
Ftesë
--------------

Ja, Jezusi qëndron në portën e zemrës suaj dhe knocks. Nëse ju të dëgjoni 
zërin e tij dhe do të hapë zemrën tënde, shpirtin e tij dhe Fryma e 
Perëndisë do të vijë në dhe banojnë me shpirtin tuaj dhe ju do të bëhet një 
me ta. Ata do t'ju ndihmojnë për të kapërcyer këtë jetë të kësaj bote, 
kështu që ju mund të jeni me ata në qiell për një jetë të përjetshme, kur 
përfundon udhëtimin tuaj tokësore.
Apostulli Edward

Bibla vargje: Zbulesa 3:20-21; Gjoni 14:23; 1 Gjoni 4:09
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Hapur zemrën
------------------



Pikërisht ajo që do të thotë për të hapur deri në zemrën tënde ndaj Zotit 
dhe të vetëm të tij të lindur të njeriut Jezusi Bir? E pra, është e vërtetë 
fare e thjeshtë, nëse ju mendoni rreth saj. A jo të gjithë që e doni të 
zënë një vend të veçantë "në zemrën tënde", ku gëzim, lumturi, trishtim dhe 
madje edhe dhimbje ose heartbreak mund të ndodhë?

Kur ju zgjidhni për të dashur dikë, ju e hapur deri në zemrën tënde, për të 
gjitha emocionet e lidhur me atë dashuri. E njëjta gjë ndodh me Perëndinë. 
Ai do të jetë në atë vend të veçantë të quajtur zemrën tuaj. Jezusi na jep 
një ofertë të dytë shansin nga trokitur në derën e zemrat tona na i kërkuar 
për të "hapur."
Hello! A e dini se jeta fillon pas udhëtimin tonë të kësaj bote mbaron? A e 
dini për "ftesën" nga Perëndia?

Të gjithë zemrën tuaj
-----------------

Perëndia dërgoi Jezusin për të na kujtuar edhe një herë se "mbretëria e 
qiellit" është e vërtetë. Se ekziston një jetë e përtejme për ata që do të 
pendohen dhe të kthehen prapa në Perëndinë. Jezusi nuk ishte i pari që na 
ofrojnë këtë ftesë për një jetë të përjetshme.

Pastaj Perëndia tha: "Ju do të më gjesh mua kur ju kërkoni për mua me të 
gjithë zemrën tënde!" Jeremia 29:13

Në mënyrë që ju të kërkoni për Perëndinë me gjithë zemrën tuaj, ju do të 
duhet të pranojmë se Zoti ekziston dhe të futemi në fushën e besimit.

"Por pa besim është e pamundur të lutem HIM, sepse ai që vjen te Perëndia 
duhet të besojnë se ai është [ekziston], dhe se ai është një rewarder të 
atyre që me zell kërkojnë atë." Hebrenjve 11:06

USHTRIMIN BESIMIN TUAJ
-------------------

Ju qasje Perëndinë me gjithë zemrën tuaj me besim. Ushtrimin e besimit do 
të thotë që ju nuk keni të gjitha përgjigjet. Nëse keni pasur përgjigje, ju 
nuk do të ketë nevojë për të ushtruar besimin / shpresë.

"Tani besimit është substanca e gjërave të shpresuara, prova e gjërave nuk 
shihet." Hebrenjve 11:01

"Besimi vjen nga dëgjimi, dhe dëgjimi nga fjala e Perëndisë." Romakëve 
10:17



Sa më shumë që ju e dini se Fjala e Perëndisë, aq më lehtë është për të 
ushtruar besimin. Vetëm me ushtrimin e besimit mund të bëheni të lindur 
përsëri. Ju lindur e parë të një] [grua mish. Duke u bërë lindur përsëri do 
të thotë se ju jeni lindur nga Fryma duke u kthyer në dhe pranuar Zotin 
tuaj, Krijuesin tonë.

Ju kthehet tek Hyji duke ushtruar besimin e fëmijës, duke pranuar Fjalën e 
Perëndisë si të vërteta.

Bëhuni rilindur
-----------------

Shumë predikoj se ju jeni lindur përsëri duke pranuar Jezu Krishtin si 
Shpëtimtarin tuaj. Megjithatë, kjo nuk është e vërteta e plotë e shpëtimit. 
Duke pranuar Krishtin si shpëtimtar duhet të shkojnë përtej vetëm mouthing 
atë si Zot.

