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Ang Seoul International Book Fair 
2012 gihimo sa COEX, Samsung dong, 
Seoul sugod Hunyo 20-24, sa tema nga 
“Ang Kaugmaon naa sa mga Libro”. 
Kining maong book-fair naay 580 ka 
mga tigmantala gikan sa 20 ka mga 
nasod, isip guest of honor, ang Saudi 
Arabia magarbohong nagladlad sa ilang 
Arabian publication nga kultura. Ang 
mga pagpasundayag sa Urim Books 
sa mga libro nga lain-laing pinulongan 
nakapahibulong sa mga tigmantala. 
Linibo nga mga tawo sulod og gawas 
sa Korea lakip na ni Sonia Santiago, 
Presidente sa Asia Pacific Publishers 
Association, nibisita sa Urim books-
booth.

Ang Urim Books mo Sulong sa Multi -
language nga Publikasyon

Sa Hebrew ang Urim pasabot ‘kahayag’, 
og ang Urim Books nagpakatag sa 
ebanghelyo sa tibuok kalibutan pinaagi 
sa Korean og multilingual nga mga libro 

sugod sa ilang sinugdanan. Pinaagi sa 
mga kristohanong libro ang publikasyon 
sa pagpangalagad nagsilbing dakong 
gamiton para sa pagpangalagad, tungod 
kay ang libro dili lang lumalabay nga 
eksperyensiya apan makadawat kita og 
grasya pinaagi sa pagbasa sa bisan unsang 
oras og mahimong balik-balikon.

Sa Testimonyal nga libro ni Dr. Jaerock 
Lee ‘Tasting Eternal Life before Death’ 
mao ang sinugdanang publikasyon 
niadtong 1987, ang Urim Books daghan 
na og libro nga napadayag sama sa, ‘The 
Message of the Cross’, ‘The Measure of 
Faith’, ‘Heaven I & II’, ‘Hell’, ‘Awaken 
Israel’,  ‘Footprints of the Lord I’, 
‘Seven Churches’, og ang ‘Love is the 
Fulfi llment of the Law’. Sa maong book-
fair ang Urim Books ni presentar sa 79 
ka mga libro ni Dr. Lee sa Korean og 
dugang 194-volumes sa mga libro nga gi-
imprenta sa 40 ka sinultian. Naa pay 201 
e-books sa 32 ka sinultian og ang Russian 
audio-book.

Ang ‘The Message of the Cross’ sa 33 ka 
sinultian

Ang Urim Book’s-booth nagamit sa 
puti nga kolor para sa pagpahinumdum 
nato nga ang Diyos kahayag, uban sa 
mga dekorasyon sa maanindot pang kolor 
nga simbolo sa langitnong kahayag. Ang 
displayhanan gipanindotan para ang mga 
bisita magiyahan sa pagsabot sa binadbaran 
sa libro og sa proseso sa Urim Books.

Sa booth’s-center naay naka lista kon 
unsang libroha ang na badbad ngadto sa 
unsang sinultian. Ang kristohanon mobasa 
gyud sa ‘The Message of the Cross’ nga 
gi-display nga naay 32 translated-volumes 
og sila naghatag og kahimayaan sa Diyos. 
Ang libro nga ‘Hell’ nga karon gi publisar 
sa 15 ka sinultian, nikuha sa atensyon sa 
mga bisita, og nipakita sad sila sa interest 
sa e-book nga gipamutang sa daplin sa 
displayhanan.

Kumar Vikram, Editor sa National Book 
Trust, India, natingala sa mga libro ni Dr. 
Lee nga gimantala sa daghang sinultian og 

ni hangyo sa Urim Books nga paapilon sa 
New Delhi World Book Fair 2013, sa India.

Jaroslave Olsa, Ambassador sa Czech 
Republic og Ivana Bozdechova, propesor 
sa Department of Czech and Slovak Studies 
sa Hankuk University of Foreign Studies, 
niingon nga na surpresa kaayo sila nga ang 
Korean nga libro nahubad ngadto sa Czech.

Daghan pang tigmantala sa USA, 
France, Indonesia, Taiwan og India og sa 
nagkalain-laing kompanya ang nibisita sa 
Urim Books og nakighisgot mahitungod sa 
ilang partnership arrangements.

Tungod nakakuha og parti ining maong 
book-fair, ang Urim Books nagdahum nga 
mo sulong sa kalibutan sa pag ebanghelyo 
sa dili madugay pinaagi sa pagmantala 
sa mga libro. Mao nga atangi ang mga 
libro para sa mga bata, estudyante, bag-
ong magtotoo og dili magtotoo; ang 
publikasyon sa nagkalain-laing sinultian 
sa mga libro, og ang produksyon sa digital 
nga hilisgutan sama sa e-book og audio-
books.

