
L-istedina
--------------

Behold, Ġesù stands fil-bieb tal-qalb tiegħek u knocks. Jekk inti tisma 
vuċi tiegħu u se jiftħu qalb tiegħek, l-ispirtu tiegħu u Ispirtu ta 'Alla u 
se jaslu fil jinsistu ma' l-ispirtu tiegħek u inti se jsiru waħda magħhom. 
Huma ser jgħinuk tegħleb din il-ħajja earthly, sabiex inti tista 'tiġi 
magħhom fis-sema għal ħajja eterna meta l-vjaġġ tiegħek earthly truf.
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OPEN UP QALBA TIEGĦEK
------------------

Eżattament dak ma jfisser li tiftaħ qalbek ma 'Alla u biss imnissel TIEGĦU 



bniedem Iben Ġesù? Ukoll, huwa verament pjuttost sempliċi jekk taħseb dwar 
dan. Ma kulħadd tħobb jokkupaw post speċjali "fil-qalb tiegħek" fejn ferħ, 
hena, dwejjaq u anki heartache jew heartbreak jistgħu jseħħu?

Meta inti tagħżel li imħabba xi ħadd, int tiftaħ qalbek li l-emozzjonijiet 
assoċjati ma 'dik l-imħabba. L-istess ħaġa tiġri ma 'Alla. HE trid tkun 
f'dak il-post speċjali msejħa qalb tiegħek. Ġesù tagħtina offerta 
opportunità oħra billi iħabbtu fuq il-bieb tal-qlub tagħna titlob li ahna 
"tiftaħ."
Hello! Taf li l-ħajja tibda wara l-vjaġġ earthly tagħna tispiċċa? Taf dwar 
"Il-Stedina" minn Alla?

KOLLHA TAL QALBA TIEGĦEK
-----------------

Alla bagħat Ġesù li jfakkruna għal darb'oħra li l renju "ta 'sema" hija 
reali. Li hemm afterlife għal dawk li se tindem u r-ritorn lura lejn Alla. 
Ġesù ma kienx l-ewwel li joffru lilna din l-istedina għal ħajja eterna.

Alla qal: "Għandek issib ME meta inti tfittex ME b'qalbu kollha tiegħek!" 
Jeremiah 29:13

Sabiex tfittex għal Alla b'qalbu kollha tiegħek, inti ser ikollok li 
nirrikonoxxi li Alla jeżisti u pass lejn il-isfera tal-fidi.

"Iżda bla fidi huwa impossibbli li jekk jogħġbok lilu, għall hu li jiġi l 
Alla jrid jemmen li HE [jeżisti], u li hu jkun rewarder ta 'dawk li jfittxu 
diliġenti lilu." Lhud 11:06

EŻERĊIZZJU fidi tiegħek
-------------------

Inti approċċ Alla bil-qalb tiegħek kollu fil-fidi. Tisħih fidi ifisser li 
inti ma għandekx it-tweġibiet kollha. Jekk kellek-tweġibiet, int ma tkunx 
teħtieġ li teżerċita fidi / tama.

"Issa fidi huwa s-sustanza ta 'affarijiet ittamat, l-evidenza ta' 
affarijiet ma jidhru." Lhud 11:01

"Fidi taqa permezz tas-smigħ, u s-smigħ bil-kelma ta 'Alla." Rumani 10:17

L-aktar inti taf Kelma t'Alla, ikun iktar faċli li jeżerċita fidi. Biss 
billi jeżerċita fede tista ssir imwieled għal darb'oħra. Inti ewwel ġew 
imwielda minn] mara laħam [. Issir imwieled mill-ġdid ifisser li inti 
imwieled ta 'l-Ispirtu billi jirritorna lejn u tirrikonoxxi Alla tiegħek, 



Ħallieq tagħna.

Inti tirritorna għal Alla billi teżerċita l-fidi ta 'tifel, billi jaċċettaw 
Kelma t'Alla bħala verità.

TINQABAD imwieled mill-ġdid
-----------------

Ħafna jippridkaw li inti imwieled mill-ġdid billi jaċċettaw Ġesù Kristu 
bħala Salvatur tiegħek. Madankollu, dan mhux il-verità sħiħa tas-
salvazzjoni. Jaċċettaw Kristu kif savior għandhom imorru lil hinn minn 
sempliċiment kuntatt orali lilu bħala Mulej.

