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Sa walay pagpasulabi sa pag-ingon nga niining 
mga panahon ang mga taga Oropa wala gayuy pitik 
sa pagka Kristiyanos sa ilang kinabuhi, og niining 
paglim’aw hilabihan ka uyamot. Daghan sa mga 
Oropanhon ang wala mo ila nga adunay Diyos nga 
magbubuhat og anaa gani kusog nga mitim’aw 
ngadto sa mga tawo sa pagbarog batok sa Diyos.

Niadtong Oktubre 30 og 31, 2010, Dr. Jaerock Lee 
ang gibantog sa kalibutan nga magpausab, nagahimo 
og krusadang panaghiusa didto sa SakuSuurhall 
Arena ,Tallinn, Sentrong siyudad sa Estonya. Si 
Dr. Jaerock Lee naga pasi’ugda og mga dagko nga 
krusada ngadto sa dinosenang kanasuran apil na 
ang Uganda, Pakistan, India, ug Amerika. Anaay 
panahon sa napulo ug libohon, uban nga panahon 
anaay gatusan sa liboan, og bisan pa gani minilyon 

ang mga tawo mapundok sa maong mga krusada.
Niadtong Oktubre 30, ang unang gabii sa duha 

ka krusada sa Estonya, lima ka minuto sa dili 
pa magsugod, ang maong lugar nga diin didto 
himuon ang krusada puno ug daghan na ang mga 
manambongay, mao nga ang tigpahan’ay sa maong 
panghitabo miingon sa mga tawo mahimo silang mo 
pauli sa ilang tagsa tagsa ka panimalay ug magtanaw 
sa panghitabo ngadto na lamang sa telebisyon.

Sa wala pa ang pagwali ni Dr. Jaerock Lee,kini 
gi pangunahan na sa bansay nga grupo sa “Manmin 
Central Church”, sila mipasundayag sa pinakanindot 
nga mga Kristohanong pasundayag sa tibuok 
kalibutan, og kini nagapasi dungog sa Diyos.Ug 
gi sundan kini sa sermon og mga pag-ampo ni 
Dr. Jaerock Lee, para sa mga masakiton. Iyang gi 
hatod ang mensahe nga gihinganlan og “Ang Diyos 
Magbubuhat” og matinguhaon nga nag-ampo para sa 
mga masakiton dinha sa podyom. Daghan ang mga 
tawo nga nanga’ayo, ug sila nanghimatuod sa ilang 
kaayuhan dinha sa entablado.

Ang 54 anyos nga babayeng Istonyan, Slava, 
ni barog sa iyang lingkuranan nga naay ligid ug ni 
lakaw, ni ingon “Nag-antos ako sa sakit nga ‘multiple 
sclerosis,’ apan karong gabhi-ona sa pagsulti ni Dr. 
Lee, sa iyang mga pag-ampo, ako naayo ug nakabuhi 
sa maong sakit.” Martha (77) naayo sa kanser sa 
totoy ug nagpamatuod sa iyang kaayohan. Dugang 
pa, diha sa dakong pagbuto sa gahum sa Espiritu 

Santo,klase-klase ang mga sakit nga nangaayo apil 
na ang kanser,og sakit sa kasing-kasing, mga panan-
aw nanga’ayo.

Sa ika duhang gabii, Oktubre 31,ang mensahe 
nga gi hatud ni Dr. Lee gi-titulohan kini ug “Ngano 
nga si Hesus lang ang atong bugtong manunubos 
?”. Sa iyang mensahe iyang gi palutaw nga si Hesus 
nahimong usa ug sa tanang panahon mao ang 
lukmay nga sakripisyo para sa atong mga kasal-
anan. Siya naghatag ug katin-awan nga kon atong 
dawaton si Hesu Kristo isip atong manunubos, 
mahimo nga kita mapasaylo sa tanan natong mga 
kasal-anan ug makabaton ug kaluwasan. Sa dihang 
nag-ampo siya ug masakiton daghang tawo nanga-
ayo sa nagkalain-lain nga mga sakit sama sa patol 
og kanser. Nisaka sila sa entablado para isugid ang 
ilang kaayuhan. Adunay bata nga lalaki gi-ayo ang 
iyang usa ka mata, buta ni siya sukad sa gamay pa 
siya.

Ang lagda nagpa-ila nga SakuSuurhall Arena, 
Ang pinaka-inila ug kinadak-ang Arena sa Estonya, 
napuno sa maka duha pa ka higayon sa wala pa 
mahitabo ang krusada sa Estonya.Ang duha ka 
panghitabo nga diin napuno kini, mao ang konserto 
sa mga inilang mag-aawit. Ug sa ikatulong hitabo 
mao ang krusada ni Dr. Lee. Kani nga krusada naga 
lagda sa pinakadaghang tawo nga nanambong niinig 
kristohanong kalihukan.

Ang kinabuhi diha sa telebisyon, ang nasud 

nagpadagan kani ug “Estonian Christian TV 
Station”, naga sibya niining kalihukan og bahin 
aning maong kalihukan ginasibya nga aktuwal 
ngadto sa 220 ka nasud diha sa kahanginan’ng 
telebisyon, “Cable TV”, og Satelite nga telebisyon 
apil na ang GCN. Ang mga tawo naga-apil niining 
krusada via Satelites, ug internet ug “on screen” nga 
krusada nga gipa-higayon sa nagkalain-lain nga mga 
kanasuran.