“Ang Kaugmaon naa sa mga Libro”“Ang Kaugmaon naa sa mga Libro”
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2 Ang Pulong sa Kinabuhi  

Kon hapit na ang kamatayon kasagaran 
sa tawo magbilin og kasulatan o mga 
testamento ngadto sa ilang pamilya o 
higala. Si Hesus, nga nianhi sa kalibutan 
isip Manluluwas sa katawhan, nagbilin og 
gamay nga mga pulong sa wala pa siya 
mo ginhawa sa iyang katapusang ginhawa 
didto sa krus, kini mao ang gitawag og 
“The Last Seven Words on the Cross”.

Kon ato nang matukib ang dughan sa 
atong Ginoo, nga kinsa anak sa Diyos, 
nibuhat sa kapangandaman sa atong 
kaluwasan, mahimo kitang tinuod nga 
anak sa Diyos. Atong kuhaon karon ang 
ika-7 og katapusang pulong ni Hesus 
didto sa krus.

1. Ang Rason Nganong si Hesus 
misinggit ‘Amahan’ sa kusog nga 
tingog

Lucas 23:46 nag-ingon, “Unya sa 
kusog nga tingog, misinggit si Hesus, 
‘Amahan, itugyan Ko sa imong mga 
kamot ang akong espiritu!’ Human sa 
pagsulti, namatay siya”. Ngano nga si 
Hesus misinggit “Amahan” sa kusog nga 
tingog? Kini gihimo para ang Iyang 
katapusang pulong dinhi sa kalibutan 
madungog sa katawhan og tungod sad 
kay ang kabubut-on sa Diyos nag mando 
kanato nga, kita “sa kusog nga tingog” 
mag-ampo ngadto kaniya.

Apil sa Iyang Pulong ang nahisulat sa 
Jeremias 33:3 “Sangpita Ako og tubagon 
ko gayod ikaw; ipadayag ko kanimo ang 
kahibulongan og katingalahang butang 
nga wala mo masayri”. Naay daghan nga 
makita sa Bibliya nga ang Diyos nag-
ingon nato nga, mag-ampo ta niya sa 
kusog nga tingog (Numeros 12:13; 2 
Cronicas 32:20; Salmo 57:2; Marcos 
10:47; Juan 11:43; Buhat 4:24; Buhat 
7:59).

Sa wala pa siya dakpa, si Hesus didto 
sa Getsemane, desperado og matinguhaon 
siyang nag-ampo nga ang “Iyang singot 
nagtulo nga sama sa dugo”. Ang mga 
midikal propisyonal mo ingon nga ang 
tawong nanglimbasog sa pagpangusog, 
posibli nga ang iyang ‘capillary’ motubo 
nga maoy hinungdan sa pagsingot og 
pagdugo sa samang higayon. Og sa punto 
nga si Hesus gisingot nga sama siya nga 
nagdugo samtang nag-ampo sa kagabhion 
sa bugnaw nga panahon sa Israel kini 
nagpakita kon unsa siya ka matinud-
anong nag-ampo.

2. “Amahan, Itugyan ko sa Imong 
mga Kamot ang Akong Espiritu.”

1) Si Hesus nagpamatuud sa pagka-
immortality sa Espiritu

Sa Iyang katapusang gihawa, si Hesus 

mituaw, “Amahan, itugyan ko sa Imong 
mga kamot ang Akong Espiritu”. Kay ang 
iyang espiritu dili mahanaw bisan pag 
mamatay ang iyang pisikal nga kinabuhi 
d id to sa krus , ang Diyos Amahan 
modawat sa espiritu ni Hesus. Ang tawo 
hinimo sa espiritu, kalag og lawas. Kon 
mamatay ang tawo, ang lawas dili na 
mahimong sakayan sa espiritu og kalag, 
og mobalik na kini sa yuta. Apan ang 
espiritu walay katapusan, dili mamatay 
og dili mahanaw.

Ang espiritu ni Adan na porma sa 
dihang gihimo ang unang tawo, gihatagan 
si Adan sa Diyos sa ginhawa sa kinabuhi, 
diha sa iyang mga ilong. Gipuno sa Diyos 
ang espiritu ni Adan sa espirituhanong 
kaalam nga mao ang matuud. Didto 
mismo ang iyang espiri tu sa iyang 
kasing-kasing nga diin ang l iso sa 
kinabuhi giputos sa espirituhanong 
kaalam.

“Kalag” nagpasabot sa tanang lihok 
nga magtugot sa tawo sa pagtigum sa 
impormasyon diha sa iyang utok og 
magtugot kaniya sa paghinumdum, 
hunahuna og pagbati mahitungod sa usa 
ka butang, og sa paggamit o sa pag lihok 
niini.

Sa pinasugdan, ang master ni Adan 
mao ang iyang espiritu, nag kontrola sa 
iyang kalag og lawas. Tungod kay ang 
iyang espiritu puno sa matuud, ang iyang 
kalag og lawas ubos sa pag kontrola sa 
espiritu, matuud usab.

