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Niadtong unang adlaw sa pag-abli sa GCN TV ang masidlakon 
nga krus nipakita diha sa panganud tungod sa Empire State 

Building, nahimutangan sa transmitters sa GCN TV.

Karon, ang mga tawo nagpuyo sa 
pinaka ‘hi-speed multimedia’ nga 
panahon gamit ang mga satellite, cable 
broadcasters, public networks, IP TV, 
og mobile broadcasting gamit ang 
mga smart-phones. Ang mga paagi 
nagkalain-lain, og ang mga programa 
nagkadaghan, mao nga dili sayon para 
sa manan-aw ang pagpangita o pagpili 
og programa nga naay taas nga kalidad 
og mapuslanon.

Ang ‘producer’ mo dala sa katawhan 
ngadto sa kaluwasan, sagradong 
kaayohan, kausaban, mga panalangin 
panahon sa pag sibya. Ang GCN 
TV nagpakatag sa gugma og gahum 
sa Diyos.  Ang GCN TV (Board 
Chairman: Dr. Jaerock Lee, Website: 
www.gcntv.org), maoy Christian 
broadcasting network nga gitukod para 
lang sa kahimayaan sa Diyos Trinidad, 
og aron maipakatag ang ebanghelyo sa 
tanang tawo sa tanang nasod.

Ang GCN TV nibubo sa tinuod nga 
kahayag niadtong nia aning kalibutana 

nga nag-antos sa mga sakit og mga 
problema. Og ila sad nga gi proklama 
ang daghang gamhanang lihok nga 
nagpamatuud sa buhi nga Diyos og ni 
Hesu Kristo nga atong Manluluwas.

Ang GCN TV naghatag sa mga 
manan-away og lapad nga matang 
sa nagkalain-laing programa: Ang 
mga programa ni Dr. Jaerock Lee 
sama sa ‘Words of Life’, ‘The Secret 
of  Power ’ ,  og ‘Original  Voice’ 
nga nagsaksi  sa pagkatinuud sa 
Bibliya pinaagi sa mga mabulukong 
panghimatuud. Si Pastor Soojin Lee 
naa say mga semon sa GCN TV 
sama sa ‘I Will Do It’, og ‘Praise and 
Worship’ nga nagpakita sa katahum sa 
langit pinaagi sa taas nga kalidad nga 
pasundayag sa cultural-arts.

Dugang pa, ang GCN TV hitso sa 
daghang nagkalain-laing sistema sa 
sinultihan sama sa Korean, English, 
Spanish, Russian, French, og Urdu nga 
mga linguwahe. Tungod ini ang mga 
manan-away gikan sa nagkalain-laing 

nasod dili ma problema sa pagsabot.
Ang pinaka nindot ilang nindot nga 

mga programa mao ang ‘Word of Life’ 
ni Dr. Jaerock Lee og ang iyang main 
sermon sama sa ‘The Message of the 
Cross’, ‘The Measure of Faith’, Heaven’, 
‘Hell’, ‘Nine Fruits of the Spirit’, og 
‘The Love Chapter’ napagawas sad og 
madungog world-wide.

Agig preparasyon para sa pagbalhin 
sa digital nga telebisyon nga gihimo 
adtong Enero 1, 2013, ang GCN TV 
nagsugod og pagawas sa mga sermon 
nga programa gamit ang HD (High-
defi nition) nga teknolohiya. Ang ilang 
HD nga mga programa binalik-balik 
gyud og tan-aw, og pinaagi sa sermon 
ni Dr. Lee, sa kinaugalingon, og ang 
‘Prayer for the Sick’ nga gisibya 3x/
day, daghang mga tawo nakadawat 
n i  H e s u  K r i s t o  o g  n a h i m o n g 
Kristohanon, og naka eksperyensya sa 
gahum sa Diyos.

