си един за друг и т.н.
Разберете обаче, че взаимно съгласие е двустранен и
чупливо.
В първите дни, когато сме били завет помежду си като
глава на семейство на главата на семейството, ние няма
да се съгласят за каквото и да било, освен сключите
завет. Тя е вече разбират какво означава завета: Ние ще
умрат един за друг и взаимно семейство! Ако някой от нас
да умре, другият ще бъде длъжен да довърши това, което
другият е започнал. Уменията, които имам, че не
притежават са достъпни за вас и уменията, които
притежават, че не е нужно са достъпни за мен, не заради
искате но поради необходимостта. Стана ясно, че никой
не знаеше какво щеше да се случи в бъдеще. Завет е
нечуплив, дори и ако двете страни искат!
За да видите нашата позиция с Бога, помислете
родител на новороденото дете. Родител е сключил завет с
детето да предоставят на нуждите му, просто защото
родителят е имал дете. Завета правила за детето са
направени изключително от компанията майка, защото
детето не знае какво той се нуждае. Той няма вход! Детето
трябва изцяло да се доверите на компанията майка за
всичките му нужди, просто защото на ситуацията (не на
разбиране). Майка подхранва и насърчава детето с любов
и разбиране, надявайки се на детето ще вземат правилните
решения в живота, през цялото време се знае, че
действията на детето се контролират от собствената си
воля.
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Завет е част от личността на Бога, Неговият
характер! Когато Той е създал човека по Свой образ Той
вече е в завет с човека, както е описано по-горе. Бог е дал
правила в градината на човека (деца на завета). Грях, като
не следват правилата, и не могат да живеят вечен живот
Бог го е създал да. Тъй като Бог е Бог на заветите Той
вижда необходимост, се премества човек на градината и
нов завет с Него, защото ситуацията се е променила.
Заветите напредна, веднага след като тя е била легална и
е възможно за тях да бъдат приложени. Крайният вечен
завет трябва да бъде установено чрез чист, невинен съд,
защото Бог е чиста и невинна. Бог трябваше да вземе
греховете на света върху себе си, защото човек, по-слаби и
сега са незаконни съд, не може да го направи. завет! Това
е тази част от завета, където се премества този, който има
способността от необходимостта за привеждане на друго
лице, чрез, който не разполага с възможност. Всичко това,
защото на Конвента и Божията любов към човека. Той е Бог
на заветите!
Моля, не забравяйте, Бог прави всички правила, с без
участието на човека.Бог е този, който знаеше какво
трябваше да се случи законно да се изправи в съда на
небето, когато става въпрос за спасението на хората от
опустошение и смърт, което се е случило в градината. Ние
като мъже не са били в състояние наистина да видим какво
се е случило в Едемската градина, защото ние виждаме
смътно от вътре в резултат на - Какво ли - случи - в
Едемската градина. Тя е на Светия Дух, за да ни просвети.
Това ме навежда на нещо друго, Святия Дух ми каза:
, " Вие не можете да евентуално разбирам учението на
Исус Христос, освен ако не сте разбрали какво се е
случило в Едемската градина." Акцентите беше "не може
да" Научих, че едно от нещата, които са се случили в
Едемската градина е основополагаща “завет!” Благодаря
на Бог за завет в Неговата личност!
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Още едно нещо, което Святия Дух ми каза за на
личността на Бога, което допринася за нашето разбиране
на това, което е в една истинска изповед , " Господ
твоят Бог не е критична Бог, но Бог абсолютен
истината ", с определени акценти върху думата
“абсолютен.” Ние трябва да разберем, че Бог е абсолютно.
Бог е абсолютна чистота отвъд разбирането на човека.
Той е Бог на абсолютната истина, милост, любов и
благодат. Всичко, което прави, включително праведни
съдби, е абсолютен и чист. И Бог, да бъде абсолютно чиста
и невинна на това, което се е случило в градината,
необходимо абсолютно чист "и невинна" жертва и
покриване да се изправи в съдилищата на небето, за
изкуплението на човека.
Вие не можете да очисти всичко с нещо нечисто в себе си.Защото
от това, което се е случило на човека в градината това не беше
възможно чрез кръвта на човека или нищо (акт), произведени от човека
на земята, както грехът е влязъл във всичко. И това включва молитва!
Бог не могат да използват нашите молитви, молитвите ни са нечисти.
Ето защо Той използва пакт!
Бог знаеше, че
единственото нещо, което абсолютно перфектно и чист
Своя Син. И тази чистота се превръща в огън пояждащ,
когато са подложени на примеси.
Когато чух гласа на Бог Отец, същият глас, който
Моисей чу същия глас, че израилтяните чуха от планината,
аз научих, че Бог е огън, който пояжда. Ето защо и до ден
днешен все още можете да видите, че планината, където
Бог говори била опожарена.(Виж Рон Уайът - Archaeoлогически изследвания) Ето защо аз свидетелства, че ако
чухме Божия глас директно през цялото време ние ще
умре, се консумира, защото на нашите примеси. връзка
С въвеждането на тази заедно, можем да видим, че
поради абсолютното съвършенство на Бог спасение и
вечен живот почива изключително в Бога, не е в никакви
усилия или способности от наша страна. Бог казва, че е
само в и чрез Своя Син, чрез който можем да получим
спасение. Не от всяко произведение на нашата! Той не е
наред! Бог е Бог на заветите и единственото нещо, което
можем да направим, за да влезе в този завет е да се пусне
на нашите собствени способности и току-що влезе в
съгласие с Бога, като призна,
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че е точно в това "Имахме нужда от спасител и Той
изпраща една"Ние правим това, според заветното
обещание, чрез вяра и изповядване на друго лице. Това
разкрива как е причина твоята изповед е на друг мъж е
"чрез вяра, само": (А) Защото човек съгреших срещу човек в
градината. Това разкрива Божията справедлива присъда.
Той е справедлив Бог! (Б) Исус каза, че това, колкото и да е
хлабав или вържете на земята, е пуснат или вързано на
небесата. Това се вписва Господната молитва: "Отче,
прости ни, както и ние прощаваме на другите." Моделът е
да се установи на земята и го е установен в небето. Това
също разкрива защо Бог казва, да изповядаме грешките
един на друг. Това е просто модел на Бог. "Това е пакт",
защото какво се е случило в градината, че е невъзможно за
нас като грешен човек да произвежда нищо (молитви,
промени в живота ни, кръщенета), която ще ни позволи да
придобием вечен живот, защото на чистотата на Бога. Не
чрез нашите дела от всякакъв вид. Ето защо църкви,
които казват, че някой ще отиде в ада, просто защото те
съгрешиха след спасението липсват лодката. Те не се
разхождат в завършен благодат и всъщност са извършване
на греха на осъждането. Научете повече на тази картина в
“Дясната страна на Грейс” връзка статия. Ние сме спасени
чрез
завет обещават само. Всичко, което можем да направим, е
да се съгласим с Бога и влиза в този завет обещание на
Господа - Ако щете изповядват мен (Исус) на един друг
човек, аз ще ви изповядват баща. Това е чрез Исус! Това
е пакт!
Ефесяни 2:8,9

Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и че не на
себе си: това е дар от Бога; не чрез дела, да не би някой
да се похвали.
Като цяло в Библията се казва да не се задържат много
неща.но има едно нещо, което се казва, да се мотае и това
е нашата изповед! Спасение "вечен живот" е със седалище
в Исус и се проявява в една истинска изповед на вяра на
друго лице!
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Някои да почитаме и да се обезчестят.
Запазени или не е запазен
Имах евангелист ми каже, че пастор на църквата му е
казал, че тъй като той е извършил прелюбодеяние, той е
загубил спасението си и отива в ада. Нека се установи, че
не преподават "веднъж спасен, завинаги спасен", защото
могат да загубят спасението си, но не по начина, много
църкви учат. Нека илюстрирам.
Господ ме изпрати в малка църква да говори. Имах
намерение да говоря за механиката на спасението, но
Светият Дух ме насочи към първата задам няколко въпроса,
и бях шокиран от техните отговори.
Стоях на амвона и попита: "Ако един човек дойде през
тези врати, тръгна по тази пътека и Направихме всичко,
което сте длъжни да направите, за да бъде спасен, на този
олтар, той ще бъде спасен?”
Те посочиха, "Да.”
Аз попитах: "Ако този човек не е дошъл на църква
следващата седмица той ще продължи да се спаси?”
Те казаха: "Да.”
Аз попитах: "Какво ще стане, ако той не дойде на
следващия месец?" Те посочиха, "да", но с колебание.
Тогава го попитах: "А какво ще стане, ако той не се
върне 5:57 месеца?”
Те казаха: "Не.”
Аз попитах: "Той не е записан само защото той не се
върна в църквата?", Те отговориха, че той не е бил спасен,
защото той не отиде с Бога.
Се озовах пред хора, които не са разделени за спасението
на един Дух от спасението във физическия. Тези хора
вярват в спасението от ада чрез дела.
Библията казва,,
Ефесяни 2

8 Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и че не за
себе си: това е дар от Бога; 9 не чрез дела, поне някой да
се похвали.
Тук ние трябва да търсим кой е в царството на Исус и
Неговата къща.
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Матей 5:19

Тъй, който наруши една от тези най-малки заповеди, и
научи така човеците, се нарича най-малко в небесното
царство, но който върши и да ги научи, се нарича велик в
небесното царство.
В тези стихове виждаме принцип, че ако някой не
направи заповедите на Господа, Неговата воля, те не са
изхвърлени на царството, но се наричат "най-малко в
царството." Защо? Защото кръвта на Исус покрива греха на
неподчинение, когато става въпрос за спасение от ада.
Кораби
II Тимотей 2:19-21

