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Ang 30-ka tuig nga Paglakaw sa Pagtoo sa 

Manmin Central Church 
Nag-ebanghelyo sa Kalibutan og sa Nasod nga naay Sobra sa 10,000 ka mga Sanga og Nakig-uNag-ebanghelyo sa Kalibutan og sa Nasod nga naay Sobra sa 10,000 ka mga Sanga og Nakig-ubang Simbahan bang Simbahan 

Hulyo 25, 2012 mao ang ika-30 
anibersaryo sa pag-abli sa simbahan 
sa Manmin Central Church. Sa 
pag-abli sa simbahan ang gidak’on 
sa santuwaryo 33sq. meter lang 
uban sa 13 ka mga miyembro og 
gibanabana sa pito ka dolyar, og 
karon nahimong simbahan nga 
gibanabana sa 10,000 ka mga 
sanga og nakig ubang simbahan. 
Kini mao ang simbahan nga nag 
proklamar sa pagkabalaan sa 
ebanghelyo og sa gahum sa Diyos, 
ngadto sa tibuok nasod. Pinaagi sa 
pagsibya sa GCN TV og sa mga 
libro og uban pang mga printed-
materials, ang simbahan naghatod 
sa gugma sa Ginoo og nag giya 
sa daghan nga mga kalag ngadto 
sa kaluwasan. Ang 30-anyos nga 
kasaysayan sa Manmin perming 
giubanan sa giya sa Espiritu.

Tuig 1974, si Senyor Pastor 
Dr. Jaerock Lee naayo sa tanan 
niyang mga sakit sa dihang iyang 
nailhan ang Diyos. Upat ka tuig 
ang nilabay, nahimo siyang pastor 
og nag-ampo para sa pag-abli sa 
iyang simbahan. Panahon sa iyang 
mga pag-ampo iyang nadawat ang 
Pulong sa Diyos nga nag-ingon, 
“ablihi ang simbahan kung ang 
adlaw maglagiting sa kainit”. Ubos 
sa sugo sa Diyos, niadtong Hulyo 
25, 1982 iyang giabli ang simbahan 
og naghimo sa church opening 
service sa mensahe nga giulohan 
og “Ang Bahandi sa mga Bahandi 
mao ang Pagtoo”.

Tungod kay ang simbahan matag 
adlaw’ng nag-ampo sa gingharian 
sa Diyos og pagkamatarong, ang 
Diyos nihatag nila og panglantaw 
para sa pag-ebanghelyo sa kalibutan 

og sa Grand Sanctuary. Sama sa 
gipamatud-an sa mga tinun-an sa 
Ginoo, sa Pulong uban ang mga 
timailhan. Si Dr. Lee naghimo 
usab sa gamhanang lihok sa Diyos 
og ang simbahan nagpadayon og 
lambo.

Sa tuig 1990, ang simbahan 
napiling usa sa “World’s Top 50 
Churches” sa Christian World 
magazine sa USA. Sinugdanan 
aning ika-3 milinyom, AD, si Dr. 
Lee naghimo og mga krusada sa 
mga kanasoran nga nakapadani sa 
mga katawhan sa nagkalain-laing 
nasod sama sa USA, Pakistan, 
India, Russia, og Germany. Sa 
kinaugalingon, ang ebanghelyo 
nibalik sa Israel sa dihang iyang 
gihimo ang “2009 Israel United 
Crusade” diin iyang gi proklamar 
nga s i  Hesus  lang ang a tong 

Manluluwas. 
Ang 30-anyos nga kasaysayan 

sa Manmin gi markahan pinaagi sa 
pagkamasinugtanon og gugma, nga 
maoy makahimo sa mga miyembro 
nga mapasalamaton. Daghan ang 
mga miyembrong nagkugi  sa 
paghisama sa Ginoo, nga nibarog 
sa bato sa pagtoo, nakaangkon sa 
espiritu pinaagi sa pagpa usbaw 
sa ilang kalag. Mahagoon silang 
naninguha sa New Jerusalem, ang 
pinaka nindot nga puloy anan sa 
langit.

D u g a n g  p a ,  a n g  G C N  T V 
nipakatag sa ilang pagpamalita 
pinaagi sa GCN TV’s globalization, 
og karon nagbalita sa 176 ka nasod. 
Ang simbahan nagpakatag sa 
pagkabalaan sa ebanghelyo uban sa 
sakup nga mga organisasyon sama 
sa Urim Books (www.urimbooks.

com), MIS (Manmin International 
Seminary), og WCDN (World 
Christian Doctors Network). 