Sa dihang nakasala si Adan sa Diyos 
pinaagi sa pagkaon sa gidili nga bunga, 
nama tay ang iyang e sp i r i t u . Ang 
“pagkamatay sa espiritu” nagpasabot nga 
napugngan na ang iyang komyunikasyon 
ngadto sa Diyos, og dili na makalihok 
ang espiritu sa iyang mga katungdanan.

Kung ang espiritu, ang master sa tawo, 
mamatay og mohunong na sa iyang 
katungdanan, ang kalag mo puli sa 
katungdanan sa master og magsugod pag 
mando sa lawas og kalag, pinaagi sa lihok 
sa kaaway, ang demonyo, magsugod og 
dawat sa dili tinuod nga kaalam. Samtang 
magkapuno ang dughan sa mga bakak, 
ang matuud nga unang gitanum sa Diyos 
mahanaw. Mawala ang dughan nga 
nagpangita sa gugma og kamaayo. 
Mapulihan sa dughan nga puno sa 
pagdumot, kasuko og kahakog.

Sa “patay nga espiritu” nagpasabot nga 
ang liso sa kinabuhi giputos sa mga 
bakak nga kaalam og nagpugong kini sa 
paglihok og paghimo sa iyang mga 
katungdanan. Apan wala kini magpasabot 
nga nahanaw na ang espiritu. Kay ang 
espiri tu sa tawo gihimo pinaagi sa 
ginhawa sa kinabuhi sa eternal og 

immortal nga Diyos, og dili kini mawala.
Unsay mahitabo sa kalag kon mamatay 

ang lawas? Ang utok gikinahanglan sa 
tawo, diha sa iyang brain-cells, para 
makahinumdum og makahunahuna. Kon 
ang pisikal nga kinabuhi mamatay ang 
sistema sa panumduman diha sa utok sa 
hayop (nga walay espiritu) mawala usab, 
ang unod og kalag mahanaw ra.

Apan bisan pa, ang katungdanan sa 
kalag sa tawo (nga naay espiritu), mo 
ngadto sa kasing-kasing og mopuyo 
didto.Mao nga imbis mawala, ang kalag 
mo hangtod. Ang hiyas sa kalag ibutang 
didto uban sa espiritu. Sa samang rason 
ang atong Ginoo niingon, “Amahan, 
itugyan ko sa imong mga kamot ang 
akong espiritu”.

Kon ang matag usa makadungog sa 
ebanghelyo og modawat ni Hesu Kristo, 
iyang madawat ang Espiritu Santo og ang 
iyang espiritu nga namatay mabuhi 
pagbalik. Og sa iyang pagbalik sa 
pagpakipag komyunikasyon sa Diyos og 
sa pag bangon sa matuud diha kaniya, 
a n g  m a t a g  u s a  m a k a h i m o  s a 
pagpapahawa sa mga bakak nga naa 
kaniya; sa iyang pagpuno sa iyang 
kaugalingon sa matuud, ang maong tawo 
maghunahuna og maglakaw pinasubay sa 
matuud.

Ang tawo nga mabuhian pagbalik sa 
e s p i r i t u  o g  n a g p u n o  s a  i y a n g 
kasingkasing sa matuud, mahimo tang mo 
ingon nga “Nilambo ang iyang espiritu”. 
Sa paglambo sa usa ka espiritu- sa lain 
pang mga pulong, ang iyang kasingkasing 
napuno sa matuud- ang tanang butang sa 
iyang kinabuhi mo lambo og maglipay 
siya sa maayong panglawas (3 Juan 1:2).

Sa pag-ingon ni Hesus nato sa Juan 3:5, 
“Sultihan ko ikaw; walay makasulod sa 
Gingharian sa Diyos gawas kon matawo 
siya pinaagi sa tubig og sa Espiritu,” kon 
ang tawo matawo pag-usab pinaagi sa 
tubig og sa Espiritu Santo- kinsang 
espiritu nabuhi pagbalik- ang ilang kalag 
og espiritu mag ipon og ang maong 
panag-ipon makasulod sa langit. Apan 
ang espiritong napakyas sa pagpakabuhi 
og pag-alima sa ilang kasingkasing 
pinaagi sa pagpuno sa matuud tungod sa 
ilang wala pagtoo ni Hesu Kristo dili 
makasulod sa langit.

Ang impeyerno lugar nga gitagana para 
kanila. Sa pagkamatay sa ilang pisikal, 
makasal-anang kinabuhi, sila magpuyo 
uban sa demonyo didto sa kalayo nga 
walay pagkapalong didto sa empeyerno.

2) Si Hesus Nagpamatuud sa Iyang 
P a g t u m a n o g P a g h i m o s a  Ta n a n 
Pinasubay sa kapangandaman sa Diyos.

Sa pag-ampo ni Hesus didto sa krus, sa 
pag-ingon “Itugyan ko kanimo Amahan 
ang akong espiritu,” kini magpamatuud 
kon giunsa niya pagtuman og paghimo 
a n g  t a n a n  p i n a s u b a y  l a m a n g s a 
kapangandaman sa Diyos.