Labot pa, ang mga manan-aw maka 
apil sa tanang klase sa serbisyo sa 

Manmin Central Church og sa Daniel 
Prayer Meeting sa samang oras, ang 
ilang mga programa modangat pinaagi 
sa mobile-web service. Abli 24 oras 
matag adlaw para sa nag gamit og 
smart phone sa m.gcntv.org.

Ang GCN TV nagtukod og nakig 
tinabangay sa iladong mga magsisibya 
sa kalibutan sama sa NRB Network, 
Enlance, Rodnoy TBN, og CNL. 
Pinaagi sa pampublikong TV stations, 
satellite og cable TV ang ilang mga 
programa masibya sa kahanginan sa 
gibana-bana nga 170 ka mga nasod. 
Mao nga ang mga tawo maka tan-
aw bisan unsang orasa og bisan asa 
dapita. Manghinaut mi nga daghang 
tawo ang manan-aw sa tinguha nga 
tubagon sa Diyos og mahatagan sa 
mga panalangin ining tuig, 2013.

Niadtong unang adlaw sa pag-abli 
sa GCN TV ang masidlakon nga krus 
nipakita diha sa panganud tungod sa 
Empire State Building, nahimutangan 
sa transmitters sa GCN TV.

GCN TV, sa Imong Pagpaduol 
Molambo ang Imong Kalag!
Ang Christian TV para sa Manan-away sa 170 ka mga Nasod
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1. “Manmin Central Church” nagatuo nga ang Bibliya mao ang gininhawang   
 pulong sa Diyos, perpekto og walay sipyat.
2. “Manmin Central Church” nagatuo sa panaghiusa’ng lihok sa Diyos nga   
 Trinidad: Diyos nga Balaang Amahan, Diyos nga Balaang Anak, og Diyos nga   
 Balaang Espiritu Santo.
3. “Manmin Central Church” nagatuo nga kita mapasaylo sa atong mga kasal-anan   
 pinaagi lamang sa dugo ni Hesu Kristo.
4. “Manmin Central Church” nagatuo sa pagkabanhaw og pagkayab ni Hesu Kristo,   
 sa Iyang ika duhang pagbalik, panahon sa kalipay og ang Lanigt nga walay katapusan. 

5.  Mga Miyembro sa “Manmin Central Church” ni angkon sa ilang pagtuo diha sa      
“The Apostles’ Creed”, sila nagatuo sa unod sa mga pulong nahisulat niini.

“Ang Diyos mismo ang naghatag sa kinabuhi og ginhawa sa tawo og sa tanang 
butang” (Buhat 17:25).
“Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya kay dinhi sa kalibotan wala nay 
laing ngalan nga gihatag sa Diyos ngadto sa katawhan nga maoy makaluwas 
kanato” (Buhat 4:12).
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Ang Diyos gugma, mao nga siya 
nagtinguha sa tanang tawo, nga naay 
gidaghanon sobra sa 7 ka bilyon, nga 
makadungog sa pagka balaan sa ebanghelyo, 
makaangkon sa kaluwasan og makahibalo 
sa matuud. Kining maong panglantaw para 
sa naghinapos nga panahon nag tumbok 
sa plano sa Diyos nga gustong mo giya sa 
daghang tawo ngadto sa kaluwasan. Karong 
2013 unsa man ang atong angayan nga 
buhaton para nga ang atong kasingkasing 
kompletong makatuman sa pag pangandam 
para sa end-time?

