
 

On aika 

puhdas kirkko 
 

 

Kun Jumala kutsui minut ministeriön 
Hän näytti, että visio tulevista 
asioista, että olisin paljastaa kolme 
suuret täplät Kristuksen ruumis. 

 

 
 
 
 
 Hän sanoi tuolloin,  

"He ovat malleja." 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tämä kirja kertoo paikalla, 
joka on niin lähellä Jumalan sydäntä! 

 
 
 

"Käsitöihin Pelastus" 



� 
 
I Kor 2:12,13 
Nyt olemme saaneet, eivät maailman henkeä, vaan Hengen, joka on 
Jumalasta, että tietäisimme asioita, jotka ovat vapaasti annetaan meille 
Jumalan. Jonka me myös puhumme, ei sanoja, joita ihmisen viisaus 
opettaa, mutta Pyhä Henki opettaa; vertaamalla hengellisiä asioita 
hengellistä. 
 
 � symboli tässä kirjasessa tunnistaa "asia 

Spirit "antama Jumala nostaa meidät ymmärtämään. 

................................................................................... 
 
 
Alkaen kirjoittaja: 
 

Kirjoitan tätä, koska olen ollut ihmisiä yhteyttä minuun, 
järkyttynyt siitä mitä olen kirjoittanut koskevat pelastuksen. 
Voisin sanoa, että he eivät lue, että olen esittänyt ja useimmat 
tiet-masti ei lue kaikkia todisteita esittämät Pyhä Henki on 
ongelmia aiheuttaa 48% puuttuu taivaassa. 

Jumala paljasti ettei ministeriöiden maan, jotka eivät 
osaltaan tätä ongelmaa, joko perinteisesti tai oppi. Jotkut 
väärä perinteitä löytyy todistuksia mitä tapahtui, koska Jumala 
antoi minulle todisteita. Johtajien täytyy etsiä avoimin sydämin 
mitä Pyhä Henki on paljastanut, koska Jumala pitää johtajat 
vastaavat sielut he pystyvät koskettamaan. Ymmärtäkää, että 
me kasvoimme näitä perinteitä ja uskomuksia ja ole tarkistanut 
niitä Jumalan kanssa. Hanki Jumalan kanssa ja selvittää, jos 
mitä annan todistaja on totta. 

Jotkut teistä ajattelevat sitä "röyhkeä" minusta olla rohkea 
näin, mutta et ole ollut taivaaseen ja katsoin helvetissä nähdä 
uskovainen, joka oli siellä, koska perinteitä ja oppeja miehiä! 
Viime aikoina olen tuli rohkeampi kun Herra puhui tämän 
minulle, 

"Miksi olet huolissasi järkyttää ne ihmiset? Jos en olisi 
muuttanut elämääsi tyttäresi olisi silti tallentamattomia, ajattelu 
kaikki oli kunnossa. Annoin teille todisteita. " 

 
Roy Sauzek 
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 Katson oikealle ovelle! 
 
Jeesus sanoi, 
 

Matteus 7:14 

Koska salmi on portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja harvat 
ovat ne, jotka sen löytävät. 
 

Vuonna hämäränäön �, 
Herra näytti kirkko bussi täynnä 
iloista ihmisten, perheiden sing-ta 
kappaleita, ajetaan ylös mäkeä 
henkilö pimeyden "oikealle portille." 

 
He saapuivat ja saatuaan ulos  

bussista, yritti läpi " oikealle portille ",  
mutta ne olivat kaikki kääntyi pois.  
Sitten he kääntyivät kuljettajan 
pelaajan häntä nyrkillä ja polkee  
hänet jalkoihinsa. 
 

Eräänä päivänä olin verkossa 
ja mies jakanut tämän minulle. 

 
 
�“Siellä oli mieskirkko, joka oli 

visio seisovan helvettiin ja katsomassa joku päästä alas tuleen, ja 
tuska alkoi vetää päänsä ylös liekin. Hän katsoi yhdet kasvot, 
sitten inhoa päästää irti, ja tartu toiselle henkilölle.Mies kirkosta 
sitten kysyi häneltä, mitä hän oli tekemässä? Vuonna raivoa 
burn-den mies vastasi sanoen: 'Minä etsin saarnaaja, joka 
valehteli minulle! Kuka ei kertonut totuutta. Tiedän, että hän on 
täällä myös jossain. '" 
 
Jeesus sanoi, 

Luke 13:24-27 

24 Pyrkikää tulla ahtaasta portista: monta, minä sanon teille, 
koettavat päästä sisälle, mutta eivät voi. 25 Kun kerran talon 
isäntä on noussut, ja kaiketi sulki oven, ja te alkaa seistä ilman, 
ja koputtaa ovelle, Herra, Herra, avaa meille, ja hän vastaa ja 
sanoo teille te, minä en tunne teitä, mistä te olette: 26 Silloin te 
alkaa 
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sanoa, olemme syöneet ja humalassa sinun edessäsi, ja sinä 
olet opettanut meidän kaduillamme. 27 Mutta hän sanoo, minä 
sanon teille, tiedän et mistä te olette poiketa luokseni, kaikki te 
vääryyden tekijät. 
 

Ensimmäinen asia Jumala sanoi minulle, kun hän alkoi 
opettaa minulle pelastus oli tämä �, "Asiat eivät ole niin kuin 
ne näyttävät." Olin mies, joka ajatteli asiat olivat hallinnassa, 
että asiat olivat pohjimmiltaan kunnossa, kun se tuli kirkkoon. 
Pidin unohdetaan "Hengen asioita", kuten silloin, kun Jumala 
näytti minulle, mitä oli tapahtumassa Straight Gate. Tein tämän 
noin kolme vuotta, pääasiassa siksi, jos olen myöntänyt, mitä 
Jumala näytti minulle Henkensä, Olisin käsitellä sitä.  En voi 
vain laittaa Jumalalle missä halusin häntä ja mennä 
elämässäni. Jaan tämän vision teille koska "Asiat eivät ole 
niin kuin ne näyttävät" kirkoissa. 

Henkilö vision ajo linja on johtajia, ei vain pastoreille tai 
evankelistoja, jotka eivät ymmärrä laillinen, oikea tapa, että joku 
tulee tallennettuja. Tämä henkilö pimeydessä uskoo ja 
rakastaa Jeesusta. Hän laulaa oikeus yhdessä matkustajia. 

Visiona on Jumala näyttää meille kaksi totuuksia. Yksi, 
joka on ongelma oppeja kirkkojen joka oli ennustettu 
Raamatussa.  Toiseksi, että läpi ahtaasta portista on erittäin 
helppoa. 

Jos katsot kuvaa ei ole portti avataan Straight Gate, aivan 
kuten ei ollut oven avaamisen oviaukon� Pyhä Henki näytti 
että oli ovi täytyy kulkea pelastuksen iankaikkiseen elämään. 
Mainitsen tämän oven uudelleen artikkelissa "Miksi ei" Toista 
jäl-keen Me: n "työ?" mutta se on kuvattu tässä 
yksityiskohtaisemmin. 

 
Se oli oviaukko, joka oli seinään näyttää olevan kivestä tai 

betonista. Se näytti olevan ainakin 3-4 metriä paksu. Kun 
katsoin tämän seinään aukon, tiesin atomipommi ei voisi 
muuttaa tätä ovea, tai seinään. Sinä tai minä voi muuttaa 
aukkoja, tai miten Jumala on säätänyt saamaan pelastuksen 
iankaikkiseen elämään, mitä me uskomme.Ovi näin, ja Straight 
Gate (vertauskuvallisesti) ovat niin Jumala on tai-dained. 
Molemmat "Hengen asioita" osoittavat meille selvästi, että tapa 
on helppoa, eikä "töitä" mukana meidän puoleltamme, kun se 
tulee ikuiseen pelastukseen, koska ei ollut ovea eikä portti 
aukkoihin. Jos meidän pitäisi avata ovi tai portti, meillä olisi 
työtä (tehdä töitä). Työ liittyy tekemässä jotain fyysisesti, 
muuttuvat jotakin, jne. (Yksi määritelmä viittaa siihen, että jos 
olet ajanut seinään koko päivän vaikuttamatta sitä jotenkin, et 
ole toiminut.) 
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Olen tuonut huomiota, että ei ole portti avataan Straight 
Gate koska lukiessasi läpi näitä artikkeleita, jotka täytyy tehdä 
pelastukseen, sinäkin voit ymmärtää, miksi siellä ei ole portti 
Straight Gate, no "töitä" for voit suorittaa läpi portin. Voit 
ymmärtää, että todellinen tunnustus ei ole työtä vaan julkaisu, 
myöntää. 

Myös visio, henkilö toisella puolella portti oli yksi 
kääntämällä nämä ihmiset kirkossa bussimatkan päässä. Tuon 
huomiota mitä Jeesus sanoi Luukkaan 13:24-27 verrattuna 
siihen, mitä visio paljastaa. 

 
24 Pyrkikää tulla ahtaasta portista: monta, minä sanon teille, 
koettavat päästä sisälle, mutta eivät voi. 

 
Ihmiset kirkossa bussi oli menossa ylös rinne (koettavat 

päästä sisään) päästä ja olivat kääntyneet pois.Ihmiset 
bussissa oli kytketty pois / sulkea ulos henkilö viranomaisen 
(talon isäntä). 

 
25 Kun kerran talon isäntä on noussut, ja kaiketi sulki oven, ja 
te alkaa seistä ilman, ja koputtaa ovelle, Herra, Herra, avaa 
meille, ja hän vastaa ja sanoo teille te, minä en tunne teitä, 
mistä te olette: 

 
Pidä mielessä, että visio osoittaa selvästi se on "uskovien", kirkko 
menee ihmisiä, ja johtajat, jotka suljettiin pois. Nyt, katso mitä 
Jeesus sanoo ihmiset sanovat, jotka on suljettu pois. 
 
26 Silloin te alatte sanoa, olemme syöneet ja humalassa sinun 
edessäsi, ja sinä olet opettanut meidän kaduillamme. 

 
Kun olin taivaassa, näin uskovainen helvetissä joka oli 

ottanut ehtoollista (syödään ja juodaan sinun läsnäollessa). 
Opetetaan meidän kaduilla on ymmärrettävää, koska kirkko on 
tunnus-nettu kuin kaupunki. On selvää, että ihmisiä suljetaan 
ulos jakeessa 
25 tiesi kuka Jeesus on, koska he sanoivat, (Herra, Herra, avaa 
meille;) ja luulivat olisi pitänyt päästää, kuten visio Straight 
Gate paljastaa, että ihmiset bussissa laulaen ja hauskaa. He 
tiesivät, mihin he olivat menossa.  Ilmoituksessa ne koputtaa 
ovelle, ei ovea, ymmärtämään ei ovi ovella, eikä portti 
yhdyskäytävän.   Sitten Jeesus paljastaa jakeessa 27, miksi 
niitä ei päästetty, Laittomuuden. Pahuus on tekemistä 
lawlessness.What he puuttui laillinen pääsy!  Meidän on 
ymmärrettävä, että läpi oikea ovi on laillinen tapa, se on kapea, 
mutta erittäin 
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helppoa. Kirjoituksia, Luke 13:24-27, maalata kuvan suuntaisesti 
kuvan maalannut visio. Kun luet läpi seuraavat artikkelit, tulet 
ymmärtämään oikein ja miksi se on niin helppoa. Aion näyttää 
teille sudenkuopat sekä oikea kuin Herra näytti ne minulle. 
 
Unelma tallennettu 

 
Tässä on todistus vision pelastuksen Herra antoi minulle ja 

tapahtumia sen ympärillä: 
Se oli varhainen aikana Minua kutsuttiin ministeriössä 

pyysin Herraa pelastamaan vaimoni. Katse takaisin, tiedän että 
nudge tuli Pyhän spirt. Jostain syystä epäilin vaimoni salvation.I 
sanoi: "Herra, pelasta minun vaimoni. En tiedä, onko hän on 
tallennettu tai ei, Herra, mutta pyydän teitä pelastaa hänet. Jos 
on jostain syystä hän on menossa helvettiin, haluan ottaa 
hänen paikkansa, että hän voisi elää! "Tarkoitin sitä koko 
sydämestäni. Tunsin rauhaa tule ylleni ja minä vain tiesin sen 
piti olla kunnossa. Tiesin se tehtiin! 

Sinä iltana vaimoni ja menin ehtoollista meidän Se tehtiin 
toisin ja oli erittäin mielekästä molemmat us.The seuraavana 
aamuna minulla oli visio �: 

 
Näin vaimoni seisovan edessäni ja olimme kädestä. Kysyin 
seuraavat kysymykset. 

 
"Viime yönä kun söi leipää, sinä että se oli elämän leipä? 
Hänen vastauksensa oli, "Kyllä." 

 
"Kun joivat viiniä, sinä että se oli Jeesuksen verellä, ja että 
Hän kuoli sinun?" Hänen vastauksensa oli, "Kyllä." 

 
"Jo olette tunnustaneet sen minulle, yksi muu per-poika, 
miehesi, olet pelastettu." 

 
Olen säätänyt vision hänelle, että samana aamuna, 

kysymällä hänen kysymyksiin vision. Hänen vastaukset olivat 
kaikki affirma-nen, aivan kuten Jumala oli paljastanut ne 
olisivat. 

 

Tässä ovat tosiasiat vision paljastaa: 
 
# 1) Jumala tiesi mitä vaimoni uskoi hänen sydämensä ja siis tiesi 
hänen vastauksiaan. 
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# 2) Jumala teki selväksi, että meidän Sitoutuminen on toiselle 
henkilölle, eikä Jumalaa. 

 
# 3) Jumala teki selväksi, että hän ei tallenneta ennen hetkeä 
tunnustus hänen uskonsa minulle, hänen miehensä, vaikka hän 
uskoi hänen sydämensä. 

 
# 4) Jumala pelasti hänet mukaan ottaa minua vetää 
tunnustus hänen. 

 
Saatuaan visio ja säätämällä se tiesin vaimoni oli pelastettu, 

yksinkertaisesti siksi sisällön vision.Muutamaa päivää myöhemmin 
vaimoni tuli luokseni ja pyysi minua ostamaan hänelle Raamattua kuin 
minun, sanoi hänen nyt tuntui korjailla lelu. Hän oli al-tapoja käyttää 
hänen Hyviä uutisia uusi mies. Hän oli Aiemmin kertoi minulle se oli 
ainoa hän voisi ymmärtää. Tämä oli ensimmäinen ulkonainen merkki 
sisäänpäin muutoksen.  Myöhemmin Jumala vahvisti minulle, että hän 
oli tallennettu, koska hänen nimensä ja tehtävä oli varata puuttuvat 
nimet. Voit lukea tästä artikkelista, Onko nimesi kirjoitettu. 

 
Jumala vei minut taivaaseen 

 
Kun luet varmasti näette miksi tämä kokemus muutti 

elämäni. Minut vietiin taivaaseen, lähinnä koska en ymmärrä 
merkitystä vision pelastuksen. 

 
taivas �: 

Jumala ei kysy jos halusin mennä, mutta yhtäkkiä löysin 
itseni taivaassa.Kohtaus avattiin kolmas päivä siellä. Olen ollut 
kävely läpi kutsuisin pilviä, jopa polvilleni, tutkimalla Heaven 
kolme päivää. Muistan nähneeni "kokoukset" täällä, ja siellä 
kävelin. Tajusin etten ollut nähnyt vaimoani kuka Tiesin pitäisi 
olla siellä. Olin rakastanut vaimoani hyvin paljon, ja ihmettelin 
mitä hän ajatteli olla täällä. Kysyin henkilön ohi jos voisin nähdä 
Herraa. Hän tuli heti, lähes välittömästi, ja seisoi minun oikealle. 
Kysyin Herralta, jossa vaimoni oli odottanut häntä ottamaan 
minut jonnekin taivaassa nähdä hänet. Sen sijaan hän heilautti 
oikean käden vasemmalta oikealle, ja lattia taivaan 
avannut.Herra osoitti kohti aukon. Kumartuminen, minä katsoin 
yli reunan nähdä vaimoni helvetissä. Olin heti hukkua. Getting 
up, itkien, olen kohtasi Herran, piste-ta ja sanoi: "Mene 
hakemaan hänet." 

Hän sanoi, "Mitä minun sanani sano?" 
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Olin raastava aivoni, yrittää ajatella Raamatusta. itkien, 
minä tokaisi, "Sinun sanasi sanoo, että jos uskot, sinä ja talosi 
on pelastettu! (Apt. 16:30) Herra, mene saada hänet! " 

Herra sanoi toisen kerran. "Mitä minun sanani sano?" 
Sanoin, "En tiedä, Herra, en ole saarnaaja." Olin raastava 

aivoni uudelleen, "Oi Jumala, miksi hän ei mene saada hänet?" 
Osoittaa kohti helvettiä taas, minä tokaisi, "Romans - kyllä, Ro-
Mans: Jos uskot sydämessäsi ja tunnustat suullasi, niin sinä 
pelastut! Hän uskoo, mene saada hänet! "Minä näin 
kyynelsilmin Herran kasvot kuin hän sanoi, "Mutta mitä minä 
sanoin?" 

 
Seisoimme kyyneliin, nilkkaan. Ne valuu ulos Taivaasta, 

jossa Herra oli parted sitä. Silloin Herra sanoi: "Mene takaisin 
ja kerro heille, että tämä on se, mitä olisi tapahtunut, jos sinun 
ja vaimosi olisi tapettu ennen ...." 

 
Olin takaisin maan päällä Herran edessä valmis 

rangaistuksestaan. Hän tiesi ymmärtäisin että hän puhui: ennen 
... Olin säätänyt visio koskee pelastuksen Herra oli antanut 
minulle aiemmin koskevia vaimoni. 

 
Herra välittömästi vei minut: 

 
Matthew 10:32 
32 Sentähden, joka tunnustaa minut ihmisten 
edessä, tulee Myönnän myös Isäni edessä, joka on 
taivaissa. 

 
Tämä on liiton lupaus ja sanonta paljastaa miten mennä 

hänen kauttaan saada iankaikkisen elämän. 
 

Luke 6:47-49 
47 Joka palaa minulle, ja kuulee minun sanani ja tekee niiden, 
minä näytän sinulle, jolle hän on kuin: 48 Hän on kuin mies, 
joka rakensi talon, ja kaivoi syvään, ja pani perustuksen 
kalliolle: ja kuntulva nousi virrasta ehkä jyrkästi sitä taloa, ja ei 
voinut ravista: se oli kalliolle perustettu. 49 Mutta joka kuulee, ja 
joka ei tee, on kuin mies, joka ei perusta rakennettiin talo maan 
päällä, jota vastaan virta ei ehkä kiivaasti, ja heti se putosi, ja 
tuhon että talo oli suuri. 

 
Vaimoni ei ollut kuullut tätä sanonta Matteus 10:32, eikä ollut 

hänen läheisensä johti hänet tekemään mitä se sanoo. Hänen talo on 
rakennettu hiekalle, ei kallioon kuin Jeesus sanoo sen pitäisi 
olla."Rock" Jeesus puhuu on "sanontoja" Hänen että 
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täytyy tehdä on talo, joka kestää niin täällä maan päällä, ja kun 
annat taivaaseen. Jumala paljasti minulle, että koska kirkon 
ymmärryksen puutetta Matteuksen 10:32, oli vaimoni todella 
tapettu, hän olisi tullut perikatoon (... Tuhoon että talo oli suuri.) 
hän olisi mennyt helvettiin! 

Talosi on mitä uskot. Se mitä erityistä kirkko uskoo. Se 
mitä joku uskoo.Talo on missä tunnet olosi turvalliseksi ja 
kotoisaksi. Onko usko turvassa? Vaimoni ei ollut, tuntematon 
hänelle tai kenellekään meistä. Hän uskoi, ja oli erittäin 
mukava, mitä hän uskoi. Oliko hän todella on kuollut ennen 
vuotta 1980, hän olisi helvetissä juuri nyt, ja kaikki, jotka 
uskoivat hän oli taivaassa olisi väärin. Sinulla ei ole varaa 
odottaa ja selvittää, jos usko on oikea. On liian myöhäistä 
korjata kuoltuasi. 

 
Miksi ei "toista perässäni: n" työ? 

 
Haluan toistaa nämä sanat ääneen, "Fredin pick-

johtoiseen kalanviljelylaitoksen." Mistä nuo sanat tulevat? 
Oliko ne tulevat sinulle? Ei, he tulivat minua. Katsos, ei kaikkia 
sanoja sanomme lähtöisin meiltä. Toista perässäni, "Uskon, 
Je-sus on Jumalan Poika." Nuo sanat eivät olleet yhtään 
enemmän sinun kuin "Fredin peitattu kalanviljelylaitoksen." Voit 
uskoa, mitä he sanovat, mutta ne eivät silti ole sanasi. Meidän 
henkilökohtainen vakuutus tai uskontunnustus on peräisin 
(sisällä) meitä, ei joku muu. 