Si Hesus nianhi sa kalibutan, gilansang 
sa krus og nabanhaw kini dili iyang plano 
og kah imoan p ina subay s a i yang 
kabubut-on, apan sa kabubut-on sa Diyos 
n g a k i n s a m a o a n g n a g m a n d o s a 
kinabuhi, kamatayon, tunglo, mga grasya, 
og bisan gani sa kasaysayan sa tawo 
(Juan 4:34). Samtang mag-ampo ta sa 
ngalan si Hesu Kristo, ang motubag sa 
atong mga pag-ampo mao ang Diyos.

Si Hesus niingon kanato diha sa Mateo 
10:29-31, “Sa gamay’ng kantidad, 
makapalit kamong duha ka gagmay’ng 
langgam nga sayaw, apan bisan niana 
walay usa kanila nga mahulog sa yuta 
kon walay pagtugot sa inyong amahan. 
Bisan gani ang buhok sa inyong ulo 
inihap man. Busa ayaw kamog kahadlok 
kay labaw pa kamog bili kay sa mga 
langgam”. Kon ikaw tininud-anay’ng mo 
tugkad og mo silsil sa imong dughan sa 
mga espirituhanong pasabot sama sa mga 
kasiguroan diha sa Ginoo, makahimo ka 
sa pag tugyan sa tanan ngadto sa Diyos.

Sa iyang pagpahinumdum nato, “walay 
usa kanila nga mahulog sa yuta kon 
walay pagtugot sa inyong amahan” og 
dinhi “Bisan gani ang buhok sa inyong 
ulo inihap man,” kon makasalig lang ta 
niya pinaagi sa pagtoo, wala gyuy 
kapakyasan nga kita makadawat sa Iyang 
nga tubag, ma probleman man sa sakit, 
panalangin sa trabaho o negosyo, o bisan 
pa gani sa katumanan sa trabaho para sa 
Diyos.

Bisan si Hesus Diyos, Siya nituman og 
nipadayon sa kabubut-on sa Diyos 
Amahan og nitugyan sa tanan ngadto 
kaniya. Mao usab unta ang mahitabo 
kanato nga imbis mosalig sa paagi sa 
ubang tawo, maayo unta nga inyong lig-
onon ang inyong pagsalig ngadto lang sa 
Diyos, perming maka eksperyensiya sa 
Iyang lihok nga dili mahimo sa kusog sa 
tawo, og magpasidungog kaniya sa 
tanan.

Mga kaigsoonan ko diha ni Kristo, 
pinaagi sa paghinumdum permi sa “Pito 
ka mga Pulong ni Hesus didto sa krus”, 
sa iyang mga pagtu’aw taliwala sa mga 
pag-antos didto sa krus og sa tibuok nga 
katumanan sa kabubut-on sa Diyos, 
maayo unta nga ang matag usa ninyo, sa 
inyong pagpaabot sa Usa nga mobalik 
para nato, makadawat sa korona sa 
pagkamatarong nianang adlawa, sa 
ngalan ni Hesu Kristo ako nag-ampo!

Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee

Ang Katapusang Pito ka Pulong 
ni Hesus didto sa Krus (4)

“Unya sa kusog nga tingog, misinggit si Hesus, ‘Amahan, itugyan ko sa imong mga kamot ang akong espiritu! “Unya sa kusog nga tingog, misinggit si Hesus, ‘Amahan, itugyan ko sa imong mga kamot ang akong espiritu! 
Human sa pagsulti, namatay siya” (Lucas 23:46).Human sa pagsulti, namatay siya” (Lucas 23:46).

Numero 21  Agosto 19, 2012          anmin M B la ita        

Han’ay sa “The Message of the Cross” – (19)



3 Numero 21  Agosto 19, 2012          anmin M B la ita        Sakreto sa Grasya

1. 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
Bisayan

Publisher: Dr. Jaerock Lee 
Managing Editor: Geumsun Vin 

235-3 Guro-3dong, Guro-gu, Seoul, Korea (postal code 152-848) 
Tel: 82-2-818-7047  Fax: 82-2-818-7048  
http://www.manmin.org/english
E-mail: manminministry@hotmail.com

Ang Diyos dili matintal sa daotan og 
mismo dili manintal. Apan sa Malaquias 
3:10 nag-ingon “Dad-a ang tibuok nga 
ikanapulo ngadto sa Templo aron adunay 
pagkaon didto. Sulayi ako og makita ninyo 
nga ablihan ko ang mga bintana sa langit 
og ibubo ko kaninyo sa madagayaon 
gayod ang mga panalangin.” Unsay rason?

Ang tithe mao ang ikanapulo sa atong 
kinitaan og ginansya nga ihatag ngadto 
sa Diyos. Mao ni ang sugo sa dios nga 
gihatag ngadto sa mga Israelita human 
sa Exodu. Wala magpasabot nga atong 
sundon ang tanang naa sa  Daang 
Testamento sama sa ilang pagsunod 
sa ilang panahon, apan sa gihapon ang 
kahulugan nahit isok sa maong sugo 
wala mahanaw bisan sa Bag-o nga 
Testamento. (Mateo 5:17) Kinahanglan 
nga atong sabton ang kabubut-on sa 
Diyos mahitungod sa “tithing” og sa atong 
pagtuman.

