
Ang Naiisip Ko Tungkol sa Faith Sanctuary
Linggo Enero 8, 2023

SLIDE 1

Apocalipsis 21:2-7; 9-14; 22-27 (NIV)

Si Apostol Juan ay nasa ilang uri ng pagkatapon sa isla ng Patmos

dahil sa salita ng Diyos at sa patotoo ni Hesus. nagpakita si Jesus

John isang paghahayag ng kung ano ang malapit nang mangyari sa isang pangitain. Patungo

sa wakas, nakita ni John ang isang metaporikal na larawan kung ano ang gagawin ng simbahan

kamukha. Mababasa natin ang tungkol dito sa Apocalipsis 21.

Apocalipsis 21: 9-14; 22-27 (NIV)

9 Isa sa pitong anghel na may pitong mangkok na puno ng pito

dumating ang mga huling salot at sinabi sa akin, “Halika, ipapakita ko sa iyo ang kasintahang babae,

ang asawa ng Kordero.” 10 At dinala niya ako sa Espiritu sa a

bundok na dakila at mataas, at ipinakita sa akin ang Banal na Lungsod, ang Jerusalem,

bumababa mula sa langit mula sa Diyos. 11 Ito ay nagniningning sa kaluwalhatian ng

Diyos, at ang ningning nito ay tulad ng isang napakamahal na hiyas, tulad ng a

jasper, malinaw na parang kristal. 12 Mayroon itong malaki at mataas na pader na may labindalawang pintuan,

at kasama ang labindalawang anghel sa mga pintuan. Sa mga tarangkahan ay nakasulat ang

mga pangalan ng labindalawang tribo ng Israel. 13 May tatlong pintuang-daan sa

silangan, tatlo sa hilaga, tatlo sa timog at tatlo sa kanluran. 14

Ang pader ng lungsod ay may labindalawang pundasyon, at sa mga iyon ay ang

mga pangalan ng labindalawang apostol ng Kordero.
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22 Wala akong nakitang templo sa lungsod, sapagkat ang Panginoong Diyos na Makapangyarihan sa lahat

at ang Kordero ang templo nito. 23 Hindi kailangan ng lungsod ang araw o ang

buwan upang sumikat dito, sapagkat ang kaluwalhatian ng Diyos ang nagbibigay liwanag dito, at ang Kordero ay

lampara nito. 24 Ang mga bansa ay lalakad sa pamamagitan ng kaniyang liwanag, at ang mga hari ng Panginoon

Dadalhin ng lupa ang kanilang ningning dito. 25 Sa anumang araw ay hindi magkakaroon ng mga pintuan nito kailanman

sarhan, sapagkat walang gabi doon. 26 Ang kaluwalhatian at karangalan ng

ang mga bansa ay dadalhin dito. 27 Walang anumang marumi ang makapapasok doon, ni

ang sinumang gumagawa ng kahiya-hiya o manlilinlang, ngunit ang mga iyon lamang

na ang mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero.

SLIDE 2

Sermon sa isang Pangungusap: Faith Sanctuary ay may pundasyon sa

tumingin at kumilos tulad ng mga banal sa langit.

Panimula

• Isipin ang apat na malalakas na lalaki na bitbit ang upuang ito. Hindi ito magiging mahirap.

Magagawa nila ito habang gumagawa ng ibang bagay tulad ng pakikipag-usap sa

telepono. Sa katunayan, malamang na magkasalungat sila at isa sa kanila

ang mga lalaki ang magdadala ng upuan sa kanilang sarili habang ang iba

nakatayo sa paligid.

• Ngayon, isipin ang apat na malalakas na lalaki na may dalang organ na ito. Aabutin

konsentrasyon, isang plano, nagtutulungan at nagsusumikap.
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• Parehong ang upuan at ang organ ay gumuguhit sa parehong magagamit na kapasidad.

Ngunit kung ano ang nagagawa sa mga tuntunin ng timbang inilipat ay drastically

magkaiba.