19 Въпреки това в основата на Бог стои, като този
печат. Господ ги знае, че са му. И нека всеки, който
nameth името на Христос се отклоняват от
беззаконието. 20 Но в голяма къща не са само съдове от
злато и сребро, но също така и на дървен материал и на
земята, и някои да почитат и някои да се обезчестят.21
Ако човек се очисти от тези, той ще бъде съд за почит,
осветен, и отговарят за използване на капитана и
подготвени във всяко добро дело.
Тук виждаме съдове, които честта и плавателни
съдове, които безчестие в дома Господен. Стих 19 гласи, че
човек, който назовава името на Исус се записват. След това
те са инструктирани да се отклони от нарушаване на
Божиите закони (бъдем послушни). Но те не са изхвърлени
на дома Господен, ако те не се отклоняват от разпадането
на закона. Те се превръщат в съдове, които безчестие
Господ, но те все още са в една и съща къща. Този лиценз
да нарушават законите на Бога?Не! Е ясно посочено в тези
писания, че Господ ни е призовал да бъде съдове за чест,
подходящи за неговата употреба. Павел казахме като
християни да се установи право (Божиите закони) в
Римляни 3: 31.
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Бог ни призовава да ходят изправени пред него, но
съгрешава не да ни накара да губят нашето вечно спасение.
Библията казва много ясно, че всички ние греха и
падането кратко. Нека всички тези, които не са съгрешили,
след като са били спасени, стъпка напред. Не губите
вечните обещания от греха. Например, в Corinthi АНО 5,
Павел е бил справяне с греха на човек в църквата в Коринт.
В стих 5 Павел ги инструктира “Да предадем такъв човек
на сатана за погубване на плътта му, че духът да бъде
спасен в деня на Господа Исуса.” Лицето не е загубил
спасението си, той е загубил своята раса със собствената си
плът.
Виждате ли, духът му се роди отново, но не душата си. Той не е
работил собственото си спасение в душевната и
физическата реалност. Павел казва: "Нека да си отиде,
преди той унищожава вас и на другите, и нека Сатаната го
има, преди тези неща го контролира го доведе до
денонсира Исус.”
Кръвта на Исус обхвана нашия грях от двете страни на
кръста, от двете страни на момента, в който ние ставаме
спасени.Ако кажете Неговата кръв не покрива греха на
запазената част на спасение опит на човек, а след това,
което казвате, че Исус Христос непълна работа да покрие
греха на Божия олтар.
Бог винаги е призовавал хората да се подчиняваме на
Неговите заповеди, защото знае, че когато човек съгреши
произвежда смърт в ситуации.Той ни обича и не искам това
да се случи с нас. Така се позовава на евангелизатор, който
ме попита дали той е в ада, аз му казах: "Категорично не!"
Той стана плавателен съд от безчестие през момент на
прелюбодеяние, но той все още е в дома Господен.
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Какво трябва да изповядваме За Христос?
Това служение е бил помолен. Какво ще кажете за този тип
на изповедта?
“Да, аз вярвам, че Исус е Син на Бога, и аз вярвам, че
Бог Го е възкресил от мъртвите, но аз не вярвам Неговата
смърт плаща за греховете ни. Мисля, че I (всички ние) ще се
изправи в решението за нашите грехове.”
Павел казва в Римляни 10:09, Защото, ако изповядаш с
устата си Господ Исус и вярвам в сърцето си, че Бог Го е
възкресил от мъртвите, ще се спаси. Павел пише тук, че
ние трябва да се установи кой е Исус "е" в нашата
изповед / декларация на друго лице, и докато правите
това, вярата в сърцата ни, че Бог Го е възкресил от
мъртвите. Това е невъзможно да се установи кой е Исус
наистина "е" и не вярвам, че Бог Го е възкресил от
мъртвите.
Аз подчертава това, така че ние не влязат
в периметъра / учения казват, че трябва да призная, тези
конкретни думи (Вярвам, че Бог Го е възкресил от
мъртвите). Моля да разберете, човек може да се установи
кой Исус наистина е "и не каже, че тези специфични
думи.Но те не могат да призная или да декларират,
правилно, кой е Исус наистина е "освен ако те вярват, че
Бог Го е възкресил от мъртвите.
На уеб сайта аз ще насърчи хората да вървим напред и
да попитам, ако друго лице вярва, че Бог Го е възкресил от
мъртвите. Това създава / разкрива, че в сърце, ум на този
човек съществува правилното убеждение, че Исус е Божият
Син и Спасител на света! Ние не трябва да разберат
всички, че това със опашки, благодаря на Бога!
Сега ми се струва, че този човек е тяхната добавена
специално вяра доктринална изповедта си за причина.
(Може би знаете причината.) Този човек не вярва, че Исус
взе нашите грехове на кръста. Това е заблуждение какво
Исус направи, и в моето разбиране, а не фалшива вяра на
Той е.
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Например, погледнете в друг погрешното убеждение,
на това, което Исус направи предоставяне на кръста.
Помислете убеждението, че Исус не се лекува. Има много
вярващи, които не вярват, че Той лекува. Но аз знам за
факта, че ако те изповяда, че Исус е Син на Бога и, че Бог
Го е възкресил от мъртвите, че Той е Спасителят на света,
те се записват. Те просто имат погрешното убеждение, че
"Той не е лечител", въпреки че той е предоставил за
лечение на кръста. Надявам се, че на съответствието тук.
Ти и аз не вярвам, или наистина да разберем всичко, Je срещу
направи за нас на кръста. Например, има жертва в храма за "липса на
разбиране" (в думите ми), което ме кара да вярвам, че това е
грях.Исусовата кръв да покрива тази грях (липса на разбиране), който да
покрива липсата на разбиране от страна на този човек в тази област.
Може да попитате: "Тогава защо не го покрие липсата на разбиране, че
Исус е Син на Бога?" Бог наредил на своята свободна воля, човек трябва
да приеме Сина Си за Той е, и си признавам, че факта на
друго лице, за да влезе в споразумение на завета с Бог, за
да имат този грях (грях), обхванати!
Библията казва, че вярата в Бог е да повярваш, че Той е
(съществува). Това не означава, че ние трябва да
разберем, че Той "е" и всичко, което Той е направил. Само
това, че Той съществува. Ако смятате, че Исус "е" и е жива
и седи отдясно на Бога, тогава вярвам, че Той съществува.
Вярвам, че това се отнася за вярва, кой е Исус "е"
(изповяда, че Исус е Господ) в учението на Павел от
начина, по който се получава спасение, но не и да се
разбере всичко за Него и всичко, което Той е направил за
нас.Никой не знае всичко това!Ключът към правилна
изповед, както го виждам аз, е да се установи, че Исус е
Спасителят на света, Божият Син.
Нека да разгледаме символично видение, дадено ми за
спасение, който е на уеб сайта. Попитах жена ми, ако тя
вярваше, Je срещу "хляба на живота?" Дали това не
означава "Спасителят на света?" Тогава Запитването е
отправено кръвта на Христос, което представлява пакт Той
установил, фактът, че Неговата праведна кръв, грях. Това
означава, че Той е "Спасителят на света." И на въпроса "...
и че Той умря за теб", най-вероятно означава, че
"Спасителят на света!”
Като каза всичко това, аз лично вярвам, че този човек е
спасен от тяхната изповед, защото това означава, че те
вярвам, че Той е "Спасителят на света". Въпреки това, този
човек не разбира всичко, което Той е направил за нас.

Някои хора вярват, и да кажа, Исус е Син на Бога, но
вярвам, че Той е само пророк. Ако се окажете в ситуация,
когато смятате, че може би човекът се иска, не може да
вярват, че Исус е кой е той всъщност, да ги помолите това,
“Вярвате ли, че Исус е Бог изявен в плът?”
1 Тимотей 3:16

И
без
противоречие,
велика
е
тайната
на
благочестието: Бог е явен в плът, Доказан чрез Духа,
Виден от ангели, проповядва на езичниците, за които се
смята, че в света, Възнесен в слава.
1 Йоан 4:2,3

Настоящото знаете от Божия Дух: всеки дух, който
изповяда, че Исус Христос дойде в плът, е от Бога: всеки
дух, който изповяда, че Исус Христос дойде в плът, не е
от Бога, и това е духът на антихриста, което сте чули,
че трябва да дойдат, а дори и сега вече е в света.
Това урежда въпроса!

Ами Бог се движи, когато някой пита
Него в сърцето си?
Съм виждал и опит Бог да се движи, когато някой го
попита в сърцето си. Бог се движи, защото това вратата се
отвори.Свикнали да мислим, "Бог знае кой съм аз, той е
отговорил на молитвите ми, аз го чувствах, затова аз съм
добре." Аз не съм намерил, че не е вярно.Хората се
чувстват любов в тези преживявания, защото Бог е любов.
Като Бог ход и изпитва Бог не значи, че са спасени.
Преживях Бог и му беше да ми говори преди Бях спасен,
преди духът ми се роди отново! В Матей 7: 21-23 Исус
каза,
21 Не всеки, който Ми казва: Господи! Господи,
Господи, ще влезе в небесното царство, но онзи, който
върши волята на Отца Ми, Който е на небесата. 22
Мнозина ще кажат за мен в този ден, Господи, Господи,
ние не пророкуваха в Твоето име? и в Твоето име бесове
ще изгонват? и в Твоето име, направи много прекрасни
произведения 23 И тогава ще изповядват им, никога не
съм ви познавал: махнете се от Мене вие, които
вършите беззаконие. Пророчеството е подарък и е имал,
че тези хора, които Исус говори за дара на Светия Дух, и е
имал силата на Неговото име, но Исус е казал, че не ги
познавам!
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Човек, когото видях в ада е получил дара на Светия
Дух, който е подарък на мъдростта! Всеки има някакво
движение на Бог в живота си, преди те да станат спасени.
Това е така, защото наистина никой не вярва в Исус без
Святия Дух, като даде на откровение ", които Той е" за тях.
Ние трябва да разберем, че само защото някой е Бог се
движи в живота си не означава, че те са спасени!

Когато духа си новороден?
Са спасени от заветното обещание и в момента, в
който изповядваме вярата си на друго лице, можете да (ако
сте се обръща внимание) усетите духа си се роди
отново.Усещането е много слаб удар, като искра от
електричество, което минава през вас.
Това е така,
защото са "духовно същество" и това преобразуване
на духа си е истинско! Когато попитах Бог за това Той
каза,, “Светлината не може да влезе тъмнината
незабелязано.” Вие сте "духовно същество" и Исус каза, че не са
чудо, че трябва да се роди отново, роден на духа. . ..
Йоан 3:5 - 7

Исус отговори, Истина, истина ти казвам, ако се не роди
някой от вода и Дух, не може да влезе в Божието царство.
Това, което е родено от плътта е плът, а този, който е
роден от Духа е дух. Не се чуди, че ти рекох: Вие трябва
да се роди отново.
Първо Йоан 4:15 казва:
Всеки, който изповяда (обяви, обяви), че Исус е Божият
Син, Бог пребъдва в него, и той в Бога.
Този стих показва, когато вашия дух се ражда отново. Тя е в
твоята изповед (декларация на вярата на друго лице) и това
е единственият начин това се случва! Ако това е човек,
който не може да чуе или да говоря, тя може да бъде писмен,
устен и / или извършва чрез натиск на ръката. Може да се
каже (писмено или устно), "Стиснете ръката ми три пъти, ако
вярват, че Исус е Син на Бога и Бог Го е възкресил от
мъртвите. Стиснете ръката ми два пъти, ако не го направиш.
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"Simple! Вашата вяра трябва да се установи на друго
лице в земята, за да работят Божия завет и духа си,
прероден от Бога. Следващите две свидетелства
проверяват, когато вашия дух се ражда отново.
Бог открито демонстрира, когато вашия дух се роди
отново!
Господ ме изпрати до църквата, където Бог казва
пастор имаше нещо нередно с процеса на спасението. Ден
пасторът ми разкри това да знаех, че това е моята реплика,
за да го научи на това, което Бог ме научи. Когато бях чрез
споделяне с него бе преместен да се каже, "Господ ще ви
покаже това, което са ви научили.”
Този пастор и съпругата изглежда да се разбере как залив
нантен обещание работи. Те започнаха изготвянето
изповядването на вярата от хората всеки път, когато имаше
шанс. Те ще го направя по телефона, дори и с хора, които
мислеха, че е преди това са били спасени. Църквата
започна да расте. Господ се добави, но аз не съм сигурен,
че ние бяхме наясно защо по това време.
Ден на демонстрация на Господ, че Той беше обещал
по-рано, отколкото очаквах. Аз не са имали никаква
представа как Господ щеше да покаже, докато това се
случи пред очите ни.Пасторът научи, че ден за получаване
на визия за живота си и попитал онези, които искат да
излезе за служение. Две хоризонтални линии, образувани
пред амвона, един се зад друга.
Пастор започна да служи на първо лице, когато видял
частност тази на младата дама в линията на гърба, които
никога не са били там преди. Той се спря и я помолил да
направят стъпка напред. Тя направи. Той каза: "Аз просто
искам да ви задам един въпрос. Вярвате ли, че Исус е
умрял за греховете си и Бог Го е възкресил от мъртвите?”
Тя каза: "Да.”
Той каза: "Това е всичко, което исках." Тя отстъпи
назад в линията, като пастор продължи да служи на тези,
на предната линия. Това момиче започна да плаче и е
наистина плаче от време, министърът трябва да си на
задния ред. Тя каза, че просто не знам какво не е наред и
че тя никога не плаче. Ние всички търсят човек, който
никога не плаче, плаче само защото тя беше отговорил на
един прост въпрос. Всички от нас, които наистина разбира
механиката на спасението знаеше защо тя плаче.
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Нейният дух е станал новороден.Нейният дух е ново
творение, но душата си не се разбере какво се е случило.
Бях изумена, че Господ го демонстрира така открито в
църквата.
Бог е показал колко е просто.Онези, които разбира
лесно видях какво се е случило, но тези, които всъщност не
разбират в душата си пропуснал, какво всъщност се е
случило.
Още един пример, когато вашия дух се роди отново:
Един мой приятел имаше един чичо, който е бил болен
от рак. Ние всички бяхме на заседанието пълен Мъжете
Евангелието бизнес. Говорител свърши неговото послание
и попита дали някой е необходимо министерство. Чичото
на моя приятел е първи по ред. Говорителят го попита дали
той беше запазена? Чичото вид заобикалки, така че
говорителя го води чрез повторение след мен - молитва за
спасение.Тогава говорител молеше за изцеление от рак и
се премества към следващия човек в съответствие. Моят
приятел почука чичо си по рамото и каза: "Иди и кажи
първият човек, ще видите, че Исус е Господ.”
Чичото се обърна и от моя гледна точка, той не отиде
на първия човек, той видя, но той е най-накрая (малко
течение на времето), отидете на лице и той каза: "Исус е
Господ". Когато той го каза, той оживя и се втурна към
жена си и я каза: "Исус е Господ.”
Това не е всичко на историята!Моят приятел го зададох
този въпрос на път за вкъщи след срещата: "Кога е от
Божия Дух, въведете вашето тяло?”
Той отговори: "Когато казах на този човек,"
Исус еГоспод ".” Това, което наистина се е случило,
фактът, че духът му се роди отново към момента на
изповядване на вярата си на друго лице. Това не се е
случило или по време на многократно след мен молитва
към Бога. Моят приятел го накара да работи завет Исус
обещанието, дадено в Матей 10:32.
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Кръщението във вода
Какво е това?- А какво не е!
Има много учения в религиозния свят за "кръщение във
вода." Това е един от най- дивизионни инструменти се
използва от мъже да се каже “ние сме различни.” Това
не е нищо ново защото това е едно нещо, Павел, апостол,
пред които са изправени и се разглеждат в ранната църква.
1 Коринтяни 1:11-18

