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Ang Manmin Central Church natukod 
gumikan sa dakong kapangandaman sa 
Diyos para sa naghinapos nga panahon. Ang 
simbahan nagsabwag sa ebanghelyo bisan sa 
suok nga bahin sa kalibutan uban ang pagtoo 
og naghimaya sa Diyos sulod sa 30 katuig.

Uban sa mga 10,000 ka mga sanga og 
nakig-ubang simbahan, ang Manmin naghago 
pag-ayo sa pag ebanghelyo og sa world 
mission. Ang simbahan nag proklama sa 
Diyos nga Magbubuhat, ni Hesu Kristo, og 
sa lihok sa Espiritu Santo sa tibuok kalibutan 
pinaagi sa mga libro, newspaper, og sa 
pagsibya. Og dinha sa kusog nga spiritual-
flow, daghang katawhan ang naluwas og 
nakalabang sa sukdanan diha sa bato sa 
pagtoo og nahimong tawo sa espiritu og 
tibuok espiritu.

Sa pagdahum sa umaabot nga tuig 2013, 
si Senyor Pastor Jaerock Lee ni presenta sa 
‘2013 churchs’ four visions’, nihatod sa mga 
mensahing hinatag sa Diyos para sa tuig 2013 
sa Sunday Morning Services, Friday All-night 
service, og sa New Year’s Service sugod 

niadtong Disyembre 23, 2012.

1 .  K a p a n g a n d a m a n  p a r a  s a 
Naghinapos nga Panahon (1 Timoteo 2:4)

Ang unang panan-awon nagpakita sa 
gugma sa Diyos nga nagtinguha sa kaluwasan 
sa katawhan. Buot Niya nga ang tanang tawo 
sa kanasoran maka dungog sa pagkabalaan 
sa ebanghelyo og makaangkon sa kaluwasan. 
Para sa maong kapangandaman, ang dakong 
gahum sa Diyos Magbubuhat og ang sundalo 
sa espiritu nga nagsuporta gikinahanglan. 
Mao nga karong tuiga, 2013, magpakabalaan 
pa gyud ta, nga ang magbalantay naa sa 
tunga para dili ta masayop sa pagtuman sa 
mga kapangandaman nianing naghinapos nga 
panahon.

2. Tibuok Espiritu (Hebreo 10:22) 
Para ipaila ang mga sa simbahan og ang 

insaktong gahum sa Diyos sa tanang tawo sa 
kalibutan ang Diyos mopadayon sa paglihok 
pinaagi sa pag giya sa mga miyembro ngadto 
sa taas nga sukdanan sa Espiritu og pag tibuok 

sa espiritu ining bag-ong tuig. Mao nga dili 
gyud ta magpabilin sa daan nga sukdanan ‘the 
rock of faith’, o sa espiritu. Magkugi gyud 
ta nga makaangkon og tinuod nga dughan og 
insaktong pagtoo uban ang kasing-kasing nga 
nanglantaw sa tibuok nga espiritu.

3. Ang Light-shining Sanctuary (Salmo 
37:6)

Kining maong Light-shining Sanctuary 
nagpasabot niadtong nagpakita sa tinuod 
nga pasabot sa santuwaryo: lugar nga diin 
ang hustisya sa Diyos modan-ag sa ngitngit 
nga kalibutan og mo pundok og mo bag-o 
sa daghang kalag. Dako og nindot, apan 
ato gyung hinumduman nga mahimo lang 
kining balaan nga templo kon ang mga 
miyembro mopakita og kahayag. Ang Diyos 
nihatag sa nagkadako nga gahum ngadto sa 
magbalantay og nagpatubo sa sukdanan sa 
pagtoo sa mga miyembro para ipakita ang 
Iyang himaya ngadto sa tibuok kalibutan 
pinaagi sa santuwaryo nga itukod sa Iyang 
balaang mga anak. Pinaagi ining matahum og 

makapahimuot nga santuwaryo nga gitukod 
ubos sa ngalan sa Manmin, maipakita gyud 
ang kahimayaan sa Diyos og daghang mga 
kalag ang makaangkon sa kaluwasan ining 
naghinapos nga panahon.