Ġesù qal: "Mhux kulħadd li jgħid lili," Mulej, Mulej "għandhom jidħlu l-
renju tal-ġenna, iżda huwa li ma r-rieda tal-missier tiegħi [Alla] fis-
sema." Matthew 7:21

Ġesù jirrifjuta ħafna Nsara li jallegaw li huwa savior tagħhom. Aħna ma 
jkollhom għalfejn raden, minħabba Ġesù jgħidilna għaliex poeżiji 23.

Ġesù qal: "Jien se jiddikjaraw lilhom [dawk in-nies li Kristu tiċħad], I 
qatt kienet taf inti; jitbiegħed mit me, inti anarkija prattika li."
Matthew 7:23

STRUZZJONIJIET 'Ġesù lil Paul
---------------------------

Allura, fi kliem stess ta 'Ġesù, naraw li ftit titlob lilu, kif savior ma 
ħluq tagħna, mhux biżżejjed minkejja dak li ħafna nies jippridkaw. Paul 
jispjega lill Re Agrippa fl-Atti, l-istruzzjonijiet huwa jkun irċieva minn 
Ġesù.

Ġesù qal: "Jiena issa tibgħatlek [għall-] Gentiles li tiftaħ għajnejn 
tagħhom u biex jibdluhom minn dlam għad-dawl u mill-qawwa ta 'Satana li 
Alla, li dawn jistgħu jirċievu maħfra tad-dnubiet u wirt fost dawk li huma 
sanctified bil-fidi lili. " Atti 26:17-18

Allura, fil-moħħ ta 'Kristu, inti għandek inqas erba' affarijiet li tagħmel 
biex tikseb wirt tiegħek, li hija ħajja eterna fis-sema. Dan huwa l-
istedina irrid infisser.

ERBA ASPETTATTIVI TA 'KRISTU
---------------------------



1. Inti jiftħu għajnejn tiegħek. Dan ifisser li inti tiftaħ qalbek u 
jisimgħu lil Alla u Iben Ġesù TIEGĦU. Li inti tieħu biex qalbek l-messaġġ 
li issa qed jingħataw.

2. Iddawwar mill-dlam għad-dawl. Dan ifisser li inti jiffukaw fuq modi kif 
Alla, mhux fuq modi bniedem.

3. Iddawwar mill-qawwa ta 'Satana lil Alla. Dan ifisser li inti tindem tad-
dnubiet tiegħek u vit fis-setgħa ta 'Alla. Dan ifisser li inti tagħżel li 
sar wieħed ma 'Alla u Iben Ġesù TIEGĦU.

4. Inti sanctified bil-fidi fil Ġesù. Dan ifisser li inti jsiru qaddis 
quddiem għajnejn Alla għaliex inti għażilt li jemmnu fil Alla biss imnissel 
mill-bniedem Iben Ġesù Kristu d ta 'Nazaret. fidi tagħkom huwa mbagħad 
segwit b ubbidjenza.

Istennija ubbidjenza TA 'ALLA
----------------------------

"Għal Alla hekk iħobb id-dinja li HE taw [imnissel TIEGĦU umani biss] Iben, 
li kull min jemmen fih [Ġesù] m'għandhomx jitħassru, imma jkollhom ħajja 
eterna." John 3:16

What a poeżiji wunderbare dan huwa, imma jekk int tkun waqaft hawn fil 
John, inti titlef il-messaġġ fil-poeżiji 36.

"Hu li jemmen fil-Iben [Ġesù] għandu ħajja eterna, u hu li ma jemmnu li l-
Iben m'għandux ara ħajja, iżda l-rabja ta 'Alla timxi fuqu." John 3:36

Xi Bibbji tiddikjara l-aħħar parti aktar ċara f'dik l-rabja tal timxi Alla 
fuq dawk li ma jobdux l-Iben. Għalhekk, inti m'għandekx biss jemmnu fil 
Ġesù, iżda trid temmen dak li mgħallma u jobdu ordnijiet tiegħu.