• Karamihan sa mga tao ay hindi kailanman naabot ang kanilang buong potensyal. Ngunit sa pagtutulungan,

ang mga tao ay maaaring makamit ang higit pa sa kanilang naisip na posible. Ang mga ito

ang mga lalaki ay may kakayahang ilipat ang isang organ. Ngunit kung ang lahat ay hinihiling ko sa kanila na gawin

ay ang magdala ng upuan, iyon lang ang makukuha ko sa kanila.

• Isa sa pinakamahalagang panalangin na natutunan ko ay noong panahon ng katesismo

o pag-aaral ng doktrina ng simbahan bilang isang bata. Ito ay tinatawag na panalangin ng Panginoon,

ngunit ito talaga ang panalanging itinuro Niya sa Kanyang mga disipulo na manalangin–na tayo.

• Mayroong isang linya sa panalanging iyon na nais kong ibigay sa iyong pansin:

“Dumating nawa ang Iyong Kaharian, mangyari ang Iyong kalooban sa lupa gaya ng sa langit”.

• Bahagi iyon ng aking panalangin para sa ating simbahan. Dahil ganyan si Hesus

sinabi na dapat tayong magdasal. Ang Faith Sanctuary ay may pundasyon upang tumingin at

kumilos tulad ng mga banal sa langit. Ang pagtitiwala, pag-asa at sakripisyo ng

ang mga tao sa nakalipas na 50 taon ay nagbigay sa amin ng aming kasalukuyang posisyon.

At ang ating determinasyon ay maging lahat ng bagay na nilikha tayo ng Diyos

sa henerasyong ito.

• Kaya, kapag iniisip ko ang tungkol sa ating simbahan, iniisip ko kung paano dapat makita ng Diyos

tayo. At para makuha ang pangitaing iyon, tinitingnan ko ang nobya ni Kristo. kaya lang

binasa natin ang paglalarawan sa Apocalipsis. May mga insights tayo doon

maaaring gamitin upang gabayan ang ilan sa mga bagay na gusto nating gawin ngayong taon.
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SLIDE 3

1. Ang Faith Sanctuary ay may mayamang pundasyon ng mga taong nagmamahal

Diyos

• Ang bersikulo 9 mula sa ating pagbabasa ay may paanyaya. Isa sa pitong anghel

na may pitong mangkok na puno ng pitong huling salot ay dumating at

sinabi sa akin, "Halika, ipapakita ko sa iyo ang kasintahang babae, ang asawa ng Kordero."

Upang maunawaan kung ano ang ipinapakita ng anghel kay Juan, maaari nating hanapin

katulad na wika sa ibang bahagi ng bibliya. Ang nobya ng Panginoon sa

Ang Lumang Tipan ay karaniwang tumutukoy sa bansang Israel. Mga akda

mula kay Isaiah, Jeremiah, Ezekiel at Oseas ay pinatunayan ito. Sa Bago

Tipan, tinawag ni Pablo ang Simbahan na espirituwal na Israel. Kaya, kapag Bago

Ang mga manunulat ng Tipan ay nagsasalita tungkol sa nobya ng Panginoon, ito ay tayo, ang Simbahan,

na kanilang tinutukoy. Mateo, Marcos, Juan, Efeso, 2

Ang mga taga-Corinto at Apocalipsis ay lahat ay gumagamit ng imaheng ito. Ang nobya ni Kristo

na nakita ni Juan sa kanyang pangitain ay ang Simbahan.

• 10 At dinala niya ako sa Espiritu sa isang bundok na malaki at

mataas, at ipinakita sa akin ang Banal na Lungsod, ang Jerusalem, na bumababa mula sa

langit mula sa Diyos.

Maraming eksperto sa bibliya ang nauunawaan na ito ay isang propesiya kung ano ang mangyayari

mangyari sa katapusan ng panahon. Ngunit nakikita rin natin ang maraming propesiya sa

banal na kasulatan na may parehong malapit na termino at malayong termino na kahalagahan. Kaya, sa

sa malapit na termino, makatuwirang isipin na si John ay nakakakita ng a
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simbolo ng darating na Simbahang Kristiyano. Nagmula ang simbahan

langit, inihanda ng Diyos. Tamang-tama ito sa ating panalangin, “Iyo

Dumating ang kaharian, mangyari ang iyong kalooban sa lupa gaya ng sa langit”.

