10ANAHTAR VAR KUTSAL RUHUN
10ANAHTAR VAR KUTSAL RUHUN: baska
dillerle konusmak ifade ve belirtisiyle sizde olmasi
ve sizin içinizde sizinle birlikte yasamasi için.
Bunlardan.1.si INCIL: Juhanaya bak 7,38-39 Önce RAB ISA
MESIHI BENIMSEMEK:::çünkü rab isa mesih bizim ondan olan kutsal
Ruhla birlikte yasamamizi istiyor.Çünkü bizleri çok Seviyor ve bu
Sevgiyide canini Kurban ederek kanitlamiyormu zaten ??? INCIL:
Habercilerin iseri.1,4.8ve 19,2)a bak

ANAHTAR 2.PISMAN OLMAK :Yani gittigin bu Imansiz
yoldan dönerek .RABBIN ISA MESIHIN : seni bagislamasini
dilemendir.INCIL:habercilerin isleri 2,36-39; 3,19-ve 5,31)e bak.

ANAHTAR:3.:RABBIN ISA MESIHIN
:SÖYLEDIKLERINI UYGULAMAK:: en önemli sözlrinden biride isa
mesihin adiyla :VAFTIZ:olmanz sarttir (INCIL) habercilerin isleri 5,32
10,47-48 2,38ve19,4-5)e bak.

ANAHTAR:4 RABBIN ISA MESIHTEN ARZU ETMEN
ISTEMEN ARAMAN :Lazim ki rab isa mesihten eger gerçekten
istiyosan onunla ve kutsal ruhuyla yasamak kutsal ruhla dolu olmak sana
verecektir.(INCIL) Lukas 11,24)e bak

ANAHTAR:5:RABBIN ISA MESIHE DUA ETMEN:sadece
ona ibadet ederek sadece onun adiyla ondan itemek sartiyla rab isa
mesih büttün dualarinizi kabul edeceinden hiç süpheniz olmasin.(INCIL)
Markus 11,24 ve Habercilerin isleri. (1,14ve4,31)e bak.

ANAHTAR:6.:RABBIN ISA MESIHI YÜCELTMEK: :
rabbin isa mesihi severek ona övgüler sunmak ibadet etmek ve her gün
huzurunda yasamak ve ona zaman ayirman senin için daha da
iyiolaçaktir.(INCIL) Lukas 24,49-53)e bak.

ANAHTAR:7.:IMAN ETMEK :önce cani gönülden iman
etmek her kimki gerçekten cani gönülden iman ederse bu imani cidiete
alirda saygiyla hareket ederse rab isa mesih de onu imanla ondan istedigi
her seyi imanla vereçektir.(INCIL) Galatalilar 3,2+11-14)e bak.

ANAHTAR:8.:BURAKMAK: :baskallarini sizin için duada
bulunmalarina müsade etmek ki imanlilarin duasiyla isiniz dahada
kolaylassin (INCIL) Habercilrin isleri 19,2+3 8,17-18ve9,17-18)e bak.
ANAHTAR:9.:BEKLEMEK:: arzu va dilekte bulundunuz
dualar ettiniz yalvardiniz yakardiniz rab isa mesihin adiyla bekleyin
bütün bunlarin hepsi geçekleseçek göreçk ve sevineçksiniz (INCIL)
Habercilerin isleri 10,44-46;13,48.52)e bak.

ANAHTAR:10 :KONUSMAK:Rabbin isa mesihle konusmak
onunla dertlesmek o her seyi bildigi halde onun huzuruna gidip ona
kendin söylemek istediklerini söylemek bu durumun onu çok memnun
edeçektir. Ve kutsal kitapindaki sözlerini okumak (INCIL) Habercilerin
isleri 2,4)ve 1.Korintliler 14,2.14-15)e bak.