Но то е било обявено ми явиха за вас, братя мои, от тях,
които са от къщата на Chloe, че между вас имало разпри.
А това казвам, че всеки един от вас казва, аз съм на
Павел и на Аполос, и аз Кифов; и аз на Христос. Нима се е
разделил Христос? Павел ли се разпна за вас? или са
били кръстиха на името на Павел? Аз благодаря на Бога,
че не съм кръстил никого от вас, но Крисп и Гай, да не би
да се каже, че сте били кръстени в мое име. И съм
кръстил и домакинството на Стефанина: освен това, аз
не знам дали съм кръстил всеки друг. За Христос ме
изпрати да не кръщавам, но да проповядвам
благовестието не с мъдри думи, да не би на кръста на
Христос трябва да се направи на никой ефект. Защото
словото на кръста е да ония, които погиват глупост, но
при нас, които се спасяваме, е сила Божия.
Можеш ли да видиш разделения причинена от
предполагаемата мъдрост на мъжете в горните писания?
Надявам се, че е така.Павел също разкрива, че всичко това
дойде против силата на кръста. Има някои учения в света,
които казват, че трябва да бъдат кръстени във вода или ще
отидат в ада. Това идва срещу силата на кръста защото
водното кръщение става пред кръста на Христос!
Ние, християните, трябва да осъзнаят, един много прост
факт, че ако питка във вода сте записали, а след това не е
имало цел в кръста. Исус щеше да умре за нищо! Ето
защо Павел казва този спор кръста на Христос на никой
ефект. Когато Господ ме учеше за това, аз научих, че има
секти на евреи, които са пребивавали в планините и се
практикуват кръщението във вода. Това е мястото, където
Йоан Кръстител, слезе от. Тези особени евреи Бог беше
чул и го подчинявайки се по този въпрос. Кръщението на
Исус във вода удостоверява, че тези евреи са знаели какво
правят. Всичко това продължи пред кръста на Христос.
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За да научите какво е кръщението във вода, ние
гледаме на това, което Исус каза за него, преди да му Джон
кръстени във вода.
Матей 3:14,15

А Йоан го възпираше, казвайки: Аз имам нужда да се
кръстя от Тебе, а Ти ли идеш да ме? А Исус в отговор му
рече:, Suffer да бъде така сега, защото така ни е
прилично да изпълним всичко що. После го остави.
Ние виждаме от това, което Исус каза за него, че това е
действа на правдата. Тук е безгрешен човек, който е да се
подчиняват на своя Отец в Небесата, само за да изпълни
правдата. Сега Исус никога не кръщавам с вода, но Своите
ученици направиха.
Йоан 4:1,2

Прочее, Когато Господ узна, че фарисеите чули, какво
Исус придобивал и кръщавал повече ученици от Иоана,
(не че сам Исус не са кръстени, но неговите ученици,)

Исус никога не е кръстен във вода, защото Неговото
кръщение в Святия Дух, в неугасимия огън. Водното
кръщение прави много смисъл, когато разбере, че е символ
на Божието дело за покриване на греха чрез потопа.Когато
тези ранни евреи (преди кръста) се практикуват водно
кръщение, те са били допускане с акт, символично пред
целия свят и Бога, че има само един Бог, че Неговото
Слово е вярно и че Той е покриване на грешен човек с
вода, с изключение на Ной и неговото семейство. Това е
същото и за нас след кръста. Исус каза, че трябва вода
кръсти, но когато ние казваме, че е необходимо за вечен
живот, ние всъщност дойде против силата на кръста.
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Пол кръстени малко във вода. Исус кръстил никого, но
Той каза, че трябва да се направи, за да изпълни правдата.
Ние трябва реално Ize, че мъжът до Исус на кръста, когото
Исус каза, ще бъде в Рая с Него в един и същ ден, беше
спасен и той никога не е бил кръстен във вода. Той просто
е направил изповед на вярата си на друг човек на земята,
че е ирония на съдбата, самият Исус. Този човек е загинал,
а отиде към горната част на ада, наречен лоното на
Авраам. Това е мястото, където Авраам и други, които са
направени пребивавал.Когато Исус е изпълнил целта Му на
кръста Той отиде до най-ниската част на ада и LE-gally взе
ключовете на смъртта и ада от враг на човечеството.
Тогава той издава тези в лоното на Авраам "от ада
напълно. Някои от тях са били на земята, преминавайки
през по пътя си към небето. Този човек, който умира на
кръста до Исус беше сред тях. Другият мъж от другата
страна, които се подиграваха на Исус, все още е в долните
части на ада и до днес. Силата на спасителната благодат
Божия беше на кръста, не в "кръщение във вода", които са
възникнали преди или след кръста.
Това е твърде лошо, че "мъдростта на мъжете е"
позволено "кръщението във вода", за да се използва като
инструмент да се каже “ние сме различни,” следователно
се засягат от това, което наистина се е случило на
кръста. Идването неопетнени църква няма да направя
това. Той ще се влеят в истинността на това, което Бог има
предвид с Неговото Слово. Как ще се случи? Не чрез сила,
не чрез мощ, но чрез Духа на разкриващи Божията истина.
Божиите хора ще бъдат привлечени към истината.
Новината е, че трябва да бъдем готови да се пусне на
нашите собствени доктрини, а след това имат смелостта да
всъщност се движат с Бога. Водното кръщение е просто акт
на правдата , че трябва да изпълни. Тя не трябва да бъде
инструмент за разделяне на тялото на Христос!
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Ухажването някой да олтара може да се окаже
капан !
Не ме разбирайте погрешно, олтарни разговори са
страхотни за много случаи, но трябва да сме наясно с
факта, че тази традиция може да предизвика голям
капан.Както Бог ме учеше на механиката на спасение и
вечен живот, той ме заведе на много църкви, за да ми
покаже капаните на самопризнания. Като бях на обучение
тези капани, придобива все повече и повече разбиране на
истината относно въпроса за изповядваха правилно и колко
просто е наистина. По това време, аз бях все попретоварени с всички клопки, които Бог ми показва във
всички тези различни църкви. Медитирах върху тях и казва
Бог, Той ми дава повече, отколкото мога да понеса. Бях му
напомни, че Писанието казва, че няма да го направя.
Търсех нещо, което ще помогне на "огромното" Бях се
натъкват на.
Тогава разбрах, че знаех, че за една църква, която
изглеждаше да имат вярна представа за изповед се прави
за друг мъж. Знаех, че те наистина не разбират напълно
концепцията, но те като че ли имат право идея. В чувство
на неудовлетвореност на всички, че Господ ми показваше
аз му казах: "Поне аз не трябва да се справят с това
(специално) наименование". Казах това пита начин, а не
начина, по който изглежда в печат.
Е, Господ се занимава с мен относно тази църква, с помощта
на мъж, Ще се обадя на Джон, който ми беше съсед.Тогава
Господ мой приятел, който ме просвети върху присъствието на
Джон за тази църква вид на определен период от време. Джон
само отидох на църква веднъж в едно дълго. Казаха ми, че този
човек беше седнал през един много дълъг разговор на олтара.
Гост-лектор е известно, че има някой, който трябва да се спаси.
Подозирам, че вероятно знаеше кой. Джон никога не отиде
напред. След като моя приятел ми беше дал тази информация,
за Джон, знаех, че Господ иска от мен да знаете за този човек
поради някаква причина. За този период от време имах една
сцена през нощта
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 Видях един човек, който седи на пейката
следващия до пътеката.Пианото свири, ухажването хора да
дойдат ", както аз.... Дойда, дойда. "Не е имало олтар
покана от пастор и пастор казваше, че има някой, който
трябва да излезе. Мъжът гледах не върви напред.
В сцената, Бог не ми покаже защо човек не върви
напред. Неговата личност или може би духовно влияние?
Него, защото той не вярва? Пастор знаете ли от Духа на
Бога, че е този човек? Напълно възможно!Както и да е,
нещо, което трябва да се види и нещо, което Бог ми показа,
че пасторът е трябвало да направи самопризнание от
страна на мъжа.Той би могъл да направи това, като ходене
директно към него и го пита, или просто иска всички в
залата и по някакъв начин прави се, че този човек
отговори.Бог ми показа, че тази традиция на ухажването на
хората в тази църква (които изглежда да има частично
право) кара хората да пропуснете спасение в тяхната
църква и там са вярващи в ада, само защото те не искам да
отида за- отделение за каквато и да е причина!
Този човек почина преди няколко години и имам всички
основания да смятаме, че той е в ада. Една ужасна мисъл
не е тя? Аз дори не искали да пишете. Знаех, че човек.Вие
решавате дали съм прав! Това е причината, аз вярвам, че
той е бил вярващ, които не го направят, защото на тази
традиция и липса на разбиране в евангелските църкви и
услуги.
Във видение , Бог ми показа друг мъж, Ще се обадя
на Джо, който е жив, и Джон, с когото съм се говори за и е
починал.Във видението, двамата мъже са имали същия
проблем с преминаване през отвор, коридор, че е било
невъзможно да мине през в естественото. Беше ми
показано, че може да тегли човек, който е жив (Джо) през
отвор, който е IM-възможно да преминат през естествено. В
сцената, човек, когото нарече Иоан нямало кой да го
дръпне през същия пасаж.
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Връщайки се към моя приятел разказва за Джон не
става за напред, то е ясно се вижда, че ако гост-лектор
току-що му задават правилните въпроси, той би могъл да
извади Джон чрез. Знам, че този човек аз наричам Джо (във
визията на мъжа, който все още е жив) е всяка църква в
малкия град, където той е живял. Той е присъствал на
всички тях за известно време, включително
църква Йоан е присъствал. Той търсеше, не беше той?
Знаех, че от сцена в нощта, в която той не беше запазена.
Знаех, че позицията му в обществото и личността му.
Можех да видя защо той не може да върви напред, въпреки
че той искаше да. Бъде страни никога не някои от църквите,
той се опитал олтара разговори.Определя в съзнанието ми,
че съм бил да плати този човек посещение и направи
самопризнания от него. Без да навлизам във всички
детайли, отговорът му беше силен, "Да." Хвалете Господа!
Искам да стане ясно, че духовно влияние може да пази
човек от изповядваха вярата си в Исус. Сцена през
нощта.
Имаше един мъж и една жена, седнала на дивана. Бях
се наведе над тях, да се в лицата им - така да се каже.
Бях ги моли отново и отново, този тип въпроси.
"Вярвате ли, че Исус е Божият Син, и т.н." "Вярвате ли
Бог, Който е възкресил Исус от мъртвите?" На всеки
въпрос ще се опита да отговори, но не са в състояние да
говори. Най-близкият те дойдоха "Ух а!" Те ще се гърчи,
да се отърве от мен. Държах се в лицата им казват:
"Искам" да "или" не "отговор." Най-накрая, след като е бил
притиснат достатъчно, те скъсаха с ярък, "Да."
Моментално, както те казаха: "Да, те скочи от дивана,
жив е всичко, което мога да кажа, просто жив. Те са били
освободени!
Духовни сили да се издигне и да водят истинска
изповед от появата. Християните трябва да осъзнаят, че
сме във война, независимо дали вярвате или не. Тази
война е в духовната сфера.
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Имам още едно свидетелство, че има нещо общо с
това, което ние говорим за. Бях дал пастор един от първите
си ленти за спасение. След слушане на тези ленти, този
пастор ми каза, че е "прекалено догматичен" и той дори
открито се изказа против това, което казах в предната част
на обществото. Иронията в цялото нещо е неговото
собствено свидетелство със сигурност показва, че това,
което казах, е вярно. Не мога да го дам на вас точно, но вие
ще получите картина. Ето това е.
Той е бил в армията на един остров. Се наблюдава
известно оживление, той е убеден да отидете. Той каза, че
изглежда да продължи вечно. Той се върна няколко пъти.
Когато олтара разговори ще дойде той би искал да отиде
напред, но нещо, което държеше на краката си. Това е, като
те са били залепени за пода. Той ще остане в гърба.
Накрая една нощ, когато повикването е направено, за да се
върви напред и краката му отново бяха залепени на пода,
пастор дойде и сложи ръка на рамото му, попита: "Не искаш
ли да се върви напред и нека Исус ви спести ? по негово
отговор "Да" на пастор краката му бяха незабавно
освободени. Той се втурна към олтара и прекрасно
преживяване с Господа.
Ясно е да се види, че той създава убеждението си, че
Исус е Спасителят на света, на друг мъж и не е само
запазена, но безплатно. Жалко е, че не е признала, когато
спасението му наистина се е случило. Разбира се, че ще
трябва да се откажат от учението му, за да го направят.
Можете да видите с всичко това свидетелство относно
олтара разговори, и т.н., някои повече, защо традициите на
хората силата на Бог няма ефект.
Както можете да
прочетете в Какво има в една истинска изповед, Бог ми каза:
"Какво смяташ да правиш на олтара Ми, че синът ми не е
направил?" Предишните свидетелства увеличи нашата
концепция на този конкретен въпрос и да разкрие голям
капан които могат да възникнат поради липсата на
разбиране и традиция в много църкви и евангелски услуги,
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по целия свят.За да затворите тази статия, всичко,
което мога да кажа е: "Отче, помогни ни като християни да
разпознават ситуации, в които може да тегли някой през
този проход, който е непроходим, тъй като на духовни или
доктринална пречки."

