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Чому цей час важно для Бога
Тому що, він любить своє створення, він хоче нас слухати в молитвах, думаю нема
ціннішого для нас як відати хвалу з самого ранку молитви, Богові важно коли ми
молимось йому, що ми цей час не вбиваємо зайвими речами... А маємо що сказати його,
це Ісус так молився в есманському саду трепетно до свого батька, тому що Бог хоче
слухати своїх дітей, як і ранком так і в ночі.
Чому цей час важно для героїв з Біблії?

Псалом 141[1:8]- Ніхто б і не подумав, як Давид стане Царем, Но він був вірний Богові,
коли він у печері, переховувався як він трепетно молився до Господа,

він знає що його хоче вбити Саул, Но він все довіряє Богові всі страждання.
Чому цей час важно для мене
Тому що можемо попросити з самого ранку на весь день благословіння, тому що коли
людина не буде молитись довго вона буде втрачати віру в Бога. Можна відкрити те що,
так тяжко поділитись з другом... а перед Богом нема таємниць, буває коли ти не
помолишся то бачиш, як день пройшов без сенсу, і без Бога.
Важно бо кождому дні я можу давати свої переживання ділитись з Господом.
Коли ти рано встаєш на молитву в тебе голова не заповнена му сором і я можу просто
возвеличувати його ім'я.
Це зв’язок який ми маємо з все Всевишнім.
Опішить з-тезиса, важливості ранкового часу с Богом?
Голова не забита всякими думками, просить Бога на подальший день милості, щоб він
в строїв його на волі його, а не на своїй волі проживати цей день. Щоб можна було взяти
на замітку про що молився старатись за цілий день виповнювати.
Цей ранковий час він наповнює на цілий день позитивом, і смислом.
Опішить, що ви маєте, довести в лад у своїй житні.
Більш тре пісно відноситись до молитви ранком, збиратись думками, думати не про
земне, а про небесне.
Бути кожен день пунктуальним, більше читати повчальні Християнські книги.
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Розпочинати день невдоволення, і сварок, а бути до вольного що маю, менше спати, а
більше ранком бути в Мислині з Богом, більше проявляти любові до братів це буває
складно, молитись не заученою молитвою, а від серця.
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