
Η πρόσκληση
--------------

Ιδού, ο Ιησούς στέκεται στην πόρτα της καρδιάς σου και χτυπήματα. Αν 
ακούσετε τη φωνή του και θα ανοίξει την καρδιά σας, το πνεύμα του και το 
Πνεύμα του Θεού θα έρθει και θα κατοικήσουμε με το πνεύμα σας και θα γίνετε 
ένα με αυτούς. Θα σας βοηθήσει να ξεπεραστεί αυτό το επίγειας ζωής, ώστε να 
μπορείτε να είναι μαζί τους στον ουρανό για μια αιώνια ζωή όταν γήινα το 
ταξίδι σας τελειώνει.
Απόστολος Edward

Αγία Γραφή στίχοι: Αποκάλυψη 3:20-21? 14:23 John? 1 John 4:09

Μετάφραση Edition Κείμενο 2010/09/02 - Πνευματικά δικαιώματα 2009-2010
Απόστολος Υπουργείο, Inc, Elk River, Minnesota ΗΠΑ

Η πρόσκληση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
-----------------------

Η Πρόσκληση
Ανοιχτή την καρδιά σου
Όλα της καρδιάς σας
Άσκηση πίστη σας
Γίνετε αναγεννηθεί
Οδηγίες του Ιησού «Να Paul
Τέσσερις προσδοκίες του Χριστού
Προσδοκία υπακοή του Θεού
Γνωρίζοντας ο Θεός τον Χριστό που εξυπηρετούνται
Πάρτε Θεού Εντοπισμός Δεξιά
Paul Χαρακτηρίζει ο Θεός όπως ο Πατέρας
Ένας ολοένα Σε Πνεύματος
Δώστε Θεός πιστός Heart
Είμαστε αναγεννηθεί μέσα από το λόγο του Θεού
Παύλου αναγεννηθεί Formula
Μην χάσετε Μέρος ΙΙ
Ελάχιστο πρότυπο Δικαιοσύνη
Που υπάγονται στην αγάπη με το Θεό
Πρόσκληση Προσευχή Για Αποδοχή του Θεού
Ο Απόστολος Edward
Δύο Καρδιά Gateways

OPEN την καρδιά σου
------------------



Τι ακριβώς σημαίνει αυτό για να ανοίξει την καρδιά σου στον Θεό και μόνο HIS 
μονογενή Υιού του ανθρώπου Ιησού; Καλά, είναι πραγματικά αρκετά απλό, αν το 
σκεφτείς. Μήπως δεν έχουν όλοι την αγαπάς μία ιδιαίτερη θέση »στην καρδιά 
σας», όπου χαρά, ευτυχία, λύπη και στενοχώρια ή ακόμα και σκασίλα μπορεί να 
συμβεί;

Όταν επιλέγετε να αγαπάς κάποιον, θα ανοίξει την καρδιά σας, σε όλες τις 
συγκινήσεις που συνδέονται με αυτήν την αγάπη. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με 
τον Θεό. Θέλει να είναι σε εκείνη την ειδική θέση που ονομάζεται καρδιά σας. Ο 
Ιησούς μας δίνει μια δεύτερη ευκαιρία από την προσφορά χτυπά την πόρτα της 
καρδιάς μας μας ζητούν να "ανοίξει".
Γεια σας! Ξέρετε ότι η ζωή ξεκινά μετά την επί γης ταξίδι μας τελειώνει; Ξέρεις 
για «Η Πρόσκληση» από τον Θεό;

ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΣΑΣ
-----------------

Ο Θεός έστειλε τον Ιησού για να μας υπενθυμίζουν για μία ακόμη φορά ότι η 
«βασιλεία των ουρανών» είναι πραγματικό. Ότι υπάρχει μεταθανάτια ζωή για 
αυτούς που θα μετανοήσουν και να επιστρέψουν πίσω στον Θεό. Ο Ιησούς δεν 
ήταν ο πρώτος που μας προσφέρουν αυτή την πρόσκληση σε μια αιώνια ζωή.

Ο Θεός είπε: «Θα με βρείτε όταν ψάχνετε για με με όλη την καρδιά σας!" 
Jeremiah 29:13

Για σας για να ψάξει για το Θεό με όλη την καρδιά σας, θα πρέπει να 
αναγνωρίσουμε ότι ο Θεός υπάρχει και το κλιμάκιο στη σφαίρα της πίστης.

«Αλλά χωρίς πίστη είναι αδύνατο να παρακαλώ HIM, γιατί αυτός που έρχεται 
στον Θεό πρέπει να πιστεύει ότι ο ΗΕ [υπάρχει], και ότι είναι rewarder εκείνους 
που προσπαθούν επιμελώς HIM." Εβραίους 11:6

ΑΣΚΗΣΗ πίστη σας
-------------------

Πλησιάζετε τον Θεό με όλη την καρδιά σας με πίστη. Ασκώντας πίστη σημαίνει 
ότι δεν έχει όλες τις απαντήσεις. Αν είχε τις απαντήσεις, δεν θα χρειαστεί να 
ασκήσει την πίστη / ελπίδα.