Adunay  mi t ing  sa  mga  t igmanta la ,  nga 
gipahigayon si Dr. Lee niadtong Oktubre 28, siya 
naga-ingon “Ako gi-imbitar nga magahimo ug 
krusada sa sobra pa sa gatusan nga mga kanasuran 
pero moadto ra ako sa nasud nga giingon sa Diyos 
kanako. Ug ang Diyos naga-ingon kanako nga ang 
taga Oropa halayo kanako, ug ako magapukaw 
kanila”.

Ang Oropa mao ang yutang natawhan sa mga 
protestante pina-agi sa pag reporma, pero kining 
nagadugtong nga uso sa pagka dili kristiyano 
nga sentimento nahimong nagkatag ang Islam 
ug Budismo nag kadagha sa Oropa. Pina-agi sa 
probisyon sa Diyos. Ang Estonyan nga krusada 
maoy nakapahunong sa ilang dili pagka Kristohanon 
nga nagkatag ug nakapapukaw sa mga Oropanhon. 
Tungod sa Estonyan 2010 nga krusada, ang balaang 
pulong ug ang gahum sa pagpamuhat sa Diyos 
nasabwag didto sa Oropa og ang dakong magmata 
sa kristiyanismo sa Oropa ni-abot.

Ang “Estonian Miracle Healing Crusade” niadtong 2010 nga gipahigayon didto sa SakuSuurhall Arena sa Tallinn, ang capital sa siyudad sa Estonya niadtong Oktubre 30 ug 31, nagalagda kini ug pinaka daghang mga 
tawo nga nanambong niining kristohanong kalihukan diha sa kasaysayan sa Estonyan. Gina sebya kini sa kahanginan ngadto sa 220 ka nasud via Satelite, “Cable TV”, “Aired TV” ug internet. Naga mugna kini ug 
resulosyon sa mga dili magtoto-o, ug nagalain-laing mga pag-ayo sa mga masakiton. Ug pagkahuman ni-atong hitabo-a naka mugna kini ug mga kahibulongan nga mga hitabo, nga nahitabo didto sa Oropa.

“The Estonian Miracle Healing Crusade” kining maong 
krusada inubanan ni Dr. Jaerock Lee niadtong 2010, 

og aktuwal nga gisigbya sa 220 ka mga nasod 

Buhat gayod unta sa akong bana ang 
pagpanundalo.Usa lang ka higayon, siya 
na hulhugan sa pagpangutang og dako 
nga kantidad, og mi sulod sa bag-o nga 
negosyo sa usa sa iyang mga amigo. Apan 
sa katapusan pakyas og gipagawas siya sa 
militarya. Nakabayad na siya og dako nga 
parti sa iyang utang, gikan sa binayad sa 
iyang pagritiro, og ni balhin mi ngadto sa 
siyudad sa Geoje, sa Keongman. Ni sulod 
siya sa kompanya sa barko para sa maayong 
panginabuhi, og nanigkamot siya. Apan ang 
problema ang iyang kinaiya sa pagpailin-ilin 
sa pagtoong kalibutanhon.

Nagpaamong pa Gihapon sa Kalibutan, 
Bisan Humanang Naka Eksperyensya sa 
Gugma og Gahum sa Diyos.

Niadtong 2002, ang akong bana ni tambong 
sa ika-12 nga higayon aning “Duha ka 
simanang espesyal nga miting sa pagbag-o” 
nga gidumala ni Dr. Jaerock Lee og iyang 
na angkon pagbalik ang iyang panan-aw 
tungod sa pag-ampo ni Dr. Jaerock Lee. Apan 
nagahunahuna gihapon siya sa pag inom og 
ginagmay. Ako siyang gi ingnan nga ayaw na 
pag-inom apan iya lang akong gitubag, nga 
para lang kini makita sa uban og sa rason nga 
wala man siya mangita og samok sa uban nga 
tawo kung siya mo inom.

Gi disiplina siya sa Ginoo, pinaagi sa 
Iyang gugma, og para siya maka hunahuna 
sa iyang mga dautan nga binuhatan; dihay 
kausa nga nagsakit ang iyang tuhod; nasamad 
og nagisi ang iyang ulo og naka angkon og 
pipila ka mga tahi, og uban pa. Mura siya og 
naghinolsol sa kada aksidente nga mo abot 
kaniya, apan magpaamong gihapon siya sa 

kahilayan sa kalibutan.
Niadtong Hulyo 2010, “tic syndrome” 

nahitabo sa among ikaduhang anak nga 
lalaki; si Philipp. Ang “tic” wala damha, 
kusog, og pabalik-balik nga lihok (motor 
tic), o kon paningog (vocal tic). Sa paglabay 
sa panahon, ang “tic syndrome” ni grabe. 
Paghuman sa usa ka bulan niabot nga ang 
akong bana nakahuna-huna nga si Philipp nag 
antos sa maog sakit tungod sa iyang pag sigi 
og inom og sa ka init sa iyang ulo, og unya 
naghinulsol siya niadtong mga butanga og 
misaad sa pag-ingon nga dili na siya mo inom 
pa. Pagka human ana ang “tic syndrome” 
nawagtang diha ni Philipp. Apan sa akong 
pagka dismaya, ang akong bana niusab na 
usab sa maong mga kasal’anan.

 Nakaangkon sa Kalisod sa Pagginhawa, 
human sa  pag Inom sa  kasaulogang 
imnonon, Mahitungod sa Iyang Promosyon.

