
Ang imbitasyon
--------------

Narito, si Jesus ay nakatayo sa pintuan ng iyong puso at knocks. Kung 
maririnig mo ang kanyang tinig at buksan ang iyong puso, ang kanyang 
espiritu at ng Diyos na Espiritu ay dumating sa at tumira sa iyong espiritu 
at ikaw ay maging isa sa kanila. Sila ay makatulong sa iyo na pagtagumpayan 
ito makalupang buhay, kaya na maaari mong maging sa kanila sa langit para 
sa isang buhay na walang hanggan kapag ang iyong makalupang paglalakbay 
dulo.
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Magbukas ng iyong puso
------------------



Kung ano ang ibig sabihin ng buksan ang iyong puso sa Diyos at NIYA lamang 
begotten Anak ng tao si Jesus? Well, ito ay tunay ganap simple kung sa 
tingin mo tungkol sa mga ito. Hindi lahat ng pag-ibig mo maghawak ng isang 
espesyal na lugar "sa iyong puso" na kung saan ang kagalakan, kaligayahan, 
kalungkutan at kahit na matinding lungkot o dalamhati ay maaaring mangyari?

Kapag pumili ka ng pag-ibig sa isang tao, buksan mo ang iyong puso sa lahat 
ng mga damdamin na kaugnay sa na pag-ibig. Ang parehong bagay ay nangyayari 
sa Diyos. Siya ay nagnanais na maging sa mga espesyal na lugar na tinatawag 
na ang iyong puso. Si Jesus ay nagbibigay sa amin ng pangalawang nag-aalok 
ng pagkakataon sa pamamagitan ng pag-iikot sa pinto ng ating mga puso na 
humihingi sa amin na "buksan up."
Hello! Alam mo ba na ang buhay ay nagsisimula pagkatapos ng aming 
makalupang paglalakbay dulo? Alam ba ninyo kung ang tungkol sa "Ang 
Imbitasyon" mula sa Diyos?

LAHAT ng iyong puso
-----------------

Diyos na ipinadala kay Jesus upang ipaalala sa amin ng isang beses muli na 
ang "kaharian ng langit" ay tunay. Na may afterlife para sa mga taong ay 
nagsisi at bumalik pabalik sa Diyos. Si Jesus ay hindi ang unang nag-aalok 
sa amin ang imbitasyon na ito sa isang buhay na walang hanggan.

Sinabi ng Diyos: "Ikaw ay mahanap ako kapag ikaw paghahanap para sa AKIN sa 
lahat ng iyong puso!" Jeremias 29:13

Sa order para sa iyo sa paghahanap para sa Diyos sa lahat ng iyong puso, 
ikaw ay magkakaroon upang kilalanin na ang Diyos ay umiiral at hakbang sa 
kaharian ng pananampalataya.

"Ngunit nang walang pananampalataya ito ay imposibleng mangyaring kanya, 
para siya na lumapit sa Diyos ay dapat maniwala na siya ay [mayroon], at na 
siya ay isang rewarder ng mga diligently maghanap sa kanya." Hebreo 11:06

Exercise IYONG Faith
-------------------

lumapit ka sa Diyos sa iyong buong puso sa pananampalataya. Gamitin ang 
pananampalataya ay nangangahulugan na ikaw ay walang ang lahat ng mga 
sagot. Kung ikaw ay nagkaroon ng mga sagot, hindi mo nais na kailangan na 
ipamalas ang pananampalataya / pag-asa.

"Ngayon pananampalataya ay ang sangkap ng mga bagay-bagay para sa inaasam, 



ang katibayan ng mga bagay na hindi nakita." Hebreo 11:01

"Faith ay dumating sa pamamagitan ng pagdinig, at sa pamamagitan ng 
pagdinig ang salita ng Diyos." Roma 10:17

Ang mas marami kayong alam ng Diyos ang Word, ang mas madali ito ay upang 
ipamalas ang pananampalataya. Tanging sa pamamagitan ng pananampalataya 
ehersisyo maaari mong maging ipinanganak-muli. una mong ay ipinanganak ng 
isang babae] [laman. Pagiging ipinanganak muli ay nangangahulugan na kayo 
ay ipinanganak ng Espiritu sa pamamagitan ng pagbabalik sa at tinatanggap 
ang inyong Diyos, ang aming Creator.

Kang bumalik sa Diyos sa pamamagitan ng ehersisyo ang pananampalataya ng 
isang bata, sa pamamagitan ng pagtanggap ng Diyos Word bilang katotohanan.

