INVITATIE
-------------Iată, Isus stă la uşa inimii tale şi lovituri. Dacă auzi glasul Lui şi vor
deschide inima ta, spiritul său şi Duhul lui Dumnezeu va veni şi locui cu
spiritul vostru si veti deveni una cu ei. Ele vă vor ajuta să depăşească
această viaţă pământească, astfel încât să puteţi fi cu ei în cer pentru o
viaţă veşnică atunci când călătoria se termină pământeşti.
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Deschideţi-vă inima
-----------------Exact ce înseamnă pentru a deschide inima lui Dumnezeu şi pe singurul Lui

Fiu Isus Fiul omului? Ei bine, este într-adevăr destul de simplu, dacă te
gândeşti la asta. Nu toata lumea te iubesc ocupă un loc special "în inima
ta", unde bucurie, fericire, tristete si chiar durere sau suferinţa pot să
apară?
Când alegeţi să iubeşti pe cineva, va deschide inima la toate emotiile
asociate cu acea dragoste. Acelaşi lucru se produce cu Dumnezeu. Vrea să
fie în acel loc special, numit inima ta. Isus ne dă o oferta de a doua
şansă de a bate la uşa inimii noastre cerându-ne pentru a "deschide".
Buna ziua! Ştiţi că viaţa începe după călătoriei noastre pe pământ se
termină? Stii tu despre "Invitatie" de la Dumnezeu?
Toată inima ta
----------------Dumnezeu a trimis pe Isus să ne amintească încă o dată că "imparatia
cerurilor" este real. Că există o viata de apoi pentru cei care vor pocăi
şi a reveni la Dumnezeu. Isus nu a fost primul care să ne ofere această
invitaţie la o viaţă veşnică.
Dumnezeu a zis: "Veţi găsi mine atunci când căutaţi pentru mine, cu toată
inima ta!" Ieremia 29:13
În scopul pentru tine de a căuta pe Dumnezeu cu toata inima ta, va trebui
să recunoască faptul că Dumnezeu există şi pas în tărâmul de credinţă.
"Dar fără credinţă este cu neputinţă să vă rog, el, pentru el, care se
apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este [există], şi că el este un
răsplăteşte pe cei care Îl caută cu sârguinţă." Evrei 11:6

EXERCITAREA credinta ta
------------------Vă apropiaţi de Dumnezeu cu toată inima ta în credinţă. Exercitarea
credinta inseamna nu ai toate raspunsurile. Dacă aţi avut răspunsuri, nu ar
trebui să-şi exercite credinţă / speranţă.
"Acum, credinţa este substanţa lucrurilor nădăjduite, dovada de lucruri nu
se văd." Evrei 11:1
"Credinta vine prin auz, iar auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu." Romani
10:17
Cât ştii mai multe Cuvântul lui Dumnezeu, este mai uşor să-şi exercite
credinţa. Numai prin exercitarea credinţei poti deveni din nou-născut. Ai

fost primul născut dintr-o] carne femeie [. Devenind născut din nou
înseamnă că eşti născut din Duh, revenind la recunoaşterea şi Dumnezeul
tău, Creatorul nostru.
Va reveni la Dumnezeu prin exercitarea credinţă a unui copil, prin
acceptarea Cuvântul lui Dumnezeu ca adevăr.

DEVINE născut din nou
----------------Multi predica ca esti nascut din nou prin acceptarea lui Isus Hristos ca
Mântuitor personal. Cu toate acestea, acest lucru nu este adevărul completă
a mântuirii. Acceptarea lui Hristos ca Mântuitor trebuie să treacă dincolo
doar el niste ca Domn.
Isus a spus: "Nu toată lumea care-mi spune," Doamne, Doamne "va intra în
Împărăţia cerurilor, dar cine face voia Tatălui meu [Dumnezeu] în cer."
Matei 7:21
Isus respinge mulţi creştini care pretind că el este salvatorul lor. Noi nu
avem de ce să cred, pentru că Isus ne spune de ce în versetul 23.
Isus a spus: "Eu va declara pentru a le [acei oameni care respinge
Hristos], n-am stiut ca te vei; pleacă de la mine, voi care practică
fărădelege."
Matei 7:23
ISUS "INSTRUCŢIUNI lui Paul
--------------------------Deci, în cuvintele lui Isus ", vom vedea că doar el susţinând, ca Mântuitor
cu gura noastră, nu este suficient, în ciuda a ceea ce mulţi oameni
predica. Pavel explică regelui Agrippa în Faptele Apostolilor, el a primit
instrucţiuni de la Iisus.
Isus a spus: "Eu trimit acum [la] neamuri, pentru a deschide ochii lor şi
să le întoarcă de la întuneric la lumină şi de sub puterea Satanei la
Dumnezeu, care le poate primi iertarea păcatelor şi o moştenire printre cei
care sunt sfinţiţi prin credinţa în mine. " Faptele Apostolilor 26:17-18
Deci, în mintea lui Hristos, tu ai cel puţin patru lucruri de făcut pentru
a obţine moştenirea ta, care este o viaţă veşnică în cer. Aceasta este
invitaţia mă refer.

