
Magkaisa Tayo at Bumuo ng mga Tulay

Linggo Enero 1, 2023

1 Corinto 12:12–27 (TAB)

12 Kung paanong ang isang katawan, bagaman isa, ay mayroong maraming bahagi, ngunit lahat ng maraming bahagi nito

bumuo ng isang katawan, gayon din kay Kristo. 13 Sapagka't tayong lahat ay binautismuhan ng isa

Espiritu upang bumuo ng isang katawan-hudyo man o Gentil, alipin o

libre—at lahat tayo ay binigyan ng isang Espiritu upang inumin. 14 Gayon pa man ang

Ang katawan ay hindi binubuo ng isang bahagi kundi ng marami. 15 Ngayon kung ang paa

dapat sabihin, "Dahil hindi ako kamay, hindi ako kabilang sa katawan," ito

hindi sa dahilang iyon ay titigil sa pagiging bahagi ng katawan. 16 At kung ang

tainga ay dapat sabihin, "Dahil hindi ako isang mata, hindi ako kabilang sa

katawan,” hindi sa dahilang iyon ay titigil sa pagiging bahagi ng katawan. 17 Kung

ang buong katawan ay isang mata, nasaan ang pakiramdam ng pandinig? Kung

ang buong katawan ay tainga, nasaan ang pang-amoy? 18

Ngunit sa katunayan, inilagay ng Diyos ang mga bahagi sa katawan, bawat isa sa kanila,

tulad ng gusto niya sa kanila. 19 Kung silang lahat ay isang bahagi, saan

magiging katawan? 20 Gaya nga, maraming bahagi, ngunit isang katawan. 21

Hindi masasabi ng mata sa kamay, “Hindi kita kailangan!” At ang ulo

hindi masasabi sa paa, “Hindi kita kailangan!” 22 Sa kabaligtaran, ang mga iyon

kailangang-kailangan ang mga bahagi ng katawan na tila mas mahina, 23 at

ang mga bahagi na sa tingin namin ay hindi gaanong marangal ay tinatrato namin nang may espesyal na karangalan.

At ang mga bahagi na hindi maipakita ay ginagamot nang may espesyal na kahinhinan,

24 samantalang hindi nangangailangan ng espesyal na pagtrato ang ating mga presentableng bahagi. Ngunit mayroon ang Diyos
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pagsama-samahin ang katawan, na nagbibigay ng higit na karangalan sa mga bahaging kulang nito,

25 Upang walang pagkakabaha-bahagi sa katawan, kundi ang mga bahagi nito

dapat magkaroon ng pantay na pagmamalasakit sa isa't isa. 26 Kung ang isang bahagi ay nagdurusa, ang bawat isa

bahagi ang naghihirap kasama nito; kung ang isang bahagi ay pinarangalan, ang bawat bahagi ay nagagalak kasama nito.

27 Ngayon, kayo ang katawan ni Cristo, at bawat isa sa inyo ay bahagi nito.

Panimula

• Gusto kong buksan ang aking unang mensahe sa taong ito na may pagpapahayag ng

lubos na pasasalamat sa iyo para sa iyong kabaitan sa akin, sa aking asawa at

ang aking pamilya. Salamat sa mga regalo, card at maraming pagbati

iyong ipinaabot sa amin noong Kapaskuhan. Mangyaring malaman

na ang aming mga iniisip, panalangin at malalim na pagpapahalaga para sa iyo ay

taos-puso, at nagpapasalamat kami sa Diyos para sa pribilehiyong maging bahagi ng iyong

buhay sa ministeryo.

• Ang tema natin ngayong taon ay “magkaisa tayo at bumuo ng mga tulay”.

