ATAS UNDANGAN
-------------Lihatlah, Yesus berdiri di pintu dan mengetuk hati Anda. Jika anda
mendengar suara-Nya dan akan membuka hati, jiwa dan Roh Allah akan datang
dan tinggal dengan semangat anda dan anda akan menjadi satu dengan mereka.
Mereka akan membantu anda mengatasi kehidupan duniawi, sehingga anda dapat
dengan mereka di Syurga untuk kehidupan yang kekal ketika perjalanan dunia
anda berakhir.
Rasul Edward
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Terjemahan Teks Edition 2010/09/02 - Copyright 2009-2010
Menteri Rasul, Inc, Elk River, Minnesota USA

NICK ATAS ISI
----------------------Para Undangan
Open Up Your Heart
Semua Dari Hati anda
Latihan Iman anda
Menjadi Lahir Lagi
Yesus 'panduan Bagi Paulus
Empat Harapan Kristus
Penurutan Harapan Allah
Mengetahui Kristus Allah dilayani
Dapatkan Hak untuk Allah Identifikasi
Paulus Mengidentifikasi Allah Sebagai AYAH The
Menjadi Satu Dalam Roh
Berikan Tuhan Hati Loyal
Kami Lahir Lagi Melalui Firman Allah
Paulus Formula Lahir Lagi
Jangan Miss Bahagian II
Minimum Standard Kebenaran
Jatuh Cinta Dengan Allah
Doa Untuk Menerima Tuhan Undangan
Edward Rasul
Dua Hati Gateways

UP BUKA HATI ANDA
------------------

Persis apa artinya membuka hati anda untuk Allah dan manusia yang tunggal
HIS Anak Yesus? Yah, itu benar-benar cukup sederhana jika anda berfikir
tentang hal ini. Apakah tidak semua orang yang anda cintai menduduki tempat
khusus "dalam hati anda" di mana kegembiraan, kebahagiaan, kesedihan dan
bahkan sakit hati atau patah hati boleh terjadi?
Bila anda memilih untuk mencintai seseorang, anda membuka hati anda untuk
semua emosi yang berkaitan dengan cinta itu. Hal yang sama terjadi dengan
Allah. HE ingin berada di tempat khusus yang disebut hati anda. Yesus
memberi kami menawarkan peluang kedua oleh mengetuk pintu hati kita meminta
kita untuk "terbuka."
Hello! Adakah anda tahu bahawa hidup bermula selepas perjalanan kita di
dunia berakhir? Adakah anda tahu tentang "Undangan ini" dari Allah?
SEMUA DARI HATI ANDA
----------------Allah mengutus Yesus untuk mengingatkan kita sekali lagi bahawa "Kerajaan
Syurga" adalah nyata. Bahwa ada kehidupan setelah kematian bagi mereka yang
bertaubat dan kembali semula kepada Allah. Yesus bukan yang pertama
menawarkan kami jemputan ini kepada hidup yang kekal.
Allah berkata: "anda akan menemui AKU apabila anda mencari AKU dengan
segenap hatimu!" Yeremia 29:13
Agar anda mencari Tuhan dengan segenap hati anda, anda perlu mengakui
bahawa Allah ada dan masuk ke wilayah Iman.
"Tetapi tanpa iman tidak mungkin untuk menyenangkan HIM, kerana dia yang
datang kepada Allah harus percaya bahawa ia adalah [ada], dan bahawa ia
adalah memberi upah mereka yang rajin mencari HIM." Ibrani 11:6

LATIHAN Iman ANDA
------------------Anda mendekati Allah dengan segenap hati anda dalam iman. Melatih iman
bererti anda tidak mempunyai semua jawapan. Jika anda mempunyai jawapan,
anda tidak akan perlu latihan iman / harapan.
"Sekarang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan
bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan." Ibrani 11:1
"Iman datang dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Allah." Roma
10:17

Semakin banyak anda tahu Firman Tuhan, semakin mudah untuk latihan iman.
Hanya dengan latihan iman anda boleh menjadi dilahirkan kembali. Anda
pertama kali lahir dari sebuah] wanita [daging. Menjadi lahir kembali
bermakna anda dilahirkan dari Roh dengan kembali kepada anda dan mengakui
Allah, Pencipta kita.
Anda kembali kepada Allah dengan latihan iman seorang anak, dengan menerima
Firman Tuhan sebagai kebenaran.