PATRU aşteptările HRISTOS
--------------------------1. Ai deschide ochii. Aceasta înseamnă că vă deschide inima ta şi ascultă
de Dumnezeu şi Fiul Său Isus. Care te duc la inima ta mesajul acum fiind
dat.
2. Te întorci de la întuneric la lumină. Aceasta înseamnă că puteţi
concentra pe căile lui Dumnezeu, nu pe căile omului.
3. Porniţi din puterea Satanei la Dumnezeu. Aceasta înseamnă că vă pocăiţi
de păcatele tale şi robinet în puterea lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă că
alegeţi să devenim una cu Dumnezeu şi Fiul Său Isus.
4. Sunteţi sfinţiţi prin credinţa în Isus. Acest lucru înseamnă că sunt
făcute înainte de sfânt ochii lui Dumnezeu pentru că aţi ales să creadă în
Dumnezeu doar Fiu Fiul omului Ð Isus Hristos din Nazaret. Credinţa ta este
urmată de ascultare.

Previziuni ascultarea lui DUMNEZEU
---------------------------"Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, că a dat pe [numai Fiu omului] Fiu,
pentru ca oricine crede în El [Iisus], să nu piară, ci să aibă viaţa
veşnică". Ioan 3:16
Ce un verset minunat acest lucru este, dar dacă te-ai oprit aici, în John,
tu ar fi dor de mesaj în versetul 36.
"Cine crede în [Fiul] are viaţă veşnică, şi cine nu crede în Fiul, nu va
vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el." Ioan 3:36
Unele Biblii de stat în ultima parte clar în sensul că mânia lui Dumnezeu
rămâne asupra celor care nu ascultă de Fiul. Prin urmare, nu trebuie să
creadă numai în Isus, dar trebuie sa crezi ceea ce el a învăţat şi să
ascultăm poruncile Lui.

Cunoasterea lui Hristos Dumnezeu servit
----------------------------Mulţi creştini au fost induşi în eroare de doctrinele false şi nu mai ştie
Dumnezeu că Hristos a servit. Mai rău, ei au substituit greşit Hristos ca
Dumnezeul lor. Ştim asta pentru că tradiţia celor provocate de om numit
"doctrina Sfintei Treimi" a negat învăţăturile reală a lui Isus Hristos şi