Ang Manmin Central Church 
mopadayon sa pag giya sa daghang 
kalag ngadto sa dalan sa kaluwasan 
og magpadako sa  ginghar ian 
sa Diyos, pinaagi sa dagko og 
kahibulongan nga gahum sa Diyos 
nga maoy mo bag-o sa dughan 
sa katawhan aning naghinapos 
nga panahon nga puno sa sala og 
daotan. Ang simbahan magtukod 
sa ‘Canaan Santuary’ nga mao ang 
sinugdanan sa ‘Grand Sanctuary’ 
p i n a a g i  s a  m g a  g r a s y a  n g a 
ihatag sa Diyos og magtuman sa 
kapangandaman aning naghinapos 
nga panahon. Atong ihatag ang 
tanang pasalamat og himaya ngadto 
sa Diyos nga perming nag-uban 
kanato, uban ang mga grasya.

Ang Dughan sa Magbalantay
Unsaon mo man pagkahibalo kon wala pa ang iyang sakripisyo,
kung wala pa ang mga luha og ang pagkamasinugtanon?
Hangtod mahimo ang trabaho sa Amahan aning kalibutana,
Iyang pangitaon ang bisan usa ka kalag para maluwas.
Unsaon mo man pagkahibalo sa insaktong dughan sa gugma,
ang gugma nga kabubut-ong gipa ambitan?
Kaluoy nga nipuno sa iyang mga pag-ampo
walay makahunong sa iyang pangamuyo
sa iyang pag-ampo para nimo og nako.

Bisan ang dalan dili hapsay, 
sa atong paglakaw pinaagi sa pagtoo
matuman ang kapangandaman sa Diyos.
Hangtod mahimo ang trabaho sa Amahan aning kalibutana,
atong pangitaon ang nahisalaag aron maluwas.

Uban ang gahum sa kahayag og ang lihok nga sama sa kalayo sa 
Espiritu Santo,
Iyang abugon ang kangit-ngit pinaagi sa balaod og awtoridad.
Mo hikyad ang pagka mahigugmaon sa Diyos hangtod sa 
kahangturan
niadtong nidawat sa Iyang mga pagtawag.
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Ang ika-3 Santuwaryo

Ang World Explosion 

Holy Spirit Crusade
Ang India United Crusade

Ang New York United Crusade

Ang ika-5 Santuwaryo

Opening Service



2 Ang Pulong sa Kinabuhi  

Kita nahibalo nga “Ang lalaki mobiya sa 
iyang amahan og inahan motipon sa iyang 
asawa og silag duha mahimong usa”. Unya, 
ang Bibliya nag-ingon nato nga ‘may dakong 
kahulugan kining bahina’ tungod kaya ang 
bersikulo wala magpasabot sa kaminyuon apan 
sa relasyon sa mga kristohanon og sa Ginoo 
nga ilang pamanhuon. 

Unsa ka mahuluganon ang misteryo nga kita 
mahimong mobiya sa kalibutan og kita 
mahimong usa diha ni Kristo Hesus sama sa 
lalaki og babaye nga mobiya sa i lang 
ginikanan, og sila mahimong usa? Karon, 
usaon nato pagkahiusa sa Ginoo?

1. Makadawat sa Espiritu Santo kung 
Modawat ni Hesu Kristo pinaagi sa Pagtuo

Sa dihang si Adan, ang unang tawo, nakasala 
sa Diyos, ang tanan niyag kaliwatan nahimong 
ulipon sa sala ubos sa awtoridad sa kaaway nga 
demonyo (Juan 8:44; 1 Juan 3:8). Apan ang 
tawo nga modawat ni Hesu Kristo, nga kinsa 
niluwas nila gikan sa i lang mga sala, 
makadawat sa Espiritu Santo matawo pag-usab 
isip mga anak sa Diyos og mahiusa sa Ginoo 
pinaagi sa pagtuo, og makasulod sa gingharian 
sa langit.

Juan 3:6 nagpahinumdom nato, “Ang gianak 
sa tawo, tawo usab. Og ang gianak sa Espiritu, 
Espiritu usab”, kon ang Espiritu Santo mosulod 
sa atong dughan, ang atong patay’ng espiritu 
mabuhi og Iya tang tugotan sa bag-o nga 
espiritu. Dinhi “ang gianank sa Espiritu” 
nagpasabot sa pagsunod nato sa Ginoo sa 
pagpuno nato sa atong dughan sa kaalam nga 
matuod. Ang magtutuo nga magbag-o sa 
espir i tu mahimong anak sa Diyos og 
makatawag sa Diyos, “Amahan” (Roma 8:15; 
Galacia 4:6).

Atong tukion ang dughan sa tawo para atong 
masabtan ang proseso unsaon pagkahimong 
anak sa Diyos human makadawat sa Espiritu 
Santo, ma bag-o ang espiritu pinaagi sa Espiritu 
Santo.

Una, ang dughan sa tawo klarong mabahin 
ngadto sa matinud-anong dughan og dughan 
nga bakakon; mahimong atong taw’gon og 
“white heart” og “black heart”.