Niadtong Nobyembre 5, ang akong bana 
ni pauli sa balay nga hubog sa alas 10:00 sa 
kagabhion. Ni ingon siya nga niinom siya sa 
pag saulog mahitungod sa iyang promosyon 
sa kompanya. Og iya akong gi-ingnan nga 
“Honey, pasaylua ko nakalapas ako sa mga 
pulong sa Diyos. Karong adlawa gipahibalo 
ako nga ni saka ang akong posesyon og ila 
akong gisigihan sa pag-ingon nga mo bangka 
ako og inom sa grupo isip celebrasyon”, og ni 
higda siya sa among higdaanan. Sa kalit lang 
ni ingon siya, “Panawag sa emergency sa 
hospital, kay mawagtangan ako og panimuot”, 
og nahunong ang iyang gininhawa.

Ako dayon siyang gipadawat sa mga pag-
ampo ni Dr. Jaerock Lee, ang mga pag-
ampo nga para sa mga masakiton, pinaagi 

sa “telephonic ARS” (Automated Response 
System) sa tulo ka pagbalik-balik. Og puli sa 
iyang kaugalingon nagpatolo ako sa luha nga 
naghilak, og naghinulsol sa iyang dautan nga 
binuhatan. Sa dakong tinguha nangayo ako og 
pasaylo sa Diyos og nag-ampo nga pasayluon 
siya. Sa hinay-hinay naka ginhawa siya 
panagsa apan wala nasad siyay panimuot. 
Pabalik-balik kini. Ang iyang lawas akong gi-
sprayhan sa “Muan sweet water”, og akong 
gibutang ang panyo nga inampuan ni Dr. 
Jaerock Lee, dinha sa iyang ulo. Nag-ampo 
ako nga para mo gawas ang kaaway nga 
demonyo og ang kusog sa kangit-ngit dinha 
kaniya. 

Taud-taud, sa kadugayan, ang akong bana 
ni mata og naghinul-sol sa hinay niyang 
tingog, nangayo og pasaylo sa Diyos. Og 
usab diri kanako nangayo siya og pasaylo. 
Apan sa higayon nga ni tan-aw siya nako 
nagpula ang iyang mga mata sa dugo nga ni 
lunop niini, og ni ginhawa sa iyang katapusan 
nga ginhawa. Ang iyang lawas nanikig 
naman kato. Nanawag dayon ako kang Pastor 
Minhwan Ju, siya nangalagad sa “Tongyoung 
Manmin Church”, niining higayona siya didto 
sa “Manmin Central Church” sa Seoul para sa 
tibuok gabiing serbisyo nianang adlawa nga 
biyernes. Naghilak ako kaniya “Rev. Ju ang 
akong bana miginhawa sa iyang katapusang 
gininhawa. Karon wala na siya mag-ginhawa 
pa. Ingna ang Senyor Pastor nga mag-ampo 
para kaniya”

Gibalik ang Kinabuhi, pinaagi sa pag-
ampo ni Dr. Jaerock Lee

H u m a n  s a  p a g p a m i n a w  s a  a k o n g 
matinguhaong hangyo,  s i  Pastor  Ju ni 
dagan dayon ngadto ni Dr. Jaerock Lee 
og nakadawat sa iyang mga pag-ampo. Sa 
makadiyot lang sa dili pa magsugod ang 
tibuok-gabiing panag-ampo sa adlaw nga 
biyernes, si Dr. Lee nagmiting sa uban nga 
mga pastor sa nagkalain-laing sanga sa 
simbahan.

Si Pastor Ju miingon kang Dr. Lee nga 
“Senyor Pastor, si Deacono Jaewoo Cho didto 
sa akong simbahan ni hunong na ang iyang 
gininhawa”. Nangutanan siya, “Unsa man 
ang nahitabo niya?” Tubag ni Pastor Ju, “Wala 
gayud ako mahibalo sa insakto nga mga 
panghitabo” Og si Dr. Lee nagsugod sa pag-
ampo alang sa akong bana “Palihoka og usab 
ang iyang dughan! Buhi-a siya pagbalik!” 
Biyernes alas 10:53 na sa gabii sa dili pa 
mo sugod ang tibuok-gabiing pag-ampo. Sa 
sama nga higayon ang akong bana ni ubo og 
lawum og ni mata. Ni balik ang pinitik sa 
iyang kasing-kasing og ni sugod siya sa pag-
ginhawa. Apan ang iyang lawas nanggahi pa 
gihapon. Bulahan nga siya maka sulti, nanga-
yo siya kanako sa pag-ingon nga, dad-on ang 
iyang mga ginikanan og ugangan, igsoon nga 
mga lalaki, og ang iyang anak nga mga lalaki. 
Og unya pabalik-balik niyang gilitok ang 
“GCN… Salvation….GCN Salvation…..”

Sama ba nga ang ngilit sa iyang kamatayon, 
naghimo og kasulatan nga nag asoy sa iyang 
mga pamilya nga wala pa mutoo diha sa 
Diyos, para sila maka angkon og kaluwasan 
pinaagi sa pagtan-aw sa GCN nga telebisyon.

