O Invitáronche
-------------Velaquí que Xesús está á porta do seu corazón e bate. Se escoitar a súa voz
e abrir o seu corazón, o seu espírito eo Espírito de Deus virá e habitar co
seu espírito e ten que facer un con eles. Vai ser axudar a superar esta
vida terreo, para que poida estar con eles no ceo para unha vida eterna,
cando remata a súa xornada terreo.
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Executa o teu corazón
-----------------Exactamente o que significa abrir o seu corazón para Deus eo seu fillo

unigênito Xesús humano? Ben, é moi sinxelo se pensar sobre iso. Non todos
que ama ocupan un lugar especial "no seu corazón", onde a alegría,
felicidade, tristura e mesmo mágoa ou desgusto pode ocorrer?
Cando escolle amar alguén, se abre o seu corazón para todas as emocións
asociadas a ese amor. A mesma cousa ocorre con Deus. El quere estar nese
lugar especial chamado corazón. Xesús ofrécenos unha oferta de segunda
oportunidade bater á porta do noso corazón a pedir-nos para "abrir".
Ola! Vostede sabe que a vida comeza despois da nosa xornada terreo remata?
Vostede sabe sobre "O Invitación" de Deus?
Todo o seu corazón
----------------Deus enviou Xesús para lembrar unha vez máis que o "reino dos ceos" é real.
Que existe unha vida despois da morte para os que se arrepender e volver a
Deus. Xesús non foi o primeiro en ofrecer-nos este convite para unha vida
eterna.
Deus dixo: "Ti me vai atopar cando busca por min con todo o teu corazón!"
Xeremías 29:13
Para que busca a Deus con todo o seu corazón, tes que recoñecer que Deus
existe e entrar no reino de fe.
"Pero sen fe é imposible agradar a Deus, pois quen ven a Deus debe crer que
El é [existe], e que el é galardoado daqueles que o buscan." Hebreos 11:6

Exercitar a súa fe
------------------Vostede achegarse de Deus con todo o seu corazón de fe. Exercitar a fe
significa que non ten as respostas. Se tivese as respostas, non tería
necesidade de exercitar a fe / esperanza.
"Ora, a fe é o firme fundamento das cousas que se esperan, ea proba das
cousas non vistas". Hebreos 11:1
"A fe vén polo escoitar, eo escoitar pola palabra de Deus." Romanos 10:17
Canto máis coñeces a Palabra de Deus, o que é máis fácil de exercer fe. Só
a través do exercicio da fe pode facerse nacer de novo. Vostede era
primeiro nacido dunha muller [carne]. Tornándose nacer de novo significa
que é nado do Espírito, ao volver a e recoñecendo o seu Deus, noso Creador.

Vostede retorna a Deus a través do exercicio da fe dun neno, ao aceptar a
Palabra de Deus como verdade.

Nace de novo
----------------Moitos esixen que é nacido de novo, aceptando Xesucristo como o seu
Salvador. Sen embargo, esta non é a verdade completa da salvación. Aceptar
Cristo como salvador debe ir máis alá da simple boca-lo como Señor.
Xesús díxolle: "Non todo o que me di 'Señor, Señor' entrará no reino dos
ceos, pero o que fai a vontade do meu Pai [Deus] nos ceos". Mateo 7:21
Xesús rexeita moitos cristiáns que afirman que é seu salvador. Nós non
temos de adiviñar por que, porque Xesús dinos porque no versículo 23.
Xesús díxolle: "Eu vou declarar a eles [as persoas que rexeita a Cristo],
nunca vos coñecín; afastar-me, ti que practicar a iniquidades".
Mateo 7:23
Instruccións de JESUS AO PAULO
--------------------------Así, en palabras do propio Xesús, vemos que só reivindicando el, como
Salvador coa nosa boca, non é suficiente, a pesar do que moitos esixen.
Paulo explica que o rei Agripa en Actos, as instruccións que recibiu de
Xesús.
Xesús díxolle: "Eu agora enviarlle [ó] gentios para abrir os ollos e
convertela los das tebras á luz, e do poder de Satanás para Deus, para que
poidan recibir perdón dos pecados e herdanza entre os que son santificado
pola fe en min. " Actos 26:17-18
Así, na mente de Cristo, ten polo menos catro cousas a facer para obter a
súa herdanza, que é unha vida eterna no ceo. Este é o convite que eu estou
falando.