Sa dihang ang unang tawo giginhawaan sa 
Diyos ang iyang ilong sa ginhawa sa kinabuhi, 
ang tawo naa sa posisyon sa liso sa kinabuhi. 
Tungod kay gitanum sa Diyos ang matuud diha 
sa iyang dughan, ang matuud niputos sa liso sa 
kinabuhi diha ni Adan, nahimong iyang espiritu 
og iyang dughan.

 Sa paglabay sa panahon, si Adan nakasala 
og ang iyang komyunikasyon sa Diyos ni grabe 
og nagpahimulos ini, ang kaaway nga demoyo 
og satanas nilihok ni Adan og nagtanum diha 
niya sa mga bakak sama sa sala, daotan og 
daotang binuhatan.

Naay lain pang klase sa dughan, ang 
konsyensya, na porma. Ang konsyensya 
nahimo sa naturalidad sa matag usa nga na 
panunud nga maoy sumbanan sa nagkalain-
laing impormasyon nga iyang nakita og 
nadungog sukad sa pagkatawo. Ang matag usa 
naghimo o nagbaton sa iyang kaugalingong 
sukdanan, bi l i og paghusga, og dinhi 
managsama ang matuud og bakak, kini mao 
ang konsyensya. Mao nga ang konsyensya sa 
usa ka tawo dili magka pareho sa ubang tawo, 
sa nagkalain-laing yugto sa panahon.

Sa tulo ka klase sa dughan nga gihisgotan - 
matinud-anong dughan, dughan nga bakakon 
og konsyensya – ang matinud-anong dughan 
nga mao ang gitanum sa Diyos sa tawo hapit na 
mahurot og ang konsyensya sa tawo nagtubo sa 
daotan bisan mismo sa atong panaho karon.

2. Ang Espiritu Santo mo Bag-o sa 
Espiritu nga naa sa atong Dughan

Ang liso sa kinabuhi nga unang gihatag sa 
Diyos sa tawo mahimong mo pa lihok sa tawo 
aron makig sulti Kaniya og gihatagan sa Diyos 
sa matuud. Apan bisan pa, tungod sa sala ni 
Adan ang komyonikasyon sa tawo ngadto sa 
Diyos naghinapos, og ang mga bakak ni sulod 
sa dughan sa tawo, inanay kining nitubo sa liso 
sa kinabuhi.

Karon nga ang liso sa kinabuhi natabunan sa 
mga bakak, dili na makalihok, nagkaluya siya 
og nagkaanam na sa pagka walay pulus, sama 
sa patay. Sa punto nga nagka grabe na ang 
pagpakig komyonikasyon sa Diyos og ang liso 
sa kinabuhi namatay og dili na makalihok mao 
na kini ang giingon nga “ang pagkamatay sa 
espiritu sa tawo”. Sama sa tanum, tan-awon 
patay apan manalingsing gihapon og sa 
katapusan motubo kay naa pay kinabuhi nga 
nagpabilin.

Kanus-a mabuhi pagbalik ang espiritu sa 
tawo? Mabuhi kini pagbalik kon kita modawat 
sa Espi r i tu Santo . Kon ang tawo ma 
ebanghelyoan, ang kahayag sa kinabuhi og 
matuud mo silaw sa iyang dughan. Anang 
panahona, ang matuud og maayong dughan nga 
nagpabilin diha niya modawat sa kahayag og 
m o d a w a t n i  H e s u K r i s t o i s i p i y a n g 
Manluluwas. Og ipadala sa Diyos ngadto sa 

iyang dughan ang Espiritu Santo, og mahimong 
usa ngadto sa liso sa kinabuhi nga naa sa 
dughan sa tawo.

Kung ang liso sa kinabuhi mahiusa sa 
Espiritu Santo, maglisoliso kini og mahimong 
aktibo. Ang komyonikasyon sa diyos nga 
naputol sa dihang si Adan nakasala sa Diyos 
mo sugod na kini pagbalik og mahatagan na 
usab sa kaalam nga matuud. Ang dughan nga 
napuno na unta sa mga bakak, sama sa kalagut, 
pagka arrogante, pagpangaway, pagka 
mananapaw og uban pa, mapulihan kini sa 
matuud sama sa gugma, pagtabang sa uban og 
paghimog kalinaw.

3. Ang Pagbalhin sa Tawo ngadto sa 
Espiritu pinaagi sa pag Labay sa mga 
Bakak nga naa sa Iyang Dughan

Kini ang proseso nga ang matag usa mo 
bag-o sa iyang espiritu pinaagi sa Espiritu 
Santo og ang gikinahanglan nga elemento 
aning prosesoha mao ang pag-ampo. Sa iyang 
pagkugi og sa mangiinitong mga pag-ampo 
iyang madawat gikan sa Diyos ang grasya og 
kusog, nga aron mailabay ang mga bakak nga 
naa niya.

