
I inbjudan
--------------

Se, nu står Jesus på dörren till ditt hjärta och knackar. Om du hör hans 
röst och kommer att öppna ditt hjärta, hans ande och Guds Ande skall komma 
och bo med din ande och du kommer att bli ett med dem. De hjälper dig lösa 
detta jordiska liv, så att du kan vara med dem i himlen för ett evigt liv 
när din jordiska resa slutar.
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Öppna Upp Ditt Fönster
------------------

Exakt vad betyder det att öppna ditt hjärta för Gud och Hans enfödde 



mänskliga Son Jesus? Tja, det är egentligen ganska enkelt om man tänker på 
det. Inte alla du älskar en särställning "i ditt hjärta" där glädje, lycka, 
sorg och till och med sorg eller sorg kan uppstå?

När du väljer att älska någon, du öppnar upp ditt hjärta för alla de 
känslor som är förknippade med denna kärlek. Samma sak sker med Gud. Han 
vill vara i den speciella plats som kallas hjärtat. Jesus ger oss en andra 
chans erbjudande genom att knacka på dörren till vårt hjärta ber oss att 
"öppna upp".
Hej! Vet du att livet börjar efter vår jordiska resa slutar? Känner du till 
"The Invitation" från Gud?

ALLA i ditt hjärta
-----------------

Gud sände Jesus för att påminna oss ännu en gång att "himmelriket" är 
verklig. Att det finns ett liv efter detta för dem som omvänder sig och 
återgå till Gud. Jesus var inte först med att erbjuda oss denna inbjudan 
till ett evigt liv.

Gud sade: "Du kommer att hitta mig när du söka efter mig av hela ditt 
hjärta!" Jeremia 29:13

För att du att söka efter Gud av hela ditt hjärta, du måste erkänna att Gud 
existerar och steg in i sfären av tro.

"Men utan tro är det omöjligt att behaga honom, ty han som kommer till Gud 
måste tro att han är [finns] och att han lönar dem som flitigt söker 
honom." Hebreerbrevet 11:06

ÖVNING Din tro
-------------------

Du närma sig Gud med hela ditt hjärta i tro. Utövar tro innebär att du inte 
har alla svaren. Om du hade svaren, skulle du behöver inte utöva tro / 
hopp.

"Nu tro är det man hoppas, en visshet om det man inte sett." Hebreerbrevet 
11:01

"Tron kommer av förhör och rättegång inför Guds ord." Romarbrevet 10:17

Ju mer du vet Guds ord, desto lättare är det att utöva tro. Bara genom att 
utöva tro kan du bli pånyttfödd. Ni var först födda av en kvinna kött []. 
Att bli född på nytt innebär att du är född av Anden genom att återvända 



till och bekräftar din Gud, vår Skapare.

Du återvänder till Gud genom att utnyttja tron på ett barn genom att 
acceptera Guds ord som sanning.

BLI Born Again
-----------------

Många predikar att du är född på nytt genom att ta emot Jesus Kristus som 
din Frälsare. Detta är dock inte den fullständiga sanningen om frälsning. 
Acceptera Kristus som frälsare måste gå längre än bara munnen honom som 
Herre.

Jesus sade: "Inte alla som säger till mig: 'Herre, Herre" skall komma in i 
himmelriket, men den som gör min Faders vilja [Gud] i himlen. " Matthew 
7:21

Jesus avvisar många kristna som hävdar att han är deras räddare. Vi behöver 
inte gissa varför, för Jesus säger oss varför i vers 23.

Jesus sade: "Jag kommer att förklara för dem [de människor som Kristus 
förkastar], jag visste aldrig dig, från mig, ni som utövar laglöshet."
Matthew 7:23

Jesu INSTRUKTIONER till Paul
---------------------------

Så, i Jesu egna ord ser vi att bara hävda honom som frälsare med våra 
munnar, är inte tillräckligt, trots vad många predikar. Paulus förklarar 
för kung Agrippa i Apostlagärningarna, de instruktioner han fått från 
Jesus.

