
Oras para sa isang
Repormasyon o pagbabago: 
Upang kayo ay mapagaling



Oras para sa isang Repormasyon: Upang
kayo ay mapagaling

“Na yao’y isang talinghaga ng panahong kasalukuyan; ayon dito ay 
inihahandog ang mga kaloob at ang mga hain, tungkol sa budhi, na
hindi magpapasakdal sa sumasamba. Palibhasa’y palatuntunan
lamang na ukol sa laman, na iniatang hanggang sa panahon ng 
pagbabago(gaya ng mga pagkain, at mga inumin at sarisaring
paglilinis).”

Hebrews 9:9,10

“Kaya’t itaas ninyo ang mga kamay na nakababa, ang mga tuhod
namang nanginginig; at magsigawa kayo ng matuwid na landas sa
inyong mga paa, upang huwag maligaw ang pilay, kundi bagkus
gumaging.”

Hebrews 12:12,13



Maaari kang Maglakad sa mga Tuwid na
Landas o ang Baluktot na daan!



“At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, Ang mga malusog ay hindi
nangangailangan ng manggagamot; kundi ang mga may 
karamdaman. Hindi ako naparito upang tawagan ang matuwid, 
kundi ang mga makasalanan na magsisi.”

Luke 5:31,32

Oras para sa isang Repormasyon: 
Upang kayo ay mapagaling



Maaari Mong Alamin Ang Iyong Masakit o hindi!



Gumaling mula sa Ano? - Mas Malalim 
Kaysa sa Balat 

“At titingnan ng saserdote ang tina sa ikapitong araw: at narito, 
kung makitang hindi kumalat ang tina sa balat, at tila hindi
malalim kaysa balat; at ipakikilala nga ng saserdote na malinis at 
siya’y maglalaba ng kaniyang suot at magiging malinis.. "

Leviticus 13:34





Maaari mong Pahabain ang iyong Sarili o umatras!



"At isang babaeng nagdurugo ng labindalawang taon, na ginugol
ang lahat ng kanyang pamumuhay sa mga manggagamot, ni hindi
maaaring gumaling ng Alinman." At sinabi niya sa kaniya, anak, 
pinagaling ka ng iyong pananampalataya; yumaon kang payapa.,”

Luke 8:43

"At naghirap ng maraming bagay sa maraming manggagamot, at 
ginugol niya ang lahat na mayroon siya, at walang pinabuting
mabuti, kundi lalong lumala, Nang marinig niya ang tungkol kay 
Jesus, lumapit siya sa likuran ng karamihan, at hinipo ang damit
niya. Sapagka't sinabi niya, Kung mahipo ko man ang kanyang mga
damit, ay gagaling ako. "

Mark 5:26-28

Pinagaling ng Sino? - Hindi Mapagaling
ng Anuman



Maaari Kang Maghanap ng Tunay na Manggagamot o 
albularyo!



"Sapagka't ganito ang sabi ng Panginoon, ang iyong sakit ay 
walang kagamutan, at ang iyong sugat ay mabigat. Walang
makipaglaban ng iyong usapin upang ikaw ay mapagaling; ikaw ay 
walang mga panggamot na nakakagaling" 

Jeremiah 30:12,13

"Ngunit kayo’y mapagkatha ng mga kabulaanan. Kayong lahat ay 
mga maggagamot na walang kabuluhan. Mano nawa ay 
magsitahimik kayong lahat! At magiging inyong karunungan..”

Job 13:4,5

Pinagaling ng Sino? 
Hindi Mapagaling ng Anuman



Maaari kang Maging Malaya o Nakulong!



Maaari kang Makinig sa Manggagamot o 
Patahimikin Siya!



“Kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon; at 
sa kautusan niya nagbubulaybulay siya araw at gabi. At siya’y
magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos
ng tubig, na nagbubunga sa kaniyang kapanahunan, ang kaniyang
dahon nama’y hindi malalanta; at anumang kaniyang gawin ay 
giginhawa. "

Psalm 1:2,3

Pinagaling ng Sino? 
Hindi Mapagaling ng Anuman



Maaari kang maging alinman sa isang Puno o isang
Tumbleweed!



“At siya’y pinatotohanan ng lahat, at nangagtataka sa mga salita
ng biyaya na lumalabas sa kaniyang bibig; at sinabi nila, hindi baga
ito ang anak ni Jose? 

At sinabi niya sa kanila, walang salang sasabihin ninyo sa akin 
itong talinghaga, Manggagamot, gamutin mo ang iyong sarili; ang
anomang aming narinig na ginawa sa Capernaum, ay gawin mo
naman dito sa iyong lupain. " Luke 4:22,23

Pinagaling ng Sino? 
Hindi Mapagaling ng Anuman



Maaari kang Maniwala sa Manggagamot o Mag-aalangan!



Pinagaling Paano? 
Hugasan at Maging Malinis

"At maraming ketongin ay nasa Israel sa panahon ni Eliseus na
propeta; at wala sa kanila ang nalinis, maliban kay Naaman na
Siryano."

Luke 4:27

“At ang kaniyang mga lingkod ay nagsilapit, at nagsipagsalita sa
kaniya, at nagsabi, Ama ko, kung ipinagawa sa iyo ng propeta ang
anomang mahirap na bagay, hindi mo ba gagawin? Gaano nga
kung sabihin niya sa iyo, Ikaw ay maligo, at maging malinis?"

2 Kings 5:13





Maaari kang Mahugasan o Manatiling Dumi!



"Hugasan mo ako ng lubos mula sa aking kasamaan, at linisin mo
ako mula sa aking kasalanan. 

Sapagkat kinikilala ko ang aking mga pagsalangsang: at ang aking
kasalanan ay laging nasa harapan ko. 

