Opfordringen
-------------Se, Jesus står ved døren til dit hjerte og slag. Hvis du høre hans stemme
og vil åbne dit hjerte, hans ånd og Guds Ånd kommer ind og bo med din ånd,
og du vil blive ét med dem. De vil hjælpe dig med at løse dette jordiske
liv, så du kan være sammen med dem i himlen for et evigt liv, når din
jordiske rejse ender.
Apostlen Edward
Bibelen Vers: Åbenbaringen 3:20-21; John 14:23, 1 Joh 4:09
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OPEN UP YOUR HEART
-----------------Præcis hvad betyder det at åbne dit hjerte til Gud og sin enbårne

menneskelige søn Jesus? Nå, det er virkelig så nemt, hvis man tænker over
det. Ikke alle, du elsker indtager en særlig plads "i dit hjerte", hvor
glæde, lykke, sorg og endda hjertesorg eller hjertesorg kan opstå?
Når du vælger at elske nogen, du åbner dit hjerte til alle de følelser der
er forbundet med at elske. Det samme sker med Gud. Han ønsker at være i
denne specielle sted, der hedder dit hjerte. Jesus giver os en ny chance
tilbud fra banker på døren til vores hjerte beder os om at "åbne op".
Hej! Vidste du at livet begynder efter vores jordiske rejse ender? Kender
du "The Invitation" fra Gud?
Af hele dit hjerte
----------------Gud sendte Jesus for at minde os igen, at "Himmeriget" er reel. At der er
et efterliv for dem, der vil omvende sig og vende tilbage til Gud. Jesus
var ikke den første til at tilbyde os denne invitation til et evigt liv.
Gud sagde: "Du vil finde mig, når du søger efter ME med hele dit hjerte!"
Jeremiah 29:13
For du kan søge efter Gud af hele dit hjerte, er du nødt til at erkende, at
Gud eksisterer, og træde ind i verden af tro.
"Men uden tro er det umuligt at behage ham, for han, som kommer til Gud, må
tro, at han er [eksisterer], og at han er en rewarder af dem, der flittigt
søger ham." Hebræerne 11:06

Øvelse din tro
------------------Du nærmer dig Gud med hele dit hjerte i tro. Udøve tro betyder at du ikke
har alle svarene. Hvis du havde svarene, vil du ikke nødt til at udøve
tro / håb.
"Nu tro er substansen af ting håbet på, beviser for ting, der ikke ses."
Hebræerne 11:01
"Troen kommer ved at høre, og hørelsen ved Guds ord." Romerne 10:17
Jo mere du ved Guds Ord, desto lettere er det at udøve tro. Kun ved at
udøve tro kan du blive genfødt. De blev først født af en kvinde [kød]. født
Becoming igen betyder, at du er født af Ånden ved at vende tilbage til og
anerkende jeres Gud, vor Skaber.

Du vender tilbage til Gud ved at udøve troen på et barn, ved at acceptere
Guds ord som sandhed.

BLIV født på ny
----------------Mange prædiker at du er født på ny ved at acceptere Jesus Kristus som din
Frelser. Men det er ikke den fulde sandhed om frelsen. Accept Kristus som
frelser må gå videre end blot munden ham som Herre.
Jesus sagde: "Ikke alle, der siger til mig:" Herre, Herre 'træder i
himmeriget, men den, der gør min Faders vilje [Gud] i himlen. " Matthew
7:21
Jesus afviser mange kristne, som hævder, at han er deres frelser. Vi
behøver ikke at gætte hvorfor, fordi Jesus fortæller os, hvorfor i vers 23.
Jesus sagde: "Jeg vil erklære dem [de mennesker, der Kristus afviser], jeg
har aldrig kendt jer; afvige fra mig, du, som praktiserer lovløshed."
Matthew 7:23
JESUS 'VEJLEDNING TIL PAUL
--------------------------Så i Jesu egne ord, ser vi, at netop hævder ham, som frelser med vores
mund, er ikke nok til trods for hvad mange mennesker prædiker. Paul
forklarer King Agrippa i Apostlenes Gerninger, de instrukser, han modtog
fra Jesus.
Jesus sagde: "Jeg vil nu sende dig [til jøderne] for at åbne deres øjne og
gøre dem fra mørke til lys og fra Satans magt til Gud, at de kan modtage
syndernes forladelse og en arv blandt dem, der er helliget ved troen på
mig. " Retsakter 26:17-18
Så i Kristi sind, har du mindst fire ting at gøre for at få din arv, som er
et evigt liv i himlen. Det er opfordringen, jeg taler om.