Malaquias 3:8-9 nag-ingon, “Matarong 
ba sa usa katawo ang pagtikas sa Diyos? 
Dili, apan gitikasan Ako ninyo. Sa unsang 
paagi? Sa mga ikapulo og mga halad! 
Gitunglo kamong tanan kay ang tibuok 
nasod nanikas nako!” Sa laktod pagka 
sult i, niingon ang Diyos nga ang dil i 
paghatag og ikanapulo og mga halad sala 
nga tikas ngadto Niya.

Mateo 23:23 mabasa, “Pagkaalaot 
ninyong mga magtutudlo sa balaod og 
kamong mga Pariseo! Mga tigpakaaron 
ingnon! Naghatag kamo ngadto sa Diyos 
sa ikapulong bahin bisan gani sa mga 
lamas sama sa herbabuyna, sa anis og 
sa kaningag. Apan wala ninyo tumana 
ang mas importanteng mga pagtulon-
an sa Balaod sama sa hustisya, kaluoy 
og pagkamatinud-anon. Angay unta nga 
buhaton ninyo kini sa walay pagbiya 
sa ubang pagtulon-an.” Nagpasabot 
nga maghatag ta sa ikapulo nga naay 
hustisya,kaluoy og pagkamatinud-anon. 
Mohatag ta nga naay gugma og debosyon 
ngadto sa Diyos og pinasubay sa tumong 
sa kasugoan.

Ang paghatag sa tithes og ang pagsunod 
sa Sabbath maoy mga kamatuoran nga 
ikaw nagtuman sa katungdanan isip 
anak sa Diyos, og diha makita ang imong 
pagtoo, gugma og pag-ila ngadto sa Diyos 
nga Magbubuhat nga maoy naghatag 
nimo sa tanan. Og makita usab ang imong 
gugma og pasalamat sa Diyos nga kinsa 
mao ang naghatag nimo sa imong mga 
kinitaan.

Naghatag Kaba sa Tibuok Tithe?
   Naghatag kaba sa ikanapulo sa tibuok 

nimong kinitaan?

Ibutang ta nga ang imong kita kada buwan $1,000 apan 
$800 nalang ang imong madawat tungod sa mga dedaksyon. 
Karon pila man ang imong ihatag isip ikanapulo? Maghatag 
gyud ka sa ikanapulo sa tibuok nga kantidad sa wala pa 
kuhai sa imong mga dedaksyon.

Kon naa kay non-standard nga mga kita o ginansya 
sama sa pagkaon nga gilibrehan ka o mga gasa nga imong 
nadawat, maghatag sad ka og tithes ato. Siguro dili ka 
makahibalo sa insakto nga kantidad sa butang nga gihatag 
diha nimo apan ikaw nakahibalo nga maayo gyud nga 
maghatag sa insaktong tithes.

Naghatag kaba og tithes gawas sa mga 
halad?

Imong tan-awon kon imo bang gigamit ang imong tithes 
sa pagtabang sa mga pobre o sa misyon nga trabaho. Ang 
uban mohatag og parti sa ilang tithes isip mga halad. Ang 
uban mo hangyo sa simbahan nga ipagamit ang ilang tithes 
para sa Charitable-works.

Apan ang tithes igahin gyud para sa Diyos. Imong ilain 
ang tithes sa uban nga mga halad. Kung mohatag ka og 
kwarta nga mao ang imong ikanapulo og imong himuon nga 
halad, imong gitikasan ang Diyos pinaagi sa pagbuut-buot 
kon unsa ang gamitan para sa lugar sa Diyos. Dili maayo. 
Atong angay nga mahibaw-an nga panikas sa Diyos ang dili 
paghatag og insaktong tithes og kon mohatag ta og tithes sa 
katuyuan nga dili maayo.

Naghatag kaba og t i thes ngadto  sa 
simbahan nga naghatag nimo og espirituwal 
nga pagkaon? 

Kon ang simbahan nga imong gitambangan og ang 
simbahan nga naghatag nimo og espirituwal nga pagkaon 
managlahi, asa man nimo ihatag ang imong tithes? Kon 
ang tawo naay sakit nga walay kaayuhan og naayo didto sa 
maong hospital, ang tawo nga naayo magbayad ngadto sa 
hospital nga nag-ayo niya. Mao sad sa tithes. Ang simbahan 
nga nagtanum og pagtoo nimo og naghatag og kinabuhi 
pinaagi sa espirituwal nga mga mensahe mao kana ang 
simbahan nga nahinsakpan sa imong kalag, mao nga didto 
gyud nimo ihatag ang imong tithes sa maong simbahan.

Nihatag kaba og tithes ubos sa imong 
ngalan?