CATRO expectativas de Cristo
--------------------------1. Abre os seus ollos. Isto significa que abrir o seu corazón e escoitar a
Deus eo seu fillo Xesús. Que toma para o corazón da mensaxe a ser dada.
2. Vostede volta das tebras á luz. Isto significa que concentrarse en

formas de Deus, non sobre as formas do home.
3. Vostede liga dende o poder de Satanás para Deus. Isto significa que te
arrepentirás dos seus pecados e bater no poder de Deus. Isto significa que
escoller para ser un con Deus eo seu fillo Xesús.
4. Está santificado pola fe en Xesús. Isto significa que son santificado
diante dos ollos de Deus, porque optou por crer en unigênito Fillo de Deus
humano Ð Xesucristo de Nazaret. A súa fe é seguida pola obediencia.

Expectativa obediencia de Deus
---------------------------"Por Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único [xerado humanos
Fillo], que todo aquel que cre n'Ele [Xesús] non pereça, pero ten a vida
eterna." Xoán 3:16
Que versículo marabilloso é, pero se parou aquí en Xoán, vostede perdería a
mensaxe no reverso 36.
"Aquel que cre no Fillo [Xesús] ten a vida eterna, e quen non cre no Fillo
non verá a vida, pero a ira de Deus permanece sobre el". Xoán 3:36
Algunhas Biblias estado a última parte máis clara na medida en que
permanece a ira de Deus sobre aqueles que non obedecen ao Fillo. Polo
tanto, non debe só crer en Xesús, pero ten que crer no que ensinou e
obedecer aos seus mandamentos.

Coñecemento do CRISTO DEUS Server
----------------------------Moitos cristiáns teñen sido enganados por falsas doutrinas e non sei máis o
Deus que Cristo serviu. Peor, eles teñen erroneamente substituído Cristo
como o seu Deus. Sabemos diso porque a tradición sintético chamado a
doutrina da Trindade "ten negado as ensinanzas reais de Xesús Cristo e de
Paulo en moitas igrexas. Escoita con atención, é importante.
Xesús díxolle: "Aquel que cre en min, non cre en min, pero naquel que me
enviou". Xoán 0:44
Se vostede é un verdadeiro crente en Xesús, escoita as súas palabras e
retornou ao seu pai, o noso Deus. Isto significa que coñece o Pai, Deus
todopoderoso, que é coñecido como o Señor, Señor, Señor, e tamén designado
en textos hebreo polos catro personaxes YWHW. Señor substitúe YWHW en

Biblias para designar Deus.
Xesús díxolle: "Eu subo para meu Pai e voso Pai, e ao meu Deus e voso
Deus." Xoán 20:17
Estas son palabras moi sinxelo de Xesús. El fala do Deus que todo serve,
incluíndo el mesmo. Sen embargo, moitos que cren na doutrina da trindade,
non pode aceptar estas palabras como son escritas. doutrinas perversas
agora torcer e distorsionar as palabras de Cristo, coa finalidade de
dirixir as persoas para o inferno. É importante coñecer a Deus, que Cristo
serviu? Si, é, eo apóstolo Paulo dinos por que en 2 Tessalonicenses. 1:8.
"Cando o Señor Xesús for revelado do ceo con poderosos anxos de Deus, como
labareda de lume [Cristo] se vingar de A) a aqueles que non coñecen a Deus,
e B) aqueles que non obedecen ao evanxeo de noso Señor Xesús Cristo. "
2 Tessalonicenses 1:08
Get right Identidade DE DEUS
-----------------------Sete ensinanzas da Biblia:
1. Cristo é o noso Sumo sacerdotes. Hebreos 7:16-17
2. En todas as cousas, Cristo tiña de ser feito semellante ós seus irmáns
humanos, de xeito que podería ser unha eficaz High Priest. Hebreos 2:17
3. Os que non cren que Cristo e obedecer a Cristo non son realmente
gardadas. Xoán 3:36
4. Cristo ensinou-nos a adorar e servir só o Pai ", o seu Deus eo noso
Deus." Mateo 4:10
5. Cristo nos ensinou a orar só ao Pai ", o seu Deus eo noso Deus." Xoán
4:23-24; Mateo 6:06
6. Cristo ensinou-nos que foi o primeiro das creacións de Deus.
Apocalipse 3:14
7. Hai sete espíritos de Deus. Apocalipse 1:04
"Teme a Deus [que Xesús e Paulo identificou como o pai] e de aí lle gloria,
para a hora do seu xuízo chegou, e adoran-que fixo o ceo ea terra, o mar e
as fontes das augas". Apocalipse 14:7