FIRE FORVENTNINGER Kristi
--------------------------1. Du åbner dine øjne. Dette betyder at du åbner dit hjerte og lytte til
Gud og hans Søn Jesus. At du tager til dit hjerte beskeden nu givet.
2. Du slår fra mørke til lys. Det betyder, at du fokuserer på Guds veje

ikke på mandens måder.
3. Du tænder fra Satans magt til Gud. Dette betyder at du angre jeres
synder og tappe Guds kraft. Det betyder, at du vælger at blive ét med Gud
og hans søn Jesus.
4. Du er helliget ved troen på Jesus. Dette betyder, at du er lavet hellige
foran Guds øjne, fordi du har valgt at tro på Guds enbårne menneskelige Søn
Ð Jesus Kristus fra Nazareth. Din tro er så efterfulgt af lydighed.

Lydighed forventning om Gud
---------------------------"For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne [menneskelige] Son,
at hver tror på ham [Jesus], ikke skal fortabes, men have evigt liv." John
3:16
Sikke en vidunderlig vers er, men hvis du stoppede her i John, ville du
savne beskeden i vers 36.
"Den, der tror på Sønnen [Jesus] har evigt liv, og han, der ikke tror
Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver, om ham." John 3:36
Nogle bibler state sidste del klarere i, at Guds vrede overholder dem, der
ikke adlyder Sønnen. Derfor skal du ikke kun tror på Jesus, men du skal
tro, hvad han lærte og adlyde hans befalinger.

Kendskab til GOD KRISTI tjent
----------------------------Mange kristne er blevet vildledt af falske doktriner og ikke længere kender
Gud, at Kristus forkyndes. Hvad værre er, har de fejlagtigt erstattet
Kristus som deres Gud. Vi ved dette, fordi den menneskeskabte tradition
kaldes "treenighed doktrin" har negeret faktisk lære Jesus Kristus og
Paulus i mange kirker. Lyt omhyggeligt, det er vigtigt.
Jesus sagde: "Den, der tror på mig, tror ikke på mig, men i ham, som sendte
mig." John 12:44
Hvis du er en sand troende i Jesus, du lytter til hans ord, og du er vendt
tilbage tilbage til sin far, vor Gud. Det betyder, at du kender Faderen,
den almægtige Gud, der er kendt som Yahweh, Jehovah, Herren, og som også er
udpeget i hebraisk tekster af de fire tegn YWHW. Herren erstatter YWHW i
bibler til at udpege Gud.

Jesus sagde: "Jeg er stigende til min far og din far, og til min Gud og
jeres Gud." John 20:17
Det er meget simple ord fra Jesus. Han taler om Gud, vi alle tjener,
herunder han selv. Men mange, der tror på treenigheden doktrin, ikke
acceptere disse ord, som de er skrevet. Perverse doktriner nu fordreje og
twist Kristi ord med henblik på ledende folk i helvede. Er det vigtigt at
kende Gud, at Kristus forkyndes? Ja, det er, og apostlen Paulus fortæller
os, hvorfor i 2 Thess. 1:8.
"Når Herren Jesus åbenbares fra himlen med Guds mægtige engle, vil i
flammende ild [Kristus] hævne A) dem der ikke kender Gud, og på B) dem, der
ikke adlyder evangeliet om vor Herre Jesus Kristus. "
2 Thessaloniker 01:08
GET GUDS NAVN HØJRE
-----------------------Syv Bibelen lære:
1. Kristus er vores ypperstepræst. Hebræerne 7:16-17
2. I alle ting, havde Kristus for at blive som hans menneskelige brødre, så
han kunne være et effektivt ypperstepræst. Hebræerne 2:17
3. De, der ikke tror Kristus og adlyder Kristus er virkelig ikke gemt. John
3:36
4. Kristus lærte os at tilbede og tjene kun faderen, "hans Gud og vor Gud."
Matthew 4:10
5. Kristus lærte os at bede kun til Faderen, "hans Gud og vor Gud." John
4:23-24; Matthew 06:06
6. Kristus lærte os, at han var den første af Guds skaberværk.
Åbenbaring 3:14
7. Der er syv Ånder af Gud. Åbenbaring 01:04
"Frygt Gud [som Jesus og Paulus er identificeret som Faderen] og give ære
til Ham, har for time HANS dom kommer, og tilbede ham som himlen og jorden,
havet og fjedre af vand." Åbenbaring 14:07