Бог разкрива колко близо Проблемът беше да
ме.
Бог е работил дълго време, за да ме накарат да видя
сериозността на това, което Той ме научи за спасение.
Знаех, че е сериозен в църквата, като цяло, но аз не
осъзнавах колко близо проблемът е, за мен лично.
Господ ми даде сън  , в което ми беше показано, че
бих министър в църква, на дадена улица, в определен град
и след като всичко е свършило, Бих министър на лице от
женски пол. Мислех, че това е интересно, така че аз отидох
в този град и подкара тази улица и е установено, че не е
имало църква, навсякъде. Помислих си: "Е, това трябва да
бъде символична мечта", и се връща вкъщи. Скоро
забравих за съня. Около шест месеца по-късно, някои
приятели ме попита да говори в църква, те започват и, да,
това беше на тази улица!
Това ме вълнува, защото тогава си спомних съня. Аз не
съм ги намалили. Аз споделих в тази църква, някои неща,
които Господ ми показа за крайните пъти, както и за
липсата на нещо друго, аз споделих някои от това, което
Господ ми разкри за спасението. Скоро услугата приключи.
Чаках около това лице от женски пол да се появи по
някакъв начин, за мен да служат. Скоро стаята беше почти
празен и си мислех: "Аз не понасям това. В първата част на
съня се сбъдна. Къде е жена? "След това събрах нещата и
тръгна да ми кола.

Бях на паркинга, когато чух ридания глас страна ми каза,
"Рой, аз не знам дали аз съм спасен.”
смаян в който го бях попитал: "Какво искаш да кажеш?"
плаче, тя отново ми каза, "Аз не знам дали съм спасен или
не.”
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Бях наистина до себе си, защото тази дама е в молитвата
група започна да посещава. Тя беше в църквата, където
съм израснал и много пъти бяхме молили заедно. Тук тя е
извън контрол, хлипайки като дете. Знаейки това, което Бог
ме научи, аз я попитах дали вярват, че Исус е умрял за
греховете си и че Той седи отдясно на Бога? Тя отговори с
ридания: "Да.”
Нейният ридания спряно незабавно я изповед
за мен. Аз казах: "Вие сте спасени!”
Аз всъщност бях забравил за съня по време на
изпитание с този човек, но на път за вкъщи, разбрах, че е
жена в съня. Говорих с майка ми за тази дама, тъй като те
се запознаха и е заминал места заедно. Търсех разбиране
на тази ситуация. Научих, че тя ще върви напред доста
често при пълно срещи благовестие, за да се спаси,
обикновено плаче.Тогава разбрах, че Бог е поучителна ми
се, че този човек не е наистина се съхраняват, докато
рисувах про-fession на вярата от нея.Ето защо ридания
спря незабавно в момента на изповедта. Тя беше водеща
роля чрез повторение след мен молитвите на изповед
"отново и отново, с никакви резултати.
Тази жена знаеше, че нещо не е наред в духа си. Знаех, че тя
не е изходящо човек, но на спокоен характер. Учех колко е
голям, и колко близо до мен, този проблем е по
отношение на спасението на вярващите Божиите. Господ е
бавно оказване на натиск върху мен да остави старите си
идеи умират, главно “Това наистина не може да бъде
този сериозен.” Исках да се отрича сериозността на
проблема в църквите, просто защото не искат да се справят
с него.

Бог каза: "Религия!”
Един пастор ми разказа за един човек, който е дошъл
да го накарам да говори за Исус, Библията, и Бог.Това
пастор беше много добър във водещи някого за Исус с
писанието. Те разговаряха надълго и нашироко, и пасторът
се опитал да го преведе през спасение молитва. Всеки път,
когато той се опита, човекът ще имат извинение да не се
молят. Човекът казал на пастор, че той не е искал, нито е
бил готов да се ожени Исус. Пасторът бил много разстроен,
че не може да го накара да мине през молитвата и да се
спаси. Забележете, че можете да видите човек, повярвали
в Исус и знаеше кой е той всъщност, защото от това, което
каза той.
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Пасторът е много загрижен, че той не, достатъчно да
попита Бог защо. Защо той не е успял? Пасторът е
свързана всичко това за мен, когато той започна да ми
кажете една мечта, че той е .
Мечта беше за семейството на пастор. В който са
отгледани в католическата вяра.В съня един от членовете
на семейството му са съгрешили, и следователно, този
член не е разрешено да присъстват на маса, тъй като на
неговия грях. Това е в основата на много проста
мечта.Попитах пастор съня му посочи. Той каза: "Това е
религия." Религия "е единичен дума, която описва сън.
Бог е отговорил на молитвата му с мечтата, "нещо" на
Духа. Пасторът исках да знам, защо не е успял да получи
Пасторът
човек спаси. Божият отговор – “Религия.”
религия!
Пасторът може да поиска човек по всяко време по
време на разговор, дори и след като посочи, че той не е
искал да се ожени за Исус, този въпрос, “Искам да знам
какво вие наистина вярвате,” и е съставен изповед на
вяра от мъжа. Ако този пастор разбере, че ще са
придобили около религиозните идеи на мъжа, че когато се
спаси се омъжи за Исус. "Тъй като пастор вярва, че
повтарянето на молитва за спасение е начина, по който
човек получава спасени, неговата религия всъщност тя
спря да се случи.
Символично,
Бог
отново
разкриха, че е религия на пастор в съня, а не човек, защото
Бог използва пастири семейство, а не на мъжа семейство,
или просто някакъв католическо семейство.
Той е Бог
на истината!
Какво можем да събирам от този опит? Първо, ние
трябва да разберем, че Исус може да бъде спасител,
лечител, си изпълнява обещанията си, или вашият съпруг.
Доколко това е вашето решение да отидете. Когато сте
спасени, Той е вашето спасение. Ако той ви лекува, Той
става лечител и така нататък. А булката става в центъра на
Него и интимна. Запазена лице не трябва да правим това.
Има голяма разлика.
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Второ, можем да видим една представа как да тълкуват
сънищата.Бог обикновено използва нещо, което ние можем
да разберем, ако сме ум да медитирате, търси разбирането
му за духовните неща.
Трето, можем да видим, че Бог е Бог на простата
истина, разкривайки, че това е религията, вярата,
молитвата за спасение е начина, по който човек става
спасен, че забранява човек да бъде спасен. (Молитва за
спасение, във формата, която го познаваме, не е в
Писанието.)
Религията е изписано върху ситуацията, както в пастор
и човекът. Ето защо Бог би могъл да го обобщим в една
дума: "религия." Той не е от решаващо значение, просто
честен... религия.

Малко момче с една кора Дух!
. В една сцена, в нощта на 23 февруари 1999 г., Господ
ме заведе в църквата, където съм израснал. Той направи
това, защото той знае, че аз знам какво е научил, и научих
там, като млад мъж. Той знае за любовта ми към хората.
Той знае как да убождане сърцето ми. В една част от
сцените в тази църква, аз бях малко момче, което имаше
една кора дух. Във видението, това малко момче е
достатъчно малък, че го взеха и го седна на коляното ми да
говоря с него. Това ни дава представа за това как млад
човек може да бъде да бъде в състояние да изповядва
Исус като Спасител. Знам от сцената, че всъщност има
малко момче, който вярва, но не е спасен, или родени
отново! Тъй като това се е случило в образователните
обстановка във видението, аз знам, че проблемът е много
по-голям, отколкото просто едно малко момче!
Виждайки кора духа на малко момче ми напомня на
Опитът имах, когато Бог ме учеше на сериозността на
ситуацията в църквите относно спасението. Осъзнах, че не
са писали за този опит, освен в първата ми книга. Сте ме
чули да кажа, че има пастори, които проповядват и
преподават за Исус, но не се записват. Сте ме чули да
декларират, че хората могат да изпитат Бога и даровете на
Светия Дух, а не да се роди отново.Това е моята надежда,
след като е прочел този опит и слушане на мислите ми, че
ще се разберат и да видим по-ясна картина на това колко
далеч съкращения в църквата света.
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Опитът
Бях поканен на среща на Gideons, Международна. Тази
нощ Господ ми разкри, че бях да присъстват, но Той не каза
защо.В тази среща един от говорителите даде показанията
си, за това как той е открил Господ по време на
прибирането на Гедеон Библията в една мотелска стая и
четенето на книгата на Джон, отново и отново. По това
време той е чудо избави от алкохол, и беше очевидно, че
той е имал Господ в голям начин.
Когато срещата приключи, жена ми и аз бяхме
заинтересовани в приветствието си жена в тази страна,
защото тя е нова тук. Тя беше толкова шампанско и пълна с
живот. Въпреки това, тя не е научил много добре английски,
така че не може да общува добре. След това се обърнах от
нея да признае нейния съпруг, на говорителя. Стисна
ръката му и говори с него, но както аз направих това, се
случи нещо странно! Аз дори не съм сигурен какво съм
казал, защото открих себе си виждам в човека, отвъд
плътта му! Аз никога не са имали преди. Спомням си
мисля, тъй като това се ТКРИВАНЕ "Този човек не е това,
което изглежда!" Взети обратно от това, което видях, аз
бързо се премести на другия край на стаята да мисля за
това, което бях видял. Мога само да го описват като
“голяма тъга” вътре в човека, и знаех, че Господ е разкрил,
“Този човек не е толкова той изглежда!” Препредава това,
което се е случило с жена ми на път за вкъщи и се чудех
защо.
 Тази нощ Господ ми показа, човекът, който е
говорител. Видях неговия дух - - той бе мъртъв. Така
мъртъв - - , че е кора, като че ли от началото на
времето (Райската градина!).
Бях събуден от сцената, изведнъж се сблъскват с
причината, Господ ме е пратил на срещата. Това беше да
ме научи повече за сериозността на положението по
отношение на незаписани "нероденото отново духовете" на
хора, които вярват!Аз веднага се моли: "Господи, аз
разбирам, но как да им кажа?”