MENJADI LAHIR LAGI
----------------Banyak memberitakan bahawa anda dilahirkan kembali dengan menerima Yesus
Kristus sebagai Penyelamat anda. Namun, ini bukan kebenaran keselamatan
lengkap. Menerima Kristus sebagai penyelamat harus sekadar mengucapkan
dirinya sebagai Tuhan.
Yesus berkata: "Tidak semua orang yang berkata kepada saya," Tuhan, Tuhan
'akan masuk ke dalam kerajaan Syurga, tetapi dia yang melakukan kehendak
saya AYAH [Allah] di syurga. " Matius 7:21
Yesus menolak banyak orang Kristian yang mengaku bahawa dia adalah
penyelamat mereka. Kita tidak perlu meneka mengapa, kerana Yesus
memberitahu kita mengapa dalam ayat 23.
Yesus berkata: "Aku akan memberitakan kepada mereka [orang-orang yang
menolak Kristus], aku tidak pernah tahu kau; berangkat dari saya, anda yang
amalan melanggar undang-undang."
Matius 7:23
YESUS 'INSTRUKSI UNTUK PAULUS
--------------------------Jadi, dalam kata-kata Yesus sendiri, kita melihat bahawa hanya mendakwa
dirinya, sebagai penyelamat dengan mulut kita, tidak cukup walaupun apa
yang banyak orang berkhutbah. Paulus menjelaskan kepada Raja Agripa dalam
Kisah, Arahan yang ia terima dari Yesus.
Yesus berkata: "sekarang Aku mengutus kamu [kepada] bangsa-bangsa lain
untuk membuka mata mereka dan mengembalikan mereka dari kegelapan kepada
terang dan dari kuasa Iblis kepada Allah, supaya mereka menerima
pengampunan dosa dan warisan di antara mereka yang dikuduskan oleh iman
dalam diriku. " Kisah Para Rasul 26:17-18
Jadi, dalam fikiran Kristus, anda mempunyai sekurang-kurangnya empat

perkara yang harus dilakukan untuk mendapatkan warisan anda, yang merupakan
hidup yang kekal di Syurga. Ini adalah jemputan saya berbicara tentang.

EMPAT Ekspektasi KRISTUS
--------------------------1. Anda membuka mata anda. Ini bermakna anda membuka hati dan mendengar
Allah dan Anak HIS Yesus. Yang anda ambil untuk jantung anda mesej sekarang
yang diberikan.
2. Anda berbalik dari kegelapan kepada cahaya. Ini bermakna bahawa anda
berfokus pada cara-cara Allah, bukan pada cara-cara manusia.
3. Anda akan berpaling dari kuasa Iblis kepada Allah. Ini bermakna bahawa
anda bertaubat dari dosa-dosa anda dan tekan ke dalam kuasa Allah. Ini
bermakna bahawa anda memilih untuk menjadi satu dengan Allah dan Anak HIS
Yesus.
4. Anda dikuduskan oleh iman dalam Yesus. Ini bermakna anda menjadi kudus
di hadapan Tuhan mata kerana anda telah memilih untuk percaya tunggal Ð
manusia Allah Anak Yesus Kristus dari Nazareth. Iman anda kemudian diikuti
dengan ketaatan.