Nagda l i  ako  sa  pag tawag  sa  t agsa -
tagsa kanila para sila mo ngari sa among 
panimalay, og gisulayan nako ang paghupay 
kaniya, sa pag-ingon “Ako nang gihimo ang 
imong gi-ingon kanako, karon mamaayo 

kana og maka sulti kanila sa ebanghelyo, ma 
giyahan nimo sila sa dalan sa kaluwasan.” Og 
akong gi-ON ang “GCN TV”. Og ni tambong 
sa biyernes nga tibuok-gabiing serbesyo sa 
telebesyon. Sa panahon nga dihang si Dr. Lee 
nagsugod na paghatud sa mga mensahe sa 
alas 12:11 sa buntag, ang gininhawa sa akong 
bana ni balik na sa normal og nakatulog siya. 
Kwarienta minutos ang nilabay, sa 12:50 sa 
buntag, nanghoy’ab siya og kausa og ang 
iyang nanggahi nga mga batiis og kamot 
nang humok na usab kini. Nalihok na niya 
ang iyang kalawasan. Sa dihang si Dr. Lee 
nag-ampo sa mga masakiton human sa iyang 
pagwali, ang akong bana ni ingon “Amen.” 
Halleluya!

Espirituhanong Eksperyensya sa Gugma 
sa Diyos

Niadtong Nobyembre 7, human sa pagpauli 
namo gikan sa pagserbisyo sa domingo sa 
gabii, ang akong bana naghigda sa sopa sulod 
sa among panimalay og sa kalit lang giduka 
siya. Unya, ang iyang espiritu mi gawas sa 
iyang lawas. Pagka dugayan ni ingon siya 
nako nga “nakakita ako sa akong lawas 
naghigda sa sopa. Ang akong espiritu niagi 
didto sa mangitngit og sigpit nga langub. 
Sa tunga-tunga ang akong espiritu ni balik 
ngadto sa akong lawas, nga naay tingog nga 
akong nadungog nag-gikan sa diin kadto.”

Niadtong Nobyembre 12,  nagdamgo 
siya og damgo, og niingon “Didto ako sa 
kompanya sa barko og nahulog sa kinatas-
ang parti sa hagdanan. Ang akong lawas na 
dugmok kini og ni agay ang mga dugo. Duha 
ka tag-as na mga anghel ni tabang sa akong 
espiritu pataas sa makadiyot nga sa dili pa 
mo abot ang agas sa dugo ngadto sa akong 
espiritu.”

Ang akong bana og ako ni adto sa Seoul 
para magpasalamat ni Senyor Pastor Dr. 
Jaerock Lee, sa iyang gamhanang pag-ampo. 
Iyang gi-ampuan og usab ang akong bana 
og dinha ang iyang panglipong og liyo nga 
pamati nangawag’tang. Kompleto siyang 
naka bawi.

Niingon siya kanako “Honey!. Pinaagi 
s a  mga  pangh i t abo  og  sa  gamay  nga 
espirituhanong eksperensya,tinud-anay 
nakong natugkad nga ang mga undanong 
butang walay mga kapuslanan.  Karon 
a k o n g  i l a b a y  a n g  m a k a - u g a l i n g o n g 
tinguha og magapadayon nga si  Kristo 
ang nahimutang sa kinatung-an sa akong 
kinabuhi. Dili na ako mangita og walay 
kapuslanan nga mga kagustuhan aning 
kalibutana.  Akong paningkamutan nga 
mawala ang ka-igmat sa kaulagon, og ang 
pagkadaling masuko. Mangayo ako og 
pasaylo kanimo tungod gihatagan tika og 
mga kagul’anan. Magpakabuhi na lamang 
ako para sa paghimaya sa Diyos, og akong 
paningkamotan nga makasulod ako didto 
sa bag-o nga Herusalem sa langit kauban 
ka. Magpakabuhi na lamang ako pinaagi sa 
Pulong sa Diyos og maglakaw sa kinabuhi 
nga anaay bili para sa pag’ila gikan diha 
sa kompanya. Og magasilbi usab ako sa 
simbahan”.

Mapasalamaton kaayo akong nakakita sa 
akong bana nga nibalik sa pagpakabuhi, og 
labaw akong natandog nga nakadungog sa 
espirituhanong pangumpisal! Akong ihatag 
ang tanan nga pasalamat og himaya ngadto sa 
Diyos nga Amahan.

Deacono Jaewoo Cho, kinsa nahibalik sa kinabuhi gikan sa “apnea” og ang iyang pamilya 
(iyang asawa – Deaconesa Mijung Kim, og ang iyang kaluhang mga anak Zion og Philipp), 

sa mga pahiyom og kalipay. 

“Ni balik ang Kinabuhi sa akong bana, gikan sa 
Apneya, pinaagi sa kawanangan og sa panahon nga 

gipatigbabaw ang mga pag-ampo”
Diyaconesa Mijung Kim (puli pangulo sa mga babayeng Misyon, Tongyoung Manmin nga Simbahan)  
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Mga testimonya 
u g  p a g - a y o  s a 
mga masakiton ug 
tubag sa mga pag-
ampo pina-agi sa 
“Estonia Miracle 
healing Crusade 
2 0 1 0 ”  n a g a 
p a d a y o n  k i n i . 
Kini nga krusada 
g i  t a m b u n g a n 
s a  l i n i b u .  A n g 
m g a  t a w o  n g a 
g ikan  sa  17  ka 

kanasuran nag lakip kini sa Estonya, 
Korea, USA, UK, ug Rusya. Ug gina sibya 
sa kahanginan ngadto sa 220 ka kanasuran.
Via 37 ka mga Satelite ug estasyonan nga 
telebisyon “Day Star” sa Amerika, “CNL 
TV” sa Kasakstan OG “TBN Russia”. 
Dugang pa, daghang mga tawo nga ni tan-
aw sa Telebisyon nga gipasundayag sa 
15 ka lugar sa Oropa, 5 ka lugar sa India 
ug “Democratic Republic of Congo”, og 
Nepal. Ug siyempre daghan nang mga 
kasimbahanan sa Manmin nga nitambong 
sa “Estonia Miracle Healing Crusade” 
pinaagi sa “GCN TV” ug internet.