4. Gahum (Juan 11:41-44)
Sa Juan 11 atong mabasa ang hitabo nga 

gibanhaw ni Hesus ang patay’ng lawas ni 
Lazaro. Kon naay makapabanhaw sa patay 
gumikan sa gahum, kini nagpasabot nga 
siya makahimo sa kausaban sa kaugalingong 
kabubut-on sa tawong buhi og tungod ini 
daghang kalag ang makadawat sa kaluwasan. 
Sama nga si Hesus nibanhaw sa patay nga 
tawo pinaagi sa pagpagawas sa original nga 
tingog, ang Diyos ni giya sa Manmin Central 
Church para sa pagpagawas sa original nga 
tingog pinaagi sa magbalantay. Sa bag-ong tuig 
ang original nga tingog mo lanog og ang lihok 
sa pagpamuhat matinguhaong mohikyad. Kini 
mo giya sa daghang katawhan sa kalibutan 
ngadto sa dalan sa kaluwasan og sa mga 
miyembro ngadto sa Bag-o nga Hesrusalem.

Ang Nagdilaab nga Gugma sa Diyos ngadto sa mga 
Kalag Mabati sa Manmin’s Four Vision ining tuig 2013



2 Ang Pulong sa Kinabuhi

Sa atong pagka Kristohanon, sa atong 
kahibalo nga si Hesu Kristo Manluluwas sa 
katawhan, og sa atong kasayuran nga naay 
langit og impyerno, dili kini makahatag nato 
sa ka luwasan ; ang k inabuhing dayon 
maangkon lang nato kon kita mokaon sa unod 
og moinom sa dugo sa Anak sa Tawo.

Tungod ini si Hesus niingon nato sa Juan 
6:53, “Kon dili kamo mokaon sa unod sa 
Anak sa Tawo og moinom sa iyang dugo, dili 
kamo makabaton og kinabuhi”, og ang maong 
kinabuhing dayon posible lang pinaagi sa 
pagkaon sa unod og pag-inom sa dugo sa 
Anak sa Tawo.

Unsaon nato pagkaon sa unod og pag-inom 
sa dugo sa Anak sa Tawo? 

1. Ang atong Dughan Mapuno sa 
Kamatuoran kon Atong himoong Pan ang 
Unod sa Anak sa Tawo, nga mao ang 
Pulong sa Diyos

Sama nga kita nagkinahanglan og pagkaon 
og tubig para sa pag alima sa atong kinabuhi, 
ang pagkaon sa unod sa Anak sa Tawo og ang 
paghimo og pan niini, gikinahanglan sad nato. 
Sa laktod nga pagka sulti, dili lang nato 
pundokon ang kaalam mahitungod sa Diyos 
pinaagi sa matinguhaong pagpaminaw og 
pagbasa sa Iyang Pulong, ang Pulong 
gikinahanglan nga atong himoong pan para 
masilsil sa atong dughan.

Unsa ang kalahian sa “paghimog pan sa 
Pulong sa Diyos diha sa dughan” og ang 
“pagtukod og pagpundok sa Iyang Pulong isip 
kaalam”? Ang tanang impormasyon nga 
g i p a m u n d o k d i h a s a u t o k m a h i m o n g 
makalimtan, og tungod kita “nahibalo” nga 
ang matuod dili kasigurohan nga kita mohimo 
niana og kita magpakabuhi pinasubay sa 
matuod.

Dili lang nato memoryahon ang Bibliya sa 
atong ngabil apan ato usab nga palandungon. 
Sama pananglitan, kon mo ingon ta nga atong 
himuong pan ang Pulong sa Diyos sa Mateo 
5:44 – “Higugmaa ang imong kaaway og 
iampo ang nagbiay-biay nimo” – ato gyud 
ning himuon sa atong kinabuhi.

Kon ang kaaway mohimo’g daotan og 
magbiay-biay nato, pinasubay sa Pulong sa 
Diyos, ato gyud siyang higugmaon og gani 
iampo pa. kon atong lang taguan ang sugo sa 
Diyos sa atong ulo isip kahibalo, ang atong 

dughan magka problema lang og posible pa 
nga magdumot t a sa uban , nga maoy 
hinungdan nga balosan nato og daotan ang 
daotan. Apan kon atong himoon og pan kining 
maong sugo sa Diyos, ang gugma og grasya 
manaligdig diha kanato.

Sa atong paghimo og pan sa unod sa Anak 
sa Tawo, ang ngitngit nga kasingkasing nga 
naduhing sa mga bakak mag anam og kausab 
ngadto sa tin-aw og limpyo nga kasingkasing. 
Sa atong pagsige og himo og pan sa gugma og 
sa pagkalunsay, atong mapapahawa ang 
kasilag og kasuko og kon atong ipadayon ang 
paghimo og pan sa pagpaubos , a tong 
mapahawa ang pagka arogante.