Penurutan Ekspektasi ALLAH
---------------------------"Kerana Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga DIA memberikan [hanya
HIS diperanakkan manusia] Anak, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya
[Yesus] tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Yohanes 3:16
Apa sebuah ayat yang indah ini, tetapi jika anda berhenti di sini dalam
Yohanes, anda akan kehilangan mesej dalam ayat 36.
"Dia yang percaya kepada Anak [Jesus] telah hidup yang kekal, dan dia yang
tidak percaya Anak tidak akan melihat hidup, tetapi murka mentaati Allah
padanya." Yohanes 3:36
Beberapa Alkitab negara bahagian terakhir lebih jelas dalam bahawa mentaati
Allah murka terhadap mereka yang tidak taat pada Anak. Oleh kerana itu,
anda tidak boleh hanya percaya pada Yesus, tapi anda harus percaya apa yang
dia mengajar dan mematuhi perintahnya.

MENGETAHUI ATAS KRISTUS TUHAN dilayani

----------------------------Banyak orang Kristian telah disesatkan oleh doktrin palsu dan tidak lagi
mengenal Allah yang melayani Kristus. Lebih buruk lagi, mereka telah keliru
diganti Kristus sebagai Allah mereka. Kita tahu ini kerana tradisi buatan
manusia dipanggil "doktrin trinitas" telah menegasikan ajaran-ajaran
sebenar Yesus Kristus dan Paulus dalam banyak gereja. Dengar dengan hatihati, ini penting.
Yesus berkata: "Dia yang percaya dalam diriku, tidak percaya, tapi di HIM
yang telah mengutus Aku." John 12:44
Jika anda adalah benar-benar percaya dalam Yesus, anda mendengar katakatanya dan anda telah kembali semula ke nya AYAH, Allah kita. Itu berarti
anda mengetahui AYAH, Allah Mahakuasa, yang dikenali sebagai Yahweh,
Jehovah, TUHAN, dan juga dilantik dalam teks-teks Ibrani oleh empat watak
YWHW. TUHAN menggantikan YWHW dalam Alkitab untuk menunjuk Allah.
Yesus berkata: "Saya naik ke saya AYAH dan AYAH anda, dan Allahku dan
Allahmu." John 20:17
Ini adalah kata-kata yang sangat sederhana dari Yesus. Dia berbicara
tentang Allah yang kita semua melayani, termasuk dia sendiri. Namun, banyak
orang yang percaya pada doktrin tritunggal, tidak boleh menerima kata-kata
seperti yang tertulis. doktrin sesat sekarang mendistorsi dan memainkan
kata-kata Kristus untuk tujuan memimpin orang ke neraka. Adakah penting
untuk mengetahui bahawa Kristus melayani Allah? Ya, itu, dan Rasul Paulus
mengatakan kepada kita mengapa dalam 2 Tesalonika. 1:8.
"Ketika Tuhan Yesus diturunkan dari syurga dengan malaikat besar Tuhan,
dalam gejolak api [Kristus] akan membalas dendam pada A) orang-orang yang
tidak mengenal Allah, dan B) orang-orang yang tidak taat pada Injil Tuhan
kita Yesus Kristus. "
2 Tesalonika 1:08
GET IDENTITAS ALLAH KANAN
-----------------------Tujuh Ajaran Alkitab:
1. Kristus merupakan Imam Besar kita. Ibrani 7:16-17
2. Dalam segala hal, Kristus harus dibuat seperti saudara-saudara manusia
sehingga dia boleh menjadi Imam Besar yang berkesan. Ibrani 2:17
3. Mereka yang tidak percaya Kristus dan Kristus taat tidak benar-benar
disimpan. Yohanes 3:36

4. Kristus mengajar kita untuk menyembah dan hanya melayani AYAH, "Allahnya
dan Allah kita." Matius 4:10
5. Kristus mengajar kita untuk berdoa hanya kepada Bapa, "Tuhan dan Allah
kita." Yohanes 4:23-24; Matius 06:06
6. Kristus mengajar kita bahawa ia adalah yang pertama dari ciptaan Allah.
Wahyu 3:14
7. Ada tujuh roh Allah. Wahyu 01:04
"Takutlah kepada Allah [yang Yesus dan Paulus dikenalpasti sebagai] AYAH
dan memberikan kemuliaan bagi HIM, untuk saat penghakiman HIS telah tiba,
dan HIM ibadah yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan mata air."
Wahyu 14:07