Pavel în multe biserici. Asculta cu atentie, este important.
Isus a spus: "Cine crede în Mine, nu crede în mine, dar în acela care ma
trimis." Ioan 12:44
Dacă eşti un credincios adevărat în Isus, va asculta cuvintele lui şi te-ai
întors înapoi la tatăl său, Dumnezeul nostru. Asta înseamnă că ştiţi Tatăl,
Dumnezeu Atotputernic, care este cunoscut ca Domnul, Domnul, Domnul, şi, de
asemenea, desemnate în texte ebraice de patru caractere YWHW. Domnul
înlocuieşte YWHW în Biblii pentru a desemna pe Dumnezeu.
Isus a spus: "Eu sunt crescator la Tatăl meu şi Tatăl vostru, la Dumnezeul
meu şi Dumnezeul tău." Ioan 20:17
Acestea sunt cuvinte foarte simple de la Isus. El vorbeşte de Dumnezeu, noi
toţi slujesc, inclusiv el însuşi. Cu toate acestea, mulţi dintre cei care
cred în doctrina Trinităţii, nu poate accepta aceste cuvinte cum sunt ele
scrise. doctrine perverse acum denatura şi răsuciţi cuvintele lui Hristos,
în scopul de oameni care să conducă la iad. Este important să se cunoască
pe Dumnezeu că Hristos a servit? Da, este, şi Apostolul Pavel ne spune de
ce, în 2 Tesaloniceni. 1:8.
"Când Domnul Isus este revelat din cer, cu îngerii puterii lui Dumnezeu,
într-o flacără de foc [Hristos va lua] răzbune pe A), cei care nu cunosc pe
Dumnezeu şi pe B), cei care nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus
Hristos. "
2 Tesaloniceni 1:8
GET IDENTITY DREAPTA LUI DUMNEZEU
-----------------------Şapte Învăţături Biblie:
1. Hristos este Preot noastre de calitate. Evrei 7:16-17
2. În toate lucrurile, Hristos a trebuit să fie făcut ca fraţii lui umane,
astfel încât el ar putea fi un sistem eficient de Preot. Evrei 2:17
3. Cei care nu cred si se supun lui Hristos Hristos nu sunt cu adevărat
salvat. Ioan 3:36
4. Hristos ne-a învăţat să se închine şi să servească numai Tatăl,
"Dumnezeul lui, şi Dumnezeul nostru." Matei 4:10
5. Hristos ne-a învăţat să se roage numai la Tatăl ", a lui Dumnezeu şi
Dumnezeul nostru." Ioan 4:23-24; Matei 06:06

6. Hristos ne-a învăţat că el a fost primul din creatiile lui Dumnezeu.
Apocalipsa 03:14
7. Există şapte duhuri ale lui Dumnezeu. Apocalipsa 1:4
"Frica lui Dumnezeu [care Isus şi Pavel identificate ca fiind Tatăl] şi
daţi-I slavă, pentru ceasul judecăţii Lui a venit şi i se închine care a
făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele de apă". Apocalipsa 14:7

PAUL identifică Dumnezeu ca TATĂL
--------------------------------Isus ne-a învăţat că Tatăl a fost Dumnezeul lui, şi, de asemenea, Dumnezeul
nostru. Apostolul Pavel ne-a învăţat acelaşi lucru despre Dumnezeu în 1
Corinteni capitolul 8!
ONE Dumnezeu, Tatăl
"Nu este niciun alt dumnezeu, ci unul pentru chiar dacă există aşa-numitele
zei, fie în cer sau pe pământ (cum sunt mulţi zei şi domnilor multe)., Dar
pentru noi E
Există doar un singur Dumnezeu, Tatăl din care sunt toate lucrurile şi ne
pentru el; şi
Un singur Domn, Iisus Hristos
Unul Domn Iisus Hristos, prin care sunt toate lucrurile, şi prin care trăim
"1 Corinteni 8:4-6.
Acest lucru înseamnă că sunt de la Dumnezeu şi create de el, dar noi trăim
prin Isus Hristos şi prin credinţa în Hristos, noi suntem supuşi lui
Dumnezeu.
Este credinţa noastră în Hristos, care salută spiritul său şi Duhul lui
Dumnezeu sa în inima noastră. Când ne desfăşurăm activitatea în credinţă,
fără a avea toate răspunsurile umane, uşa inimii noastre se deschide larg
la Isus, Mântuitorul nostru şi Dumnezeul său. Este supunerea noastră faţă
de Dumnezeu, care apoi ne permite să depăşească această lume.

Devenind una în Duhul
---------------------Spiritele Jackie soţia mea şi am devenit un trup. Desigur, nu am fost
literalmente un singur trup, dar din punct de vedere spiritual am fost un

singur trup. Am fost de aceeaşi părere, acelaşi spirit si din aceasta cauza
ne-am gandit la fel pe aproape tot. Nu am fost roboţi. Ambele dintre noi au
avut opinii diferite momente, dar, am fost în esenţă de o minte.
Deoarece am fost unul cu celălalt, de multe ori am finalizat propoziţii
reciproc şi chiar ştia ce celălalt a fost mult timp de gândire înainte de
orice cuvinte au fost rostite. De multe ori am putut auzi vocea ei vorbind
cu mine sau aud mintea ei gândesc despre mine. Acelaşi lucru a avut loc cu
ea.
Eu nu pot explica pe deplin acest lucru în termeni umani, pentru că este un
mister spirituală care vine în joc atunci când un obligaţiuni dragostea
este foarte puternică între două persoane. Cu toate acestea, mulţi dintre
cei care a luat angajamentul de a iubi pentru o viata pot atesta mirare că
acestea au fost de-un trup cu soţul lor.
După ce soţia Jackie meu a murit în 2003, am putut auzi încă gândurile ei.
Ştiam că ceea ce ea ar crede în orice situaţie. De exemplu: Când am ajuns
pentru cămaşă greşit, am putut auzi chiar şi ei în mintea mea spunând: "Nu
mai pot sa port tricoul cu cele pantaloni."