Apan bisan unsaon niya pag-ampo og 
maayo, unya dili niya bungkagon ang iyang 
kaugalingong hunahuna, ang iyang mga pag-
ampo walay pulus. Ang Espiritu Santo maoy 
mag mando sa matud-anong dughan nga aron 
ang tawo magpakabuhi ubos sa tinguha sa 
Espiritu Santo, apan ang satanas mo mando sa 
mga bakak nga naa sa dughan sa tawo pinaagi 
sa iyang kalag – sa tawhanong hunahuna (2 
Corinto 10:5).

Kon naay daghang mga bakak, ang tawo ma 
gamhan sa iyang hunahuna sa dili pa ma 
gamhan sa iyang kasingkasing pinaagi sa 
Espiritu Santo, og kini maoy hinungdan nga 
siya magpakabuhi pinasubay sa tinguha sa 
unod og maoy nagbutang niya ngadto sa dalan 
nga dili maayo (Roma 8:5-6). Kawang ang 
iyang dughan og sukwahi, sa ingon nga ang 
maong tawo dili maka eksperyensiya sa lihok 
sa Diyos.

Bisa pa og naglabay siya sa mga bakak dinhi 
sa iyang dughan, dili kini ang katapusan sa 
iyang mga pagsulay; iyang sutaon og kuhaon 
ang mga daotan nga nagtago sa kinahiladman 
sa iyang kaugalingon – sa iyang konsyensya. 
Kay ang konsyensya maoy nagporma sa 
kaugalingon sa tawo, sa iyang naturalidad, og 
dili kini daling mamatikdan sa tawo.

Ang mga bakak sa iyang konsyensya dili 

magkauyon sa pagkamatarong sa Diyos apan 
para sa tawo insakto og matarong kini. Tungod 
ini dili sayon ang pag diskobre og paglabay, 
kon siya lang sa iyang kaugalingon. Pinaagi sa 
pagtugot sa tawo sa pag diskobre sa mga bakak 
dinhi sa iyang konsyensya, ang Diyos mo umol 
kaniya ngadto sa Iyang balaan nga sakayan. Sa 
Job, “ang tawong naay intigredad”, gihatagan 
sa mga pagsulay para iyang mahibaloan ang 
iyang kinaugalingong pagkamatarong og aron 
sa paglabay niini.

Kon ikaw naay ma diskobrehan sa imong 
kaugalingon tungod sa imong pagkugi, sa 
pagkadungog nimo sa Iyang Pulong pinaagi sa 
inspirasyon sa Espiritu Santo, makahimo ka 
dayon sa paglabay sa mga bakak nga naa nimo 
og mag bag-o ngadto sa tawo nga naay 
m a a y o n g  e s p i r i t u ,  o g  h i n g p i t  n g a 
magpakabalaan. 

4. Malingaw sa Daghang mga Panalangi 
sa Pagkahiusa Diha sa Ginoo

Kon atong ipakatawo ang espiritu pinaagi sa 
Espiritu Santo pinaagi sa paglabay sa tanang 
bakak nga supak sa matarong og ang pag buak 
sa atong kaugalingong pagkamatarong, og ang 
pagtuman sa matinud-anong dughan, mahiusa 
kita diha sa Ginoo.

1 Juan 2:12 ngadto sa unahan nagpahisama 
sa pagkaligdong sa pagtoo (Roma 12:3) – ang 
proseso nga diin ang matag usa mahiusa sa 
Ginoo – sa paglambo isip tawo.

Ang sukdanan sa pagtoo sa usa nga nidawat 
ni Hesu Kristo og sa Espiritu Santo, og 
nakaangkon sa kaluwasan, mao ang “pagtoo 
nga sama sa gagmay’ng bata”; ang sukdanan sa 
pagtoo nga nang limbasog sa paglakaw sa 
matuud mao ang “pagtoo sama sa mga bata”; 
ang sukdanan sa pagtoo nga diin siya 
nagpakabuhi sa pulong sa Diyos mao ang 
“pagtoo nga sama sa mga batan-on”; og ang 
pagtoo nga nitubo pag-ayo, nidangat sa puno 
nga sukdanan sa pagtoo mao ang “pagtoo sama 
sa mga amahan”.

Kon mosulod kita sa sukdanan sa pagtoo nga 
sama sa amahan og bug’os nga mahiusa sa 
Ginoo, atong madawat ang kaluwasan og mga 
tubag sa atong mga pag-ampo (1 Juan 3:21-22). 
Maayo unta nga ang matag usa ninyo magkugi 
sa pagpakatawo sa espiritu pinaagi sa Espiritu 
Santo og hingpit nga mahiusa sa Ginoo para 
naay bulahan nga kinabuhi aning kalibutana og 
ngadto usab sa Bag-o nga Herusalem, ang 
pinaka mahimayaon sa tanang langit, sa ngalan 
sa atong Ginoong Hesu Kristo ako nag-ampo.

Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee

Unsa ka Bantogan ang 
Maong Misteryo!

“Tungod ini ang lalaki mobiya sa iyang amahan og inahan og motipon sa iyang asawa og silang duha mahimong usa. “Tungod ini ang lalaki mobiya sa iyang amahan og inahan og motipon sa iyang asawa og silang duha mahimong usa. 
May dakong kahulogan kining bahina sa kasulatan og sa akong hunahuna May dakong kahulogan kining bahina sa kasulatan og sa akong hunahuna 

nagpasabot kini kang Kristo og sa simbahan” (Efeso 5:31-32).nagpasabot kini kang Kristo og sa simbahan” (Efeso 5:31-32).
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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)
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“Ngano nga Gikinahanglang 
Maghilak kita sa Pag-ampo?”

Abi nako nga ang hilum nga pag-ampo balaan og matinahuron sa Diyos. 
Apan sa Bibliya ang Diyos nag-ingon kanato sa pag hilak sa mga pag-ampo. 

Ngano nga gikinahanglan nga maghilak ta sa mga pag-ampo?

Jeremias 33:3 “Sangpita 
ako og tubagon ko gayod 
ikaw, ipadayag ko kanimo ang 
kahibulongan og katingalahang 

mga butang nga wala mo masayri”. Ang 
Diyos nisaad nga iya tang tubagon kon 
motawag ta niya pinaagi sa mga pag-ampo. 
Tungod kay dili ta mo tapol og dili dukaon 
og maka ampo gikan sa kasingkasing kon 
magtawag Niya og maghilak sa mga pag-
ampo.

Tinuod nga kon mag-ampo ta sa dili pa 
ang serbisyo o sa balay inig ka gabii, mag-
ampo ta og hinay aron dili maka disturbo 
sa silingan. Apan gawas ana, maghilak 
gyud ta sa mga pag-ampo. Kini ang 
kabubut-on sa Diyos.

Paghilak sa mga pag-ampo: Malipay ang Paghilak sa mga pag-ampo: Malipay ang 
Diyos og motubag iniDiyos og motubag ini

Sa Lucas 22:44 atong makita nga si 
Hesu naghilak sa mga pag-ampo. Nag-
ampo siyag maayo hangtud nga ang iyang 
singot nitulo sa yuta nga sama sa dugo.

 Ang Bibliya nagsulti nato nga daghang 
mga katigulangan sa pagtoo, gawas ni 
Hesus, ang nagtawag sa Diyos diha sa 
pag-ampo. Sama ni Moses, Samuel og 
Stephen – sila gitubag sa Diyos. (Exodu 
15:22-25; Numeros Chapter 12; 1 Samuel 
7:7-10; Buhat 7:54-60)

Sa dihang ang anak sa biyuda sa 
Zarephath namatay, si Elijah nitawag sa 
Ginoo og nabuhi ang bata, kini nahisulat 
sa  1  Mga Hari  17:17-24.  Si  Jonah 
nagtawag sad sa Diyos, sulod sa tiyan sa 
isda og nabuhi pag-usab (Jonah 2). Ang 
buta nga makililimos, si Bartimaeus, 
nakakita bagbalik pinaagi sa pagtawag 
niya ni Hesus (Marcos 10:46-52).

Ang paghilak sa pag-ampo nagpakita 
nga kita naay matinguhaong dughan sama 
kon kita magtawag sa pag-ampo. Pinaagi 
ini mapuno ta sa Espiritu Santo og ang 
kaaway nga demonyo mo layas. Dugang 
pa, atong madawat ang tubag og maka 
eksperyensya sa mga espirituhanong 

butang. Unya mahimo tang tinuod nga 
mga saksi si Hesu Kristo og mahimo 
pa ganing atong maipakita ang lihok sa 
Espiritu Santo.

Ang Pahilak sa mga pag-ampo: Yawi aron Ang Pahilak sa mga pag-ampo: Yawi aron 
makadawat sa tubag pinasubay sa balaod sa makadawat sa tubag pinasubay sa balaod sa 
Diyos Diyos 

Ang unang tawo, si Adan, nikaon sa 
bunga sa kahoy sa kaalam sa maayo 
og daotan og gitunglo tungod sa iyang 
pagkamasupilon, mao nga ang tanang tawo 
makakaon lang kung maghago. (Genesis 
3:17-19) tinuod ang tanang katawhan 
nakalingkawas sa tanang tunglo pinaagi 
sa paglansang og pagkabanhaw sa atong 
Ginoo, apan sa gihapon makakaon lang 
kon maghago samtang naa pa sa unodnong 
lawas nga mahanaw. Sa 2 Tesalonica 3:10 
nag-ingon, “Kay samtang diha pa kami 
uban kaninyo, giingnan namo kamo, ‘ayaw 
pakan-a ang dili mo trabaho’”. Mao nga 
mag-ampo gyud ta og daghan sama sa 
kadaghan sa atong singot.