2. Ang Pagkaon sa Unod sa Anak sa 
Tawo Gikinahanglan nga Inubanan kini sa 
Pag-inom sa Dugo sa Anak sa Tawo

Ang paghimo nato og pan sa Pulong sa 
Diyos nagkinahanglan dili lang sa pagsabot sa 
Pulong pinaagi sa inspirasyon sa Espiritu 
Santo, apan kinahanglan sad nga madawat ang 
g rasya og kusog sa Diyos p inaag i sa 
mainitong nga pag-ampo. Og ining tungora 
ang pag paningkamot sa matag usa nga motoo 
sa Pulong og mohimo ini, kini mao ang pag-
inom sa dugo sa Anak sa Tawo.

Mao nga ang, “pag-inom sa Dugo sa Anak 
sa Tawo” nagpasabot sa pagbuhat niini sa 
pagtoo og pagsalig sa Pulong sa Diyos. Kay 
bisan pa man naghatag ta og dakong higayon 
og kahago para sa Diyos, makapamalandong, 
og sa init nga mga pag-ampo, ang tanan 
kawang lang kung dili nato buhaton ang atong 
nadungog, gipamalandong, og giampo.

Ang Pulong sa Diyos mabahin sa upat nga 
kategor iya . Mahimo s i lang “Taguan”, 
“Ilabay”, “Buhaton”, og “Dili buhaton”, og 
atong tumanon og himuon ang matag usa 
kanila. Kung dili ta mag masinugtanon, dili 
nato ma eksperyensya ang lihok sa Diyos og 
kon dili nato kini pangunayan nga maka 
eksperyensya sa lihok sa Diyos, dili kita 
makapatubo sa atong pagtoo diha sa atong 
kahibalo.

Santiago 2:22 nag-ingon, “Busa klaro kaayo 
nga ang iyang pagtoo giubanan sa mga buhat 
og ang iyang pagtoo nahingpit pinaagi sa 
iyang mga buhat.” Anha pa nga kon atong 
ipakita sa Diyos ang pagtoo pinaaagi sa buhat, 
mausab og mahimo kining espirituwal nga 

pagtoo. Kay bisan naa kay pagtoo nga sama 
ka gamay sa liso sa mustasa sa pinasugdan, 
kon imong perming ipakita sa Diyos ang 
imong pagtoo pinaagi sa buhat, itugot kana sa 
Diyos nga ikaw maka eksperyensya sa Iyang 
grasya og gahum. Og Iyang himuon nga ang 
imong pagtoo molambo.

Kon mosalig kita sa Pulong as Diyos og mo 
sunod ini kada higayon sa atong kinabuhi 
atong “makab-ot ang gitas-ong sukdanan nga 
nahisakop sa kinatibuk-an ni Kristo” (Efeso 
4:13) og tibuok nga mahimong pan ang 
Pulong sa Diyos diha sa atong dughan.

Sa laing bahin, kon dili nato buhaton ang 
mga sugo sa Diyos bisan pa og naa tay pagtoo 
sama sa liso sa mustasa human maka dawat sa 
Espiritu Santo, dili ta maka angkon sa 
espirituwal nga eksperyensya og ang atong 
kasingkasing dili mausab. Atong bantayan nga 
naay uyamot nga hitabo nga makawatan pa 
gani ta sa atong pagtoo og ang tanan mahanaw 
diha sa pagtoo, gi-awhag ko kamo nga 
insaktuhon ang inyong pagtoo pinaagi sa pag-
inom sa dugo sa Anak sa Tawo. 

3. Ang Pagtoo nga Walay Binuhatan 
Patay

A n g  D i y o s  n i s a a d  n a t o  n g a  k o n 
magpakabuhi ta sa Iyang Pulong, ang atong 
kinabuhi iyang panalanginan apil na ang 
umaabot natong kinabuhi. Og kon mosalig 
lang ta sa Diyos sa tanang panahon sa atong 
kinabuhi pinaagi sa pagtoo, Siya nisaad nato 
nga iyang sulbaron ang tanan natong mga 
problema.