Kun Herra käsitteli minua tästä hän näytti ovea �. Tiesin 
vision että ovi ei ollut irtainta.Herra sanoi: "Tämä on yhden 
miehen oven." Pidin katsot ovelle ja sanoi uudelleen: "Tämä on 
yhden miehen oven."Visio ei pääty ennen kuin olen 
ymmärtänyt, että kaksi miestä yrittää mennä ovesta samaan 
aikaan, ja tämä on mahdotonta. 

Jeesus on ovi ja jokaisen yksilön on käytävä läpi hänen 
tulee tallentaa. Kun ihminen johdetaan tunnustus toistamalla 
sanoja, sanoja ne toistuvat ole heidän sanojaan, vaan henkilön 
mikä heitä. (Kaksi miestä yrittää mennä ovesta samaan 
aikaan.) Ei voi pelastua toistamalla joku muu tunnustus. Vain 
sinä voit luoda mitä uskot, ei kukaan muu. 

Apostolien tekojen 8:35 - 37 Philip saarnasi Jeesuksen 
eunukki ja hän varmisti, hän veti tunnustuksen häneltä ennen 
kuin hänet kastettiin. 35 Niin Filippus avasi suunsa ja alkoi 
samalla kirjoitusten ja saarnasi hänelle Jeesuksesta. 36 Ja kun 
he jatkoivat matkaansa ja tulivat tietty vettä: ja hoviherra sanoi: 
Katso, tässä on vettä, mikä onkaan estää minua olemaan 
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kastaa? [Tässä kun Philip kiinnittää tunnustuksen eunukki!] 37 
Ja Filippus sanoi: jos sinä uskot koko sydämestäsi, ettäs. 
[Tässä on missä eunukki vastasi omasta vapaasta tahdostaan!]  
Ja hän vastasi ja sanoi, uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan 
Poika. ei toistamaan perässäni on täällä! Philip tiesi oikein, että 
on tehdä tunnustus ulos ihmisiä niin, että tunnustus on omansa. 

Viimeisenä keinona, kysy jotain tällaista: "Uskotko sinä 
Jeesus kuoli syntisi ja että Jumala herätti Hänet kuolleista? 
Kyllä vai ei?" Anna heidän tehdä valinnan tai tehdä niistä tehdä 
valinnan! Kun henkilö tekee valita "kyllä tai ei", he ovat 
perustamassa tai kieltää näiden sanojen [Uskotko Jeesus kuoli 
syntisi ja että Jumala herätti Hänet kuolleista?] Kuin uskoaan. 

"Toista perässäni on" eivät toimi! Reading (toistuva) con-
fessions ulos kirjan, tai muusta lähteestä, ei es-rustaa uskonne 
vuoksi he yksinkertaisesti eivät ole sanasi. Ne ovat sanoja 
kirjailija. Kumpikaan Jeesus eikä opetuslapset, koskaan tehnyt 
"Toista perässäni", mutta Jeesus aina piirustus tunnustuksia 
ihmisiltä. (Herran rukous annettiin malli, eikä toista perässäni 
rukouksen.) 

 
Miksei rukous ajoneuvon tunnustus 
pelastuksen? 

 
Ensin meidän nähdä kuvion, periaate, joka on asetettu 

Jeesuksen liiton lupauksia. Matteus 16:19 Jeesus antaa 
Pietarin avain taivasten valtakuntaan. Toisin sanoen, mikä on 
avain, malli, miten voimme luoda asioita ja / tai siirtää Jumala 
taivaassa? Jeesus sanoo Pietarille "Ja minä annan sinulle 
avaimet taivasten valtakunnan ja minkä sinä sidot maan päällä, 
se on sidottu taivaissa, ja minkä sinä vapautat maan päällä, se 
on oleva päästetty taivaissa." Kuvio, "Luomme jotain maan 
päällä ja mitä me perustettiin maan päällä liikkuu taivaassa." 
Jeesus sanoi Matteus 06:14 ja 15, "Sillä jos te annatte anteeksi 
ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen Isänne 
myös antaa teille anteeksi 15 mutta jos te ette anna anteeksi ei 
ihmisille heidän rikkomuksensa, kumpaakaan teidän Isänne 
anna anteeksi teidän rikkomuksianne." Tässä näemme, että 
samaa mallia ja näemme myös, että mitä luomme on perustettu 
miehet! Cornelius (Apt. 10) harjoiteltu vanhurskauden maan 
päällä ja että teko oli miehiä. Että teko ja Jumalan pelkoa 
tuotettu muistomerkki taivaassa Jumalan edessä, itse. Koska 
muistomerkki, Jumala muutti voimallisesti hänen puolestaan. 
Hän muutti Jumalalle mitä hän teki maan päällä.Luettelo coud 
mennä. 
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Joten tulemme sama kuvio koskee confes-sion 
uskoamme. Jeesus sanoi, että Hän on ainoa tapa Isän. Toisin 
sanoen, meidän täytyy kulkea hänen kauttaan Isän. Jeesus teki 
lupauksen sisältää samaa mallia miten luomme jotain 
Taivaassa ja siihen liittyy Häntä. Tässä on Jeesuksen liiton 
lupaus,, "Sentähden, joka tunnustaa (julistaa) minulle ennen (ja 
kello, vastaan) miehet, minä tunnustan (julistaa) myös ennen (ja 
kello, vastaan) isäni, joka on taivaissa." Näemme saman mallin 
perustamisesta maan päällä miesten kanssa ja että perustaminen 
liikkuu Jumala taivaassa.  Joten henkilö perustaa uskonsa 
toiselle henkilölle maan päällä, ja samalla Jeesus julistaa 
kyseisen henkilön usko Jumalaan. Tämä on Jumalan laillinen 
tapa, läpi omaa poikaansa. Kun teemme sen tällä tavalla 
olemme tulossa liittoon Jumalan kanssa sopimalla Jumalaan, 
että Hän lähetti Poikansa pelastamaan miestä. 

Kun pyrimme luomaan tai tunnustaa, uskomme suoraan 
Jumalalle rukouksen kautta,  yritämme ohittaa Jeesuksen liiton 
lupaus. Yritämme vahvistaa uskoamme taivaassa itseämme 
mieluummin kuin ottaa Jeesus perustaa sinne meille. Emme voi 
perustaa mitään suoraan taivaaseen, itseämme. Meidän teot 
luomme asioita maan päällä (meidän valtakunta) ja "mitä me 
perustaa maan päällä" on perustettu taivaan (Jumalan valtakunta), 
samanaikaisesti! 

"Rukous pelastuksen" käytetään paljon uskovia, on 
ihmisen idea. Et löydä sitä Raamatussa, tai käyttää Raamatun 
millä tahansa opetuslapsi, tai joku muu.Paikka löydät se on 
ihmisen ohjeita annetaan pohjat sivujen ja erilaisten muualla 
muutamia Raamattuja. Paavali sanoi, että jokainen, joka 
opettaa opin muu kuin hänen oli virhe. Roomalaiskirjeen 

10:6-13 Paavali opettaa mekaniikka työtä uskomme tulla 
tallennettu. Muista kuvio! 

  
Hän lähtee kertomalla meitä olemaan epäuskoinen, että 

voimme siirtyä Kristus meidän omasta puolesta. 6 Mutta se 
vanhurskaus, joka on uskon puhuu tästä viisasta, Sano ei 
sydämessäsi Kuka nousee taivaaseen? (se on: tuomaan 
Kristusta alas ylhäältä:) 7 Tai kuka on laskeutua syvyyksiin? (eli 
tuomaan Kristusta kuolleista.) 

Sitten hän paljastaa miten! 8 Mutta mitä sanoo?Sana on 
lähellä sinua, vaikka sinun suussasi ja sydämessäsi: että on, 
uskon sana, jota me saarnaamme; 9 Sillä jos sinä tunnustat 
suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala 
herätti hänet kuolleista, niin sinä pelastut. 
Sitten hän antaa ymmärtää, mitä hän juuri sanoi, kaikki 
"" S. 
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10 Sillä sydämen ihminen uskoo vanhurskauteen ja suun 
tunnustuksella pelastutaan. Hän vain selitti uskon teko, joka on 
henkilön Sitoutuminen. Usko oli vanhurskaudeksi mutta 
pelastuksen osuu tunnustus.Herra näytti minulle, että henkilö 
näin Helvetin uskoi sydämessään, mutta ei ollut tunnustanut, 
mitä he uskoivat toisen miehen! 

11 Sillä Raamattu sanoo: joka uskoo häneen saa hävetä. 
Hän vain sanoi, että meidän ei tarvitse hävetä julistaa 
uskoamme toiselle ihmiselle. Ei ole mitään syytä meidän hävetä 
tunnustaa uskomme Jumalaan, itse. Voisit puhua Jumalan 
kedolla, jossa kukaan ei kuule. Mutta voisi olla ongelma häpeää 
meidän tunnustus meidän lähimmäistään. 

12 Sillä ei ole mitään eroa Juutalainen ja kreikkalainen: 
saman Herralle kaikkien on rikas kaikelle jotka kutsuvat häntä. 
Hän vain sanoi joku, kansallisuudesta, mitään syntistä, mitä 
synti, voi tulla tallennettuja. Hän siirtyy heidän puolestaan 
Jumalan edessä, jos he tekevät Jumalan tahdon, joka on saada 
Poikansa julisti ihmisille maan päällä. 

Jeesus sanoi Luuk. 6:47,48: 47 Joka palaa minulle, ja 
kuulee minun sanani ja tekee niiden, minä näytän sinulle, jolle 
hän on kuin: 48 Hän on kuin mies, joka rakensi talon, ja kaivoi 
syvään, ja pani perustuksen kalliolle: ja kuntulva nousi virrasta 
ehkä jyrkästi sitä taloa, ja ei voinut ravista: se oli kalliolle 
perustettu. 

Opetus Paavalin pelastusta koskevaan perustettiin 
sanonta Jeesuksen, joka ei ole irtainta, mitä ihminen uskoo, eli 
"Sentähden, joka tunnustaa (julistaa) minulle ennen (ja kello, 
vastaan) miehet, minä tunnustan (julistaa) myös ennen (ja kello, 
vastaan) isäni, joka on taivaissa." 

 
Ei ole tuomion Jumala koskeva osa teidän pelastus.   

Nimesi on joko kirjoitettu taivaassa, tai se ei ole. Jeesus on 
ainoa, joka voi kirjoittaa sinne. Se tulee tunnustuksesi toiselle 
henkilölle, ei toimii. Vuonna tunnustuksesi olet irtipäästäminen 
kykysi, myöntää ihmiselle, että et voi pelastaa itseäsi. Että 
Jumala teki läpi Poikansa. Jeesus vahvistaa tämän tosiasian 
teille taivaissa, Hänen tavallaan! 
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Mikä on todellinen tunnustan? 
 

Vuosia sitten Herra oli minua kirjoittamaan ensimmäinen 
kirjanen. Siitä, että kirjanen Herra antoi minulle Kymmenen 
asiaa, jotka ovat tosi julistuk-seen uskon toiselle henkilölle. 
Tässä artikkelissa on ymmärrystä  "Miksi on" henkilön ikuisen 
pelastuksen lepää heidän uskontunnustuksen toiselle henkilölle 
eikä mitään muuta! 

 
Sananlaskut 04:07 
Viisaus on pääasiallinen asia, joten saat viisautta: ja kaikki sinun 
saada hanki ymmärrystä. 

 
On hieno asia, että Jumala sanoo me vain täytyy uskoa ja 

julistaa, että usko toiselle henkilölle. Paavali sanoo 
Roomalaiskirjeen 10 että uskomme vanhurskauteen ja julistaa 
pelastukseksi. Tämä osoittaa, kuinka helppoa se on, ja joka 
paljastaa kuinka paljon Jumala rakastaa meitä. 

Jos minä esitän teille tämän kysymyksen: "Uskotko, että 
Jeesus Kristus kuoli sinun syntisi ja että Jumala herätti Hänet 
kuolleista?" Ja jos uskot sydämessäsi, ja vastata "Kyllä", niin 
kymmenen kohtaa, Herra antoi minulle alla ovat, että 
"Kyllä!" 
 Nro .1 Olet myöntävät kuka Jumala on, kuka Jeesus on, ja kuka olet. 
 

Olette saatettu myöntää, että Jumala lähetti Poikansa ja 
että me kaikki tarvittavat pelastuksen, aivan kuten Jumala sanoi 
teimme. 

 
 Nro. 2 Olet paljastaa uskosi Jumalaan et näe. 

Olet altistamista maailman ja ihmiskunnan mikä on 
sydämessäsi. Sinun ilmoitus mitä sydämessäsi on teko uskosi. 

 
Nro. 3 Olet myöntävät ole töitä voit tehdä; vain Jeesuksen veri 
peittää synti. 

 
Olipa todella ymmärtää tätä vai ei, teidän vakuutus olet 

myöntävät, että vain Jumala voi todella antaa sinulle 
iankaikkisen elämän, Poikansa kautta. 

 
Nro. 4 Olet myöntävät oman syntisen tilan. 

 
Et ehkä tiedä sitä, mutta olet myöntävät tosi syntistä tilan 

koko ihmiskunnan! 
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Nro. 5 Olet myöntävät kaiken Jumala koskaan tehnyt ja sanoi, 
on totta. 

 
Ettekö myöntää, että mitä Jumala sanoi tapahtui Eedenin 

puutarhassa on totta? Ettekö myöntää, että Jumala de-tuhosi 
Sodoman? Ettekö myöntää, että Jumala vapautti Israelin 
Egyptistä, ja että Hän halkaisi meren Mooseksen käden? Ettekö 
myöntää, että Jumala loi kaiken läpi ja Hänen Poikansa? Ettekö 
myöntää kaiken, mitä Jumala sanoi ja teki tileistä Joonan 
Abraham, Job, jne., ovat totta, onko ymmärrät kaiken vai ei? 

 
No.6 Kyvyttömyydestä n ovat kyseiammatissa. 

Ettekö myöntää että ei ollut mitään ihminen voisi tehdä 
pelastaakseen itsensä? 

Ennen kuin jatkamme minun on huomautettava, että 
vakuutus tai uskontunnustus on myöntää, ei työtä että teemme. 
Myönnettäköön on irtipäästäminen jotain olemme. Silloinkin kun 
luomme käsityksemme maapallon toiselle henkilölle olemme 
myöntävät- Vapautetaan - päästää irti. Tämä on osoittautunut 
minulle aika monta kertaa, kun uskontunnustuksen on peräisin 
per-poika. Monta kertaa yliluonnollinen "Helpotus" on 
huomannut ja tuntui. Nytkin, kun kerron teille, että tiedän 
Jeesus Kristus on Jumalan ainokaisen Pojan ainoan todellisen 
Jumalan, tunnen vapautumisen vain sanoa nuo sanat, outo 
rauha tulee. 

No. 7 Parannus on kyseisessä ammatissa. 
Muistan kun Jumala opetti minulle tästä aiheesta hän sanoi 

�, "Mitä aiot tehdä My alttarilla että Poikani ei tehdä?"  
Pyydän teitä, "Mitä aiot tehdä milloin Jumalan alttarin tai Mitä 
aiotte johtaa joku muu tekisi alttarille Jumalan iankaikkisesta 
pelastuksesta, että hänen oma poikansa ei tehnyt? " Jeesus 
teki kaiken ristillä meille ja tällä hetkellä mennään pidemmälle 
"uskomme ja tunnustamme" kuten Paavali kehotti, olemme 
omiin teoksiin. 

Olen ollut muutaman ihmiset sanovat, "Mutta sinun on 
tehtävä parannus oltava tullutta tallennettu. Sinulla täytyy olla 
tosi katuva sydän, ei vain tunnusta. "No," Parannus "on 
henkilön tunnustus, jos he todella uskovat mitä niiden pitäisi. 
Vain Jumala tietää! Katumus tarkoittaa kääntää 180 astetta 
mitä olet parhaillaan tekemässä ja / tai uskoa. Vuonna henkilön 
jonakin kääntyy 180 astetta, mistä ei usko uskoon Jeesukseen 
pelastajana, ja tämä ilmenee tai on sijoittautunut maailmassa 
tällä hetkellä on, että per-pojan tunnustus. Katumus ilmenee! 

Se ei ole mahdollista ja henkilö todella uskovat ja 
tunnustan Jeesuksen ilman katuvan sydämen.Tällä hetkellä 
kukaan 
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todella tajuaa kuka Jeesus on, he ovat joutuneet ymmärtää, 
että he ovat syntinen. Heidän on täytynyt tulla pisteeseen 
sisäpuolella itse missä he ymmärtävät he tarvitsevat apua, ja on 
ainoa, joka voi pelastaa heidät. Jos olet uskova, ajatella aikaa, 
että olet todella tajusi kuka Jeesus todella on. Ette, kun 
tajuamatta tätä, on katuva sydän? Ette sano itseesi, "Jumala 
anteeksi, syntinen?" Tämä olisi voinut tapahtua milloin tahansa 
minkä tahansa päivän, missä, ja se olisi voinut tapahtua 
vähitellen tai välittömästi. 

Jotkut ihmiset sanovat, että on oltava merkki muutoksen ja 
esittää, että merkki muutoksen elämäntapa. Nämä ihmiset ovat 
osaksi pelastuksen teoksia. Jopa rukous on työtä (toimii) 
meidän puoleltamme, ja mitään vaivaa meidän puoleltamme on 
työtä. Siksi Jumala halusi meidän ymmärtää, että todellinen 
tunnustus on irtipäästäminen, ottamista syntistä valtion, ei 
työtä. Se vie mitään vaivaa vapautamme käsi ovennuppi, me 
vain yksinkertaisesti rentoutua (ei vaivaa) ja se tapahtuu. 

Tulemme pelastui liiton lupauksen, ajan. Jeesus perusti niille 
lupaa, kun hän oli täällä ja he tulivat laillisesti sijoittautunut Hänen 
kuolemansa.Hän teki sen! Meidän sanomalla, "Jumala anteeksi" 
at alttarilla käsittelee sielu.  Mitä me teemme tällä linjalla Hänen 
alttarilla on vanhurskas teko, mutta Raamattu sanoo meidän 
vanhurskaat teot ovat kuin saastainen vaate Jumalan silmissä. 
Ihmiset, jotka vaativat muutoksia kuin uskoa ja tunnustin 
kertovat Jumalan Poikansa teki keskeneräinen työ ristillä. 
Hänen verensä kattaa synti ei muuta kun me tulla pelastettu!  
Jeesus teki saattamaan kun se tulee pelastuksen iankaikkiseen 
elämään ja tulevaisuuden iankaikkinen elämä on täysin 
Häneen, ei mitään, mitä voimme tehdä! 

Lopuksi keskustelua tästä asiasta (numero 7) - muuttaa vain että 
Jumala tarvitsee "pelastuksen iankaikkiseen elämään" on 
puhdas ja vanhurskas muutos, parannuksen tuottamat Pyhä 
Henki! Muutos tapahtuu sydämessä, menee kuin luullaan, 
kääntyy 180 astetta uskoon, on katumus. Sisällä, mitä Pyhä 
Henki tekee meidän sydämemme on, että "Oi Jumala, anna 
minulle anteeksi!" Se on Pyhän Hengen, joka syyllistää ja 
paljastaa totuuden luokse sydämemme. Näemme siis, että 
Jumala itse tekee kaiken, kun se tulee "pelastuksen 
iankaikkiseen elämään!" Se tapahtuu sydämissämme 
hetkellä uskoa ja ilmenee tai vakiintunut hetkellä henkilön 
uskontunnustuksen toiselle henkilölle (käy covenantally 
perustettu Zion). 

 
No. 8 Hakemusten on kyseisessä ammatissa. 

Kun julistaa tai vapauttaa uskosi toiselle henkilölle olet 
vihdoin toimitettiin, mitä Jumala on sanonut ja tehnyt. 
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No. 9 Paljastava kaiken olet nyt, ja kaikki mitä tulee on 
kyseisessä ammatissa. 

Kun Jumala herätti Jeesuksen helvetin kolkat Hän nosti 
iankaikkisen elämän ihmiskunnalle. Ennen risti tämä ei ollut 
mahdollista.Uskollinen kaupunki (Bride) mainittiin Vanhassa 
Testamentissa, mutta se tuli mahdolliseksi at the resurrection. 
Viimeinen päivän tapahtumat tuli mahdolliseksi klo 
ylösnousemus. Voisin mennä ja. Se kaikki tapahtui ristillä että 
hetki häivääkään aikaa. Kun me paljastaa uskoamme toiselle 
henkilölle olemme tunnustaa kaiken nyt, meidän kyvyttömyys n 
ja epäonnistumisista. Vaikka emme ymmärrä kaikkia mitä 
Jumala on suunnitellut meille, me ei myös tunnustaa kaiken 
olemme ikuisuudessa? 

 
No. 10 Myönteinen asema on kyseisessä ammatissa. 

Tämä saattaa tuntua outoa, että Herra oli minulle laittaa 
tänne. Hän teki sen, koska Hän haluaa kaikkien ymmärtää ja 
Hän tiesi, että minä (olleensa maanviljelijä) ymmärtää 
mekaanisen asioita. Useimmat ihmiset tekevät. 