Paulo identifica Deus como o Pai

--------------------------------Xesús nos ensinou que o pai era o seu Deus e tamén o noso Deus. O apóstolo
Paulo nos ensinou a mesma cousa a respecto de Deus en 1 Corintios capítulo
8!
Un Deus, o PAI
"Non hai outro Deus senón un só. Pois aínda que haxa os chamados deuses,
tanto no ceo ou na terra (como hai moitos deuses e moitos señores), pero
para nós é
Non hai un só Deus, o Pai de quen son as cousas e nós a el, e
Un Señor, Xesús Cristo
Un só Señor Xesús Cristo, polo que son todas as cousas, e por quen vivimos.
"1 Corintios 8:4-6
Isto significa que somos de Deus e creado por el, pero vivimos en Xesús
Cristo e pola fe en Cristo somos obedientes a Deus.
É a nosa fe en Cristo que acolle o seu espírito eo Espírito do seu Deus no
noso corazón. Cando atuamos na fe, sen ter as respostas humanas, a porta do
noso corazón se abre para Xesús noso Salvador eo seu Deus. É a nosa
obediencia a Deus que, a continuación, permítenos superar neste mundo.

Tornouse un en espírito
---------------------Os espíritos da miña muller Jackie e eu nos facemos unha soa carne. Por
suposto, non fomos literalmente unha soa carne, pero en termos espirituais,
eran unha soa carne. Nós fomos a mesma opinión, o mesmo espírito e por iso
pensamos iguais en case todo. Non estabamos bots. Nós dous tiñamos opinións
diferentes, ás veces, pero aínda así, estaban basicamente dunha mente.
Porque nós eramos uns cos outros, moitas veces completar a frase do outro e
nin sabía o que o outro estaba pensando moito antes de todas as palabras
foron ditas. Moitas veces eu podía escoitar a súa voz falando comigo ou
escoitar a túa mente pensar en min. A mesma cousa ocorreu con ela.
Eu non podo completamente explicar isto en termos humanos, porque é un
misterio espiritual, que entra en xogo cando un vínculo de amor é moi forte
entre dúas persoas. Sen embargo, moitos que fixeron un compromiso de amor a
unha vida pode testemuñar as marabillas que eran dunha soa carne co seu
conxuxe.

Despois de que a miña muller Jackie morreu en 2003, eu aínda podía escoitar
os seus pensamentos. Eu sabía que ela ía pensar en cada situación. Por
exemplo: Cando cheguei á camisa incorrecta, eu ata podería oín-la na miña
cabeza dicindo: "Non pode vestir a camisa coas pantalóns."

Dar a Deus un corazón leal
---------------------Jackie e eu teño a este lugar de marabilla de ser unha soa carne, dando
todo o noso corazón ao outro. Os nosos corazóns foron cometidos e, sen
dúbida, leais uns ós outros. Deus non quere nada menos que un corazón
comprometido e leal con vostede. Se o seu corazón é leal e comprometido con
el, estará sorprendido pola aventura que traerá a súa vida.

Os ollos de DEUS Para buscar corazóns leais
----------------------------------------"Para os ollos do Señor [Deus] executar para alí e para aquí toda a terra,
para amosar-se forte en nome daqueles cuxo corazón é [Fiel cometido] para
el". 2 Crónicas 16:09
Pense nisso! Deus todopoderoso ha amosar-se forte no seu nome se darlle un
corazón fiel. Todo comeza cando acabou de abrir o seu corazón de fe no seu
Fillo Xesús.