• Sa paglabas natin sa mga paghihigpit sa pandemya noong nakaraang taon, Pastor

Ang mga mata ng Granville ay nakatuon sa temang "ibalik, i-refresh, i-renew". Upang

sa akin ito ay isang himala kung paano gumawa ang Diyos sa 2022. Sa simula ng

ang taon na maraming tao ang nakadama ng pagkadiskonekta, kawalang-kasiyahan at tuyo. Sa

sa pagtatapos ng taon ay maraming patotoo ng pagpapagaling sa

iba't ibang antas. Maraming disconnected na tao ang nagkaroon ng relasyon

naibalik. Maraming mga hindi nasisiyahang tao ang nagsasalita tungkol sa isang na-refresh

pagsabog ng espirituwal na enerhiya. Maraming tao na nasa tuyong lugar ang mayroon
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nabago ang kanilang lakas. Laking pasasalamat ko lang sa Diyos sa pagdating

sa pamamagitan ng.

• Ngayon, ang ating tungkulin ay sa mga tao ng Pananampalataya. At may ilan dito

na kailangan pang i-refresh, ibalik at i-renew. Pero pasok na kami

isang mas malakas na posisyon bilang isang simbahan upang magbigay ng kapaligiran

para doon kaysa sa paglabas namin sa COVID. Kaya naman 2023

tungkol sa pagkakaisa at paggawa ng mga tulay.

• Ang tulay ay isang istraktura na itinayo upang sumaklaw sa isang pisikal na balakid tulad ng

tubig nang hindi nakaharang sa daan sa ilalim. Ito ay itinayo para sa

ang layunin ng pagbibigay daanan sa ibabaw ng balakid, na karaniwan ay

isang bagay na kung hindi man ay mahirap o imposibleng tumawid.

• Ang buhay, kasama ang lahat ng mga hadlang, ay mangyayari sa bawat isa sa atin. kay John

17:15 Sinabi ni Jesus, “Ang panalangin ko ay hindi na alisin mo sila sa

mundo ngunit protektahan mo sila mula sa masama.”

• Kaya, ngayon gusto kong gawin ang kaso kung bakit tayo magkakaisa

at bumuo ng mga tulay, na may ilang halimbawa ng mga bagay na maaari nating gawin

mangyari ito. Magsisimula tayo sa pagkakaisa:

1. Magkaisa tayo bilang isang katawan sa Espiritu

• Sa pagbabasa ng banal na kasulatan, binabanggit ni Pablo ang tungkol sa pagkakaisa at pagkakaiba-iba

sa katawan ni Kristo sa Corinto, sa konteksto ng pagiging puno ng

Espiritu ng Diyos. Sinasabi ng bersikulo 12, “Kung paanong ang isang katawan, bagaman isa, ay mayroong marami

mga bahagi, ngunit ang lahat ng maraming bahagi nito ay bumubuo ng isang katawan, gayundin si Kristo.” Siya
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ginamit ang katawan ng tao bilang halimbawa upang ipagpatuloy ang imahinasyon na

Ginamit ni Hesus. At ito ay nakakahimok dahil lahat ng kanyang mga nakikinig ay mayroon

katawan, kaya't sa ating natural na buhay ay ipinamumuhay natin ang puntong kanyang ginagawa.

Karamihan sa mga tao ay sasang-ayon na sa iyong katawan ikaw ay isa. Malapit na

halata hanggang sa magsimula kang mag-isip ng iba't ibang mga organo at pag-andar

sa katawan. Maaaring napanood na ng ilan sa inyo ang cartoon movie

"Osmosis Jones" na isang masayang paraan ng pagtuturo sa mga bata tungkol sa puti

mga selula ng dugo, mikrobyo at iba't ibang proseso sa katawan. Kasama niyan

view, ang linyang "sa iyong katawan ikaw ay isa" ay maaaring maging katanggap-tanggap

binago sa "sa iyong katawan ikaw ay nagkakaisa".