Mises Alina Aivazova, asawa ni Dr. 
Leonid Chernovetskyi, nga mao ang Mayor 
sa Kiev, capital sa Ukraine , nitambong 
aning krusada og naayo sa sakit nga 
atritis og “Spondylitis”. Pagkahuman sa 
pagpamatuod sa iyang kaayuhan niingon 
siya “Gusto nakong imbitahon si Dr. 
Jaerock Lee nga maghimo ug parehas nga 
krusada didto sa Ukraine.” Brother Siveka 
gikan sa Sweden naayo sa iyang “Prostate 
Cancer”. Brother Michael Mukasa gikan 
sa UK naayo sa iyang “Rectal Cancer”, 

ug Sister Reels Kul, gikan sa Belgium 
nakabawi sa pagka sulibad sa iyang wala 
nga dapit sa iyang mata.

Sister  Dabdangjab sa Mongolia gi 
labay ang iyang sungkod, ni barog ug ni 
lakaw. Og Sister Anastasia sa Demokratik 
“Republic of Congo” naayo sa iyang tumor 
diha sa liog. Og ang testimonyang sulat 
didto sa “Nepal Manmin Central Center”, 
nga naga-ingon nga “ang bata nga wala 
gayud makalakaw tungod sa polyo sa tuo 
nga parti, nahimong ni barog og ni lakaw. 
Amang nga bata naka sulti og daghan pang 
mga milagro nga nanga hitabo”. Anaa usab 
mga lista sa mga ngalan, sa kinsa kadtong 
mga nakadawat og kaayohan didto sa India, 
og ang maong listahan gipada ngadto sa 
“Manmin Central Church”.

Pastor Daniel Matiash representante sa 
“Crystal Forum Association”, ni sulti sa 
pakighisgot, “Kini kadaugan sa Ginoo nga 
ang kadaghanan sa katawhan nagpunsisok 
niining maong krusada sa gamay nga nasud 
sa Estonya”. Pastor Gerard Uthayakumar, 
Presidente sa “Holy God TV” nagpadala 
og sulat og miingon nga, “Daghan ang 
mga katawhan nangutana kon unsaon 
nila pagpaminaw sa mga mensahi ni Dr. 
Jaerock Lee,pinaagi sa mga satelite.” Sister 
Nicole Masa sa Belgium nagpadala og 
sulat pasalamat, sa pag-ingon “Ang maong 
krusada katingalahan! Ang mga kanta,ang 
mensahe og ang mga pag-ampo alang sa 
mga masakiton grabe kaayo! Nakadawat 
ako og tinuod nga mga grasya”

Ang “Estonia Miracle Healing Crusade” 
gipasundayag sa “The Postimees” (Ang 
pinakadakong inadlaw’ng mantalaan sa 
Estonya,www.postimees.ee), Ang “The 
Tallinnapostimees.ee), “The Delfi” (www.

delfi.ee), og sa “ERR” (Pampublikong 
magsisibya sa Estonya, http//uudised.err,ee) 
sa Estonya og sa “The Christiantelegraph” 
( w w w. c h r i s t i a n t e l e g r a p h . c o m )  o g 
“In Victory” (www.victory.org). Ang 
mantalaan niining maong krusada makita 
usab sa “Forbes Magazine” (www.forbes.
com), “CNBC” nga mantalaan (www.
cnbc.com), “Reuters” (www.reuters.com), 
“Yahoo Finance”, “Europe Top News” 
(europetopnews.com),og “Associated Press 
Images” (www.apimages.com). Daghan 
usab sa Korea nga mga Kristiyanos nga 
mantalaan og ang “Korea Times” nagadala 
usab aning maong krusada.

Sugod sa pagkahuman sa krusada sa 
Estonya, ang mga pastor sa Estonya 
nagahimo na og mga miting sa panag-uban 
para sa pagbag-o og sa panaghiusa. Ang 
mga nagatoo mo apil na og miting sa ilang 
simbahan para mag-ampo,kini nagsilbing 
sugnod para sa walay hunong nga kalayo 
sa Espiritu Santo.

Pastor Daniel Matiash, representante sa “Crystal 
Forum Association” 
Kini kadaugan sa Ginoo nga ang kadaghanan sa 
katawhan nagpunsisok niining maong krusada sa 
gamay nga nasud sa Estonya. Ang mga milagro 
nangahitabo na karon dinhi sa akong likuran”.

“Mahuman ang krusada sa Estonya nag panon 
ang mga testimonya sa mga nanga-ayo og ang 

mga grasya ni buhos sama sa usa ka baha” 
 Ang “Estonia Miracle Healing Crusade 2010” naga-awas sa espirituhanong mga awit, 

pulong, pag-ampo ug kaayuhan ug nagkalain-laing panalangin ug mga tubag!  