"Τώρα η πίστη είναι η ουσία των πραγμάτων ελπίδες, τα στοιχεία των 
πραγμάτων που δεν φαίνονται." Εβραίους 11:1

"Πίστη έρχεται με την ακοή, και ακρόαση από το λόγο του Θεού." Ρωμαίους 
10:17



Τα περισσότερα γνωρίζετε το Λόγο του Θεού, τόσο πιο εύκολο είναι να ασκεί την 
πίστη. Μόνο με την άσκηση πίστη μπορεί να σας γίνει αναγεννημένος. Ήσασταν 
οι πρώτοι που γεννήθηκε από μία] σάρκα γυναίκα [. γεν γίνετε και πάλι σημαίνει 
ότι είστε γεννηθεί από το Πνεύμα, επιστρέφοντας και αναγνωρίζοντας τον Θεό 
σου, τον Δημιουργό μας.

Μπορείτε επιστρέψει στο Θεό, ασκώντας την πίστη ενός παιδιού, με την αποδοχή 
Λόγο του Θεού ως αλήθεια.

ΓΙΝΕΤΕ αναγεννημένος
-----------------

Πολλοί κηρύττουν ότι είστε αναγεννημένοι με την αποδοχή του Ιησού Χριστού ως 
Σωτήρα σου. Ωστόσο, αυτό δεν είναι η πλήρης αλήθεια της σωτηρίας. Η αποδοχή 
του Χριστού ως σωτήρα πρέπει να προχωρήσει πέρα από τα όρια του στοματικής 
χρήσης, όπως ο Λόρδος.

Ο Ιησούς είπε: «Δεν έχει ο καθένας που λέει σε μένα," Κύριε, Κύριε », θα μπει 
στη βασιλεία των ουρανών, αλλά αυτός που κάνει το θέλημα του Πατέρα μου [ο 
Θεός] στον ουρανό." Matthew 7:21

Ο Ιησούς απορρίπτει πολλούς χριστιανούς που ισχυρίζονται ότι είναι ο σωτήρας 
τους. Δεν έχουμε να μαντέψει γιατί, επειδή ο Ιησούς μας λέει γιατί στο στίχο 
23.

Ο Ιησούς είπε: «Εγώ θα δηλώσουν τους [εκείνους τους ανθρώπους που απορρίπτει 
τον Χριστό], δεν ήξερα ποτέ σας? Απομακρυνθεί από εμένα, εσείς που ανομία 
πρακτική."
Matthew 7:23

ΟΔΗΓΙΕΣ Ιησού στους PAUL
---------------------------

Έτσι, κατά τα λεγόμενά του Ιησού, βλέπουμε ότι η διεκδίκηση του ακριβώς, ως 
σωτήρας με τα στόματά μας, δεν αρκεί παρά τα όσα κηρύττουν πολλούς 
ανθρώπους. Παύλος εξηγεί στο βασιλιά Αγρίππα στις πράξεις, τις οδηγίες που 
έλαβε από τον Ιησού.

Ο Ιησούς είπε: «Εγώ τώρα να σας στείλουμε [εις τα έθνη] για να ανοίξουν τα 
μάτια τους και να τους γυρίσει από το σκοτάδι στο φως? Και από τη δύναμη 
του Σατανά στο Θεό, ώστε να μπορούν να λάβουν τη συγχώρεση των αμαρτιών 
και μια κληρονομιά μεταξύ εκείνων που έχουν αγιαστεί από την πίστη σε μένα. " 
Πράξεις 26:17-18

Έτσι, στο μυαλό του Χριστού, έχετε τουλάχιστον τέσσερα πράγματα να κάνουμε 



για να σας κληρονομίας, η οποία είναι μια αιώνια ζωή στον Ουρανό. Αυτή είναι 
η πρόσκληση μιλάω.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
---------------------------

1. Μπορείτε να ανοίξει τα μάτια σας. Αυτό σημαίνει ότι θα ανοίξει την καρδιά 
σας και να ακούσετε τον Θεό και τον Υιό Του Ιησού. Που σας μεταφέρει στην 
καρδιά σας το μήνυμα που τώρα δίνεται.

2. Γυρίζετε από το σκοτάδι στο φως. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να εστιαστεί 
στους τρόπους του Θεού όχι, σχετικά με τους τρόπους του ανθρώπου.

3. Γυρίζετε από τη δύναμη του Σατανά στο Θεό. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε 
μετανοήσουν για τις αμαρτίες σας και να αξιοποιούν την δύναμη του Θεού. Αυτό 
σημαίνει ότι μπορείτε να επιλέξετε να γίνει ένα με τον Θεό και τον Υιό Του 
Ιησού.

4. Είστε αγιαστεί από την πίστη στον Ιησού. Αυτό σημαίνει ότι θα γίνει άγιος 
μπροστά στα μάτια του Θεού, επειδή έχετε επιλέξει να πιστεύουν μόνο του Θεού 
μονογενή Υιού του ανθρώπου Π Ιησού Χριστού από τη Ναζαρέτ. πίστη σας στη 
συνέχεια ακολουθείται από υπακοή.

Προσδοκία ΥΠΑΚΟΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
----------------------------

"Για το Θεό τόσο αγαπούσε ο κόσμος που έδωσε τον μονογενή [HIS άνθρωπο] 
Son, ότι όποιος πιστεύει σ 'αυτόν [τον Ιησού] δεν πρέπει να χαθεί, αλλά έχουν 
αιώνια ζωή." John 3:16

Τι υπέροχο στίχο αυτό είναι, αλλά αν σταματήσει εδώ στο John, εσείς θα χάσετε 
το μήνυμα στον στίχο 36.