• Ngunit ano ang nagbubuklod sa katawan ni Kristo? Ito ay Kanyang Espiritu. taludtod

Sinasabi ng 13, “Sapagka't tayong lahat ay binautismuhan sa isang Espiritu upang maging isa

katawan—maging Hudyo o Hentil, alipin o malaya—at tayong lahat ay naging lahat

binigyan ng isang Espiritu na inumin.” Ang kapangyarihan at pakinabang ng pagkakaisa ay kasinungalingan

hindi sa katawan, kundi sa Espiritu na nasa katawan kasabay

panahon na ang katawan ay nasa Espiritu. Pinalibutan niya kami pareho at nakapasok

tayo. Ang tanging bahaging ginagampanan natin ay ang pagpili na mapasa Espiritu.

• Sinasabi sa atin ng Awit 133 kung gaano kabuti at kaaya-aya para sa mga kapatid na manirahan

sama-sama sa pagkakaisa. Sapagkat sa pagkakaisa ipinag-uutos ng Diyos ang

pagpapala ng buhay na walang hanggan. Ito ay hindi isang opsyon, ito ay isang utos. Pero

Dahil sa pagpili ni David ng paglalarawan, ang awit na ito ay naging makapangyarihan para sa Israel

partikular. 2 Ito ay tulad ng mahalagang langis na ibinuhos sa ulo, tumatakbo
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pababa sa balbas, tumatakbo pababa sa balbas ni Aaron, pababa sa

kwelyo ng kanyang damit. Ang langis na pampahid ay espesyal na inihanda para sa

tungkulin ng pagpapahid sa mga pari, ang mga tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at

Kanyang mga tao. Ang mga kasuotan ng mga pari ay may mga pangalan ng bawat isa

lipi ng Israel na nakasulat sa kanila upang sa bawat oras na ang pari

dumating sa harap ng Diyos, ang mga tao ay kinakatawan. Ang balbas ay a

tanda ng dignidad sa mga lalaki sa Israel at iba pang mga komunidad noong panahong iyon.

Kaya, ang natatanging langis na iyon ay ibinuhos sa isang pari na nakakilala sa kanya

ang dignidad ay may kapangyarihang magdala ng isang komunidad sa isang isip

kanilang Tagapaglikha at Kanyang layunin – buhay na walang hanggan. Yun ang pagkakaisa!

Ilustrasyon:Noong 2022 sinabi ko sa iyo na tututukan ko ang pagpapaunlad ng ating

buhay panalangin sa Pananampalataya dahil ipinakita sa akin ng Diyos na ang panalangin ay a

pundasyong haligi para sa misyon na tinawag Niya sa atin. Mayroon na tayong a

pangkat na nagdarasal nang ilang beses araw-araw sa isang linggo.

At habang hinihikayat namin ang personal na pagdalo sa tuwing iyon

posible, maaari mong ma-access ang lahat ng aming mga serbisyo sa panalangin sa pamamagitan ng Zoom

linya ng panalangin na nakalista sa aming website. Kapag tayo ay nagdarasal nang sama-sama tayo ay nagkakaisa

espiritu; nagkakaisa tayo sa kapangyarihan; tayo ay nagkakaisa sa layunin at tayo ay lumalapit sa

sa isa't isa sa isang pagkakaisa habang tayo ay sumusulong sa misyon na ipinagkaloob sa atin ng Diyos.

Application:Tayo ay mga Kristiyano na pinili ang Pananampalataya bilang ating tahanan

simbahan. Ang pagkakaisa ay tungkol sa ating lahat na nakahanay sa kung saan namumuno ang Diyos

tayo sa season na ito. Naiintindihan ko na ang lahat ng mga Kristiyano ay naririto upang isulong si Jesus.
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misyon na hanapin at iligtas ang nawawala. Ngunit dapat nating gawin iyon sa loob ng isang

partikular na konteksto at panahon. Sa ganitong kahulugan, ang aming misyon ay natatangi dito

oras sa Faith. Sa buong taon gagawin namin ang aming makakaya upang ibahagi ang sa Diyos

misyon para sa atin, upang lahat tayo ay maghahangad ng parehong bagay. Sa

tao ito ay imposible, ngunit sa Diyos ang lahat ng bagay ay posible. kaya lang

Mahigpit kong hinihimok ang lahat ng tumatawag sa Faith na inyong simbahan na makibahagi

pananalangin ng korporasyon nang regular. At mag-aayuno tayo sa Biyernes 6am hanggang