Maging Born MULI
-----------------

Maraming mga pangangaral na kayo ay ipinanganak muli sa pamamagitan ng 
pagtanggap kay Jesu-Cristo bilang iyong Tagapagligtas. Gayunman, ito ay 
hindi kumpleto ang katotohanan ng kaligtasan. Pagtanggap kay Cristo bilang 
tagapagligtas dapat lumampas lamang mouthing kanya bilang Panginoon.

Sinabi ni Jesus: "Hindi lahat na sinasabi sa akin, 'Panginoon, Panginoon' 
ay dapat ipasok ang kaharian ng langit, ngunit siya ay na ang kalooban ng 
aking AMA [Diyos] sa langit." Mateo 7:21

Jesus rejects maraming mga Kristiyano na claim na siya ay ang kanilang 
tagapagligtas. Hindi namin may sa hulaan kung bakit, dahil si Jesus ay 
nagsasabi sa amin kung bakit sa taludtod 23.

Sinabi ni Jesus: "Ako ay ipinahayag sa kanila [mga tao na si Kristo 
rejects], hindi ko alam mo; umalis mula sa akin, sa iyo na pagsasanay 
kawalan ng batas."
Mateo 7:23

Si 'ng mga tagubilin sa Paul
---------------------------

Kaya, sa Jesus 'sariling salita, nakita namin na lamang ng pagkuha sa 
kanya, bilang tagapagligtas sa aming mga bibig, ay hindi sapat sa kahit na 
ano ang maraming tao ipangaral. Paul nagpapaliwanag sa King Agrippa sa 
Gawa, ang mga tagubilin ay natanggap niya mula kay Jesus.

Sinabi ni Jesus: "ako ngayon magpadala ka [sa Gentil] para buksan ang 



kanilang mga mata at sa turn ang mga ito mula sa kadiliman sa liwanag, at 
mula sa kapangyarihan ni Satanas sa Diyos, na maaaring sila ay tumanggap ng 
kapatawaran ng mga kasalanan at ng mana sa mga taong sanctified sa 
pamamagitan ng pananampalataya sa akin. " Gawa 26:17-18

Kaya, sa ni Cristo isip, kayo ay may hindi bababa sa APAT mga bagay-bagay 
na gawin upang makakuha ng iyong mana, na kung saan ay isang buhay na 
walang hanggan sa langit. Ito ang paanyaya ako ng pakikipag-usap tungkol 
sa.

APAT inaasahan ni Kristo
---------------------------

1. Ikaw ay bukas up ang iyong mga mata. Ang ibig sabihin mo buksan ang 
iyong puso at makinig sa Diyos at NIYA Anak ni Jesus. Na magdadala sa iyo 
sa iyong puso ang mensahe ngayon ay ibinigay.

2. turn ka mula sa kadiliman sa liwanag. Nangangahulugan ito na ang focus 
mo sa Diyos ang paraan, hindi sa paraan ng tao.

3. turn ka mula sa kapangyarihan ni Satanas sa Diyos. Ito ay 
nangangahulugan na ikaw ay magsisi ng iyong kasalanan at gripo sa 
kapangyarihan ng Diyos. Ito ay nangangahulugan na pinili mo na maging isa 
sa Diyos at NIYA Anak ni Jesus.

4. Ikaw ay sanctified sa pamamagitan ng pananampalataya sa Jesus. Ito ay 
nangangahulugan na ikaw ay ginawa banal bago Diyos mata dahil kapag napili 
ninyo na naniniwala sa Diyos lamang begotten Anak ng tao d Hesus Kristo ng 
Nazareth. Ang iyong pananampalataya ay pagkatapos ay sinundan sa 
pamamagitan ng pagsunod.

Pagkamasunurin inaasahan NG GOD
----------------------------

"Para sa Diyos kaya minamahal ang mundo na ibinigay niya NIYA lamang 
begotten [tao] Anak, na kahit sino ay naniniwala sa kanya [si Jesus] ay 
hindi dapat mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Juan 
3:16

Ano ang isang kahanga-hangang tula na ito ay, ngunit kung ikaw ay tumigil 
sa dito sa Juan, nais mo hindi maintindihan ang mensahe sa taludtod 36.

"Siya na naniniwala sa Anak [Jesus] ay may walang hanggang buhay, at siya 
na hindi naniniwala sa Anak ay hindi dapat makita sa buhay, ngunit ang 



galit ng Diyos abides sa kanya." Juan 3:36

Ang ilang mga bibles ng estado ang huling bahagi sa mas malinaw na ang 
galit ng Diyos abides sa mga taong hindi sumunod sa Anak. Samakatuwid, 
hindi lamang ka dapat naniniwala sa Jesus, ngunit kailangan mong maniwala 
kung ano ang kanyang itinuro at sundin ang kanyang utos.