41

Господ е казал, .“ Кажи им, това е като когато изнасях
Моите хора от египтяните.”
Виждате ли, Бог избави Израиля от египтяните, но
много малко от тях влезе в обетованата земя. Това Гидеон
говорител Господ е имал, е бил доставен от алкохол, стана
вярващ, но не е получила обещание да се роди отново в
духа си, (запазена)! Знаех, че той просто никога не е
направил на личната декларация на вярата му за друг мъж.
Как става така, че всеки човек може да говори и
свидетелства за постигането на мощност на Исус, да
проповядват и преподават за Него, а не да се упражнява
правилното декларация за вярата си? Аз чувствам, че
трябва да споделя моята собствена борба с разбиране
защо да свидетелства за освобождение на Господ и
изцеление на друго лице не го прави.Този човек, който
свидетелства по време на срещата на Гедеон, когото
всички смятат, че беше спасен и новороден, говори за
Господ и му даде цялата слава за него с мощност от
алкохол. Той говори много за Исус и той използва писание!
Знаех защо той не се е родил отново, но имаше нещо
заяждания към мен и аз знаех, че не разбират всички
"защо" на ситуацията.
Аз винаги съм бил честен с вас, читателя, и аз трябва
да свидетелстват, че дори и след като Господ ме убеди за
това как някакъв човек се спаси, аз винаги се наведе на
идеята, че някой казва съсед и т.н., че Господги изцели е
професия на вярата, че работи. Ако сте прочели статията
Какво трябва да изповядваме За Христос вие знаете, аз
научих по различен начин!
По-долу е част от как се научих по различен начин и аз
го споделя тук, не само защото това е уместно за говорител
по време на срещата на Гидеон, но също така и защото
Господ е казал нещо за мен, за да ме накара да отвори
очите ми за една по-ясна картина на"защо." Надявам се,
когато четете отговорът му ми се, че тя прави същото за
вас.
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Един ден най-накрая попитал Господ конкретно защо
да свидетелства за Неговата (Господ) избавление и
изцеление на друго лице не го прави? Господ
е
казал, “Но може да се каже, че на всеки!”
Това е, когато разбрах, че (например) Илия
възкресявал мъртви и Исус възкресявал мъртви. Така че,
да се говори, проповядва и учат, "Исус възкреси мъртвите,”
не кажем, че Исус е по-голяма от Илия! Така че, когато
ние казваме: "Исус ме изцели," ние не се обявяват Той е
нещо по-голямо в сравнение с други мъже. Изцеление се
осъществи чрез други хора в Библията и все още се
осъществява чрез и защото на мъжете в този ден. Много
мъже са били призовани Исус, или Господ на земята, така
изповед на човек трябва да съдържа нещо за Кръста и че
Бог, Който е възкресил сина му от мъртвите.Това създава
истинския Исус като различен от другите мъже, които са
били призовани Исус, или Господ.
Ето защо човекът, който свидетелства за Исус му
мощност от алкохол тази вечер в хотелската стая все още
имаше "нероденото отново" дух. Той, между другото, също
свидетелства, че Исус го спаси тази нощ. Той е направил от употреба на алкохол! Но не чак толкова като спасение и
вечен живот. Истинският Исус, при условие, че преди много
години на кръста. Той всъщност е спасил целият този
свят на хората, но малцина са влезли във вечния завет
и създадения от него на кръста. Този велик сключване на
договора (завета) от нас е направено от нашето създаване
нашите лични убеждения, на друго лице, че Исус е
единственият Спасител на света и Бог Го е възкресил от
мъртвите - отделяне на Исус от всеки друг човек, който
иманякога е живял. Това е през и чрез Него сам, понеже
всички съгрешиха и не заслужават кратко!
Надявам се, че това свидетелство да видя свадлив
човек "нероденото отново" дух в тази ситуация Гидеон
ще остана с теб остатъка от живота си.
Надявам се да те видя, или са започнали да се види, че
сериозността на този проблем е дори и сред проповедници и
лидерите на църквата! Ние, като народ, направи много
встъпи в и имат голяма склонност да забравяме сериозните
неща, които Бог ни учи. Аз все още се предположи, че
хората са спасени, особено пастори и големите имена. Бог
ми напомня на колко сериозно е това със сцени като една от
малкото момче в църквата, където е бил повдигнат. Има
хиляди и хиляди малки момчета и момичета в тази
ситуация, в църквите навсякъде.
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Се вярва проповедници запазени в църквите на света. Ето
защо Бог каза:, “Никога не отивам в църквата и да поемат
пасторът е записан!

Една минута, за да пощади?
Това не е една дълга статия, но аз се
чувствам важна и част от защо ще има
скърцане със зъби.Господ ми показа, че
има много хора, които са чели и видели
материалите
това
министерство
разпространява относно трите петна по
тялото на Христос и имат вид на
"hohumed" ги.
Това е с тегло върху мен за известно време, така че реших
да акции някаква информация и свидетелство, че ще
говоря с тази ситуация.
Посланието за спасение е това, което е най-близо до
сърцето ми, така че аз съм споделяне на свидетелство,
изпратено до мен от един човек , който е бил в служба на
Господ. Във филма представяне Ще спомена, че Господ ми
каза да не отидат в някоя църква и да поеме пастор
(лидери) се записват.Това свидетелство със сигурност
потвърждава това, което Господ ми каза. Това
свидетелство също потвърждава това, което Бог разкри за
искра или светлина, която влиза в телата ни, както е
разкрито в спасението част на презентацията.аз получих
две електронни писма, които съставляват неговото
свидетелство.
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Началото на свидетелството:
Чрез демонстрация на Божия завет, аз научих какво е
необходимо за моето спасение. Съм направил моята
изповед на вяра в друга и съм спасен!!
благодаря!
PS-Ти си прав за електрическия заряд. (Стр. 28 на тази
книга.)
--------------------------------------------------------------------------Написах иска да използва показанията му и той пише
обратно.
--------------------------------------------------------------------------Уважаеми Рой,
Разбира се, можете да използвате моето свидетелство.
Молим, че тя може да бъде полезна за насърчаване на други
хора да получат спасение. Рой, ти и аз сме в служба на
Господа. Ние обслужваме при Неговото удоволствие и
Неговата воля да се направи.
Има една друга част от показанията си, че бих искал да
споделя с вас. Вечер преди бях спасен, аз се молех на
Господ и го попитал ", за да ми помогне да го знаят подобре", аз попитах Господа за преки указания за това кой
наистина е проповядване на думата си и който не е бил.
Оплаках се на Господ, че повечето от църквите и
християните, знаех проведе много идеи и вярвания, че ми се
стори, за да бъде повече от човека от Бога. Това труда и
объркан ми много. Аз съм само един човек и не знам ума на
Бога, така че аз попитах Бог, "Покажи ми какво трябва да
знаят и да ми покаже, който разбира от дума, както бе
предвидено".Аз отидох да попитам Господ за мъдър разумно
и за ориентиране и аз попитах за още едно нещо ... - попитах
аз, че Господ ми предостави всички тези неща по ясен начин,
така че дори и едно дете може да разбере. По този начин аз
не бих се правилно. На следващата сутрин аз получих имейл
от един човек, когото само леко да знае, и тя изглеждаше
много "от нищото", защото тя не е продължение на всеки
разговор на тема.Това е напълно nonsecular.
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Този е-мейл ме водят към вашия сайт и гледах филма
"Белият кон на Rev 19", последвана от "Демонстрационен на
Божия пакт филм". Както бях намислил, чрез тези филми, аз
се озовах обилно плач (което е напълно извън рамката
референтна), но в същото време той беше като крушки в
главата ми, нещата никога не разбрах преди, изведнъж
станала кристално ясна. Когато приключите с гледането на
филми, разбрах какво точно трябва да направя и на
следващия ден ми изповед на вярата към друг и беше
запазена! Господ Неведоми са пътищата и не отговори на
молитвите (дори тези, които са малко по криволичещ
и дълго многословен ... ха-ха-ха).
Ваш в Христос,
XXXX
Край на свидетелството.
Беше ми казано, втора ръка, че човек, който е виждал
материалите по спасението казва, че църквата не
разполага с време да се търси само по себе си, които не са
записани. Това тежеше на сърцето ми и е трагично,
трагично лъжа! Отнема по-малко от минута, за да
направят признания от хора в Срещата, както е обяснено в
тази информация и презентационен филм. Ето един
пример за това как да го направя, че наистина е по-дълъг,
отколкото трябва да бъде:
Добро утро (следобед - вечер) всеки! Това е велик ден
в Господа! Ние като християни трябва да се държите
нашата изповед. Така че днес аз имам един въпрос за
всички вас, и аз искам "Да" или "Не" отговор, който
наистина идва от сърцето си.Всеки може да говори техния
отговор за мен всички наведнъж, така че не се страхувайте
да отговорите с "Да" или "Не" Ще помоля всички вас
въпрос, изчакайте малко количество от време, за да мисля,
че и след това задръжтеръката ми, когато искам да ми
отговори. Готови ли сте? Тук е въпросът, "Не ти вярвам, че
Исус Христос е умрял за нашите грехове на кръста и че Бог
Го е възкресил от мъртвите?" (Изчакайте 5 секунди.)
Вдигнете ръката си. (Изчакайте 2 секунди за отговор.) - В
този момент във времето ще да отнеме около минута, за да
се изпълни всичко това. Съпругата ми и аз във времето
помежду си през тази и тя е била около една минута.
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Може, в зависимост от вида на срещата, в която се
намирате, а след това има хора медитират върху Господа,
търсейки признаци, че Господ е направил нещо в някой.
Плачеща е един знак. Вие също може да отиде на
срещата.Можете да видите, че можете да инжектирате
други изразяване на божествеността на Исус "и да не
надвишава една минута от много. Можете също да
използвате различни думи, отколкото на мен да ги доведат
до правилното въпрос. Всъщност, можете да рисувате
признания от група от хора, по-малко от 30 секунди.
пример:
Слава на Бога! Искам всички в тази зала, за да ме
погледне и да отговори на въпроса ми с "Да" или "Не"
отговор. "Мислите ли, че Исус Христос е Бог проявява в
плът и че Той е жив и седи отдясно на Бога?" (3 секунди за
отговор) бавно, това отнема по-малко от 30 секунди!
Ако всеки църква в света на определена дата ще
отнеме една минута, за да се направи изповед на вярата от
всеки човек присъства, бихме (в период от 24 часа) имат
най-голямо чудо, което някога е съществувало в света,
тъй като Исус отиде на кръста! Голям процент от 48
процента фигура на вярващите липсващите ще бъдат
драстично намалени.
Имате ли минута за губене?
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Е написано името си?
Писмен ли ти е името? Имената на относителните
писмено? Са имена на приятеля си написал? Бях се опитва
да се хората да осъзнаят, че има проблем в това, което
църквата прави по отношение на механиката на
спасението. Бях направил лента и го изпрати за някои хора
без никакви видими резултати. Един проповедник каза, че е
твърде догматично. Бях уморен се бори, така че реших да
се заемем с живота си и да пусне на този проблем, който е
във всички църкви.
В нощта след решението ми да се откажа, Господ ме
заведе
църква в нощно видение .. Господ и стояха в гърба,
гледане на тази жена от амвона. Тя е давал задачи на
членовете на Църквата, по азбучен ред, от една книга. Тя
ще прочете името и след това да ги възлагат на една
държава. "Джон Доу, трябва да отидете в Тексас" и т.н. Тя
просто довършителни
създаване на "M", когато осъзна,
най-добрата си Името на твой
приятел не е дошъл.Тя започна
Името на твой приятел не е дошъл. Тя
започна през книгата, казвайки: "Знам, че
нейното име е тук. Знам, че нейното име
е тук ", отново и отново. След това тя
отиде и има друга жена, за да я гледам
за името в по-стар, по-голяма книга,
която е за край на стаята. Тогава
двамата бяха неистов съюзник търсене,
като каза: "Знам, че нейното име е тук",
отново и отново. В този момент Господ
ме заведе до амвона, за да видя книгата. Книгата е
отпечатана в две колони, името в една колона и
прехвърлянето в друга. Видях със собствените си очи, че
почти половината от имената са изчезнали, но всички бяха
там задачи.
Тази сцена на имената липсва импрегнирани
съзнанието ми и когато излязох от визията знаех, че
книгата е книгата на вярващите. Господ говори за
вярващите. Той имаше назначения за всички вярващи, но
почти половината от тях никога не са били спасени. Те не
бяха съхранени - като църквата смята, че те са.
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Казах на Господ, че съжалявам за още искат да се
откажат. Той е, истината за мен и аз знаех, че решението
не му мина. Изобщо не знам, че по-късно ще ми даде точна
цифра. На 21 септември 1996 г. Господ ми разкри, че в
този момент 48% на хора, които църквата казва, се
записват не се записват.
48% са се върна в правия порта, насочили към ада,
защото липсата на знания и традиции и доктрини на
мъжете!