1. Ang gugma sa Diyos nga naa 
sa ngalan nga ‘Manmin’

Ang Diyos Amahan gustong mo pahibalo 
sa Iyang dughan para sa pagluwas sa ‘Man-
min’ pasabot ‘tanang nasod’, o ‘tanang ka-
tawhan’ pinaagi ining simbahana. Mao nga 
iya ning ginganlan og ‘Manmin Church’. 
Sugod sa akong pagsulod sa seminaryo sa 
edad nga 37, nag-andam ko para sa pag-abli 
sa simbahan bisan sa unang tuig pa lang sa 
kolehiyo. Espesyal gyud nakong gi-ampo 
sa Diyos aron siya mismo ang mohimo og 
ngalan sa akong simbahan. Human sa tulo 
ka tuig, dili dugay sulod sa akong pagugod 
aning simbahana, ang Diyos nihatag nako 
og tubag. Ang Diyos niingon, “Nganli ang 

simbahan og ‘Manmin Church’”.
Para sa pagtuman sa Iyang pagpangandam 

para sa end-time, kining maong simbahan 
Iyang gipahimutang og gi nganla’g ‘Manmin 
Church’ apan kay nangandoy man mi og 
daghang sanga nga simbahan, amo ning gi-
usab og ‘Manmin Central Church’. Og karon 
kaning simbahana naa nay mga 10,000 ka 
mga sanga og nakig-ubang simbahan.

Ang dakong kapangandaman sa pagluwas 
dili lang sa mga miyembro sa Manmin, apan 
sa tanang tawo sa kalibutan. Karon ang pa-
nahon sa dakong pagkugi para ihikyad ang 
pagpangandam para sa end-time nga dugay 
rang tinipigan diha sa Iyang dughan. Gani sa 
pagkakaron nagpadayon ang Diyos sa tanang 
kapangandaman. Sa dakong pagkugi aron 
ma hikyad kining maong pagpangandam al-
ang sa kaluwasan sa tanan maayong sugdan 
ang dakong espirituhanong panag sangka.

Ang takus nga heneral maghimo og 
maayong pagpangandam sa dili pa ang 
gubat. Kinahanglan nga imong unahon og 
andam ang maayong hinagiban. Og well-
trained gyud ang imong mga sundalo og 
hanas sila sa pag gamit sa ilang hinagiban. 
Kinahanglan sad nga sila daling makasabot 
sa lihok sa kaaway. Labaw sa tanan, andam 
silang motuman sa mando sa nakataas nga 
opisyal. Kini mao ang paghimo sa disiplina 
sa militar. Labaw sa tanan, ang mga sundalo 

maniguro gyud nga makaangkon sa kad-
aogan. Mao ra usab kini sa espirituwal nga 
panag sangka. Tungod kay ikaw naglaum 
nga makatabang og luwas sa mga kalag, 
imo gyung andamon ang imong kaugalin-
gon (Efeso 6:12-13).

2. Ang preparasyon sa Diyos para 
sa kapangandaman sa end-time

Una, gihitsoan ta sa Diyos sa kinatas-
ang kalidad sa gamiton para sa pagluwas 
sa kalag.

Sa pagluwas sa kalag, unsa man ang 
gikinahanglan nga gamiton? Mao ang ‘pulong 
sa kinabuhi’ nga gisulat sa Efeso 6:17. Ang 
makahasol nga hinagiban nga mo dulot sa 
daotang eskema sa kaaway nga demonyo og 
satanas mao ang ‘Pulong sa Diyos’.

Isip espirituhanong mang gugubat nga 
mo sulong sa espirituwal nga nataran sa 
panggubatan imo gyung panalipdan ang 
imong kaugalingon sa Pulong sa Diyos sa 
espritu. Kini nagpasabot, nga dili lang nimo 
sabton ang Pulong, apan kinahanglan nga 
ikaw magpakabuhi gyud sa Pulong. Og 
dinha pa nga ikaw kampanti og mo sulong 
sa pagpakig sangka nga walay kukahadlok. 
Bisan sa unodnong pagbati, giingon nga 
ang master-swordsman usa ra gyud diha sa 
espada. Ang espirituwal nga manggugubat 