Kon ikaw ni salig sa mga panaad sa Diyos, 
kinahanglan nga ang imong pagtoo inubanan 
sa angay nga buhaton. Pananglitan naay 
nisaad nimo og bahandi nga nagkantidad og 
minilyon nga dolyar tua sa Washington D.C., 
kon lakwon gikan sa New York City, tingali 
ang gilay-on nga moabot sa 331 ka kilometro 
(mga 206 miles). Kon gusto gyud nimong 
maangkon ang bahandi og kon ang tawo nga 
nisulti nimo kasaligan, molakaw ka gikan sa 
New York hangtod sa Washington.

T u n g o d  i n i ,  a n g  S a n t i a g o  2 : 2 6 
nagpahinumdom nato nga “ang pagtoo nga 
walay binuhatan patay.” Daghang tawo mo 
angkon nga “nitoo ko sa Diyos labaw’ng 
makagagahum”, apan tungod kay dili sila bug-
os nga nitoo, dili nila maipakita ang klase sa 

pagtoo nga inubanan sa buhat. Sama sa atong 
nakit-an sa Pulong sa Diyos. Nga ang 
espirituhanong pagtoo lang nga inubanan sa 
buhat ang makahatag nato og kaluwasan, mga 
panalangin gikan sa Dyios, og tubag sa atong 
mga pag-ampo.

Ang uban mo kutlo sa Roma 10:13 nga nag-
ingon, “Kinsa katong mosangpit sa Ginoo 
maluwas,” makig lalis nga bisan ang tawong 
nagpakabuhi sa sala maluwas, og mo sulay sa 
pag pangatarunggan sa ilang mga daotang 
binuhatan. Apan kining bersikuloha simbolo 
sa walay kinutubang gugma sa Diyos nga mo 
luwas sa mga makasasala pinaagi ni Hesu 
Kr is to og d i l i gyud k in i gami ton nga 
kapasikaran para sa mga daotan og binuhatan.

Ang Pulong sa Diyos permanente og naa 
gyuy kaparis, ato gyung tan-awon ang kada 
bersikulo diha sa Bibliya og ang kinatubuk-
ang kahulugan og pinaagi lang sa inspirasyon 
sa Espiritu Santo atong makuha ang insaktong 
pasabot sa Bibliya. Sa Roma 10:9-10 nag-
ingon, “Maluwas ka kon ipahayag mo nga si 
Hesus mao ang Ginoo, og sa kinasingkasing 
motoo ka nga gibanhaw siya sa Diyos, gihimo 
kitang matarong sa Diyos kay nagtoo man kita 
sa kinasingkasing gayud og naluwas kita kay 
gipahayag man nato kini.” Ang Roma 10:13 
nipasabot sa mga tawong niangkon, og niabot 
sa pagka matarong, mao lang ang mo resulta 
sa kaluwasan.

Unsa man unya dinha ang gipasabot sa pag-
ingon sa Bibliya kanato nga, “Kung sa 
kinasingkasing ang tawo magtoo, mo sangpot 
kini sa pagkamatarong”? Atong mabasa sa 
Roma 2:13, “Kay dili pinaagi sa pagpamati sa 
Ba laod nga ang mga tawo mahimong 
matarong atubangan sa Diyos, kondili pinaagi 
sa pagbuhat sa gisugo sa Balaod.” Kung 
kinasingkasing kitang motoo sa Pulong sa 
Diyos nga atong nadungog, magpakabuhi 
subay sa Iyang mga Pulong, kini ang motugot 
k a n a t o  a r o n  k i t a  “ m o  r e s u l t a  s a 
pagkamatarong.”

Mga kaigsoonan ko diha ni Kristo, pinaagi 
sa pagkugi og kaon sa unod og pag-inom sa 
dugo sa Anak sa Tawo, maayo unta nga ang 
matag usa kaninyo makapahimuot sa Diyos 
nga naay klase sa pagtoo nga inubanan sa 
buhat og ang kada panghitabo sa inyong 
kinabuhi malamboon, sa ngalan sa atong 
Ginoong Hesu Kristo ako nag-anpo!

Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee

Kinabuhing Dayon (2):
Ang Pagkaon sa Unod og ang Pag-inom sa 

Dugo sa Anak sa Tawo (2)
“Si Hesus niingon, ‘Sultihan ko kamo, kung dili kamo mokaon sa unod sa Anak sa Tawo og dili moinom sa iyang dugo, “Si Hesus niingon, ‘Sultihan ko kamo, kung dili kamo mokaon sa unod sa Anak sa Tawo og dili moinom sa iyang dugo, 

dili kamo makabaton og kinabuhi. Ang mokaon sa akong unod og ang moinom sa akong dugo makabaton sa kinabuhing walay katapusan dili kamo makabaton og kinabuhi. Ang mokaon sa akong unod og ang moinom sa akong dugo makabaton sa kinabuhing walay katapusan 
og banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Kay ang akong unod mao ang matuod nga pagkaon og og banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Kay ang akong unod mao ang matuod nga pagkaon og 

ang akong dugo mao ang matuod nga ilimnon.’” (Juan 6:53-55)ang akong dugo mao ang matuod nga ilimnon.’” (Juan 6:53-55)
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Han’ay sa “Ang Mensahe sa Krus” – (24)

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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◈ Daghang mga anghel
Ang mga anghel nga gihimo sa Diyos daghan og dili 

maihap. Ang kalibutan nga nahimutangan sa mga anghel 
gipahimutang pag-ayo og hapsay pa sa bisan unsang 
organisasyon dinhi sa kalibutan. Ang mga mando gihimo 
gyud nila og molihok sila ubos sa sugo sa ilang dako.

Ang arkanghel maoy leder sa mga grupo sa mga anghel 
og tugbang ang gidaghanon sa mga nangalagad sa nasyonal 
nga pang gobyernong departamento aning kalibutana. Ang 
arkanghel maoy isip kamot, mata, tiil og mga dalunggan sa 
Diyos, og sila ang maniid sa kada lugar. Ilang madawat ang 
derektang sugo gikan sa Diyos, og mo report sila ngadto 
Niya. Gawas sa mga arkanghel naa pay mga anghel.

Atong ma eksampol si arkanghel Gabriel nga naghatod 
sa mensahe sa Diyos nga nagdala sa importanteng sulod 
sama sa tubag sa mga dagkong mga pag-ampo, o rebelasyon 
mahitungod sa umaabot (Lucas 1:19, 26; Daniel 9:21-23). 
Si arkanghel Miguel nga mao ang Commanding General sa 
mga kasundalohan sa Langit. Si Miguel nag una sa gubat 
batok sa daotang espiritu, og usahay siya mismo mo guba sa 
kusog sa kangitngit (Gipadayag 12:7-8; Daniel 10:13-14).

Naa say daghang klase sa anghel: anghel nga mo protekta 
sa tawo sa kadaotan (Daniel 6:22; Buhat 12); mga anghel 
nga modala sa kahumut sa atong mga pag-ampo ngadto sa 
trono sa Diyos (Gipadayag 8:3-4); gamhanang mga anghel 
(Gipadayag 10:1, 18:21); mga anghel nga magdala sa 
hustisya sa Diyos ( 2 Samuel 24:16); heavenly hosts (Salmo 
103:21; Lucas 2:13); mga anghel nga mangalagad sa mga 
anak sa Diyos (Hebreo 1:14); og ang mga anghel nga maoy 
mosulat sa tanang mga gisulti og lihok sa tawo sa Langit 
(Mateo 18:10). 

 

◈ Si Arkanghel Gabriel nga nagpahibalo sa 
Pagkatawo ni Hesus

Lucas 1:26-38 nagsaysay nga si arkanghel Gabriel 
gipadala sa Diyos ngadto ni Berhen Maria og nagpahibalo 
sa pagkatawo ni Hesus.

Si Gabriel nipakita kang Maria nga nagpuyo sa siyudad sa 
Galilea, sa Nazareth og niingon, “Ayaw kahadlok, magsabak 
og manganak ka og usa ka batang lalake og nganlan mo 
siyag Hesus.” Niingon si Maria, “Unsaon man pagkahimo 
ini?” tungod kay siya berhen og kaslonon pa lang sila ni 
Jose.

Unya si Gabriel niingon, “Mokunsad nimo ang Espiritu 
Santo og magpabilin ang gahum sa Diyos diha kanimo. 
Tungod ini, ang balaan nga Bata tawgon nga Anak sa 
Diyos.” Iyang gipasabot nga si Maria manamkon og Bata 
pinaagi sa gahum sa Diyos og sa Espiritu Santo. Nitoo si 
Maria og niingon, “Sulogoon ako sa Ginoo. Mahitabo unta 
nako ang imong gisulti.” Mao nga sa ingon ana nga paagi si 
arkanghel Gabriel makadawat og instraksyon gikan sa Diyos 
og mohatod sa mga importanteng mensahe derekta ngadto 
sa mga tawo pinaagi sa iyang pagpakita ngadto kanila.