Alam ANG GOD Kristo served
-----------------------------

Maraming mga Kristiyano ay na-misled sa pamamagitan ng mga maling doktrina 
at hindi na alam ng Diyos na si Kristo ay nagsilbi. Mas masahol pa, sa 
pagkakamali nila substituted Kristo bilang kanilang Diyos. Alam namin ito 
dahil ang manmade tradisyon na tinatawag na ang "doktrina trinidad" ay 
negated ang tunay na teachings ni Hesus Kristo at ni Pablo sa maraming 
simbahan. Makinig nang mabuti, ito ay mahalaga.

Sinabi ni Jesus: "Siya na naniniwala sa akin, hindi naniniwala sa akin, 
ngunit sa kanya na ipinadala sa akin." John 12:44

Kung ikaw ay isang tunay na naniniwala sa Jesus, makinig ka sa kanyang mga 
salita at ikaw ay bumalik pabalik sa kanyang AMA, ang aming Diyos. Ito ay 
nangangahulugan na alam mo ang AMA, ang Diyos ay makapangyarihan, na kilala 
bilang YAHWEH, Jehovah, PANGINOON, at hinirang din sa Hebreo teksto ng apat 
na mga character YWHW. PANGINOON pumapalit YWHW sa bibles na magtalaga ng 
Diyos.

Sinabi ni Jesus: "I am Ascending sa aking AMA at ang iyong AMA, at sa aking 
Diyos at inyong Diyos." John 20:17

Ang mga ito ay napaka-simpleng salita mula kay Jesus. Siya ang nagsasalita 
ng ang Diyos namin ang lahat ng pagsilbi, kasama niya ang kanyang sarili. 
Gayunman, maraming mga na naniniwala sa doktrina trinidad, hindi maaaring 
tanggapin ang mga salitang ito bilang sila ay nakasulat. Sinsay doktrina 
ngayon papangitin at iba ng kahulugan ang mga salita ni Kristo para sa mga 
layunin ng mga nangungunang mga tao sa impiyerno. Ito ba ay mahalaga na 
malaman ang Diyos na si Kristo ay nagsilbi? Oo, ito ay, at ang Alagad Paul 
ay nagsasabi sa amin kung bakit sa 2 Thess. 01:08.

"Kapag ang Panginoon Jesus ay nagsiwalat mula sa langit kasama ng Diyos 
makapangyarihang mga anghel, sa naglalagablab sunog [Kristo ay] tumagal 
higanti sa A) sa mga na hindi alam ng Diyos, at sa B) sa mga taong hindi 
sumunod sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus Kristo. "
2 Tesalonica 1:08



GET GOD'S Identity KARAPATAN
------------------------

Pitong Bible Teachings:
1. Cristo ay aming High Priest. Hebreo 7:16-17

2. Sa lahat ng bagay, si Kristo ay maging tulad ng ginawa ng tao ang 
kanyang mga kapatid kaya na maaaring siya ay isang epektibong High Priest. 
Hebreo 2:17

3. Ang mga taong hindi naniniwala kay Kristo at sundin Kristo ay hindi 
tunay na-save. Juan 3:36

4. Kristo tinuturuan sa amin upang sumamba at maglingkod lamang ang AMA, 
"ang kanyang Diyos at sa aming Diyos." Mateo 4:10

5. Kristo tinuturuan sa amin upang manalangin lamang sa AMA, "ang kanyang 
Diyos at sa aming Diyos." Juan 4:23-24; Mateo 06:06

6. Kristo tinuturuan sa amin na siya ay ang unang ng Diyos creations.
Apocalipsis 03:14

7. May mga pitong espiritu ng Diyos. Apocalipsis 01:04

"Matakot kayo sa Diyos [na si Jesus at ni Pablo na kinilala bilang ang AMA] 
at magbigay kaluwalhatian sa kanya, para sa oras ng KANYANG paghatol ay 
dumating; at sumamba sa kanya na ginawa ang langit at lupa, ang dagat at 
spring ng tubig." Apocalipsis 14:07

Paul kinikilala GOD AS ANG AMA
---------------------------------

Itinuro ni Jesus sa atin na ang AMA ay ang kanyang Diyos at din ang aming 
Diyos. Ang mga Alagad ni Pablo nagturo sa atin ng parehong bagay tungkol sa 
Diyos sa 1 Corinto kabanata 8!