usa ra gyud diha sa espada sa Pulong. 
Ang ‘Pulong sa Diyos’ mao ang ‘pan 

sa kinabuhi’ nga mao ang atong ilawog sa 
mga kalag nga atong luwason. Sa Amos 
8:11 nag-ingon, naa unyay “…panahon nga 
padad-an kog gutom ang nasod, kagutom 
apan dili sa pan og kauhaw dili sa tubig. 
Apan gutomon sila sa pagpaminaw sa 
mensahe sa Ginoo” panahon sa end-time. 
Nagpuasa ko og nag-ampo og maayo 
ngadto sa Diyos, og ang Diyos Amahan 
nihatag aning simbahana sa ‘Fivefold 
Gospel of Holiness’. Iyang abunda nga 
gihatag aning simbahana ang mga pulong 
aron sa pagpalagsik sa mga kalag nga 
kahimatyon og aron sa pagpukaw sa kalag 
aron mag malamboon. 

Dugang pa, Iya usab nga gihatag ang 
‘Gahum’ para sa pagpamatuud sa ‘Fivefold 
Gospel of Holiness’ nga tinuud nga Pulong 
sa Diyos. Kay gihatag man sa Diyos ang 
gahum nga iya sa Diyos, makahimo ko sa 
pagpakita sa daghang nga timailhan og mga 
kahibulongan. Pun-an pa, nga ang kaning 
simbahana mainitong mag-ampo og naay 
maabi-abihong pagdayeg nga aron ang mga 
kalag nga naluwas na magpabiling puno 
sa Espiritu Santo og aron ang ilang pagtoo 
motubo. Dugang pa, kining simbahana 
nagsugod na sa misyon sa kalibutan pinaagi 
sa 12 ka Overseas-crusade og sa 3 katuig 

Kapangandaman para sa End-Time
“Buot sa Diyos nga maluwas ang tanang tawo og mahibalo sa kamatuuran” (1 Timoteo 2:4).

2000 Uganda Holy Gospel Crusade nga 2000 Uganda Holy Gospel Crusade nga 
gi-report sa CNNgi-report sa CNN

2000 Nagoya Miracle Convention 2000 Pakistan United Crusade 2001 Kenya Holy Gospel Crusade 2001 Philippine United Crusade

Nagpasiugda sa mga krusada sa lain laing lugar dinhi 
sa kalibutan, si Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee ni saksi sa 
pagkatinuud sa Bibliya og ni proklama nga ang Diyos Magbubuhat 
buhi og si Hesu Kristo lang ang atong Manluluwas.

Pinaagi sa iyang pag-ampo, ang buta nakakita, ang bungol 
naka dunggog, ang amang naka sulti, ang bakol naka lakaw og 
niambak. Og ang tanang klase sa mga sakit nangaayo apil na 
ang kanser og AIDS. Ang iyang mga pag-ampo maka pa hunong 
sa bagyo og makapa uwan niadtong mga nasod nga nag-antos 
sa tumang kauga. Daghan ang mga kahibulongang timailhan, 
og mga gamhanang lihok nga nanga hitabo, nga diin ang Diyos 
gipasidunggan.

Si Dr. Jaerock Lee ni proklamar sa tibuok 
kalibutan nga ang Diyos Magbubuhat buhi og si 

Hesu Kristo lang ang atong Manluluwas.
Timailhan, kahibulongan og gamhanang lihok 

nga nagpamatuud sa katinuud sa Bibliya!
{ }

Ang Israel United Crusade niadtong September 7, 2009

Si Dr. Jaerock Lee, Senior Pastor sa Manmin Central Church

Ang Weather Forecast sa Israel
State-run TV Channel 10

Makadasig nga balita para nato nga wala 
na makakita og ulan sa dugay’ng panahon.

Hatagi og ulan ang Israel.
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nga Ministry sa Esrael. Among nakita 
ang posibilidad para sa worldwide-parish 
pinaagi sa pagsibya og sa pagpangalagad 
pinaagi sa pagmantala. Ang Diyos Amahan 
nitugot ining simbahana nga ma hitso, sa 
pinaka maayong instrumento para pagluwas 
sa mga kalag, kung itandi sa preparasyon 
sa gubat, sama ra nga ikaw gihatagan sa 
nagkalain-laing klase sa hinagiban.