• 11 Nagniningning ito sa kaluwalhatian ng Diyos, at ang ningning nito ay gaya ng sa

isang napakamahal na hiyas, tulad ng isang jasper, malinaw na parang kristal. 12 Ito ay nagkaroon ng a

malaki, mataas na pader na may labindalawang pintuan, at may labindalawang anghel sa

mga tarangkahan.

Ngayon ay nagsimulang ilarawan ni John ang kanyang nakita. Napakaraming exuding

mula sa dalawang talatang ito. Ang kaluwalhatian ay nagmumula sa Diyos, hindi sa lungsod

mismo. Ang kinang kung saan ito kumikinang ay nagpapaalala sa atin na ang isang lungsod ay nakatakda

sa isang burol ay hindi maitatago. Ang paghahambing sa mamahaling hiyas

nagsasalita ng halaga at kahusayan na nagdudulot ng kalinawan. Ang mga tarangkahan ay hindi

mga dakilang istruktura lamang, ngunit sila ay pinangangasiwaan din ng mga anghel. At

itong pundasyon ng lakas at kahusayang nakaugat sa Diyos Mismo ay

nilalayong bigyan tayo ng larawan ng mga katangian ng Simbahan.

Ilustrasyon:Kaya, kapag iniisip ko ang Faith Sanctuary, iniisip ko ang isang

mayamang pundasyon ng mga taong nagmamahal sa Diyos. Lahat ng meron tayo dito ay meron

ginawa sa pamamagitan ng mga tao. Binigyan tayo ng Diyos ng mga trabaho at negosyo

ang mga taon at mapagbigay naming ibinalik ang aming pinansiyal na pagtaas

sa Kanyang Kaharian. Nakakita kami ng mga mahuhusay na mangangaral, musikero,

ang mga administrador, mga trade at mga taong may iba't ibang mga regalo ay nagdadala ng pinakamahusay

nito sa bahay ng Diyos muna. At ang mga tao ay nag-alok ng walang katapusang mga oras
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ng kanilang oras hindi lamang sa mga nakatakdang serbisyo, kundi pati na rin sa pakikisama at

pagtulong sa iba habang tayo ay magkasama sa buhay. Gayon pa man ay hindi pa namin kinakalkal ang

ibabaw ng lakas at kahusayang inilagay ng Diyos sa atin. Habang

nagpapasalamat kami sa lahat ng nakamit, may mga nagsabi sa akin

kung paano nila gustong gumawa ng higit pa sa simbahan ngunit hindi ito nangyayari. Kaya,

maaari silang gumawa ng higit pa sa mga lugar tulad ng kanilang trabaho o iba pang ministeryo o mas masahol pa

pa rin ang kanilang potensyal ay hindi kailanman natanto. Gusto naming iangat ang mga organo hindi mga upuan.

Application:Kapag iniisip ko ang tungkol sa aming simbahan, ibinabahagi ko ang pananaw ng aming

mga pinuno na kailangan natin ng isang mas mahusay na proseso upang maakit ang mga tao. Gusto namin

gawing madali para sa mga tao na maglingkod dito, hindi mas mahirap kaysa ito ay

maglingkod sa ibang lugar. Hindi ito nangangahulugan na tayo ay mag-iingat

ang hangin. Ang imahe ng Bagong Herusalem ay isa ng kahusayan at

integridad. Sinabi ni Jesus na dapat nating paningningin ang ating liwanag para sa iba

tingnan ang ating mabubuting gawa at luwalhatiin ang Diyos. Kaya naman ang Director Team namin

nangangako sa pagkuha sa lugar ng isang kapani-paniwalang proseso upang hikayatin ang mga tao

maglingkod ngayong taon. Kailangan natin ang lakas, ang kahusayan, ang buong potensyal

na nasa loob ng bawat isa sa iyo habang ang Diyos ay naglagay ng mga regalo sa iyo.