ONE GOD, ANG AMA

"Walang ibang Diyos maliban sa isa. Para sa kahit na may mga tinatawag na 
gods, maging sa langit o sa lupa (tulad ng maraming mga gods at marami 
lords), pa para sa amin É

May isa lamang Diyos, ang AMA ng kanino ay lahat ng bagay at namin para sa 
kanya; at



ISANG PANGINOON, ni Hesus Kristo
Isang Panginoon Jesu-Cristo, sa pamamagitan ng kanino ay lahat ng bagay, at 
sa pamamagitan ng kanino namin nakatira. "1 Corinto 8:4-6

Ang ibig sabihin nito ay kami ng Diyos at nilikha sa pamamagitan ng kanya, 
ngunit kami ay nakatira sa pamamagitan ni Cristo Jesus at sa pamamagitan ng 
pananampalataya kay Cristo tayo ay masunurin sa Diyos.

Ito ay ang aming pananampalataya sa Kristo na tinatanggap ang kanyang 
espiritu at ang Espiritu ng Diyos ang kanyang sa aming mga puso. Kapag 
gumana kami sa pananampalataya, na walang pagkakaroon ng lahat ng tao ang 
mga sagot, ang pinto sa aming mga puso ay bubukas malawak na sa aming 
tagapagligtas si Jesus at sa kanyang Diyos. Ito ay ang aming pagsunod sa 
Diyos na pagkatapos ay nagbibigay-daan sa amin upang pagtagumpayan ito 
mundo.

Pagiging SA ISANG Espiritu
----------------------

Ang espiritu ng aking asawa Jackie at ako ay naging isang laman. Of course, 
kami ay hindi literal isa laman, kundi sa espirituwal na mga kataga namin 
ay isa laman. Namin ng parehong isip, ang parehong diwa at dahil sa ito 
naisip namin pareho sa halos lahat ng bagay. Kami ay hindi robots. Pareho 
ng sa amin ay iba't-ibang opinyon sa mga beses, ngunit pa rin, kami talaga 
ng isa isip.

Dahil kami ay isa sa bawat isa, madalas naming makumpleto sa bawat iba pang 
mga's pangungusap at kahit na alam kung ano ang iba pang mga pag-iisip ay 
matagal bago ang anumang mga salita ay ginagamit. Madalas ako could marinig 
ang kanyang tinig na nagsasalita sa akin o marinig ang kanyang isip-iisip 
tungkol sa akin. Ang parehong bagay na naganap sa kanya.

hindi lubos na ako ay maaaring ipaliwanag ito sa mga kataga ng tao, dahil 
ito ay isang espirituwal na misteryo na nanggagaling sa play kapag ang 
isang pag-ibig bono ay tunay malakas na sa pagitan ng dalawang tao. 
Subalit, marami na ginawa ng isang pangako sa pag-ibig para sa isang buhay 
ay maaaring tumestigo sa pagkamangha na sila ay ng isang-laman sa kanilang 
mga asawa.

Matapos ang aking asawa Jackie namatay noong 2003, maaari ko pa rin marinig 
ang kanyang saloobin. Alam ko kung ano gusto niya isipin sa bawat 
sitwasyon. Halimbawa: Kapag naabot na ako para sa maling shirt, maaari ko 
kahit na marinig ang kanyang sa aking isip sinasabi: "Hindi mo maaaring 
magsuot ng shirt na may mga pantalon."



Bigyan GOD Isang tapat na puso
----------------------

Jackie at ako got ito sa lugar ng pagkamangha ng pagiging isa-laman sa 
pamamagitan ng pagbibigay ng lahat ng aming mga puso sa bawat isa. Ang 
aming mga puso ay nakatuon unquestionably at tapat sa bawat isa. Nais ng 
Diyos na walang mas mababa kaysa sa isang pangako at tapat sa puso mula sa 
iyo. Kung ang iyong puso ay tapat at ginawa sa kanya, ikaw ay nagtaka nang 
labis sa pakikipagsapalaran ay siya magdala sa iyong buhay.

Sa mata ng GOD paghahanap para sa mga tapat na puso
-----------------------------------------

"Para sa mga mata ng PANGINOON [Diyos] tumakbo sa at pabalik-balik sa buong 
sa buong lupa, upang ipakita ang kanyang sarili malakas na sa ngalan ng mga 
na ang puso ay tapat [ginawa] sa kanya." 2 Chronicles 16:09

Mag-isip tungkol sa ito! Diyos diyos ay magpapakita ng kanyang sarili 
malakas na para sa iyo kung magbigay ka sa kanya ng isang matapat na puso. 
Ito ay lahat na nagsisimula kapag ka na lamang bukas up ang iyong puso sa 
pananampalataya sa Anak NIYA si Jesus.