Vuonna hämäränäön � Olin hyvin suuri joki, uima 
vastavirtaan kuin mennä sen beginning.I pidetään kohtaaminen 
mekaanisia laitteita, vaihdetta niveltyisivät yhdessä jne. ja 
hihnapyörät ja käsivarret sidotaan kädet. Kaikki nämä 
mekaaniset laitteet, pyydykset jne. olivat toiminnallisia, liikkuvat 
kuin pitäisi ajaa muiden liikkuva osa. Nämä mekaaniset asiat 
yksinkertaisesti kelluva alas jokea, toimivat yhdessä niin kuin 
niiden pitäisi. Vuonna visio tiesin menossa vastavirtaan meren 
Lif joka virtaa Jumalan valtaistuimelta. Tällä joki olivat 
mekaanisia laitteita virtaa alas Jumalan. Kaikki mekaaniset 
minä näin laskeutuvan alas valtaistuimelta olivat positiivisia 
asemia. Jos siirrät yksi osa toisen osan, joka on koukussa, 
että osa on liikkua! 

Siksi puhun "mekaniikka" pelastuksen.Herra halusi minun 
ymmärtää Matthew 10: 32 Sentähden, joka tunnustaa minut ennen 
(ja kello, vastaan) miehet, minä tunnustan aiemmin (ja kello, vastaan) 
Isäni, joka on taivaissa. Tämä on takuu, positiivinen ajaa, ehdoton, 
että kun teemme ammatin toiselle henkilölle, se liikkuu Jeesus 
taivaassa! Paavali lähtee Roomalaiskirjeen 10:06 yleensä sanomalla 
miten etenemme Jumala! Sitten hän paljastaa meidän pelastuksemme 
sijaitsee kahdessa vaiheessa, ei kolme tai enemmän. Nämä kaksi 
askelta, uskovat minun oikea-eousness ja tunnustan pelastukseksi! 
Kun teemme tämän, me siirrymme Jeesus kuin Matteus 10:32 sanoo! 
Se on lupaus! 

Jumala näytti tämän tosiasian näyttämällä minulle mies kiipeilyä 
tikkaita �. Tikapuut oli maan päällä ja kaivoi 
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taivaallisissa, tai ikuisuus. Näin miehen askeleen lähteä maan 
laittamalla hänen oikea jalka ensimmäisellä askelmalla. Tämä 
on askel uskoa. Oikeus tarkoittaa hengellistä ja vasen keinot 
fyysisen joten tämä sopii, koska uskoa on hengellinen asia. joka 
tapauksessa, Näin miehen ei ollut saavuttanut hänen 
tavoitteenaan jättää maan. Hän oli vielä maassa! Sitten näin 
hänet nosta hänen vasen jalka ylös päin samalla askelmalla, 
vieressä hänen oikea jalka. Se oli hyvin selvää, että liikkeen 
vasen jalka, joka tässä tapauksessa tarkoittaa henkilön  
fyysinen ammatti, oli sallinut miehen-naan jättää maa hänen 
tiensä taivaallisissa. Huomasin, että kaksi aina piti mennä 
yhdessä kenenkään todella lähteä maan. Se on kuin usko 
(usko) ilman fyysistä teko on kuollut, yksin. (James 2:17-20) 

Vuonna 1980 Pyhä Henki puhui minulle koskee Jumalan 
persoonallisuuden niin olisin silloin ymmärtää, että Jumala teki 
sen kaiken. Pyhä Henki sanoi. "Herra, sinun Jumalasi ei 
Jumala yhteisestä sopimuksesta vaan Jumala liittoja. "  Tämä 
oli minun johdatus siihen, että me olemme pelastetut liiton 
lupaus ja että mies oli no tulo miten liiton on sijoittautunut, tai 
tehnyt tai mitä se sisältää. 

Jos olisin kanssanne samaa mieltä siitä, että kaikki mitä on, 
on saata-teille ja kaikki mitä on saatavilla minulle, niin meillä 
olisi yhteisellä sopimuksella. Voisimme jopa suostua antamaan 
elämämme toisilleen, jne. Ymmärrä kuitenkin, että keskinäisellä 
sopimuksella on kaksipuolinen ja särkyviä. 

Alkuaikoina, jos me liiton yhdessä pää perheen pää 
perheen, emme ole samaa mieltä mistään, paitsi liiton, Se 
oli jo ymmärtänyt mitä liiton tarkoitti: Me kuolisi toisiamme ja 
toistemme perhe! Jos yksi meistä oli kuolla, toinen olisi 
velvollinen loppuun mitä toinen oli alkanut.Taitoja minulla on, 
että et ole omaavansa ovat käytössäsi ja taitoja teillä että 
minulla ei ole käytettävissä minua, ei siksi halua mutta koska 
tarve. Se oli selvää, että kukaan ei tiennyt mitä tulee 
tapahtumaan tulevaisuudessa. Liitto oli särkymätön, vaikka 
molemmat osapuolet halusivat ulos! 

Voit nähdä asemaamme Jumalan kanssa, harkitse 
vanhempi vastasyntyneen lapsen.Vanhempi on liiton kanssa 
lapsen toimittaa hänen tarpeisiin, yksinkertaisesti koska 
vanhemmalla oli lapsi.Liiton sääntöjä lapselle tehdään 
yksinomaan vanhemman koska lapsi ei tiedä, mitä hän 
tarvitsee. Hänellä ei ole tulo!Lapsen on täysin luottaa 
vanhemman kaikki hänen tarpeensa, yksinkertaisesti siksi 
tilanne (ei ulos ymmärtäminen).Emoyhtiön ruokkii ja kannustaa 
lapsen rakkautta ja ymmärtämystä, toivoen lapsi tekee oikeita 
päätöksiä elämässä, kaikki samalla tietäen, että lapsen toimia 
ohjaa omaa tahtoa. 
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liitto on osa Jumalan persoonallisuus, hänen 
luonteensa! Kun Hän loi ihmisen omaksi kuvakseen Hän oli jo 
liiton miehen edellä kuvatulla tavalla. Jumala antoi säännöt 
ihmiselle (liiton lapsia) puutarhassa. Mies teki syntiä, jonka ei 
seuraa sääntöjä, ja tuli voi elää iankaikkisen elämän Jumala oli 
luonut hänet. Koska Jumala on Jumala liittoja Hän näki tarvetta,  
moved mies ulos puutarhaan ja teki uuden liiton Hänen 
kanssaan, sillä tilanne oli muuttunut.Kovenantit eteni pian se oli 
laillista ja mahdollista, että niitä toteutetaan.Lopullisen ikuisen 
liiton oli vahvistettava kautta puhdas, viaton alus koska Jumala 
on puhdas ja viaton. Jumalan täytyi ottaa maailman synnit 
päällensä, sillä ihminen, heikompia ja nyt laitonta alus ei voinut 
tehdä niin. liitto! Se, että osa liiton jossa yksi, jolla on kyky 
siirretään jonka tarve tuoda toisen henkilön välityksellä, joka ei 
ole mahdollisuutta. Kaikki tämä, koska yleissopimuksen ja 
Jumalan rakkauden ihmiselle. Hän on Jumala liittoja! 

Muista, Jumala tekee kaikki säännöt ei panosta mies. 
Jumala on se, joka tiesi mitä piti tapahtua laillisesti seistä 
tuomioistuimissa taivaan, kun se tulee pelastus miehet tuhoa tai 
kuolema, joka tapahtui puutarhassa. Me miehet eivät voineet 
todella nähdä mitä tapahtui Eedenin puutarhassa, koska 
näemme hämärästi  sisäpuolelta tuloksen - Of -  Mitä -  Did 
-  Happen -   vuonna Eedenin puutarhassa. Se vie Pyhän 
Hengen valaista meitä. 

Tästä pääsenkin jotain muuta Pyhä Henki sanoi minulle 
�, "Et voi mitenkään  ymmärtää Jeesuksen Kristuksen 
opetuksia ellet ymmärrä mitä tapahtui Eedenin puutarhassa. 
"painotukset oli" ei mitenkään. "Olen oppinut, että yksi niistä 
asioista, joka tapahtui Eedenin puutarhassa oli perustava liitto 
Kiitos Jumalalle liiton ollessa Hänen persoonallisuutensa! 

Yksi asia Pyhä Henki sanoi minulle Jumalan 
persoonallisuus, joka edistää ymmärrystä, mitä on todellinen 
tunnustus oli �, "Herra, sinun Jumalasi ei ole kriittinen 
Jumalaa, vaan Jumala absoluuttinen totuus ", jossa selvä 
painotukset sana "Ehdoton".  Meidän on ymmärrettävä, että 
Jumala on ehdoton. Jumala on  ehdoton puhtaus yli ihmisen 
käsityskyvyn. Hän on Jumala absoluuttisen totuuden, armon, 
rakkauden ja armon. Mitä hän tekee, kuten vanhurskas tuomio, 
on absoluuttinen ja puhdas. Ja Jumala, on ehdottoman puhdas 
ja viaton, mitä tapahtui puutarhassa, Tarvitaan ehdottomasti 
puhdas "ja viaton" uhri ja kattaa seisomaan tuomioistuimessa 
taivaan, sillä ihmisen lunastuksen. 
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Et voi puhdistaa mitään jotain epäpuhdasta itsessään. 
Koska mitä tapahtui ihmisen puutarhaan tämä ei ollut 
mahdollista verta ihmisen tai jotain (teko) tuottama ihminen 
maan päällä, niin kuin synti oli tehnyt kaiken. Ja joka sisältää 
rukous! Jumala ei voinut käyttää rukouksemme meidän 
rukouksemme ovat epäpuhtaita. Siksi hän käyttää liiton! 
Jumala tiesi, että ainoa asia, aivan täydellinen ja puhdas oli 
hänen oma poikansa. Ja että puhtaus tulee kuluttava tuli, kun 
osa-pyyntilupiin epäpuhtauksia. 

Kun kuulin äänen Isän Jumalan, samalla äänellä että 
Mooses kuuli, sama ääni, joka Israelin lapset kuulivat vuorelta, 
olen oppinut, että Jumala on kuluttava tuli. Siksi tänä päivänä 
voit silti nähdä, että vuori, jossa Jumala puhui oli palanut. 
(Katso Ron Wyatt - Archaeo-looginen tutkimus.) Siksi olen 
todistanut, että jos me kuulimme Jumalan äänen suoraan 
kaiken aikaa me kuolemme, kulutetaan koska meidän 
epäpuhtauksien. linkki 

Bringing tätä yhdessä, voimme nähdä, että koska Jumalan 
absoluuttisen täydellisyyden oman pelastuksen iankaikkiseen 

elämään kuuluu yksinomaan Jumalaan, ei mitään vaivaa tai 

kykyjä meidän puoleltamme. Jumala sanoo, se on vain ja Poikansa 
kautta, jolloin voimme ob-Tain pelastuksen. Ei mikään työ meidän!  
Hän ei ole väärässä!  Jumala on Jumala liitot ja ainoa mitä voimme 
tehdä joutumaan että liitto on päästää irti omien kykyjemme ja juuri 
tullut sopimus Jumalan kanssa, tunnustamalla Hän on oikeassa siinä, 
että "Tarvitsimme pelastaja ja hän lähetti yhden . "Teemme tämän 
mukaan liiton lupauksen, uskomalla ja tunnustautuvat toiseen 
person.this paljastaa kuinka se on" uskon kautta, vain. "syy 
tunnustuksesi Isto toinen ihminen on: () Koska ihminen on tehnyt 
syntiä miehen puutarha. Tämä paljastaa vanhurskaan Jumalan 
tuomion.  Hän on oikeudenmukainen Jumala!  (B) Jeesus sanoi, että 
mitä-soever me löysä tai sitoa maan päällä on päästetty tai sidottu 
taivaassa. Tämä sopii Herran rukous: "Isä, anna meille anteeksi niin 
kuin mekin anteeksi muille.” Kuvio on vahvistaa maan päällä, ja se on 
perustettu vuonna taivaassa. Tämä myös paljastaa, miksi Jumala 
sanoo tunnustaa vikamme toisiinsa. Se on vain Jumalan malli. "Se on 
liiton!" Koska mitä tapahtui puutarhassa on mahdotonta 

meille niin syntinen ihminen tuottaa mitään (rukoukset, 
muutoksia elämässämme, ristiäiset), jonka avulla voimme 
saada iankaikkisen elämän, koska puhtauden Jumalan.  Ei 
meidän tekojemme minkäänlaisia. Siksi kirkot sanovat joku 
on menossa helvettiin vain koska he syntiä jälkeen pelastuksen 
puuttuu vene. Niitä ei kävely valmistunut armossa ja todella 
sitouttaa synnin tuomitseminen. Opi lisää tätä kuvaa "Oikea 
puoli armon" linkki artikkeli.  Me pelastumme kautta liiton 
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lupaavat vain. Kaikki mitä voimme tehdä on yhtä mieltä 
Jumalan ja päästä siihen liiton Herran lupaus - Jos tulee 

tunnustaa minut (Jeesuksen) ja yksi muu henkilö aion tunnustaa sinut.  

Se on kautta Jeesus! Se on Covenant! 

Ef 2:8,9 
Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ja että ette 
itsenne kautta: se on Jumalan lahja: Ei teosten, ettei kukaan 
kerskaisi. 

 

Yleisesti Raamattu sanoo ei roikkua kiinni paljon asioita.  mutta 
on yksi asia se ei sano roikkua kiinni ja se on meidän 
tunnustus! Pelastuksen "iankaikkiseen elämään" istuu 
Jeesus ja ilmenee todellinen uskontunnustuksen toiselle 
henkilölle! 

 
Jotkut kunniaksi, ja joitakin häpäisemään. 
Tallennetut tai ei tallennetut 

 
Minulla oli evankelista kertoa minulle, että pastori kirkko oli 

kertonut hänelle, että koska hän oli tehnyt aviorikoksen, hän oli 
menettänyt pelastuksensa ja hän oli menossa helvettiin. 
Saanen todeta, että en opeta "kerran pelastettu aina 
pelastettu", koska voit menettää pelastuksen, mutta ei tapa 
paljon kirkot opettavat. Voinen havainnollistaa. 

Herra lähetti minut pieni kirkko puhua. Aioin puhua 
koskevat mekaniikka pelastuksen, mutta Pyhä Henki ohjasi 
minut ensin kysyä muutamia kysymyksiä, ja olin järkyttynyt 
vastaukset. 

Seisoin saarnatuoli ja kysyi, "Jos mies tuli läpi nuo ovet, 
käveli tästä ohi ja teki mitä vaaditaan tehtävä pelastuakseen, 
tällä alttarilla, hän olisi tallentaa?” 

Ne totesivat "Kyllä.” 
Kysyin: "Jos tämä henkilö ei tullut kirkkoon ensi viikolla hän 

voisi vielä tallentaa?” 
he sanoivat, "kyllä.” 
Kysyin, "Mitä jos hän ei tullut koko ensi kuussa?" He 
osoittivat, "kyllä", mutta epäröiden. 
Sitten kysyin, "Ja mitä jos hän ei saa palata kolme-

kuusikuukautta?” 
He sanoivat, "Ei.” 
Kysyin, "Hän ei tallenneta ainoastaan siksi, että hän ei 

tullut takaisin kirkkoon?" He vastasivat, että hän ei tallenneta, 
koska hän ei mene Jumalan kanssa. 

Löysin itseni seisomassa edessä ihmisiä, jotka eivät olleet 
erillään pelastuksen oman Hengen pelastusta fyysisen  
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Nämä ihmiset uskoivat pelastukseen helvetistä tekojen.         

Raamattu ilmotittaa 
 
Ephesians2 
8 Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne: 
se on Jumalan lahja:  9 Ei teosten, vähiten kukaan kerskaisi. 

 
Täällä meidän pitäisi katsoa kuka on Jeesuksen valtakuntaa ja 
hänen talo. 

 
Matthew 5:19 
Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä 
käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se on nimeltään 
ainakin taivasten valtakunnassa mutta joka niitä noudattaa ja 
niin opettaa, sama on nimeltään suureksi taivasten 
valtakunnassa. 

 
Näissä pyhissä kirjoituksissa näemme periaate, että jos 

joku ei tee Herran käskyjä, hänen tulee, niitä ei heitetty pois 
valtakunnan vaan kutsutaan "vähiten valtakunnassa." Miksi? 
Koska Jeesuksen veri peittää synti tottelemattomuuden kun se 
tulee pelastus helvetistä. 

 
alukset 

 
II Timothy 2:19-21 
19  Kuitenkin perusta Jumala seisoo, on tämä sinetti.Herra 
tuntee ne, jotka ovat hänen. Ja anna kaikille, että nameth 
Kristuksen nimessä lähtevät vääryydestä.  20 Mutta suuressa 
talossa ei ole vain aluksia kultaa ja hopeaa, mutta myös puun 
ja maan, ja jotkut kunnioittaa, ja jotkut häpäisemään.   21  Jos 
ihminen Peratkaa itsensä näistä, hän on aluksen luokse kunnia, 
pyhitetty, ja kokoontuu isännälleen hyödyllinen, ja valmiita 
jokaiseen hyvää työtä. 

 
Tässä näemme alusten kunnia ja alusten häpäistä on 

Herran huoneessa.  Jae 19 todetaan, että henkilö, joka 
mainitsee Jeesuksen nimeä on tallennettu. Sitten ne opetetaan 
poiketa rikkomatta Jumalan lakeja (olla kuuliaisia). Mutta ne 
eivät ole heitetty ulos Herran huoneen, jos ne eivät poikkea 
rikkomatta lakia. He tulevat alukset häpäistä Herra, mutta ne 
ovat edelleen samassa talossa. Onko tämä lupa rikkoa Jumalan 
lakeja? Ei! Se on selkeästi nämä kirjoitukset että Herra on 
kutsunut meidät olemaan aluksia kunniaksi, soveltuu Hänen 
käyttöön. Paavali sanoi, että me kristityt olemme perustaa lain 
(Jumalan lait) Roomalaiskirjeen 3: 31. 
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Jumala kutsuu meitä kulkemaan pystyssä ennen häntä, 
mutta syntiä ei aiheuta meille menettää iankaikkisen 
pelastuksen.Raamatussa sanotaan hyvin selvästi, että me 
kaikki synti ja syksyllä lyhyitä. Olkoon kaikki, jotka eivät ole 
tehneet syntiä kun ne pelastettiin, askel eteenpäin. Et menetä 
iankaikkista lupauksia synnin. Esimerkiksi I Kor 5, Paavali oli 
käsitellä synnin henkilön kirkossa Korintissa. Jakeessa 5 
Paavali kehottaa heitä "Antaa tällaisen yhden Saatanalle 
hävittämisestä lihan, että henki voi tallentaa päivänä Herra 
Jeesus."  Henkilö ei ollut menettänyt pelastuksensa, hän oli 
kadottanut kisassa omaa lihaansa. 

Katsos, hänen henkensä syntyi uudelleen, mutta ei hänen 
sielunsa.  Hän ei ollut laatinut oman pelastuksen sielullisen ja 
fyysisen valtakunta.   Paavali sanoi: "Päästä hänet ennen kuin 
hän tuhoaa sinut ja muut, ja anna Saatanan hänet ennen noita 
asioita ohjaamalla häntä tuomaan hänet tuomita Jeesusta.” 

Jeesuksen veri kuulu syntimme molemmin puolin risti, 
molemmin puolin tällä hetkellä, että tulemme tallennettu. Jos 
sanot Hänen veri ei kata synti tallennettu puolella ihmisen 
pelastuksen kokemus, niin te sanotte, että Jeesus Kristus teki 
epätäydellinen työ kattaa synti Jumalan alttaria. 

Jumala on aina kutsuttu ihmisiä tottelemaan Hänen 
käskyjään, koska Hän tietää, että kun henkilö synneistä se 
tuottaa kuoleman tilanteissa. Hän rakastaa meitä eikä halua 
tätä tapah-kynä meille. Joten viitaten takaisin evankelista, joka 
kysyi minulta, jos hän oli menossa helvettiin, sanoin hänelle, 
"Ehdottomasti ei!" Hän tuli alus häpäistä aikana hetki 
aviorikoksen, mutta hän on edelleen Herran huoneessa. 

 
Mitä meidän Tunnusta Kristuksesta? 

Tämä ministeriö pyydettiin. Entä tällainen tunnustus?  
"Kyllä, uskon Jeesukseen on Jumalan Poika, ja uskon 
Jumala herätti hänet kuolleista, mutta en usko hänen 
kuolemansa sovitti syntimme. Luulen (me kaikki) seisovat 
tuomion synneistämme.” 