Paulus menyebut SEBAGAI TUHAN ATAS AYAH
--------------------------------Yesus mengajar kita bahawa BAPA adalah Tuhan dan juga Allah kita. Rasul
Paulus mengajarkan kita hal yang sama tentang Tuhan dalam 1 Corinthians bab
8!
SATU TUHAN, ATAS AYAH
"Tidak ada Allah lain kecuali satu Kerana jika ada tuhan-tuhan yang
disebut, baik di syurga atau di bumi (kerana ada banyak tuhan dan banyak).,
Namun bagi kita É
Hanya ada satu Allah, AYAH dari mereka adalah segala sesuatu dan kita untuk
HIM; dan
SATU TUHAN, YESUS KRISTUS
Satu Tuhan Yesus Kristus, melalui siapa segala sesuatu, dan yang karena Dia
kita hidup "1 Korintus 8:4-6.
Ini bererti kita berasal dari Allah dan dicipta oleh HIM, tapi kita hidup
melalui Yesus Kristus dan karena iman dalam Kristus kita patuh kepada
Allah.
Ini adalah iman kita dalam Kristus yang menyambut roh dan Roh-Nya Allah ke
dalam hati kita. Bila kita beroperasi dalam iman, tanpa harus semua jawapan
manusia, pintu hati kita terbuka lebar kepada Jesus penyelamat kita dan
Allah. Ini adalah ketaatan kita kepada Allah yang kemudian memungkinkan

kita untuk mengalahkan dunia ini.

MENJADI SATU DALAM ROH
---------------------Roh isteriku Jackie dan aku menjadi satu daging. Tentu saja, kami tidak
harfiah satu daging, tetapi dalam hal rohani kami satu daging. Kami fikiran
yang sama, semangat yang sama dan kerana itu kami pikir sama pada hampir
semuanya. Kami tidak robot. Kami berdua mempunyai pendapat berbeza di kali,
tapi tetap, kami pada dasarnya satu fikiran.
Kerana kami satu sama lain, kita sering menyelesaikan kalimat satu sama
lain dan bahkan tahu apa yang lain berfikir panjang sebelum kata-kata
terucap. Saya sering dapat mendengar suaranya bercakap dengan aku atau
mendengar fikirannya memikirkan aku. Hal yang sama terjadi dengan dia.
Saya tidak boleh sepenuhnya menjelaskan hal ini dalam istilah manusia,
kerana ia merupakan misteri spiritual yang datang ke dalam bermain ketika
ikatan cinta yang sangat kuat antara dua orang. Namun, banyak orang yang
membuat komitmen untuk mencintai untuk seumur hidup boleh bersaksi kepada
hairan bahawa mereka satu-daging dengan pasangan mereka.
Setelah isteri saya Jackie meninggal pada tahun 2003, saya masih bisa
mendengar pikirannya. Aku tahu apa yang akan berfikir dalam setiap situasi.
Sebagai contoh: Ketika saya mendapatkan kemeja yang salah, aku bahkan bisa
mendengar dalam fikiran saya berkata: "Anda tidak boleh memakai kemeja
dengan seluar."

BERIKAN TUHAN A HEART Loyal
---------------------Jackie dan aku ke tempat kehairanan menjadi satu daging dengan memberikan
segenap hati kita satu sama lain. Hati kami tidak diragukan lagi komited
dan setia antara satu sama lain. Tuhan mahu tidak kurang dari hati yang
komited dan setia daripada anda. Jika hati anda setia dan komited untuk
HIM, anda akan kagum pada petualangan DIA akan membawa hidup Anda.

THE EYES OF SEARCHES HATI TUHAN UNTUK setia
----------------------------------------"Kerana mata <[Allah] lari ke sana ke mari turun bumi, untuk menunjukkan
DIRINYA kuat atas nama orang-orang yang hatinya adalah [setia komited]
untuk HIM." 2 Tawarikh 16:09

Fikirkan tentang hal ini! Tuhan Yang Mahakuasa akan menunjukkan DIRINYA
kuat atas nama anda jika anda memberi HIM hati setia. Semuanya bermula
apabila anda baru saja membuka hati anda dalam iman untuk HIS Anak Yesus.