6pm sa mga kahaliling buwan simula sa Enero. Habang tayo ay napupuno

ang Espiritu nang sama-sama, aakyat tayo sa uri ng pagkakaisa na

nagbabago ng mga komunidad.

Transition:Ngunit paano ito lumalabas sa paraan ng ating pamumuhay nang magkasama?

2. Magtayo tayo ng mga tulay dahil ang pinagsama-sama nating pagiging natatangi ay gumagawa

malakas tayo

• Sa pagpapatuloy ng ating pagbabasa ng banal na kasulatan sa talata 14, sinabi ni Pablo,

'Gayundin ang katawan ay hindi binubuo ng isang bahagi kundi ng marami. Sa iba

words, we are one body but that does not make us just one part.

May uniqueness sa make up namin.

15 Ngayon kung sasabihin ng paa, “Dahil hindi ako kamay, hindi ko ginagawa

nabibilang sa katawan,” hindi sa dahilang iyon ay titigil sa pagiging bahagi ng

ang katawan.' Ang katotohanan na hinahangaan mo ang regalo ng ibang tao at nabigo

ang pahalagahan ang iyong sarili ay hindi nangangahulugan na ikaw ay mas mababa

mahalaga sa Diyos. Kung ikaw ang paa, maging ang pinakamagandang paa sa mundo
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kailanman kilala, at lumakad na “naaayon sa kahandaang nagmumula

ang ebanghelyo ng kapayapaan.” ( Efeso 6:15 ) Ito ay nasa iyong kakayahan na gawin

na.

16 At kung sasabihin ng tainga, “Dahil hindi ako mata, hindi ko ginagawa

nabibilang sa katawan,” hindi sa dahilang iyon ay titigil sa pagiging bahagi ng

ang katawan. Pinutol nito ang magkabilang daan.

• 17 Kung ang buong katawan ay mata, saan kaya ang kahulugan ng

pandinig maging? Kung ang buong katawan ay isang tainga, nasaan ang kahulugan?

ng amoy be? Upang maging bahagi ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kung ano tayo

nag-iisa ay isang hindi kapani-paniwalang bagay. Halimbawa, kung ang lahat ng mga isla ay ang

pareho, walang mapapala sa pagbabahagi. Kabuuang sarili

kasapatan ay hindi nag-iiwan ng insentibo para sa koneksyon. Dumating ang halaga

kasi sila ay magkaiba.

Maaalala mo kung paano sa Genesis 11:6–7 naobserbahan ng Diyos na “kungbilang isa

ang mga taong nagsasalita ng parehong wika ay sinimulan nilang gawin ito,

kung gayon walang magiging imposible para sa kanila.” Siya ay

pinag-uusapan ang plano nilang magtayo ng tore na aabot sa

langit upang walang makapagpakalat sa kanila sa buong mundo. Kahit na

sa kanilang pagsuway, ang kanilang pagkakaisa ay nakakuha ng atensyon ng Diyos. Kaya siya

nalilito ang kanilang wika upang hindi sila magkaintindihan.

Binasag niya ang mga tulay na nagdikit sa kanila. Magkaiba at

nahati noon, ang kanilang kapasidad ay napigilan.
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• Ngunit ngayon, ang parehong Espiritu ng Diyos ay nais na pagsamahin tayo.