 
Paavali sanoo Roomalaiskirjeen 10:09, että jos sinä on 

tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, 
että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, sinä pelastut. 
Paavali opettaa, että me tarvitsemme perustaa kuka Jeesus 
"on" meidän tunnustus / ilmoitus toiselle henkilölle, ja kun teet 
tämän, uskoen sydämessään, että Jumala herätti Hänet 
kuolleista. On mahdotonta julistaa kuka Jeesus todella "ei" ja 
uskoa Jumala herätti Hänet 
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kuolleista. Olen korostaa tämän niin emme joudu perimeters / 
oppeja sanoa, että yksi on tunnustettava  näistä erityisesti sanat 
(Uskon, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista). 
Ymmärräthän, henkilö voi perustaa kuka Jeesus todella "ei" ja 
sanoa näitä tiettyjä sanoja. Mutta he eivät voi jat-fess tai 
julistaa, oikein, kuka Jeesus todella "on", ellei usko Jumala 
herätti Hänet kuolleista. 

Verkkosivuilla Kehotan ihmisiä menemään eteenpäin ja 
kysyä jos toinen henkilö uskoo, että Jumala on herättänyt hänet 
kuolleista. Tämä vahvistetaan / paljastaa, että tämän henkilön 
mielessä ja sydämessä on olemassa oikea usko, että Jeesus 
on Jumalan Poika ja maailman Vapahtaja! Meillä ei tarvitse 
ymmärtää kaikki, että tämä en-hännät, luojan kiitos! 

Nyt minusta tuntuu, että tämä henkilö lisänneet erityisesti 
opillisen usko heidän tunnustus syystä. (Ehkä tiedät syyn.) 
Tämä henkilö ei usko, että Jeesus otti syntimme ristillä. Tämä 
on väärä uskomus on  mitä Jeesus teki, ja minun 
ymmärryksen, ei väärä uskomus on kuka Hän on. 

Esimerkiksi, katso toinen väärä uskomus siitä, mitä Jeesus 
säädettiin ristillä. Harkitse usko, että Jeesus ei parane. On 
olemassa paljon uskovaisia siellä, jotka eivät usko Hän 
parantaa. Mutta tiedän, että jos he tunnustavat, että Jeesus on 
Jumalan Poika ja että Jumala herätti Hänet kuolleista 
(vahvistetaan, että Hän on maailman Vapahtaja) ne on 
tallennettu. He yksinkertaisesti on väärä uskomus, että "hän ei 
ole parantaja", vaikka Hän antaa niiden parantavan ristillä. 
Toivottavasti näet korrelaatio täällä. 

Sinä ja minä usko tai ymmärrä kaikkea Je-sus teki meille 
ristillä. Esimerkiksi oli uhri temppelissä "ymmärryksen puute" 
(minun sanaa), joka saa minut uskomaan, että se on syntiä. 
Jeesuksen veri peittää että synti (ymmärtämättömyyttä), joka 
kattaa kyseisen henkilön ymmärryksen puutetta tällä alalla. 
Saatat kysyä, "Miksi sitten ei sitä kata ymmärryksen puute että 
Jeesus on Jumalan Poika?" Jumala määräsi, että henkilö on 
hyväksyttävä, omasta tahdostaan, Hänen Poikansa kuka Hän 
on, ja tunnustamme, että siitä toiselle henkilölle tulla liittoon 
sopimukseen Jumalan kanssa on synnin (kaikki synti) kuuluvat! 

Raamattu sanoo, usko Jumalaan on uskoa, että hän on 
(olemassa). Tämä ei tarkoita, että meidän täytyy ymmärtää 
kaikki, että hän "on", ja kaikki, jotka hän on tehnyt. Vain, että 
hän on olemassa. Jos uskot Jeesukseen "on", ja on elossa ja 
istuu Jumalan oikealla puolella, niin uskot Hän on olemassa. 
Mielestäni tämä pätee uskoa kuka Jeesus "on" (tunnustamme 
Herran Jeesuksen) Paavalin opetus siitä, miten pelastus on 
saatu, mutta ei tarvitse ymmärtää kaikkea Hänessä ja mitä hän 
on tehnyt meille. kukaan ei tiedä 
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kaikki!Avain oikealle tunnustuksen, koska mielestäni on 
osoittaa, että Jeesus on maailman Vapahtaja, Jumalan Poika. 

Katsotaanpa symbolisesti on visio antanut minulle 
pelastuksen, joka on verkkosivuilla. Kysyin vaimoni, jos hän 
uskoi Jeesus oli "elämän leipä?" Eikö tämä tarkoita "maailman 
Vapahtajana?" Sitten viitattiin Kristuksen veri, joka edustaa 
yleissopimuksen Hän perusti, että hänen vanhurskas veri 
katettu synti. Tämä merkitsee sitä, että hän on "maailman 
Vapahtaja." Ja kysymykseen "... ja että Hän kuoli sinun" 
varmasti tarkoittaa "maailman Vapahtaja!” 

Ottaa sanoi kaiken tämän, olen henkilökohtaisesti sitä 
mieltä, tämä henkilö on tallennettu heidän tunnustuksensa 
koska se merkitsee he uskovat Hän on "maailman Vapahtaja." 
Tämä henkilö ei ymmärrä kaikkia jotka hän teki meille. 

Jotkut ihmiset uskovat ja sanovat Jeesus on Jumalan 
Poika, vaan että Hän oli vain profeetta. Jos löydät itsesi 
tilanteeseen, jossa ajattelet ehkä henkilö pyydetään ehkä usko 
Jeesukseen on kuka hän todella on, pyydä heitä tässä, 
"Haluatko olla-Lieve Jeesus oli Jumala ilmestynyt 
lihassa?” 

 
1 Timothy 3:16 
Ja tunnustetusti suuri on jumalisuuden salaisuus: Jumala on 
ilmestynyt lihassa, perusteltu Hengessä, näyttäytynyt enkeleille, 
saarnattu pakanain keskuudessa, uskottu maailmassa, otettu 
ylös kirkkauteen. 

 
1 John 4:2,3 
Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka 
tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on 
Jumalasta: ja jokainen henki, joka ei tunnusta Jeesusta 
Kristukseksi, lihaan tulleeksi ole Jumalasta: ja se on 
antikristuksen henki , jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja 
nytkin jo on se maailman. 

 
Että asettuu asian! 

 
Entä Jumalan liikkua kun joku kysy 
Hänetheidän sydämensä? 

Olen nähnyt ja kokenut Jumalan liikkuu, kun joku kysyi Häneltä 
heidän sydämensä. Jumala liikkuu koska ovi avattiin. Ajattelin, 
"Jumala tietää se, kuka olen, hän on-tannut rukoukseni, olen tuntenut 
hänet, siis olen kunnossa." Olen huomannut, että ei ole totta. Ihmiset 
tuntevat rakkautta näitä kokemuksia, koska Jumala on Rakkaus. 
Ottaa Jumala liikkua ja kokemus 
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Jumala ei tarkoita olet pelastettu.  Olen kokenut Jumalan ja sai 
hänet puhu minulle ennen Olin tallentanut, ennen henkeni 
syntyi uudestaan!   Matteuksen 7: 21-23 Jeesus sanoi,   21 
Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra, tulee 
taivasten valtakunnan, vaan se, joka Isäni tahdon, joka on 
taivaissa. 22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, 
emmekö me ennusti sinun nimesi? ja sinun nimesi kautta 
ajaneet ulos riivaajia? ja sinun nimesi kautta tehneet monta 
voimallista tekoa? 23 Ja silloin minä heille julki, en ole 
koskaan teitä tuntenut poiketa minua, te jotka toimivat vääryys.   
Profetia on lahja ja nämä ihmiset Jeesus puhuu kokenut että 
lahjaksi Pyhän Hengen, ja oli kokenut voima Hänen nimensä, 
mutta Jeesus sanoi, että Hän ei tuntenut heitä! 

Henkilö näin helvetissä oli saanut lahjaksi Pyhän Hengen, 
joka oli viisauden lahja! Jokaisella on jonkinlainen Jumalan 
liikehdintä elämässään ennen kuin niistä tulee tallentaa. Tämä 
johtuu siitä, ettei kukaan todella uskoo Jeesukseen ilman Pyhää 
Henkeä on antanut ilmestys "kuka hän on" heille. Meidän on 
ymmärrettävä, että vain koska joku on Jumala liikkua elämässään, 
ei tarkoita, että ne on tallennettu! 

 
Kun on oma henki syntyy uudelleen? 

 
Olet pelastaa liiton lupaus ja tällä hetkellä sinä tunnustat 

uskosi toiselle henkilölle, voit (jos maksat huomiota) tuntea 
henkesi tulla uudestisyntynyt.Tunne on hyvin heikko järkytys, 
kuten kipinä sähköä, joka kulkee sinun.   Tämä johtuu siitä, 
että olet "henkiolento" ja tämä muuntaminen henkesi on 
todellinen! Kun kysyin Jumalalta tästä hän sanoi, "Valo ei 
pääse pimeys huomaamatta." Olet "henkiolento" ja Jeesus 
sanoi olimme ei ihme, että meidän täytyy syntyä uudesti 
syntynyt hengestä. . . . 

 
Joh. 3:5 - 7 
Jeesus vastasi, Totisesti, totisesti minä sanon sinulle, Jos ihminen 
ei synny vedestä ja Hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan. 
Se mikä on syntynyt lihasta, on lihaa, ja että joka on syntynyt 
Hengestä, on henkeä. Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle, 
teidän täytyy syntyä uudelleen. 

 
Ensimmäinen John 4:15 sanoo: 

 
Joka on tunnustaa (julistaa, ilmoittaa) että Jeesus on Jumalan 
Poika, Jumala pysyy hänessä, ja hän Jumalassa. 
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Tämä kirjoitus paljastaa, kun henki on syntynyt uudelleen. 
Se on teidän tunnustus (Sitoutuminen toiselle henkilölle) ja 
Tämä on ainoa keino se tapahtuu!  Jos se on henkilö, joka ei 
kuule eikä puhu, se voidaan kirjoittaa, sanallisia, ja / tai tehnyt 
purista kättä. Voit sanoa (kirjallinen tai suullisesti), "Purista 
käteni kolme kertaa, jos uskot Jeesukseen on Jumalan Poika ja 
Jumala herätti hänet kuolleista. Purista käteni kahdesti, jos et 
ole. "Simple! Sinun uskomus on vahvistettava toisen per-pojan 
maahan työskentelemään Jumalan liiton ja pyydä henki 
uudestaan Jumalan.Seuraavat kaksi todistuksia tarkistaa, kun 
henki on syntynyt uudelleen. 

 
Jumala avoimesti osoittaa, kun henki on syntynyt uudelleen 

 
Herra lähetti minut kirkkoon, jossa Jumala oli kertonut 

pastori oli jotain vikaa pelastuksen prosessi.Päivä pastori 
paljasti tämän minulle tiesin että se oli minun cue opettaa 
hänelle, mitä Jumala oli opettanut me.When olin jakamalla 
hänen minut siirrettiin sanoa, "Herra osoittaa sinulle, mitä olen 
opettanut teille.” 
Tämä pastori ja vaimo tuntui ymmärtävän, miten liiton 
lupauksen toimi. He aloittivat piirustus uskontunnustuksen ulos 
ihmisiä joka kerta heillä oli mahdollisuus. He tekisivät sen 
puhelimessa, vaikka ihmisiä he olivat ajatelleet aiemmin 
tallennettu.Kirkko alkoi kasvaa.Herra lisäämällä, mutta en ole 
varma, olimme tietoisia miksi tuolloin. 

Päivä Herran osoitus siitä, että hän oli luvannut tuli 
nopeammin kuin odotin. Minulla ei ollut mitään käsitystä siitä, 
miten Herra aikoi osoittaa kunnes se tapahtui silmiemme 
edessä.Pastori opetti, että päivä saamaan visio elämääsi ja 
pyysi niitä, jotka halusivat yksi tullut eteen-ministeriö. Kaksi 
vaakasuoraa riviä muodostettu edessä saarnatuoli, yksi on-
Hind muut. 

Pastori alkoi palvella ensimmäinen henkilö, kun hän näki 
erityisen nuori nainen takaisin linja, joka ei ollut koskaan ollut 
siellä ennen. Hän pysähtyi ja pyysi häntä astumaan esiin. Hän 
teki. Hän sanoi, "Haluan vain kysyä kysymyksen. Uskotko 
Jeesus kuoli sinun syntisi ja Jumala herätti Hänet kuolleista? " 

Hän sanoi, "Kyllä.” 
Hän sanoi, "Se on kaikki mitä halusin." Hän astui takaisin 

linjan pastori jatkoi ministeri kuin etulinjassa. Tämä tyttö alkoi 
itkeä ja oli todella itki raskaasti ajan ministeri sai hänen 
takarivissä. Hän sanoi, että hän vain ei tiedä, mitä oli väärin ja 
että hän ei koskaan huutaa. Olimme kaikki katsot henkilö 
koskaan itkee, itku vain siksi 
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hän oli vastannut yksinkertaiseen kysymykseen. Kaikki me, 
jotka todella ymmärtää mekaniikka pelastuksen tiesi miksi hän 
itki. Hänen henkensä oli syntyä uudesti. Hänen henki oli uusi 
luomus, mutta hänen sielunsa ei ymmärtänyt, mitä oli tapah-
tunut. Olin järkyttynyt, että Herra oli osoittanut niin avoimesti 
kirkon. 

Jumala oli osoittanut kuinka helppoa se on. Jotka 
ymmärsivät helposti näki, mitä oli tapahtunut, mutta ne, jotka 
eivät ymmärrä heidän sielunsa jäi mitä todella tapahtui. 

 
Toinen osoitus, kun henki on syntynyt uudelleen: 

 
Ystäväni oli setä, joka oli sairas syöpä. Olimme kaikki oli 

Full Gospel Business Men kokouksessa.Puhuja oli lopettanut 
viestin ja kysyi jos joku tarvittaessa ministeriö. Ystäväni setä oli 
ensimmäisenä jonossa.Puhuja kysyi häneltä, jos hän oli 
tallennettu?Setä eräänlainen kierrellä ja kaarrella, niin puhuja 
johdattaa hänet läpi toista-jälkeen-me-rukous pelastuksen. 
Sitten puhuja rukoili paranemista syöpä ja siirtyi seuraavalle 
henkilölle linjassa. Ystäväni hyödyntää setänsä olkapäälle ja 
sanoi: "Mene kertomaan ensimmäinen henkilö näet, että 
Jeesus on Herra.” 

Setä kääntyi, ja minun näkökulmasta hän ei mene 
ensimmäinen henkilö näki, mutta hän ei lopulta (vähän aikaa 
kulunut) mennä henkilölle ja hän sanoi: "Jeesus on Herra." Kun 
hän sanoi sen, Hän vain tuli elossa ja ryntäsi hänen vaimonsa 
ja sanoi hänelle: "Jeesus on Herra.” 

Se ei ole kaikkia tarinan! Ystäväni kysyi tämän kysymyksen 
matkalla kotiin kokouksen jälkeen, "Milloin Jumalan Henki tulee 
kehon?” 

Hän vastasi: "Kun kerroin, että henkilö," Jeesus on Herra.’” 
Mitä todella tapahtui oli se, että hänen henkensä syntyi 

uudelleen hetkellä hänen tunnustuksensa hänen uskonsa 
toiselle henkilölle. Se ei ollut tapahtunut tai aikana repeat-
jälkeen-me rukouksen Jumalalle. Ystäväni oli aiheuttanut 
hänelle töihin Jeesuksen liiton lupauksen Matteus 10:32. 
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Vesikaste 
Mikä se on? - Ja mitä se ei ole! 

 
On monia oppeja uskonnollisessa maailmassa noin "kas-

tism vedessä." Se on yksi jaetun työkalut käytetään miesten 
sanoa "Olemme erilaisia."  Tämä ei ole mitään uutta sillä 
tämä oli yksi asia Paavali, apostoli, edessä ja käsitellään 
alkuseurakunnan. 

 
1 Kor 1:11-18 
Sillä kaiketi todettu minulle ja teille, veljeni, ne jotka ovat talon 
Chloe, että on olemassa väitteitä teidän keskuudessanne. Nyt 
tätä sanon, että jokainen teistä sanoo, minä olen Paavalin, ja 
minä Apolloksen ja I Keefas, ja minä Kristuksen. Onko Kristus 
jaettu? Paavali ristiinnaulittu teidän? tai oletteko te kastetut 
Paavalin nimeen? Kiitän Jumalaa, etten ole kastanut kukaan 
teistä, mutta Crispus ja Gaius; Ettei kukaan sanoa, että olin 
kastettu minun omalla nimellä. Ja minä kastetaan myös 
kotitalouden Stefanaankin: paitsi, en tiedä, olenko ketään 
muuta kastanut. Sillä Kristus ei lähettänyt minua kastamaan, 
vaan evankeliumia julistamaan: ei viisautta sanoja, ettei 
Kristuksen risti olisi mitään vaikutusta. Sillä saarna rististä on 
niille jotka kadotukseen hullutus; mutta meille, jotka 
pelastumme, se on Jumalan voima. 

 
Näetkö alueet aiheuttama oletettu viisaus miesten yllä 

kirjoituksiin? Toivon niin. Paavali paljastaa myös täällä, että 
kaikki tämä tuli vastaan teho rajat. On joitakin oppeja 
maailmassa, että sanot on kastettu veteen tai menet helvettiin.  
Tämä tulee valtaa vastaan risti  koska kastetoimituksen tekeillä 
ennen Kristuksen ristin! 

Meidän kristittyjen pitäisi ymmärtää hyvin yksinkertainen 
tosiasia, että jos vesikaste pelasti sinut, niin ei ollut tarkoitusta 
risti.   Jeesus olisi kuollut turhaan! Siksi Paavali sanoi Kaikki 
tämä kiista tekee Kristuksen ristin mitään vaikutusta. Kun Herra 
opetti minulle tästä, olen oppinut, että oli lahkot juutalaisten, 
jotka asuivat vuoristossa ja harjoittivat vesikaste. Tämä oli, kun 
Johannes Kastaja, tuli alas. Nämä erityisesti juutalaiset oli 
kuullut Jumalalta ja tottelivat Häntä tässä asiassa. Jeesuksen 
omat vesikaste varmistaa, että nämä juutalaiset tiesivät, mitä he 
olivat tekemässä. Kaikki tämä meni ennen Kristuksen ristin. 

Oppia, mitä kaste vedessä on, katsomme, mitä Jeesus 
sanoi siitä juuri ennen John kastoi hänet veteen. 
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Matthew 3:14,15 
Mutta John forbad häntä sanoen, olen täytyy kastaa sinulta, ja 
sinä tulet minua? Jeesus vastasi ja sanoi hänelle:, Kärsi sen 
niin nyt: sillä näin becometh meidän sopii täyttää kaikki 
vanhurskaus.  Sitten hän kärsi häntä. 

 
Näemme, mitä Jeesus sanoi siitä, että se on toimivat 

vanhurskauden. Tässä on synnitön mies, joka oli poissa totella 
Isäänsä taivaassa, vain täyttää vanhurskaus.  Nyt Jeesus ei 
koskaan kastettu vedessä, mutta hänen opetuslapsensa 
tekivät. 

 
John 4:1,2 
Kun siis Herra tiesi kuinka fariseukset kuulivat, että Jeesus teki 
ja kastoi enemmän opetuslapsia kuin Johannes, (Vaikka 
Jeesus itse kastoi ole, vaan hänen opetuslapsensa,) 

 
Jeesus ei koskaan kastettu vedessä, koska hänen kaste on 

Pyhän Hengen, tulen sammumaton. Vesikaste tekee paljon 
järkeä, kun ymmärtää, että se on symbolinen Jumalan 
toiminnan kattavat synnin tulvan. Kun nuo alussa juutalaisia 
(ennen risti) harjoittelivat vesikaste, ne myönsivät säädöksellä, 
symbolisesti ennen kuin kaikki maailman ja Jumala, joka on 
yksi Jumala, joka Sanansa on totta, ja että Hän peittää syntisen 
ihmisen vedellä, lukuun Nooan ja hänen perheensä. Se on 
sama meille jälkeen risti. Jeesus sanoi, että meidän pitäisi vettä 
kastaa mutta kun sanomme että on välttämätöntä iankaikkista 
elämää olemme todella tulleet vastaan teho rajat. 