Jkunu jafu l-KRISTU ALLA moqdija
-----------------------------

Insara Ħafna kienu żgwidati minn duttrini foloz u mhux aktar jafu l-Alla li 
Kristu moqdija. Aghar minn hekk, huma jkunu żbaljat sostitwiti Kristu bħala 
Alla tagħhom. Nafu dan għaliex it-tradizzjoni mill-bniedem imsejjaħ il-
duttrina Trinity "għandha ixejjen it-tagħlim attwali ta 'Ġesù Kristu u Paul 
fil-knejjes ħafna. Tisma 'b'attenzjoni, huwa importanti.

Ġesù qal: "Hu li temmen lili, jemmen mhux lili, imma lilu li mibgħuta 
lili." John 12:44



Jekk inti fidi vera fil Ġesù, inti tisma 'kliem tiegħu u inti għandek lura 
lura lil missieru, Alla tagħna. Dan ifisser li inti tkun taf il-Missier, 
Alla Almighty, li huwa magħruf bħala Jaħweh, Jehovah, Mulej, u tindika 
wkoll fit-testi Ebrajk mill-erba 'karattri YWHW. Lord tissostitwixxi YWHW 
fl Bibbji li jaħtar Alla.

Ġesù qal: "Ninsab axxendenti li missier tiegħi u missierek, u li Alla 
tiegħi u Alla tagħkom." John 20:17

Dawn huma kliem sempliċi ħafna mill Ġesù. Huwa jitkellem ta 'l-Alla aħna 
ilkoll iservu, inkluż huwa stess. Madankollu, ħafna li jemmnu fil-duttrina 
Trinity, ma tistax taċċetta dawn il-kliem kif huma miktuba. duttrini mhux 
mixtieqa issa jxekklu u jgħawġu l-kliem ta 'Kristu għall-iskop ta' nies li 
jwasslu lejn l-infern. Huwa importanti li tkun taf l-Alla li Kristu 
moqdija? Iva, huwa, u l-Paul Appostlu jgħidilna għaliex 2 Thess. 01:08.

"Meta l-Mulej Ġesù huwa żvelat mill ġenna ma anġli mighty Alla, fl-fjamma 
tan-nar [Kristu se] jieħu vengeance dwar A) dawk li ma jafux Alla, u fuq B) 
dawk li ma jobdux l-Evanġelju ta 'Kristu tagħna Ġesù Kristu. "
2 Thessalonians 01:08

DRITT IDENTITÀ IKOLLOK GOD'S
------------------------

Seba Program Bibbja:
1. Kristu huwa qassis Għoli tagħna. Lhud 7:16-17

2. Fl-affarijiet kollha, Kristu kellu jsir simili ħutna umani tiegħu b'tali 
mod li hu jista 'jkun Kappillan Għoli effettiva. Lhud 2:17

3. Dawk li ma jemmnux Kristu u Kristu jobdu ma humiex verament salvati. 
John 3:36

4. Kristu mgħallma magħna biex qima u jservu biss l-Missier, "Alla tiegħu u 
Alla tagħna." Matthew 4:10

5. Kristu mgħallma us nitolbu biss lill-missier, "Alla tiegħu u Alla 
tagħna." John 4:23-24; 06:06 Matthew

6. Kristu mgħallma lilna li hu kien l-ewwel kreazzjonijiet Alla.
Apokalissi 3:14

7. Hemm seba 'Spirti ta' Alla. Apokalissi 01:04

"Biża Alla [li Ġesù u Paul identifikati bħala l-] Missier u jagħtu glorja 



lilu, għall-siegħa ta 'sentenza TIEGĦU wasal; u lilu qima li għamlu sema u 
art, il-baħar u molol ta' l-ilma." Apokalissi 14:07

PAUL JIDENTIFIKA GOD bħala l-Missier
---------------------------------

Ġesù mgħallma qalulna li l-missier kien Alla tiegħu u wkoll Alla tagħna. 
Paul Appostlu ħarġu l-istess ħaġa dwar Alla fl-1 Korintin kapitolu 8!