TAYO AY Born MULI SA PAMAMAGITAN ang salita ng Diyos
-----------------------------------------

Makikita na ang parirala ipinanganak muli ginamit sa Biblia sa tatlong 
lokasyon: John 03:03, 03:07; at, sa 1 Pedro 1:23. Jesus pakikipag-usap sa 
Nicodemus Kinukumpirma sa Juan 3:03 na kakailanganin mo upang maging 
ipinanganak muli upang ipasok ang kaharian ng Diyos. Sa John 3:7-8, si 
Jesus na Kinukumpirma ng pagiging ipinanganak muli ay nangangahulugan na 
kayo ay ipinanganak ng Espiritu.

Peter nagtuturo sa amin na pagiging "ipinanganak na muli" ay dumating sa 
pamamagitan ng "hindi masisira salita ng Diyos."

"Dahil ikaw ay purified iyong kaluluwa sa obeying ang katotohanan sa 
pamamagitan ng Espiritu sa pag-ibig taos-puso ng mga kapatid, pag-ibig sa 
isa't isa fervently na may isang purong puso, pagiging ipinanganak muli, 
hindi ng pasama binhi ngunit hindi masisira, sa pamamagitan ng salita ng 
Diyos, na buhay at abides magpakailanman. "
1 Peter 1:22-23
____________



Paul's ipinanganak MULI formula
-------------------------

"Ngunit kung ano ang sinasabi nito? 'Ang salita ay malapit sa inyo, kahit 
na sa iyong bibig at sa iyong puso.' (Iyon ay, ang salita ng 
pananampalataya na ipangaral namin): na kung ikaw aminin sa iyong bibig ang 
Panginoong Jesus at naniniwala sa iyong puso na ang Diyos ay itataas sa 
kanya mula sa patay, ikaw ay na-save. Para sa puso ng isang naniniwala sa 
katuwiran at sa bibig magpakumpisal ay ginawa sa kaligtasan. " Roma 10:8-10

* Dalawang bahagi SA Paul's ipinanganak MULI formula
---------------------------------------

I) Ikaw aminin sa iyong bibig na ang Diyos Itinaas ni Jesus mula sa patay 
[naniniwala ka sa] pagkabuhay muli; at,

II) naniniwala ka sa iyong puso sa Diyos katuwiran. Gusto mong gawin kung 
ano ang tama sa Diyos mata.

Huwag Miss Part II

Maraming mga Ministries magsulong ng isang mensahe na ang lahat ng 
kailangan mong gawin ay ang "bibig" na si Jesus ay ang iyong Panginoon at 
tagapagligtas at pagkatapos kayo ay may buhay na walang hanggan. Maaari mo 
na ngayong makita na si Jesus pinangaral ng ibang mensahe at kaligtasan na 
formula sa Paul's ay dalawang bahagi at hindi lamang isa bahagi kung saan 
mo ang "bibig si Jesus bilang iyong Panginoon."

Maraming mga tao ang huwag pansinin ang bahagi II ng Paul's pagtuturo!

Ang sinumang ganap na tumatanggap ng nagbabalik Kristo pabalik sa Diyos, 
aming AMA, at alam ng tunay na Diyos at ang katotohanan na si Jesus ay 
hindi Diyos. Sila ay hindi pagsamba kay Jesus o kahit magdasal kay Jesus. 
Sila ay sundin kung ano ang itinuro ni Jesus sa kanila: Pagsamba lamang ang 
AMA, ang aming Diyos; at, magdasal lamang sa ang AMA sa Jesus 'name. Kami 
ay manalangin sa Diyos sa Jesus 'name sa karangalan ng kanyang sakripisyo 
sa krus at dahil siya ay aming Guro.

Bahagi II ay paniniwala sa ating mga puso sa Diyos katuwiran. Sa ibang 
salita, maging masunurin tayo sa katuwiran standard ng Diyos.

Pinakamababang katuwiran Standard
------------------------------



Si Jesus ay nagtuturo May Ay Isang Pinakamababang Standard katuwiran 
Kailangan namin lumampas Bago pagpasok Langit

Sinabi ni Jesus: "Para sabihin ko sa iyo, na maliban kung ang iyong 
katuwiran ay lumampas sa katuwiran ng mga scribes at Pariseo, ikaw ay tiyak 
na hindi ipasok ang kaharian ng langit." Mateo 5:20

Sa itaas ng tula, si Jesus ay malinaw na nagtuturo sa amin ay may isang 
minimum na pamantayan katuwiran upang makakuha ng sa langit. Ang aming 
katuwiran dapat lumampas na ng mga scribes at Pariseo. Sila ay madalas 
nagkunwari na maging matuwid sa Diyos, ngunit sa halip ay masama; sila ay 
hypocrites.