Da lui Dumnezeu O inima Loyal
---------------------Jackie şi am ajuns la acest loc de mirare de a fi una-trup prin acordarea
tuturor a inimii noastre pentru fiecare alte. Inimile noastre au fost
comise fără îndoială şi loiali unul altuia. Dumnezeu vrea nimic mai puţin
decât o inimă angajate şi loiali de la tine. Dacă inima ta este loial şi sa
angajat la El, vei fi uimit la aventura El va aduce în viaţa ta.

OCHII de căutări pe Dumnezeu pentru inimile Loyal
----------------------------------------"Pentru ochii [Domnul Dumnezeu] a alerga încoace şi încolo pe parcursul
întregului pământ, să se arate puternic, în numele celor a căror inimă este
[loial angajat] cu el." 2 Cronici 16:9
Gandeste-te la asta! Dumnezeul Cel Atotputernic va se arate puternic pe
numele dumneavoastră, dacă îi dai o inimă loială. Totul începe atunci când
sunt deschise doar până inima ta în credinţă la Fiul său, Isus.

Suntem născuţi din nou prin Cuvântul lui Dumnezeu
-----------------------------------------

Veţi găsi fraza născut din nou folosite în Biblie în trei locaţii: Ioan
3:3, 3:7 şi, în 1 Petru 1:23. Vorbeste Isus lui Nicodim confirmă în Ioan
3:3, care va trebui să se nască din nou pentru a intra în Împărăţia lui
Dumnezeu. În Ioan 3:7-8, Isus confirmă faptul că a fi născut din nou
înseamnă că eşti născut din Duhul.
Petru ne învaţă că, devenind "nascut din nou" vine prin cuvântul
"incoruptibil al lui Dumnezeu."
"Din moment ce au purificat sufletele în ascultarea de adevăr, prin Duhul
Sfânt în dragostea sinceră a fraţilor, iubim unul pe altul cu fervoare, cu
o inimă curată, care a fost născut din nou, nu de seminţe pieritoare, dar
incoruptibil, prin cuvântul lui Dumnezeu, care trăieşte şi trăieşte pentru
totdeauna. "
1 Petru 1:22-23
____________
Paul's născut din nou FORMULA
------------------------"Dar ce spune ea?" Cuvântul este aproape de tine, chiar în gura ta şi în
inima ta. " (Asta este, cuvântul credinţei pe care le predica): faptul că,
dacă mărturiseşti cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că
Dumnezeu a înviat din morţi, vei fi salvat. Pentru cu o inima de a crede
dreptate şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. " Romani
10:8-10

* Două părţi ale lui Pavel născut din nou FORMULA
--------------------------------------I) să mărturiseşti cu gura ta că Dumnezeu la înviat pe Isus [morţi crezi
în] învierea şi,
II) Tu crezi în inima ta, dreptatea lui Dumnezeu. Vrei sa faci ceea ce este
drept în ochii lui Dumnezeu.
Nu rataţi Partea II
Multe ministere să promoveze un mesaj că tot ce trebuie să faceţi este
"gura" că Isus este Domn si Mantuitor şi aveţi apoi viaţa veşnică. Puteţi
vedea acum că Isus a predicat un mesaj de diferite şi că formula lui Pavel
mântuirea este de două părţi, şi nu doar o parte unde "Isus gura ca Domnul
vostru."