49

простота
Изменено за тази книга.
Това е новата електронна поща свидетелство, където
Бог провери това, което Той ни е научил тук в Неговото
Сърце относно вечното спасение.
Hi Рой!
“…Само да ти кажа, че баща ми получи Господ чрез ваши
въпроси относно ученията, които сме получили през март
миналата година. Попитах го въпроси, и той слабо
отговори: "Да". Шест седмици по-късно, той премина в
небето бързо. Отне само около 5 минути и той е
отсъствал от този свят .... точно както бях помолил Господ
за толкова много пъти.
“И както бях помолил Господ толкова много пъти, "Защо
той живее толкова дълго?" (96 години) ... отговорът, ‘Така
че това, XXXXX, ще поиска правилния въпрос, и баща си,
вярващ, може да влезе през портата правата’.
“ Така че, благодаря ви Рой, за вашето
служение. …. Аз се моля, че моите
потомци може да бъде на правилния път,
и влязат през тясната порта.”
Много любов в Исус!
XXXXX XXXXXXXXX
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Сме включили няколко примера за това как да зададете
правилния въпрос.
Те могат да бъдат помолени
навсякъде, по всяко време. Бях евангелизатор, който
работи в Африка ме питат дали той зададе правилния
въпрос на тълпа от 10 000 души в среща, те ще бъдат
спасени? Отговорът е "да", ако те отговорили с "да" и това
да идва от сърцето им. Само Бог знае сърцето!
Въпрос примери:
Вярвате ли, че Исус взе греховете си на кръста и че Бог Го
е възкресил от мъртвите? Да или не?
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Вярвате ли, че Исус е Син на Бога и че Бог, Който е
възкресил
Него от мъртвите? Да или не?
Вярвате ли, че Исус е седнал отдясно на Отца и че Бог Го е
възкресил от мъртвите? Да или не?
Вярвате ли, че Исус е Бог изявен в плът?
Да или не?
Ключът е че сте установили вярата си на друг човек на
земята, тепавици, как работи, както е обяснено в Вземи
сърцето си материали завет. Това е като Исус обясни,
когато Той разкри ключовете на царството. Създаде своя
вяра на друго лице на земята и Исус като медиатор установява в
небето.
Някои казват, че е твърде проста за вечното спасение,
за да бъдем справедливи в нашата декларация (изповед)
на друго лице. Не забравяйте, това, което Бог казва, че е в
нашата изповед?Мнение стр. 11 на този Механика на
Спасението книжка. Това ще ни помогне да разберем

Простота!
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Като излагаш право словото
"спасен"!
Опитът
Вие можете да изгубите вашето
вечно спасение Законът не
може да го направи
обикновена беседа
Спасение чрез покорството на
Бога Порицания пакт обещания
и не Ада! домашни
Отдясно на милосърдието
Господ разкрива желанието му
Като излагаш право словото "спасен"!
Преди години Господ ме учеше за механиката на
спасение и вечен живот. Той ми показа, че Библията, както
ние я имаме сега, не се прави разлика между думата
"спасен", когато се отнася за спасение и вечен живот и
думата "спасен", когато се отнася за спасение във
физическия, спасение в тази живот. И двамата бяха
преведени "спасени" на английски език.
Когато Господ ми показа това аз го разбрах, но аз
нямах никаква представа колко далеч достига този проблем
отива в фалшиви док trines на мъжете за спасение и вечен
живот и дори причиняване осъждане на хората в моменти,
когато трябва да има никой. Резултатите от този превод,
тази липса на разбиране, кървене в произволен брой теми,
като например в Царството Божие, хвърлен във външната
тъмнина, писания и повече. То е като сълзене отрова,
нападащи хора, и истината, и целите на Бог. Враг на
човечеството го обича.
Ми беше даден този конкретен познания за думата "
спасен" година преди Господ ми каза, “Никой човек не може
да превежда без да ученията си в него.” Дали това ще се
случи, защото на ученията на човека или просто обикновен
погрешен превод наистина е без значение.Бог разкрива сме
да разделят правилно Неговото
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Слово и този превод, или липсата на превод,
предизвиква голямо недоразумение, когато става въпрос за
голямата картина относно спасението.
Аз ще споделя какво се е случило и след това ще
разгледаме някои от ефектите не напълно разбирателство,
ако е нашето вечно спасение е седнал постоянно. Аз също
ще споделят примери за "Спасението на физическото,"
механиката на или начина необходимо за нас, за да
получат "спасение във физическия" в този ден като булка
на Господ!
Опитът
 Един ден, докато Бог ме учеше за "механика на
вечно спасение", бях чета Библията да има някои думи
издигне от страниците около половин сантиметър.Господ
вниманието си към думата "спасен" в следния стих.

I Петрово 3: 20
Което
едно
време
бяха
непокорни,
когато
дълготърпението на Бога чакаше в Ноевите дни, докато
се правеше ковчега, в който малцина, тоест, осем души
са спасени от вода.
Господ започна работа с мен за думата "спасен" тук е
различна от думата "спасен" в учението на Павел за
спасение и вечен живот.
Римляни 10: 9
Че ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и
повярваш в сърцето си, че Бог Го е възкресил от
мъртвите, ще се спасиш.
Аз не знам, ако бях погълнат от видението или какво,
но някак си видях правописа на думите, мисля, че на иврит,
и те са различни. Господ ме заведе в следния пасаж от
писанието За да потвърди разделянето на "спасение и
вечен живот" от "спасение във физическия" в този живот, че
ние работим от Него слушането и не нарушава Божиите
закони.
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Матей 5: 19
Който и следователно трябва да наруши една от тия
най-командния (закон), и научи така човеците, той ще се
нарича най-малък в небесното царство, но който ги
изпълни и научи, той ще се нарече велик в царствотона
небето.
В този момент разбрах, че има хора в небето точно
тогава, които са декларирали вярата си в Исус на друго
лице на тази земя, получаване на вечното спасение,
въпреки че те учат Божието слово неправилно. Някои дори
учи, че кръщението във вода ви спестява или че ще
спечелите вечно спасение чрез молитва молитва за
спасение. Тези хора, които преподават Божието слово
неправилно се наричат най-малко в Небесното Царство, но
все още са в Рая! Запазен! Защо?Защото те са случайно
работи правилно един обещание завет, въпреки че не го
разбирам!Уау, каква поучителен опит!Това беше скоро след
това, че е разбирането на "защо" Апостол Павел се обърна
лице в насипно състояние за унищожаването на месото им,
така че духът им да се спасят.
I Коринтяни 5: 5
Да предадем такъв човек на Сатана за погубване на
плътта, че духът да бъде спасен в деня на Господа Исуса.
Павел не искам този човек да загуби тяхното спасение
и вечен живот, той знаеше, че те са тръгнали по един път
към възможността за отричане на Христос.
Вие можете да изгубите вашето вечно спасение
Библията е ясно, че човек може да загуби тяхното
спасение и вечен живот, но това не е като много хора
мислят. Не губите си спасение и вечен живот, защото
съгреши, след вашия дух отново е роден. (Ние всички сме
грешници и да падне кратко, както казва Библията.) Хората
ме питат как ние губим нашето спасение и вечен живот, и
аз им казах, че човек прави обратното на това как те са
получили вечен живот.Ето един пример за отричането на
Исус: Ако сте били изправен пред разстрел и каза да
денонсира Исус, или вярата си в Исус, или да бъде
застрелян, по-добре да не го правиш. Ще загубите си вечно
спасение и името си удари от Книгата на Живота на Агнето.
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Това е пример на "картината", ние трябва да разберем
как човек губи своето вечно спасение. Така че винаги
държа за твоята изповед или декларация на вярата в това
кой е Исус.
(Филмът на механиката на спасението този сайт
показва църквата, с доказателства, как духа на човек се
ражда отново чрез заветно обещание.Тя е реална и ако сте
се обръща внимание, можете да усетите това да се случи.
Аз няма да отида на преподаването тук като можете да
получите информация във филма или в писмените
раздели на този сайт.Защото от опит мога само частично
поделена, знаех, че Господ се имплантират в мен, че
спасението за вечен живот е много проста, ратифицирана
на кръста от Исус за създаване завет. Той работи всеки път
и всяка друга форма на спасение чрез какъвто и да е вид
на произведения от наша страна трябва да се направи с
всички различни спасени, освен вечно спасение. Вечно, е
дело на Христос на кръста и всички други спасени в този
живот са нещо, което приемаме участие или да работят с
помощта на Христос като Библията разкрива.)
Законът не може да го направи
На греха е да се прекъсне Божия Закон и да
нарушават законите на Бога е грях. Библията е ясна, че
Исус е това, което законът не може да направи.
Римляни 8: 3
За това, което законът не може да направи, с това, че
беше слаб чрез плътта, Бог изпрати Своя Син в плът,
подобна на греховната плът и в жертва за грях, и осъди
греха в плътта:
Деяния 13: 39
И от него всички, които вярват, са оправдани от всички
неща, от които не могат да бъдат оправдани от закона
на Мойсей.
Така ние виждаме, че ако законът не може да ни даде
вечен живот (това е дар, не спечели), ние също трябва да
се види, че закон, или грях, не може да отнеме вечния
живот. Нарушаването на закона (грях), не може само по
себе си, отнемат нашето вечно спасение, защото нашето
вечно спасение (подарък) е в Исус, а не в Закона.
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Съгрешава, обаче, отворени толкова много врати на
врага, че духът може да дойде и контрол на някого толкова
много, че причинява това лице да денонсира Исус. Дух на
гордост може да бъде убиец в този случай.Това е без
съмнение част от "защо" Paul обърна лицето на Сатана за
погубване на плътта му, така че те да не попада изцяло в
загубата на вечното спасение.(I трябва да се инжектира тук,
че ако един човек става обладан от някои духове, дух може
да се говори чрез човека и денонсира Исус Това не
означава, че човек осъди Исус - Бог знае дух го има
значителна разлика.)
След като Господ имам тази снимка (отделяне на вечния
спасението
от спасението, ние работим), засадени в Мене, той отвори
много "защо" в Писанието. Аз вече ви е дал за "защо"
Павел обърна лице на Сатана за погубване на плътта. (Има
повече "защо", които са били повторно разкриха за мен на
този сайт.)
Това стана, след реализацията на това разделение
между спасение и вечен живот от спасението в този
физически живот, че Господ ми показа, че шлема на
спасението на главата ми. Бях шокиран и не поиска за него
или да го търси. Ето нещо вече на сайта:
Бог говори за мен на визията, " Тя е гордост за тях да се
мисли, че може да знае нещо, не го получаваме от мен!"
Са ми казвали, че аз знам как Брак зърнените Мони
на Агнето и че разбирам Me механика на вечното спасение.
Всичко останало е "Аз знам само частично!" Опасно е да
мислим, че знаем нещо, без Господ разкрива, че ние го
знаем, все още има много хора, които мислят, че знаят
много неща, за много теми.Повечето не осъзнават, че са
просто ходене в моделите, те са израснали. Ние трябва да
говорим за тези грешни модели, както и правилните модели
или няма да имаме общата картина. Това е нещо като,
когато Господ ми каза,, “Трябва да знаете какво Писанията не се
каже, да знам какво се казва.” Така че, ако ние не знаем
погрешни модели, ние няма да наистина да видим пълната
картина на правилните модели. Господ е открил колко е
сериозно.
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След като започнах да пиша тази статия, в служение среща
на 12-20-2009, беше дадена думата “шарлатанин” с някои
инструкции. Бог не е от решаващо значение тук, но просто
разкриващи истината. Тази истина може да ни освободи,
ако го позволи.изобщо, шарлатани хората лъжливо
претендират да имат специални познания или умения. Ако
се върнем в произхода на думата, която обозначава
пътническото продавач предполагаеми средства за защита.
След това бях една мечта на 12-24-2009 и изведнъж
осъзнах, Господ бе дал да използва в тази статия, защото
гледах шарлатани.
Това е много дълга сцена на хората да бъдат