PAUL IDENTIFICERER Gud som Fader
---------------------------------

Jesus lærte os, at faderen var hans Gud og også vores Gud. Apostlen Paulus
lærte os det samme om Gud i 1 Korintherbrev kapitel 8!
ONE Gud Fader
"Der er ingen anden Gud, men én. For selv om der er såkaldte guder, både i
himlen eller på jorden (som der er mange guder og mange herrer), men for os
É
Der er kun én Gud, Faderen, om hvem alle ting, og vi for ham, og
ONE Herren, Jesus Kristus
En Herre Jesus Kristus, gennem hvem alle ting, og gennem hvem vi lever. "1
Kor 8:4-6
Det betyder, at vi er af Gud og skabt af ham, men vi lever i Kristus Jesus
og ved troen på Kristus at vi er lydige mod Gud.
Det er vores tro på Kristus, der tager
hjerte. Når vi opererer i tro, uden at
døren til vores hjerte åbner bredt til
er vores lydighed til Gud, at så giver
verden.

hans ånd og Ånd hans Gud ind i vores
have alle de menneskelige svar,
vores frelser Jesus og hans Gud. Det
os mulighed for at overvinde denne

Blive en IN SPIRIT
---------------------Ånderne af min kone Jackie og jeg blev en-kød. Selvfølgelig var vi ikke
bogstaveligt ét kød, men i åndelig form vi var ét kød. Vi var af samme
sind, den samme ånd og på grund af dette har vi tænkt både på næsten alt.
Vi var ikke robotter. Vi havde begge forskellige meninger til tider, men
stadig, vi var stort set enige.
Fordi vi var ene med hinanden, vi ofte afsluttet hinandens sætninger, og
selv vidste, hvad de andre tænkte længe før nogen ord var talt. Jeg har
ofte kunne høre hendes stemme talte til mig eller høre hendes sind tænker
om mig. Det samme skete med hende.
Jeg kan ikke helt forklare dette i menneskelig henseende, fordi det er en
åndelig mysterium, der kommer i spil, når en kærlighed obligation er meget
stærk mellem to mennesker. Men mange, der har forpligtet sig til kærlighed
til et helt liv kan bevidne den forundring, at de var af en kød med deres
ægtefælle.

Efter min kone Jackie døde i 2003, kunne jeg stadig høre hendes tanker. Jeg
vidste, hvad hun ville tænke i enhver situation. For eksempel: Når jeg
nåede til en forkert skjorte, jeg kunne selv høre hende i mit sind siger:
"Du kan ikke bære at skjorte med de bukser."

Giv Gud en trofast HEART
---------------------Jackie og jeg kom til dette sted af forundring for
give alle vores hjerte til hinanden. Vores hjerter
utvivlsomt er loyale over for hinanden. Gud ønsker
engageret og loyal hjerte fra dig. Hvis dit hjerte
til ham, vil du blive forbløffet over eventyret HE

at være en kød ved at
blev begået, og
intet mindre end en
er loyal og engageret
vil bringe dit liv.

Guds øjne søger loyale HEARTS
----------------------------------------"For øjnene af Herren [Gud] køre frem og tilbage hele jorden, at vise sig
stærk på vegne af dem, hvis hjerte er loyal [forpligtet] til ham." 2
Chronicles 16:09
Tænk over det! Gud den Almægtige vil vise sig stærk på dine vegne, hvis du
giver ham en loyal hjerte. Det hele starter, når du bare åbne dit hjerte i
tro til sin søn Jesus.