Multi oameni ignora partea a II-a predării lui Pavel!
Oricine acceptă integral Hristos se întoarce înapoi la Dumnezeu, Tatăl
nostru, şi cu adevărat cunoaşte pe Dumnezeu şi de faptul că Isus nu este
Dumnezeu. Ei nu Isus cult sau chiar se roage lui Isus. Ei ascultă ceea ce
Isus le-a învăţat: cult numai Tatăl, Dumnezeul nostru, şi, Rugaţi-vă numai
la Tatăl în numele lui Isus. Ne rugăm lui Dumnezeu în numele lui Isus
"pentru a onora sacrificiul Său pe cruce şi pentru că el este profesorul
nostru.
Partea II este credinţa în inimile noastre lui dreptatea lui Dumnezeu. Cu
alte cuvinte, am devenit ascultător până la standard de dreptatea lui
Dumnezeu.

MINIME NEPRIHĂNIREA STANDARD
-----------------------------Isus Preda Nu este un standard minim Neprihănirea Noi trebuie să depăşească
înainte de a intra Rai
Isus a spus: "Căci vă spun, că, dacă dreptatea dvs. depăşeşte neprihănirea
cărturarilor şi fariseilor, nu veţi prin intermediul intra în Împărăţia
cerurilor." Matei 05:20
În versetul de mai sus, Isus ne învaţă în mod clar există o neprihănire
standard minimă pentru a intra în ceruri. neprihănirea noastră trebuie să o
depăşească pe cea a cărturarilor şi fariseilor. Ei adesea pretinde a fi
drepţi cu Dumnezeu, ci au fost cei răi, au fost ipocriti.
Neprihănirea înseamnă pur şi simplu să faci ce este bine în ochii lui
Dumnezeu. Adesea, acest lucru poate fi contrastat ca fiind opusul a ceea ce
este drept în ochii omului. Noi ştim ce aşteaptă Dumnezeu de la noi,
deoarece Biblia ne spune totul despre caracterul lui Dumnezeu şi de
simpatiile şi antipatiile.

Se încadrează în dragoste CU DUMNEZEU
-----------------------Mulţi cred că Biblia este totul despre Isus, dar acest lucru nu este
adevărat. Aceşti oameni nu reuşesc să recunoască Isus a fost un alt mesager
de la Dumnezeu. Adevarata poveste în Biblie este o mare poveste de dragoste
despre Dumnezeul nostru, care ne-a creat şi ne-a iubit atât de mult încât
le va trimite şi sacrificiu pe singurul Lui Fiu omului într-o încercare
finală de a ne dea "Invitatie".

Isus a spus: "Eu trebuie să propovăduiască împărăţia lui Dumnezeu pentru
alte oraşe, de asemenea, pentru că în acest scop am fost trimis." Luca 4:43
"Pentru înselatori mulţi au plecat în lume, care nu mărturisesc pe Isus
Hristos ca venind în trup Acesta este un amăgitor şi un Anticrist.".
2 Ioan 7
Pentru a deveni salvat, gura ta trebuie să mărturisesc umanităţii [venind]
trup, moartea pe cruce şi învierea lui Isus.
"Şi ştim că Fiul lui Dumnezeu [Isus Hristos] a venit şi ne-a dat o
înţelegere ca să ştim El [Dumnezeu Tatăl], care este adevărat, şi noi
suntem în El [Dumnezeu Tatăl], care este adevărat , [dacă suntem], în Fiul
său Isus Cristos. Acest [Dumnezeu, Tatăl] este Dumnezeul adevărat şi viaţa
veşnică. "
1 Ioan 5:20
Dacă accepţi pe Iisus Hristos in inima ta ca Mântuitor, el te-a adus înapoi
la Dumnezeul său. Ai, ca am facut Ð căzut în dragoste cu Dumnezeu,
Creatorul nostru, care încearcă partasie cu noi. La acest punct, veţi fi
încântat de eternitate viitorul vostru şi veţi dori să ştiţi mai multe.
Veţi fi foame, pentru Cuvântul lui Dumnezeu şi va citi întreaga Biblie.
Acesta a fost de peste 31 de ani în urmă, că m-am îndrăgostit cu Dumnezeu.
Lupta cu viata parea ca povestea se termină niciodată de existenţa mea până
la o zi Dumnezeu a atins viaţa mea într-un mod absolut pe care am ştiut că
el a fost real.
Invitatie vă cere să recunoască faptul că există mai întâmplă în această
viaţă pământească, decât ceea ce simturile umane poate detecta. Nu există o
altă latură a vieţii acesteia, o latură spirituală. Excepţia cazului în
care aţi devenit născut din nou, în spiritul, nu poate începe să înţeleagă
sau pentru care contează chiar percep adevărul că există în această viaţă
pământească.
Evenimente in viata se intampla din mai multe motive, dar de multe ori
aceste motive au o bază spirituală. Dumnezeu a trimis pe Fiul Său ca jertfă
finală pentru păcatele omenirii. În acest proces, Dumnezeu ne-a lăsat cu o
oportunitate de a ieşi în credinţă.
Ieşind în credinţă ne cere să deschidă inimile noastre şi pentru a permite
Duhul lui Dumnezeu şi fiul său să intre şi să ne înveţe în drum spre casă
la viaţa noastră veşnică. Aceasta este invitaţia dumneavoastră veşnică şi
poate fi doar o veţi primi vreodată în această viaţă. Asculta la Dumnezeu.