Pagbasa mula sa talata 18, “Ngunit sa katunayan ay inilagay ng Diyos ang mga bahagi sa

katawan, bawat isa sa kanila, tulad ng gusto niya sa kanila. Gusto ng Diyos

ikaw ay natatangi para sa Kanyang kaluwalhatian. Ipagdiwang yan! Pero intindihin mo yun

Naghihintay ang synergy sa iyong pagpili na makipag-ugnayan sa iba.

Verse 19 Kung silang lahat ay iisang bahagi, saan kaya ang katawan? 20 Bilang

ito ay, mayroong maraming mga bahagi, ngunit isang katawan. 21 Hindi masasabi ng mata

ang kamay, “Hindi kita kailangan!” At hindi masasabi ng ulo sa paa,

“Hindi kita kailangan!” Pakinggan mo ako ng mabuti kapag sinabi ko sa iyo iyon kung hindi mo kaya

tingnan ang higit sa iyong sarili, hindi mo mauunawaan ang pangangailangan para sa pagkakaisa.

Hindi ka rin makakaranas ng mga bagay na mas malaki kaysa sa iyo.

Kaya naman nangyari ang malaking baliktad ng paghihiwalay sa Babel

sa aklat ng Mga Gawa lamang kapag silang lahat ay magkakasama sa isang pagkakaisa

gaya ng itinuro sa kanila ni Jesus. (2:1) Pinaghiwalay ng Diyos ang sangkatauhan gamit

wika at pinagbuklod ang simbahan gamit ang wika. Ngunit ang kuwento ng

ang unang simbahan ay isa sa mga mananampalatayang puspos ng Espiritu na nag-aabot upang magtayo

tulay sa kapwa mananampalataya. Ito ay mas malaki kaysa sa sinuman sa atin.

Ilustrasyon:Noong unang bahagi ng 2022, sinabi ko sa iyo na susubukan kong maabot ang bawat isa

pamilya sa aming mga talaan. Tinawagan ko kayo hangga't kaya ko. Yung mga ako

hindi makontak sa telepono, nagpadala ako ng mga greeting card. Ilang pag-uusap

napakadali dahil kilalang-kilala ko ang mga tao. Karamihan

Ang mga pag-uusap ay maganda kahit na hindi kita nakilala
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sa personal. Ang isa o dalawang iba ay medyo mas mahirap dahil ang mga tao

ay nasasaktan at wala sa isang lugar kung saan tayo maaaring kumonekta. Pero ako

natapos ang aking listahan at masisiguro ko sa iyo na kung ang iyong pangalan ay kasama sa

opisina ng simbahan, kahit papaano sinubukan kong makipag-ugnayan sa iyo noong 2022. Bakit?

Dahil hindi sapat ang pagkakaisa sa ating destinasyon. Kailangan natin

gumawa ng mga tulay kung gagawa tayo ng sasakyan para sa mga tao ng Diyos

pumunta doon. Habang narito ako, pakitiyak na ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan

ay kasalukuyang nasa opisina ng simbahan. Sa ngayon medyo ilang mga numero at

nawawala o mali ang mga address.

Application:Kaya hinihiling ko sa iyo na magsimulang magtayo ng mga tulay sa taong ito.

Ikaw ang mag-abot. Maniwala ka sa akin kapag sinabi ko sa iyo na alam ko

may kabayaran ang paggawa nito. Pero sulit naman. Kung marunong kang kumanta o tumugtog ng isang

instrumento, kausapin si Bro Ryan at hilingin sa kanya ang mga susunod na hakbang at timeline.

Kung alam mong may regalo ka sa pagdarasal, kausapin mo si Bro Chris at magtanong

kanya para sa mga susunod na hakbang at timeline. Kung nagboluntaryo ka at hindi ito napunta

tulad ng inaasahan mo, matuto mula sa karanasan at huwag bumalik.

