COVD19 3/22/20

Pahayag 3: 14-22

Tulad ng paggamit ng mga bagay para sa mga guhit - Unang beses kailanman - Corona virus!
Kumuha ng isang close up dito sa camera! Hindi ito makikita, ngunit naniniwala ka rito. Mga
Hebreo 11: 1,6 Ngayon ang pananampalataya ay sangkap ng mga bagay na inaasahan, ang
katibayan ng mga bagay na hindi nakikita ... Ngunit nang walang pananampalataya imposible na
mapalugdan siya: sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwala na siya ay, at siya ay isang
gagantimpalaan ng mga masigasig na naghahanap sa kanya.
I. Sakit ka ba? Pahayag 3:17 Maaari kang magkaroon ng virus at hindi alam ito! Tayong lahat ay
may isang nakamamatay na sakit - na tinatawag na kasalanan!
A. Ang sakit = kasalanan Roma 3:23
1. Hindi mo ito mahuli - minana ang Awit 51: 5 Narito, ako ay nabuo sa
kasamaan; at sa kasalanan ay ipinanganak ako ng aking ina. Nagsisimula silang
maganda! (Video 1) Pagkatapos ang sakit ay sumipa at nagtataka ka kung saan
nanggaling ang halimaw na iyon? (Video 2) Hindi mo kailangang turuan ang iyong
mga anak na magkasala. Hindi kailanman nakaupo ang aking mga anak sa aking
kandungan, sinabi ko sa iyo na magsinungaling! Disobey! Itapon ang isang
tantrum!
2. Sakit ng puso Jeremias 17: 9 Ang puso ay madaya kaysa sa lahat ng mga bagay,
at labis na masama: sino ang makakaalam nito?
3. Mga Sintomas Roma 1: 29-32 Maaari kang mahawahan at hindi maipakita ang
lahat ng mga sintomas na ito. Vs. 29 "Napuno" - Mga kumalat at lumalaki tulad
ng isang cancer - Hindi maligno - malignant.
4. Pagwawakas ng Roma 6:23, Juan 3:18 Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi
hinatulan: ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi
siya naniwala sa pangalan ng bugtong na Anak ng Diyos. Ang Corona virus ay
hindi palaging nakamamatay - Ang kasalanan ay!
B. Kailangan ng isang doktor Marcos 2:17 Nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya sa kanila,
Ang mga taong walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga
may sakit: hindi ako naparito upang tawagan ang matuwid, kundi ang mga makasalanan
upang magsisi.
1. Hindi matanggap ang Apocalipsis 3:18, I Pedro 1: 18-19 Sapagkat nalalaman
mong hindi kayo tinubos ng mga masasamang bagay, bilang pilak at ginto, mula
sa iyong walang kabuluhang pag-uusap na natanggap ng tradisyon mula sa
inyong mga magulang; Ngunit sa mahalagang dugo ni Cristo, tulad ng isang
kordero na walang kapintasan at walang bahid. Karamihan sa mga gamot ngayon
ay hindi nakikita sa gastos! Inilaan ng Diyos ang ating lunas bago natin ito
kailangan! I Pedro 1:20 Na tunay na na-orden nang bago pa itinatag ang mundo,
ngunit nahayag sa mga huling panahong ito para sa iyo.
* Sapat para sa lahat I Juan 2: 2 At siya ang pagpapangalaga sa ating mga
kasalanan: at hindi lamang para sa atin, kundi pati na rin sa mga kasalanan ng
buong mundo. Ang gobyerno ay walang sapat na pagsubok kit para sa lahat!