Sa krusada, ang manunulti nga si Dr. Jaerock Lee mi hatod sa mensahe nga nagatitulo og “Ang Diyos Magbubuhat” og “Ngano nga si Hesus lang ang atong bugtong Manunubos”. Mahuman sa pagsabwag sa maong mensahe iyang giampuan ang mga masakiton 
diha sa podyom. Diha dayon ang mabutohon nga gahum sa Espiritu Santo, nagpasundayag og daghan ang mga nangaayo. Katong mga nagsalig nalang sa lingkuranan nga naay mga ligid og sungkod, namarog kini nga independente og ang uban nga mga sungkod 
gipanglabay. Daghan ang mga tawo nga nangaayo sa nagkalain-laing sakit. Ang grupong tigpasundayag sa Manmin Sentral nga Simbahan, nagpasundayag sa ilang hilabihan ka nindot nga mga sayaw, og sa mabulukon nga mga pamaypay, ni kanta sila og mga awit 
sa linguwahe nga Estonyan, Englis og Rosyanhon. Ang mensahe ni Dr. Lee, mga pag-ampo alang sa mga masakiton, og ang mga maanindot nga pasudayag aktuwal nga gi-sibya sa 220 ka mga nasud og gi-hulagway sa daghan nga mga gibantog nga pamantalaan 
og sa websites. Katapusan apan dili ang kinagamyan, atol aning maong krusada sa Estonya “Estonia Miracle Healing Crusade”, gitugot sa Ginoo ang pinaka nindot nga panahon, og Iyang gipakita ang balangaw nga maoy tima’ilhan sa Iyang kasabutan.

Samtang ang uban nga katawhan aning 
kalibutana mi angkon nga walay ginoo, 
apan tinud-anay nga anaay Ginoo, bisan 
pa kon dili nato Siya makita sa atong 
mga mata. Ang diyos nga angay lang 
natong selbihan og dayegon mao ra 
gayud ang Diyos, ang Magbubuhat sa 
tanan aning kalibutana apil na ang 
katawhan, ang Gobernador sa tanang 
butang makita og dili makita, aning 
kalibutana, og ang Maghuhusga.

Ang dugang tinuud nga pulong, kinsa 
ang Diyos? Tungod Siya labaw sa tawo 
nga binuhat lamang, og dili masukod, dili 
sayon ang tahas para sa tawo nga mag-
hatag og katin-awan sa Ginoo. Bisan pa 
gani og timbang-timbangon samaka 
daghan og eksaminon, sa tawo ang iyang 
limitadong kinaadman dili bug-os nga 
makasabot sa Diyos.

Di l i na to mahibaw’an ang tanan 
mahitungod sa Diyos. Bisan pasa Iyang 
pinaka ti’unay nga sukaran nga diin ang 
Iyang mga anak k inahang lan nga 
masayud. Ako mismo ang unang mo 
pamatuod nga ang “Diyos mao ang 
Magbubuhat”

1. Ang Diyos Magbubuhat
Genes is 1:1 mi su l t i kana to “Sa 

sinugdanan gihimo sa Diyos ang langit 
og yuta”. Sugod sa wala, sa unom ka 
adlaw gihimo sa Diyos ang langit og yuta 
pinaagi sa Iyang Pulong, og sa ika unom 
og katapusan nga adlaw, Iyang gihimo si 
Adan ang amahan sa tanang katawhan.

Ang tawo hinimo man sa Diyos , 
ti’unay niyang ma bati og mamatikdan sa 
kina iladman sa iyang kasing-kasing nga 
adunay labaw pa. Makit-an nato sa 
Ecclesiastes 3:11 “Nagtakda Siyag 
hustong panahon alang sa tanang butang. 
Gihatagan kita Niyag kaikag pagsusi sa 
mahitabo sa umaabot nga panahon, apan 
wala kita niya hatagig katagbawan ug 
hingpit nga pagsabot sa Iyang gibuhat”. 
Ang katawahan nga adunay klaro nga 
tanlag, mo angkon og mangita sa klasi sa 
b a t h a l a ,  b i s a n p a m a n w a l a  s i y a 
makadungog og makahibalo mahitungod 
sa Diyos.

Roma 1:20 mabasa, “Sukad nabuhat sa 
Diyos ang kalibutan tin-aw kaayo nga 
nakita diha sa mga butang nga gibuhat sa 
Dios ang iyang dili makita nga mga 
kinaiya nga mao ang iyang gahom nga 
walay kataposan og ang iyang pagka 
Diyos . Busa wa la na s i l ay ikapa-
ngatarongan pa”. Kini nga bersikulo 
nagapahinumdom kanato bisan wala kita 
makakita sa Diyos sa personal. Atong 

m a h i b a l o - a n  n g a  a n g  D i y o s  n g a 
magbubuhat buhi ug usa ray atong 
magbubuhat.

2. Ebidensya nga diin kita maga-too 
nga ang Diyos mag-bubuhat.

Aduna bay l a ing ebed insya nga 
nagpalibot sa mga butang sa uneberso, sa 
tanang gi-pangbuhat sa Diyos, nga 
n a g p a d a y a g  n g a  “ A n g  D i y o s 
Magbubuhat”?

Una ang mga katawhan nga nag-gikan 
sa nagkalain-laing lugar anaay mga 
kalainan kon imong tan-awon, di l i 
magkaparehas ug mga sinultihan, kultura 
ug tradisyon, ug nagkalain-lain nga kolor 
sa pamanit, ang matag usa dinhi sa 
kalibutan parehas adunay duha ka mata, 
dalunggan, usa ka ilong ug baba, matag 
usa ka bahin sa panglawas nahimutang sa 
parehas nga pagkabutang.

Labaw ana kon adunay gamay nga 
deperensya sa mga mananap, langam, 
ensekto, isda sumala sa ilang klase bisan 
pa niana ang ilang bayhon kay parehas 
pagkaporma, ug kini nag paka matu-od 
nga aduna silay desenyo ug porma nga 
gikan sa usa ug walay lain nga mag-
bubuhat. 