WIEĦED GOD, il-missier

"M'hemm l-ebda Alla ieħor iżda wieħed. Għal anki jekk ikun hemm allat hekk 
imsejħa, kemm jekk fil-ġenna jew fuq l-art (kif hemm allat ħafna u ħafna 
Lords), għadha għalina É

Hemm wieħed biss Alla, il-Missier minnhom huma kollha affarijiet u aħna l 
Alla, u

ONE Mulej, Ġesù Kristu
Wieħed Mulej Ġesù Kristu, permezz ta 'min huma l-affarijiet kollha, u 
permezz ta' min ngħixu. "1 Korintin 8:4-6

Dan ifisser li aħna ta 'Alla u maħluqa minnu, iżda ngħixu permezz Kristu 
Ġesù u bil-fidi fi Kristu aħna ubbidjenti lejn Alla.

Huwa fidi tagħna fi Kristu li jilqa 'l-ispirtu tiegħu u l-Ispirtu ta' Alla 
tiegħu fis-qalb tagħna. Meta aħna joperaw fil-fidi, mingħajr ma t-tweġibiet 
kollha tal-bniedem, il-bieb għal qalb tagħna jiftaħ wiesgħa lil Ġesù savior 
tagħna u Alla tiegħu. Huwa ubbidjenza tagħna lil Alla li mbagħad 
jippermetti li tingħeleb din id-dinja.

Issir waħda fl-ispirtu
----------------------

L-ispirti ta 'marti Jackie u sirt waħda laħam. Naturalment, aħna ma kinux 
litteralment wieħed laħam, iżda f'termini spiritwali konna wieħed laħam. 
Konna tal-moħħ istess, l-istess spirtu u minħabba dan ħsibna kemm fuq kważi 
kollox. Aħna ma kinux robots. Kemm aħna kellhom opinjonijiet differenti 
f'ħinijiet, iżda xorta, konna bażikament ta 'wieħed moħħ.

Għaliex aħna kienu waħda ma 'xulxin, aħna sikwit mimlija sentenzi ta' 
xulxin u anke kienu jafu x'inhi l-oħra kienet taħseb twil qabel kliem kienu 
mitkellma. I spiss tista 'tisma vuċi tagħha jitkellem lili jew tisma moħħha 
ħsieb dwar me. L-istess ħaġa ġrat magħha.



I ma 'tistax tispjega dan f'termini umani, għaliex hija misteru spiritwali 
li jidħol fis jilagħbu meta bond imħabba hija qawwija ħafna bejn żewġ 
persuni. Madankollu, ħafna li għamlu impenn għall-imħabba għal ħajjithom 
kollha jistgħu jixhdu li l wonderment li dawn kienu ta 'one-laħam mal-
konjuġi tagħhom.

Wara mara Jackie tiegħi miet fl-2003, I jistgħu xorta tisma ħsibijiet 
tagħha. Kont naf liema hi ser jaħseb f'kull sitwazzjoni. Per eżempju: Meta 
wasalt għall-qmis ħażin, I jista 'ukoll tisma tagħha fil-fehma tiegħi qal: 
"Inti ma tistax tilbes qmis li ma' dawn pants."

JAGħTI GOD A QALBA leali
----------------------

Jackie u sirt dan il-post ta 'wonderment li jkun wieħed laħam billi tagħti 
kollha ta' qalb tagħna lil xulxin. qlub tagħna kienu impenjati u bla dubju 
leali lejn xulxin. Alla jrid xejn inqas minn qalb impenjati u leali minn 
int. Jekk qalb tiegħek hija leali u impenjat lilha, inti tkun étonné l-
avventura HE se jġib għall-ħajja tiegħek.

IL-EYES ta 'tfittxijiet ALLA GĦAL qlub leali
-----------------------------------------

"Għall-għajnejn ta 'Alla [Mulej] run u fro matul l-earth kollu, li juri 
lilu nnifsu qawwija f'isem dawk li qalb [leali impenjata] lilu." 2 
Chronicles 16:09

Aħseb dwar dan! Alla Almighty se juri JINTRABAT qawwija f'isem tiegħek jekk 
inti jagħtih qalb leali. Dan kollu jibda meta inti biss tiftaħ qalbek 
b'rieda li Iben Ġesù TIEGĦU.