Paavali kastoi muutama veteen. Jeesus kastoi kukaan vaan 
sanoi se olisi vielä tehtävä vanhurskaus. Meidän pitäisi ymmärtää, 
että mies vieressä Jeesus ristillä jolle Jeesus sanoi olisi Paradise 
hänen kanssaan samana päivänä, pelastui ja hän ei koskaan 
kastettiin veteen. Hän vain oli tehnyt tunnustuksen uskostaan toiselle 
ihmiselle maan päällä, että on, ironista kyllä, Jeesus itse. Tämä mies 
kuoli ja meni yläosaan Hell kutsui Aabrahamin helmaan. Tässä on 
Abrahamin ja muita, jotka olivat tehneet sen asunut. Kun Jeesus täytti 
Hänen tarkoituksensa ristillä Hän meni alin osa helvetin ja 
oikeudellisesti otti avaimet kuoleman ja helvetin vihollisen ihmisen 
laatuaan. Sitten hän myönsi Aabrahamin "helmaan helvetistä 
kokonaan. Jotkut olivat nähneet maan päällä, läpi matkalla 
taivaaseen. Tämä mies, joka kuoli ristillä Jeesuksen vierellä oli heidän 
joukossaan. Toinen mies toisella puolella, joka jeered Jesus, on 
edelleen pohjaosat helvetin tähän päivään.  Jumalan pelastava armo 
oli risti, ei "kasteita vesi", että on tapahtunut joko ennen tai jälkeen 
ristin. 
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Harmi, että "ihmisten viisauteen" on sallittua "vesikaste" 
tulee käyttää välineenä sanoa "Olemme erilaisia" Siksi 
vähentämättä mitä todella tapahtui ristillä. Tuleva tahraton 
seurakunta ei tee tätä. Se virtaa totuuden siitä, mitä Jumala 
tarkoitti Hänen Sanaansa. Miten se tulee tapahtumaan? Ei 
sotaväellä ei voimalla vaan Jumalan Henki paljastaa totuuden.
 Jumalan kansa tulee vetoa totuuteen.Kicker on, 
että meidän on oltava valmiita päästämään irti oman oppeja, ja 
sitten uskaltaa todella siirtyä Jumalan kanssa.  Vesikaste on 
yksinkertaisesti teko vanhurskauden että meidän pitäisi täyttää. 
Sen ei pitäisi olla väline divisioonan Kristuksen ruumiissa! 

 

 

Kosinta joku Altar voi olla ansa! 
 

Älkää ymmärtäkö minua väärin, alttarin puhelut ovat hyvin 
moneen otteeseen, mutta meidän on oltava tietoisia siitä, että 
tämä perinne voi myös aiheuttaa suuria sudenkuoppa. Koska 
Jumala opetti minua minua-Mekaniikan pelastuksen 
iankaikkiseen elämään, hän vei minut monet kirkot näyttämään 
minulle ansoja tunnustuksiin. Koska opin nämä karikot, sain 
enemmän ymmärrystä totuuden asia tunnustamalla oikein ja 
kuinka yksinkertaista se todella on. Tuolloin olin tulossa hukkua 
kaikki karikot, että Jumala näytti minulle kaikki nämä eri 
seurakunnissa. Olin mietiskellen niitä ja kertoa Jumala Hän 
antoi minulle enemmän kuin saatoin kantaa. Olin muistuttaa 
häntä siitä, että Raamattu sanoo, hän ei tee sitä. Etsin jotain 
joka auttaisi "ylivoimainen" Olin kohtaaminen. 

Sitten tajusin, että tiesin yhden seurakunnan, joka tuntui 
olevan oikea ajatus tunnustus tehdään toiselle ihmiselle. Tiesin 
he eivät todellakaan ymmärrä käsitettä, mutta he tuntuivat 
olevan oikea ajatus. Minun turhautuminen kaikki Herra näytti 
minulle sanoi hänelle: "Ainakin minun ei tarvitse käsitellä tätä 
(erityisesti) nimi." Sanoin tämän pyytämällä tavalla, ei miltä se 
näyttää painettuna. 

No, Herra käsitteli minua tästä erityisesti kirkon käyttäen mies 
Soitan Johannes joka oli naapurini.Sitten Herra tuottanut ystäväni, 
joka valaistunut minua John läsnäolo tämäntyyppisten erityisten 
kirkossa tilaisuudessa. John vain meni kirkkoon kerran suuri, kun. 
Minulle kerrottiin, että tämä mies oli istunut hyvin pitkä 
alttarikutsuun.Puhujavieraamme oli tiennyt Siellä oli joku, joka piti 
saada tallennettu. Minä epäilen, että hän varmaan tiesi kuka. John 
koskaan mennyt eteenpäin. Kun ystäväni oli antanut minulle 
erilaista tietoa John, tiesin Herra halusi minun tietävän tästä 
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mies syystä. Tietoja tästä ajan minulla oli kohtaus yöllä. 
 

� Näin mies istuu penkissä vieressä käytävällä.Pi-ano 
pelasi, kosinta ihmisiä tulemaan, "Aivan kuten olen .... Tulen, 
minä tulen. "On ollut alttarin puhelun pastori ja pastori sanoi 
siellä oli joku, joka tarvitsee esittämään.Mies Olin katsomassa 
mennyt eteenpäin. 

 
Vuonna kohtaus, Jumala ei näytä minulle, miksi mies ei 

mene eteenpäin. Oliko se hänen persoonallisuutensa tai ehkä 
hengellinen vaikutusvalta? Johtuiko se siitä, hän ei usko? Oliko 
pastori tietävät Jumalan Henki, että se oli tässä 
nimenomaisessa mies? Täysin mahdollista! Joka tapauksessa 
asia meidän nähdä ja mitä Jumala näytti minulle oli, että pastori 
olisi pitänyt tehdä tunnustuksen mies. Hän olisi voinut tehdä 
kävelemällä suoraan hänelle ja pyytää häntä tai muuten 
kyselee jokainen huone ja jotenkin varmistaa tämän 
nimenomaisen mies vastasi. Jumala näytti minulle, että tämä 
perinne kosinta ihmisiä tässä kirkossa (joka näytti olevan se 
osittain oikea) aiheuttaa ihmiset kaipaamaan pelastusta heidän 
kirkossa ja olemassa uskovat helvetissä juuri nyt vain koska he 
eivät halua mennä eteen-- jostain syystä! 

 
Tämä mies kuoli joitakin vuosia sitten ja minulla on täysi 

syy uskoa, että hän on helvetissä juuri nyt.Kauhea ajatus ei ole 
sitä? En edes pidä kirjoittamalla. Tiesin miehen. Sinä päätät, jos 
olen oikeassa! Tässä on syy mielestäni hän oli uskovainen, joka 
ei tee sitä, koska tämän erityisen perinteen ja ymmärryksen 
puutteen kirkoissa ja evankelisen palvelut. 

 
Näyssä �, Jumala näytti toisen miehen Soitan Joe, joka 

on elossa, ja Johannes, jonka minä olen puhunut, ja se on 
kuollut. In vision, sekä miehet oli sama ongelma läpi aukon, 
kanavan, joka oli mahdotonta kulkea luonnon. Minulle näytettiin, 
että voisin vetää mies on elossa (Joe) aukosta, joka oli im-
mahdollista kulkea luonnossa. Vuonna kohtaus, mies pyysin 
John ollut ketään vetää hänet läpi että sama kulku. 

 
Menossa takaisin ystäväni kertovat John aio eteen, se on 

helppo nähdä, että jos vieras puhuja oli juuri pyytänyt häntä 
oikeat kysymykset, hän olisi voinut vetää John läpi. Tiedän, että 
tämä mies kutsun Joe (mies visio, joka on elossa) on ollut 
jokaisen kirkon pienessä kaupungissa, jossa hän asui. Hän oli 
osallistunut ne kaikki jonkin aikaa, mukaan lukien 
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kirkko Johannes oli osallistunut. Hän etsii, ei hän? Tiesin 
kohtaus yöllä että hän ei tallenneta. Tiesin hänen asemansa 
yhteisössä ja hänen persoonallisuutensa. Saatoin nähdä, miksi 
hän ei ehkä mene eteenpäin, vaikka hän halusi. Lisäksi jotkut 
kirkot yritti koskaan ollut alttarille puhelut. Päätin mielessäni, 
että olin maksaa tämän miehen vierailu ja piirrä tunnustuksen 
häneltä. Menemättä kaikkiin yksityiskohtiin, hänen 
vastauksensa oli vahva, "Kyllä." Praise the Lord! 

Haluan tehdä selväksi, että hengellinen vaikutus voi pitää 
henkilöä tunnustivat uskonsa Jeesukseen.Kohtaus yöllä.� 

 

Oli mies ja nainen istuu sohvalla. Olin kumartui heitä, 
saada heidän kasvonsa - niin sanoakseni. Kysyin niitä 
uudestaan ja uudestaan, tämäntyyppisiä kysymyksiä. "Uskotko 
Jeesukseen on Jumalan Poika, jne." "Uskotko Jumala herätti 
Jeesuksen kuolleista?" Jokaisen kysymyksen he yrittävät 
vastata, mutta ei pystynyt puhumaan.Lähin he tulivat oli, "Uh 
huh!" He kiemurtelevat alas, päästä pois luotani. Pidin saada 
heidän kasvonsa sanomalla, "haluan" kyllä "tai" ei "vastausta." 
Lopulta painostetaan tarpeeksi, he rikkoivat läpi raikuva "kyllä." 
Heti, kun he sanoivat, "Kyllä", he sekä hyppäsi ylös sohvalta, 
elossa on kaikki, mitä voin sanoa, vain elossa. Ne oli 
vapautettu! 

 
Henkiset voimat voivat nousta ja pitää todellinen tunnustus 

tulemasta esiin. Kristittyjen pitäisi ymmärtää ne sodassa, ovatko 
he usko tai älä. Tämä sota on henkimaailmassa. 

Minulla on toinen todistus siitä, että on tekemistä sen 
kanssa, mitä puhumme. Olin antanut pastori eräs 
ensimmäisistä nauhoja pelastuksesta. Kun kuuntelee näitä 
nauhoja, tämä pastori kertoi minulle, että olin "liian 
dogmaattinen", ja hän jopa avoimesti vastusti mitä sanoin eteen 
seurakunnan.Ironista on, oman todistuksensa varmasti osoittaa, 
että mitä olin sanomassa oli totta. En ei voi antaa sitä sinulle 
tarkalleen, mutta saat kuvan. Tässä se on. 

 
Hän oli sotilas saarella. Siellä oli herätys hän oli 

vakuuttunut mennä. Hän sanoi tuntui kestävän ikuisesti. Hän 
meni takaisin useita kertoja. Kun alttari puhelut tulisivat hän 
haluaisi mennä eteenpäin, mutta jotain oli pidellen jalat. Se oli 
kuin ne liimataan lattiaan. Hän jää taakse. Lopulta eräänä 
iltana, kun puhelu soitettiin mennä eteenpäin ja jalat olivat 
jälleen liimattu lattiaan, pastori tuli ja laittaa kätensä hänen 
olkapäälleen, kysyi: "Etkö sinä halua mennä eteenpäin ja antaa 
Jeesuksen säästää ? "hänen," Kyllä "vastaus 
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pastori hänen jalkansa olivat heti vapaaksi. Hän juoksi alttarille 
ja oli ihana kokemus Herran. 

On selvästi nähtävissä, että hän perusti uskovansa, että 
Jeesus oli maailman Vapahtaja toiselle ihmiselle ja ollut 
ainoastaan tallentanut, mutta vapaaksi. Mikä sääli hän ei ole 
tunnustanut, kun hänen pelastuksensa todella tapahtui. 
Tietenkin hän olisi luopua hänen oppinsa siihen. 

Voit nähdä kaikki tämä todistus koskee alttarikutsuja, jne, 
jotkut enemmän, miksi perinteitä miehet tekevät Jumalan voima 
ei vaikutusta.  Kuten olet lukenut Mitä True tunnustus, Jumala 
sanoi minulle: "Mitä aiot tehdä My Altar että Poikani ei tee?" 
Edellisen todistuksia laajentaa käsitystämme tähän 
nimenomaiseen asiaan ja paljastaa suuri ansa , joka voi 
esiintyä koska ymmärtämättömyyttä ja perinne harjoitetaan 
paljon kirkkoja ja evankelisen palvelut, kaikkialla maailmassa. 
Voit sulkea tämän artikkelin, kaikki mitä voin sanoa on, "Isä, 
auta meitä kristittyjä tunnistamaan tilanteita, joissa voimme 
vetää jonkun läpi käytävä, joka on ylitsepääsemätön koska 
hengellisen tai opillisen esteitä." 

 
Jumala paljastaa kuinka lähellä ongelmana oli minulle. 

 
Jumala työskenteli pitkään saada minut näkemään 

vakavuuden mitä Hän oli opettanut minulle pelastusta 
koskevaan. Tiesin, että se oli vakavaa kirkossa, kuten koko, 
mutta en tajunnut kuinka lähellä ongelmana oli minulle 
henkilökohtaisesti. 

Herra antoi minulle unelma � jossa se oli osoitettu minulle, 
että olisin ministeri kirkko, tietyllä kadulla, tietyssä kaupungissa 
ja sen jälkeen, kun se oli ohi, Haluaisin ministerin henkilöön 
naissukupuoli. Ajattelin, että tämä oli mielenkiintoinen niin 
menin että kaupunki ja ajoi sillä kadulla ja totesi, ettei kirkko 
sitä, missä tahansa. Ajattelin, "No, se on symbolinen unelma" ja 
palasi kotiin. Olen pian unohti unelma. Noin kuusi kuukautta 
myöhemmin, jotkut ystävät pyysi minua puhumaan kirkon he 
alkoivat, ja kyllä, se oli että katu! 

Tämä innoissaan minua, koska sitten muistin unelma. En 
käännä ne alas. Kerroin tuossa kirkossa joitakin asioita Herra 
oli näyttänyt minulle lopun ajoista, ja puute jotain muuta, olen 
jakanut, mitä Herra oli paljastanut minulle pelastuksen. Pian 
palvelun päättyi. Odotin noin tätä naispuolinen henkilö näyttää 
jotenkin, minun palvella. Pian huone oli melkein tyhjä, ja 
ajattelin, "En ymmärrä tätä.Ensimmäinen osa unelma. Missä 
nainen? "Sitten kerännyt kamani ylös ja lähti ulos minun 
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auto. Olin parkkipaikalla kun kuulin nyyhkytti äänesi puolella 
minua sanomalla, "Roy, En tiedä jos olen tallentanut.” 

järkyttynyt klo kuka se oli kysyin, "Mitä tarkoitat?" itkee, 
hän kertoi minulle kerran, "en tiedä olenko tallentanut tai ei.” 
 
Olin todella vieressä itseni koska tämä nainen oli rukousryhmä 
olin alkanut osallistua. Hän oli ollut kirkossa, jossa minä kasvoin 
ja lukuisia kertoja olimme rukoilleet yhdessä. Täällä hän oli, 
käsistä, nyyhkytti kuin lapsi. Tietäen mitä Jumala oli opettanut 
minulle, kysyin häneltä, jos hän uskoi, että Jeesus kuoli hänen 
syntinsä ja että hän istuu Jumalan oikealla puolella? Hän 
vastasi nyyhkyttäen "Kyllä.” 

 
Hänen nyyhkytti pysähtyi heti hänen tunnustuksensa 

minulle. Mina sanoi, "olet pelastettu!” 
Olin todella unohtanut unelma aikana koettelemus tämän 

henkilön kanssa, mutta matkalla kotiin tajusin, että hän oli 
nainen unelma. Puhuin äidilleni tästä lady koska ne tuntevat ja 
oli mennyt paikkoja yhdessä. Etsin ymmärtää tämän tilanteen. 
Olen oppinut, että hän menisi eteenpäin melko usein Full 
Gospel kokouksissa pelastuvat, yleensä itku. Tiesin silloin, että 
Jumala oli paljastaa-ta minulle, että tämä henkilö ei todellakaan 
tallenneta ennen piirsin ammatti uskon hänen. Siksi nyyhkytti 
pysähtyi-vasti hetkellä tunnustuksen. Hän oli ollut johdon kautta 
"Toista perässäni rukousten tunnustus" yli ja ohi, eikä tuloksia. 

 Tämä nainen tiesi että jotain oli pielessä hänen hengessä. Tiesin 

että hän ei ollut lähtevä henkilö vaan hiljainen luonne. Olin oppiminen 
kuinka suuri ja kuinka lähellä minulle, tämä ongelma on 
huolestuttavaa pelastuksen Jumalan uskovien.Herra hitaasti 
painostaa minua anna minun vanhoja ideoita kuolevat, 
pääasiassa, "Se ei todellakaan voi olla tätä vakavaa.” Olin 
halunnut kieltää ongelman vakavuudesta kirkoissa 
yksinkertaisesti koska en halua käsitellä sitä. 

 

 

Jumala sanoi: "Uskonto!” 
 

Kerran pastori kertoi minulle mies, joka oli tullut hänen 
luokseen puhumaan Jeesuksesta, Raamattu ja Jumala. Tämä 
pas-Tor oli erittäin hyvä johtaa joku Jeesuksen Raamatun. He 
puhuivat pitkään, ja pastori yritti johtaa hänet läpi pelastuksen 
rukouksen. Joka kerta hän yritti, mies olisi tekosyy ei 
rukoilla.Mies kertoi pastori että hän ei halua 
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eikä hän valmis naimisiin Jeesuksen.Pastori oli hyvin 
järkyttynyt, että hän ei voinut saada häntä menemään läpi 
rukouksen ja saada tallennettu. Huomaa, että näet miehen 
uskoi Jeesukseen ja tiesi, kuka hän todella on, koska mitä hän 
sanoi. 

Pastori oli hyvin huolissaan siitä, että hän oli 
epäonnistunut, tarpeeksi kysyä Jumalalta, miksi. Miksi hän 
oli epäonnistunut?Pastori liittyvät kaikki tämän minulle, kun hän 
alkoi kertoa minulle unelma, että hän oli �. 

Unelma oli noin pastorin perhe. Ne jos esille katolisen 
uskon. Unessa eräs hänen perheensä jäsenet olivat tehneet 
syntiä, ja siksi tämä jäsen ei saa osallistua massa, koska hänen 
syntinsä. Se oli pohjimmiltaan hyvin yksinkertainen unelma. 
Kysyin pastori mikä unelma ilmoiteta hänelle. Hän sanoi, "Se on 
uskonto." "Religion" oli ainoa sana, joka kuvattiin unelma. 

Jumala oli vastannut rukouksensa unelma "juttu" on 
Hengen.Pastori halusi tietää, miksi hän ei ollut saada mies 
pelasti. Jumalan vastaus oli – "Uskonto.” Pastorin uskonto! 

Pastori voinut pyytää miehen tahansa puhelun aikana, 
vaikka mies ilmoitti, että hän ei halua mennä naimisiin 
Jeesuksen, tämä kysymys, "Haluan tietää, mitä todella 
uskovat,” ja vedetään uskontunnustuksen mieheltä. Oli, että 
pastori ymmärtänyt hän olisi ehtinyt miehen uskonnollisia 
ajatuksia, että kun saat tallentanut menet naimisiin Jeesuksen. 
"Koska pastori uskoi toistaa rukous pelastuksen oli niin henkilö 
saa tallentaa, Hänen uskontonsa oli todella lopettanut sitä 
tapahtumasta. Symbolisesti, Jumala uudelleen vealed oli 
pastorin uskonnon unelma, ei miehen, koska Jumala käytti 
pastorit perhe, eikä miehen perhe tai mikä tahansa katolinen 
perhe. Hän on uskollinen Jumala! 

Mitä voimme poimia tästä kokemuksesta? Ensin meidän on 
ymmärrettävä, että Jeesus voi olla pelastaja, sinun parantaja, 
sinun toimittaa tai miehesi. Se on sinun päätöksesi kuinka 
pitkälle mennään. Kun olet tallentanut, Hän on teidän pelastaja. 
Jos Hän parantaa sinut, Hän tulee sinun parantaja ja niin 
edelleen.Morsian tulee keskittynyt Häneen ja intiimi.Tallennettu 
henkilöllä ei tarvitse tehdä tätä. On suuri ero. 

Toiseksi, voimme nähdä yhden kuvan siitä, miten tulkita 
unia. Jumala käyttää yleensä jotain voimme ymmärtää, jos 
olemme mieli meditoida, etsien Hänen ymmärrystä hengellisiä 
asioita. 

Kolmanneksi, voimme nähdä, että Jumala on Jumala 
yksinkertainen totuus, paljastaa, että se oli uskonto, usko 
siihen, että rukous pelastuksen on tapa henkilö tulee 
tallennettu, että kiellettyjä mies 
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tallennetaan. (Rukous pelastuksen, siinä muodossa kuin me 
sen tunnemme, ei ole Raamatussa.) 

Uskonto oli kirjoitettu koko tilanteesta, sekä pas-Tor ja mies. Siksi 
Jumala voisi Yhteenvetona yhteen sanaan: "uskonto." Hän ei ole 
kriittinen, vain totuudenmukainen ... uskonto. 

 
Pikku Poika Crusty Spirit! 

 
. Vuonna kohtaus yön 23 helmikuu 1999, Herra otti minut 

kirkkoon, jossa minä kasvoin. Hän teki tämän, koska hän tietää, 
että minä tiedän, mitä minulle opetettiin, ja oppinut siellä, koska 
nuori mies. Hän tietää rakkaudestani ihmisille. Hän tietää 
kuinka mulkku sydäntäni. Yhdessä osassa kohtauksia tässä 
kirkossa, olin osoittanut pikkupoika, joka oli äreä henki. Visiossa 
tämä pieni poika oli niin pieni, että otin hänet ja istui häntä 
polveni puhua hänelle. Tämä antaa meille käsityksen siitä, 
miten nuori ihminen voi pystyä tunnustaa Jeesuksen 
pelastajana. Tiedän kohtaus, että on todella pikkupoika siellä 
kuka uskoo, mutta ei tallenneta, eikä syntynyt uudelleen! Koska 
tämä tapahtui koulutuksen ympäristössä visio, tiedän ongelma 
on paljon suurempi kuin vain yksi pieni poika! 