Nacemos de novo a través da palabra de Deus
----------------------------------------Vai atopar a frase naceu de novo usada na Biblia en tres lugares: Xoán 3:3,
3:7, e, o 1 Pedro 1:23. Xesús fala con Nicodemos en Xoán 3:03 confirma que
fai falta nacer de novo para entrar no Reino de Deus. En Xoán 3:7-8, Xesús
confirma que nacer de novo significa que é nado do Espírito.
Pedro nos ensina que o tornar-se "nacer de novo" ven a través da palabra
"incorruptível de Deus."
"Dende que tedes purificado as vosas almas na obediencia á verdade a través
do Espírito de amor sincero aos irmáns, Amén uns ós outros ardente con un
corazón puro, tendo nacido de novo, non de semente corruptíbel, pero
incorruptível, pola palabra de Deus, que vive e permanece para sempre. "
1 Pedro 1:22-23
____________

PAULO naceu de novo Fórmula
------------------------"Pero o que dicir?" A palabra está preto de ti, mesmo na súa boca e no teu
corazón. " (Isto é, a palabra da fe que pregos): que se confesa coa súa
boca o Señor Xesús e no teu corazón crer que Deus o resucitou de entre os
mortos, serás salvo. Porque co corazón se cre para xustiza e coa boca se
fai confesión para a salvación. " Romanos 10:8-10

* Dúas partes PAULO naceu de novo Fórmula
--------------------------------------I) Vostede confesar coa súa boca que Deus resucitou Xesús dos mortos
[pensas na resurrección], e,
II) Vostede cre na xustiza do seu corazón ata Deus. Quere facer o que é
certo aos ollos de Deus.
Non perda Parte II
Moitos ministerios promover unha mensaxe de que todo o que tes que facer é
"boca" de que Xesús é Señor e Salvador e entón tes a vida eterna. Agora
podes ver que Xesús predicou unha mensaxe diferente e que a fórmula de Paul
salvación é dúas partes e non só unha parte onde Xesús "boca como o seu
Señor."
Moitas persoas ignoran a parte II do ensino de Galicia!
Quen acepta plenamente a volta de Cristo para Deus, noso Pai, e
verdadeiramente coñece a Deus e ao feito de que Xesús non é Deus. Eles non
adorar Xesús ou incluso rezar para Xesús. Eles obedecen o que Xesús lles
ensinou: Adoración só o Pai, noso Deus, e, rece para só o pai en nome de
Xesús. Nós Oram a Deus en nome de Xesús para honrar o seu sacrificio na
cruz e porque é o noso mestre.
Parte II é a crenza nos nosos corazóns rectitude de Deus. Noutras palabras,
nós nos facemos obedientes ao estándar de Deus a xustiza.

Mínimas Xustiza
-----------------------------Xesús ensina que hai un estándar mínimo que xustiza debe supera Antes de
entrar no ceo

Xesús díxolle: "Pois eu vos digo, se a vosa xustiza non supera a dos
escribas e fariseos, de ningún xeito entrar no reino dos ceos". Mateo 5:20
No versículo anterior, Xesús ensina-nos claramente existe un estándar
mínimo de xustiza para entrar no ceo. A nosa xustiza debe supera a dos
escribas e fariseos. Eles moitas veces finxir ser xusto diante de Deus,
pero eran más, eran hipócritas.
Xustiza significa simplemente facer o que é certo aos ollos de Deus. Moitas
veces isto pode ser comparada como oposto do que é certo aos ollos do home.
Nós sabemos o que Deus espera de nós, porque a Biblia nos di todo sobre o
carácter de Deus e os seus gustos e desgusto.