Aħna twelidna AGAIN PERMEZZ TAL-Kelma ta 'Alla
-----------------------------------------

Għandek issib l-frażi imwieled terġa 'tintuża fil-Bibbja fi tliet 
postijiet: John 03:03, 03:07, u, fil-1:23 Peter 1. Ġesù tkellem lill 
Nicodemus jikkonferma John 03:03 li ser ikollok bżonn li twieled darb'oħra 
biex jidħlu fil-renju ta 'Alla. Fil John 3:7-8, Ġesù tikkonferma li tkun 
imwielda mill-ġdid ifisser li inti imwieled ta 'l-Ispirtu.

Peter tgħallimna li ssir "imwieled mill-ġdid" tiġi permezz tal-kelma 
"incorruptible ta 'Alla."



"Peress għandek purifikat erwieħ tiegħek fil obeying il-verità permezz ta 
'l-Ispirtu fl-imħabba sinċiera tal-ħutna, imħabba xulxin verament b'qalb 
pura, li twieldu mill-ġdid, ma' żerriegħa corruptible iżda incorruptible, 
permezz tal-kelma ta 'Alla, li jgħix u timxi dejjem. "
1 Pietru 1:22-23
____________

PAUL'S TWELID AGAIN formula
-------------------------

"Imma dak ma jgħidu?" Il-kelma hija qrib tiegħek, anki fil-ħalq tiegħek u 
fil-qalb tiegħek. " (Dan huwa, il-kelma tal-fidi li aħna jippridkaw): li 
jekk inti nistqarru bil-ħalq tiegħek Ġesù Kristu u jemmnu fil-qalb tiegħek 
li Alla qajjem lilu mill-mejjet, inti se jiġu ffrankati. Għall ma 'dik tal-
qalb jemmen li tjieba u ma 'l-konfessjoni ħalq hija magħmula għal 
salvazzjoni. " Rumani 10:8-10

* F'żewġ partijiet PAUL'S TWELID AGAIN formula
---------------------------------------

I) Inti nistqarr bil-ħalq tiegħek li Alla qajmu Ġesù mill-[mejta inti 
temmen fil-] qawmien u,

II) Temmen fl-tjieba tal-qalb unto tiegħek Alla. Inti tixtieq tagħmel dak 
li hu dritt f'għajnejn Alla.

M'għandekx Miss Parti II

Bosta ministeri jippromwovu messaġġ li kull ma għandek tagħmel huwa "ħalq" 
li Ġesù hu Mulej tiegħek u savior u inti mbagħad ikollhom ħajja eterna. 
Inti issa tista 'tara li Ġesù ppriedka messaġġ differenti u din il-formula 
salvazzjoni Pawl huwa żewġ partijiet u mhux biss parti waħda fejn int "Ġesù 
fil-ħalq bħala Mulej tiegħek."

Ħafna nies jinjoraw il-parti II ta 'tagħlim Paul's!

Kull min taċċetta kompletament jirritorna Kristu lura lejn Alla, Missier 
tagħna, u verament jaf Alla u l-fatt li Ġesù ma Alla. Huma ma Ġesù qima jew 
saħansitra nitolbu lil Ġesù. Huma jobdu dak li Ġesù mgħallma minnhom: biss 
Adorazzjoni-Missier, Alla tagħna, u, Itolbu biss għal-Missier fl-isem ta 
'Ġesù. Aħna nitolbu lil Alla fl-isem ta 'Ġesù biex jonoraw l sagrifiċċju 
tiegħu fuq is-salib u għaliex huwa l-Għalliema tagħna.

Parti II hija twemmin fil-qlub tagħna unto tjieba t'Alla. Fi kliem ieħor, 



insiru ubbidjenti għall-istandard tjieba t'Alla.

STANDARD tjieba MINIMU
------------------------------

Ġesù jgħallem hemm standard tjieba minimi Aħna jridx jaqbeż Qabel Dħul 
ġenna

Ġesù qal: "Għall I say lilek, li sakemm tjieba tiegħek jaqbeż il-tjieba 
tal-scribes u Pharisees, int se bl-ebda mod jidħlu-renju ta 'ġenna." 
Matthew 5:20

Fil-poeżiji ta 'hawn fuq, Ġesù ċar tgħallimna hemm tjieba standard minimu 
li tikseb fis-sema. tjieba tagħna għandha taqbeż dik tal-scribes u 
Pharisees. Huma spiss preti li jkunu twajbin ma 'Alla, imma minflok kien 
wicked; kienu hypocrites.