Ika-2, ang Diyos Amahan nitabang sa 
mga miyembro nga motubo sa espiritu.

Ang Diyos Amahan nitabang namo 
nga  kami  motubo  sa  espr i tu  a ron 
among kompleto nga matuman ang 
kapangandaman sa end-time. Tungod 
kay ang Diyos Amahan nasayod nga 
kini importante iyang gitugot nga kining 
simbahana makasakay sa paspas nga 
baha sa espiritu niadto pang 2010. Katong 
matinud anong nagtoo naka sakay og tarong 
sa paspas nga baha sa espiritu og sila daling 
nitubo diha sa mga espirituhanong butang. 

Naa say daghang nakahimo og mga 
sala og nisunod sa dili matarong. Nianang 
panahona, akong nabati nga ako mahimong 
kapaninglan isip ilang magbalantay, nag-ampo 
ko og maayo pinaagi sa pag taya sa akong 
kaugalingon isip naay dakong responsibilidad 
sa mga miyembro hilabi na niadtong 
nangandoy nga maghinulsol. Unya, ang Diyos 
Amahan naay dakong kaluoy para pagpasaylo 
kanila. 

Gihatagan usab Niya sila og kasingkasing 
nga nagpangita sa espiritu. Mao nga sa 
tuig 2011, ang mga miyembro boluntaryo 
nga nangandam sa ilang kaugalingon sa 
Pulong, og nakabaton silag kasingkasing nga 
malipayong manag ampo.

Ang pagbaha sa espiritu sa 2012 dako 

kaayog kalainan sa tuig 2011. Ang ilang 
pagtoo hait nga nitubo sa tuig 2011, apan 
hinay’ng nitubo pag 2012. Kini tungod 
kay ang Diyos Amahan nigiya sa pagbaha 
sa espiritu aron ilang malig-on ang ilang 
pagtoo sa tuig 2012. Sama ba nga ang 
Pulong sa Diyos hinay nga mahimo. Sa 
ingon ining sitwasyon, ang Diyos Amahan 
nagtan-aw nila kon motuman ba gyud sila 
sa pulong sa magbalantay o ila ba kining 
dudahan. Sama ni Abraham nga wala 
gyud magduhaduha sa mga saad sa tanang 
sitwasyon, ang Diyos Amahan gusto nga 
ang among mga miyembro makaangkon sa 
pagtoo nga sama ani. 

Sa samang higayon, ang Diyos gusto nga 
sila mahiusa sa ilang magbalantay diha sa 
gugma. Ang tinuod nga nahigugma sa Diyos 
og tinuod nga nahigugma sa magbalantay, 
makig bahin sa mga kasakit sa magbalantay 
uban kaniya. Ang Diyos Amahan niingon 
nga wala nay lain pang tuig sa tuig 2012 
sulod sa 30 katuig nga ang ilang dughan 
na pundok. Sa 2012, daghang dughan og 
hunahuna ang napundok nga kini maoy 
nagdasig sa magbalantay. Sa ingon ini ang 
tuig 2012 maoy tuig sa mga panalangin.

Ang Diyos Amahan tagsa tagsang nisukod 
sa ilang gugma og pagsalig, og sigon sa 
sukod, Iya silang gihatagan og pagtoo nga 
gikan sa kahitas-an. Hilabi na niadtong mga 
trabahante sa pagtoo. Sa ilang pagpundok sa 
ilang dughan og kahibalo og sa paglabang 
sa mga kalisdanan, karon sila takus og naay 
insaktong kaabtik para mo giya sa unang 
tuig para sa Canaan Sanctuary.