Jezusi tha: "Jo të gjithë ata që thotë për mua," Zot, Zot "do të hyjë në 
mbretërinë e qiejve, por ai që bën vullnetin e] Ati im [Perëndia në qiell." 
Mateu 7:21

Jezusi hedh poshtë shumë të krishterë të cilët pretendojnë se ai është 
shpëtimtar të tyre. Ne nuk duhet të mendoj pse, sepse Jezusi na tregon pse 
në vargun 23.

Jezusi tha: "Unë do të shpall atyre [ata njerëz që kundërshton Krishti], 
kurrë nuk e kisha njohur kurrë, largohuni nga unë, ju mungesën e ligjit të 
cilët ushtrojnë."
Mateu 7:23

UDHËZIME Jezusit për PAUL
---------------------------

Pra, me fjalë të vetë Jezusit, ne e shohim se vetëm duke pretenduar se 
atij, si shpëtimtar me gojët tona, nuk është e mjaftueshme, në dritën e 
asaj që shumë njerëz predikojnë. Pali shpjegon mbretit Agrippa në Veprat, 
udhëzimet që kishte marrë nga Jezusi.

Jezusi tha: "Unë po ju dërgoj ju [për të] paganëve për të hapur sytë e tyre 
dhe për të kthyer ata nga errësira në dritë dhe nga pushteti i Satanit te 
Perëndia, që ata mund të marrin faljen e mëkateve dhe një trashëgim midis 
atyre që janë shenjtëruar me anë të besimit në mua. " Veprat 26:17-18

Pra, në mendjen e Krishtit, ju keni të paktën katër gjëra për të bërë për 
të marrë trashëgiminë tënde, që është një jetë të përjetshme në qiell. Kjo 



është ftesë që unë jam duke folur rreth.

KATËR Shpresat e Krishtit
---------------------------

1. Ju hapur sytë tuaj. Kjo do të thotë që ju të hapur zemrën tuaj dhe 
dëgjoni për Perëndinë dhe Jezusin djalin e tij. Që ju duhet për zemrën 
tënde, duke u dhënë porosi tani.

2. Ju kthehet nga errësira në dritë. Kjo do të thotë që ju të përqëndrohet 
në mënyrat e Zotit, e jo në rrugët e njeriut.

3. Ju kthehet nga pushteti i Satanit te Perëndia. Kjo do të thotë që ju të 
pendoheni për mëkatet tuaja dhe trokitje e lehtë në fuqinë e Perëndisë. Kjo 
do të thotë që keni zgjedhur për t'u bërë një me Perëndinë dhe Jezusin 
djalin e tij.

4. Ju jeni shenjtëruar me anë të besimit në Jezusin. Kjo do të thotë që ju 
janë bërë të shenjtë para syve të Perëndisë, sepse ju keni zgjedhur të 
besojnë në të vetëmlindur të Perëndisë Birin e njeriut Ð Jezu Krishtit te 
Nazaretit. besimi juaj është pasuar pastaj me bindje.

Pritjes bindje i Zotit
----------------------------

"Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha [vetëm TIJ lindur e njeriut] 
Birit, që kushdo që beson në të, [Jezusi] nuk duhet të humbasë, por të ketë 
jetë të përjetshme." Gjoni 3:16

Çfarë një varg të mrekullueshëm kjo është, por nëse ju ndalur këtu në 
Gjoni, ju do të humbasë mesazhin në vargun 36.

"Ai që beson në] [Birin Jezus ka jetë të përjetshme, dhe ai që nuk beson 
Birit nuk do të shohë jetë, por zemërimi i Perëndisë mbi të përjetshëm." 
Gjoni 3:36

Disa Bibla shtetit pjesën e fundit të qartë në se zemërimi i përjetshëm! 
Perëndisë mbi ata që nuk i binden Birit. Prandaj, ju nuk duhet vetëm që 
besojnë në Jezusin, por ju duhet të besoni atë që ai e mësoi dhe zbatojmë 
urdhërimet e tij.