Linisin mo ako ng hisopo, at malinis ako: hugasan mo ako, at 
magiging maputi ako kaysa sa niyebe. 

Lumikha sa akin ng malinis na puso, Oh Diyos; at magbago ka ng 
matuwid na espiritu sa loob ko. "

Psalm 51:2,3,7,10

Pinagaling Paano? -
Hugasan at Maging Malinis



Panalangin at Pagbasa



“Upang kaniyang pakabanalin ito, na nilinis sa pamamagitan ng 
paghuhugas ng tubig na may salita., upang ang iglesia ay 
maiharap sa kaniyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o 
kulubot o anomang gayong bagay; kundi ito’y nararapat maging
banal at walang kapintasan. " Ephesians 5:26,27

“At sila’y nagsibasa sa aklat, sa kautusan ng Dios, na maliwanag; at 
kanilang ibinigay ang kahulugan, na anopa’t kanilang nabatid ang
binasa. At si Nehemias na siyang tagapamahala, at si Ezra na
saserdote na kalihim, at ang mga Levita na nangagtuturo sa bayan, 
ay nangagsabi sa buong bayan; ang araw na ito ay banal sa
Panginoon ninyong Dios; huwag kayong magsitaghoy, ni magsiiyak
man. Sapagkat ang buong bayan ay umiyak, nang kanilang marinig
ang mga salita ng kautusan. 

Nehemiah 8:8,9

Pinagaling Paano? 
Hugasan at Maging Malinis



Basahin at Pakiramdaman!



"Sapagkat kung ang sinuman ay tagapakinig ng salita, at hindi
tagatupad, siya ay tulad ng isang tao na nakatingin sa kanyang likas
na mukha sa isang salamin: Sapagkat nakikita niya ang kanyang
sarili, at umalis, at kaagad na nakakalimutan kung anong uri siya. 

Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng 
kalayaan, at nananatiling gayon, na hindi tagapakinig na lumilimot, 
kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ang taong ito sa
kaniyang ginagawa. “

James 1:23-25

Pinagaling Paano? 
Hugasan at Maging Malinis



Maaari kang Tumitig sa Tubig o Sulyap Lang!



Ang  mga Eglesia Kailangang Maging tulad sa Ospital!



Gumaling saan? – Sino ang may sakit sa inyo?

“May sakit baga ang sinoman sa inyo? Ipatawag niya ang mga
matanda sa iglesia; at ipanalangin nila siya, na pahiran nila ng langis
sa pangalan ng Panginoon; at ang panalangin ng pananampalataya
ay magliligtas sa may sakit, at ibabangaon siya ng Panginoon;
at kung nagkasala siya, ay ipapatawad sa kanya. 

Mangagpahayagan nga kayo sa isa’t isa ng inyong mga kasalanan, at 
ipanalangin ng isa’t isa ang iba, upang kayo’y magsigaling. 

Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong
matuwid.…”

James 5:14-16



Maaari kang humingi ng tulong o di 
kaya’y manatiling mag isa!



Kinakailangang makinig muna ang manggagamot!



Sinisira ng tsismis ang tiwala At nasasaktan ang budhi!



Gumaling Kailan?  
Darating siya at ililigtas ka

“Inyong palakasin ang mga mahinang kamay, at patatagin ang mga
mahinang tuhod. Inyong sabihin sa kanila na matatakuting puso, 
kayo’y mangagpakatapang, huwag kayong mangatakot: narito, ang
inyong Dios ay pariritong may paghihiganti, may kagantihan ng Dios; 
siya’y paririto at ililigtas kayo..”

Isaiah 35:3,4

“At papahirin niya ang bawa’t luha sa kanilang mga mata; hindi na
magkakaruon pa ng dalamhati, o ng pananambitan man, o ng hirap
pa man; ang mga bagay nang una ay naparam na. At yaong
nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, narito, ginagawa kong bago ang
lahat ng mga bagay. At sinabi niya, isulat mo: sapagka’t ang mga
salitang ito ay tapat at tunay..”

Revelation 21:4,5



Maaaring ikaw ang mapagkukunan ng lakas o kahinaan!



Si Kristo ay darating at alam niya ang
iyong pasakit at pighati!



“Sapagkat, narito, ang araw ay dumarating, na nagniningas na
parang hurno; at ang lahat na palalo, at ang lahat na nagsisigawa ng 
kasamaan ay magiging parang dayami, at ang araw na dumarating
ay susunog sa kanila, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, na anopa’t
hindi magiiwan sa kanila ng kahit ugat ni sanga man. 

Nguni’t sa inyo na nangatatakot sa aking pangalan at sisikat ang
araw ng katuwiran na may kagalingan sa kaniyang mga pakpak; at 
kayo’y magsisilabas, at magsisiluksong parang guya mula sa
silungan,...” Malachi 4:1,2

Gumaling Kailan? 
Darating siya at ililigtas ka



Maaari mong ilagay ang iyong buhay sa iyong mga kamay
o sa iyong sarili!



“Ang spiritu ng Panginoong Dios ay sumasa akin; sapagka’t
pinahiran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabubuting
balita sa mga maamo; kaniyang sinugo ako upang magpagaling ng 
mga bagbag na puso, upang magtanyag ng kalayaan sa mga bihag, 
at magbukas ng bilangguan sa nangabibilanggo, Upang
magtanyag ng kalugodlugod na taon ng Panginoon, at ng 
kaarawan ng paghihiganti ng ating Dios; upang aliwin yaong lahat
na nagsisitangis.;”

Isaiah 61:1,2

Gumaling Kailan? 
Darating siya at ililigtas ka



Maaring ikaw ay maging alinman sa isang puno o isang
tumbleweed!





Oras para sa isang
Pagbabago: Upang
Ikaw ay Gumaling