Kon aduna pay daghang magbubuhat, 
matag usa kani la ma- i lhan ug ang 
pagkabuhat sa porma ug ang katuyoan o 
kahimu-an, sa tawo ug sa mananap 
sumala sa iyang kaugalingong kalidad. 
Sa laing bahin ang paghimo ug suporta 
sa teyorya sa ebolusyon nag-angkon nga 
ang tawo naga gikan sa hata-as nga klase 
sa mananap, nga nag gikan usab sa 
hamobo nga mananap.

Ug diha sa Gen. 1:21, atong makita 
nga “Ang Diyos nagbuhat ug dagkong 
mananap diha sa dagat, ug ang tanang 
buhing mananap nga nag-kamang diha sa 
tubig, s ibo sa i lang klase, ug kada 
langam nga adunay pako sibo sa ilang 
klase ug nakita sa Diyos nga maayo kini, 
sa sinugdana nag-buhat ang Diyos”. 
Bisan unsa sibo sa ilang kalidad.

Ang mga mananap sa yuta wala ni 
magama gikan sa isda, ug ang langgam 
wala ni magama sa mga mananap sa yuta 
ug tawo wala ni magama sa ungoy. Ang 
ungoy gihimo nga ungoy ra gyod na siya 
ug sa sinugdanan ang tawo ginama ni 
siya nga tawo gayod, ug ang tanang 
mananap. Ug ang tawo ginama ni sa 
Diyos nga adunay espirito, kalag ug 
lawas. Bisan unsa ka susama sa unggoy 
ngadto sa tawo, ang unggoy dili ni 
makasabot o makasimba sa Diyos sama 
sa tawo.

Sunod ang ebidensya makita sa natural 
nga “phenomena” tinood ngadto sa Diyos 
nga magbubuhat ug dayag kaayo ni. Sa 
tuyok sa kalibutan ang rebolusyon, 
n a g k a l a i n - l a i n  u g  h a n - a y  a n g 
“phenomena” – Apil na ang kausaban sa 
gabii ug sa adlaw, upat ka nagkada iya 
nga panahon, hunas o taob, ug ang tuyok 
sa hangin-han’ay.

Diha sa kahitas-an ang pagkabutang ug 
linihukan gi mugna aron sa paghimo sa 
angayang kinaiyahan para maharuhay 
ang tanang klase sa kinabuhi apil ang 
katawhan. Ang gilay-on sa adlaw ngadto 
sa kalibutan og ang kalibutan ngadto sa 
buwan sibo gayod kini. Ang adlaw, 
kalibutan o ang buwan dili layo o duol sa 
usag-usa ug walay bisan gamay nga 
sayop nga han-ay sa pagtuyok sulod sa 
dugay na nga panahon.

Ang uneberso dili ni siya sulagma nga 
pagbuhat sama sa “Big Bang”. Sumala sa 
t e y o r e y a  s a  e b o l u s y o n o  l u m b a . 
P a n a n g l i t a n  a n g o r a s a n  a d u n a  o 
nahasakop kini ug numero matag bahin 
naga padayag kini nga klaro ang pag-
andar og naglihok sumala sa pagkahimo 
niini. Pananglitan anaay usa nga mo 
lantugi, “Sa panahon nga mo buto ang 
bolkan, ang tanan nga parti aning reloha 
mo sigo ra kini og motuyok sa ilang 
gusto nga pag tuyok “Anaa bay usa nga 
mutoo sa maong estorya?

Karon, unya , g i unsa man aning 
kalibutan nga diin kita nagpuyo – ang 
kalibutan walay kinutuban labaw pang 
maayong pagkagalam dinha sa relo – 
nahimong miabot sa pagkaanaa ngadto sa 
iyang panag-iya og nag sugod sa pag-
obra sa lagda sa pag porma? Ang kaning 
tanan posible tungod ang tanan aning 
ka l ibu tana g idesenyo na , g ih imo, 
nagalakat sa kaalam sa Diyos sa kahitas-
an. Para niining mga rasona, walay 
makalingkawas sa Diyos sa adlaw sa pag 
husga sa pag-ingon “Wala ko maka huna-
huna nga naa gayud diay Ikaw!”

3. Kapasikaran sa Katawhan nga 
dili nila mahimong motoo sa Diyos

Ngano, nga ang mga tawo mangulipas 
pa gihapon sa pagtoo sa Diyos bisan pa 
ilang ma saksihan ang mga klarong 
ebedensya sa pag buhat?. Ang katawhan 
hilig lang motoo sa mga butang nga 
makita sa mga mata og mahikap sa ilang 
mga kamot, og sa mga butang nga 
masabtan diha sa ilang huna-huna og 
panabot. Dili sila motoo nga tinuod nga 
adunay Diyos nga dili makita, sa Bibliya 
nga tima’ilhan og kahibudnganan, o ang 

kapareho nga halayo sa kaantigo sa tawo.
Bisan pa, ang tanan nga anaa sa 

Bibliya tinuod gayud. Sama sa gisulti ni 
Hesus kanato sa Juan 4:48 “Wala gayod 
kaninyoy motuo kanako gawas kon 
m a k a k i t a k a m o g m g a m i l a g r o o g 
kahibudnganan”. Gawas lang kung ang 
tawo makasaksi sa mga milagro og 
tima’ilhan nga dili ra mahimo sa iyang 
k a t a k u s ,  d i n h a n a n g a a n g i y a n g 
kinaadman og bayanan ma gupok. Kung 
ang tawo makakita, makadungog og 
maka-eksperyensa sa mga butang nga 
dili na mahimo sa tawhanong abilidad, 
dinha na nga ang tawo mo dawat sa 
punto nga ang mga Pulong sa Diyos 
tinuod, bisan pa kini supak sa iyang 
salabutan.