Duke ditur se Krishti Zoti shërbeva
-----------------------------



Shumë të krishterë kanë qenë të mashtruar nga doktrina të rreme dhe nuk e 
di se Perëndia që Krishti ka shërbyer. Më keq, ata kanë zëvendësuar 
gabimisht Krishtin si Perëndi e tyre. Ne e dimë këtë, sepse tradita 
artificial të quajtur "doktrinën e Trinitetit" ka mohuar mësimet e vërtetë 
të Jezu Krishtit dhe Pali në shumë kisha. Dëgjoni me kujdes, është e 
rëndësishme.

Jezusi tha: "Ai që beson në mua, nuk beson në mua, por tek Ai që më ka 
dërguar mua." Gjoni 12:44

Nëse ju jeni një besimtar i vërtetë në Jezusin, që ju dëgjoni fjalët e tij 
dhe që janë kthyer prapa tek Ati, Perëndia ynë. Kjo do të thotë ju e dini 
se Ati, Perëndi i ushtrive, i cili është i njohur si Zoti, Zoti, Zoti, dhe 
të caktuar edhe në tekstet Hebraisht nga katër karaktere YWHW. Zoti e 
zëvendëson YWHW në Bibla për të caktuar Perëndisë.

Jezusi tha: "Unë jam ngjitur tek ati im dhe Ati juaj, dhe te Perëndia im 
dhe Perëndia juaj." Gjoni 20:17

Këto janë fjalë shumë të thjeshta nga Jezusi. Ai flet për Perëndinë që ne 
të gjithë të shërbejë, duke përfshirë edhe ai vetë. Megjithatë, shumë që 
besojnë në doktrinën trinitet, nuk mund të pranojë këto fjalë si ato janë 
shkruar. doktrinave mbrapshtë tani shtrembërojnë dhe kthesë fjalët e 
Krishtit me qëllim që të njerëzve të çojnë në ferr. A është e rëndësishme 
të dini se Krishti ka shërbyer Perëndisë? Po, kjo është, dhe Apostulli Pal 
na tregon pse në 2 Thess. 01:08.

"Kur Zoti Jezus është shpallur nga qielli me engjëjt e fuqishëm e 
Perëndisë, në flakë zjarri [Krishti do] të marrë hak mbi një) ata që nuk e 
njohin Perëndinë, dhe në B) ata që nuk i binden ungjillit të Zotit tonë 
Jezu Krisht. "
2 Thesalonikasve 1:08

MERRNI E DREJTA Zoti identiteti
------------------------

Shtatë Mësimet Biblës:
1. Krishti eshte Prifti tonë të Lartë. Hebrenjve 7:16-17

2. Në të gjitha gjërat, Krishti duhej të ishte bërë si vëllezërit e tij 
njerëzore në mënyrë që ai mund të jetë një efektiv i Lartë Prifti. 
Hebrenjve 2:17

3. Ata që nuk e besojnë Krishtin dhe Krishti zbatoni me të vërtetë nuk janë 
ruajtur. Gjoni 3:36



4. Krishti na mësoi të adhuroj dhe të shërbejnë vetëm të Atit, "Zoti i tij 
dhe Zotit tonë." Mateu 4:10

5. Krishti na mësoi të luten vetëm për të Atit, "Zoti i tij dhe Zotit 
tonë." Gjoni 4:23-24; Mateu 06:06

6. Krishti na mësoi se ai ishte i pari nga krijimet e Zotit.
Zbulesa 03:14

7. Ka shtatë shpirtërore të Perëndisë. Zbulesa 01:04

"Frika Perëndia [që Jezusi dhe Pali identifikuar si] babai dhe i japin 
lavdi Atij, për orë e gjykimin e tij ka ardhur, dhe HIM adhurimit që bëri 
qiellin dhe tokën, detin dhe burimet e ujit." Zbulesa 14:07

PAUL identifikon Zoti si Ati
---------------------------------

Jezusi na mësoi se Ati është Perëndia i tij dhe gjithashtu, Perëndia ynë. 
Apostulli Pal na mësoi të njëjtën gjë në lidhje me Perëndinë në 1 
Korintasve kapitullin 8!