Jesus sade: "jag nu skicka dig [till hedningarna] för att öppna deras ögon 
och vända dem från mörkret till ljuset, och från Satans makt till Gud, att 
dessa kan få syndernas förlåtelse och en arvedel bland dem som är helgade 
genom tron på mig. " Apostlagärningarna 26:17-18

Så, i Kristi sinne, du har minst fyra saker att göra för att få din 
arvedel, som är ett evigt liv i himlen. Detta är den uppmaning jag talar 
om.

FYRA förväntningar KRISTI
---------------------------



1. Du öppnar dina ögon. Det innebär att du öppna ditt hjärta och lyssna 
till Gud och hans Son Jesus. Att du tar till ditt hjärta det budskap som nu 
ges.

2. Du vänder dig från mörker till ljus. Det innebär att du fokuserar på 
Guds vägar, inte på mannens sätt.

3. Du vänder dig från Satans makt till Gud. Det betyder att du ångrar dina 
synder och utnyttja Guds makt. Det betyder att du väljer att bli ett med 
Gud och hans Son Jesus.

4. Du är helgade genom tron på Jesus. Detta innebär att du görs heliga 
inför Guds ögon för att du har valt att tro på Guds enfödde Son mänskliga Ð 
Jesus Kristus från Nasaret. Din tro följs sedan av lydnad.

LYDNAD VÄNTAN PÅ GUD
----------------------------

"Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde [mänskliga] Son, för 
att den som tror på honom [Jesus] inte skall gå under utan ha evigt liv." 
Johannes 3:16

Vilken underbar vers det är, men om du stannade här i Johannes, du skulle 
missa budskapet i vers 36.

"Den som tror på Sonen [Jesus] har evigt liv, och han som inte tror Sonen 
skall inte se livet, utan Guds vrede håller sig på honom." Johannes 3:36

Vissa biblar ange sista delen tydligare att Guds vrede håller sig på dem 
som inte lyder Sonen. Därför måste du inte bara tror på Jesus, men du måste 
tro på vad han lärde och lyda hans befallningar.

Kunnig Den GUD KRISTUS SERVERAS
-----------------------------

Många kristna har blivit vilseledda av falska läror och inte längre känna 
den Gud som Kristus serveras. Värre, de har ersatt felaktigt Kristus som 
sin Gud. Vi vet detta eftersom den konstgjorda tradition kallas "treenighet 
doktrinen" har omintetgjorde den faktiska Jesu Kristi lära och Paul i många 
kyrkor. Lyssna noga, det är viktigt.

Jesus sade: "Den som tror på mig, tror inte på mig, men i honom som har 
sänt mig." John 12:44



Om du är en sann troende på Jesus, du lyssnar på hans ord och du har 
återvänt tillbaka till sin far, vår Gud. Det innebär att du känner Fadern, 
Gud den Allsmäktige, som är känd som Jahve, Jehova, HERRE, och det 
betecknade även på hebreiska texter av fyra tecken YWHW. Herren ersätter 
YWHW i biblar för att beteckna Gud.

Jesus sade: "Jag är stigande till min fader och din pappa, och min Gud och 
er Gud." John 20:17

Dessa är mycket enkla ord från Jesus. Han talar om den Gud vi alla tjänar, 
inklusive han själv. Kan dock många som tror på treenigheten läran, inte 
acceptera dessa ord som de är skrivna. Snedvridna doktriner snedvrida nu 
och vrida Kristi ord för att leda människor till helvetet. Är det viktigt 
att känna till Gud att Kristus serveras? Ja, det är och aposteln Paulus 
säger oss varför i 2 Tess. 01:08.

"När Herren Jesus uppenbarar sig från himmelen med Guds mäktiga änglar, 
kommer i flammande eld [Kristus] hämnas på A) de som inte känner Gud, och 
på B) de som inte lyder evangeliet om vår Herre Jesus Kristus. "
2 Tess 1:08

Få Gud identitet RÄTT
------------------------

Sju Bibeln lärdomar:
1. Kristus är vår överstepräst. Hebreerbrevet 7:16-17

2. I alla saker, hade Kristus göras som sin mänskliga bröder så att han 
kunde vara en effektiv översteprästen. Hebreerbrevet 2:17