Transition:Kaya, ang Faith Sanctuary ay may mayamang pundasyon ng mga taong

Mahalin ang diyos. Pero meron pa.

SLIDE 4

2. Ang Faith Sanctuary ay may mayamang pundasyon ng kaalaman sa

Salita ng Diyos
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• Sa mga pintuan ay nakasulat ang mga pangalan ng labindalawang lipi ng Israel.

13 May tatlong pintuang-daan sa silangan, tatlo sa hilaga, tatlo sa

ang timog at tatlo sa kanluran.

Alalahanin kung paano ko sinabi na ang pisikal na Israel ay ang nobya ng Panginoon

ang Lumang Tipan. Well, hindi nakakagulat na ang access sa

Natagpuan ng Simbahan ang mga ugat nito sa Israel. Pagkatapos ng lahat, nangako ang Diyos kay Abraham

na sa pamamagitan ng kanyang mga supling ay pagpapalain ang lahat ng bansa sa lupa.

( Genesis 22:18 ) Kaya, ang paglalagay ng mga pintuang-daan ay sumasalamin sa daan

ang mga tribo ay pumuwesto sa palibot ng tabernakulo habang pinamunuan ni Moises ang Israel

patungo sa Lupang Pangako. Patuloy na kinukumpirma ng Diyos ang pagpapatuloy ng

Kanyang mga pangako, dahil Siya ay hindi nagbabago. Kaya naman importante

upang malaman ang biblikal na kasaysayan ng pakikitungo ng Diyos sa tao. Ngunit tayo

huwag tumigil diyan dahil tinupad ni Hesus ang Kautusan at mga Propeta. Kaya, sa

ang pangitain ng Simbahan sa Pahayag...

• 14 Ang pader ng lungsod ay may labindalawang pundasyon, at nasa mga iyon

ang mga pangalan ng labindalawang apostol ng Kordero.

Ang kwento ng Bagong Tipan ng ministeryo ni Hesus at ang pagkakatatag

ng unang simbahan ay nagpapakita sa atin kung paano natupad ang mga pangako sa Kanya.

Sa pangitain na nakita ni Juan, ang mga Apostol ang pundasyon ng

simbahan kung saan ang pisikal na Israel ay simpleng pag-access. Dinadala lahat

sama-samang isinulat ni Pablo sa Efeso 2:20 na tayo ay itinayo sa
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pundasyon ng mga apostol at mga propeta, kasama ni Cristo Jesus mismo

bilang pangunahing batong panulok. Iyan ang Salita ng Diyos.

• Ang larawan ay kinumpleto ng taludtod 22 Wala akong nakitang templo sa

lungsod, sapagkat ang Panginoong Diyos na Makapangyarihan sa lahat at ang Kordero ang templo nito.

23 Hindi kailangan ng lungsod ang araw o ang buwan para sumikat dito, sapagkat

ang kaluwalhatian ng Diyos ang nagbibigay liwanag dito, at ang Kordero ang kanyang ilawan.

Ang nagbibigay liwanag sa lungsod ay ang kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ni Hesus. Liwanag

kumikinang sa pamamagitan ng isang lampara. At ang nagbibigay buhay sa simbahan ay ang Espiritu

ni Kristo. Kaya, ang Salita ay nagiging buhay sa pamamagitan ng Espiritu.

Ilustrasyon:Kapag naiisip ko ang Faith Sanctuary ay may nakikita akong isang mayaman

pundasyon ng kaalaman sa Salita ng Diyos. Kapag nag-quote ang mga santo

mga tipak ng banal na kasulatan sa pamamagitan ng memorya na sinasabi nito sa iyo na gumugol sila ng oras

ang salita. At habang binibigyang-pansin mo ang kanilang ginagawa, mabilis itong makikita

na sila ay sumusunod sa isang pattern ng mga disiplina na matatagpuan sa bibliya. Ikaw

praise God with such abandonment, convincing na nabasa mo

tungkol kay David at nakita niya ang kanyang nakita. Ibinigay mo kaya generously, ito ay