Një Perëndi, Ati

"Nuk ka Zot tjetër përveç një të tillë. Sepse edhe në qoftë se ka edhe zota 
të ashtuquajturat, qoftë në qiell apo në tokë (siç ka edhe zota shumë dhe 
shumë zotër), por për ne e

Ka vetëm një Perëndi, Ati nga të cilët janë të gjitha gjërat dhe ne për të, 
dhe

Një Zot, Jezu Krishti
Një Zot Jezu Krisht, nëpërmjet të cilit janë të gjitha gjëra, dhe nëpërmjet 
të cilit ne jetojmë. "1 Korintasve 8:4-6

Kjo do të thotë që ne jemi të Perëndisë dhe të krijuar prej tij, por ne 
jetojmë me Krishtin Jezus dhe me anë të besimit në Krishtin ne jemi të 
bindur të Perëndisë.

Është besimi ynë në Krishtin, që mirëpret të shpirtit të tij dhe Fryma e 
Perëndisë të tij në zemrën tonë. Kur veprojmë me besim, pa pasur të gjitha 
përgjigjet e njeriut, derën e hap zemrën tonë të gjerë për Jezusin 
Shpëtimtarin tonë dhe Perëndinë e tij. Kjo është bindja jonë ndaj Zotit se 
pastaj na lejon për të kapërcyer këtë botë.



Duke u bërë një NË Zana
----------------------

Shpirtërore të gruas sime "Jackie dhe unë u bë një mish i vetëm. Sigurisht, 
ne nuk ishin fjalë për fjalë një mish i vetëm, por në aspektin shpirtëror 
ne ishim një mish. Ne ishim të njëjtën mendje, të njëjtën frymë dhe për 
shkak të kësaj ne kemi menduar ashtu në pothuajse çdo gjë. Ne nuk u robota. 
Të dy ne kishin mendime të ndryshme në kohë, por megjithatë, ne kemi qenë 
në thelb të një mendje.

Sepse ne kemi qenë një me njëri-tjetrin, ne shpesh përfunduar dënimet e 
njëri-tjetrit dhe madje edhe e dinte se çfarë të tjera u menduar gjatë para 
se ndonjë fjalë ishin të folur. Unë shpesh mund të dëgjojë zërin e saj të 
folur për mua ose a po dëgjon mendjen e saj duke menduar për mua. E njëjta 
gjë ka ndodhur me të.

Unë nuk mund të shpjegojnë plotësisht këtë në aspektin njerëzor, sepse 
është një mister shpirtërore që vjen në lojë, kur një lidhje dashuria është 
shumë e fortë midis dy njerëzve. Megjithatë, shumë i cili bëri një angazhim 
për dashuri për një jetë mund të dëshmojë për habi se ato janë të një mish-
me bashkëshortin e tyre.

Pas Jackie gruaja ime vdiq në vitin 2003, unë ende mund të dëgjuar mendimet 
e saj. Unë e dinte atë që ajo do të mendoj se në çdo situatë. Për shembull: 
Kur kam arritur për këmishë të gabuar, Unë mund edhe të dëgjojë e saj në 
mendjen time duke thënë: "Ju nuk mund të veshin këmisha e me ato 
pantallona."

JAP Zoti një zemër besnike
----------------------

Jackie dhe kam marrë në këtë vend habi për të qenë një mish duke i dhënë 
gjithë zemrën tonë për njëri-tjetrin. Zemrat tona janë kryer dhe pa dyshim 
besnikë njëri-tjetrit. Perëndia dëshiron asgjë më pak se një zemër të 
përkushtuar dhe besnikë nga ju. Nëse zemra juaj është besnik dhe i 
angazhuar për HIM, ju do të jetë i habitur në aventurë Ai do të sjellë në 
jetën tuaj.

Sytë e kërkimeve Zoti për zemrat besnikë
-----------------------------------------

"Për sytë e Zotit [Zoti] të kandidojë në një tjetër gjatë tërë toka, për të 



treguar e Tij, të fortë në emër të atyre që zemra është [besnik angazhuar] 
tek ai." 2 i Kronikave 16:09

Mendoni për këtë! Perëndi i ushtrive do të tregojnë se e Tij, të fortë në 
emër tuaj nëse ju jepni atij një zemër besnike. Ai fillon kur ju sapo e 
hapur deri në zemër në besimin tuaj në Jezu djalin e tij.