Katuwiran ay nangangahulugan lang gawin mo kung ano ang tama sa Diyos mata. 
Kadalasan ito ay contrasted bilang kabaligtaran ng kung ano ang tama sa 
mata ng tao. Alam namin kung ano ang inaasahan ng Diyos mula sa amin dahil 
ang Biblia ay nagsasabi sa amin ang lahat ng tungkol sa Diyos na karakter 
at KANYANG kagustuhan at dislikes.

Umiibig MAY GOD
------------------------

Marami ang naniniwala sa Biblia ay lahat ng tungkol kay Jesus, ngunit ito 
ay hindi totoo. Ang mga tao na hindi kumilala kay Jesus ay mensahero ng isa 
pang mula sa Diyos. Ang tunay na kuwento sa Biblia ay isang magaling na 
kuwento tungkol sa pag-ibig ang aming Diyos na lumikha sa atin at mahal sa 
amin kaya marami na siya ay magpadala at sakripisyo NIYA lamang ng tao sa 
Anak ng isang pangwakas na pagtatangka na magbigay sa amin ng "Ang 
Imbitasyon."

Sinabi ni Jesus: "Dapat ipangaral ang kaharian ng Diyos sa ibang mga 
lungsod din, dahil ito para sa layunin Ako ay ipinadala na." Lucas 4:43

"Para sa maraming deceivers dumanas out sa mundo na hindi tanggapin ang 
kasalanan ni Hesus Kristo bilang pagdating sa laman. Ito ay isang magdaraya 
at isang Antikristo."
2 John 7

Upang maging-save na, ang iyong bibig ay dapat tumanggap ng kasalanan ang 
sangkatauhan [pagdating sa] laman, ang kamatayan sa krus at muling 
pagkabuhay ni Jesus.

"At nalalaman natin na ang Anak ng Diyos [Jesu-Cristo] ay darating at 
binigyan kami ng isang-unawa na maaari naming malaman sa kanya [Diyos, ang 
AMA] na ay totoo, at kami ay sa kanya [Diyos, ang AMA] na ay totoo , [kung 



kami ay] NIYA sa Anak ni Hesus Kristo. Ito [GOD, ang AMA] ay ang tunay na 
Diyos at buhay na walang hanggan. "
1 Juan 5:20

Kung tinanggap mo si Jesus Cristo sa iyong puso bilang tagapagligtas, siya 
ay dinala ka pabalik sa kanyang Diyos. Ikaw ay may, tulad ng d ko bagsak sa 
pag-ibig sa aming Creator Diyos na naghahanap relasyon sa amin. Sa puntong 
ito, ikaw ay nagaganyak tungkol sa iyong kinabukasan kawalang-hanggan at 
gusto ninyong malaman pa. Ikaw ay gutom para sa Diyos's Word at basahin ang 
buong Biblia.

Ito ay higit sa 31-taon na ang nakaraan na ako nahulog sa pag-ibig sa 
Diyos. Struggling sa buhay tila tulad ng hindi pagtatapos ng kuwento ng 
aking buhay hanggang sa isang araw Diyos baliw ang aking buhay sa isang 
paraan na ako absolutely Alam siya ay tunay.

Ang Imbitasyon humihingi sa inyo na kilalanin na may higit sa pagpunta sa 
makalupang buhay kaysa sa kung ano ang iyong sarili ng tao ay maaaring 
matagpuan. May isa pang bahagi sa buhay na ito, ang isang espirituwal na 
bahagi. Maliban kung kayo na maging ipinanganak muli sa espiritu, hindi ka 
maaaring magsimulang maintindihan o para sa mga bagay na kahit na mahalata 
ang buong katotohanan na umiiral sa makalupang buhay.

Mga kaganapan sa buhay mangyari para sa maraming mga kadahilanan, ngunit 
ang mga madalas na dahilan ay may espirituwal na batayan. Diyos ay 
nagpadala NIYA Anak bilang isang pangwakas na sakripisyo para sa kasalanan 
ng sangkatauhan. Sa proseso, ang Diyos kaliwa sa amin ng isang pagkakataon 
na hakbang sa labas sa pananampalataya.

Tuntong out sa pananampalataya ay nangangailangan na namin buksan up ng 
ating mga puso at payagan ang Espiritu ng Diyos at Anak NIYA na ipasok sa 
at magturo sa amin ang mga paraan sa bahay sa aming buhay na walang 
hanggan. Ito ay ang iyong imbitasyon na walang hanggan at maaaring ito ay 
ang isa lamang ay na ba tumanggap sa buhay na ito. Makinig sa Diyos.