Naa pay usa ka butang angay natong 
hinumduman. Ang Diyos nakahibalo sa 
atong dughan, apan ang mga anghel wala 
mahibalo. Maong mag-ampo gyud ta 
nga naay tingog nga mo gawas gikan sa 
atong baba. Tungod kay ang mga anghel 
maminaw og mohatod sa atong mga pag-
ampo ngadto sa mga arkanghel og ang 
mga arkanghel mo pundok sa kahumot sa 
atong pag-ampo og ibutang nila ngadto sa 
insensohanan sa pag-ampo libot ngadto 
sa trono sa Diyos. Mao ni nga, kon kita 
maghilak sa atong pag-ampo, mailahad 
kini ngadto sa trono sa Diyos og atong 
madawat ang tubag gikan Niya.

Ang espirituwal nga pasabot sa “Kon Ang espirituwal nga pasabot sa “Kon 
mag-ampo ka sulod ngadto sa imong mag-ampo ka sulod ngadto sa imong 
kwarto”kwarto”

Ang ubang tawo mangutana nganong 
maghilak man ta sa atong mga pag-ampo 
samtang mabasa sa Mateo 6:6, “Apan kon 
mag-ampo ka, sulod sa imong kwarto og 

sirhi ang pultahan og pag-ampo ngadto 
sa imong amahan nga dili makita”. Apan 
atong sabton ang espirituhanong pasabot 
tungod kay ang Bibliya gisulat pinaagi sa 
inspirasyon sa Espiritu.

Si Hesus nag-ampo didto sa bukid tibuok 
gabii sa nahisulat sa Lucas 6:12 og nag-
ampo siya sa hilit nga lugar pagka buntag, 
nahisulat kini sa Marcos 1:35. Wala siya 
mag-ampo sulod sa kwarto. Si Daniel 
nag-ampo nga abli ang mga bintanang 
nag atubang ngadto sa Herusalem (Daniel 
6:10), Si Pedro nag-ampo didto sa atop 
(Buhat 10:9), si Apostol Pablo nag-ampo 
sa lugar nga ampoanan (Buhat 16:13-16). 
Ila kining gibuhat aron sila makahilak sa 
mga pag-ampo sa tibuok nilang dughan og 
hunahuna.

Unya, unsa man ang gipasabot ni Hesus 
sa dihang niingon siya nga ngadto sa sulod 
sa imong kwarto og pag-ampo? Dinhi sa 
Bibliya ang “kwarto” espirituwal nga nag 
simbolo sa dughan sa tawo. Mahimo tang 
mopalayo sa palibut sa gawas kon atong 
isira ang pultahan sa atong kwarto. Mao 
usab, nga mahimong atong ipalayo ang 
atong kaugalingon sa tanang hunahuna nga 
dili maayo, kabalaka og kahingawa uban 
ang kinatibuk-an sa atong kasingkasing.

Kining maong mensahe ni Hesus maoy 
makapausab sa tawong mag-ampo sa 
lanog nga tingog dinha sa karsada para sa 
pagpasigarbo sa ilang kaugalingon nga 
gitudlo sa mga Pariseo og mga pari. Si 
Hesus gustong mo tudlo sa mga tawo nga 
ang Diyos dili modawat aning klaseha 
sa pag-ampo. Sa laktod pag-kasulti, Iya 
tang gitudloan sa pag-ampo nga gikan sa 
kinahiladman sa atong kasingkasing.

Tungod kay ang Diyos nakahibalo 
sa atong dughan og kahimtang og siya 
makahimo og hatag sa tanan natong 
gipangayo isip maoy nag mando sa 
tanang butang, apan pag-ampo sa Diyos 
sa tibuok kasingkasing og hunahuna og 
ayaw pagpasigarbo nga ikaw nag-ampo og 
daghan.

Sa nahisulat sa 1 Corinto 14:5, buot sa Diyos 
nga ang iyang tanang mga anak maka “speak 
in tongues” (lahi nga pinulongan) nga usa sa 
mga gasa sa Espiritu Santo nga nahisulat sa 1 
Corinto 12:10. Kon mo ‘speak in tongues’ ta, 
nag esturya tag sekreto pinaagi sa Espiritu sa 
Diyos. Mao nga ang kaaway nga demonyo og 
satanas dili maka samoksamok sa atong mga 
pag-ampo og ang pag-ampo makatabang sa 
atong espirituhanong pagtubo.

Ang pag-ampo sa lahi nga pinulongan, 
mismo ang Espiritu Santo mo puyo dinhi 
nato og mangaliya para nato, mao nga maka 
pangayo ta sa Diyos sa wala nato mahibalo-i 
og unsa ang atong mga gikinahanglan. Og dali 
natong madawat ang mga tubag. Ato sad nga 
madawat ang kina tibuk-an sa Espiritu Santo, 
mao nga atong ma buntog ang mga kakapoy sa 
atong lawas og makapalayas o makapa hunong 
ta sa mga pagsulay og mga pag’antos pinaagi 
sa pag-ampo.