JEMI rilindur NËPËRMJET Fjala e Zotit
-----------------------------------------

Ju do të gjeni fraza lindur përsëri e përdorur në Bibël në tre vende: Gjoni 
3:03, 3:07, dhe, në 1 Pjetri 1:23. Jezusi duke folur për Nikodemi konfirmon 
tek Gjoni 03:03 që do t'ju duhet të jenë të lindur përsëri për të hyrë në 
mbretërinë e Perëndisë. Tek Gjoni 3:7-8, Jezusi pohon se duke u lindur 
sërish do të thotë se ju jeni lindur nga Fryma.

Peter na mëson se bëhet "rilindur" vjen me anë të fjalës "i pakorruptuar e 
Perëndisë."

"Që ju të pastrohen shpirtrat tuaj në bindjen ndaj së vërtetës me anë të 
Frymës në dashuri të sinqertë e vëllezërit, dashuri njëri-tjetrin fervently 
me një zemër të pastër, duke qenë të lindur përsëri jo prej farës i 
korruptueshëm, por i pakorruptuar, me fjalën e Perëndisë, i cili jeton dhe 
respekton përgjithmonë. "
1 Pjetri 1:22-23
____________

PAUL'S rilindur Formula
-------------------------

"Por çfarë do të thonë?" Fjala është pranë teje, madje edhe në gojën tënde 
dhe në zemrën tuaj. " (Kjo është, fjala e besimit që ne predikojmë): se në 
qoftë se ju rrëfejmë me gojën e Zotit Jezus dhe besojnë në zemrën tënde se 
Perëndia e ka ngritur atë prej së vdekurish, do të shpëtohesh. Për me një 
zemër beson në drejtësi dhe me gojë bëhet rrëfim për shpëtim. " Romakëve 
10:8-10

* DY PJESË NË Palit rilindemi Formula
---------------------------------------

I) Ju rrëfej me gojën tënde se Perëndia e ngriti Jezusin nga [vdekurit 
besoni në] ringjallje, dhe,

II) Ju besoni në drejtësinë All zemrën e Perëndisë. Ju dëshironi që të bëni 



atë që është e drejtë në sytë e Perëndisë.

Mos Miss Pjesa II

Shumë ministri të promovuar një mesazh që të gjithë ju duhet të bëni është 
"goja" se Jezusi është Zoti juaj dhe shpëtimtar dhe që pastaj të ketë jetë 
të përjetshme. Ju tani mund të shihet se Jezusi predikoi një mesazh të 
ndryshme dhe kjo formulë e Palit shpëtim është dy pjesë dhe jo vetëm një 
pjesë ku ju "Jezus gojën si Zotin tuaj."

Shumë njerëz injorojnë pjesën II të mësimit të Palit!

Kushdo që pranon plotësisht të kthehet prapa Krishtit Perëndisë, Ati ynë, 
dhe me të vërtetë e di Perëndisë dhe faktin që Jezusi nuk është Zot. Ata 
nuk Jezusi adhurimit apo edhe luten Jezusit. Ata dëgjoni atë që Jezusi 
mësoi atyre: vetëm Adhurimi i Atit, Perëndisë tonë, dhe, Lutu për vetëm ati 
në emrin e Jezusit. Ne lutemi për të Perëndisë në emrin e Jezusit për të 
nderuar sakrificën e tij në kryq dhe sepse ai është mësuesi ynë.

Pjesa II është besimi në zemrat tona u drejtësinë e Perëndisë. Me fjalë të 
tjera, të jemi bindur në drejtësinë e standardeve të Perëndisë.

Standardit minimal Drejtësia
------------------------------

Jezusi mëson se ka një standard minimal Drejtësia Ne duhet te kaloje para 
se te hynte qiell

Jezusi tha: "Sepse unë po ju them, se nëse drejtësia juaj tejkalon 
drejtësinë e skribëve dhe e farisenjve ju do në asnjë mënyrë të hyjë në 
mbretërinë e qiejve." Mateu 5:20

Në ajetet e mësipërme, Jezusi na mëson qartë se ka një drejtësi standardit 
minimal për të marrë në qiell. drejtësia jonë duhet të kalojë atë të 
skribëve dhe e farisenjve. Ata shpesh pretenduar të jenë të drejtë me 
Perëndinë, por në vend ishin të mbrapshtë, ata ishin hipokritë.