3. De som inte tror Kristus och lyda Kristus är egentligen inte sparas. 
Johannes 3:36

4. Kristus lärde oss att dyrka och tjäna endast far, hans Gud och vår Gud. 
" Matthew 4:10

5. Kristus lärde oss att be endast till Fadern ", hans Gud och vår Gud." 
Johannes 4:23-24; Matteus 06:06

6. Kristus lärde oss att han var den förste av Guds skapelser.
Uppenbarelseboken 3:14

7. Det finns Guds sju andar. Uppenbarelseboken 01:04

"Frukta Gud [som Jesus och Paulus identifierades som FADER] och ge honom 
ära, har för stunden för hans dom kommer, och tillbedja honom, som gjort 



himmel och jord, havet och vattenkällor." Uppenbarelseboken 14:07

PAUL FASTSTÄLLER GUD Som Fadern
---------------------------------

Jesus lärde oss att Fadern var hans Gud och vår Gud. Aposteln Paulus lärde 
oss samma sak om Gud i 1 Korintierbrevet kapitel 8!

EN Gud, Fadern

"Det finns ingen annan Gud än en. För även om det finns så kallade gudar, i 
himlen eller på jorden (eftersom det finns många gudar och många herrar), 
men för oss E

Det finns bara en Gud, fadern till vilken allting utgår och vi för honom, 
och

En Herre, Jesus Kristus
En Herre, Jesus Kristus genom vilken allt är, och genom vilken vi lever. "1 
Kor 8:4-6

Detta innebär att vi är av Gud och skapad av honom, men vi lever i Kristus 
Jesus och genom tron på Kristus vi lyder Gud.

Det är vår tro på Kristus som välkomnar hans själ och ande av hans Gud i 
vårt hjärta. När vi verkar i tro, utan alla mänskliga svar, öppnar dörren 
till vårt hjärta stort för att vår Frälsare Jesus och hans Gud. Det är vår 
lydnad till Gud som sedan gör att vi kan övervinna denna värld.

Bli ett IN SPIRIT
----------------------

Andar min fru Jackie och jag blev en-kött. Naturligtvis var vi inte 
bokstavligen ett kött, men i andliga termer vi var ett kött. Vi var av 
samma åsikt, samma anda och på grund av detta har vi tänkt lika om nästan 
allt. Vi var inte robotar. Vi båda hade olika åsikter ibland, men ändå var 
vi i stort sett av ett sinne.

Eftersom vi var ett med varandra, avslutade vi ofta varandras meningar och 
till och visste vad de andra tänkte långt innan ord uttalades. Jag ofta 
kunde höra hennes röst tala till mig eller höra henne tänka mig. Samma sak 
skedde med henne.

Jag kan inte till fullo förklara detta i mänskliga termer, eftersom det är 



en andlig mysterium som spelar in när en kärlek obligation är mycket stark 
mellan två personer. Men många som gjort ett åtagande om att kärlek till en 
livstid kan intyga den förundran att de var av en-kött med sin make.

Efter min fru Jackie dog 2003 kunde jag höra fortfarande hennes tankar. Jag 
visste vad hon skulle tänka i varje situation. Till exempel: När jag kom 
fram för fel tröja kunde jag höra med henne i mina tankar säger: "Du kan 
inte bära denna skjorta med de där byxorna."

Ge Gud en lojal HJÄRTA
----------------------

Jackie och jag fick till detta ställe mirakulösa vara en-kött genom att ge 
alla våra hjärtan för varandra. Våra hjärtan har begåtts och utan tvekan 
lojala mot varandra. Gud vill inget mindre än en engagerad och lojal hjärta 
från dig. Om ditt hjärta är lojala och hängivna honom, kommer du att bli 
förvånad över det äventyr han kommer att lägga till ditt liv.

Guds ögon söker efter SOLIDARISK HEARTS
-----------------------------------------

"För HERRENS ögon [Gud] springa fram och tillbaka hela jorden, för att visa 
sig stark på uppdrag av dem vars hjärta är lojala [åtagit] till honom." 2 
Krönikeboken 16:09

Tänk på detta! Gud den Allsmäktige kommer att visa sig stark för din 
räkning om du ger honom en lojal hjärta. Det hela börjar när du bara öppna 
ditt hjärta i tro till sin son Jesus.