Vi er født på ny gennem Guds ord
----------------------------------------Du finder født sætning igen bliver brugt i Bibelen tre steder: John 03:03,
03:07, og i 1 Peter 1:23. Jesus taler med Nikodemus bekræfter i John 3:03,
at du bliver nødt til at blive født på ny at komme ind i Guds rige. I John
3:7-8, bekræfter Jesus, at blive født på ny betyder, at du er født af
Ånden.
Peter lærer os, at blive "født igen" kommer gennem "uforkrænkelige Guds
ord."
"Siden du har renset jeres sjæle i at adlyde sandheden gennem Ånden i
oprigtig kærlighed til brødre, elske hinanden inderligt med et rent hjerte,
der er født igen, ikke af forkrænkelige frø, men ubestikkelig, gennem Guds
ord, som lever og overholder evigt. "
1 Peter 1:22-23
____________

PAUL'S FØDT IGEN FORMULA
------------------------"Men hvad siger den?" Ordet er i nærheden af dig, selv i munden og i dit
hjerte. ' (Det vil sige, ord tro, som vi prædiker): at hvis du med din mund
bekender Herren Jesus og tror i dit hjerte, at Gud har rejst ham fra de
døde, vil du blive gemt. For med hjertet tror man til retfærdighed og med
munden bekendelse er lavet til frelse. " Romerne 10:8-10

* To dele PAUL'S genfødte FORMULA
--------------------------------------I) Du med din mund bekender, at Gud oprejste Jesus fra de døde [du tror på
opstandelsen], og
II) Du tror på dit hjerte for Gud's retfærdighed. Du ønsker at gøre det
rigtige i Guds øjne.
Må ikke Miss del II
Mange ministerier fremme en besked om, at alt hvad du skal gøre er at
"munden", at Jesus er din Herre og frelser, og du derefter har evigt liv.
Du kan nu se, at Jesus prædikede et andet budskab, og at Paulus 'frelse
formel er to dele og ikke kun en enkelt del, hvor du "munden Jesus som din
Herre."
Mange mennesker ignorere del II af Paul's undervisning!
Enhver, der fuldt ud accepterer Kristus vender tilbage tilbage til Gud, vor
Fader, og virkelig kender Gud og det faktum, at Jesus ikke er Gud. De har
ikke tilbede Jesus eller endda bede til Jesus. De adlyder, hvad Jesus lærte
dem: Worship kun faderen, vor Gud, og bed til kun Faderen i Jesu navn. Vi
beder til Gud i Jesus 'navn til ære hans offer på korset, og fordi han er
vores lærer.
Del II er tro i vores hjerter for Gud's retfærdighed. Med andre ord bliver
vi lydige mod Guds retfærdighed standard.

MINIMUM Retfærdighed STANDARD
-----------------------------Jesus Underviser Der er et minimum Retfærdighedens Standard Vi må overstige
Før Indtastning Heaven

Jesus sagde: "For jeg siger jer, at medmindre din retfærdighed overstiger
retfærdighed af de skriftkloge og farisæerne, du vil på ingen måde ind i
Himmeriget." Matthew 5:20
I ovenstående vers klart Jesus lærer os, at der er et minimum retfærdighed
standard at komme ind i himlen. Vores retfærdighed må overstige de
skriftkloge og farisæerne. De har ofte foregav at være retfærdige med Gud,
i stedet men blev onde, de var hyklere.
Retfærdighed betyder blot, du gør hvad der er ret i Guds øjne. Ofte kan
dette sammenholdes som værende det modsatte af hvad der er rigtigt i
mandens øjne. Vi ved, hvad Gud forventer af os, fordi Bibelen fortæller os
alle om Guds karakter og hans sympatier og antipatier.