KAMI ADALAH LAHIR LAGI MELALUI KATA ALLAH
----------------------------------------Anda akan menemui frasa dilahirkan kembali digunakan dalam Alkitab di tiga
lokasi: Yohanes 3:3, 3:7; dan, dalam 1 Petrus 1:23. Yesus berbicara kepada
Nikodemus dalam Yohanes 3:03 menegaskan bahawa anda akan harus dilahirkan
kembali untuk masuk ke dalam Kerajaan Allah. Dalam Yohanes 3:7-8, Yesus
menegaskan bahawa dilahirkan kembali bermakna anda dilahirkan dari Roh.
Petrus mengajarkan kepada kita bahawa menjadi "dilahirkan kembali" datang
melalui kata "rosak Allah."
"Kerana anda telah dimurnikan dalam jiwa anda mematuhi kebenaran melalui
Roh cinta yang tulus dari saudara-saudara, sungguh-sungguh saling mengasihi
dengan hati yang murni, yang telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang
fana tetapi tidak fana, oleh firman Allah, yang hidup dan kekal. "
1 Petrus 1:22-23
____________
PAULUS LAGI FORMULA LAHIR
------------------------"Tapi apa yang dikatakannya?" Adalah kata yang berdekatan dengan anda,
bahkan di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. " (Bermaksud, firman iman,
yang kami beritakan): bahawa jika kamu mengaku dengan mulutmu Tuhan Yesus
dan percaya dalam hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara
orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan satu hati percaya
kepada kebenaran dan dengan mulut orang mengaku dibuat untuk keselamatan. "
Roma 10:8-10

* DUA PARTS UNTUK PAULUS LAGI FORMULA LAHIR
--------------------------------------I) anda mengaku dengan mulutmu, bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari
antara [mati anda percaya kepada] kebangkitan, dan,
II) anda percaya pada kebenaran hati anda kepada Tuhan. Anda ingin
melakukan apa yang benar di mata Allah.

Jangan Miss Bahagian II
Banyak kementerian mempromosikan mesej yang harus anda lakukan adalah
"mulut" bahawa Yesus adalah Tuhan dan Penyelamat anda, anda akan mempunyai
hidup yang kekal. Anda kini boleh melihat bahawa Yesus mengajarkan mesej
yang berbeza dan bahawa formula keselamatan Paulus adalah dua bahagian dan
bukan hanya satu bahagian di mana anda Yesus mulut "sebagai Tuhanmu."
Banyak orang mengabaikan bahagian II dari ajaran Paulus!
Siapa pun yang menerima Kristus kembali sepenuhnya kembali kepada Allah,
AYAH kami, dan benar-benar mengenal Allah dan fakta bahawa Yesus adalah
bukan Allah. Mereka menyembah Yesus atau bahkan tidak berdoa kepada Jesus.
Mereka mematuhi apa yang Yesus ajarkan kepada mereka: "Sembahlah hanya
AYAH, Allah kita, dan, Berdoalah untuk hanya BAPA dalam nama Yesus. Kita
berdoa kepada Allah dalam nama Yesus untuk menghormati pengorbanan-Nya di
kayu salib dan kerana dia adalah Guru kita.
Bahagian II adalah keyakinan di dalam hati kita kepada kebenaran Allah.
Dengan kata lain, kita menjadi taat kepada standard kebenaran Allah.