Og klaro ang atong pagpakig esturya sa 
Diyos og mahimo pa ganing atong mahibaloan 
ang umaabot sa gidak’on nga atong ma kab’ot 
ang espirituwal nga kasingkasing tungod kay 
ang Espiritu Santo mangita sa kahiladman 
sa Diyos. Nianing paagiha, ang paglaum sa 
Langit labaw natong maangkon og mapuno 
ta sa pagtoo kon mag-ampo ta sa lahi nga 
pinulongan. Ang atong kalag malambuon.

Apan, kon mag-ampo lang ta sa lahi 
nga pinulongan ang atong hunahuna wala 
makasabot, sa giingon sa 1 Corinto 14:14. Mao 
nga mag-ampo ta sa espiritu og hunahuna. 
Ang pag-ampo sa lahi nga pinulongan mao 
ang pag-ampo sa espiritu, og nangamuyo lang 
kini sa kalambuan sa kalag. Apan ang pag-
ampo sa hunahuna naglakip sa pagpangita sa 
gingharian og sa pagkamatarong sa Diyos, ika 
duha ang pagpangayo sa tinguha sa dughan 
sama sa solusyon sa mga problema sa pamilya, 
trabahoan, og uban pa. Mao nga, manghinaut 
mi nga ikaw mahimong labaw’ng gamhanan 
nga kristohanon pinaagi sa pag-ampo sa 
hunahuna og sa lahi nga pinulongan. 

A
Q ◆ Unsa ang

   “speak in tongues”?

Biblikal 
nga Terminolohiya
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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

Sa Summer Retreat, ang sanga sa Northern American 
Church nahiusa sa Espiritu Santo, og ang mga 
magtotoong nakadawat og daghang grasya (sa Northern 
America) pinaagi sa internet napanalanginan nga 
makadawat og espirituwal nga kusog. Nindot kaayo nga 
higayon alang sa nagsunod nga henerasyon sa Manmin 
nga mailhan ang kauban sa pagpangalagad didto sa 
Northern America.

Si Pastor Heesun Lee nihatud sa mensahe og nigiya 
sa pag-ampo nga napuno sa grasya. Ang panganud 
nitabon sa adlaw panahon sa Athletic Meet. Sa Camp. 
Fire Praise & Worship, ang sangang simbahan sa 
Northern America (pastor og miyembro) nagpahimuot 
sa Diyos pinaagi sa ilang mga buhat uban ang pag-
ampo og gugma. Samtang nagtan-aw sa panganud, 
among na esksperyensya ang espirituwal nga gingharian 
og napuno sa panglantaw sa Langit.

Ang espesyal nga mga pasundayag gihimo sa mga 
miyembro sa Women’s Mission sa New York, California 
og Calgary. Ang mga gagmay’ng bata og estudyante 
nag dugang sa kalipay sa mga nanambong. Ang Power 
Team sa Manmin Central Church nipasundayag uban 
ang kalipay nga sama sa mga bata. Naghatag namo og 
dakong grasya. Mo syagit mi og “Encore” og mamarog 
sa kada pasundayag.

A m o n g  i h a t a g  a n g 
t a n a n g  p a s a l a m a t  o g 
himaya ngadto sa Diyos 
n g a  n a g - u b a n  n a m o  s a 
kanunay. Og kinasingkasing 
magpasalamat ni Dr. Jaerock 
Lee nga nag-ampo namo 
uban ang gugma.

Missionary Hangyeal Kim 
(Manmin Mission Center  sa California, USA)

Pastor  James Sim 
(Manmin International Church sa New York, USA)

Pastor  Caleb Chunho Kim 
(Calgary Manmin Church sa Canada)

Panaghiusa sa Espiritu SantoPanaghiusa sa Espiritu Santo
Ang Entrance Service sa Manmin Ang Entrance Service sa Manmin 

Mission Center sa CaliforniaMission Center sa California
Paghinulsol, Resolusyon og Paghinulsol, Resolusyon og 

Bag-ong SinugdananBag-ong Sinugdanan

Hulyo 17, 2012 
naa mi  Ent rance 
Service sa Manmin 
Mission Center sa 
C a l i f o r n i a  u b a n 
si Pastor Heesun 
Lee. 

Human sa pagpadala  is ip  misyonar yo para  sa 
Western America, akong giampo ang akong lugar nga 
pangalagaran og ang Diyos nipakita og bangaw sa 
Irvine para magpahimutang ko aning lugara. Nagtoo ko 
nga gigiyahan ako sa Diyos og akong gisalig ang tanan 
uban ang pag-ampo.