3. Ang espirituwal nga balaod gami-
ton para sa pagpadaghan sa mga 
tawong maluwas.

Sa tinguha nga modaghan ang tawo sa 
espiritu, atong paningkamotan nga matarong 
ang atong pagtuman sa pagpangandam para sa 
end-time nga maoy nag re-presenta sa dughan 
sa Diyos nga nagtinguha sa kaluwasan sa 
tanang tawo. Kini kay kon mag anam og 
kahayag, ang kangit-ngit magka palong. Mao 
nga, gikinahanglan nga modaghan gyud ang 
tawo sa espiritu aron kining simbahana mo-
bangon og mo sidlak aning kalibutana nga 
napuno sa sala og daotan.

Inig abot sa panahon, ang tawo sa espiritu 
mo sidlak og mohatag og kahayag uban sa 
magbalantay nga naa sa ilang tunga. Mo 
resulta nga ang katong nagpakabuhi sa 
sala og daotan mahatagan og higayon nga 
makadawat sa kaluwasan. Kay ikaw mahimo 
man nga tibuok diha sa espiritu. Kini ang 
kalkulo sa espirituwal nga gingharian.

Mao nga, dili lamang para sa imong hima-
ya, apan ang pagkab-ot sa hustisya sa kalu-
wasan sa daghang kalag, kinahanglan 
nga ikaw anaa sa espiritu. Pinaagi sa 
akong sakripisyo og debosyon isip 
magbalantay, daghang mga 
miyembro ang nakaangkon 
sa swerte sa kaluwasan 
og grasya nga maka-
s a k a y  s a  b a h a 

sa espiritu. Karon panahon nga ikaw mo 
lihok. Buhata lang ang imong katungod og 
paghatag og debosyon nga aron mahimong 
tibuok diha sa espiritu. Aron ang katong mga 
kalag nga kahimatyon tungod sa kangitngit 
sa sala og daotan, maka diskubre sa kahayag 
og mopalayo sa kangitngit. Mo resulta, nga 
ikaw usab maka tuman sa kapangandaman sa 
Diyos nga nagtinguha sa kaluwasan sa tanan 
ining naghinapos nga panahon.

Mao nga manghinaut ko, nga ikaw ma-
himo og ma usa diha sa espiritu sa pamati 
nga naay katungdanan. Maayo unta nga 
kamo manag-uban sa pagtuman sa kapan-
gandaman sa Diyos Amahan og hugot nga 
mobarog diha sa linya sa himaya, sa ngalan 
sa Ginoong Hesu Kristo, ako nag-ampo!

hima-
kalu-

nglan 
aagi sa 

yon isip 
g mga 

ngkon 
luwasan 

yya nga maka-
s a  b a h a aa yy

y
naha

Si Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee

2002 Honduras Miracle Healing Crusade 2003 Russia Miracle Festival2003 Russia Miracle Festival 2004 Germany Miracle Festival 2004 Peru Healing Crusade 2006 DR Congo Miracle Healing Festival

2006 New York Crusade

2009 Israel United Crusade2009 Israel United Crusade

2002 India Miracle Healing Prayer Festival, nga naay 3 ka milyon ka mga tawong nanambong
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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

“…H a n g t u d  n g a  a n g  l i s o  s a 
ebanghelyo nga gitanum sa Pakistan, 
ang Isamic Republic, mamungag 
daghan…”

Oktobre 2000, ang ‘Pakistan United 
Crusade’ ni Dr. Jaerock Lee, Senyor Pastor 
sa Manmin Central Church gihimo didto 
sa Lahore, Pakistan, ang Islamic Republic. 
Ang mga tawo naayo sa ilang mga sakit 
og ang daotan nga mga espiritu nigawas 
sa mga tawo nga na demon-possessed 
sulod sa 23 katuig. Dugang pa, daghang 
gamhanang lihok ang nahitabo. Og gi 
proklama nga si Hesu Kristo lang ang 
tinuod nga Manluluwas sa katawhan, nga 
maoy hinungdan nga daghang tawo ang 
na Kristohanon. Ang krusada gi ila nga 
unpredictable-interdenominational og ang 
kinadak-ang hitabo sa Muslim nga nasod.