na nakakumbinsi na nabasa mo ang tungkol sa pangako ng Diyos na magbubuhos ng isang pagpapala

hindi ka maaaring maglaman. Kusang-loob kang naglilingkod, nakakakumbinsi na ikaw

makipagkilala sa salmista nang sabihin niyang, “Mas gugustuhin kong maging bantay-pinto

sa bahay ng Panginoon kaysa tumira sa mga tolda ng masasama”. Sa gayon

maraming paraan kapag iniisip ko ang ating simbahan, iniisip ko ang mga taong

gustong kumilos tulad ng mga banal sa langit. Ngunit muli, nabasa rin natin ang isang
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espirituwal na kalaban na lumalaban sa atin. At habang binabalaan tayo ni Paul na huwag hayaan

ang ating kabutihan ay pinag-uusapan ng masama, kung minsan ang ating pagkahumaling sa batas ng

pinaniniwalaan ng Panginoon ang ilang tao na napopoot tayo sa kanila kung talagang tayo

mahalin sila. Something like the kid na nagtatampo dahil ayaw ng parents niya

payagan siyang makuha ang lahat ng kendi na sa tingin niya ay kailangan niya.

Application:Iyon ang dahilan kung bakit gusto naming itago ang lihim na sangkap sa

espirituwal na tagumpay sa pamamagitan ng pasulong patungo sa aming layunin ng 24/7 na panalangin .

Ibinigay sa atin ni Jesus ang pormula nang sabihin Niya na ang ilang mga demonyo ay maaari lamang

mapatalsik sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno. Ngunit sinabi rin Niya na ang Kanya

gagawa ang simbahan ng mas malalaking bagay kaysa sa ginawa Niya. At ang Kanyang ugali ay

gumugol ng napakaraming oras sa pagdarasal na nagpapagatong para sa

hindi kapani-paniwalang ministeryo. Ngayon, binigyan tayo ng Diyos ng malaking pangitain kaya malaki na tayo

inaasahan sa Faith. At sa malaking inaasahan kailangan natin ng malaking panalangin

bigyang-buhay ang Salitang sinabi ng Diyos. Ang pinakamalaking driver ng ating pagkakaisa

at ang pagtatayo ng mga tulay ay magiging mga oras ng panalangin nating magkasama. Dala ng panalangin

pagkakaisa sa diwa at layunin. Ang panalangin ay naglalagay ng laman sa pagpapasakop kaya

nakikita natin ang mas malaking larawan hindi lamang ang ating sariling mga pangangailangan o kagustuhan. Sa huli,

ang aming pangarap ay magkaroon ng agarang access ang sinuman sa mundo

mapagkakatiwalaang panalangin sa anumang oras. Ito ay nasa puso ng pagiging magagawa

epektibong ibahagi ang mayamang pundasyon ng kaalaman sa Salita ng Diyos

na mayroon ang ating simbahan. Hihilahin ng panalangin ang espirituwal na kadakilaan mula sa atin at

dahilan upang tayo ay magbuhat ng mga organo at hindi lamang mga upuan.
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Transition:Ngunit ang buhay ay higit pa sa disiplina. Ito ay tungkol

nabubuhay. At…

SLIDE 5

3. Ang Faith Sanctuary ay may mayamang pundasyon para sa kultura ng pag-ibig

yakapin ang lahat ng tao

• Ang aming pagbabasa ng banal na kasulatan ay humahantong sa paggana ng simbahan ni Juan

nakita. 24 Ang mga bansa ay lalakad sa pamamagitan ng kaniyang liwanag, at ang mga hari sa lupa

ay magdadala ng kanilang karangyaan dito.

Bibigyan ng Diyos ang Bagong Jerusalem na liwanag, at mabubuhay ang mga bansa

ang liwanag ng lungsod. At ang liwanag na iyon ay walang kondisyong pag-ibig. Hesus

inilarawan ang simbahan bilang asin at liwanag sa mundo. Dahil mayroon Siya

pinili tayo bilang Kanyang paraan ng paghawak sa mundo, tayo ay magiging

mga gumagabay sa takbo ng kasaysayan ng tao. Sobra kaya

nais ng mga kinauukulan na dalhin ang kanilang karangyaan, o ang kanilang pinakamahusay,

mula sa bawat bansa hanggang sa simbahan.