"Αυτός που πιστεύει στον Υιό [Ιησού] έχει αιώνια ζωή, κι αυτός που δεν 
πιστεύει ο Υιός δεν θα δει τη ζωή, αλλά η οργή του Θεού τηρεί για τον ίδιο." 
Ιωάννης 3:36

Ορισμένοι Βίβλους κατάσταση το τελευταίο μέρος σαφέστερο ότι η οργή του Θεού 
τηρεί για όσους δεν υπακούουν τον Υιό. Ως εκ τούτου, δεν πρέπει απλώς να 
πιστεύουμε στον Ιησού, αλλά θα πρέπει να πιστέψουμε αυτό που δίδαξε και να 
υπακούσουν τις εντολές του.

Γνωρίζοντας την ΘΕΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ εξυπηρετείται



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

Πολλοί Χριστιανοί έχουν παραπλανηθεί από ψευδείς διδασκαλίες και δεν ξέρουν πια 
τον Θεό που ο Χριστός εξυπηρετούνται. Ακόμη χειρότερα, έχουν αντικατασταθεί 
λάθος Χριστό ως Θεό τους. Το ξέρουμε αυτό, επειδή η παράδοση ανθρωπογενούς 
ονομάζεται "δόγμα τριάδα" έχει αναιρείται η πραγματική διδασκαλία του Ιησού 
Χριστού και Παύλου σε πολλές εκκλησίες. Ακούστε προσεκτικά, είναι σημαντικό.

Ο Ιησούς είπε: «Αυτός που πιστεύει σε μένα, δεν πιστεύει σε μένα, αλλά σ 
'Αυτόν που με έστειλε." John 12:44

Αν είστε ένα πραγματικό πιστός στον Ιησού, μπορείτε να ακούσετε τα λόγια του 
και να έχετε επιστρέψει πίσω στον πατέρα του, ο Θεός μας. Αυτό σημαίνει ότι 
γνωρίζετε τον Πατέρα, ο Παντοδύναμος Θεός, ο οποίος είναι γνωστός ως ο 
Γιαχβέ, Ιεχωβά, Κύριος, και η οποία ορίζεται επίσης στα εβραϊκά κείμενα από 
τους τέσσερις χαρακτήρες YWHW. Κύριος αντικαθιστά YWHW σε Βίβλους να ορίσει 
τον Θεό.

Ο Ιησούς είπε: «Είμαι αύξουσα στον πατέρα μου και ο Πατέρας σου, και στο Θεό 
μου και ο Θεός σας." John 20:17

Αυτά είναι πολύ απλά λόγια από τον Ιησού. Μιλά του Θεού όλοι μας εξυπηρετεί, 
μεταξύ άλλων και ο ίδιος. Ωστόσο, πολλοί που πιστεύουν στο δόγμα τριάδα, δεν 
μπορεί να δεχθεί αυτά τα λόγια που είναι γραμμένα. Διεστραμμένη δόγματα τώρα 
νοθεύει τον ανταγωνισμό και συστροφή τα λόγια του Χριστού προς το σκοπό της 
που οδηγούν τους ανθρώπους στην κόλαση. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τον 
Θεό που ο Χριστός εξυπηρετείται; Ναι, είναι, και ο Απόστολος Παύλος μας λέει 
γιατί σε 2 Θεσ. 1:08.

«Όταν ο Κύριος Ιησούς αποκαλύπτεται από τον ουρανό με τα δυνατά τους 
αγγέλους του Θεού, σε φλόγες φωτιάς [Χριστός θα πάρει] εκδίκηση για την Α) 
όσοι δεν γνωρίζουν τον Θεό, και σε Β) αυτούς που δεν υπακούουν στο Ευαγγέλιο 
του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. "
2 Θεσσαλονικείς 1:08

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ GET ΤΟΥ ΘΕΟΥ
------------------------

Επτά Αγία Γραφή Διδασκαλίες:
1. Ο Χριστός Μέγας Αρχιερεύς μας. Εβραίους 7:16-17

2. Σε όλα τα πράγματα, ο Χριστός έπρεπε να γίνουν όπως τα ανθρώπινα τους 
αδελφούς του για να μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματικό Αρχιερέα. Εβραίους 
2:17

3. Εκείνοι που δεν πιστεύουν τον Χριστό και υπακούν στον Χριστό δεν είναι 



πραγματικά αποθηκεύονται. Ιωάννης 3:36

4. Ο Χριστός μας δίδαξε να προσκυνήσουν και να εξυπηρετούν μόνο ο πατέρας, 
«ο Θεός του και ο Θεός μας." Matthew 4:10

5. Ο Χριστός μας δίδαξε να προσευχόμαστε μόνο στον πατέρα του, «ο Θεός του 
και ο Θεός μας." Ιωάννης 4:23-24? 6:06 Matthew

6. Ο Χριστός μας δίδαξε ότι ήταν η πρώτη των δημιουργιών του Θεού.
Αποκάλυψη 3:14

7. Υπάρχουν επτά πνεύματα του Θεού. Αποκάλυψη 1:04

"Ο φόβος του Θεού [που τον Ιησού και Paul αναγνωρίζεται ως ΠΑΤΕΡΑΣ] και να 
δώσουν δόξα σ 'Αυτόν, για την ώρα της απόφασης του έχει έρθει? Και τον 
λατρεύουν ο οποίος έκανε τον ουρανό και τη γη, τη θάλασσα και τις πηγές του 
νερού." Αποκάλυψη 14:07

PAUL ΕΝΤΟΠΙΖΕΙ Θεός όπως ο Πατέρας
---------------------------------

Ο Ιησούς μας δίδαξε ότι ο πατέρας ήταν ο Θεός του, αλλά και τον Θεό μας. Ο 
Απόστολος Παύλος μας δίδαξε το ίδιο πράγμα για τον Θεό σε 1 Κορινθίους 
κεφάλαιο 8!