контролирани от други хора. Контролерите всички бяха
облечени небрежно, като тези, които бяха контролиране.
Хора да бъдат контролирани в затвора, но не е имало
барове. В сцената е контролирано в началото, но след
това дойде момент, когато аз вече не бях контролирани
от други хора (I са били освободени!). Сцената продължи
и аз продължавах да гледам хората, контролирано от
други
хора,
оставяйки
ги
в
този
невидим
затвор.Повечето от времето, което е двама души,
които контролират едно или две други хора. Всичко беше
само тук и там в различните моменти през тълпата,
която изглежда да бъде в един двор.(След като се
събудих от сцената, аз осъзнах, че администраторите
не бяха организирани и те наистина не са имали никакъв
орган, който да може да контролира всеки Те правеха
каквото им скимне и те бяха “шарлатани!”)
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Обикновен беседа
Бог казва: "Нека причина заедно!" Това, разбира се,
Кейтс ние трябва да използваме нашите умове. Казвал съм
много пъти, че ако християни ще използват умовете си,
вместо просто да поема нещата, те ще осъзнаят, че те
имат погрешна идея или използване на фалшива доктрина
в живота си. Аз избрах да се обадя този раздел Plain Talk,
тъй като по посока на Господа, моето намерение е да
изложи някои от тези необосновани идеи и неразумни
неща, хората казват. Що се отнася до способността Ви да
преподавате на Светия Дух, Господ е казал, “Ако нещо
изведнъж те удари като прост и има смисъл, това е вярно.”
“Осъществяване смисъл "трябва да се направи с помощта
на нашите умове и пускането неща заедно.
Християни са в сериозен бизнес и няма място за
грешки.Не е бил спасен, защото пастор всъщност знае и
разбира как спасение за вечен живот работи, но тъй като от
водещите на Светия Дух. Какво ще стане, ако този човек не
се подчини на Божията води? Бог иска този проблем да
бъде отстранена.
Имах Господ да ми кажете на години и години след
Той ме научи Механика на спасение и вечен живот, че
дъщерите ми все още не би се избавила Той не влезе в
живота ми. Много е вероятно, че дори и до днес те все още
няма да бъде спасен. Дължа на Господ!
Позволете ми да започна с един сценарий, който е
доста разпространена. Има много християни, които вярват
в confes на смъртно легло,. И все пак някои от същите тези
хора без смъртно легло-fession ситуация, ще кажем, че
някой наистина не е спасен (вечен живот), тъй като не е
имало промяна в живота си, те не се отърве от някакъв вид
на греха живота си. Тези две идеи не са съвместими един с
друг. Ако ще да вярвам двете идеи са верни, тогава ние
трябва да убие всяко лице, което е направил
самопризнание, непосредствено преди те да имат
възможност да греши. Помислете за това!
Да се отървем от греха (след обявяването на друго
лице от това кой е Исус) донесе спасение във физическия.
Тя затваря врати за враг на човечеството.
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Бог иска всички да направите това! Но за хората да
казват, че трябва да се отървем от греха (след обявяването
на това кой е Исус на друго лице) или не сте спасени за
вечен живот е спасение чрез дела теология. Павел беше
ясно: спасение и вечен живот не е от или чрез нашите
дела, но чрез Исус Христос.
Галатяни 2: 16
Знаейки, че човек не е оправдано от произведенията на
закона (грях lessness), но от вярата на Исус Христос, и
ние повярвахме в Христа Исуса, за да можем да се
оправдаем чрез вяра в Христа, а не отдела по закона: за
по делата на закона трябва да бъде оправдана никоя
плът.
Павел говори против идеята на закона, или липса на
грях, като ви спестяват.
Галатяни 5: 4
Христос е станало с никакъв ефект за вас, ако някой от
вас са оправдани от закона (не съгрешава), отпаднахте
от благодатта.
Грешката не разбират, където е седнал спасение
метър-ния живот дава възможност за погрешни идеи, за да
проникне в нашата мозъчен.Чувал съм пастори казват, че
хората ще отидете в ада, ако те не получават греха от
живота си, който е спасение и вечен живот чрез дела.
Библията казва, че всички са съгрешили и паднали кратко,
така че ние виждаме тези пастири имат грях в живота си и
според собствената си доктрина, те няма да го направи.
Помислете за това!
Спасение чрез покорството на Бога
Има и друг вид обосновка (спасение), който идва чрез
дела, чрез покорството на Бога!
Джеймс 2: 25
Така също не е блудницата Раав оправдан чрез дела,
когато прие пратениците и ги изпрати по друг начин?
Раав (и нейната къща) получи физическо спасение
като награда.
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Джошуа 6: 17
И градът ще бъде проклет, дори и да, и всички, които са
в него, към Господа: само блудницата Раав се живее, тя и
всички, които са с нея в къщата, защото скри
пратениците, които сме изпратили.
Ной получи физическо спасение чрез вярата си в Бога
и чрез собствените си творби (и всички, които бяха в
къщата му), неговото послушание. Всичко работи заедно.
Така ние виждаме, е налице обосновка, вид на физическото
спасение чрез покорството на Бога.
Съм споделял две обяснения или спасени, разкрити в
Писанията, но какво да кажем за този вид физическо
спасение в наши дни? Как бихте искали да има Господ ви
кажа това?
 Моето присъствие е като сладък аромат, наслада,