• 25 Sa anumang araw ay hindi isasara ang mga pintuan nito, sapagkat hindi magkakaroon ng gabi

doon. 26 Ang kaluwalhatian at karangalan ng mga bansa ay dadalhin doon.

Nakita ni John ang simbahan bilang isang 24/7 na operasyon. Noong panahon niya, ang mga lungsod ay

napapaderan para sa proteksyon. Gagamitin ng mga kaaway ang takip ng gabi bilang isang

pagkakataon na salakayin ang lungsod, kaya ang mga pintuan ay sarado sa gabi.

Ngunit kung ang Diyos ang pinagmumulan ng liwanag, magkakaroon ang mundo
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walang patid na pagpasok sa simbahan. At oo, gusto ng mga bansa

ipakita ang kanilang karangalan sa simbahan.

• Ngunit ang simbahan ay umaakit sa pinakamahusay na mga bansa, hindi ang pinakamasama. Verse 27:

Walang anumang marumi ang papasok dito, ni ang sinumang gumagawa ng kung ano

nakakahiya o mapanlinlang, ngunit ang mga pangalan lamang ay nakasulat

ang aklat ng buhay ng Kordero.

Ito ay isang maling pagbabasa ng banal na kasulatan na isipin na ito ay nangangahulugan na iyon

ang mga makasalanan at mga taong may disfunction ay hindi tinatanggap sa simbahan.

Sa kabaligtaran, para kanino ang simbahan: tayo sa ating lahat

kakulangan. Sapagkat ang propetang si Isaias ay nagpapaalala sa atin na ang ating

ang katuwiran ay parang maruruming basahan sa paningin ng Diyos. Ngunit narito ang bagay,

hinding-hindi natin bibigyang-katwiran ang kasalanan. Ang tungkulin ng simbahan ay hindi upang ipagpatuloy

kasalanan, ngunit upang pangalagaan ang bagong buhay at pagbabagong-anyo mula sa kasalanan.

Ilustrasyon: Kaya naman kapag naiisip ko ang Faith Sanctuary ay may nakikita akong a

mayamang pundasyon para sa kultura ng pag-ibig upang yakapin ang lahat ng tao. Kung tayo ay

kamukha ng mga santo sa langit, ito ay dapat na totoo sa atin. Kapag ako

unang bumisita sa simbahan na ito ay binisita ko sa Canada. Ako ay isang estranghero

talaga, at hindi alam ng mga tao na makikita pa nila ako. At ang

malaki ang simbahan, na may maraming tao na gumagawa ng direkta at

mahalagang kontribusyon sa paglago nito. Ngunit narinig ni Pastor Granville na ako

nagustuhan ang kantang "I can be glad" ni Larnelle Harris at nakuha niya ang choir

upang kantahin ito habang ako ay nasa paligid. Bago kami lumipad pabalik sa ano
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noon ay nakauwi na, tumawag si Sis Verona para batiin kami, kahit na nakuha ko na

mali ang pangalan niya. At pagkatapos ay wala na ako. Ngunit nagpatuloy ang simbahan, at

nang bumalik kami upang gawin itong aming tahanan, ito ay bukas pa rin, gumagana

at handang yakapin tayo. Iyan ang aking unang karanasan sa aming simbahan.

Ang liwanag ng Diyos na iyon na pamilyar sa akin, nagniningning sa hindi pamilyar

mga sisidlan. Kaya kapag ang ilang mga tao ay nagsasabi sa akin ng kanilang mga pagkabigo sa

simbahan, nakaka-relate ako sa ilang karanasan, pero sinasabi nito sa akin na tayo

magkaroon ng isang kayamanan na nakatago pa rin ng malalim sa ngayon. Ito ay dapat na

lumabas nang mas ganap at magamit upang hawakan ang buhay ng mga tao sa lokal

at sa ibang bansa. Magbuhat tayo ng mga organo at hindi lamang upuan.