Forelsket i GUD
-----------------------Mange tror, at Bibelen handler om Jesus, men det er ikke sandt. Disse
mennesker undlader at anerkende Jesus var en anden messenger fra Gud. Den
virkelige historie i Bibelen er en stor kærlighedshistorie om vor Gud, som
skabte os og elsker os så meget, at han ville sende og ofrer hans eneste
menneskelige Son i et sidste forsøg på at give os "The Invitation".
Jesus sagde: "Jeg må prædike Guds rige til de andre byer også, fordi dette
formål har jeg været sendt." Luke 4:43
"For mange bedragere er gået ud i verden, der ikke bekender Jesus Kristus
som kommer i kødet. Dette er en Bedrager og en Antichrist."
2 John 7
For at blive frelst, skal din mund bekender menneskeheden [kommer i kødet],
død på korset og opstandelsen af Jesus.
"Og vi ved, at Guds Søn [Jesus Kristus] er kommet og har givet os en
forståelse for, at vi kan kende ham [Gud, Faderen], som er sandt, og vi er
i ham [Gud, Faderen], som er rigtigt [hvis vi er] i sin søn Jesus Kristus.
Dette [Gud Fader] er den sande Gud og evigt liv. "
1 John 5:20
Hvis du accepterer Jesus Kristus i dit hjerte som frelser, har han bragt
dig tilbage til sin Gud. Du har, ligesom jeg Ð gjorde faldet i kærlighed
med vores Skaber Gud, som søger fællesskab med os. På dette punkt, vil du
blive begejstret om din fremtid evigheden, og du vil vide mere. Du bliver
sulten for Guds ord og vil læse hele Bibelen.

Det var over 31-år siden, at jeg faldt i kærlighed med Gud. Kæmper med
livet syntes ligesom never ending story om min eksistens indtil en dag Gud
rørte mit liv på en måde, som jeg absolut vidste, at han var reel.
Den Invitation beder dig om at erkende, at der er mere gang i dette
jordiske liv, end hvad din menneskelige sanser kan opdage. Der er en anden
side af dette liv, en åndelig side. Medmindre du bliver genfødt i ånden,
kan du ikke begynde at forstå eller for den sags skyld selv opfatter det
fulde sandhed, der findes i dette jordiske liv.
Begivenheder i livet ske af mange årsager, men ofte disse grunde har en
åndelig basis. Gud sendte sin Søn som et sidste offer for synder
menneskeheden. I den proces, forlod Gud os med en mulighed for at træde ud
i tro.
Ude i tro kræver, at vi åbner vores hjerter og lade Guds Ånd og sin søn til
at komme ind i og lære os vejen hjem til vores evige liv. Dette er din
evige invitation og det kan være den eneste du nogensinde vil modtage i
dette liv. Lyt til Gud.
Gud taler
---------"Så de, der frygtede Herren [Gud] talte til hinanden, og Herren [Gud]
lyttede og hørte dem så, var en bog af erindring skrevet før ham for dem,
der frygter Herren, og som mediterer på hans navn." De skal være MINE,
siger Hærskarers Herre, på den dag, jeg gør dem MY juveler, og jeg vil
skåne dem som en mand skåner sin egen søn, der tjener ham. " Så kan du igen
skelne mellem de retfærdige og de ugudelige, mellem den, der tjener Gud og
én, der ikke tjener ham. "
Mal 3:16-18
"Frelsen tilhører vor Gud, som sidder på tronen, og Lammet [Jesus på Guds
højre hånd]." Åbenbaring 7:11
Jesus sagde: "Sandelig, sandelig siger jeg jer, han, der hører mit ord og
tror på ham [Gud, skal Far] har sendt mig, har evigt liv, og ikke komme i
dommen, men har [allerede] gået over fra døden til [evige] liv. " John 5:24
Hvis du kender den Gud, som sendte Jesus, du allerede har evigt liv, og du
vil ikke blive bedømt på tidspunktet for din død.
Jesus sagde: "Og dette er det evige liv, at de kan kende dig [Gud Fader],
den eneste sande Gud, og Jesus Kristus, som du har sendt."
Johannes 17:3

Jesus sagde: "Min lære er ikke min, men hans [Gud, Faderen], der har sendt
mig." John 7:16
Gud
liv
kan
Gud
til

har altid ønsket det bedste for dit liv. HANS invitation til et evigt
ikke bare starte med Jesus. Et udtryk for Guds store kærlighed til dig
findes i Ezekiel kapitel 18. Fra begyndelsen af historien du vil finde
håbet om vores bedste og håbe vi ville vende sig bort fra ondskab og
et liv i retfærdighed.