Ένας Θεός, ο πατέρας

"Δεν υπάρχει κανένας άλλος Θεός εκτός από μία. Διότι, ακόμη και αν υπάρχουν 
λεγόμενες θεούς, είτε στον ουρανό ή στη γη (όπως υπάρχουν πολλοί θεοί και 
πολλοί άρχοντες), όμως για εμάς É

Υπάρχει μόνο ένας Θεός, ο πατέρας του οποίου είναι όλα τα πράγματα και εμείς 
για τους HIM? και

ΕΝΑ Κύριον Ιησούν Χριστόν
Ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, μέσω των οποίων είναι όλα τα πράγματα, και μέσα 
από τον οποίο ζούμε. "1 Κορινθίους 8:4-6

Αυτό σημαίνει ότι είναι του Θεού και δημιουργήθηκε από τον ίδιο, αλλά ζούμε 
μέσω του Ιησού Χριστού και δια της πίστεως στον Χριστό είμαστε υπάκουοι στο 
Θεό.

Είναι πίστη μας στο Χριστό που καλωσορίζει το πνεύμα του και το Πνεύμα του 
Θεού του στην καρδιά μας. Όταν λειτουργούμε με πίστη, χωρίς με όλα τα 
ανθρώπινα απαντήσεις, την πόρτα της καρδιάς μας ανοίγει ευρεία στον Ιησού 



σωτήρας μας και τον Θεό του. Είναι η υπακοή μας στον Θεό που στη συνέχεια 
μας επιτρέπουν να ξεπεράσουμε αυτόν τον κόσμο.

Καταστεί ένας ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ
----------------------

Τα πνεύματα του συζύγου μου Jackie και έγινα ένας-σάρκα. Φυσικά, δεν είμαστε 
κυριολεκτικά ένα σάρκα, αλλά και σε πνευματική άποψη μας ήταν μία σάρκα. 
Ήμασταν στην ίδια παράταξη, το ίδιο πνεύμα και εξαιτίας αυτού σκεφτήκαμε 
μοιάζουμε σχεδόν τα πάντα. Δεν ήμασταν ρομπότ. Και οι δυο μας είχαμε 
διαφορετικές απόψεις κατά καιρούς, αλλά ακόμα, θα ήταν, ουσιαστικά, από ένα 
μυαλό.

Γιατί ήμασταν ένα με το άλλο, ολοκληρώσαμε συχνά ποινές άλλου και ακόμη και 
ήξερε τι άλλο σκεφτόταν πολύ πριν από οποιαδήποτε λόγια ειπώθηκαν. Μου 
συμβαίνει συχνά να μπορούσα να ακούσω τη φωνή της να μου μιλά ή να 
ακούσετε το μυαλό της σκέψης για μένα. Το ίδιο πράγμα συνέβη μαζί της.

Δεν μπορώ να εξηγήσω πλήρως αυτή σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού, διότι 
είναι ένα πνευματικό μυστήριο που έχει σημασία, όταν ένας δεσμός αγάπης είναι 
πολύ ισχυρή, μεταξύ δύο ανθρώπων. Ωστόσο, πολλοί που δεσμεύτηκε για την 
αγάπη για μια διάρκεια ζωής μπορούν να βεβαιώσουν ότι το δέος ότι ήταν το 
ένα σάρκα με το σύζυγό τους.

Μετά από τη σύζυγό Jackie μου πέθανε το 2003, θα μπορούσα να ακούσω ακόμα 
σκέψεις της. Ήξερα τι θα σκεφτόταν σε κάθε κατάσταση. Για παράδειγμα: Όταν 
έφτασα για λάθος πουκάμισο, θα μπορούσα να ακούσω της, ακόμη και στο 
μυαλό μου, λέγοντας: «Δεν μπορείτε να φορέσετε το πουκάμισο με το παντελόνι."

GIVE ΘΕΟΣ πιστός HEART
----------------------

Jackie και πήρα σε αυτό το μέρος της δέος είναι μία σάρκα-δίνοντας την όλη 
καρδιά μας ο ένας στον άλλο. καρδιές μας είχε αναληφθεί και αναμφισβήτητα 
πιστοί ο ένας στον άλλο. Ο Θεός θέλει τίποτα λιγότερο από ένα αφοσιωμένο και 
πιστό καρδιά από εσάς. Εάν η καρδιά σας είναι πιστός και να δεσμευτεί να HIM, 
θα εκπλαγείτε με την περιπέτεια θα φέρει στη ζωή σας.

Μάτια του Θεού αναζητήσεις για τους πιστούς ΚΑΡΔΙΕΣ
-----------------------------------------

"Για τα μάτια του Κυρίου [του Θεού] τρέχουν πέρα δώθε σε όλη την γη, για τον 
εαυτό επιδείξει σημαντική για λογαριασμό αυτών των οποίων η καρδιά είναι 



πιστός [δέσμευση] σ 'αυτόν." 2 Χρονικών 16:09

Σκέψου το αυτό! Παντοδύναμος Θεός θα ΕΑΥΤΟΝ δείξει ισχυρή για λογαριασμό 
σας, αν του δώσει μια πιστή καρδιά. Όλα ξεκινούν όταν απλά να ανοίξει την 
καρδιά σας με πίστη στον Υιό Του Ιησού.

