∆ηµιουργηµένος από ANN Mason-Helpful Hearts
Εν λόγω 14:6-“Jesus unto John αυτός, ‘”Η AM ο
τρόπος, η αλήθεια, και η ζωή κανένα άτοµο δεν
έρχεται unto ο πατέρας, αλλά από me“.

Helpful.hearts@yahoo.com

Μια απλή προσευχή θα µπορούσε να είναι,
““∆εαρ Θεός, πιστεύω ότι ο Ιησούς πέθανε για τις
αµαρτίες µου και σας ζητώ για να µε συγχωρήσω
και να µε αλλάξω στο inside.”

Αλλά ξέρατε;

Greek
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Αλλά ξέρατε;

Greek

Πεταλούδες weren’t πάντα όµορφες

Ξέρατε;
..…τχατ προτίµηση πεταλούδων µε τα πόδια

τους;

Ζωή έναρξης πεταλούδων ως κάµπιες.
Όχι πολύ αρκετά, είναι αυτοί; Κατόπιν

...τχατ µυρωδιά πεταλούδων µε τις κεραίες τους;
...τχατ τα φτερά πεταλούδων καλύπτονται µε τις
µικροσκοπικές κλίµακες; Οι διαφορετικές
χρωµατισµένες κλίµακες αποτελούν τα όµορφα
σχέδια που βλέπουµε.
...τχατ ένα στόµα butterfly’s είναι όπως ένα άχυρο;
∆εδοµένου ότι τρώνε τα υγρά όπως
το νέκταρ, το στόµα τους µένει
κυληµένο επάνω µέχρι το χρόνο
it’s να φάει.

τυλίγονται σε ένα κουκούλι. Ενώ µέσα,
αυξάνονται τα νέα µέρη. Μετά από µια στιγµή, αρχίζουν µέσα
στο κουκούλι µέχρι τα σπασίµατα κοχυλιών. Τελικά προκύπτουν
ως όµορφες πεταλούδες µε τα καταπληκτικά χρώµατα και τα
σχέδια. Εάν προσπάθεια don’t να βγούν, αυτοί είναι ανίκανοι να
πετάξουν.

Ξέρατε ότι
µπορείτε να είστε
νέο πλάσµα;

...τχατ µια πεταλούδα wasn’t
πάντα µια πεταλούδα;

Πεταλούδες weren’t πάντα όµορφες
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τυλίγονται σε ένα κουκούλι. Ενώ µέσα,

...τχατ ένα στόµα butterfly’s είναι όπως ένα άχυρο;
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Won’t αυξάνεστε τα φτερά και πετάτε, αλλά ο Θεός
µπορεί να σας κάνει µια νέα δηµιουργία µε µια νέα ζωή.
Ο καθένας κάνει τα κακά πράγµατα µερικές φορές,
όπως την αφήγηση ενός ψέµατος ή τη λήψη κάτι που
isn’t δικοί σας. Ο Θεός καλεί αυτή την κακή αµαρτία
πραγµάτων και η αµαρτία πρέπει να τιµωρηθεί. Αλλά ο
Θεός µας αγαπά και doesn’t µας θέλει στην αµαρτία. Ο
Θεός µας θέλει για να είναι όπως τον. Έτσι, ο Θεός
έστειλε το γιο του, Ιησούς, που τιµωρείται για τις
αµαρτίες µας όταν δεν έκανε τίποτα λανθασµένο.
Πέθανε για µας, αλλά την εικασία τι; Επέστρεψε στη
ζωή µετά από 3 ηµέρες. _ έτσι ο τρόπος για εµάς να
είµαι ένας νέος πλάσµα είµαι να θεωρώ ότι Ιησούς
πεθαίνω για µας αµαρτία και λέω αυτός εµείς κάνω
κακός πράγµα και ζητώ αυτός να συγχωρώ εµάς για
κάνω αυτός. Τον ζητήστε για να σας αλλάξετε στο
εσωτερικό έτσι µπορούµε να είµαστε καθαροί και
όµορφοι στα µάτια του και να είµαστε όπως τον.
Ο Θεός λέει στη Βίβλο, “Ηφ καθένας είναι σε Χριστό (Ιησούς),
είναι µια νέα δηµιουργία ο παλαιός έχει πάει και ο νέος έχει
come.” .” (2 Κορίνθιοι 5:17)
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