Retfærdighed bringer os ind i fællesskabet med Gud. Det er, når vi virkelig
blevet hans folk for evigt.
Det er et valg for Gud, i tro, vel vidende at vi er lige rejsende her på en
midlertidig jordisk rejse. Vores stor beslutning på jorden vil være at
acceptere det faktum, at Gud eksisterer, og at livet virkelig overskrider
denne eksistens. Vidste i vore hjerter, at da Jesus genopstod, så vil Gud
genopstå os.
"Lad ikke kærlighed verden eller de ting i verden. Hvis nogen elsker
verden, kærlighed Faderen er ikke i ham." 1 John 2:15
Jesus sagde: "Det er Ånden, som giver liv; kødet gavner intet. Det ord, jeg
taler til jer, er ånd, og de er liv." John 6:63
Jeg er apostlen Edward. Jeg skriver for at nå sjæle med Guds invitation om
et evigt liv. Dette er "Opfordringen" jeg fremlægger her. Men jeg især
skrive til dem sjæle, som hævder frelsen gennem Kristus, men er blevet
vildledt til at tro, at Kristus er Gud.
Mange kristne kender ikke Gud, at Kristus forkyndes. Hvis det er dig, din
evige liv er i spørgsmålet. Du er nødt til at få ret med Gud og afviser
Kirken frafald, der har folk nu bede til og tilbede Jesus i stedet for Gud,
at Jesus selv tjente og lærte os om.
Enhver, der tilbeder Guds søn som "Gud Søn" begår afgudsdyrkelse i Guds
øjne. Sådanne mennesker er ikke rigtig gemt, men i stedet er i "åndelige
varmt vand." Tilbedelse af Jesus er det samme som at tilbede enhver præst
eller pastor. Gud har sagt at have nogen anden gud's foruden ham. Det
omfatter hans Søn.
Studere skrifterne er nævnt i dette kapitel [Opfordringen] meget nøje. Mens
der i Ånden, gav Gud disse skrifter til mig for din skyld. Det gælder for
næsten hver anden kapitel i denne bog også. [Jeg tænker på de syv End-Times
beskeder fra Gud bog, som kan findes online på http://
www.sevenmessages.com. Vær åbne dit hjerte til Guds Ord og lade Jesus
Kristus, vor Mester, bliver det eksempel du følger hele vejen tilbage til

din egen himmelske hjem.
Gør dette og du vil ikke kun elske Jesus og det offer han for vore synder
på korset, vil du også forelske sig i Gud. Du kan kalde ham himmelske Fader
i alle dine bønner.
Apostlen bøn
---------------Himmelske Fader og Gud min bror Jesus Kristus, som er vores lærer, høre min
bøn. Velsign hver sjæl, der læser dette kapitel, og vil åbne deres hjerte
hen til jeres søn Jesus og også til din ånd. Og til alle, som bede bønnen
nedenfor og acceptere din invitation, give dem omvendelse.
Apostlen Edward
Bøn til ACCEPT GUDS OPFORDRING
--------------------------------Gud Fader, jeg accepterer denne særlige invitation af jeres til et evigt
liv i himlen.
Jeg må indrømme, med min mund, at DU oprejste Jesus Kristus fra de døde, og
at han er den første af mange mennesker, der skal genopstå at være sammen
med DIG, som dine sønner og døtre.
Jeg tror i mit hjerte til Retfærdighed, og jeg vil gøre mit bedste for at
leve et retskaffent liv i dine øjne. Jeg vil følge Jesu eksempel og være
trofast mod mit egen død.
Far, jeg takker dig at du og din søn vil blive ét med mig om at hjælpe mig
med at overvinde dette jordiske liv. Jeg ved, at dette vil gøre os enige,
og at din ånd vil bo i mig til at guide min vej hjem. Lær mig dine veje
Herren. [Note: Underskriv og dater din bøn til Gud.

Nøglen til UNLOCK Skriften
--------------------------Hvis du bevare forholdet mellem Gud og Hans født menneskelige Søn Jesus
Kristus lige, vil du forstå din Bibelen og Guds opfordring til et evigt liv
vil blive for alvor. Dette forhold er afgørende for at kunne forstå Guds
Ord. Forsøg ikke at fortolke Skriften bruger treenigheden doktrin, det gør
Jesus til en løgner i sådanne enkle vers som John 8:40 og John 20:17. Det
gør også Paul en løgner i sådanne enkle vers som 1 Timothy 2:05 og 1 Kor
08:06.