Dumnezeu vorbeşte
---------"Apoi, cei care se tem de Domnul, [Dumnezeu] a vorbit cu unul de altul, şi
Domnul [Dumnezeu] le-a ascultat şi am auzit, aşa, o carte de aducere aminte
a fost scrisă înaintea Lui, pentru cei care se tem de Domnul şi care medita
pe numele lui." Ei vor fi ai Mei, zice Domnul Savaot, în ziua în care am să
le facă bijuteriile mele, şi le voi de schimb piese de schimb ca un om pe
fiul său care-l serveşte. " Apoi, din nou, trebuie să discernem între cei
drepţi şi cei răi, între cel care slujeşte lui Dumnezeu şi unul care nu
serveşte el. "
Maleahi 3:16-18
"Mântuirea aparţine Dumnezeului nostru, care şade pe scaunul de domnie, şi
a Mielului [Isus la dreapta lui Dumnezeu]." Apocalipsa 07:11
Isus a spus: "Adevărat, adevărat vă spun, cine aude cuvântul meu şi crede
în El [Dumnezeu] Tatăl care ma trimis are viata vesnica, si nu va veni la
judecata, dar a [] deja a trecut de la moarte în [viaţa] veşnică. " Ioan
5:24
Dacă ştiţi că Dumnezeu, care La trimis pe Isus, aveţi deja viaţa veşnică şi
nu veţi fi judecaţi în momentul morţii.
Isus a spus: "Şi aceasta este viaţa veşnică, ca să ştii [Dumnezeu Tatăl],
singurul Dumnezeu adevărat şi pe Isus Hristos, cărora le-aţi trimis."
Ioan 17:3
Isus a spus: "doctrina mea nu este a mea, dar Lui [Dumnezeu] Tatăl care Ma
trimis pe Mine." Ioan 7:16
Dumnezeu a vrut intotdeauna cele mai bune pentru viata ta. invitaţia sa
pentru o viaţă veşnică nu a început doar cu Isus. O expresie de o mare
dragoste a lui Dumnezeu pentru tine poate fi găsit în capitolul Ezechiel
18. De la începutul istoriei, veţi găsi pe Dumnezeu în speranţa pentru cel
mai bun noastre şi speranţa ne-ar întoarce de la răutatea şi la o viaţă de
neprihănire.
Neprihănirea ne aduce in partasie cu Dumnezeu. Asta este atunci când vom
deveni cu adevărat poporul său pentru eternitate.
Este o alegere pentru Dumnezeu, în credinţă, ştiind că suntem doar călători
aici într-o călătorie pământească temporară. Decizia noastră de mare pe
pământ va fi să accepte realitatea că Dumnezeu există şi că viaţa
transcende cu adevărat această existenţă. Ştiind că în inimile noastre ca
Isus a fost înviat, aşa va Dumnezeu ne învia.

"Nu iubiti lumea, nici lucrurile din lume. Dacă cineva iubeşte lumea,
dragostea Tatalui nu este in el." 1 Ioan 2:15
Isus a spus: "Acesta este Duhul care dă viaţă, carnea nu profit. Cuvintele
pe care le vorbesc cu tine, sunt duh şi sunt viaţă." Ioan 6:63
Eu sunt Eduard Apostol.
lui Dumnezeu de o viaţă
Cu toate acestea, scriu
mântuirea prin Hristos,
este Dumnezeu.