Falling In Love With GOD
-----------------------Moitos consideran que a Biblia é todo sobre Xesús, pero iso non é verdade.
Estas persoas non poden recoñecer Xesús foi outro mensaxeiro de Deus. A
historia real da Biblia é unha gran historia de amor sobre o noso Deus que
nos creou e nos amou tanto que ía enviar e sacrificar o seu único fillo
home nunha tentativa final para dar-nos "o convite".
Xesús díxolle: "Eu debo anunciar o Reino de Deus tamén ás outras cidades,
porque para iso é que foron enviadas." Lucas 4:43
"Por moitos erro saíron polo mundo que non confesa que Xesús Cristo veu en
carne. Este é o erro eo Anticristo."
2 Xoán 7
Para ser gardado, a súa boca, confesso a humanidade [benvida na carne], a
morte na cruz e da resurrección de Xesús.
"E sabemos que o Fillo de Deus [Xesucristo] veu e nos deu un entendemento
para que poidamos coñece-Lo [Deus, o Pai] que é verdadeiro, e nós estamos
nel [Deus, o Pai] que é verdadeiro [se formas] en seu Fillo Xesús Cristo.
Ese [Deus, o Pai] é o verdadeiro Deus ea vida eterna. "
1 Xoán 5:20
Se aceptar Xesús Cristo no seu corazón como salvador, levou ao seu Deus.
Vostede, como eu fixen Ð caído no amor co noso Deus Creador que pide
comuñón connosco. Neste punto, vai ser animado sobre o seu futuro a
eternidade e vai querer saber máis. Vai ir con fame da Palabra de Deus e
ler a Biblia enteira.

Foi máis de 31 anos, que eu cae no amor con Deus. Loitando coa vida parecía
ser a historia sen fin da miña existencia ata que un día Deus tocou miña
vida dun xeito que eu realmente sabía que era real.
O convite pide para ti recoñecer que hai máis suceder na súa vida terreo
que o que os sentidos humanos poden detectar. Hai outro lado desta vida,
unha parte espiritual. A menos que nace de novo nela, non pode comezar a
comprender ou a esta materia ata entender a verdade que hai nesta vida
terreo.
Eventos na vida pasa por moitas razóns, pero moitas veces estas razóns ten
unha base espiritual. Deus enviou seu Fillo como un sacrificio final polos
pecados da humanidade. No proceso, Deus deixou-nos unha oportunidade de
saír na fe.
Pisando
Deus eo
eterna.
recibir

na fe esixe que abrimos nosos corazóns e facer que o Espírito de
seu fillo entrar e nos ensinar o camiño a casa para a nosa vida
Este é o seu convite eterno e pode ser a única que nunca vai
nesta vida. Escoita a Deus.

DEUS Fala
---------"Entón os que temían ó Señor [Deus] falou para o outro, e do Señor [Deus]
escoitaba e escoitaba, polo que un libro de lembranzas foi escrito diante
del para aqueles que temen o Señor e que meditar no seu nome." eles serán
meus, di o SEÑOR dos exércitos, o día no que fago-lles xoias meu, e vou
aforre-los como un home norte a seu fillo que o serve. " A continuación,
será de novo discernir entre o xusto eo ímpio, entre quen serve a Deus e
aquel que non servi-lo. "
Malaquias 3:16-18
"A salvación pertence ao noso Deus que está sentado no trono, e ao [Año
Xesús á dereita de Deus]." Apocalipse 7:11
Xesús díxolle: "En realidade, vos digo, quen escoita a miña palabra e cre
nel [Deus, o Pai] que me enviou ten a vida eterna, e non entrará en
condena, pero ten [xa] pasou da morte para [] vida eterna ". Xoán 5:24
Se coñece o Deus que enviou Xesús, xa ten a vida eterna, e non serán
xulgados no momento da súa morte.
Xesús díxolle: "E esta é a vida eterna: que te coñezan a ti [Deus, o Pai],
o único Deus verdadeiro, ea Xesucristo a quen enviado."
Xoán 17:3