Tjieba sempliċiment ifisser li inti tagħmel dak li hu dritt f'għajnejn 
Alla. Spiss dan jista 'jiġi kkuntrastat bħala oppost ta' dak li hu dritt 
f'għajnejn bniedem. Nafu dak li Alla jistenna minna għax il-Bibbja 
tgħidilna kollha dwar il-karattru ta 'Alla u jħobb TIEGĦU u dislikes.

Jaqgħu fl-imħabba ma 'Alla
------------------------

Ħafna jemmnu li l-Bibbja hija kollha dwar Ġesù, imma dan mhux veru. Dawn 
in-nies jonqsu milli jagħrfu Ġesù kien ieħor messaġġier minn Alla. L-
istorja vera fil-Bibbja hija storja imħabba kbira dwar Alla tagħna li ħolqu 
magħna u maħbub magħna tant li kien se jibgħat u sagrifiċċju Iben umani 
biss TIEGĦU f'tentattiv finali biex tagħtina "Il Stedina."

Ġesù qal: "I għandu jippridkaw-renju ta 'Alla lill-bliet oħra wkoll, 
għaliex għal dan il-għan ġew I mibgħuta." Luqa 4:43

"Għall deceivers ħafna fallew fis-dinja li ma nistqarr Ġesù Kristu bħala li 
ġejjin fil-laħam. Din hija deceiver u Antichrist."
2 John 7

Biex issir iffrankat, ħalqek Nammetti l-umanità [ġejjin fil-] laħam, il-
mewt fuq il-kundizzjonalità u l-qawmien ta 'Ġesù.

"U nafu li l-Iben t'Alla [Ġesù Kristu] ġie u tatna fehim li aħna nistgħu 
nafu lilu [Alla, il-] missierhom, li huwa veru, u aħna fih [Alla, il-] 
missierhom, li huwa veru , [jekk irridu] fl-Iben Ġesù Kristu. Dan [ALLA, 



il-] Missier hija l-veru Alla u l-ħajja eterna. "
1 John 5:20

Jekk inti taċċetta Ġesù Kristu fil-qalb tiegħek bħala savior, ikun ressaq 
inti lura lejn Alla tiegħu. Inti għandek, bħal I ma d waqa 'fl-imħabba ma 
Ħallieq Alla tagħna li jfittex fellowship magħna. Fuq dan il-punt, inti ser 
tkun eċċitati dwar eternity futur tiegħek u tkun taf trid tkun taf aktar. 
Int ser tkun bil-ġuħ għall-Kelma t'Alla u se taqra l-Bibbja kollha.

Kien fuq 31-il sena ilu li I waqa 'fl-imħabba ma' Alla. Tissara mal-ħajja 
dehret qisha l-istorja jispiċċa qatt ta 'eżistenza tiegħi sa jum wieħed 
Alla mimsus ħajja tiegħi b'mod li kien jaf assolutament I Sur HE kellu 
reali.

Il Stedina jitlob li inti tirrikonoxxi li hemm aktar qed isir f'dan il-
ħajja earthly minn dak sensi umani tiegħek jista 'jsib. Hemm ieħor naħa ta 
'din il-ħajja, ġenb spiritwali. Sakemm inti ssir imwieled mill-ġdid fl-
ispirtu, inti ma jistax jibda jifhem jew għal dik il-kwistjoni anki 
jipperċepixxu l-verità sħiħa li teżisti f'dan il-ħajja earthly.

Avvenimenti fil-ħajja jiġri għal diversi raġunijiet, iżda ħafna drabi dawn 
ir-raġunijiet għandhom bażi spiritwali. Alla bagħat Iben TIEGĦU bħala 
sagrifiċċju finali għall-dnubiet ta 'l-umanità. Fil-proċess, Alla ħallewna 
l-opportunità li pass bi skop.

Intensifikazzjoni fl-fidi jitlob li aħna jinfetħu qlub tagħna u jippermettu 
l-Ispirtu ta 'Alla u Iben tiegħu li jidħol fi u jgħallmu magħna l-mod dar 
għall-ħajja eterna tagħna. Din hija stedina dejjiema tiegħek u jista 'jkun 
l-unika waħda inti qatt tirċievi f'dan il-ħajja. Isma lil Alla.