Vi föds igen via GUDS ORD
-----------------------------------------

Du hittar den frasen födda på nytt används i Bibeln på tre platser: John 
3:03, 3:07, och i 1 Petr 1:23. Jesus talar med Nikodemus bekräftar i 
Johannes 03:03 att du måste bli född på nytt att komma in i Guds rike. I 
Johannes 3:7-8, bekräftar Jesus att bli född på nytt innebär att du är född 
av Anden.

Peter lär oss att bli "född på nytt" kommer genom "oförgängliga Guds ord."

"Eftersom du har renat era själar att lyda sanningen genom Anden i 
uppriktig kärlek till bröder, älska varandra innerligt med ett rent hjärta, 
efter att ha blivit född på nytt, inte av förgängliga utsäde men 



oförgängliga, genom Guds ord, som lever och håller sig alltid. "
1 Petrus 1:22-23
____________

Paul's Born Again FORMEL
-------------------------

"Men vad står det?" Ordet är nära dig, även i munnen och i ditt hjärta. 
" (Det är ord tro som vi predika): att om du med din mun bekänner Herren 
Jesus och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall 
du bli räddad. Ty med hjärtat tror man till rättfärdighet och med munnen 
bekänner man till frälsning. " Romarna 10:8-10

* Två delar Paul's Born Again FORMEL
---------------------------------------

I) du med din mun bekänner att Gud har uppväckt Jesus från de döda [du tror 
på uppståndelsen], och

II) Du tror i ditt hjärta till Guds rättfärdighet. Du vill göra det som är 
rätt i Guds ögon.

Missa inte del II

Många ministerier främja ett meddelande att allt du behöver göra är att 
"mun" att Jesus är din Herre och Frälsare och du då ha evigt liv. Du kan nu 
se att Jesus predikade ett annat budskap, och att Paulus frälsning formel 
är två delar och inte bara en del där du "mun Jesus som din Herre."

Många struntar del II av Paulus undervisning!

Alla som accepterar fullt ut Kristus återvänder tillbaka till Gud, vår 
Fader, och verkligen känner Gud och det faktum att Jesus inte är Gud. De 
dyrkar inte Jesus eller ens be till Jesus. De lyder vad Jesus lärt dem: 
Worship bara Fadern, vår Gud, och be till endast Fadern i Jesu namn. Vi ber 
till Gud i Jesu namn för att hedra hans offer på korset och att han är vår 
lärare.

Del II skall tro i våra hjärtan åt Guds rättfärdighet. Med andra ord, vi 
blir lydiga mot Guds rättfärdighet standard.

MINIMUM rättfärdighet STANDARD
------------------------------



Jesus lär har ett minimi Rättfärdighet Standard Vi får överstiga Innan 
Heaven

Jesus sade: "Ty jag säger er, att om inte er rättfärdighet överträffar 
rättfärdighet de skriftlärda och fariseer, ni kommer inte på något sätt 
komma in i himmelriket." Matthew 5:20

I ovanstående vers, lär Jesus klart oss finns det ett minimum rättfärdighet 
standard för att komma till himlen. Vår rättfärdighet skall överstiga den 
som av de skriftlärde och fariséerna. De låtsades ofta vara rättfärdig med 
Gud, men i stället var onda, de var hycklare.

Rättfärdighet betyder helt enkelt att du gör det som är rätt i Guds ögon. 
Ofta Detta kan jämföras som motsatsen till vad som är rätt i mannens ögon. 
Vi vet vad Gud förväntar sig av oss, eftersom Bibeln berättar allt om Guds 
karaktär och hans sympatier och antipatier.

Kär i GUD
------------------------

Många tror att Bibeln handlar om Jesus, men detta är inte sant. Dessa 
människor misslyckas med att erkänna Jesus var en annan budbärare från Gud. 
Den verkliga historien i Bibeln är en stor kärlek berättelse om vår Gud som 
skapade oss och älskade oss så mycket att han skulle skicka och offra sin 
enda mänskliga Son i ett sista försök att ge oss "The Invitation".

Jesus sade: "Jag måste predika Guds rike till andra städer också, eftersom 
det för detta ändamål jag har skickats." Lukas 4:43

"För många bedragare har gått ut i världen som inte bekänner Jesus Kristus 
som kom i köttet. Detta är en bedragare och en antikrist."
2 John 7

För att bli räddade måste din mun bekänner mänskligheten [kommande i 
köttet], död på korset och Jesu uppståndelse.