 
Imo gyung tan-awon og nihatag kaba og tithes ubos 

sa ngan sa imong pamilya o ninyong mag-asawa. Ang 
Diyos mo balos nato pinasubay sa tagsa-tagsa natong 
binuhatan, mao nga mohatag gyud ta og tithes ubos sa atong 
kaugalingong ngan.

Og kon ang asawa mohatag og tithes para sa ngan sa 
iyang bana nga dili magtotoo, para makadawat og grasya, 
may aporohan nga ang Diyos mohatag og kaluwasan ngadto 
sa bana tungod sa pagtoo og gugma sa asawa. Apan iya 

unang tabangan ang iyang bana nga makadawat sa Ginoo 
og makabaton og pagtoo. Dugang pa, ato gyung tudluan ang 
atong mga anak nga maghatag sila og tithes.

Kon ang ginikanan maghatag og panulondong butang 
sa iyang anak o ang manag asawa parehong manag-iya sa 
negosyo, dili sayop para nila ang maghatag og tithes nga 
parehong ubos sa ilang ngalan. Og mahimo sad nga tungaon 
nila ang kantidad og ibutang sa tagsa-tagsa nila nga ngalan.

Naghatag kaba og tithes sobra sa kausa sa 
usa ka bulan?

Mahimo kang mohatag sa kinatibuk-ang tithes sa panahon 
nga makadawat ka sa imong kinitaan o sa mga gasa, o 
pinaagi usab sa pag kwenta sa kantidad sa tibuok buwan. 
Sa farming-industry, ang mga tawo nagdawat sa ilang kita 
tinuig o sa irregular nga kita tungod kay kini gibasi sa 
pagpamupo og pagbaligya sa mga abot. Apan maghatag sad 
sila og tithes kon sila naay madawat nga gasa.

Kung ang bana maghatag og allowance ngadto sa iyang 
asawa nga gikuhaan na sa tithes ang asawa dili na maghatag 
pa pag-usab og tithes. Ang mga anak maghatag gyud og 
tithes kon sila makadawat sa ilang allowance og mga gasa, 
apan kon sila makadawat og kwarta nga naay tumong sa 
pagbayad sama sa tuition-fee o school-supplies, dili na sila 
gikinahanglan nga mo hatag sa tithes ani nga kantidad. 
Tungod kay kining kwartaha dili nila kita. Ang mga 
ginikanan maghatag gyud og tithes sa mga birthday-presents 
nga nadawat sa ilang mga anak bisan pa og bag-ong gianak.

Kon ang mong anak makadawat og mahalong gasa sama 
sa computer o piano, ang ginikanan maghatag gyud og 
tithes para sa ilang anak ubos sa iyang ngalan. Apan kung 
mahalon ra kaayo para sa ginikanan nga dili makaabot sa 
kantidad sa tithes o kon ang ginikanan dili mga magtotoo, 
ang Diyos dili mo ingon nga ang bata wala mo hatag sa 
iyang tithe.

Kon ang mga bata makadawat og scholarship, ang ilang 
ginikanan maghatag og tithes ubos sa ngan sa ilang anak o 
ubos sa ngan sa ginikanan tungod kay ang ginikanan mao 
man gyud ang dapat magbayad sa eskwelahan. Tungod 
kay ang estudyante nga naa sa kalisdanan kinahanglan nga 
mogamit sa tanang scholarship-money para ibayad, wala 
gikinahanglana nga diha dayon sila maghatag sa tithe, apan 
kung sila maka trabaho na dinhi maghatag na sila.

  Imo bang giuna og kuha ang tithe sa dili 
kapa mogasto?

Kon imong unahon og kuha ang tithe sa imong kinitaan sa 
dili kapa mo gasto, ining paagiha imong malikayan nga dili 
magkuwang ang imong tithe. Kon nangutang ka sa bangko 
para imong ipundo og negosyo o para sa imong balay, imo 
nang ibutang nga sama sa imong kita. Mao nga katong naay 
pagtoo manghulam og insaktong kwarta para ibayad sa mga 
gastoan og aron makahatag sa tithe gikan sa kantidad nga gi-
loan. Kon dili ka makahulam sa insaktong kwarta lakip na 
ang paghatag og tithes, imong hunahunaon pag-ayo “Insakto 
naba kining panahon para akong himuon ang akong plano?” 
kana sakto kon makahatag ka sa imong tithes.
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     Natawo og nagdako ko sa Buddhist temple 
tungod sa akong amahan nga Buddhist-monk 
og sa akong inahan nga Buddhist-saint. Ako 
ang ilang kamagwangan nga anak, apan karon 
nagwali ko sa kristohanong ebanghelyo sa 
Thailand, ang Buddhist nga nasod, uban ang 
akong pamilya.

 Ang pagbalhin sa pagka kristohanon 
sa Buddhist nga nasod sama sa Thailand 
nagpasabot sa dakong kadaot. Apan bisan 
pa, kami nanghimatuud nga buhi ang Diyos 
pinaagi sa Espiritu Santo og nakahimo sa 
daghan nga bunga pinaagi sa among aktibo nga 
pagpangalagad. Kining tanan posible tungod sa 
grasya sa Ginoo.