Eu scriu pentru a ajunge la sufletele cu invitaţia
veşnică. Aceasta este "invitaţie" Am prezent aici.
în special pentru acele suflete care pretind
dar au fost induşi în eroare să credem că Hristos

Mulţi creştini nu cunosc pe Dumnezeu că Hristos a servit. Dacă asta este,
viaţa ta veşnică este în cauză. Ai nevoie pentru a obţine dreptul de a
respinge cu Dumnezeu şi apostazia Bisericii care are acum oamenii se roagă
şi închinat lui Isus în loc de Dumnezeu, că Isus însuşi a servit şi ne-a
învăţat despre.
Oricine se închină care Fiul lui Dumnezeu ca "Fiul lui Dumnezeu" se
angajează idolatrie în ochii lui Dumnezeu. Astfel de oameni nu sunt cu
adevărat mântuiţi, ci se află în "apă fierbinte spirituală." Închinarea lui
Isus este la fel ca orice închine Preot sau Pastor. Dumnezeu a spus să nu
aibă alt dumnezeu lui în afară de el. Aceasta include Fiul Său.
Studiu Scripturi citate în acest capitol [INVITATIE] foarte mare atenţie.
În timp ce în Duhul Sfânt, Dumnezeu a dat aceste Scripturi pentru mine
pentru beneficiul dvs. Care se aplică la aproape fiecare capitol, altele în
această carte, de asemenea. [Mă refer la cele şapte-End Times mesaje de la
cartea lui Dumnezeu, care pot fi găsite online la http://
www.sevenmessages.com. Vă rugăm să deschidă inima la Cuvântul lui Dumnezeu
şi lăsaţi-Isus Hristos, profesorul nostru, au devenit exemplu urmaţi tot
drumul înapoi la dvs. acasa ceresc proprii.
Face acest lucru şi nu veţi iubi doar jertfa lui Isus şi-a făcut pentru
păcatele noastre, pe cruce, va cădea, de asemenea, în dragoste cu Dumnezeu.
Puteţi apela EL Tatăl Ceresc în toate rugăciunile voastre.
APOSTOL Rugăciunea
---------------Tatăl Ceresc şi Dumnezeul meu, fratele lui Isus Hristos, care este
profesorul nostru, auzi rugăciunea mea. Binecuvânteze fiecare suflet care
citeste acest capitol şi va deschide inima lor de a Fiului Tău Isus şi, de
asemenea, să DUMNEAVOASTRĂ Duhului. Şi, pentru toţi care se roagă rugăciune
de mai jos şi să accepte invitaţia dumneavoastră, să le acorde pocăinţă.
Apostolul Edward

Rugăciune către ACCEPT LUI DUMNEZEU INVITATIE
--------------------------------Tatăl lui Dumnezeu, am accepta această invitaţie specială a ta la o viaţă
veşnică în cer.
Eu mărturisesc cu gura mea că l-aţi ridicat Isus Hristos din morţi şi că el
este primul om de multe pentru a fi înviat să fie cu tine, ca fiii voştri
şi fiicele.
Eu cred în nevinovăţia mea, inima lui şi voi face meu cel mai bun de a trăi
o viaţă dreaptă în ochii tăi. Eu va urma exemplul lui Isus şi de a fi
credincios lui moartea mea.
TATĂL, Îţi mulţumesc că dumneavoastră şi Fiul va deveni una cu mine să mă
ajute să depăşească această viaţă pământească. Ştiu că acest lucru ne va
face de o vedere şi faptul că DUMNEAVOASTRĂ Duhul va locui în mine pentru a
ghida drumul înapoi casa mea. Invata-ma moduri de Domnul vostru. [Notă:
Semnaţi şi dataţi rugăciunea către Dumnezeu.

CHEIE Pentru a debloca SCRIPTURA
--------------------------Dacă tu a păstra relaţia dintre Dumnezeu şi a lui Fiu Isus Hristos, Fiul
omului dreaptă, veţi înţelege dvs. Sfânt Biblia şi invitaţia lui Dumnezeu
la o viaţă veşnică va fi real. Această relaţie este cheia înţelegerii cu
succes Cuvântul lui Dumnezeu. Nu încercaţi să interpreteze Scriptura
folosind doctrina Trinităţii; face Isus un mincinos în versuri simple, cum
ar fi Ioan 08:40 şi Ioan 20:17. De asemenea, Pavel face un mincinos în
versuri, cum ar simplu ca 1 Timotei 2:5 şi 1 Corinteni 8:6.