Xesús díxolle: "A miña doutrina non é miña, pero del [Deus, o Pai] que me
enviou." Xoán 7:16
Deus sempre quixo o mellor para a súa vida. O seu convite para unha vida
eterna non comece con Xesús. Unha expresión do amor de Deus para ti pódese
atopar en Ezequiel capítulo 18. Dende o inicio da historia que vai atopar a
Deus coa esperanza de que o noso mellor e esperar que se afastan de maldade
e dunha vida de rectitude.
Xustiza nos leva á comuñón con Deus. É cando nos fan verdadeiramente seu
pobo para a eternidade.
É unha selección de Deus, na fe, sabendo que estamos aquí só os viaxeiros a
unha xornada terreo temporal. O noso gran decisión na terra será de aceptar
a realidade de que Deus existe e que a vida realmente transcende esa
existencia. Sabendo que nos nosos corazóns como Xesús resucitou, así tamén
Deus nos resucitar.
"Non ameis o mundo nin as cousas do mundo. Se alguén ama o mundo, o amor do
Pai non está nel." 1 Xoán 2:15
Xesús díxolle: "É o Espírito que vivifica, a carne para nada aproveita. As
palabras que eu falo para ti son espírito e son vida". Xoán 6:63
Eu son o Edward Apóstolo. Eu escribo para alcanzar as almas co invitación
de Deus dunha vida eterna. Este é "o convite" que presento aquí. Sen
embargo, eu escriba especialmente para aquelas almas que claman salvación a
través de Cristo, pero foron enganados ao pensar que Cristo é Deus.
Moitos cristiáns non coñecen a Deus, que Cristo serviu. Se este é vostede,
a súa vida para sempre está en cuestión. Debe acertar con Deus e rexeitar a
apostasía da Igrexa que ten xente rezando para Xesús e, en vez de adorar o
Deus que Xesús se serviu e ensinou-nos sobre.
Quen adora o Fillo de Deus como "Deus Fillo" comete idolatría aos ollos de
Deus. Esas persoas non son verdadeiramente gardadas, pero están en "auga
quente espiritual". A adoración de Xesús é o mesmo que adorar calquera
padre ou pastor. Deus dixo para non ter ningún outro deus ademais de him.
Isto inclúe o seu fillo.
Estudar as Escrituras citadas neste capítulo [O Invitáronche] con moito
coidado. Mentres no Espírito Santo, Deus deume estas Escrituras para o seu
beneficio. Isto é aplicable a practicamente todos os capítulos a este
libro. [Estou me refire ao fin dos tempos Seven mensaxes de Deus do libro,
que pode ser atopada en liña http://www.sevenmessages.com. Por favor, abra
o seu corazón á Palabra de Deus e deixe que Xesús Cristo, noso Mestre,
tornar-se o exemplo a seguir todo o camiño de volta para a súa casa

celestial.
Fai isto e non terá só o amor de Xesús eo sacrificio que el fixo por nosos
pecados na cruz, tamén vai namorarse por Deus. Pode chamalo Pai Celestial
en todas as súas oracións.
Oración do Apóstolo
---------------Deus Pai Celestial e do meu irmán Xesús Cristo, que é o noso Mestre,
escoita a miña oración. Bendiga cada alma que ler este capítulo e vai abrir
o seu corazón para o teu Fillo Xesús e tamén ao seu espírito. E, para todos
os que rezan a oración a continuación e aceptar a súa invitación,
concederlles a conversión.
Apóstolo Edward
Oración para aceptar Invitáronche DE DEUS
--------------------------------Deus Pai, eu aceptar esta invitación especial do seu para unha vida eterna
no ceo.
Confesso que coa miña boca que incrementar Xesucristo de entre os mortos e
que é o primeiro de moitos seres humanos para ser ressuscitado para ser
contigo, como Os seus fillos e fillas.
Eu creo na miña rectitude de corazón e eu farei o meu mellor para vivir
unha vida de rectitude nos seus ollos. Vou seguir o exemplo de Xesús e ser
fiel ata a miña propia morte.
Pai, eu agradezo que o Señor e teu fillo vai converterse nun comigo para me
axudar a superar esta vida terreo. Sei que iso nos dará máis que unha mente
eo seu espírito vai habitar dentro de min para guiar o meu camiño de volta
a casa. Ensina-me xeitos voso Señor. [Nota: Asine e date a súa oración a
Deus.

A clave para destravar Escritura
--------------------------Se manter a relación entre Deus eo seu fillo unigênito Xesucristo home
recto, vai entender a súa Biblia Sagrada e invitación de Deus para unha
vida eterna será para valer. Esa relación é a clave para o éxito
comprensión da Palabra de Deus. Non tente interpretar a Escritura coa
doutrina da Trindade, que fai Xesús un mentiroso, de versos simples como
Xoán 8:40 e Xoán 20:17. Tamén fai Paul mentiroso, de versos sinxelo coma 1
Timoteo 2:5 e 1 Corintios 8:6.