 

◈ Mga anghel nga mangalagad sa mga magtotoo og 
mo protekta kanila

Naay mga anghel nga mohimo sa ilang mga katungdanan 
ngadto sa espirituwal nga gingharian, og naa say mga anghel 
nga mangalagad sa mga anak sa Diyos aning kalibutana 
(Hebreo 1:14). Kining mga anghela maka protekta lang sa 
ilang agalon kon kini magpuyo diha sa Pulong sa Diyos. Sa 

pagtubo sa ilang pagtoo og sa ilang pag kab-ot sa dughan sa 
espiritu, dako og daghan pang mga anghel ang makahimo sa 
pag protekta nila.

Kining mga anghela makahimo sa pagpakita sa 
nagkalainlaing facial-expressions og batasan basi sa modo 
nga gihatag. Kon ang ilang agalon mo kanta og mga 
pagdayeg og mo sayaw sa kalipay, ang anghel mo sunod sad 
sa kalipay sa agalon. Kon ang agalon mo katawa mao sad 
ang iyang buhaton. Kon maguol ang agalon ang anghel guol 
sad tan-awon og maghinuktok nga mag lingkod. Kon ang 
agalon mag butangbutang og magpatakag esturya ngadto sa 
uban, ang anghel walay lain nga mahimo apan magpalayo 
sa agalon pinasubay sa hustisya a Ginoo. Mo resulta nga sila 
dili maka protekta sa ilang agalon.

◈ Mga anghel nga mohatod sa insenso sa pag-ampo 
sa mga magtotoo

Naay mga anghel nga modawat sa insenso sa imong 
mga pag-ampo (Gipadayag 8:3-4). Nagkalainlaing mga 
anghel ang modawat nagdepende sa gidaghanon sa insenso 
sa imong mga pag-ampo nga gikan sa imong dughan nga 
pagadawaton sa Diyos. Kining mga insenso sa pag-ampo 
pundokon ngadto sa golden-censer. Ang nakataas nga 
rango sa anghel modala aning maong golden-censer ngadto 
sa hangin, og itunol ngadto sa anghel nga mas nakataas 
og rango. Unya, ang arkanghel nga na distino modala sa 
kahumot sa pag-ampo ngadto sa dako nga censer sa golden-
altar atubangan sa Diyos.

◈ Mga anghel nga mosuwat sa kada hunahuna, 
dughan, pulong og aksyon sa tawo

Sa Langit naay anghel nga na distino sa kada tawo sa 
kalibutan. Kanang anghela mo suwat sa kada pulong og 
lihok sa kada tawo. Ila kining detalye nga isuwat. Detalye 
nila kining i-report ngadto sa arkanghel. Unya ila kining 
i-report ngadto sa nakataas nga arkanghel pinasubay sa han-
ay sa kada detalye. Ngadto na usab sa lain pang arkanghel. 
Unya ang maong report ibutang ngadto sa golden-censer sa 
trono sa Diyos (Mateo 18:10). Ang Diyos makapangita sa 
tanang tawo tungod sa mga trabaho sa mga anghel.

◈ Mga anghel nga hapit mahisama sa mga tawo ang 
porma

Ang anghel sama ra gyud sa tawo ang porma gawas 
lang sa ilang mga pako (Marcos 16:5; Juan 20:12; Buhat 
1:10-11). Apan, pinasubay sa ilang mga trabaho, sila naay 
porma og kalainan, naay babaye og naay lalake. Sama 
pananglitan, nga kung naay anghel nga ang trabaho sama 
sa army-general, ang porma ini lalake. Ang babaye nga 
porma angayan sa pagkanta og pagsayaw. Apan wala kini 
magpasabot nga naay anghel nga porma og lalake nga dili 
makahimo sa pagsayaw.

Ang timailhan sa mga anghel managlahi pinasubay 
sa ilang katungdanan. Sama panaglitan, ang anghel nga 
mokanta og mo sayaw kasagaran sayon nga mo katawa. Ang 
ubang anghel magduwa, og maayo silang magpakatawa. Sa 
laing bahin, ang anghel nga naay katungdanan isip security-
guard dili mo katawa. Sa samang paagi, naay mga anghel 
nga gihatagan og talagsaong katungod sa espirituwal nga 
gingharian, apan naay lain pang mga anghel nga nangalagad 
sa mga anak sa Diyos dinhi sa kalibutan.