Drejtësia thjesht do të thotë që ju bëni atë që është e drejtë në sytë e 
Perëndisë. Shpesh kjo mund të jetë kontrast si të kundërtën e asaj që është 
e drejtë në sytë e njeriut. Ne e dimë se çfarë Zoti pret nga ne, sepse 
Bibla na tregon të gjitha për karakterin e Perëndisë dhe i pëlqen të tij 
dhe nuk i pëlqen.

Rënë në dashuri me GOD



------------------------

Shumë besojnë se Bibla është e gjitha për Jezusin, por kjo nuk është e 
vërtetë. Këta njerëz nuk do të pranojmë Jezusi ishte një tjetër i dërguar 
nga Perëndia. Historia e vërtetë në Bibël është një histori e madhe 
dashurie për Perëndinë tonë i cili na krijoi ne dhe na deshi aq shumë sa që 
ai do të dërgojë dhe sakrificën e Birit të tij të vetëm të njeriut në një 
përpjekje të fundit për të na dhënë "Invitation".

Jezusi tha: "Unë duhet të predikojnë mbretërinë e Perëndisë në qytetet e 
tjera gjithashtu, sepse për këtë jam i dërguar." Luke 4:43

"Për shumë bindë kanë dalë në botë që nuk e pranuam për Jezu Krishtin si të 
ardhur në mish. Kjo është një gënjeshtar dhe një Antikrishtit."
2 John 7

Për t'u bërë ruajtur, gojën tuaj duhet të rrëfej të njerëzimit [vijnë në] 
mish, me vdekjen në kryq dhe ringjalljen e Jezusit.

"Dhe ne e dimë se Biri i Perëndisë [Jezu Krishti] ka ardhur dhe na ka dhënë 
një kuptim që ne mund të dimë HIM [Perëndisë,] Ati që është e vërtetë, dhe 
ne jemi në HIM [Perëndisë,] Ati që është e vërtetë , [nëse ne jemi] në 
Birin e Tij Jezu Krisht. Kjo ZOTI [,] Ati është Zoti i vërtetë dhe jetën e 
përjetshme. "
1 Gjoni 5:20

Nëse ju pranoni Jezu Krishtin në zemrën tuaj si shpëtimtar, ai ka sjellë të 
ju kthejnë në Perëndinë e tij. Ju keni, si unë ka rënë Ð në dashuri me 
Zotin Krijuesin tonë i cili kërkon miqësi me ne. Në këtë pikë, ju do të 
ngacmuar në lidhje me përjetësinë të ardhmen tuaj dhe ju do të doni të dini 
më shumë. Ju do të jetë i uritur për Fjalën e Perëndisë dhe do të lexoni 
tërë Biblën.

Ajo ishte mbi 31-vjet më parë se unë rashë në dashuri me Perëndinë. Duke 
luftuar me jetën dukej si historia kurrë fund të ekzistencës time deri sa 
një ditë Perëndia prekur jetën time në një mënyrë që unë absolutisht e 
dinte se ai ishte i vërtetë.

Ftesë kërkon që ju të pranoni se ka më shumë ndodh në këtë jetë tokësore se 
çfarë shqisat e njeriut tuaj të mund të zbulojë. Ka një anë tjetër të kësaj 
bote, një palë shpirtërore. Nëse nuk e keni bërë lindur përsëri në frymën, 
ju nuk mund të fillojnë të kuptojnë, ose për atë çështje edhe e shohin të 
vërtetën e plotë që ekziston në këtë jetë tokësore.

Ngjarjet në jetë ndodhë për shumë arsye, por shpesh ato kanë një arsye bazë 
shpirtërore. Perëndia dërgoi Birin e Tij si një flijim i fundit për mëkatet 



e njerëzve. Në procesin, Perëndia na la me një mundësi për të dalë në 
besim.

Shkelën në besim kërkon që ne kemi hapur zemrat tona dhe do të lejojë Fryma 
e Perëndisë dhe Birit të tij për të hyrë në të dhe na mëson rrugën në 
shtëpi për jetën tonë të përjetshme. Kjo është ftesë e juaj e përjetshme 
dhe kjo mund të jetë vetëm një ju do të merrni ndonjëherë në jetën e kësaj 
bote. Dëgjoni Perëndisë.