Application:Itatayo natin ang pundasyong mayroon na tayo.

Nagse-set up kami sa abutin ang mga kasosyo sa komunidad - upang bumuo

mga tulay na magdadala ng pag-ibig ng Diyos sa kabila ng ating mga pader. Sabi ko “setting

up” dahil alam ng sinumang sumubok na gumawa ng sistematikong epekto

na mayroong malaking pagsisikap na kailangan upang makabuo ng istruktura ng suporta

na magdadala ng gawain. Nangangahulugan ito na kailangan nating magbigay ng kasangkapan sa mga banal

para sa ministeryo gaya ng ipinayo ni Pablo sa Efeso. Mula sa punto ng pagiging disipulo ng

view, pupunta tayo muling bisitahin at ihanay ang mga ministeryo mula sa Diapers hanggang

Mga Diploma o Degree at Higit pa . Sa madaling salita, gusto naming magbigay ng kasangkapan

mga santo sa lahat ng yugto ng buhay upang magkaisa sa ating mensahe at pagtuon. Ang atin ay

isang simbahan upang ipakita ang lahat ng kultura at demograpiko, tulad ng nakita natin

Pahayag. Naniniwala kami sa dignidad ng tao, iyon
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lahat ay ginawa ayon sa larawan ng Diyos upang maging ang pinakamahusay na sila

ay nilikha upang maging. Katulad ng nakita natin sa mga bansa sa Pahayag.

Transition:Kapag iniisip ko ang Faith Sanctuary, nakikilala ko na kami

magkaroon ng pundasyon upang magmukhang at kumilos tulad ng mga banal sa langit.

SLIDE 6

Konklusyon

• Ang ChatGPT ay inilunsad noong nakaraang taon noong Nob. 30 at pagsapit ng Disyembre 5 — mas kaunti

makalipas ang isang linggo — tumawid na ito ng isang milyong user,

ayon kay OpenAI CEO Sam Altman, na sinipi sa Globe at

Mail. Kung hindi mo alam ang tungkol sa ChatGPT na walang isyu. Ang quote ko

dito ay upang iguhit ang iyong pansin sa kung gaano kami kabilis at mura

maiparating ang ebanghelyo ni Jesucristo sa ating mundo ngayon.

• Sa taong ito gusto naming simulan dagdagan ang aming online footprint , dahil

na tutulong sa atin na maabot at maakit ang iba't ibang bansa sa ating Bago

Jerusalem. At ang paggamit ng teknolohiya ay tutulong sa atin na maabot ang sa Diyos

hindi pangkaraniwang pangitain habang nakakagawa ng malusog na boluntaryo

mga koponan. Gawin natin ang mga lumang bagay sa mga bagong paraan upang mahawakan ang mga bansa.

• Samahan kami sa aming pagbibigay-diin sa taong ito at sabay-sabay tayong sumulong.

Tulad ng mga malakas na lalaki na aking napag-usapan, dahil mayroon kaming kapasidad

para magbuhat ng mabigat, magbuhat tayo ng organs hindi lang upuan.

• Ito ay tungkol sa pagpapakilala sa mga tao kay Jesus, at pagkatapos ay pagtuturo

sa kanila kung paano ma-access ang kaligtasan at mamuhay ng isang buhay ng tagumpay sa Kanya. kung ikaw
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hindi pa personal na nakikilala si Jesus, ito na ang oras para gawin ito. Kung wala

Hesus, tayo ay nasa daan patungo sa impiyerno at kapahamakan. Ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya, magagawa mo

talikuran ang maling gawain at kasalanan, ialay mo ang iyong buhay kay Hesus at sa Kanya

makikipagtagpo sa iyo sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Pagkatapos, ipapakita namin sa iyo ang mga hakbang sa

gawin upang makapasok sa isang paglalakbay sa buhay kasama Siya.

• Samahan mo ako ngayon habang tayo ay nananalangin.
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