Αναγεννιόμαστε διαμέσου του Λόγου του Θεού
-----------------------------------------

Θα βρείτε το γεν φράση χρησιμοποιείται και πάλι στην Αγία Γραφή σε τρεις 
τοποθεσίες: Ιωάννης 3:3, 3:07? Και, σε 1 Peter 1:23. Ο Ιησούς μιλάει στον 
Νικόδημο επιβεβαιώνει το Ιωάννης 3:3 ότι θα πρέπει να αναγεννηθεί για να 
εισέλθει στη βασιλεία του Θεού. Σε Ιωάννης 3:7-8, ο Ιησούς επιβεβαιώνει ότι 
γεννιούνται και πάλι σημαίνει ότι είστε που γεννήθηκε από το Πνεύμα.

Peter μας διδάσκει ότι γίνει "αναγεννημένος" έρχεται μέσα από την «αδιάφθορη 
λέξη του Θεού."

"Δεδομένου ότι έχετε καθαρό ψυχές σας σε υπακούοντας την αλήθεια μέσα από το 
Πνεύμα στην ειλικρινή αγάπη των αδελφών, αγαπούν ο ένας τον άλλο ειλικρινά με 
καθαρή καρδιά, που έχουν γεννηθεί και πάλι δεν του φθαρτό σπόρο αλλά 
άφθαρτο, μέσα από το λόγο του Θεού, που ζει και τηρεί πάντα. "
1 Πέτρου 1:22-23
____________

PAUL'S αναγεννημένος FORMULA
-------------------------

"Αλλά τι λέει;« Η λέξη είναι κοντά σας, ακόμη και στο στόμα σου και στην 
καρδιά σας. " (Δηλαδή, η λέξη της πίστης που κηρύττουμε): ότι αν ομολογήσεις 
με το στόμα σου τον Κύριο Ιησού και πιστέψεις με την καρδιά σου ότι ο Θεός 
τον ανέθρεψε από τους νεκρούς, θα σωθείς. Για την καρδιά ενός πιστεύει στην 
δικαιοσύνη και με την ομολογία στόμα γίνεται για τη σωτηρία. " Ρωμαίους 
10:8-10

* Δύο σκέλη του Παύλου αναγεννημένος FORMULA
---------------------------------------

Ι) Θα ομολογήσεις με το στόμα σας ότι ο Θεός ανέστησε τον Ιησού από τους 
νεκρούς [πιστεύετε στην] ανάσταση? Και,

ΙΙ) Πιστεύετε στην δικαιοσύνη καρδιά σου εις Θεού. Θέλετε να κάνετε αυτό που 
είναι σωστό στα μάτια του Θεού.



Μην χάσετε Μέρος ΙΙ

Πολλές υπουργεία προωθούν ένα μήνυμα ότι το μόνο που έχετε να κάνετε είναι 
"στόμα" ότι ο Ιησούς είναι ο Κύριος και σωτήρας σας και έχετε στη συνέχεια, 
την αιώνια ζωή. Μπορείτε τώρα να δείτε ότι ο Ιησούς κήρυττε ένα διαφορετικό 
μήνυμα και ότι η φόρμουλα σωτηρία του Παύλου είναι δύο μέρη και όχι μόνο ένα 
μέρος όπου μπορείτε "Ιησούς πυρετό, όπως ο Λόρδος σας."

Πολλοί άνθρωποι αγνοούν μέρος ΙΙ της διδασκαλίας του Παύλου!

Όποιος αποδέχεται πλήρως Χριστός επιστρέφει στον Θεό, Πατέρα μας, και 
πραγματικά ξέρει ο Θεός και το γεγονός ότι ο Ιησούς δεν είναι Θεός. Δεν Ιησούς 
λατρεία ή ακόμη και να προσευχόμαστε στον Ιησού. Υπακούν τι τους δίδαξε ο 
Ιησούς: Λατρεία μόνο ο Πατέρας, ο Θεός μας? Και, Προσευχήσου να μόνο ο 
πατέρας στο όνομα του Ιησού. Προσευχόμαστε στο Θεό στο όνομα του Ιησού να 
τιμήσει τη θυσία του στο σταυρό και επειδή είναι Δάσκαλος μας.

Το μέρος ΙΙ είναι η πίστη στις καρδιές μας εις τη δικαιοσύνη του Θεού. Με άλλα 
λόγια, γινόμαστε υπακούοντας στο πρότυπο δικαιοσύνη του Θεού.

Ελάχιστου προτύπου ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
------------------------------

Ο Ιησούς διδάσκει Υπάρχει ένα ελάχιστο επίπεδο Δικαιοσύνη Εμείς πρέπει να 
υπερβαίνει πριν την είσοδο στο Heaven

Ο Ιησούς είπε: «Για να σου πω, ότι αν δεν δικαιοσύνη σας υπερβαίνει τη 
δικαιοσύνη των γραμματέων και Φαρισαίων, που σε καμία περίπτωση δεν μπει στη 
βασιλεία των ουρανών." Matthew 5:20

Στο παραπάνω στίχος, ο Ιησούς μας διδάσκει σαφώς υπάρχει ένα ελάχιστο 
πρότυπο δικαιοσύνη για να πάρει στον ουρανό. δικαιοσύνη μας πρέπει να 
υπερβαίνει εκείνη της γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Ότι συχνά έκανε τον δίκαιοι 
με τον Θεό, αλλά, αντίθετα, ήταν κακό? Ήταν υποκριτές.