MINIMUM STANDARD Kebenaran
-----------------------------Yesus Mengajar Belum Ada Standard Kebenaran Minimum Kita Harus Melampaui
Sebelum Memasuki Syurga
Yesus berkata: "Sebab Aku berkata kepadamu, bahawa kecuali kebenaran anda
melebihi kebenaran ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, anda akan tidak
bererti masuk ke dalam Kerajaan Syurga." Matius 5:20
Dalam ayat di atas, Yesus jelas mengajar kita ada kebenaran standard
minimum untuk masuk syurga. kebenaran kita harus melebihi ahli Taurat dan
orang Farisi. Mereka sering berpura-pura betul dengan Allah, tetapi
sebaliknya adalah jahat, dan mereka orang-orang munafik.
Kebenaran hanya bermakna anda melakukan apa yang benar di mata Allah.
Sering kali ini boleh dibezakan sebagai kebalikan dari apa yang benar di
mata manusia. Kami tahu apa yang Tuhan inginkan dari kita kerana Alkitab
mengatakan kepada kita semua tentang watak Allah dan HIS suka dan tidak
suka.

Jatuh DALAM CINTA DENGAN ALLAH
------------------------

Banyak yang percaya Alkitab adalah tentang Yesus, tetapi ini tidak benar.
Orang-orang ini gagal untuk mengakui Yesus adalah utusan lain dari Allah.
Kisah nyata di Alkitab adalah kisah cinta yang besar tentang Tuhan kami
yang mencipta kita dan mengasihi kita sehingga HE akan menghantar dan
pengorbanan Anak HIS hanya manusia dalam usaha terakhir untuk memberi kita
"Undangan itu."
Yesus berkata: "Aku harus memberitakan Kerajaan Allah ke bandar-bandar lain
juga, kerana untuk tujuan ini saya telah dihantar." Lukas 4:43
"Sebab banyak penyesat telah keluar ke dunia yang tidak mengaku Yesus
Kristus telah datang sebagai daging ini adalah penyesat dan antikristus
yang .."
2 Yohanes 7
Untuk menjadi disimpan, mulut anda harus mengakui kemanusiaan [datang di]
daging, kematian pada salib dan kebangkitan Yesus.
"Dan kita tahu bahawa Anak Tuhan [Yesus Kristus] telah datang dan telah
memberikan kita pemahaman bahawa kita mungkin tahu HIM [Tuhan, AYAH] yang
benar, dan kami di HIM [Tuhan, AYAH] yang benar , [jika kita] dalam HIS
Anak Yesus Kristus. ini [TUHAN,] AYAH adalah Allah yang benar dan hidup
yang kekal. "
1 Yohanes 5:20
Jika anda menerima Yesus Kristus di dalam hatimu sebagai penyelamat, dia
telah membawa anda kembali ke Allahnya. Anda telah, seperti yang kulakukan
Ð jatuh cinta dengan Tuhan Pencipta kita yang mencari persekutuan dengan
kami. Pada titik ini, anda akan bersemangat keabadian masa depan anda dan
anda akan ingin tahu lebih banyak. Anda akan lapar akan Firman Tuhan dan
akan membaca seluruh Alkitab.
Itu lebih dari 31-tahun yang lalu saya jatuh cinta dengan Allah. Berjuang
dengan kehidupan kelihatan seperti kisah kewujudan tidak pernah berakhir
hingga ke suatu hari Tuhan menyentuh hidup saya dengan cara yang saya
benar-benar tahu DIA nyata.
Para Undangan meminta anda untuk mengakui bahawa ada lebih banyak terjadi
dalam kehidupan duniawi dari apa yang indra manusia anda boleh mengesan.
Ada sisi lain hidup ini, sisi spiritual. Kecuali jika anda telah dilahirkan
kembali dalam roh, anda tidak boleh mula memahami atau dalam hal bahawa
bahkan melihat kebenaran penuh yang ada dalam kehidupan duniawi.
Peristiwa dalam hidup terjadi kerana pelbagai alasan, tetapi sering kali
alasan-alasan mempunyai asas rohani. Allah mengutus Anak HIS sebagai korban