Kung may nanakit sa iyo at nasasaktan ka ngunit sa ilang kadahilanan ay hindi

lutasin ito, makipag-ugnayan sa akin at malalampasan namin ang iyong hamon

magkasama. Dahil hindi magagawa ng simbahan kung wala ang iyong uniqueness. ito ay

Ibinigay ng Diyos, at ibinigay Niya ito para sa Kanyang simbahan. Kaya, maging magnanimous tayo

sa paggawa ng mga tulay. Pagkatapos lamang natin maibabahagi ang ating mga lakas at maging

isang bagay na higit pa sa atin ngayon.
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Transition:Ngunit kapag tayo ay nagkaisa at bumuo ng mga tulay, hindi ito upang mabawasan

kung ano ang tawag sa atin ng Diyos. sa halip:

3. Lumikha tayo ng komunidad na naghihikayat sa pinakamahusay sa lahat

• Ito ay kung saan namin makuha ang aming mga kasabihan knickers sa isang buhol. Ang katotohanan na

hindi kami kasinghusay ng ibang tao sa kanilang lugar ng pagre-regalo

nangangahulugan na dapat tayong magrelaks sa ating lugar ng pagbibigay ng regalo. Dapat tayong humingi

kahusayan ng ating sarili upang, “Anuman ang matagpuang gawin ng iyong kamay,

gawin mo ito nang buong lakas, sapagkat sa kaharian ng mga patay, kung saan ka

ay pupunta, walang trabaho o pagpaplano o kaalaman ni

karunungan.” ( Eclesiates 9:10 ) Sa katunayan, isinulat ni Pablo ang iba’t ibang bahagi

hindi masasabi ng katawan na hindi nila kailangan ang isa't isa. 22 Sa

kabaligtaran, iyong mga bahagi ng katawan na tila mas mahina ay

kailangang-kailangan. Ang kailangang-kailangan ay nangangahulugan na hindi ka mabubuhay nang wala

sila. Kakaiba: hindi mabubuhay ang malakas kung wala ang mahina. Sa

sa katunayan, pinalawak pa ito ni Paul.

• 23 at ang mga bahagi na sa tingin namin ay hindi gaanong marangal ay tinatrato namin

espesyal na karangalan. At ang mga bahagi na hindi maipakita ay ginagamot

espesyal na kahinhinan, 24 samantalang ang ating mga presentableng bahagi ay hindi nangangailangan ng espesyal

paggamot. tignan mo yan! Upang gawing malinaw, tinatakpan mo ang mga bahagi ng iyong

katawan na gumaganap ng pinakamababang mga pag-andar, habang ang ibang mga bahagi ay tama

sa tuktok ng iyong ulo, ikaw ay nag-iiwan ng gusgusin. Ano ang

tila mas mahina, o hindi gaanong marangal, ay talagang tumatanggap ng higit na karangalan.
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Ngunit pinagsama-sama ng Diyos ang katawan, na nagbibigay ng higit na karangalan sa

mga bahaging kulang nito, 25 upang hindi magkaroon ng pagkakabaha-bahagi sa

katawan, ngunit ang mga bahagi nito ay dapat magkaroon ng pantay na pagmamalasakit sa isa't isa.

26 Kung ang isang bahagi ay nagdurusa, ang bawat bahagi ay nagdurusa kasama nito; kung ang isang bahagi ay

pinarangalan, ang bawat bahagi ay nagagalak kasama nito. Nilikha ng Diyos ang buong sistemang ito

tinatawag ang katawan upang ito ay gumana nang husto kapag mayroon

codependency. Kapag gusto ng mga miyembro ang parehong bagay, at sila

kilalanin ang natatanging halaga na hatid nila at ng iba sa paggawa nito

mangyari. Kapag nakikita ng mga miyembro ang Awit 139:14 “Pinupuri ko

ikaw dahil ako ay kakila-kilabot at kamangha-mangha na ginawa; ang iyong mga gawa ay

Kahanga-hanga, alam ko nang husto iyon”, ito ay dahil sa pasasalamat at hindi pagmamalaki. Pero

ang katawan ng tao ay halimbawa lamang upang ilarawan ang pangunahing punto ni Pablo:

27 Ngayon kayo ay katawan ni Cristo, at bawat isa sa inyo ay bahagi ng

ito.