защото Ти си мой. Да живееш в мое присъствие носи
благословии-IAR unfamil на света. Това е така, защото те
държа в ръцете си и да запазите. Съм ви дал сърце, което
да бъде отделен от света. Предлага на света не последен.
Истинската красота е направено от мен. Това не е нищо,
създадени от човека. Сатана се опитва да ви разсейват с
лак, но не се занимава с всички вас. Светът се накланя
повреден, от привеждане в съответствие. Стойте далеч от
отвличане на вниманието. Фокус. Пазете се съсредоточат
върху мен.
Знам, че двойка, която получи в Златни среща. Това са
същите хора, които Господ, доставени от ураган, който
удари Хюстън 9/13/08.Живот само дължината на футболно
игрище от залива им беше казано да се премести в
определен град. Господ дори им казал какъв размер
урагана ще бъдат, и че те не трябва да кажете на хората,
че Той ще разкрие на кого ще разкрие.
Това е очевидно за мен, че Господ искаше да представи
снимка на него е в състояние да защити Своята Невяста
чрез нея послушание. Мъжът каза, че те ще са загубили
бизнеса си, ако не те послуша.
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Господ не даде избор, тъй като там, където те да се
движат. Те са били спасени от много мъка в този живот. Те
са оправдани, спасени във физическия, точно както някои
хора в Библията са били спасени от техните произведения,
тяхното послушание, и това се случи в този ден. Това не
беше "спасен за вечен живот", но "спасен във физическия,"
оправдани чрез тяхната вяра и предишната им
подчинение!
Какво бяха направили?Те започнаха да ходят в
"Механика на как да ходят като булка на Господ." Те се
отърве от три места връзка, излезе на църквата връзка, и
най-важното започнаха да следват, след като "нещата от
Духа!” връзка Те са като Златни Срещи връзка и както
можете да видите от четене на дума, за да ги, Господ е
доволен от тях. Те са позволили на Господа, за да се
изгради връзка с тях, че идва никакъв друг начин. Това е
така, защото тя е проектиране на Господ!
Съм казал тази история, защото Християните трябва да се
види, че има основание за това спасение, които могат да
дойдат във физическия подчинявайки се на гласа на
Господа в този ден. Важно е да се научите Механика на
"Физическа Спасение", както и "Аз механика на вечното
спасение." И двамата трябва да се ходи през тези
последни дни. Важно е за християните да осъзнаят
Господ, който принася Своята Невяста и те трябва да
влязат в това, което Той прави сега, в този ден. Когато Бог
избави Израиля от Египет, хората трябваше да влязат в
потока на това, което Бог направи. Когато излязоха на
потока, нещата се проваля. Същото е и сега. Той се
проявява Spotless Неговата Невяста, християните трябва
да получите в Неговото поток. Но Господ е открил, че
малцина го знаят!
Ние като християни трябва да се научат да водят две
различни мотивите спецификации, две различни спасени,
отделни.Номер едно е вечното оправдание вечно спасение
чрез Исус Христос; номер две нашата физическа обосновка
за спасение във физическия на тази земя.
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Тази двойка съм споделял за безгрешен? Не повече,
отколкото вие или аз сме безгрешни! Както е казал Господ,
ние като християни трябва да се съсредоточи върху
Brideship (не е грях)! Ако врагът може да държим очите си
фокусирани върху греха, тогава ние никога няма да се
съсредоточи върху Brideship, че не е възможно да се
съсредоточи върху двете по едно и също време! Основната
цел е да бъде на Brideship и се съсредоточи върху греха
трябва да вземе второто място.
Порицания
Господ иска на порицания да спре. Съм виждал как
хора ми казват, че отказах, защото те паднаха в грях след
завъртане от него. Някои дори си мислят, че ще отида в
ада, защото това е било проповядвано на тях по този
начин. Това е тъжно, защото те не притежават ключа в
сърцето си, че Исус е истинският Син на Бога и че Той умря
за тях. Откъде тази фалшива концепция на вечното
спасение чрез нашите дела идват от? Беше по-вдъхновена
от църквата, или на самия дявол?
Духът Python е имал апогей с "спасение и вечен живот"
чрез произведения. Спомням си преди години, когато
Господ се занимава с мен за видение, дадено на лента и
споделят в някои от църквите, където е взето човек в ада. В
ада имаше специални видове мъчения за тези, които не
започне или да завърши дадени от Бог им министерства.
Един човек, който присъства на срещите ни искаше да
играе лента, но Господ ме спря от отдаване под наем това
да се случи, като разкрива, че е питон това лице е имало
опит. Господ се занимава с мен, разкриващи долна scious
картина в pythonic сцена е, че човек, че ще отида в ада, ако
те не завършат Бог дадена покана. Очите ми бяха внезапно
отворени за всички осъждане на lievers в опит на лицето!
Това е спасение чрез дела и да бъдат въведени в църквата
чрез опит Python.
Църквата като цяло е в неведение на духа Python. Не
се знае къде спасение и вечен живот е седнал и е част от
това,
което
позволява
на
Python
да
работят
несъзнателно.Ние трябва да разберем, че няма осъждане в
Христа Исуса и да ходят с Него, както си булка, Неговата
връзка, ние не трябва да има
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осъждане в нас. Има начини да говорят и да направим
нещата правилно, без осъждане от наша страна.
Както казах, Господ иска на порицания да спре. Имах
един млад мъж се свържете с мен и да ми кажете на даден
грях в живота Си, че той е работил за премахване на. Той
повдигна писанието:
I Йоан 1: 9
Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да
ни прости греховете ни, и да ни очисти от всяка
неправда.
Той ми каза, че не може да отиде да си пастор или те
щяха да го изхвърлят от църквата му. Вижте осъждане
Господ говори за! Както и да е, той призна греха си към мен
и аз му казах, Господ ще го избави. Аз не съм сигурен колко
дълго, но мисля, че беше четири или пет месеца по-късно
ние отново прекоси пътеката и младият мъж ми каза, че не
е имал проблем с греха, тъй като телефонно обаждане.
Господ го беше избавил! Заливът нантен обещание, че
трябва да се направи с "спасение във физическия" работи.
Пакт обещания
Ние като християни трябва да се разбере концепцията
на завета, обещава да работи самостоятелно и не носи нещо,
защото един от тях е работил в живота ни. Ето един стих,
някои пастори използват, за да показват, че ако сте
направили това, ще получат вечен живот.
Откровението на Йоан 3: 20
Ето, стоя на вратата и хлопам: ако някой чуе гласа Ми и
отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него,
и той с Мене.
Когато бях на около 8 или 9 години, двамата ми братя
и аз бяхме тормози майка ни в неделя. Тя се опитваше да
прочете вестника неделя и бяха излезли в нашия пикап, за
да го прочетете. Ние я последва, все още я тормози. Тя
веднага започна пикап, казвайки, че напуска, и се запъти
надолу по пътя. Като млад, мислех, че напуска за добро и
аз се завтече около една осма от една миля южно във
фермата до преминаване в една рекичка. Извика към Бог
да я върне, да Го търсим с цялото си същество.
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 Чух глас, ” Един човек е сбор от неговите
преживявания!” С това аз се отправих обратно към Къщата,
чудейки се! Аз не знаех, че е Господ по онова време.
Започнах да осъзнавам, че някои хора, които познавах,
които изглеждаха да имате брадва за мелене, така да се
каже, е имал нещо да се случи в живота си, за да ги накара
да действат по начина, по който те са действали. Видях
това, когато бях на училищното настоятелство и всички
през целия ми живот. Знаейки това ми помогна да бъда поснизходителни към определени хора, като знаят, има
причина те мислят по този начин или да действа по
определен начин.
Причината, поради която са отгледали този опит е,
защото знам, че трябваше да направя с търсене на Господа
с цялото си сърце и Той ми отговори, но аз не беше
запазена, духът ми не е роден отново, докато бях в
гимназията.
имах “се отварят (ЕД) на вратата, и "ще дойде при
него и ще вечерям с него, и той с Мене,” се е случило в
живота ми преди заветното обещание за вечен живот е
работил в живота ми. Някои биха казали, че не е Бог, който
говори за мен, защото от това, което беше казано. Знам, че
беше и той имаше нещо много по-важно да ми каже от
какво се молех. (Какво се молех дори не е реален, че майка
ми не е оставил!) Той е направил това много в живота ми.
Той ще го направи в твоя също да бъде причина за
Неговата велика любов за вас и вашето благосъстояние.
След като сте Го търсят усилено и отвори вратата, той
може да ви каже нещо по-различно от темата, по която са.
Ако детето ви е необходимо да знаете нещо, но те не
слушат изобщо до определен момент, не би ги кажа какво
имат нужда да знаят в този момент, когато те слушат? В
това ние виждаме любовта на Господ. Това е също така
защо християните трябва да се научим да правим Златни
срещи за, “...отвори вратата,” редовно. връзка
Така ние виждаме от този опит и млад човек бивш
опит, когато той ми се обади да признае греха си, че завет
обещава работа самостоятелно. Това е много важно да се
види заветното обещание, че дава "живот вечен" работи
независимо от завета обещава, че "даде живот във
физическия живот!”
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No Hell!
Тук е още една фалшива доктрина, която искам да
използвам, за да доведе в един важен момент. Имах един
приятел, се свържете с мен чрез електронна поща и
телефон. В разговора тя е разкрито, че той е като да
застане срещу няколко души, които познава, някои добре
познати мъже, които бяха попадащи в различни вариации
на: всеки-милион се ще да стане спаси преди да го е
навсякъде, защото там е няма вечен ада.По-късно в нашия
разговор, той ми каза,
че той е бил много неща и, че
един дори му казал, че ще отида
в ада!Oops! Ето един от тези
хора, които казват, че няма
пъкъл, но казва на някого, че ще
отида там. Предполагам, че
бихме могли да наречем, че няма
мозък, буквално. Говорейки без
мислене
е
лошо,
но
преподаването, без да мисли е
по-лошо.
(Аз свидетелствам, ясно е ад, както го видях от
небето.)
Това, което искам да инжектирате тук е нещо, което
Господ ми каза, когато Той ме учеше за вечното спасение.
Той каза,, “Вземи им дух роди отново и тогава мога да
работя върху тях от вътрешната страна!” Той също ми каза
никога да не приемем, че всеки пастор (дори големите
имена) се записва. На главната страница на този сайт има
линк свидетелството на пастор Ерихон, който проповядвал,
доведе хората чрез молитва за спасение, и питка tized
много, за да разберете, че той не беше запазена. Той е бил
през всичко от себе си все още духът му никога не са били
родени отново! Ние трябва да разберем, че фалшивите
доктрини в църквата може да дойде за същия този начин,
тъй като 48% от вярващите са духове, които не са родени
отново. (Ние също така знаем, че Пи-Thon дух, дори и в
тези, чиито духове се раждат отново. Те просто имат
тъмнина в басейна им. връзка)
Има разлика в Бога е в състояние да работят на човек
от вътре, за разлика от отвън. Ако това не беше вярно, той
не би казал, “Вземи им дух роди отново и тогава мога да
работя върху тях от вътрешната страна!”
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Това е по-голяма пречка, отколкото изглежда. Тя
трябва да бъде важно да се осъзнае или Бог не би ни
каза.Тези вярващи, които идват с не по дяволите, не е
дяволът, и като със сигурност са кандидати за
възможността на техните спиртни напитки, които не са били
родени отново. Бог знае, ние не го направим, но трябва да
признаем, всички възможности и да действа по съответния
начин.
Домашни
По време на написването на тази статия Господ ми
даде сцена на 1-1-2010, в който хората трябваше да яде
някои твърди бонбони. Беше толкова силно, че трябваше да
използват на гърба си зъби, за да се справи, и аз се чудех,
ако можеха. Това е като скала! Това беше златна на цвят и
сладък (поне отвън). В сцената, тя е също така разкри, че
същите тези хора е трябвало да убие своите домашни
любимци. Домашни любимци са русоляв (dingaling мислене)
с малко злато, смесени в косите си. Разбрах, на сцената
трябваше да направя с тази статия и в действителност бе
дадена за него.Бог е просто символично разкрива това, което
християните трябва да направите!

Изискан спасение информация трябва да се направи със
златист цвят и тази информация е "О, толкова сладък" за
истинската връзка на Господ! Той се освобождава и като
твърд като скала! Причината за малкото количество злато в
домашни руса коса трябва да се направи с малко
количество на истината хора имат в техните теории за
спасение. Различни деноминации (секти) имат свои
собствени начини (домашни любимци) за спасение и вечен
живот.Ето няколко:
Някои църкви казват, че трябва да бъде член на
събранието им, за да получат вечен живот.
“Спасение
и вечен живот чрез дела.”
Някои казват, че трябва да вземем от специално тяхното
общение. “Спасение и вечен живот чрез дела.”
Някои хора казват, че трябва да се практикува съботата в
събота или ще отидете в ада. “Спасение и вечен живот
чрез дела.”
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Списъкът може да продължи и нататък. Тези хора са
придобили далеч от това, което Исус извършва на кръста и
факта, че вечното спасение е всичко в Него!
I Коринтяни 1: 18
Защото словото на кръста е да ония, които погиват
глупост, но за нас, които се спасяваме, е сила Божия.
Домашни любимци трябва да направите, и тук е откъс от
статията:
Първият път, когато Господ ми показа доктринална лице
домашен любимец Той разкри, че това е една доктрина
(вяра)
(собственик или притежател) не искат да се откажат. Тук
трябва да подчер-размер, че думата "доктрина" може да
бъде преведена като "учение", но в този случай учението
(набор от мисли за определен обект) никога не са били
научени на това лице. Това беше нещо, този християнин е
нараснал с или отгледани в, защото това се случва, се
практикува, тъй като "начина, по който го правят" за година.
Това е нещо, което те искаха да вярват, нещо, което те
искаха да се мотае в. Така ние виждаме корелация между
желанието
запази нещо, което не е вярно, и които искат да водят
домашни любимци.” Прочети цялата статия.
В сцената бе разкрито, че тези, които ядат бонбони
трябваше да убие и своите домашни любимци. Това е
пълен пакет. Вие не може да се направи без да се прави и
Божиите желаните резултати!
Отдясно на милосърдието:
В Министерството среща по 12-27-09, бе съобщено, че
Господ беше казал, “дясната страна на милостта” лично
Златни среща.Отчетната Лицето го прие като нещо, което
Господ ще ни учи и ни води в. Ние не знаем защо Господ е
казал, “дясната страна на милостта,” но ние бяхме найскоро, за да научите повече! На 1-2-2010, аз получих това
от Патрис в Европа (в курсив):
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“Подгответе булката!!!
Думите на Исус дойде при мен като "
пребъдвате в Мен и Моето Слово."
Също така се възприема ясно, че
Господ
изпраща
вълна
на
милосърдието
невярващия (за
спасение) и вярващите да се
осветят обратно към Него, тъй
като те са забравили своята първа
любов”
Виждайки това, ситуации, аз бях писала в тази статия,
започва състезания през ума ми. Изведнъж ме осени, че
шарлатани Господ е построен снимка в тази статия със
сигурност са несъзнателно на грешната страна на Mercy
Особено тези, които казвам на хората, те ще в ада, защото
на греха.
Господ разкрива желанието му:
 Господ ми даде друга сцена
на 1-2-2010, да постави в тази
статия. Мислех си, че бях готов. В
сцената видях на сцената на Златни
Етаж дадена ни преди години, на
която християните са да ходи. Това
е етаж, който разкрива, трябва да
обърнем внимание на три основни
места през цялото време, или ние
mраво спънат в нашето ходене с Господа. Златната етаж
доминиран чрез един човек в краката му и в сърцето си
площ. Знаех, че Господ е поучителна колко е важно Като
излагаш право словото "Спасен” е за него и за нас. Господ
иска от нас да се разбере разликата между вечното
спасение, физическо спасение, и как да ходят и в двете,
да ги запазите в сърцата ни, защото това е най-ценното в
собственото си сърце.
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Вземи сърцето си да Световната министерствата
www.takehisheart.com
PO Box 532
Wellington KS 67152