Si Arkanghel Gabriel, nga Mao ang Nipahibalo sa Pagkatawo 
ni Hesus, og ang mga Buhat sa Uban pang mga Anghel

Ang D iyos sa gugma nagp lano sa ‘human 
cultivation’ para magpahimulos sa tinuod nga kalipay 
og makig ambit sa gugma uban sa Iyang mga anak 
nga naningkamot sa pagsunod kaniya, ngadto sa 
maanindot nga Langit og Iyang gihimo ang tanan nga 
gipanginahanglan para mahimo ang maong plano. 
Uban sa iyang gipanghimo mao ang mga spiritual-
being sama sa mga anghel og cherubim nga maoy 
mo tabang sa lihok sa Diyos. Sa pag selebrar sa 
Pasko, atong tukibon kon unsa ang buhat sa mga 
anghel para sa human-cultivation. Sa pagtukib atong 
isilsil ang gugma sa Diyos Magbubuhat ngari kanato.
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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 Crystal 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

Giovanna Pando (Peru Manmin Church)

“Human sa Pagbutang og Muan Sweet Water, ang kakatol 
sa Bagulbagul og ang Nanagdugo nga Nana Nangawala”

Sayo sa 2012, ang scalp-inflammation ni apektar sa akong 5 
anyos nga anak, si Ana. Nanag nana ang iyang ulo, katol kini 
og sakit. Nag-antos pa gani siya sa pag pangatanggal sa iyang 
buhok. Ang mga doktor niingon nga wala sila mahibalo sa 
hinungdan sa maong sakit. Nag-inom siya og tambal apan ang 

sintoma sa nana og kakatol ni grabe.
Naay magtoo sa Peru Manmin Church nga ni tambag 

nako nga pagamiton ko sa Muan Sweet Water. Niingon 
siya nga ang akong anak maayo kon mogamit ko ini nga 
naay pagtoo. (Ang Muan Sweet Water, tubig nga naay 
gahum sa Diyos og kini tubig nga parat gikan sa dagat 
nga nahimong tam-is nga tubig pinaagi sa pag-ampo ni 
Dr. Jaerock Lee)

Nag-ampo ko og maayo og nibutang sa Muan Sweet Water ngadto 
sa ulo sa akong anak. Pagka human ang mga nana milagrong nanga 
wala og ang mga kugan sa iyang bagulbagul nanga wagtang. Unom 
ka adlaw pagka human ato, nalimpyo na kini og karon ang buhok 
nanubo na. Hallelujah! 

Hunyo 2006, sa katapusan nakalabang ko 
sa utlanan sa North Korea human sa daghang 
kalisdanan, gikan sa China og Thailand. nakaabot 
gyud ko sa South Korea. Ang grasya sa Diyos 
ang nagtugot nako nga maabot ko dinhi sa 
yuta nga naay kagawasan. Sugod nga nia nako 
dinhi nagpakabuhi ko pinaagi sa penansyal nga 
suporta sa gobyerno, sa walay kalisdanan. Wala 
sad ko maglisod og pakig uyon sa bag-o nga 
nahimutangan.

Hunyo 2008, naay kausaban sa akong kinabuhi 
human sa pagka menyo nako og usab ngadto 
sa usa ka North Korean- refugee. Sa dihang 
nagpa rehistro ko sa Manmin Central Church 
ubos sa giya sa amigo sa akong bana. Sa akong 
pagparehistro akong nadawat ang testimonyal nga 
libro ni Dr. Jaerock Lee ang, ‘Tasting Eternal Life 
before Death’. Ako kining gihuman og basa og 
natandog kaayo ko.

Pagkahuman, nagsugod ko og ‘summarize’ 
sa mga libro ni Dr. Lee, The Message of the 
Cross, The Measure of Faith, Heaven I & II, og 
Hell. Akong nabate ang gugma sa Diyos tungod 
kay tungod nila akong nabati ang dughan og 
kabubut-on sa Diyos og ang akong pagtoo nitubo. 
Malipayon kaayo ko sa akong kristohanong 
kinabuhi. Sa kinaugalingon, ang ‘Love of the 
Lord Mission’, ang misyon nga inapilan sa 
mga North Korean-refugee sa Manmin Central 
Church, naghatag nako og dakong tabang saakong 
kristohanong kinabuhi. Ang gugma og didikasyon 
ni Dr. Lee ngari namo espesyal kaayo.