Seeing pikkupojan äreä henki muistutti minua kokemus 
minulla oli, kun Jumala opetti minulle tilanteen vakavuutta 
seurakunnissa koskevat pelastuksen. Tajusin etten ollut 
kirjoittanut tätä kokemusta paitsi minun ensimmäinen kirja. 
Olette kuulleet minun sanovan, että on olemassa pappeja, jotka 
saarnaavat ja opettavat Jeesuksesta, mutta joka ei tallenneta. 
Olette kuulleet minun ilmoittaa, että ihmiset voivat kokea 
Jumalan ja lahjoja Pyhän Hengen ja olla uudestisyntynyt. 
Toivon, kun luet tätä kokemusta ja kuuntelemalla ajatukseni, 
että tulet un-derstand ja nähdä selkeämmän kuvan siitä, miten 
pitkälle tämä leikkaa kirkkoon maailmaan. 

 
kokemus 

 
Minut kutsuttiin kokoukseen Gideons, International. Sinä 

yönä Herra ilmoitti minulle, että minun piti osallistua, mutta hän 
ei sanonut miksi. Tässä kokouksessa yksi puhujista antoi 
todistuksensa-mony liittyvät siihen, kuinka hän oli löytänyt 
Herran poimien Gideon Raamatun motellihuoneessa ja lukea 
kirjaa Johanneksen uudestaan ja uudestaan. Tuolloin hän oli 
ihmeen toimitetaan alkoholia, ja oli selvää, että hän oli kokenut 
Herran isossa tavalla. 

Kun kokous oli ohi, vaimoni ja minä olimme kiinnostuneita 
toivottaa vaimonsa tämän maan, koska hän oli uusi 
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tässä. Hän oli niin pirteä ja täynnä elämää. Kuitenkin, hän ei 
ollut oppinut paljon Englanti, joten emme voineet kommunikoida 
hyvin. Sitten kääntyi hän tunnustaa hänen miehensä, puhuja. 
Olen kätteli häntä ja puhui hänelle mutta tein tämän, outoa 
tapahtui! En ole edes varma, mitä sanoin, koska löysin itseni 
nähdä miehen sisällä, jälkeen hänen lihaansa!  En ollut 
koskaan kokenut tätä ennen. Muistan ajatelleeni, koska tämä 
tapahtui, "Tämä mies ei ole mitä hän näyttää!" Ottaa takaisin 
mitä olen nähnyt, olen nopeasti muuttanut toiseen huoneeseen 
ajatella mitä olin nähnyt. Voisin kuvailla vain sitä "Suurta surua" 
sisällä mies ja tiesin Herra oli paljastanut, "Tämä mies ei ollut 
niin hän näyttää!"  Olen välittää, mitä oli tapahtunut vaimoni 
matkalla kotiin, ja ihmettelin miksi. 

� Sinä yönä Herra näytti mies, joka oli puhuja. Näin hänen 
henki -- se oli kuollut.  Niin kuollut - -  että se oli kovaksi, kuin 
jos alusta ajan  (Eedenin puutarhassa!). 

Olin herännyt kohtaus, yhtäkkiä syystä Herra oli lähettänyt 
minut kokoukseen. Se oli opettaa minulle enemmän tilanteen 
vakavuutta koskevan tallentamattomat "syntymättömän uudesti 
henget" ihmisiä, jotka uskovat!  I välittömästi rukoili: "Herra, 
ymmärrän mutta miten voin kertoa heille?" 
Herra sanoi, . "Kerro heille, se on kuin kun esitin ihmisiä 
egyptiläiset." 

Katsos, Jumala vapautti Israelin egyptiläisten, mutta hyvin 
harvat heistä tulivat luvattuun maahan.  Tämä Gideon puhuja oli 
kokenut Herran, luovutettiin alkoholista tuli uskovainen, mutta ei 
ollut saanut lupauksen uudestisyntymisen hänen hengessä, 
(tallennettu)!  Tiesin, että hän oli yksinkertaisesti koskaan 
henkilökohtaista ilmoitusta Hänen uskonsa toiselle ihmiselle. 

Miten on mahdollista, että joku voisi puhua ja todistaa 
Jeesuksen vapauttava voima, saarnata ja opettaa Hänestä, ja 
olla har-cising asianmukaisen ilmoituksen hänen uskonsa? 
Tunnen täytyy jakaa oma taistelu ymmärtää miksi todistaen 
Herran pelastuksen ja paranemisen toiselle henkilölle, ei tee 
sitä. Tämä mies todisti Gideonin kokousta, joista jokainen uskoi 
säästettiin ja uudestisyntynyt, puhui Herra ja antoi Hänelle 
kaiken kunnian tuottaa hänelle alkoholia. Hän puhui paljon 
Jeesuksesta ja hän käytti Raamatun! Tiesin miksi hän ei ole 
syntynyt uudestaan, mutta siellä oli jotain kaivertaa minua, ja 
tiesin etten ymmärtänyt kaikkia "miksi on" tilanteen. 

Olen aina ollut rehellinen sinua, lukija, ja minun on 
todistettava, että vaikka Herra minut vakuuttuneeksi siitä, miten 
joku saa tallentaa, olin aina nojasi ajatukseen, että joku kertoo 
naapuri jne., että Herra oli parantanut heidät oli 
uskontunnustuksen, joka toimi. Jos olet lukenut artikkelin 
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Mitä meidän Tunnusta Kristuksesta Tiedätkö opin eri! 
Seuraavassa on osa opin eri tavalla ja minä jakaa sen 

täällä, ei vain koska se on olennainen puhuja Gideon 
kokouksessa, vaan myös siksi, että Herra sanoi minulle jotain 
saada minut avaamaan silmäni selkeämpi kuva"miksi on." 
Toivon, että kun luet Hänen vastauksensa minulle, että se 
tekee saman sinulle. 

Eräänä päivänä kysyi Herralta nimenomaan miksi todistaa 
Hänen (Herran) vapautuksen ja paranemista toiselle henkilölle, 
ei tee sitä? Herra sanoi,� "Mutta voisi sanoa, että ketään!" 

Tämä on, kun tajusin, että (esim.) Elia herätti kuolleista ja 
Jeesus herätti kuolleista. Joten puhua, saarnata ja opettaa, 
"Jeesus herätti kuolleista,” ei sano Jeesus on suurempi kuin 
Elia!   Joten kun sanomme: "Jeesus paransi minut,” emme 
julistamisesta Hän on jotain enemmän kuin muut miehet.  
Paraneminen tapahtui muiden miesten Raamatun ja tehdään 
edelleenkin läpi ja koska miehet tänä päivänä. Monet miehet on 
kutsuttu Jeesuksen tai Lord maan päällä niin henkilön omaan 
tunnustukseen oltava jotain Ristin ja että Jumala herätti 
Poikansa kuolleista. Tämä muodostaa todellisen Jeesuksen 
olevan erilainen kuin muut miehet, jotka on kutsuttu Jeesuksen 
tai Lord. 

Siksi mies, joka todisti Jeesuksesta antaneet Hänet 
alkoholista että yön hotellihuoneessa oli vielä "syntymättömän-
taas" hengessä. Hän muuten oli myös todisti, että Jeesus 
pelasti hänet sinä iltana.  hän teki - alkoholin!  Mutta ei niin 
paljon kuin pelastus iankaikkiseen elämään. Todellinen Jeesus 
että monta vuotta sitten ristillä.  Hän pelasti tämän koko 
maailman ihmisiä, mutta harvat ovat tulleet iankaikkisen 
liiton säädetty ja vahvistettu Hänen ristillä. Että suuri 
tekemästä sopimusta (liitto) meille tapahtuu meidän 
perustamalla oman henkilökohtaisen vakaumuksen, toiselle 
henkilölle, että Jeesus on ainoa maailman Vapahtaja ja Jumala 
herätti Hänet kuolleista - erottaa tämän Jeesuksen kaikista 
muista ihminen, joka on koskaan elänyt. Se on kautta ja yksin 
Häneen, sillä me kaikki olemme syntiä tehneet ja ovat! 

Toivon, että tämä todistus nähdä miehen äreä 
"syntymättömän-again" henki tässä Gideon tilanne kiinni 
sinua loppuelämäsi.  Toivottavasti näet tai ovat alkaneet 
nähdä, että ongelman vakavuuden ja on jopa kesken 
saarnaajien ja johtajien kirkon!  Me, kuten ihmiset, tekevät 
paljon olettaen  ja on suuri taipumus unohtaa vakavia asioita 
Jumala opettaa meitä. Huomaan silti olettaen, että ihmiset on 
tallennettu, erityisesti pastorit ja suuria nimiä. Jumala mieleeni 
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kuinka vakavaa tämä on kohtauksia kuin yksi pieni poika 
kirkossa, jossa minut kasvatettiin. On tuhansia ja tuhansia 
pienet pojat ja tytöt tässä tilanteessa, kirkoissa kaikkialla. Siellä 
on uskoa saarnaajia tallentamattomia kirkoissa maailmassa. 
Siksi Jumala sanoi, "Älä koskaan mennä kirkkoon ja ottaa 
pastori tallennetaan! 

 
 Minute säästää? 

 
Tämä ei ole pitkä artikkeli, mutta 

mielestäni tärkeä ja osa miksi tullaan 
kiristellään hampaita.Herra on näyttänyt 
minulle monia ihmisiä, jotka ovat lukeneet ja 
nähneet materiaalien tämä ministeriö jakelee 
kyseisiä kolmea läiskät Kristuksen ruumis ja 
on eräänlainen "ho-humed" niitä. 
Tämä on painaa minua jonkin aikaa, joten päätin jakaa joitakin 
tietoja ja todistus siitä, että puhuu tässä tilanteessa. 
 

Pelastus sanoma on se, joka on lähinnä sydäntäni, joten 
olen jakaminen todistus lähetti minulle mies joka on ollut 
palveluksessa Herran. Tässä elokuvassa esityksen mainitsen, 
että Herra käski minua menemään mihinkään kirkkoon, ja 
olettaa pastori (johtajat) tallennetaan. Tämä todistus varmasti 
vahvistaa sen, mitä Herra sanoi minulle. Tämä todistus myös 
vahvistaa sen, mitä Jumala paljasti noin kipinä tai valoa, joka 
tulee meidän elimissä ilmi pelastuksen osassa esityksen. sain 
kaksi sähköpostiviestiä, jotka muodostavat hänen 
todistuksensa. 

 
Alku todistuksen: 

 
Kautta osoitus Jumalan liiton, olen oppinut, mitä tarvitaan 

minun pelastukseni. Olen tehnyt uskontunnustus toiseen ja olen 
tallentanut!!! 

 
kiitos! 

 
PS-Olet oikeassa sähkövaraus. (S. 28 tämän kirjan.) 
--------------------------------------------------------------------------- 
Kirjoitin pyytää käyttämään hänen todistuksensa ja 
hän kirjoitti takaisin. 
--------------------------------------------------------------------------- 
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Rakas Roy, 
 

Tietenkin voit käyttää minun todistukseni. Rukoilen, että se 
voi olla hyödyllistä kannustaa muitakin saada pelastuksen. Roy, 
sinä ja minä olemme Herran palvelukseen. Palvelemme Hänen 
ilo ja Hänen tehdään. 

On toinenkin osa minun todistukseni, jotka haluaisin jakaa 
kanssanne.Erittäin iltana olin tallentanut, rukoilin Herraa ja pyysi 
häntä "auttaa minua tuntemaan Hänet paremmin", kysyin 
Herralta suoraa ohjausta, kuka oli todella saarnasi hänen 
sanansa ja kuka ei. Olen valittanut Herralle että useimmat 
kirkkojen ja kristittyjen tiesin järjestetään monia ideoita ja olla-
liefs, joka tuntui minusta, olla enemmän ihminen kuin Jumalan. 
Tämä häiritsi ja hämmensi minua suuresti. Olen vain ihminen, 
ja ei tiedä Jumalan mielen, joten kysyin Jumalalta, "Näytä 
minulle, mitä minun tarvitsee tietää ja näyttää minulle joka 
ymmärtää sanan kuin se oli tarkoitettu". Menin kysymään 
Herralta viisasta arvostelukykyä ja ohjausta ja pyysin yhden 
asian ... kysyin, että Herra antaa minulle kaikki nämä asiat 
selkeästi niin, että jopa lapsi voi ymmärtää. Näin en saa sitä 
väärin. Seuraavana aamuna sain sähköpostia ihminen olen 
vain hieman tietää, ja se tuntui erittäin "tyhjästä", koska se ei 
ollut jatkoa tahansa keskustelun otsikosta. Se oli täysin 
nonsecular. Tämä e-mail johtaa minut sivuston ja olen katsellut 
"White Horse of Rev 19" elokuva seuraa "osoittaminen Jumalan 
liiton elokuva". Kuten olen eteni näitä elokuvia, huomasin 
runsaalla itku (joka oli täysin minun viitekehys) kuitenkin 
samaan aikaan se oli kuin hehkulamppujen menee pois pääni, 
mitä en ole koskaan ymmärtänyt ennen äkisti kristallinkirkas. 
Kun lopetin katsomassa elokuvia, ymmärsin mitä minun piti 
tehdä, ja seuraavana päivänä tein uskontunnustus toiseen ja oli 
pelastettu!Herra tiet eikä vastaus rukouksiin (jopa ne, jotka ovat 
hieman sokkeloinen 
ja pitkä hengästynyt ... ha ha ha). 

 
Yours 
Kristuksessa, 
XXXX 

 
Lopussa todistuksen. 

 
Minulle kerrottiin toisen käden että henkilö oli nähnyt 

materiaalit pelastuksen sanoi kirkko ei ole aikaa etsiä niitä 
itsessään jotka eivät tallennu.  Tämä on painanut raskaasti 
sydäntäni on traaginen, traaginen valhe! se vie 
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alle minuutti tehdä tunnustuksia ihmisiä kokoukseen, kuten 
tässä Tiedotus ja elokuvan esitys. Tässä on esimerkki siitä, 
miten tehdä se, että on todella pidempi kuin se tarvitsee: 

 
Hyvää huomenta (iltapäivä - ilta) jokainen! Se on suuri 

päivä Herran! Meidän kristittyinä pitäisi pitää kiinni meidän 
tunnustus. Joten tänään on kysymys teille kaikille, ja haluan 
"Kyllä" tai "Ei" vastausta että todella tulee sydämestä. Eve-
ryone voivat puhua heidän vastaus minulle kaikki kerralla, joten 
älä pelkää vastata "kyllä" tai "Ei" Pyydän kaikkia teitä 
kysymyksen, odota vähän aikaa voit ajatella, ja sitten pitää 
käteni kun haluan teitä vastaamaan minulle. Valmiina? Tässä 
on kysymys: "Uskotko, että Jeesus Kristus kuoli meidän 
syntiemme ristillä ja että Jumala herätti Hänet kuolleista?" 
(Odota 5 sekuntia.) Nosta kätesi. (Odota 2 sekuntia vastausta.) 
- Tässä vaiheessa olet ottanut noin minuutti suorittaa kaiken 
tämän. Vaimoni ja minä ajoitettu toisiamme läpi tätä, ja se oli 
noin minuutti. 

Voisit riippuen tyypistä kokouksen olet, niin on ihmisiä 
mietiskellä Herraa, etsivät merkkejä, että Herra teki jotain 
jonkun. Weeping on yksi merkki. Voisit myös mennä päälle 
kokouksesta. Voit nähdä, että voit pistää muita ilmauksia 
Jeesuksen jumaluuden ja olla korkeintaan minuutti paljon. Voit 
myös käyttää erilaisia sanoja kuin tein heidät oikeaan 
kysymykseen. Oikeastaan, voit tehdä tunnustuksia 
ihmisryhmää alle 30 sekunnissa. esimerkki: 

Praise the Lord! Haluan kaikkien tässä huoneessa 
katsomaan minua ja vastata kysymykseeni, jossa "kyllä" tai "ei" 
vastausta. "Uskotko Jeesus Kristus oli Jumala ilmestynyt 
lihassa ja että hän on elossa ja istuu Jumalan oikealla 
puolella?" (3 sekuntia vastausta) Going hitaasti, tämä kestää 
alle 30 sekuntia! 

 
Jos jokainen kirkko maailmassa tiettynä päivänä veisi 

minuutin piirtää uskontunnustuksen jokaisesta hoitava, 
olisimme (24 tunnin aikana) on suurin ihme että on yhä 
olemassa maailmassa vuodesta Jeesus meni ristille! Suuri 
prosenttiosuus 48 prosenttia hahmo uskovien puuttuvien olisi 
rajusti. 

                Onko sinulla hetki säästää? 
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Onko nimesi kirjoitettu? 
 

Onko nimesi kirjoitettu? Ovatko suhteellinen nimet 
kirjoitettu? Onko ystäväsi kirjoitettu nimiä? Olin yrittänyt saada 
ihmisiä ymmärtämään oli ongelma, mitä kirkko tekee koskevat 
mekaniikka pelastuksen. Olin tehnyt teippi ja lähetti sen ulos 
joitakin ihmisiä, joilla ei ole selvää tulosta.Saarnaaja sanoi, että 
olin liian dogmaattinen. Olin väsynyt kamppailee joten päätin 
saada elämääni ja päästää tämän ongelman, joka on kaikissa 
kirkoissa. 

Seuraavan yön päätin lopettaa, Herra otti minut että kirkko 
hämäränäön. Herra ja minä seisoimme takaisin, katsot tämä 
nainen on saarnastuoli. Hän antaa toimeksiantoja kirkon jäseniä, 
aakkosjärjestyksessä, ulos kirjan. Hän luki nimi ja sitten liittää ne 
tilaan. "John Doe, olet mennä Texas" jne. Hän oli juuri 
lopettamassa "M: n", kun hän tajusi hänen paras 
ystäväsi nimi ei ollut keksiä.  Hän alkoi jo 
läpi kirjan, sanoen: "Minä tiedän hänen 
nimensä on täällä. Tiedän hänen nimensä 
on täällä, "yli ja ohi. Sitten hän meni ja sai 
toisen naisen auttaa häntä etsiä nimeä 
vanhempi, suurempi kirja, joka oli puolen 
huonetta. Sitten he olivat molemmat 
vimmattu-sesti etsimistä, sanoen: "Minä 
tiedän hänen nimensä on täällä," yli ja ohi.  
Tässä vaiheessa Herra 
vei minut saarnastuolin nähdä kirjan.Kirja painettiin kaksi 
saraketta, nimeä toiseen ja toimeksianto muissa. Näin omin 
silmin, että lähes puolet nimet puuttuivat, mutta tehtävät olivat 
kaikki siellä. 

Tämä kohtaus nimet puuttuvat kyllästetty mieleni ja kun 
syntyi visio tiesin kirja oli kirja uskovien.Herra puhui Hänen 
uskovia. Hänellä oli tehtäviä kaikille uskoville, mutta lähes 
puolet heistä ei koskaan tallenneta. Niitä ei tallenneta - kuten 
kirkko ajattelee niitä. 

Sanoin Herralle Olin pahoillani jopa haluavat lopettaa. Hän 
oli pannut totuuden minua ja tiesin, että se oli hänen tuomionsa, 
ei minun. Eivät Tiedän Hän myöhemmin antaa minulle tarkkaa 
lukua. 21. syyskuuta 1996 Herra ilmoitti minulle, että Sillä 
hetkellä 48%  ihmiset, jotka kirkko sanoo tallennetaan 
- Ei tallenneta. 

48% ollaan käännyttää ahtaasta portista, matkalla helvettiin, 
koska tiedon puute ja perinteitä ja oppeja miesten! 
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 yksinkertaisuus 
Muokattu tämän kirjan. 

 
Tämä on hiljattain sähköpostiviestin todistus, jossa Jumala 

tarkistaa mitä Hän on opettanut meille täällä ottaa hänen Heart 
iankaikkisesta pelastuksesta. 

 
Hei Roy! 

 
“…Vain kertoa, että isäni sai Herralta kysymyksiin opetuksia, 
joita olemme saaneet viime maaliskuussa. Kysyin häneltä 
kysymyksiä, ja hän heikosti vastasi: "Kyllä". Kuusi viikkoa 
myöhemmin hän siirtyi taivaaseen nopeasti. Kesti vain noin 5 
minuuttia ja hän oli poissa tästä maailmasta .... aivan kuten 
olin pyytänyt Herralta niin monta kertaa. 

 
“Ja kuten olin pyytänyt Herralta niin monta kertaa, "Miksi hän 
elää niin kauan?" (96 vuotta vanha) ... vastaus, ‘Niin että te, 
XXXXX, pyydän oikea kysymys, ja että isä, uskovainen, voisi 
tulla läpi ahtaasta portista’. 

 
“ Niin, kiitos Roy, teidän ministeriö. .... 
Rukoilen, että minun jälkeläiset voivat olla  
oikealla tiellä, ja syöttää ahtaasta portista.” 

 
 

Paljon rakkautta Jeesukseen! 
XXXXX XXXXXXXXX 

 

. . . . . . . . 
 