"Och vi vet att Guds son [Jesus Kristus] har kommit och gett oss en 
förståelse för att vi får känna honom [Gud, Fadern] som är sant, och vi är 
i honom [Gud, Fadern] som är sant [om vi är] på hans Son Jesus Kristus. 
Detta [Gud, Fadern] är den sanne Guden och evigt liv. "
1 Joh 5:20

Om du accepterar Jesus Kristus i ditt hjärta som frälsare, han har fört dig 
tillbaka till sin Gud. Du har, som jag gjorde Ð blivit förälskad i vår 
Skapare Gud, som söker gemenskap med oss. Vid detta tillfälle kommer du att 



upphetsad om din framtida evighet och du vill veta mer. Du blir hungrig på 
Guds Ord och kommer att läsa hela Bibeln.

Det var över 31-år sedan att jag blev förälskad i Gud. Kämpar med livet 
kändes som den eviga historien om mitt liv tills en dag Gud rörde vid mitt 
liv på ett sätt som jag absolut visste att han var verklig.

Inbjudan ber dig att bekräfta att det finns mer som händer i detta jordiska 
liv än vad dina sinnen kan upptäcka. Det finns en annan sida av detta liv, 
en andlig sida. Om du inte blir född på nytt i samma anda, kan du inte 
börja förstå eller för den delen uppfattar ens hela sanningen som finns i 
denna jordiska liv.

Händelser i livet händer av många anledningar, men ofta dessa skäl har en 
andlig grund. Gud sände sin Son som ett sista offer för mänsklighetens 
synder. I processen, lämnat Gud oss en möjlighet att stiga ut i tro.

Utökat i tro kräver att vi öppnar upp våra hjärtan och låta Guds Ande och 
hans Son att komma in i och lära oss vägen hem till vårt eviga liv. Det här 
är din eviga inbjudan och det kan vara det enda du någonsin kommer att få i 
detta liv. Lyssna till Gud.

Gud talar
----------

"Men de som fruktade Herren [Gud] talade till en annan, och Herren [Gud] 
lyssnade och hörde dem, så var en minnesbok skriven inför honom för dem som 
fruktar Herren och vem meditera över hans namn." De skall bli min, säger 
Herren Sebaot, den dag jag göra dem till mina juveler, och jag skall skona 
dem som en man skonar sin son som tjänar honom. " Då skall du åter skilja 
mellan den rättfärdige och den ogudaktige, mellan en som tjänar Gud och en 
som inte tjänar honom. "
Malaki 3:16-18

"Frälsningen tillhör vår Gud som sitter på tronen, och Lammet [Jesus på 
Guds högra sida]." Uppenbarelseboken 7:11

Jesus sade: "Sannerligen, jag säger er, han som hör mina ord och tror på 
honom [Gud skall FADER] som har sänt mig har evigt liv, och inte komma i 
dom, men har [redan] övergått från döden till [eviga] liv. " John 5:24

Om du känner till Gud som sände Jesus, du har redan evigt liv och du kommer 
inte att bedömas vid tidpunkten för din död.

Jesus sade: "Och detta är evigt liv, att de ska kunna veta Du [Gud, 
Fadern], den ende sanne Guden, och Jesus Kristus som du har skickat."



Johannes 17:3

Jesus sade: "Min lära är inte min, men hans [Gud, Fadern] som har sänt 
mig." John 7:16

Gud har alltid velat det bästa för ditt liv. Hans inbjudan till ett evigt 
liv inte bara börja med Jesus. Ett uttryck för Guds stora kärlek till dig 
finns i Hesekiel kapitel 18. Från början av historien hittar du Gud hoppas 
på vårt bästa och hoppas att vi skulle vända sig bort från ondska och till 
ett liv i rättfärdighet.

Rättfärdighet för oss i gemenskap med Gud. Det är då vi verkligen bli hans 
folk för evigheten.