GOD nagsasalita
----------

"At yaong feared sa PANGINOON [Diyos] nagsalita sa isa't-isa, at ang 
PANGINOON [Diyos] nakinig at narinig ang mga ito; gayon, ang isang libro ng 
pagbati ay isinulat bago siya para sa mga takot sa PANGINOON at magnilay sa 
KANYANG pangalan. ' dapat silang minahan, says ang PANGINOON ng mga hukbo, 
sa araw na gumawa ako sa kanila MY jewels, at ako ay ekstrang mga ito 
bilang isang tao spares kanyang sariling anak na naglilingkod sa kanya. ' 
Pagkatapos ay muli mong pansinin sa pagitan ng matuwid at ang masama, sa 
pagitan ng isa na naglilingkod sa Diyos at isa na hindi nagsisilbi sa 



kanya. "
Malakias 3:16-18

"Kaligtasan ay pag-aari sa aming Diyos na sits sa trono, at sa Cordero [si 
Jesus sa kanang kamay ng Diyos]." Apocalipsis 07:11

Sinabi ni Jesus: "Karamihan sa mga piho, sinasabi ko sa inyo, na siya hears 
aking salita at naniniwala sa kanya [Diyos, ang AMA] na ipinadala sa akin 
ay may buhay na walang hanggan, at hindi dapat dumating sa paghatol, ngunit 
[na] lumipas mula sa pagkamatay sa [walang hanggan] buhay. " Juan 5:24

Kung alam mo ang Diyos na ipinadala kay Jesus, ikaw ay mayroon ng buhay na 
walang hanggan at hindi mo na ingat sa oras ng iyong kamatayan.

Sinabi ni Jesus: "At ito ang buhay na walang hanggan, na maaaring sila alam 
KA [Diyos, ang AMA], ang tanging tunay na Diyos, at Jesu-Cristo na IKAW ay 
nagpadala."
John 17:03

Sinabi ni Jesus: "Aking doktrina ay hindi minahan, ngunit NIYA [Diyos, ang 
AMA] na ipinadala sa akin." Juan 7:16

Ang Diyos ay laging pinaghahanap ang pinakamahusay para sa iyong buhay. 
NIYA imbitasyon para sa isang buhay na walang hanggan ay hindi lamang 
magsimula sa Jesus. Isang expression ng dakilang pag-ibig ng Diyos para sa 
maaari mong matatagpuan sa Ezekiel kabanata 18. Mula sa simula ng 
kasaysayan ay makikita mo sa Diyos umaasa para sa aming mga pinakamahusay 
at umaasa na kami ay lumihis mula sa kasamaan at sa isang buhay ng 
katuwiran.

Katuwiran magbibigay sa amin sa relasyon sa Diyos. Iyon ay kapag kami ay 
tunay na maging NIYA mga tao para sa kawalang-hanggan.

Ito ay isang pagpipilian para sa Diyos, sa pananampalataya, alam na namin 
ang mga travelers lamang dito sa isang pansamantalang makamundo 
paglalakbay. Ang aming malaking desisyon sa lupa ay upang tanggapin ang 
katotohanan na ang Diyos ay umiiral at buhay na tunay na transcends ang 
pagkakaroon. Alam sa ating mga puso na bilang si Jesus ay nabuhay muli, 
nang sa gayon ay Diyos bumuhay na muli sa amin.

"Huwag pag-ibig ang mundo o ang mga bagay-bagay sa mundo. Kung sinuman 
loves ang mundo, ang pag-ibig ng AMA ay hindi sa kanya." 1 Juan 2:15

Sinabi ni Jesus: "Ito ay ang Espiritu na nagbibigay buhay; ang laman walang 
kita. Ang mga salita na ginagamit ko sa inyo ay espiritu, at sila ay 
buhay." Juan 6:63



Kasama ko ang Alagad Edward. sumulat ako upang maabot ang kaluluwa sa Diyos 
imbitasyon ng isang buhay na walang hanggan. Ito ay "ang imbitasyon" 
kasalukuyan ko dito. Gayunman, ako lalo na sumulat sa mga kaluluwa na 
tubusin ang kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo, ngunit ay misled sa-iisip 
na si Cristo ay Diyos.