Olemme mukana muutamia esimerkkejä siitä, miten kysyä 
oikea kysymys.  Ne voidaan pyytää missä ja milloin vain.  
Olin evankelista, joka toimii Afrikassa kysyä minulta, jos hän 
kysyi oikeus kysymyksen joukko 10000 ihmistä kokoukseen, ne 
olisivat tallennettu?Vastaus on kyllä, jos vastasi "kyllä" ja että 
kyllä tuli heidän sydämensä. Vain Jumala tietää sydämen! 

 
kysymys esimerkkejä: 

 
Uskotko Jeesus otti sinun syntisi ristillä ja että Jumala herätti 
Hänet kuolleista? Kyllä tai Ei? 
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Uskotko Jeesus oli Jumalan Poika ja että Jumala herätti 
Hänet kuolleista? Kyllä tai Ei? 

 
 
Uskotko Jeesus istuu oikealla puolella Isän ja että Jumala 
herätti Hänet kuolleista?                                  Kyllä tai Ei? 

 
 
Uskotko Jeesus oli Jumala ilmestynyt lihassa? 

                                                                  Kyllä tai Ei? 
 
 
Tärkeintä on, että olet luonut uskoa toiselle henkilölle maan 
päällä, fulling miten liitto toimii selitetty ottaa hänen Heart 
materiaaleja. Se on kuin Jeesus selitti, kun Hän paljasti 
valtakunnan avaimet. Voit luoda oman vakaumuksen toiselle 
henkilölle maan päällä ja Jeesus kuten välittäjänä vahvistetaan 
se taivaassa. 

 
Jotkut sanovat, että se on liian yksinkertaista iankaikkisen 
pelastuksen olevan vain meidän julistuksessa (tunnustus) 
toiselle henkilölle. Muistakaa, mitä Jumala sanoo on meidän 
tunnustus? Arvioita sivu 11 Tämän Me-Mekaniikan 
Pelastuksen kirjasen. Se auttaa meitä ymmärtämään 

 

yksinkertaisuus! 
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 Oikein jakelee Sanan "pelasti"! 
kokemus 
Voit menettää iankaikkisen pelastuksen 
Laki ei voinut tehdä sitä 

 
Pelkkä puhe 
Pelastuksen tottelemalla Jumalan 
Tuomiot 
liiton lupaa 
Ei helvetissä! 
Lemmikit 
Oikea puoli armoa 
Herra paljastaa halun 

 
Oikein jakelee Sanan "pelastunut"! 

 
Vuosia sitten Herra opetti minulle mekaniikka pelastuksen 

iankaikkiseen elämään. Hän näytti, että Raamattu, niin kuin 
meillä on nyt, ei erotella sana "pelastettu", kun se viittaa 
pelastuksen iankaikkiseen elämään ja sana "pelastettu", kun se 
viittaa pelastukseen fyysistä, pelastus tässä elämää. Molemmat 
käännetty "tallennettu" Englanti. 

 
Kun Herra näytti minulle tämän ymmärsin sen, mutta 

minulla ei ollut aavistustakaan siitä, miten kauaskantoisia tämä 
ongelma menee vääriä oppeja miehiä koskevien pelastuksen 
iankaikkiseen elämään, ja jopa aiheuttaa tuomitsemista 
ihmisten aikaan, jolloin pitäisi olla yhtään.Tulokset 
käännösvirhe, tämä ymmärryksen puute, verenvuotoja ulos 
mitään useita aiheita kuten Jumalan valtakunta, heitetään ulos 
pimeyteen, kirjoituksia ja enemmän. Se on kuin tihkuu myrkkyä 
hyökkää ihmistä, totuus ja Jumalan tarkoituksia.Vihollinen 
ihmiskunnan rakastaa sitä. 

Sain tässä tietoa sanan "pelastunut" vuotta ennen Herra 
sanoi minulle, "Kukaan ei voi kääntää saamatta hänen 
oppejaan siinä."  Onko tämä tapahtui saa-aiheuttaa ihmisen 
oppeja tai pelkkä käännösvirhe on todella merkitystä. Jumala 
paljastaa aiomme oikein jakaa Hänen Sanansa ja tämä väärin 
käännöksen tai käännöksen puute, aiheuttaa suuri 
väärinkäsitys, kun se tulee ison kuvan pelastuksesta. 

Kerron, mitä tapahtui, ja sitten katsomme joitakin 
vaikutuksia ei täysin ymmärtää, missä meidän iankaikkisen 
pelastuksen istuu pysyvästi.  Olen myös samaa esimerkkiä 
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ja "Pelastus Physical" mekaniikka tai kuvio meille välttämätöntä 
saada "pelastuksen fyysisessä" tämän päivän Herran morsian! 

 
kokemus 

 
�Eräänä päivänä, kun Jumala opetti minulle "mekaniikka 

ikuisen pelastuksen," Luin Raamattua on joitakin sanoja nosta 
pois sivun noin puoli tuumaa.Herra toin huomiota sanan 
"pelasti" seuraavissa kirjoitusten. 

 
I Peter 3: 20 

Mitkä joskus olivat tottelemattomia, kun kerran pitkämielinen 
Jumalan odotti Nooan päivinä, kun arkki oli valmistelusta, jossa 
harvat, eli kahdeksan sielua pelastui veden. 

 
Herra alkoi käsitellä minua sanasta "pelastunut" täällä on 

erilainen kuin sanan "pelastunut" mitä Paavali opetti koskevat 
pelastuksen iankaikkiseen elämään. 

 
Roomalaiset 10: 9 
Että jos on tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja on uskot 
sydämessäsi, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, sinä 
pelastut. 

 
En tiedä olinko ajautuivat visio tai mitä, mutta jotenkin näin 

oikeinkirjoitus sanoja, luulen hepreaksi, ja he olivat eri.  Herra 
vei minut seuraavia pyhien kirjoitusten edelleen vahvistaa 
erottaminen "pelastuksen iankaikkiseen elämään" alkaen 
"pelastuksen fyysiseen" tässä elämässä, että me treenata 
tottelemalla Häntä ja riko Jumalan lakeja. 

 
Matt 5: 19 
Joka siis on rikkoa yhden näistä pienimmistä käskyistä (laki), ja 
sillä tavalla opettaa ihmisiä, häntä kutsutaan ainakin taivasten 
valtakunnassa mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa heille, 
se pitää kutsuttaman suureksi valtakunnassa taivaan. 

 
Siinä vaiheessa tajusin, että oli ihmisiä taivaassa oikeassa 

sitten, jotka olivat ilmoittaneet uskovansa Jeesukseen toiselle 
henkilölle tämän maan päällä, saada ikuisen pelastuksen, 
vaikka he opettivat Jumalan sanan väärin. Jotkut olivat jopa 
opettanut, että vesikaste säästää tai että saat iankaikkisen 
pelastuksen rukoilemalla rukouksen pelastuksen. Nämä 
ihmiset, jotka opettivat Jumalan 
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sanan väärin kutsutaan ainakin taivasten valtakunnassa, mutta 
ovat silti taivaassa! Tallennettu! Miksi? Koska he olivat 
vahingossa tehneet yhden liiton lupauksen oikein, vaikka he 
eivät ymmärrä sitä! Vau, mikä oppimiskokemus! Se oli pian 
tämän jälkeen, että sain ymmärrystä "miksi" Paul apostoli oli 
kääntynyt henkilö löysä hävittämisestä niiden lihaa, niin että 
niiden henki voisi pelastua. 

 
I Kor 5: 5 
Antaa tällaisen yksi saatanan lihan tuhoamiseksi, että henki voi 
tallentaa päivänä Herran Jeesuksen. 

 
Paavali ei halunnut tätä henkilö menettää pelastuksen 

iankaikkiseen elämään, hän tiesi ne suuntasivat alas kohti 
mahdollisuutta kieltää Kristuksen. 

 
Voit menettää iankaikkisen pelastuksen 

 
Raamattu on selvää, että ihminen voi menettää pelastuksen 

iankaikkiseen elämään, mutta se ei ole kuin monet luulevat. Et 
menetä pelastuksen iankaikkiseen elämään, koska olet syntiä jälkeen 
henki syntyi uudelleen. (Olemme kaikki syntiset ja jäävän kuin 
Raamattu sanoo.) Ihmiset kysyvät minulta, kuinka menetämme sal-
tystä iankaikkiseen elämään, ja olen kertonut heille, että henkilö tekee 
käänteisen miten ne saadaan iankaikkinen elämä. Tässä on esimerkki 
kieltää Jeesuksen: Jos saatettiin ampumalla ja kertoi tuomita 
Jeesuksen, tai usko Jeesukseen, tai ammutaan, sinun on parasta 
tehdä sitä. Menetät ikuisen pelastuksen ja on nimesi iski Karitsan 
Elämän Kirjaan. Tämä on esimerkki "kuva" meidän täytyy ymmärtää, 
miten ihminen menettää iankaikkisen pelastuksen.  Joten aina pitää 
kiinni tunnustuksesi tai Sitoutuminen kuka Jeesus on. 

 
(Elokuva mekaniikka pelastuksen tällä sivustolla paljastaa 

raamatullisesti, todisteita, miten henkilön henki on syntynyt 
uudelleen kautta liiton lupaus.  Se on todellinen ja jos maksat 
huomiota voit tuntea sen  tapahtua. En aio mennä yli kaikki 
opetus täällä  saat tietoa on elokuva tai kirjallisia osioita tämän 
sivuston. Koska kokemus minulla vain osittain yhteisiä, tiesin 
Herra istutetaan minulle pelastuksen iankaikkiseen elämään on 
hyvin yksinkertainen, ratifioinut ristillä Jeesuksen perustamalla 
liiton. Se toimii joka kerta, ja joka toinen muoto pelastuksen 
kautta tahansa teosten meidän puoleltamme on tehdä kaikki eri 
salvations lisäksi ikuisen pelastuksen.Ikuinen on Kristuksen 
työstä ristillä ja kaikki 
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muut pelastuksen tässä elämässä ovat meidän osallistua tai 
treenata avulla Kristuksen Raamattu paljastaa.) 

 
Laki ei voinut tehdä sitä 

 
Voit synti on rikkoa Jumalan lakia ja rikkoa Jumalan lakeja on 

syntiä.Raamattu on selvää, että Jeesus, mitä laki ei voinut tehdä. 
 
Roomalaiset 8: 3 
Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta 
heikoksi tullut, Jumala teki, lähettämällä oman Poikansa 
syntisen lihan kaltaisuudessa, ja synnin tähden ja tuomitsemalla 
synnin lihassa: 

 
Säädökset 13: 39 
Ja hänelle kaikki, uskovat ovat perusteltuja kaikesta, mistä te ei 
voida perustella Mooseksen lain. 

 
Näemme siis, että jos lakia ei voisi antaa meille 

iankaikkisen elämän (se on lahja, ei ansainnut), Meidän pitäisi 
myös nähdä, että lakia tai syntiä, ei voi ottaa pois iankaikkisen 
elämän.Katkeaminen lain (sin) ei voi sellaisenaan viedä meidän 
iankaikkisen pelastuksen, koska meidän iankaikkisen 
pelastuksen (lahja) on Jeesus, ei laissa. 

Syntiä voi kuitenkin auki niin monia ovia vihollinen että henki voi 
tulla ja ohjata joku niin paljon, että se aiheuttaa sen, että henkilö 
tuomita Jeesusta.Henki ylpeys voi olla tappaja tässä tapauksessa. 
Tämä on epäilemättä osa "miksi" Paavali kääntyi henkilö yli saatanan 
lihan tuhoamiseksi, jotta ne eivät joutuisi kokonaan osaksi menettää 
ikuisen pelastuksen. (Haluan pistää tänne, että jos ihminen on 
hallussa tiettyjä alkoholijuomia, henki voi puhua läpi ihmisen ja 
tuomita Jeesuksen. Tämä ei tarkoita henkilöä tuomitsi Jeesus - 
Jumala tietää henki teki sen. On merkittävä ero.)  

Kun Herra sai tätä kuvaa (erottaminen ikuisen pelastuksen 
pelastuksen me treenata) istutettu minuun, hän avasi paljon 
"motiivit" kirjoituksista. Olen jo antanut teille yksi noin "miksi" 
Paavali luovutettiin henkilö Saatanalle lihan tuhoamiseksi. (On 
enemmän "motiivit", joka on uudelleen vealed minulle tällä 
sivustolla.) 

� Se oli sen jälkeen toteutumista tämän erottamisen 
pelastuksen iankaikkiseen elämään pelastuksen tässä 
fyysisessä elämässä että Herra näytti minulle, että minulla oli 
pelastuksen kypärä päähäni. Olin järkyttynyt ja ei ollut pyytänyt 
sitä tai haetaan se. Tässä on jotain jo päällä: 
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Jumala puhui minulle takaisin ulos unelma, "Se on ylpeyttä 
heidän ajatella he voisivat tietää mitään, ei saa sitä minulta!" 

 
� Minulle on kerrottu, että tiedän, miten vihkimistä 

Karitsan tapahtuu, ja että ymmärrän mekaniikka ikuisen 
pelastuksen. Kaikki muu on, "Tiedän vain osittain!" 
 On vaarallista ajatella tiedämme jotain ilman Herran 
paljastamatta, että me tiedämme sen, mutta on lukuisia ihmisiä, 
jotka luulevat tietävänsä paljon asioita koskevat paljon aiheita. 
Useimmat eivät ymmärrä, että he ovat vain kävely malleja he 
kasvoivat in Meidän täytyy puhua näistä väärin pat-tiirat sekä 
oikeus kuvioita tai meillä ei ole kokonaiskuvaa. Se on tavallaan 
kuin silloin Herra sanoi minulle, "Sinun täytyy tietää, mitä 
Raamattu ei sano mitä se ei sano." Joten jos emme tiedä väärä 
malleja, emme oikeastaan näe koko kuvaa oikealla malleja.  
Herra on osoittanut, miten vakava se on. 
Kun aloin kirjoittaa tämän artikkelin, on ministeriön kokouksessa 
12.20.2009, saimme sanan "Puoskari" joitakin ohjeita. Jumala 
ei ole kriittinen tässä vaan paljastaa totuuden. Että totuus voi 
vapauttaa meidät, jos me annamme sen. yleensä, Charlatans 
ihmiset virheellisesti väitetään olevan erityisiä tietoja tai taitoja. 
Going takaisin sanan alkuperä, se tarkoittaa liikkuvaa myyjän 
pitäisi korjaustoimenpiteitä. 

Olin sitten annettiin unelma 24.12.2009 ja yhtäkkiä tajusin 
Herra oli antanut sen käyttää tässä artikkelissa, koska olin 
katsot charlatans. 

 
� Tämä oli hyvin pitkä kohtaus ihmisiä ohjataan muiden 
ihmisten. Ohjaimet olivat kaikki pukeutuneet rennosti, kuten ne 
niitä valvoa.  Ihmiset ohjataan olivat vankilassa mutta ei ollut 
baaria. Vuonna kohtaus olin ohjataan ensin, mutta sitten tuli 
pisteeseen, jossa en enää määräysvaltaa muiden ihmisten (I oli 
vapautettu!).Kohtaus jatkui ja pidin katsella ihmisiä on 
kontrolloituihin muita ihmisiä, jättäen heidät tähän 
näkymättömään vankilassa. Suurimman osan ajasta se oli kaksi 
ihmistä ohjaa yksi tai kaksi muuta henkilöä. Se oli kaikki vain 
siellä täällä eri aikoina koko väkijoukon, joka näytti olevan 
pihalla. (Kun heräsin kohtaus tajusin että valvojat eivät 
järjestettiin ja hän ei todellakaan ole mitään valtuuksia voidaan 
valvoa kenellekään. He tekivät omia juttujaan ja he olivat 
“charlatans!”) 
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Pelkkä Puhe 
 

Jumala sanoo: "Tehkäämme syystä yhdessä!" Tämä 
varmasti kertoo meidän täytyy käyttää mieltämme. Olen 
sanonut monta kertaa, että jos kristityt käyttävät ajatustaan 
enemmän eikä vain olettaen asioita, he ymmärtävät, että ne 
ovat vääriä idea tai väärää oppia elämässään. Olen päättänyt 
kutsua tämän jakson Plain Talk koska tällä suuntaan Herran, 
minun tarkoitus on paljastaa joitakin näistä kohtuuton ideoita ja 
kohtuuton asioita ihmiset sanovat.   Koskee Pyhän Hengen 
opetusta kykyä, Herra sanoi, "Jos jotain yhtäkkiä iskee olevan 
yksinkertaista ja järkevää, se on totta."   "Järkeä" on tekemistä 
käyttäen mielemme ja asettaa asioita yhdessä. 

Kristityt ovat vakava ja ei ole tilaa virheille. Olin tallentanut 
ole, koska pastori todella tiesi ja ymmärsi miten pelastuksen 
iankaikkiseen elämään teoksia, mutta koska johtava Pyhän 
Hengen. Mitä jos tämä mies ei ollut totellut Jumalan johtava? 
Jumala haluaa tätä ongelmaa korjattu. 
Minulla oli Herra kertoa vuotta ja vuoden kuluttua hän opetti 
minulle Mechanics pelastuksen iankaikkiseen elämään, että 
tyttäreni silti ei tallenneta ollut Hän ei tullut elämääni. On erittäin 
todennäköistä, että vielä tänäkin päivänä he silti ei voi tallentaa. 
Olen velkaa Herra! 

Aloitan yksi skenaario, joka on melko yleinen. On monia 
kristittyjä, jotka uskovat kuolinvuoteellaan tunnustuksista. 
Kuitenkin jotkut näistä samoista ihmisiä kuin kuolinvuoteellaan 
tunnustus tilanne sanovat, että joku ei oikeasti tallenneta 
(iankaikkiseen elämään), koska ei ollut muutosta elämässään; 
he eivät päästä eroon jonkinlainen synnin elämässään. Nämä 
kaksi ideat eivät vastaa toisiaan. Jos aiomme uskoa molemmat 
ajatukset ovat totta meidän pitäisi tappaa henkilö, joka on 
tehnyt tunnustuksen välittömästi ennen kuin ne ehtivät tehdä 
syntiä. Ajattele sitä! 

Eroon synnin (jälkeen ilmoitus toiselle henkilölle kuka Jeesus 
on) ei tuo pelastusta fyysisen. Se sulkee ovet vihollinen 

ihmiskunnan.   Jumala haluaa kaikkien tähän!  Mutta ihmiset sanovat 
sinun täytyy päästä eroon synnistä (jälkeen ilmoitus kuka Jeesus on 
toinen henkilö) tai et ole tallentanut iankaikkiseen elämään on 
pelastuksen teoksia teologian. Paavali oli selvä: pelastus 
iankaikkiseen elämään ei ei tai tekomme vaan Jeesuksen Kristuksen 
kautta. 

 
Gal 2: 16 
Tietäen, että ihminen on ole perusteltua jonka teokset lain 
(synnittömyyden), vaan uskosta Jeesukseen Kristukseen, 
vaikka meillä on  
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uskoi Jeesukseen Kristukseen, että me voidaan perustella usko 
Kristukseen, eikä lain teoista: Sillä lain teoista mikään liha on 
perusteltu. 

 
Paavali vastusti ajatusta lain tai puuttuminen synnin, mikä 

säästää. 
 
Gal 5: 4 
Kristus on tullut mitään vaikutusta teille, kuka teistä ovat 
perusteltuja laissa (ei syntiä) olet joutunut epäsuosioon. 

 
Virhe ei ymmärrä missä pelastuksen iankaikkiseen 

elämään istuu mahdollistaa vääriä ideoita valuu meidän 
ajattelu. Olen kuullut pastorit sanovat ihmiset joutuvat helvettiin, 
jos he eivät saa syntiä pois elämästään, joka on pelastus 
iankaikkiseen elämään tekojen.Raamattu sanoo kaikki ovat 
syntiä tehneet ja jääneet, niin näemme näitä hyvin pastorit ovat 
syntiä elämässään ja omien oppi he eivät tee sitä. 
Ajattele sitä! 

 
Pelastuksen tottelemalla Jumalan 

 
On toinenkin tyyppi perustelu (pelastuksen), joka tulee läpi 

työt, kautta tottelemalla Jumalan! 
 
James 2: 25 
Samoin myös ollut Raahabista portto vanhurskaaksi teoista, 
kun hän oli saanut sanansaattajat, ja oli lähettänyt heidät pois 
toisella tavalla? 

 
Raahabista (ja hänen talo) sai fyysinen pelastuksen palkita. 

 
Joshua 6: 17 
Ja kaupunki on kirottu, vaikka se, ja kaikki jotka ovat siinä, että 
Herra: vain Raahabista portto on elää, hän ja kaikki, jotka ovat 
hänen kanssaan talossa, sillä hän piilotti sanansaattajat että 
lähetimme. 

Nooa sai fyysisen pelastuksen (ja kaikki, jotka olivat hänen 
talossaan) läpi hänen uskonsa Jumalaan ja sen kautta omia 
teoksiaan, hänen kuuliaisuutta. Se kaikki toimii yhdessä. 
Näemme on perusteltua, tyyppi fyysisen pelastuksen kautta 
tottelemalla Jumalan. 