Zoti flet
----------

"Atëherë ata që kishin frikë se [Zoti, Perëndia] foli me njëri-tjetrin, dhe 
[Zoti, Perëndia] të dëgjuar dhe të dëgjuar ato, pra, një libër i adhurimit 
është shkruar para tij për atë që i frikësohet Zotit dhe që të mendohem 
thellë për emrin e tij." Ata do të minave, thotë Zoti i ushtrive, në ditën 
që kam bërë ato bizhuteritë e mia, dhe unë do të kursejmë ato si një njeri 
spares djali i tij i cili shërben atij. " Pastaj ju do të perseri dallonin 
midis të drejtit dhe të pabesit, ndërmjet atij që i shërben Perëndisë dhe 
atij që nuk i shërben atij. "
Malakia 3:16-18

"Shpëtimi i takon Zotit tonë i cili ulet në fron, dhe për të Jezusit 
[Qengjit në të djathtë të Perëndisë]." Zbulesa 07:11

Jezusi tha: "Në të vërtetë, unë po ju them, ai që dëgjon fjalën time dhe 
beson në të, [Perëndia,] Ati që më ka dërguar ka jetë të përjetshme, dhe 
nuk do të hyjë në gjykim, por ka [tashmë] kaluar nga vdekja në jeta] 
[përjetshme. " Gjoni 5:24

Nëse ju e dini Perëndia që dërgoi Jezusin, ju tashmë keni jetën e 
përjetshme dhe nuk do të gjykohet në kohën e vdekjes suaj.

Jezusi tha: "Dhe kjo është jeta e përjetshme, që të dinë JU [Perëndi,] Ati, 
të vetmin Perëndi të vërtetë, dhe Jezu Krishtin të cilin ju e keni 
dërguar."
Gjoni 17:03

Jezusi tha: "Doktrina ime nuk është imja, por Perëndia [TIJ,] Ati që më ka 
dërguar mua." Gjoni 7:16

Perëndia e ka kërkuar gjithmonë të mira për jetën tuaj. ftesa e tij për një 
jetë të përjetshme nuk ka vetëm të fillojë me Jezusin. Një shprehje e 
dashurisë së madhe të Perëndisë për ju mund të gjenden në kapitullin 
Ezekieli 18. Prej fillimit të historisë ju do të gjeni Perëndisë duke 
shpresuar për të mirën tonë dhe duke shpresuar ne do ti largohu prej ligësi 



dhe në një jetë të drejtësisë.

Drejtësia na sjell në shoqëri me Perëndinë. Kjo është kur ne të vërtetë të 
bëhet populli i tij për përjetësi.

Kjo është një zgjedhje për Perëndinë, në besim, duke ditur se ne jemi vetëm 
udhëtarët këtu në një udhëtim të përkohshme të kësaj bote. Vendimi ynë i 
madh në tokë do të jenë të pranojë realitetin se Zoti ekziston dhe se jeta 
e vërtetë tejkalon këtë ekzistencë. Njohja në zemrat tona se si Jezusi 
ishte ringjallur, kështu që do të Perëndia të na ringjall.

"A nuk e dashuri në botë ose gjërat në botë. Në qoftë se dikush do botën, 
dashuria e Atit nuk është në atë." 1 Gjoni 2:15

Jezusi tha: "Është Fryma që jep jetë; fitimet mish asgjë. Fjalë që të flas 
me ju frymën, dhe ata janë të jetës." Gjoni 6:63

Unë jam Edward apostull. Unë shkruaj për të arritur shpirtrat me ftesë të 
Perëndisë për një jetë të përjetshme. Kjo është "FTESË" Unë i pranishëm 
këtu. Megjithatë, unë shkruaj sidomos për ata shpirtra që pretendojnë 
shpëtimin nëpërmjet Krishtit, por kanë qenë të mashtruar për të menduar se 
Krishti është Perëndia.