Maraming mga Kristiyano ay hindi alam ang Diyos na si Kristo ay nagsilbi. 
Kung ito ay sa iyo, ang iyong buhay na walang hanggan ay sa katanungan. 
Kailangan mo upang makakuha ng karapatan sa Diyos at tanggihan ang Iglesia 
lubusang pagtalikod sa relihiyon na may mga tao ngayon sa pagdarasal at 
sumasamba kay Jesus sa halip na ang Diyos na si Jesus ang kanyang sarili 
served at itinuro sa amin ang tungkol.
Kahit sino na worships ang Anak ng Diyos bilang "Diyos Anak" gumawa 
idolatrya sa Diyos mata. Ang ganitong mga tao ay hindi tunay na-save, 
ngunit sa halip ay sa "espirituwal na mainit na tubig." Pagsamba ng si 
Jesus ay ang parehong bilang sumasamba anumang Priest o pari. Ang Diyos ay 
sinabi na magkaroon ng walang ibang diyos bukod sa kanya. Na kasama NIYA 
Anak.

Pag-aaral ang mga kasulatan nabanggit sa kabanata na ito [ang imbitasyon] 
tunay mabuti. Habang sa Espiritu, ang Diyos ay nagbigay ng mga kasulatan sa 
akin para sa iyong mga benepisyo. Iyon ay naaangkop sa halos lahat ng iba 
pang mga kabanata sa librong ito pati na rin. [I am referring sa Pitong 
End-Times Mensahe Mula sa Diyos ng libro, kung saan ay matatagpuan online 
sa http://www.sevenmessages.com. Paki-buksan ang iyong puso sa Diyos's Word 
at ipaalam sa Hesus Kristo, ang aming guro, maging ang mga halimbawa sundin 
mo ang lahat ng mga paraan pabalik sa iyong sariling tahanan langit.

Ba ito at hindi lamang sa iyo ay pag-ibig ni Jesus at ang mga sakripisyo na 
ginawa niya para sa ating mga kasalanan sa krus, ikaw ay mapailalim sa pag-
ibig sa Diyos. Maaari kang tumawag sa kanya makalangit na AMA sa lahat ng 
iyong panalangin.

Alagad'S panalangin
----------------

Makalangit na AMA at Diyos ng aking kapatid na lalaki ni Hesus Kristo, na 
ang ating Guro, marinig ang aking panalangin. Bless ang bawat kaluluwa na 
makakabasa ng kabanata na ito ay at buksan ang kanilang puso sa IYONG Anak 
ni Jesus at din sa IYONG Espiritu. At, sa lahat na ipagdasal ang panalangin 
sa ibaba at tanggapin ang inyong imbitasyon, bigyan sila ng pagsisisi.
Alagad Edward

Panalangin SA TANGGAPIN GOD'S imbitasyon
---------------------------------



AMA Diyos, tinatanggap ko ito ng espesyal na imbitasyon ng iyo sa isang 
buhay na walang hanggan sa langit.
 
Aminin ko sa aking bibig na KA Itinaas ni Hesus Kristo mula sa patay at na 
siya ay ang unang ng maraming mga tao na nabuhay muli na maging sa KA, gaya 
ng IYONG mga anak at anak na babae.

naniniwala ako sa aking katuwiran sa puso at ako ay gawin ang aking 
pinakamahusay na upang mabuhay ng isang matuwid na buhay sa IYONG mata. ako 
ay sundin ang mga halimbawa ni Jesus at maging tapat sa aking sariling mga 
kamatayan.

AMA, pasalamatan ko ikaw na IKAW at IYONG Anak ay naging isa sa akin upang 
tulungan ako pagtagumpayan ito makalupang buhay. alam ko na ito ay gumawa 
ng sa amin ng isa isip at na IYONG Espiritu ay mananahan sa loob ako sa 
aking mga gabay sa landas pabalik sa bahay. Turuan ako IYONG PANGINOON 
paraan. [Paalala: Mag-sign at petsa ng iyong panalangin sa Diyos.

Ang susi upang magbukas ng kandado banal na kasulatan
---------------------------
Kung panatilihin mo ang relasyon sa pagitan ng Diyos at NIYA begotten Anak 
ng tao ni Hesus Kristo tuwid, ikaw ay maunawaan ang iyong Banal na Biblia 
at Diyos na imbitasyon sa isang buhay na walang hanggan ay para sa tunay 
na. relasyon ito ay ang susi sa matagumpay na pag-unawa ng Diyos Word. 
Huwag subukan na kahulugan Banal na Kasulatan ng paggamit ng trinidad 
doktrina; ito ay gumagawa ng isang Jesus sinungaling tulad sa simpleng 
verses ng John 08:40 at John 20:17. Ito din ay gumagawa ng isang Paul 
sinungaling sa tulad simpleng bilang verses 1 Timothy 2:05 at 1 Corinto 
8:06.