Pinaagi sa dili ma ihap nga manipesto 
sa Iyang gahum, ang Diyos nagpaila sa 
makadaghan sa pagpadayag dinha sa 
laraw sa bibliya nga anaa gayud siya. Sa 
Ehipto, ang wala pagtuo ni Para’on og sa 
iyang mga ginsakpan, gipadayag sa 
Diyos ang Iyang kaugalingon pinaagi sa 
napulo ka plaka. Ang atong Ginoong 
Hesus nagpamatuod nga Siya Anak sa 
Diyos pinaagi sa mga tima’ilhan og mga 
kahibulongan, samtang si Apostol Pablo 
naga-ayo sa mga masakiton, nag palayas 
sa demonyo diha sa lawas sa tawo, og 
nagbuhi sa patay pinaagi sa ngalan ni 
Hesu Kristo.

Ang manipesto sa trabaho sa Diyos 
m a o a n g g i k i n a h a n g l a n s a  a t o n g 
henerasyon karon. Para sa mga wala 
magtuo, ang gahum sa Diyos mao ang 
kamatuoran nga maoy makahimo kanila 
sa pagtoo nga anaay buhi nga Diyos nga 
mao ang naghimo sa tanan. Sukad sa 
pagtukod sa “Manmin Central Church” 
d i l i  m a i h a p a n g m g a m i l a g r o o g 
t i m a’ i l h a n n g a n a g m a n i p e s t o s a 
simbahan. Og ang maong manipesto sa 
gahum sa Diyos nagahatag og dakong 
g i b u g ’ a t o n  s a  m g a  p a n a h o n  n g a 
nanglabay.

Mga kaigsoonan ko diha ni Kristo, ang 
ebedensya nga mao’y kapasikaran nga 
anaay Diyos klaro nga gipadayag sa 
tanang hinimo ni in ing kal ibutana , 
p i n a a g i  s a  t i m a ’ i l h a n  o g  m g a 
kahibudnganan, og ang manipesto sa 
Iyang gahum. Pinaagi sa kahadlok sa 
Diyos og sa pagpakabuhi sa Iyang mga 
pulong nga gimando kanato, maayo unta 
n g a  t a g s a - t a g s a  k a n i n y o  m a k a 
eksperyensya sa trabaho sa Diyos, og 
magahatag kamo kaniya og kaligdong sa 
inyong mga pagdayeg, sa ngalan ni 
Ginoong Hesu Kristo ako maga-ampo!

Senior  Pastor  Dr. Jaerock Lee

Ang Diyos 
Magbubuhat

Ang sunod-sunod sa “The Message of the Cross” – (1)

“Sa sinugdanan gihimo sa Diyos ang langit ug yuta.” (Genesis 1:1)

  Ang lagda sa publikasyon

Kinsa ang Diyos?

1.    Ang Diyos Magbubuhat
2.   “Ako Mao Ako”
3.   Ang Diyos Makagagahum 
      sa tanan
4.   Ang Diyos mao ang Tagsulat 
      sa Bibliya

 “The Message of  the Cross” mao ang sekretong kinaadman sa Diyos, nga gililong sukad pa sa wala pa gani magsugod ang panahon. Pinaagi sa sunod-
sunod nga “The Message of  the Cross” nga nag lakip ug kabubut-on sa Diyos alang sa kaluwasan sa katawhan, ang mga tawo nga wala pa maka-ila sa 
Diyos, nakaplagan nila ang Diyos ug na eksperyensya nila ang pagdawat sa bag-o nga kinabuhi, ug pina-agi sa madila-abong trabaho sa Espiritu Santo, 
dili ma ihap ang mga katawhan nga mi baton ug tinuod nga pagtuo pinaagi sa pag-gisi sa ilang mga kasing-kasing sa paghinul-sol, ug na eksperyensya nila 
ang mga kaayohang trabaho. Ang tukma nga pagpanabut kon “Kinsa ang Diyos?” Mao ang sukaran ug importante sa atong kinabuhi diha ni Kristo, ug ang 
sunod nga 4-nga edisyon sa Manmin nga mantalaan, ako kanang I-pablisar ang maong mensahe mahitungod aning maong hilisgutan. 

Cebuano Ceb.
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M N1. Manmin Central Church believes that the Bible is God-breathed Word that 
 is perfect and flawless.
2. Manmin Central Church believes in the unity and the work of God the 
     Trinity: God the Holy Father, God the Holy Son, and God the Holy Spirit.
3. Manmin Central Church believes that we are forgiven of our sins only by 
 the redeeming blood of Jesus Christ. 
4. Manmin Central Church believes in the resurrection and ascension of  

 Jesus Christ, His Second Advent, the Millennium, and the eternal heaven.
5. Members of Manmin Central Church confess their faith through “The 
 Apostles’ Creed” each time they come together and believe in its content 
 verbatim.
“[God] Himself gives to all people life and breath and all things.”(Acts 17:25)
“And there is salvation in no one else; for there is no other name under heaven 
 that has been given among men by which we must be saved.”(Acts 4:12)

The Confession of Faith