2. Sinubukan na ang Lucas 8: 43-44 At ang isang babae na may dugo na
labindalawang taon, na ginugol ang lahat niyang nabubuhay sa mga
manggagamot, at hindi maaaring pagalingin ang sinoman, Dumating sa likuran
niya, at hinawakan ang hangganan ng kanyang damit: at kaagad ang kanyang
isyu ng dugo.
a. Ang relihiyon ay tulad ng pagkuha ng isang aspirin upang pagalingin
ang Corona Virus - Tumutulong sa pakiramdam na mas mahusay ngunit
hindi ka gagawing mas mahusay! Tito 3: 5 Hindi sa pamamagitan ng mga
gawa ng katuwiran na ating nagawa, ngunit ayon sa kanyang awa ay
iniligtas niya tayo, sa pamamagitan ng paghuhugas ng pagbabagongbuhay, at pagbabagong-buhay ng Espiritu Santo.
b. Hindi makagawa ng bukas na puso na operasyon sa iyong sarili Efeso 2:
8-9
3. Alamin ang lunas sa pamamagitan ng pananampalataya Roma 10: 9-10,13
Hindi ko maintindihan ang kalahati ng sinasabi sa akin ng aking doktor at hindi ko
maipahayag ang pangalan ng gamot na inireseta niya - ngunit kinuha ko ito. Juan
5:39 Hanapin ang mga banal na kasulatan; sapagka't sa palagay nila ay mayroon
kang buhay na walang hanggan: at sila ang nagpapatotoo sa akin. Natutuwa ako
na ang Bibliya ay mas madaling maintindihan kaysa sa mga pagsingit na dala ng
aking gamot!
II. AY HINDI MABUTI? Jeremias 8:22 Wala bang balsamo sa Gilead; wala bang manggagamot
doon? bakit hindi nababawi ang kalusugan ng anak na babae ng aking bayan?
A. Tratuhin ang sakit hindi ang mga sintomas. Mga Kawikaan 4:23 Ingatan mo ang iyong
puso ng buong pagsisikap; sapagkat sa labas nito ang mga isyu ng buhay.
1. Magkaroon ng Corona virus dahil sa mga mikrobyo sa aking katawan. Alisin
ang mga mikrobyo - Tinatanggal ko ang ubo, walang tigil na ilong, lagnat, sakit ng
ulo, atbp Karamihan sa mga gamot ay maskara ang mga sintomas at maaari ring
pahabain ang sakit. Awit 51: 6 Narito, ninanais mo ang katotohanan sa mga
panloob na bahagi: at sa nakatagong bahagi ay ipakikilala mo sa akin ang
karunungan.
a. Ang ugat ng kapaitan Hebreo 12:15 Tumitinging masigasig baka ang
sinoman ay hindi mabibigo sa biyaya ng Diyos; baka ang anumang ugat ng
kapaitan na bumubulusok sa iyo, at sa gayon maraming marumi.
Nakakaapekto sa iba sa paligid mo.
b. Root ng kasalanan Job 31: 1,7 Nakipagtipan ako sa aking mga mata;
bakit ko dapat isipin ang isang katulong? ... Kung ang aking hakbang ay
lumiko sa daan, at ang aking puso ay lumalakad sa aking mga mata, at
kung mayroong anumang blot ay dumikit sa aking mga kamay.
• Ang ugat ng karamihan sa mga problema sa pag-aasawa ay ang
pagiging makasarili.
• Ang ugat ng salungatan ay pagmamalaki.
• Ang ugat ng mga espirituwal na problema ay katamaran.

2. Ingat ka mula sa pagiging nahawaang II Mga Taga Corinto 6:17 Kaya't lumabas
ka mula sa kanila, at maging hiwalay ka, sabi ng Panginoon, at huwag hawakan
ang maruming bagay; at tatanggapin kita.
a. Espirituwal na pagpapalayo I Mga Taga Corinto 15:33 Huwag
malinlang: ang masasamang pakikipag-usap ay sumira sa mabuting asal.
Bakit ito tinatawag na isang nakakahawang sakit!
b. Kalinisan I Juan 1: 9
B. Kami ay kumikilos tulad ng walang Diyos sa Langit Awit 103: 1-5
III. BAKIT HINDI AKO NAKAKITA NG BETTER? Jeremias 8:15 Naghanap kami ng kapayapaan,
ngunit walang magandang dumating; at para sa isang panahon ng kalusugan, at narito ang
kaguluhan!
A. Dalhin ang iyong temperatura Pahayag 3: 15-16 Kahit saan ka pupunta ngayon
1. Malamig na Mateo 24:12 At dahil ang kasalanan ay lalala, ang pag-ibig ng
marami ay magiging malamig.
2. Mainit - Kailangan mo ng isang puso na nasusunog para sa Diyos Lucas 24:32
At sinabi nila sa isa't isa, Hindi ba nasusunog ang ating puso sa loob natin,
habang siya ay nakikipag-usap sa amin sa daan, at habang binuksan niya sa atin
ang mga banal na kasulatan?
B. Kunin ang iyong gamot Apocalipsis 3:18, Mateo 17: 16-21
1. Sa pamamagitan ng pananampalataya Roma 1:17 Sapagka't narito ang
katuwiran ng Diyos ay ipinahayag mula sa pananampalataya hanggang sa
pananampalataya: tulad ng nasusulat, Ang matuwid ay mabubuhay sa
pamamagitan ng pananampalataya.
2. Matapat na Lukas 9:23 At sinabi niya sa kanilang lahat, Kung ang sinumang
may sumunod sa akin, ay tanggihan niya ang kanyang sarili, at dalhin ang
kanyang krus araw-araw, at sumunod sa akin. Kung kinuha mo ang iyong gamot
nang palagiang nabubuhay ka sa buhay na Kristiyano - mas makakabuti ka ba? Ito
ay isang mahusay na oras upang maitaguyod ang pang-araw-araw na gawi tulad
ng panalangin, pag-aaral ng Bibliya, mga debosyon, atbp.
3. Maaaring gumawa ng marahas na operasyon Mateo 5: 29-30
4. Sa pamamagitan ng isang masayang puso Ang Kawikaan 17:22 Ang masayang
puso ay gumagawa ng mabuti tulad ng isang gamot: nguni't ang isang masirang
espiritu ay nagpapahid sa mga buto.
Jeremias 33: 6 (3) Narito, dadalhin ko ito ng kalusugan at pagalingin, at pagagalingin ko sila, at
isisiwalat ko sa kanila ang kasaganaan ng kapayapaan at katotohanan ... Tumawag ka sa akin, at
sasagot ako sa iyo, at bibigyan ka ng dakila at mga makapangyarihang bagay, na hindi mo
nalalaman.