Δικαιοσύνη σημαίνει απλά κάνεις αυτό που είναι σωστό στα μάτια του Θεού. 
Συχνά αυτό μπορεί να αντιπαραβληθεί ως αντίθετο από αυτό που είναι σωστό στα 
μάτια του ανθρώπου. Γνωρίζουμε τι ο Θεός περιμένει από εμάς, διότι η Αγία 
Γραφή μας λέει όλα σχετικά με τον χαρακτήρα του Θεού και του αρέσει HIS και 
αντιπάθειες.

Εμπίπτει στην αγάπη με ΘΕΟΥ
------------------------



Πολλοί πιστεύουν ότι η Βίβλος είναι όλα σχετικά με τον Ιησού, αλλά αυτό δεν 
είναι αλήθεια. Αυτοί οι άνθρωποι αποτυγχάνουν να αναγνωρίσουν τον Ιησού ήταν 
ένας άλλος αγγελιοφόρος του Θεού. Η πραγματική ιστορία της Βίβλου είναι μια 
μεγάλη ιστορία αγάπης για τον Θεό μας, που μας δημιούργησε και αγάπησε τόσο 
πολύ μας ότι θα στείλει και η θυσία του ανθρώπου μόνο τον Υιό Του σε μια 
τελευταία προσπάθεια για να μας δώσει "την πρόσκληση."

Ο Ιησούς είπε: "Πρέπει να κηρύττουν την βασιλεία του Θεού για τις άλλες πόλεις, 
επίσης, διότι για τον σκοπό αυτό θα έχουν σταλεί." Luke 4:43

«Για πολλούς απατεώνες έχουν πάει έξω στον κόσμο που δεν ομολογούν τον 
Ιησού Χριστό ως προερχόμενα στη σάρκα. Αυτό είναι απατεώνας και 
αντίχριστος."
2 John 7

Για να γίνει σωθεί, το στόμα σου πρέπει να ομολογήσω την ανθρωπότητα 
[έρχονται στην] σάρκα, το θάνατο στο σταυρό και την ανάσταση του Ιησού.

"Και ξέρουμε ότι ο Υιός του Θεού [Ιησούς Χριστός] έχει έρθει και μας έδωσε μια 
κατανόηση ότι μπορούμε να γνωρίζουμε HIM [ο Θεός, ο] πατέρας, ο οποίος είναι 
αλήθεια? Και είμαστε σε αυτόν [τον Θεό, η] πατέρας, ο οποίος είναι αλήθεια , 
[αν είμαστε] στον Υιό Του Ιησού Χριστό. Αυτό [Θεόν Πατέρα] είναι το αληθινό 
Θεό και αιώνια ζωή. "
1 John 5:20

Αν δεχτείς τον Ιησού Χριστό στην καρδιά σου ως σωτήρας, έχει σας έφερε πίσω 
στον Θεό του. Έχετε, όπως έκανα Π πέσει στην αγάπη με το Δημιουργό Θεό μας, 
ο οποίος επιδιώκει κοινωνία μαζί μας. Σε αυτό το σημείο, θα σας 
ενθουσιασμένος για το μέλλον αιωνιότητα σας και θα θέλετε να μάθετε 
περισσότερα. Θα είναι πεινασμένοι για το Λόγο του Θεού και θα διαβάσει 
ολόκληρη την Αγία Γραφή.

Ήταν πάνω από 31-χρόνια πριν, που μου έπεσε στην αγάπη με το Θεό. Παλεύουν 
με τη ζωή φαινόταν όπως και η ιστορία ποτέ δεν τελειώνει την ύπαρξή μου, 
ώσπου μια μέρα ο Θεός άγγιξε τη ζωή μου με έναν τρόπο που εγώ απολύτως 
ήξερε ότι ήταν αληθινός.

Η πρόσκληση σας ζητά να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν περισσότερα συμβαίνουν 
σε αυτόν τον επίγειο ζωή από ό, τι τις ανθρώπινες αισθήσεις σας μπορεί να 
εντοπίσει. Υπάρχει και μια άλλη πλευρά σε αυτή τη ζωή, μια πνευματική πλευρά. 
Αν δεν γίνει αναγεννηθεί το πνεύμα, δεν μπορείτε να αρχίσετε να κατανοήσουν ή 
για εκείνο το θέμα αντιλαμβάνονται ακόμη και την πλήρη αλήθεια ότι υπάρχει σε 
αυτό επίγεια ζωή.

Εκδηλώσεις στη ζωή να συμβεί για πολλούς λόγους, αλλά συχνά οι λόγοι αυτοί 
έχουν μια πνευματική βάση. Ο Θεός έστειλε τον Υιό Του, ως τελική θυσία για τις 



αμαρτίες της ανθρωπότητας. Κατά τη διαδικασία αυτή, ο Θεός μας άφησε την 
ευκαιρία στο βήμα έξω στην πίστη.