Sa sinugdanan, ang akong balay gamay kaayo, 
wala gani koy lugar para sa pag-ampo. Mao nga mag-
ampo ko adto sa akong sakyanan, grahe-an og gamay 
nga lugar duol sa lung-agan. Mapasalamataon ko 
nga nahimong misyonaryo para sa pagsabwag sa 
pagkabalaan sa ebanghelyo

Sa paglabay sa panahon, desperado kong nangita 
og lugar para sa pag-ampo. Nihangyo ko ni Dr. Jaerock 
Lee sa pagtabang og ampo para ani og nakadawat sa 
tubag. Kining lugara mahal gyud tungod maayo ang 
nahimutangan, apan ako ning napalit nga wala gani 
maka tunga sa presyo.

Samtang nagwali sa ebanghelyo, akong na hunahuna 
nga daghang katawhan ang naghulat sa ebanghelyo. 
Niingon sila “kining maong mensahe puno sa kinabuhi 
og nakatandog kaayo nako”.  Sugod karon, akong 
paningkamutan nga ang kining akong mission-center 
magamit pag-ayo para sa pag sabwag sa pagkabalaan 
sa ebanghelyo. Akong ihatag ang tanang pasalamat og 
himaya ngadto sa Diyos nga Trinidad nga nagpanalangin 
nato nga makahimo sa Entrance Service.

Manghinaut ko nga pinaagi ining maong retreat ang akong mga 
church-members makaangkon sa tinuod nga kasingkasing og isog 
nga mo sulti sa pagkabalaan sa ebanghelyo og sa gamhanang lihok 
nga naay kasiguroan uban ang pagtoo ngadto sa North America og 
New York. Ang maong kalihukan akong gipangan-daman diha sa 
pag-ampo nga unta kami makaangkon og tinuod nga bunga sa liso 
sa pagkabalaan sa ebanghelyo nga among gitanum niadtong 2006 
New York United Crusade nga gipangunahan ni Dr. Jaerock Lee.

Si Pastor Heesun Lee niwali basi sa mensahe ni Dr. Lee 
niadtong 2011 og 2011 Leadership siminar. Kini maglig’on nato 
aron makahimo ta sa pagbarog sa bato sa pagtoo og mahimong 
makakab’ot sa ‘levels of spirit’ og sa ‘whole spirit’.

Ang among pagtoo nitubo og napuno mi sa gugma sa Diyos sa 
pagkakita namo sa mga naglihok nga mga bituon og nagkalain-
laing imahe sa kahayag diha sa kawanangan. Sa gabii giabli sa 
Diyos ang kahayag sa panganud sa Calgary.

Ang mga misyonaryo espesyal nga managpundok sa kaadlaw’n 
og mag-ampo. Naghinulsol mi og maayo nga wala magsalig 
sa Diyos uban ang pag-ampo og wala magsunod sa Pulong sa 
Diyos. Dugang pa, determinado ming mobalik sa New York unya 
sa North America uban ang pagkabalaan sa ebanghelyo og ang 
gahum sa magbalantay.

Akong pasalamatan si Dr. Lee nga nag-ampo para namo, og 
si Pastor Heesun Lee sa iyang gugma namo og debosyon, 

og sa Calgary 
M a n m i n 
C h u r c h  n g a 
n a g p a k i t a  s a 
i l a n g  d a k o n g 
gugma pinaagi 
s a  i l a n g 
p a g t a b a n g  s a 
maong retreat.

Sugod sa tuo, Pastor James Sim, Misyonaryo Hangyeal Kim, Pastor Caleb 
Chunho Kim, Misyonaryo Jaebaek Lee, og Pastor Peter Taemoon Jeon 

Hulyo 9-12, 2012 ang Northern American Branch Churches’ United Retreat gihimo ni Pastor Heesun Lee (General Guidance Pastor sa Men’s 
& Women’s Missions) didto sa Victory Bible College sa Calgary, Alberta, Canada. Ang retreat nag-ulohan “Spirit (Juan 4:24)”. Naay daghang 
programa apil ang siminar, presentasyon sa mga panglantaw sa Northern American ministry, Athletic Meet, og Camp Fire Worship & Praise. 
Gitambungan sa mga misyonaryo og mga miyembro gikan sa Calgary, Vancouver, Edmonton, Toronto Canada; og Los Angeles, Sacramento, 
New York, Washington, New Jersey, Chicago, og North Carolina sa U.S. Ang ilang panaghiusa kahibulongan. Hulyo 17 naay Entrance Service 
of Manmin Mission Center sa California sa Garden Grove, Orange County, California sa USA, nga naghatag nila og bag-ong resolusyon 
mahitungod sa pagpangalagad sa North America.

Ang Northern American Branch Churches’ Ang Northern American Branch Churches’ 
United Summer Retreat Napuno sa KalipayUnited Summer Retreat Napuno sa Kalipay