akhir untuk dosa manusia. Dalam proses ini, Allah meninggalkan kita dengan
kesempatan untuk melangkah keluar dalam iman.
Melangkah dengan iman menghendaki kita membuka hati kita dan membiarkan Roh
Allah dan Anak HIS masuk dan mengajar kami dalam perjalanan pulang ke
kehidupan kekal kita. Ini adalah jemputan kekal anda dan mungkin satusatunya yang pernah anda terima dalam hidup ini. Dengarkan Allah.
Allah berfirman
---------"Lalu orang-orang yang takut akan TUHAN [Allah] berbicara satu sama lain,
dan TUHAN [Allah] mendengar dan mendengar mereka, maka, sebuah kitab
peringatan ditulis sebelum HIM bagi mereka yang takut akan TUHAN dan yang
merenungkan nama HIS." mereka harus MILIKKU, firman TUHAN semesta alam,
pada hari itu, Aku membuat mereka permata SAYA, dan Aku akan mengampunkan
mereka sebagai laki-laki suku cadang anak sendiri yang melayani dia. "
"Maka kamu harus membezakan di antara orang benar dan orang fasik, antara
orang yang melayani Allah dan orang yang tidak melayani HIM."
Maleakhi 3:16-18
"Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba
[Isa di sebelah kanan Allah]." Wahyu 7:11
Yesus berkata: "Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu, ia yang mendengar katakata saya dan percaya dalam HIM [Allah,] AYAH yang telah mengutus Aku,
hidup yang kekal, dan tidak akan datang ke mahkamah, tetapi telah [sudah]
lulus dari kematian kepada [hidup] yang kekal. " Yohanes 5:24
Jika anda tahu Allah yang mengutus Yesus, anda sudah memiliki hidup yang
kekal dan anda tidak akan dinilai pada saat kematian anda.
Yesus berkata: "Inilah hidup yang kekal, iaitu bahawa mereka mengenal ANDA
[Allah,] AYAH, satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang
telah dihantar ANDA."
Yohanes 17:3
Yesus berkata: "ajaran saya bukan milik saya, tapi HIS [Allah,] AYAH yang
telah mengutus Aku." Yohanes 7:16
Allah selalu menginginkan yang terbaik untuk hidup anda. HIS jemputan untuk
kehidupan yang kekal tidak hanya bermula dengan Yesus. Sebuah ungkapan
kasih Allah yang besar untuk anda boleh ditemui dalam bab Yehezkiel 18.
Dari awal sejarah anda akan menemui Allah berharap untuk yang terbaik dan
berharap kita akan berpaling dari kejahatan dan untuk hidup kebenaran.

Kebenaran membawa kita ke dalam persekutuan dengan Allah. Itu adalah ketika
kita benar-benar menjadi orang HIS selama-lamanya.
Hal ini merupakan pilihan bagi Allah, dalam iman, mengetahui bahawa kita
hanya musafir di perjalanan duniawi sementara. Keputusan besar kami di bumi
akan menerima kenyataan bahwa Allah ada dan hidup yang benar-benar
melampaui kewujudan ini. Mengetahui di dalam hati kita bahawa Yesus
dibangkitkan, maka akan Allah membangkitkan kita.
"Janganlah kamu mengasihi dunia atau hal-hal di dunia. Kalau ada orang
mengasihi dunia, maka kasih dari Ayah tidak ada di dalam dia." 1 Yohanes
2:15
Yesus berkata: "Ini adalah Roh yang memberi hidup, daging keuntungan apaapa. Kata-kata yang saya bercakap dengan anda roh, dan mereka hidup."
Yohanes 6:63
Akulah Rasul Edward. Aku menulis untuk
dari kehidupan kekal. Ini adalah "NICK
saya khususnya menulis untuk jiwa-jiwa
Kristus, tetapi telah disesatkan untuk
Allah.

mencapai jiwa dengan jemputan Allah
ATAS" Saya hadir di sini. Namun,
yang mengaku keselamatan melalui
berfikir bahawa Kristus adalah