Εντατικοποίηση του πίστη απαιτεί να ανοίξουμε τις καρδιές μας και να επιτρέψει 
το Πνεύμα του Θεού και ο γιος του να εισέλθει μέσα και να μας διδάξει τον 
τρόπο που το σπίτι στην αιώνια ζωή μας. Αυτή είναι η αιώνια την πρόσκλησή 
σας και μπορεί να είναι η μόνη που θα λάβετε πάντα σε αυτή τη ζωή. Ακούστε 
το Θεό.

Ο Θεός μιλάει
----------

"Τότε εκείνοι που φοβούνταν τον Κύριο [ο Θεός] μίλησε για το ένα το άλλο, και 
ο Κύριος [ο Θεός] ακούσει και έχω ακούσει τους? Έτσι, ένα βιβλίο μνήμης 
γράφτηκε πριν από αυτόν για εκείνους που φοβούνται τον Κύριο και που 
διαλογίζονται στο όνομά του." Θα πρέπει να είναι δική μου, λέει ο Κύριος των 
φιλοξενουμένων, την ημέρα που θα τους καθιστούν ΜΟΥ κοσμήματα, και εγώ θα 
τα ανταλλακτικά, όπως ένας άνθρωπος αποφεύγει τον γιο του, που τον 
εξυπηρετεί. " Τότε θα πρέπει και πάλι διακρίνει μεταξύ οι δίκαιοι και ο κακός, 
μεταξύ ενός που υπηρετεί τον Θεό και εκείνος που δεν εξυπηρετεί HIM. "
Μαλαχίας 3:16-18

"Σωτηρία ανήκει στο Θεό μας, που κάθεται στον θρόνο, και το αρνί [ο Ιησούς 
στο δεξί χέρι του Θεού]." Αποκάλυψη 7:11

Ο Ιησούς είπε: «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, εκείνος που ακούει τον λόγο μου και 
πιστεύει σ 'αυτόν [τον Θεό, τον Πατέρα], που μου έστειλε έχει αιώνια ζωή, και 
δεν θα τίθεται σε κρίση, αλλά έχει [ήδη] πέρασαν από το θάνατο σε [αιώνια 
ζωή]. " John 5:24

Εάν γνωρίζετε τον Θεό, ο οποίος έστειλε τον Ιησού, έχετε ήδη την αιώνια ζωή 
και δεν θα κριθεί κατά τη στιγμή του θανάτου σας.

Ο Ιησούς είπε: «Και αυτό είναι αιώνια ζωή, που μπορεί να σας γνωρίζει [ο 
Θεός, ο πατέρας], ο μόνος αληθινός Θεός, και τον Ιησού Χριστό τον οποίο έχετε 
στείλει."
John 17:03

Ο Ιησούς είπε: «δόγμα μου δεν είναι δικό μου, αλλά [ο Θεός του, ο πατέρας], ο 
οποίος με έστειλε." John 7:16

Ο Θεός ήθελε πάντα το καλύτερο για τη ζωή σας. πρόσκλησή του για την αιώνια 
ζωή δεν περιορίστηκαν μόνο στην εκκίνηση με τον Ιησού. Μια έκφραση της 
μεγάλης αγάπης του Θεού για να μπορείτε να βρείτε στο κεφάλαιο Ιεζεκιήλ 18. 
Από την αρχή της ιστορίας, θα βρείτε το Θεό ελπίζοντας για το καλύτερο και 
ελπίζοντας ότι θα γυρίσουν μακρυά από την κακία και σε μια ζωή δικαιοσύνης.



Ευθύτητα μας φέρνει σε κοινωνία με τον Θεό. Αυτό είναι όταν έχουμε πραγματικά 
να γίνει το λαό Του για την αιωνιότητα.

Είναι μια επιλογή για το Θεό, στην πίστη, γνωρίζοντας ότι θα είναι μόνο 
ταξιδιώτες εδώ σε προσωρινή γήινα ταξίδι. μεγάλη απόφαση μας στη γη θα είναι 
να αποδεχθεί την πραγματικότητα ότι ο Θεός υπάρχει και ότι η ζωή ξεπερνά 
πραγματικά αυτή την ύπαρξη. Γνωρίζοντας στις καρδιές μας ότι ο Ιησούς 
αναστήθηκε, έτσι θα αναστήσει ο Θεός μας.

"Μην η αγάπη του κόσμου ή τα πράγματα στον κόσμο. Αν κάποιος αγαπάει τον 
κόσμο, η αγάπη του Πατέρα δεν είναι σ 'αυτόν." 1 John 2:15

Ο Ιησούς είπε: «Είναι το Πνεύμα που δίνει ζωή? Η σάρκα τίποτα κέρδη. Οι λέξεις 
που σου μιλάω είναι το πνεύμα και είναι ζωή." John 6:63

Είμαι ο Απόστολος Edward. Γράφω για να φτάσει τις ψυχές με την πρόσκληση 
του Θεού της αιώνιας ζωής. Αυτή είναι "η πρόσκληση" Σας παρουσιάζω εδώ. 
Ωστόσο, θα ήθελα ιδιαίτερα να γράφω αυτές τις ψυχές που ισχυρίζονται σωτηρία 
μέσω του Χριστού, αλλά έπρεπε να έχει παραπλανηθεί να σκεφτεί κανείς ότι ο 
Χριστός είναι Θεός.