Olen jakanut kaksi perusteluja tai salvations Raamatussa, 
mutta mitä tästä tyypistä fyysisen pelastuksen meidän 
aikanamme? Miten haluaisit olla Herraa sanoa tämän teille? 
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� Oma olotila on niin makea tuoksu, ilahdutti teitä, koska 
olette MINUN.  Asuminen olotila tuo siunauksia tunne 
maailmalle. Tämä johtuu siitä, että pidän sinua käsissäni ja 
pitää sinut. Olen antanut teille sydäntä olla erillään 
maailmasta.Maailman tarjoukset eivät kestä. Todellinen 
kauneus on minun tekemä. Se ei ole mitään ihmisen luomia. 
Saatana yrittää häiritä sinua kiillottaa mutta se ei toimi teille 
kaikille.Maailma on vinossa ulos liiskata, pois paikoiltaan. Pysy 
kaukana häiriötekijöitä. keskittyä. Pidä keskittyä minuun. 

 
Tiedän pari, jotka saivat tämän heidän kultainen 

kokoukseen. Nämä ovat samoja ihmisiä, jotka Herra toimitettu 
hurrikaani iski Houston 09.13.08. elävät vain jalkapallokentän 
pituus lahden heidät oli käsketty siirtymään tiettyyn 
kaupunkiin.Herra jopa kertoi heille mitä kokoa hurrikaani olisi ja 
että ne eivät kertoa ihmisille, että Hän paljastaa kenelle Hän 
paljastaa. On selvää minulle, että Herra halusi esittää kuvan 
hän pystyisi suojelemaan morsiamensa läpi hänen 
tottelevaisuutta.Mies sanoi, että he ovat menettäneet 
liiketoimintansa jos niitä ei totellut.  Herra ei antanut valita, 
missä he olivat liikkua. Heidät pelasti paljon ahdistusta tässä 
elämässä. He olivat perusteltuja, tallennettu fyysinen, aivan 
kuten jotkut Raamatun pelastivat heidän tekonsa, heidän 
kuuliaisuuteen, ja se tapahtui tänä päivänä. Tämä ei ollut 
"tallenneta iankaikkiseen elämään" mutta "tallennetaan 
fyysiseen" perusteltua uskonsa kautta ja aikaisemmat toko! 

Mitä he olivat tehneet? He alkoivat kävellä "mekaniikka 
miten kävellä kuin Herran morsian." He olivat eroon kolme sijaa 
linkki, tulevat ulos kirkosta linkki, ja mikä tärkeintä alkoivat 
jälkeensä "Hengen asioita!” linkki Heillä oli Kultainen Kokoukset 
linkki ja kuten näette lukemalla heille sanaa, Herra on mieltynyt 
heihin. He olivat sallineet Herra rakentaa suhde heidän että 
tulee mitään muuta keinoa. Tämä johtuu siitä, se on Herran 
suunnittelu! 

Olen kertonut tämän tarinan, koska kristityt täytyy nähdä, 
että on perusteltua, pelastuksen, joka voi tulevat fyysiset 
totellen Herran ääni tässä päivässä.  On tärkeää oppia 
mekaniikka "Fyysinen pelastuksen" sekä "mekaniikka ikuisen 
pelastuksen." Molemmat tarvetta kävellä sisään näinä 
viimeisinä päivinä. On tärkeää, että kristityt toteuttaa 
Herra tuo esiin morsiamensa ja heidän täytyy päästä mitä hän 
tekee nyt, tässä päivässä. Kun Jumala vapautti Israelin 
Egyptistä, ihmisiä oli päästä virtausta mitä Jumala oli 
tekemässä. Kun he pääsivät ulos virtauksen, asiat menivät 
pieleen. Se on 
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Sama nyt. Hän ilmentää Hänen tahraton morsiamensa, 
kristittyjen täytyy saada Hänen virtaus. Herra on kuitenkin 
paljastanut, että harvat tietävät sen! 

Meidän kristittyinä täytyy oppia pitämään kaksi eri 
perusteluja, kaksi eri pelastuksen, erilliset. Numero yksi on 
ikuinen perustelu (ikuinen pelastus) Jeesuksen Kristuksen 
kautta; numero kaksi on meidän fyysinen perustelut 
pelastukseksi fyysisessä maan päällä. Onko tämä pari olen 
kertoivat synnitön? Ei enemmän kuin sinä tai minä olemme 
synnitön! Kuten Herra on sanonut, meidän kristittyjen täytyy 
keskittyä Brideship (ei sin)! Jos vihollinen voi pitää silmät 
keskittyi syntiä, niin emme koskaan keskitymme Brideship, se ei 
ole mahdollista keskittyä molempia samaan aikaan!Pääpaino 
on olla Brideship ja keskittyä synti on otettava toinen istuin. 

 
tuomiot 

 
Herra haluaa tuomioita lopettaa. Minulla on ollut ihmisiä 

kertomaan minulle he luovuttivat, koska he laskivat takaisin 
syntiin täytettyään siitä. Jotkut jopa luulevat joutuvat helvettiin, 
koska se on saarnattu heille näin. Se on surullinen, koska he 
eivät pidä avainta heidän sydämensä, että Jeesus on tosi 
Jumalan Poika ja että Hän kuoli heidän. Mistä tämä väärä 
käsite iankaikkisen pelastuksen meidän tekomme tulevat? Oliko 
se innoittamana kirkko tai itse paholainen? 

Python henki on ollut kukoisti kanssa "pelastuksen 
iankaikkiseen elämään" kautta toimii. Muistan vuosia sitten kun 
Herra käsitteli minulle visio annettu nauhalle ja jakaa joitakin 
kirkkoja, joissa henkilö vietiin helvettiin. Helvetissä oli 
Erikoismallisten kiduttaa niille, jotka eivät saa aloittaa tai 
lopettaa niiden Jumalan antamia ministeriöt.Mies kävi meidän 
kokouksiin halusi pelata nauhan, mutta Herra pysäytti minut 
antaen sen tapahtua paljastaa se oli python kokemus tämä 
henkilö oli.Herra käsitteli minua paljastaen alitajunnan antamaa 
kuvaa pythonic kohtaus oli, että henkilö on menossa helvettiin, 
jos he eivät lopettavat Jumalan antama puhelun. Silmäni olivat 
yhtäkkiä avattiin kaikille tuomita olla-lievers on ihmisen 
kokemus!  Tämä oli pelastuksen teokset ja se tuodaan kirkkoon 
kautta Python kokemus. 

Kirkko on yleensä tietämätön Python henkeä. Ei tiedä 
missä pelastuksen iankaikkiseen elämään istuu kuuluu mitä 
antaa Python toimia tietämättään. Meidän on ymmärrettävä, 
että ei tuomita Kristuksessa Jeesuksessa ja kävelemään Häntä 
morsiamensa, hänen yhteys, meidän ei pitäisi olla 
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tuomitseminen meihin joko. On olemassa tapoja puhua ja tehdä 
asioita oikein ilman tuomitseminen meidän puoleltamme. 

Kuten sanoin, Herra haluaa tuomioita lopettaa. Minulla oli 
nuori mies ottaa yhteyttä ja kertoa minulle tietyn synnin 
elämässään, että hän pyrkii poistamaan. Hän toi esille 
Raamatun: 

 
I John 1: 9 
Jos me tunnustamme syntimme, Hän on uskollinen ja 
vanhurskas, antaa meille synnit ja puhdistaa meidät kaikesta 
vääryydestä. 

 
Hän kertoi minulle, että hän ei voinut mennä hänen pappi 

tai he heittää hänet ulos kirkosta.  Katso tuomitseminen Herra 
puhuu!   Joka tapauksessa, hän tunnusti syntinsä minulle ja 
minä kerroin hänelle Herra pelastaisi hänet. En ole varma 
kuinka kauan, mutta mielestäni se oli neljä tai viisi kuukautta 
myöhemmin ylitimme polkuja uudelleen ja nuori mies kertoi 
minulle, hän oli ollut ongelmia synnin, koska puhelun.Herra oli 
antanut hänelle!Liiton lupaus, että on tekemistä "pelastuksen 
fyysinen" toimi. 

 
Liiton Lupaa 

 
Meidän kristittyinä täytyy ymmärtää käsitteen liiton lupaa 

itsenäiseen työskentelyyn  eikä olettaa jotain, koska yksi heistä 
työskenteli elämäämme. Tässä on pyhien jotkut pastorit 
käyttävät viittaavat siihen, että jos olet tehnyt tämän voit saada 
iankaikkisen elämän. 

 
Johanneksen ilmestys 3: 20 
Katso, minä seison ovella ja kolkutan: jos joku kuulee minun 
ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen, ja sup hänen 
kanssaan, ja hän minun kanssani. 

 
Kun olin noin 8 tai 9-vuotias, minun kaksi veljeä ja minä 

häiritsevää äitimme sunnuntaina. Hän yritti lukea sunnuntain 
sanomalehden ja oli mennyt pois meidän pickup lukea sitä. 
Seurasimme häntä ulos, silti häiritsevän häntä. Hän alkoi pian pickup, 
sanoi hän oli lähdössä, ja suuntasi tiellä. Koska nuori, luulin että hän 
oli lähdössä hyvä ja juoksin noin kahdeksasosa kilometrin etelään 
meidän maatilalta ylityksen puro. Minä huusin Jumalalle tuoda hänet 
takaisin, etsien Häntä kaikesta olemuksessani.  � Kuulin äänen 
sanovan, "Mies on summa hänen kokemuksia!" 

Kanssa, että lähdin takaisin taloon, ihmetellen! En tiennyt, 
että se oli Herran aikaa. Aloin ymmärtää, että jotkut 
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ihmiset Tiesin jotka näyttivät olevan oma lehmä ojassa, niin 
sanotusti, oli ollut jotain tapahtuu heidän elämänsä saa heidät 
toimimaan miten ne toimivat. Olen nähnyt tämän, kun olin 
koulun johtokunnan ja läpi elämäni. Tietäen tämä on auttanut 
minua olemaan enemmän anteeksi kohti tiettyjä ihmisiä tietäen 
on syytä he ajattelevat tällä tavalla tai toimia tietyllä tavalla. 

Syy olen tuonut esille tämä kokemus on, koska tiedän että 
oli tekemistä etsivät Herraa koko sydämestäni ja Hän vastasi 
minulle, mutta en ollut tallentanut, henkeni ei uudestisyntynyt 
kunnes olin lukiossa. 

Minulla oli "Avoin (ed) oven (ja)" Minä tulen hänen 
luokseen, ja sup hänen kanssaan, ja hän minun kanssani,”   oli 
tapahtunut elämässäni ennen liiton lupaus iankaikkisesta 
elämästä oli työskennellyt elämässäni. Jotkut sanoisivat se ei 
ollut Jumala puhui minulle siitä, mitä sanottiin. Tiedän, että se 
oli ja hänellä oli jotain paljon tärkeämpää kertoa minulle kuin 
mitä olin rukoillut. (Mitä minä rukoilin siitä ei ollut edes todellista, 
äitini ei ollut jäljellä!) Hän on tehnyt tätä paljon elämässäni. Hän 
tekee sen sinun myös-aiheuttavat suuren rakkautensa sinulle ja 
hyvinvointia. Kun etsit Häntä kovaa ja sinä avaa oven Hän voi 
kertoa teille jotain hieman erilaista kuin aiheesta olet. Jos 
lapsesi tarvitaan tietää jotain, mutta ne olivat ei kuuntele 
ollenkaan saakka tietty hetki, voisitteko kertoa heille, mitä he 
tarvitsevat tietää sillä hetkellä, kun he kuuntelivat? Tässä 
näemme Herran rakkautta. Tämän vuoksi myös kristittyjen 
täytyy oppia tekemään kultaisen Kokoukset ja, "... avaa oven,”  
säännöllisesti. linkki 

Näemme tästä kokemuksesta ja nuoren miehen kokemus, 
jossa hän kutsui minut tunnustamaan syntinsä, että liiton lupaa 
työtä itsenäisesti. On erittäin tärkeää nähdä liiton lupaus, joka 
antaa "ikuisen elämän" toimii itsenäisesti liiton lupaa, että 
"antaa elämän tässä fyysisessä elämässä!” 

 
Ei helvetissä! 

 
Tässä on toinen väärä oppi, että haluan käyttää 

johdattavat tärkeä seikka. Olin ystäväni minuun yhteyttä 
sähköpostitse ja puhelimitse. Keskustelun kävi ilmi, että hänellä 
oli vastustamaan muutamia ihmisiä hän tietää, joitakin 
tunnettuja miehiä, jotka kuuluvat osaksi eri muunnelmia: 
jokainen on tulossa tallennetaan ennen kaikki on ohi, koska ei 
ole ikuista helvettiä. Myöhemmin meidän sähköpostiisi 
keskustelun hän kertoi 
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että hän oli kutsutaan paljon asioita 
ja että yksi oli jopa kertonut hänelle, 
että hän oli menossa helvettiin! 
Oho! Tässä on yksi näistä ihmisistä 
sanovat, ettei helvettiä ole, mutta 
kertoo jollekulle ne eivät mene 
sinne. Kai voisimme kutsua että ei 
brainer, kirjaimellisesti. Puhuminen 
ilman ajattelua on huono, mutta 
opetus ajattelematta on huonompi. 

 

(�Todistan selvästi on helvetti kun näin sen taivaasta.) 
 

Mitä haluan pistää tänne jotain Herra sanoi minulle, kun 
Hän opetti minulle ikuisen pelastuksen. hän sanoi, "Saavat 
henki syntyi uudelleen ja sitten voin työskennellä niitä 
sisäpuolelta!” Hän myös kertoi minulle koskaan olettaa 
mitään pastorin (edes isoja nimiä) on tallennettu. On pääsivulla 
Tämän sivuston on  linkki sen todistuksen pastori Jericho joka 
oli saarnannut, johti ihmisiä rukouksessa pelastuksen, ja kastoi 
monia selville, että hän ei tallenneta. Hän oli käynyt läpi kaikki 
tämän itse vielä hänen henki olisi koskaan syntynytkään taas! 
Meidän on ymmärrettävä, että vääriä oppeja kirkko voi tulla 
tästä samalla tavalla, koska 48% uskovilla on henget, jotka 
eivät ole syntyneet uudestaan. (Tiedämme myös, että python 
henki on mukana myös niitä, joiden henget ovat 
uudestisyntyneitä. Niillä on vain pimeyttä heidän altaan. linkki) 

On ero Jumalasta voi työskennellä henkilön sisältä, toisin 
työskentelevät ulkopuolelta. Jos tämä ei ole totta, hän ei olisi 
sanonut, “Saavat henki syntyi uudelleen ja sitten voin 
työskennellä niitä sisäpuolelta!” 

Tämä on suurempi este kuin se näyttää olevan. On 
tärkeää ymmärtää, tai Jumala ei olisi kertonut meille. Nämä 
uskovat jotka keksivät ei helvetti, ei paholaista, ja vastaavat 
ovat varmasti ehdokkaita mahdollisuus henkensä joita ei ole 
uudestisyntynyt. Jumala tietää, emme, vaan meidän olisi 
tunnustettava kaikki mahdollisuudet ja toimia sen mukaisesti. 

 
Lemmikit 

� Vaikka tätä artikkelia kirjoitettaessa Herra antoi minulle  
kohtaus 2010-01-1, jossa ihmiset oli syödä erittäin kovaa karkkia. 
Se oli niin kovaa, että heidän täytyi käyttää takahampaat crack 
sitä, ja mietin jos voisivat. Se oli kuin rock! Se oli kullanvärinen ja 
makeaa (ainakin ulkopuolelta). Vuonna kohtaus se paljasti myös, 
että nämä samat ihmiset olivat tappaa heidän lemmikki.  
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Lemmikit olivat vaaleahkot (dingaling ajattelu) ja vähän kultaa 
sekoitetaan hiuksiaan. Tajusin kohtaus oli tekemistä tämän 
artikkelin ja itse asiassa annettiin sen. Jumala oli 
yksinkertaisesti paljastaa symbolisesti mitä kristityt on tehtävä! 

 
Puhdistettu pelastuksen tiedot liittyy kullan väri ja tämä tieto on 
"ah niin makea" varten todellinen yhteyshenkilöiden Herran! se 
on vapauttaa ja niin luja kuin kallio! Syynä pieni määrä kultaa 
lemmikit vaaleahkot hiukset on tekemistä pienen totuuden 
ihmiset ovat heidän oppinsa pelastuksesta. Eriarvoisia (lahkot) 
on omat keinonsa (lemmikit) pelastuksen iankaikkiseen 
elämään. Seuraavassa on muutamia: 

 
Jotkut kirkot sanovat sinun täytyy olla jäsen seurakunnan saada 
iankaikkisen elämän. "Pelastus iankaikkiseen elämään 
tekojen.” 

 
Jotkut sanovat sinun täytyy nauttia niiden erityisen ehtoollisen. 
“Pelastus iankaikkiseen elämään tekojen.” 

 
Jotkut ihmiset sanovat sinun täytyy harjoitella sapattia 
lauantaina tai olet menossa helvettiin.  “Pelastus 
iankaikkiseen elämään tekojen.” 

 
Lista voi mennä ja. Nämä ihmiset ovat saaneet pois, mitä 
Jeesus antoi ristillä ja että iankaikkinen pelastus on kaikki 
Hänessä! 

 
I Corinthians 1: 18 
Sillä saarna rististä on niille jotka kadotukseen hullutus, mutta 
meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. 

Lemmikit täytyy tehdä, ja tässä on ote artikkelista:  
"Ensimmäistä kertaa Herra näytti henkilön opillista pet Hän 
paljasti, että se oli oppi (uskomus) henkilö (omistaja tai haltija) ei 
halua luopua. Täällä on koros-koon, että sana "oppi" voitaisiin 
kääntää "opetus", mutta tässä tapauksessa oppi (joukko 
ajatuksia tietystä aiheesta) ei ollut koskaan opetettu tämä 
henkilö. Se oli jotain tähän Christian olivat kasvaneet tai 
kasvanut, koska se tapahtui, harjoiteltu, kuten "miten teet sen" 
vuosia. Se oli jotain he halusivat uskoa, mitä he halusi pitää 
kiinni. Niinpä näemme korrelaatio haluavat 
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pitää jotain että ei ole totta, ja haluavat  pitää lemmikki.” Lue 
koko artikkeli. 

 
Vuonna kohtaus kävi ilmi, että ne, jotka söivät karkkia oli 

myös tappaa heidän lemmikki. Se on täydellinen paketti. Et voi 
jollakin tekemättä muita ja ovat Jumalan toivottuja tuloksia! 

 
Oikea puoli Armoa: 

 
Vuonna ministeriö kokous 27.12.09, kerrottiin, että Herra 

oli sanonut, "Oikealla puolella armoa" henkilökohtaisessa 
Golden-kokoukselle.Henkilö raportointi vei sitä jotain Herra 
aiotaan opettaa meitä ja johtaa meidät. Emme tiedä, miksi 
Herra oli sanonut, "Oikealla puolella armoa,” mutta olimme pian 
selvittää lisää! On 01.2.2010, sain siitä Patrice Euroopassa 
(kursiivilla): 

 
“Valmista Morsian!!! 

 
 Jeesuksen sanat tuli minulle "Pysykää 
minussa ja minun sanani." Myös 
huomasin selvästi, että Herra lähettää 
aalto Armoa ja uskovan (pelastuksen) 
ja uskovia pyhittää itsensä takaisin 
luokseen kun he ovat unohtaneet 
ensirakkaus” 

Tämän nähdessään, tilanteet olin kirjoittanut tämän 
artikkelin alkoi vilistää mielessäni. Se yhtäkkiä löi minua että 
charlatans Herra on rakentanut kuvan tässä artikkelissa ovat 
varmasti  tietämättään väärälle puolelle Armoa. Varsinkin ne, 
jotka kertovat ihmisille he joutuvat helvettiin, koska synnin. 

 
Herra paljastaa Halun: 

� Herra antoi minulle toisen 
kohtaukseen 01.02.2010, sijoittaa 
tässä artikkelissa. Olin ajatellut olin 
tehnyt. Vuonna kohtaus näin kohtaus  
Kultainen Lattia antanut meille vuosia 
sitten, jonka kristityt ovat kävellä. Se 
lattian, joka paljastaa meidän täytyy 
huomioida kolmeen tärkeimpiä kohteita 
koko ajan, tai me 

voi kompastua meidän kävellä Herran kanssa.Golden Floor oli 
päällekkäin kautta mies hänen jalkansa ja hänen sydämensä 
alueella. Tiesin, että Herra oli paljastaa kuinka tärkeää  
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Oikein jakelee Sanan "Tallennettu” on hänelle ja meille.  Herra 
haluaa meidän ymmärtävän eron ikuisen pelastuksen, 
fyysinen pelastus,  ja miten  kävellä sekä,  pitää ne 
sydämissämme, koska Se on arvokkain omassa sydämessään. 
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