M g a  2 0  n a  k a t u i g  n a g l a k a w  k o  s a 
ordinaryong kinabuhi human sa kapakyasan 
nga trabaho sa Thai-mission. Apan human sa 
akong pagkaila sa Manmin Central Church, ang 
akong kinabuhi nagsugod og kausab. 
Tuig 1998,  naayo ko sa akong 
‘Chronic herniated lumbar disc’ og 
ang akong asawa sa postpartum-
pain pinaagi sa pag-ampo ni Senyor 
Pastor Dr. Jaerock Lee.

 Interesado kaayo ko sa kinabuhing 
kristohanon, magkat-on sa lisod 
nga mga bersikulo sa Bibliya nga 
ipasabot ni Dr. Lee. Naghatag siya 
sa detalying pasabot mahitungod sa 
langit og magpakita nga buhi gyud ang Diyos uban sa 
mga ilhanan kahibulongan og sa gamhanang lihok nga 
nangahitabo. Naa nako ang kakulba og kadasig para sa 
Thai nga misyon.

Nobyembre 2009, ni ngadto ko sa Thailand isip 
misyonaryo sa Manmin. Nianang panahona daghan nang 
mga Thailander nga nakaila sa Manmin Central Church 
og ni Dr. Lee pinaagi sa GCN TV. Naa na say sobra sa 

10-volumes sa mga libro ni Dr. Lee sa Thai 
nga pinulongan, mao nga sayon nalang kaayo 
ang paghimo sa misyon. Ni bisita ko sa mga 
simbahan og nipakita sa DVD nga giulohan 
og “Power of God”. Nagpadala sad ko og 
Manmin News sa duolan sa 2,500 nga mga 
simbahan sa Thailand. Mao nga daghan ang 
mga pastor nga nagsugod og pagpakig kontak 
nako.

M a y o  2 0 1 1 ,  a m o n g  g i h i m o  a n g 
‘Performance and Blessing Meeting’ didto sa 
Thai Youth Detention Center uban ang misyon 
nga grupo sa Manmin Central Church. Maayo 
kaayo ang nahitabo sa miting og sa katapusan 
nakakuha mi og oportunidad nga makahimo 
og miting sa Royal Military Academy og 
sa uban pang mga Youth Detention Centers 
niadtong Marso 2012. Anang panahona among 
naiwali ang ebanghelyo ngadto sa tanan nga 

opisyal og ngadto na usab sa 
Korean-prestige pinaagi sa mga 
pasundayag sa mission-team og sa 
presentasyon sa “Power of God” 
DVD.

B a g - o h a y  l a n g ,  n a a y  m g a 
130 ka sanga og nakig uban nga 
mga simbahan sa Thailand. Ang 
Thailand sama sa advance-basis 
sa pag ebanghelyo sa Indochina 
peninsula nga naglakip sa Vietnam, 

Laos, Cambodia og Myanmar. Og nagplano ko nga 
maghimo og Pastor’s Siminar aning mga lugara sulod 
aning tuiga. Atong ihatag ang tanang pasalamat og 
himaya sa Diyos nga Trinidad.

Misyonaryo Jaewon Lee (Chiang Rai Manmin Church sa Thailand)

“Malipayon kung Nangalagad “Malipayon kung Nangalagad 
nga Naay Panaghiusa nga Naay Panaghiusa 
sa Tibuok Pamilya”sa Tibuok Pamilya”

Sa bata pa ko, nakabasa 
ko og mga 20 ka libro 
mahitungod sa iladong 
mga misyonaryo sama 
ni la  ni  Underwood og 
Sundarsingh. Mao nga 
malipayon kaayo kong 
m o k u y o g  s a  a k o n g 
g i n i k a n a n  n g a d t o  s a 
Thailand. Tulo ka buwan 

sa among pag-abot didto nag-abli mi sa simbahan apan 
walay makahibalong mogamit sa mga instrument para 
sa pagduyog. Maong nagsugod ko og kat-on sa gitara 
og giganahan ko, grasya sa Diyos. Karon ang akong 
abilidad ni uswag nga maka tukar na gani ko og ‘bass 
guitar’.

Ang Chiang Rai Manmin Church nag ebanghelyo sa 
mga college-students pinaagi sa pagpanudlo sa Korean 
nga pinulongan. Motabang sad ko sa akong mama og 
tudlo, misyonaryo Soonok Lee. Mapuslanon kaayong 
trabahoa kay dali kaayo silang modawat sa ebanghelyo 
og motabang sa mga trabahoon sa simbahan. Gusto 
kong mamukaw og magtudlo sa daghang kabatan-
onan pinaagi sa paggamit sa ilang tinguha mahitugod 
sa Korean-cultural nga paagi sa Thailand.