GOD titkellem
----------

"Imbagħad dawk li beżgħu-Mulej [Alla] tkellmu ma 'xulxin, u l-Mulej [Alla] 
sema u mismugħa minnhom; hekk, ktieb ta' tifkira kienet miktuba qabel lilu 
għal dawk li jibżgħu mill-Mulej u li timmeditaw dwar l-isem tiegħu." Huma 
għandhom ikunu mini, jgħid il-Mulej ta 'ospiti, fil-jum li I jagħmluhom 
ġawhar MY, u jien se parts bħala raġel spares tifel tiegħu li jservi lilu. 
" Imbagħad inti għandha terġa jagħrfu bejn il-twajbin u l-wicked, bejn 
wieħed li jservi Alla u wieħed li ma sservix lilu. "
Malachi 3:16-18

"Salut jappartjeni lil Alla tagħna li tpoġġi fuq il-tron, u lill-Ġesù 
[ħaruf fil-lemin ta 'Alla]." Apokalissi 7:11

Ġesù qal: "Ħafna assuredly, I say lilek, hu li tisma kelma tiegħi u jemmen 



fih [Alla, il-] Missier li bagħat lili jkun ħajja eterna, u m'għandhiex 
tidħol fis-sentenza, iżda [diġà] mgħoddija mill-mewt fil- [eterna] ħajja. " 
John 5:24

Jekk inti taf l-Alla li bagħat Ġesù, diġà għandek ħajja eterna u int mhux 
ser ikunu ġġudikati fil-mument tal-mewt tiegħek.

Ġesù qal: "U dan hija l-ħajja eterna, li jistgħu jkunu jafu INTI [Alla, 
il-] Missier, l-Alla biss vera, u Ġesù Kristu min inti bgħatt."
John 17:03

Ġesù qal: "duttrina tiegħi mhix minjiera, iżda [Alla TIEGĦU, il-] Missier 
li bagħat lili." John 7:16

Alla dejjem ried l-aħjar għall-ħajja tiegħek. istedina tiegħu għal ħajja 
eterna ma biss jibda ma 'Ġesù. Espressjoni ta 'imħabba ta' Alla għalik 
jistgħu jinstabu fil-kapitolu Eżekjel 18. Mill-bidu ta 'l-istorja se ssib 
Alla bit-tama għall-aħjar tagħna u bit-tama aħna jduru bogħod mill 
wickedness u għal ħajja ta' tjieba.

Tjieba twassalna fis fellowship ma 'Alla. Dan huwa meta aħna tassew isiru 
nies TIEGĦU għall eternity.

Huwa għażla għal Alla, fil-fidi, li jafu li aħna biss vjaġġaturi hawn fuq 
vjaġġ earthly temporanju. deċiżjoni kbar tagħna fid-dinja se jkun li 
jaċċetta r-realtà li Alla jeżisti u li l-ħajja tassew tittraxxendi dan 
eżistenza. Jafu fil-qlub tagħna li kif Ġesù kien Rxoxt, so se Alla 
resurrect magħna.

"Ma imħabba-dinja jew l-affarijiet fid-dinja. Jekk xi ħadd iħobb id-dinja, 
l-imħabba tal-Missier mhuwiex minnu." 1 John 2:15

Ġesù qal: "Huwa l-Ispirtu li jagħti ħajja; l-xejn profitti laħam. Il-kliem 
li nitkellem li inti l-ispirtu, u huma ħajja." John 6:63

I am l-Edward Appostlu. Nikteb biex jilħqu erwieħ ma istedina ta 'Alla ta' 
ħajja eterna. Dan huwa "IL-STEDINA" I preżenti hawn. Madankollu, I 
speċjalment tikteb lil dawk erwieħ li jsostnu salvazzjoni permezz Kristu, 
iżda ġew imqarrqa li jaħsbu li Kristu hu Alla.