Ilustrasyon:Ang bagay na ito tungkol sa paglikha ng komunidad na naghihikayat

ang pinakamahusay sa lahat ay mahalaga sa pagnanais ng Diyos para sa ating simbahan. sasabihin ko

ang linyang ito ng maraming beses ngunit gusto kong marinig mo ito para sa iyong sarili,

sa personal. Naniniwala kami sa dignidad ng tao, iyon

lahat ay ginawa ayon sa larawan ng Diyos upang maging ang pinakamahusay na sila

ay nilikha upang maging. Ginawa ka ng Diyos na maging mahusay sa iyong larangan ng pagbibigay. At

ang pangkalahatang dahilan ng iyong kahusayan ay ang pagsulong ng

ebanghelyo ni Jesucristo na umaakay sa lahat ng tao tungo sa kaligtasan.
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Application:Ngayon, paano natin gagawin itong komunidad na naghihikayat

ang pinakamahusay sa lahat? Buweno, habang lumalaki tayo, kailangan nating manatiling maliit

para mapanatili ang intimacy. Kaya naman nangako akong bubuhayin ang aming

Mga Grupo ng Buhay sa 2022. Mayroon kaming grupo ng mga pinuno na naging

buwanang pagpupulong at pagbabahaginan nang sama-sama. Ang bilang ng mga tao

ang pagdalo sa Life Groups ay patuloy na tumaas. At ang layunin ng hindi

hinahayaan ang sinuman na mahulog sa mga bitak ay nakakamit. Kaya ako

hinihikayat kang abutin at itayo ang tulay na iyon. Sumali sa isang grupo ng buhay at

maging bahagi ng imprastraktura na lumilikha ng komunidad na tayo

lubhang kailangan.

Konklusyon

• Magkaisa tayo at bumuo ng tulay ngayong taon. Tapusin natin ang 2023 sa a

napakalakas ng tapiserya, na walang demonyo ang makakahila sa sinumang ipinadala ng Diyos sa atin

sa pamamagitan ng mga bitak, dahil hindi magkakaroon ng anumang mga bitak. Dahil sa

kapaligirang iyon, ang mga tao ay lalago upang maging ang pinakamahusay na nilikha ng Diyos

maging sila.

• Kung hindi mo pa ibinigay ang iyong buhay kay Hesus, at mayroon ka pa ring mga katanungan

tungkol sa kung bakit kami naglalagay ng labis na pagsisikap sa paglikha ng komunidad na ito,

dapat alam mo na ikaw yun. Lubos kaming nagpapasalamat sa kung anong mayroon ang Diyos

ginawa para sa amin na gusto naming gawin ang anumang nasa aming kapangyarihan na ibigay sa iyo

ang pagkakataong makilala si Hesus at maranasan ang Kanyang kapangyarihan sa pagbabago ng buhay.
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• Ang hindi maginhawang katotohanan ay ang lahat ay nagkasala at nahulog

relasyon sa Diyos. Mayroong isang paraan pabalik, ngunit ito ay tiyak at

intensyonal. Dapat nating kilalanin na lahat tayo ay nagkasala, dapat

sabihin nating ikinalulungkot natin ang ating mga kasalanan, at dapat nating hilingin kay Jesus na pumasok

ating buhay at iligtas tayo. Pagkatapos ay magsisimula ang ating paglalakbay sa isang buhay kay Kristo.

• Mga tagabuo ng tulay, kung kailangan mo ng pagre-refresh ng Espiritu para sa gawain, sumali

sa amin habang nagdarasal kami ngayon.

• Magdasal tayo!
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