Shumë të krishterë nuk e di se Perëndia që Krishti ka shërbyer. Nëse kjo 
është që ju, jetën tuaj të përjetshme është në pyetje. Ju duhet të merrni 
të drejtë me Perëndinë dhe të refuzojë braktisje Kisha që ka njerëz tani 
lutur për të dhe adhurimi i Jezusit në vend të Perëndisë që Jezusi vetë ka 
shërbyer dhe na mësoi rreth.
kush adhuron Biri i Perëndisë, si "Perëndia Biri" kryen idhujtaria në sytë 
e Perëndisë. Njerëz të tillë nuk janë ruajtur të vërtetë, por në vend janë 
në "ujë shpirtërore të nxehtë." Adhurimi i Jezusit është e njëjtë si 
adhuronin çdo prift apo pastor. Perëndia ka thënë nuk keni zot tjetër pos 
Tij është. Kjo përfshin djalin e tij.

Studimi për Shkrimet e Shenjta të cituara në këtë kapitull [FTESË] me shumë 
kujdes. Ndërsa në Frymë, Perëndia i dha këto Shkrimet me te përfitojnë 
tuaj. Kjo vlen për pothuaj çdo kapitull tjetër në këtë libër si. [Unë jam 
duke iu referuar Mesazhe End-Times Shtatë nga libri i Zotit, e cila mund të 
gjendet online në http://www.sevenmessages.com. Ju lutemi të hapur deri në 
zemrën tuaj të Fjalës së Perëndisë dhe le Jezu Krishti, Mësues tonë, të 
bëhet shembull ju ndjekin të gjithë rrugën prapa në vetë shtëpinë tuaj 
qiellor.

Bëni këtë dhe ju nuk do vetëm dashuri Jezusi dhe sakrificën që ai bëri për 
mëkatet tona në kryq, ju do të bie në dashuri me Perëndinë. Ju mund të 
telefononi HIM Qiellor në të gjitha lutjet tuaja.



LUTJE apostulli'S
----------------

Qiellor dhe Perëndia e vëllait tim Jezu Krishti, i cili është Mësuesi ynë, 
dëgjo fjalët e mia. Bekoj çdo njeri që lexon këtë kapitull dhe do të hapë 
zemrën e tyre për të TUAJ Birin e Jezusit dhe për shpirtin tuaj. Dhe, të 
gjithë ata që luten lutja më poshtë dhe të pranojë ftesën tuaj, t'i japë 
pendim.
Apostulli Edward

FTESË PËR LUTJE PRANONI GOD'S
---------------------------------

Ati Zot, unë e pranoj këtë ftesë të posaçme të VETE në një jetë të 
përjetshme në qiell.
 
Unë pranoj me goja ime që ju ngriti Jezu Krishtin nga të vdekurit dhe se ai 
është i pari i shumë njerëzve që do të ringjallen të jetë me ju, si bijtë 
tuaj dhe bija.

Unë besoj në drejtësi tek zemra ime dhe unë do të bëj çmos që të jetojnë 
një jetë të drejtë në sytë tuaj. Unë do të ndjekin shembullin e Jezusit dhe 
të jenë besnik u vdekje mi.

O babai im, unë ju falenderoj që ju dhe biri yt do të bëhet një me mua për 
të më ndihmuar të kapërcyer këtë jetë tokësore. Unë e di se kjo do të na 
bëjnë të një mendje dhe se Fryma e juaj do të ndalem brenda meje që të 
drejtojë në shtëpi shpina rrugë. mënyra Teach mua Zoti juaj. [Shënim: 
Regjistrohu dhe data lutje para Zotit.

KRYESORE TË Hape librin
---------------------------
Nëse ju mbani marrëdhëniet në mes të Perëndisë dhe Birit të vetëmlindur të 
tij njerëzor drejt Jezu Krishtit, ju do të kuptojnë Biblën e Shenjtë dhe 
ftesën e Perëndisë për një jetë të përjetshme do të jetë për të vërtetë. 
Kjo marrëdhënie është çelësi për sukses të kuptuar Fjalën e Perëndisë. Mos 
u mundoni për të interpretuar librin duke përdorur doktrinën e Trinitetit, 
por Jezusi e bën një gënjeshtar në ajete të tilla të thjeshta si Gjoni 
08:40 dhe Gjoni 20:17. Ai gjithashtu bën Pali një gënjeshtar në ajete të 
tilla të thjeshta si 1 Timothy 2:05 dhe 1 Korintasve 08:06.