Kristjani Ħafna minnhom ma jafu l-Alla li Kristu moqdija. Jekk dan huwa 
inti, il-ħajja eterna tiegħek hija in kwistjoni. Inti għandek bżonn tikseb 
id-dritt ma 'Alla u tirrifjuta l-apostasy Knisja li nies issa titolbu għal 
u Ġesù jaduraw minflok l-Alla li Ġesù nnifsu nnotifikati u ħarġu madwar.
li worships Kulħadd l-Iben ta 'Alla bħala "Alla l-Iben" jikkommetti 
idolatry f'għajnejn Alla. nies bħal dawn ma humiex verament salvati, iżda 



minflok huma "ilma sħun spiritwali." Qima ta 'Ġesù huwa l-istess bħal 
jaduraw kwalunkwe Kappillan jew Pastor. Alla qal li ma jkollhom ebda god 
oħra minbarra lilu. Dan jinkludi Iben TIEGĦU.

Tistudja l-Iskrittura ċċitata f'dan il-kapitolu [IL STEDINA] b'attenzjoni 
kbira. Filwaqt li fl-Ispirtu, Alla taw dawn Iskrittura lili għall-
benefiċċju tiegħek. Dan japplika għal prattikament kull kapitlu ieħor f'dan 
il-ktieb ukoll. [Nirreferi għall-Messaġġi End-Times Seba Mill-ktieb Alla, 
li tista 'tinstab online http://www.sevenmessages.com. Jekk jogħġbok jiftħu 
qalb tiegħek għall-Kelma t'Alla u ħalli Ġesù Kristu, l-Għalliema tagħna, 
saret l-eżempju inti ssegwi-triq kollha lura id-dar heavenly tiegħek.

Jagħmlu dan u inti mhux biss iħobbu lil Ġesù u l-sagrifiċċju huwa għamel 
għall-dnubiet tagħna fuq is-salib, inti se jaqgħu wkoll fl-imħabba ma 
'Alla. Tista jsejjaħħlu heavenly missier fil kollha ta 'talb tiegħek.

Prayer Appostlu'S
----------------

Heavenly Missier u Alla ta 'Kristu Ġesù tiegħi brother, li huwa l-Għalliema 
tagħna, nisimgħu talb tiegħi. Bless kull ruħ li taqra dan il-kapitolu u se 
jiftħu qalb tagħhom biex TIEGĦEK Iben Ġesù u wkoll għall Ispirtu TIEGĦEK. 
U, għal dawk kollha li nitolbu l-talb hawn taħt u jaċċettaw l-istedina 
tiegħek, jagħtihom indiema.
Appostlu Edward

STEDINA talb Biex taċċetta GOD'S
---------------------------------

Missier Alla, jiena naċċetta dan l-invit speċjali tal tiegħek għal ħajja 
eterna fis-sema.
 
Nistqarr bil-ħalq tiegħi li INTI mqajma Ġesù Kristu mill-mejjet u li huwa 
l-ewwel tal-bnedmin ħafna nies sabiex ikunu Rxoxt li ma INTI, kif wlied 
TIEGĦEK u l-bniet.

Nemmen fil tjieba tiegħi unto qalb u se nagħmel l-almu tiegħi biex jgħixu 
ħajja righteous fl-għajnejn TIEGĦEK. I se ssegwi l-eżempju ta 'Ġesù u tkun 
fidila unto mewt tiegħi stess.

Missier, nirringrazzjak li INT u Iben TIEGĦEK se jsiru waħda miegħi għinni 
tingħeleb din il-ħajja earthly. Naf li dan se jagħmel lilna ta 'moħħ u li 
Ispirtu TIEGĦEK se nitkellem fil lili biex jiggwidaw dar tiegħi lura triq. 
modi Jgħallmu lili TIEGĦEK Mulej. [Nota: Sinjal u d-data talb tiegħek lil 
Alla.



IL ewlieni nisfruttaw Iskrittura
---------------------------
Jekk inti żżomm ir-relazzjoni bejn Alla u imnissel mill-bniedem TIEGĦU Iben 
Ġesù Kristu dritta, inti ser jifhmu s-Santu Bibbja tiegħek u l-istedina ta 
'Alla għal ħajja eterna se jkun għall reali. Din ir-relazzjoni hija l-
muftieħ għall b'suċċess ftehim Kelma t'Alla. Tippruvax tinterpreta 
Iskrittura permezz tal-duttrina Trinity; jagħmel Ġesù liar fil versi 
sempliċi bħal John 8:40 u John 20:17. Hija tagħmel ukoll Paul liar fil 
versi sempliċi bħal 1 Timotju 2:05 u 1 Korintin 8:06.


