COVD19 3/22/20 Khải huyền 3: 14-22
Thích sử dụng các đối tượng để minh họa - Lần đầu tiên - Vi rút Corona! Hãy đến gần trên máy
ảnh! Có thể nhìn thấy nó, nhưng bạn tin vào nó. Hê-bơ-rơ 11: 1,6 Bây giờ đức tin là bản chất
của những điều hy vọng, bằng chứng của những điều không nhìn thấy được Nhưng không có
đức tin thì không thể nào làm hài lòng anh ta: vì anh ta đến với Chúa phải tin rằng anh ta và anh
ta là một Phần thưởng của họ mà siêng năng tìm kiếm anh ta.
I. BẠN CÓ THỂ KHÔNG? Khải huyền 3:17 Bạn có thể có virus và không biết điều đó! Tất cả chúng
ta đều có một căn bệnh rất nguy hiểm - gọi là tội lỗi!
A. Bệnh = tội lỗi Rô-ma 3:23
1. Bạn không bắt được nó - Thi thiên 51: 5 Này, tôi đã bị biến thành tội lỗi; và
trong tội lỗi mẹ tôi đã thụ thai. Họ bắt đầu rất dễ thương! (Video 1) Sau đó, căn
bệnh bùng phát và bạn tự hỏi con quái vật đó đến từ đâu? (Video 2) Don lồng
phải dạy con bạn phạm tội. Đừng bao giờ ngồi con tôi trên đùi tôi nói: Hãy để tôi
dạy bạn cách nói dối! Không tuân theo! Ném một cơn thịnh nộ!
2. Bệnh về tim Giê-rê-mi 17: 9 Trái tim bị lừa dối trên tất cả mọi thứ và xấu xa
một cách tuyệt vọng: ai có thể biết điều đó?
3. Triệu chứng Rô-ma 1: 29-32 Bạn có thể bị nhiễm bệnh và không hiển thị tất cả
các triệu chứng này. Vs 29 hoàng tử Được lấp đầy - Lây lan & phát triển như một
căn bệnh ung thư - Không lành tính - ác tính.
4. Rô-ma đầu cuối 6:23, Giăng 3:18 Người tin vào mình không bị kết án: nhưng
người đó không tin đã bị kết án, vì anh ta không tin vào tên của Con Thiên Chúa
duy nhất. Vi-rút không phải lúc nào cũng gây tử vong - Tội lỗi!
B. Cần một bác sĩ Mác 2:17 Khi Chúa Giê-su nghe thấy, anh ta nói với họ rằng: Toàn bộ
họ không cần thầy thuốc, nhưng họ bị bệnh: Tôi đến không gọi người công bình, nhưng
là kẻ tội lỗi để ăn năn.
1. Cannd đủ khả năng cho nó Khải huyền 3:18, I Peter 1: 18-19 Forasmuch vì các
ngươi biết rằng các ngươi không được chuộc bằng những thứ hư hỏng, như bạc
và vàng, từ cuộc trò chuyện vô ích của bạn nhận được từ truyền thống từ cha
của bạn; Nhưng với dòng máu quý giá của Chúa Kitô, như một con chiên không tì
vết và không tì vết. Hầu hết các loại thuốc ngày nay đều nằm ngoài tầm nhìn về
chi phí! Chúa đã cung cấp phương pháp chữa trị của chúng tôi trước khi chúng
tôi cần nó! I Phi-e-rơ 1:20 Ai thực sự đã được báo trước trước khi thành lập thế
giới, nhưng đã được biểu lộ trong những lần cuối cùng này cho bạn.
* Đủ cho tất cả I Giăng 2: 2 Và anh ta là chỗ dựa cho tội lỗi của chúng ta: và
không chỉ cho chúng ta, mà còn cho tội lỗi của cả thế giới. Chính phủ không có bộ
dụng cụ thử nghiệm cho tất cả mọi người!
2. Đã thử Lu-ca 8: 43-44 Và một người phụ nữ có vấn đề về máu mười hai năm,
người đã dành tất cả cuộc sống của mình cho các bác sĩ, không thể được chữa
lành, Came đằng sau anh ta, và chạm vào biên giới của quần áo của anh ta: và
Ngay lập tức vấn đề về máu của cô ấy.
a. Tôn giáo giống như dùng một viên thuốc aspirin để chữa bệnh do virut
Corona - Giúp cảm thấy tốt hơn nhưng sẽ không giúp bạn tốt hơn! Tít 3: 5

Không phải bằng những việc làm công bình mà chúng ta đã làm, nhưng
theo lòng thương xót của anh ấy, anh ấy đã cứu chúng tôi, bằng cách rửa
tái sinh và làm mới Đức Thánh Linh.
b. Bạn có thể phẫu thuật tim hở trên bản thân Ê-phê-sô 2: 8-9
3. Hãy chữa bệnh bằng đức tin Rô-ma 10: 9-10,13 Tôi không hiểu một nửa những
gì bác sĩ nói với tôi và tôi có thể phát âm tên của loại thuốc mà anh ấy kê đơn nhưng tôi dùng nó. Giăng 5:39 Tìm kiếm thánh thư; vì trong họ các ngươi nghĩ
rằng ngươi có sự sống đời đời: và chính họ là minh chứng cho ta. Tôi vui mừng vì
Kinh thánh dễ hiểu hơn những phần chèn đi kèm với thuốc của tôi!