Banyak orang Kristian tidak mengetahui bahawa Kristus melayani Allah. Jika
ini adalah anda, kehidupan kekal anda dalam soalan. Kau harus benar dengan
Allah dan menolak Gereja yang murtad sekarang orang berdoa dan menyembah
Yesus bukan Allah yang Yesus sendiri melayani dan mengajar kami tentang.
Siapapun yang menyembah Anak Allah sebagai "Allah Anak" melakukan
penyembahan berhala di mata Tuhan. Orang-orang seperti ini tidak benarbenar disimpan, melainkan berada di dalam "air panas spiritual." Menyembah
Yesus adalah sama seperti menyembah setiap Imam atau Pastor. Allah telah
berkata bahawa tidak ada Tuhan lain selain DIA. Itu termasuk HIS Anak.
Studi Kitab Suci dikutip dalam bab ini [UNDANGAN ATAS] sangat hati-hati.
Sementara dalam Roh, Tuhan memberikan Kitab Suci ini kepada saya untuk
keuntungan anda. Itu berlaku untuk hampir setiap bab lain dalam buku ini
juga. [Saya merujuk pada Akhir-Times Tujuh Mesej Dari buku Allah, yang
boleh dijumpai secara online di http://www.sevenmessages.com. Silakan
membuka hati anda terhadap firman Allah dan membiarkan Yesus Kristus, Guru
kita, menjadi contoh anda mengikuti semua jalan kembali ke rumah surgawi
anda sendiri.
Lakukan ini dan anda tidak akan hanya kasih Yesus dan pengorbanan dia
dibuat untuk dosa-dosa kita di kayu salib, anda juga akan jatuh cinta
dengan Allah. Anda boleh menghubungi HIM surgawi AYAH dalam setiap doa-doa
anda.

DOA RASUL'S
---------------AYAH Surgawi dan Allah kakakku Yesus Kristus, yang adalah Guru kita,
mendengar doa saya. Memberkati setiap jiwa yang membaca bab ini dan akan
membuka hati mereka untuk Yesus Anak ANDA dan juga Roh ANDA. Dan, untuk
semua orang yang berdoa doa di bawah ini dan menerima jemputan anda,
memberi mereka bertaubat.
Rasul Edward
DOA UNTUK MENERIMA PANGGILAN ALLAH
--------------------------------AYAH Tuhan, aku menerima jemputan ini khusus Yours untuk kehidupan kekal di
Syurga.
Saya mengaku dengan mulut saya bahawa ANDA membangkitkan Yesus Kristus dari
antara orang mati dan bahawa ia adalah yang pertama dari banyak manusia
yang akan dibangkitkan bersama ANDA, sebagai putra-putra dan putri ANDA.
Saya percaya dalam kebenaran kepada hati saya dan saya akan melakukan yang
terbaik untuk menjalani kehidupan yang benar di mata ANDA. Aku akan
mengikuti teladan Yesus dan setia sampai mati sendiri.
AYAH, saya terima kasih bahawa Anak ANDA dan ANDA akan menjadi satu dengan
saya untuk membantu saya mengatasi kehidupan duniawi. Saya tahu bahawa hal
ini akan membuat kita satu fikiran dan bahawa Roh ANDA akan diam di dalam
diriku untuk menuntun jalan kembali rumah saya. Ajari aku cara ANDA TUHAN.
[Nota: masuk dan tarikh doa anda kepada Allah.

KUNCI UNTUK UNLOCK KITAB SUCI
--------------------------Jika anda menjaga hubungan antara Tuhan dan manusia diperanakkan HIS Anak
Yesus Kristus lurus, anda akan memahami Alkitab anda dan jemputan Allah
untuk hidup kekal akan menjadi nyata. Hubungan ini adalah kunci untuk
berjaya pemahaman Firman Tuhan. Jangan cuba untuk menafsirkan Kitab Suci
dengan menggunakan doktrin tritunggal; itu membuat Yesus pembohong dalam
ayat mudah seperti Yohanes 08:40 dan Yohanes 20:17. Hal ini juga membuat
Paulus pembohong dalam ayat mudah seperti 1 Timotius 2:5 dan 1 Korintus
8:06.