Dihay panahon nga nangatol og nagsakit ang 
akong mata. Perming naay dugo nga mo lunok og 
nag milamila ni. Dili ko kakita og tarong bisan og 
mag antepara. Sa katapusan, ang doktor niingon 
nga naa koy katarak og operahanan kini. Apan 
gusto nakong madawat ang kaayohan tungod sa 
pagtoo diha sa Special Divine Healing Meeting 
nga gihimo ni Dr. Jaerock Lee. Ako kining 

gipangandaman pinaagi sa pag-ampo.
Hunyo 10, 2011, sa miting gibutang ni Dr. 

Lee ngari sa akong mata ang iyang kamot. Unya, 
ang init nga kahayag nikislap ngari nako. Ang 
akong panan-aw ni ngitngit og ni hanap. Apan 
kahibulongan, human sa pag-ampo makakita 
na dayon ko og klaro! Karon naa nakoy maayo 
nga panan-aw sa akong duha ka mata: 20/20. 
Karon maka pasulod nako og hilo sa dagum og 
maka basa nako bisan ako 70 anyos na. Adtong 
adlawa sa akong pagkaayo, nadawat sad nako ang 
kaayohan sa after-effects sa akong nanglabay nga 
operasyon sa tuhod og apil na sa pagkaayo ang 
akong high blood pressure.

Para pagsukli sa grasya sa Diyos, nagsulat ko 
og akong libro ‘Book of Faithfulness’. Naa koy 
lista sa akong mga nahimo para niya. Natural 
nalang para nako kon unsa man ang akong 
mahimo para sa Iyang gingharian. Sugod Hulyo 
2012, nagsulay ko og ebanghelyo sa mga tawo 
pinaagi sa pagpanghatag og 1,500 ka kopya sa 
Manmin News. Malipayon kaayo ko kay akong 
nakaila ang buhi nga Diyos og akong naangkon 
ang kagawasan pinaagi  sa  Iyang gugma. 
Kinasingkasing ko nga nagpasalamat sa Ginoo 
nga ni sapnay nako uban sa iyang init nga gugma 
og ni Dr. Lee nga ni giya nako sa dalan sa mga 
panalangin uban ang pulong sa kinabuhi.

Ang akong asawa og ako kristohanon sulod sa 40 katuig og matinud-
anong nagsilbi sa among simbahan sa among kinaugalingong paagi. 
Nag-ampo og namalandong mi sa Pulong sulod sa dugay nang 
panahon. Apan ang akong tibuok kinabuhi nausab sa dihang nagsugod 
mi og tambong sa Hainaut Manmin Church nga gipangalagaran ni 
Missionary Christina Roh.

Bag-ohay lang, akong nabasa ang libro ni Dr. Lee ang The Message 
of the Cross. Pinaagi ini akong klarong nasabtan ang kapangandaman 
sa kaluwasan pinaagi ni Hesu Kristo. Sa pagpamati sa gugma sa Diyos 
og sa Ginoo ang akong pagtoo nitubo.

Na-operahan ko og kaduha sa kasingkasing og perming naka 
‘respirator’ 24-oras tungod sa pagka kuwang sa pulmonary-function. 
Taas kaayo ang akong blood-sugar og cholesterol, mao nga mag 
insulin-shot ko kaduha matag adlaw. Nobyembre 16, 2012, nagpada 
ko og prayer-request sa Manmin Central Church pinaagi sa internet. 
Og akong nadawat ang mga pag-ampo ni Dr. Lee atol sa Friday All-
Nigth Service.

Dako gyud kaayong kahibulongan nga human sa pag-ampo wala 
gyud koy problema bisan pa gani og dili ko mogamit sa akong 
‘respirator’. Ang akong medical-test nagpakita nga ang akong 
‘hemoglobin’ A1c level niubos gikan sa 8.0 ngadto sa 6.1 og ang akong 
cholesterol niubos ngadto sa normal. Ang dugo nalimpyo sama sa dugo 
sa mga batan-on. Ang akong pulmonary-function na normal. Akong 
pasalamatan og himayaon ang Diyos Trinidad nga nanalangin nako sa 
espiritu og lawas.

Mr. Pierre Blat   
(Hainaut  Manmin Church sa Belgium)

“Naayo ko og ang Akong Kinabuhi 
Nausab Pinaagi sa Space-and-time 

Transceding Prayer”

“Sa South Korea Akong Nakaila ang Diyos nga 
Nagpalingkawas Nako! Kini sama sa Langit”

Deaconesa Hyanggi Oh (Pseudonym, Ang Love of the Lord Mission)

Mr. Pierre Blat og ang iyang asawa Mrs. Aline Blat 