II. KHÔNG CÓ CHỨNG MINH? Giê-rê-mi 8:22 Không có dầu dưỡng trong Gilead; Có bác sĩ ở đó
không? Tại sao sau đó sức khỏe của con gái tôi không được phục hồi?
A. Điều trị bệnh không phải là triệu chứng. Châm ngôn 4:23 Giữ trái tim của bạn với tất
cả sự siêng năng; vì nó là những vấn đề của cuộc sống.
1. Có vi rút Corona vì vi trùng trong cơ thể tôi. Loại bỏ vi trùng - Tôi thoát khỏi
ho, sổ mũi, sốt, nhức đầu, v.v ... Hầu hết các loại thuốc đều che dấu các triệu
chứng và thậm chí có thể kéo dài bệnh. Thi-thiên 51: 6 Nầy, ngươi mong muốn
sự thật ở những phần bên trong: và trong phần ẩn giấu ngươi sẽ khiến ta biết
khôn ngoan.
a. Rễ đắng cay Hê-bơ-rơ 12:15 Nhìn siêng năng kẻo bất kỳ người đàn ông
nào thất bại trước ân sủng của Thiên Chúa; kẻo bất cứ gốc rễ của cay
đắng mọc lên gây rắc rối cho bạn, và do đó nhiều người bị ô uế. Lây
nhiễm những người khác xung quanh bạn.
b. Căn nguyên của tội lỗi Gióp 31: 1,7 Tôi đã lập giao ước với đôi mắt của
tôi; Tại sao sau đó tôi nên nghĩ đến một người giúp việc? ... Nếu bước
chân của tôi rời khỏi con đường, và trái tim tôi bước đi sau đôi mắt của
tôi, và nếu có bất kỳ dấu vết nào bị cắt vào tay tôi.
• Căn nguyên của hầu hết các vấn đề hôn nhân là sự ích kỷ.
• Căn nguyên của xung đột là niềm tự hào.
• Căn nguyên của vấn đề tâm linh là sự lười biếng.
2. Tránh bị nhiễm II Cô-rinh-tô 6:17 Vì vậy, hãy đi ra giữa họ, và hãy tách ra, xin
Chúa, và đừng chạm vào điều ô uế; và tôi sẽ nhận được bạn.
a. Xa cách tâm linh I Cô-rinh-tô 15:33 Đừng bị lừa dối: truyền thông xấu
xa cách cư xử tốt. Tại sao nó được gọi là một bệnh truyền nhiễm!
b. Sạch sẽ I Giăng 1: 9
B. Chúng ta hành động như không có Thiên Chúa trên Thiên đàng 103: 1-5
III. TẠI SAO TÔI KHÔNG ĐƯỢC TỐT HƠN? Giê-rê-mi 8:15 Chúng tôi tìm kiếm sự bình an, nhưng
không có điều gì tốt đẹp đến; và cho một thời gian của sức khỏe, và xem xét rắc rối!
A. Hãy xem nhiệt độ của bạn Khải huyền 3: 15-16 ở mọi nơi bạn đến hôm nay
1. Matthew lạnh lùng 24:12 Và bởi vì sự gian ác sẽ đầy rẫy, tình yêu của nhiều
người sẽ trở nên lạnh nhạt.
2. Nóng bỏng - Cần một trái tim đang bùng cháy vì Chúa Luca 24:32 Và họ nói với
nhau điều đó, Không phải trái tim chúng ta đã cháy trong chúng ta, trong khi anh
ta nói chuyện với chúng ta, và trong khi anh ta mở ra cho chúng ta thánh thư?
B. Uống thuốc Khải huyền 3:18, Ma-thi-ơ 17: 16-21

1. Bởi đức tin Rô-ma 1:17 Vì đó là sự công bình của Thiên Chúa được mặc khải từ
đức tin đến đức tin: như đã viết, Người công chính sẽ sống bằng đức tin.
2. Trung thành Lu-ca 9:23 Và anh ấy đã nói với tất cả mọi người, Nếu có người
đàn ông nào đến sau tôi, hãy để anh ta chối bỏ chính mình, và vác thập giá mình
hàng ngày, và đi theo tôi. Nếu bạn uống thuốc liên tục như bạn sống cuộc sống
Kitô hữu - bạn có bao giờ khỏe hơn không? Đây là thời điểm tuyệt vời để thiết
lập các thói quen hàng ngày như cầu nguyện, nghiên cứu Kinh Thánh, tôn sùng,
v.v.
3. Có thể phẫu thuật quyết liệt Matthew 5: 29-30
4. Với một trái tim vui vẻ Châm ngôn 17:22 Một trái tim vui vẻ làm điều tốt như
một liều thuốc: nhưng một tinh thần tan vỡ làm khô xương.
Giê-rê-mi 33: 6 (3) Này, tôi sẽ mang lại sức khỏe và chữa bệnh, tôi sẽ chữa trị cho họ, và sẽ tiết
lộ cho họ sự phong phú của hòa bình và sự thật, Gọi cho tôi, và tôi sẽ trả lời cho bạn, và sẽ trả
lời cho bạn những điều vĩ đại, mà ngươi không biết.