Det är ett val för Gud, i tro och veta att vi bara resande här på ett 
tillfälligt jordiska resa. Vår stora beslut på jorden kommer att vara att 
acceptera det faktum att Gud finns och att livet verkligen bortom denna 
tillvaro. Att veta i våra hjärtan att eftersom Jesus återuppstod, så kommer 
Gud att återuppväcka oss.

"Gör inte älska världen eller de saker i världen. Om någon älskar världen, 
är Faderns kärlek inte i honom." 1 Joh 2:15

Jesus sade: "Det är Anden som ger liv, köttet vinster ingenting. De ord jag 
talar till er är ande, och de är livet." John 6:63

Jag är aposteln Edward. Jag skriver för att nå själar med Guds inbjudan av 
ett evigt liv. Detta är "Inbjudan" presenterar jag här. Men skriver jag 
särskilt för dem själar som hävdar frälsning genom Kristus, men har 
vilseletts att tro att Kristus är Gud.

Många kristna känner inte till Gud att Kristus serveras. Om detta är er, er 
evigt liv är i fråga. Du måste få det rätt med Gud och förkasta kyrkan 
apostasi som människor nu ber till och dyrkar Jesus istället för Gud som 
Jesus själv serveras och lärde oss om.
Den som dyrkar Guds Son som "Guds Son" begår avgudadyrkan i Guds ögon. 
Sådana människor är inte riktigt kvar, men istället är "andlig varmt 
vatten." Dyrkan av Jesus är detsamma som att dyrka någon präst eller 
pastor. Gud har sagt att ha något annat guds än Honom. Detta omfattar hans 
Son.

Studera skrifterna ovan i detta kapitel [Inbjudan] mycket noga. Även i 
Anden gav Gud de här skrifterna till mig till din fördel. Det gäller 
praktiskt taget alla andra kapitel i denna bok också. [Jag tänker på de sju 
End-Times budskap från Gud bok, som kan hittas online på http://
www.sevenmessages.com. Vänligen öppna ditt hjärta för Guds ord och låta 



Jesus Kristus, vår lärare, blir det exempel du följa hela vägen tillbaka 
till din egen himmelska hem.

Göra detta och kommer du inte bara älska Jesus och de uppoffringar han 
gjort för våra synder på korset, kommer du också falla i kärlek med Gud. Du 
kan kalla honom himmelske Fader i alla dina böner.

APOSTEL bön
----------------

Himmelske Fader och Gud min broder Jesus Kristus, som är vår lärare, hör 
min bön. Välsigna varje själ som läser detta kapitel och kommer att öppna 
sitt hjärta till din son Jesus och för er Anden. Och till alla som ber 
bönen nedan och acceptera din inbjudan, ge dem omvändelse.
Aposteln Edward

BÖN att acceptera Guds inbjudan
---------------------------------

Fader Gud, jag accepterar denna speciella inbjudan om dig till ett evigt 
liv i himlen.
 
Jag bekänner med min mun som ni tog upp Jesus Kristus från de döda och att 
han är den första av många människor som skall återuppstå vara med dig, som 
era söner och döttrar.

Jag tror i mitt hjärta rättfärdigheten och jag skall göra mitt bästa för 
att leva ett rättfärdigt liv i dina ögon. Jag kommer att följa Jesu exempel 
och vara trogen till min egen död.

Fader, jag tackar dig att du och din son kommer att bli ett med mig att 
hjälpa mig lösa detta jordiska liv. Jag vet att detta kommer att göra oss 
av samma mening och att din Ande skall bo inom mig att vägleda mitt hem väg 
tillbaka. Lär mig dina vägar HERREN. [OBS: Skriv under och datera din bön 
till Gud.

Nyckeln som låser upp SKRIFTEN
---------------------------
Om du behåller förhållandet mellan Gud och Hans född mänskliga Son Jesus 
Kristus direkt, kommer du förstå din Heliga Bibeln och Guds inbjudan till 
ett evigt liv kommer att vara på riktigt. Denna relation är nyckeln till 
framgång att förstå Guds ord. Försök inte att tolka Skriften använder 
treenighet läran, det gör Jesus till en lögnare i så enkla verser som John 
8:40 och John 20:17. Det gör också Paulus en lögnare i så enkla verser som 
1 Tim 2:05 och 1 Kor 08:06.