“Gusto Kong Mopukaw sa “Gusto Kong Mopukaw sa 
mga Batan-on Gamit ang mga Batan-on Gamit ang 

Korean-Wave sa Thailand”Korean-Wave sa Thailand”
Unang anak ni Misyonaryo Jaewon Lee

Igsoon Sunghoon Lee (19 anyos)

Sa akong pagka batan-
o n ,  n a n g a n d o y  k o  s a 
misyon nga trabaho, mao 
n g a  m a l i p a y o n  k o n g 
niadto sa Thailand. Mopa 
tokar ko og ‘keyboards’ 
sa Chiang Rai Manmin 
Church. Sa sinugdanan 
nag eskuwela ko og 1-hour 
k a d a  s i m a n a  s u l o d  s a 

duha ka bulan, apan pag human nag kat-on nalang ko 
sa akong kaugalingon. Gusto gyud kong maghatag 
og kahimayaan sa Diyos pinaagi sa pagkat-on dayon 
apan dili ingon ana ka sayon. Wala ko maanad nga mo 
bangon og sayo, apan ako ning gihimo para mag praktis 
og inig human sa akong klase mo praktis nasad ko og 
usab. Nangayo ko og tabang sa Ginoo uban sa pagpuasa. 
Ni resulta nga makahibalo nakong mo tugtug og mga 
hymnal songs sulod lang sa tulo ka buwan nga pagtuon.

Ang mga miyembro sa among simbahan natandog 
kaayo nako og naghinulsol sila nga naghilak sa pag-
ingon nga kulang ang paghalad nila sa ilang kaugalingon 
sa mga trabahoon para sa Diyos. Na surpresa sad kaayo 
ko og nagpasalamat nga naghunahuna nga ang akong 
gamay’ng serbisyo maka usab sa mga miyembro.

“Ang Diyos nitabang “Ang Diyos nitabang 
nako sa dihang nako sa dihang 

maningkamot ko”maningkamot ko”
Ang ika-2 anak

Igsoon Sunghyun Lee (16 anyos) 

Bata pa kaayo ko, 
apan naa koy daghan 
n g a  m a h i m o  s a 
Thailand. Nagsilbi ko sa 
Diyos isip magtutudlo 
sa Children’s Sunday 
School, og mo tabang 
sad ko og luto sa kan-
a n a n  s a  s i m b a h a n . 
M a g p a  n i n d o t  s a d 

ko sa santuwaryo og mag ebanghelyo sa mga 
tawo. Mag play sad ko sa drums uban sa praise-
team. Usahay motabang ko sa akong mama 
nga magtudlo og Korean. Sa akong inadlaw’ng 
pagpaningkamot, ang akong abilidad sa pagsultig 
Thai og English ni asenso gyud.

Mga 2-ka bulan nang nilabay, naa koy 20 
ka mga kubal sa akong tiil. Sakit og dili ko 
komportabli, apan akong na eksperyensya ang 
kahibulongang lihok. Ako silang gibutangan og 
Muan Sweet Water sa gabii pagka ugma nanga 
wala na ang tanang kalyo. Tingali nahimuut 
ang Diyos nako nga akong gisulayan ang 
pagpaningkamot bisan sa ginagmay’ng butang 
para sa gingharian sa Diyos.

“Lipay kaayo ko kay “Lipay kaayo ko kay 
makatabang ko sa daghang makatabang ko sa daghang 

mga butang”mga butang”
Ang kamanghuran nga anak
Sungkyul Lee (14 anyos)

Mga Sangay ng Ministeryo ng Manmin sa Pilipinas

Manila Manmin Holiness 
Church

441 Patato St, J-Figueras 
Sampaloc, Manila, Philippines
Pastor Peter Bae 
Pastor Lucy Lee 
2-735-1423

Bataan Manmin Holiness 
Church

067 Daang Bago, Dinalupihan, 
Bataan, Philippines
Pastor Peter Bae 
Pastor Lucy Lee 
0910-262-5465

Isabela Manmin Holiness 
Church

Purok 3, Brgy, San Roque, San 
Mateo, Isabela, Philippines
Pastor Peter Bae 
Pastor Lucy Lee 
0905-649-1120

Cavite Manmin Holiness
Church

5 Lot 33 Bk 1, Canutuhan (tenant), 
Santiago Gen.Trias, Cavite, philippines
Pastor Sharon Cho
046-850-3193 / 
0916-674-3903 /
0905-319-8191 

Imus Manmin Holiness 
Church 

Blue Bell St. Plaridel III Sub. 
Bayan Luma 7, Imus Cavite, 
Philippines
Pastor Jubeom Kim 
0927-311-7633

Cebu Manmin Holiness 
Church 

LOT N. 402 - B-4 
Looc Along Side The Canjulao 
Road, Lapu-Lapu City Cebu, 
Philippines 
Pastor Rossetta Sung
0921-635-7595

Davao Manmin Holiness 
Church

301 Ilang Ilang St. Flores 
Village, Bangkal, Davao City, 
Philippines
Pastor Kathryn Kim
0908-635-2714