Πολλοί Χριστιανοί δεν γνωρίζουν τον Θεό που ο Χριστός εξυπηρετούνται. Εάν αυτό 
είναι εσύ, αιώνια ζωή σου τίθεται υπό αμφισβήτηση. Πρέπει να πάρετε δεξιά με 
το Θεό και να απορρίψουν την αποστασία Εκκλησία που έχει τώρα οι άνθρωποι 
προσεύχονται για και τη λατρεία του Ιησού, αντί του Θεού ότι ο Ιησούς ο ίδιος 
υπηρέτησε και δίδαξε μας σχετικά.
Όποιος λατρεύει το ποιος είναι ο Υιός του Θεού, όπως "ο Θεός ο Υιός" 
δεσμεύεται ειδωλολατρία στα μάτια του Θεού. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι 
αληθινά σωθεί, αλλά, αντιθέτως, σε «πνευματικό ζεστό νερό." Λατρεία του 
Ιησού είναι η ίδια με λατρεία κάθε ιερέα ή πάστορας. Ο Θεός είπε πως δεν έχουν 
άλλη θεού εκτός HIM. Αυτό περιλαμβάνει και τον γιο του.

Μελέτη των Γραφών που παρατίθενται στο παρόν κεφάλαιο [Η πρόσκληση] πολύ 
προσεκτικά. Ενώ στο Πνεύμα, ο Θεός έδωσε αυτές τις Γραφές που μου προς 
όφελός σας. Αυτό ισχύει για σχεδόν κάθε άλλο κεφάλαιο στο βιβλίο αυτό επίσης. 
[Αναφέρομαι στην Επτά τελικοί Times Μηνύματα Από το βιβλίο του Θεού, η οποία 
μπορεί να βρεθεί σε απευθείας σύνδεση στην http://www.sevenmessages.com. 
Παρακαλείσθε να ανοίξει την καρδιά σου στο Λόγο του Θεού και αφήστε τον 
Ιησού Χριστό, Δάσκαλος μας, να γίνει το παράδειγμα που ακολουθεί όλος ο 
τρόπος πίσω στη δική παραδεισένιο σπίτι σας.

Κάνετε αυτό και δεν θα αρέσει μόνο ο Ιησούς και η θυσία που έκανε για τις 
αμαρτίες μας πάνω στο σταυρό, εσείς θα ερωτευτεί με το Θεό. Μπορείτε να 
καλέσετε HIM Ο Ουράνιος Πατέρας σε όλες τις προσευχές σας.



ΠΡΟΣΕΥΧΗ Αποστόλου
----------------

Ο Ουράνιος Πατέρας και ο Θεός του αδελφού μου Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι 
Καθηγητής μας, ακούει την προσευχή μου. Ευλόγησε κάθε ψυχή που διαβάζει αυτό 
το κεφάλαιο και θα ανοίξει την καρδιά τους για να ΣΑΣ Υιού Του Ιησού, αλλά 
και να ΣΑΣ το Πνεύμα. Και, σε όλους εκείνους που προσεύχονται την προσευχή 
και στη συνέχεια να αποδεχθεί την πρόσκλησή σας, να τους χορηγήσει μετάνοια.
Απόστολος Edward

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
---------------------------------

ΠΑΤΕΡΑΣ Θεέ μου, να αποδεχθεί αυτή την ειδική πρόσκληση σου σε μια αιώνια 
ζωή στον Ουρανό.
 
Ομολογώ με το στόμα μου που θίξατε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς και ότι 
είναι η πρώτη από τις πολλές τους ανθρώπους που θα αναστηθούν για να είναι 
μαζί σας, όπως ΣΑΣ γιους και τις κόρες.

Πιστεύω στη δικαιοσύνη εις την καρδιά μου και θα βάλω τα δυνατά μου για να 
ζήσει μια δίκαιη ζωή στη ΣΑΣ μάτια. Θα ακολουθήσω το παράδειγμα του Ιησού 
και να είναι πιστός εις το θάνατό μου.

ΠΑΤΕΡΑΣ, σας ευχαριστώ ότι εσείς και ο Υιός, θα γίνει ένα μαζί μου για να με 
βοηθήσει να ξεπεραστεί αυτό επίγεια ζωή. Ξέρω ότι αυτό θα μας κάνει ένα 
μυαλό και ότι ΣΑΣ Πνεύμα θα κατοικήσει μέσα μου να καθοδηγήσει διαδρομή σπίτι 
μου πίσω. Δίδαξέ με ΣΑΣ τρόπους Κυρίου. [Σημείωση: Η υπογραφή και 
ημερομηνία προσευχή σου στο Θεό.

ΤΟ κλειδί για να ξεκλειδώσει Γραφή
---------------------------
Εάν κρατάτε τη σχέση μεταξύ Θεού και ανθρώπου μονογενή γιο του Ιησού Χριστού 
ευθεία, θα καταλάβετε Αγία Γραφή σας και την πρόσκληση του Θεού σε μια 
αιώνια ζωή θα είναι για πραγματικό. Η σχέση αυτή είναι το κλειδί για την 
κατανόηση με επιτυχία το Λόγο του Θεού. Μην προσπαθήσετε να ερμηνεύσει Γραφή 
χρησιμοποιώντας το δόγμα τριάδα? Κάνει τον Ιησού ψεύτη σε τέτοιες απλές 
στίχους όπως John 8:40 και John 20:17. Καθιστά επίσης Paul ψεύτης σε τέτοιες 
απλές στίχους ως 1 Τιμόθεο 2:05 και 1 κορίνθιοι 8:06.