Samtang nag-tan-aw sa krusada, 
ang akong dughan napuno sa kadasig. 
‘Motabang gyud unta ko sa pag pamupo 
sa bunga sa liso sa ebanghelyo nga 

gitanum ni Dr. Lee. Unsaon 
man  nako  pagbu tang  sa 
kabubut-on sa Diyos dinha sa 
dughan sa mga kalag? Unsa 
may akong mahimo aron ma 
giyahan ang mga kalag ngadto 
sa Amahan isip bunga sa Bag-o 
nga Herusalem?’ Akong gisilsil 
ang dughan ni Dr. Lee nga 
nagtinguha nga makakuha og 
daghang bunga diha sa pag sakrispisyo 
sa Ginoo og ang pagpangalagad alang sa 
kaluwasan. 

Nibisita ko sa Pakistan 14 na kahigayon 
og naghimog Pastor’s-Seminar og mga 
Healing-Crusade sa 12 ka lugar apil na 
ang Karach, Islamabad, og Azad Kashmir. 
Sugod 2010 akong gipadak-an ang 
pagpangalagad ngadto sa Sri Laka og 
aktibong nangalagad.

Akong pasalamatan ang Diyos nga 
nagprotekta namo sa tanang higayon

Ang buhi nga Diyos nagprotekta namo 
sa among misyon-trip bisan ngadto sa mga 
dilikadong lugar sa Pakistan og nanalangin 
namo aron Siya mapasidunggan.

Nobyembre 26, 2008, nihunong ko sa 
Thai Airport padulong ko sa Pakistan. 
Sunod adlaw Nobyembre 27, ang Thai 
Airport gisira tungod sa ‘anti-government 
demonstration’ nga gihimo didto sa 
Thailand. Kung niabot pa ko sa Thai 
Airport adtong adlawa, kini maghatag 
untag kalangan sa Pakistani ministry!

Abril 2009, nigikan ko sa Pakistan og 

kaadlawon human sa tanang misyon. Unya, 
akong nabalitaan nga ang gubat batok 
sa Taliban gi diklara sa Pakistan sayo sa 
buntag human sa akong pag gikan. Akong 
pasalamatan og himayaon ang Diyos.

Tungod ini, ang Pakistan-ministry kulba 
kaayo tungod sa permanenteng lihok sa 
terorismo sa Taliban-forces, apan akong 
nabati ang giya sa Diyos.

Mayo 2011, sa akong pag-abot 
sa Bangkok human sa Pakistani-
ministry. Akong nadungog ang grabing 
hinulgaay tungod sa terorismo gumikan 
sa pagkamatay ni Osama bin Laden, 
leder sa al-Qaeda. Apan kini human sa 
kristohanong krusada nga 15,000 ka mga 
tawong nanambong didto sa Pakistan. 
Kining tanan grasya sa Diyos.

Pag 2012, naghimo ko og krusada 
sa Hyderabad, Pakistan og ngadto sa 
Karachi. Pagka gabii sa dihang niabot 
ko sa Karachi, giingnan ko nga naay 
demonstrasyon sa Hyderabad tungod kay 
ang politico sa major-party sa Pakistan 
gipatay. Kini naghinungdan sa dakong 
kasamok sa dan og ang mga tindahan 
gipang sirad-an. Gi balita gani sa TV nga 

sobra sa 40 ka bus ang gipang sunog. 
Kung kini nahitabo pa dayon nga wala 
malangan og usa ka adlaw, dili unta nako 
mahimo ang krusada sa Hyderabad.

Akong pasidunggan ang Diyos nga 
nagtugot sa doulan ka 400 ka mga 
sanga og nakig ubang simbahan sa 
Pakistan og Sri Lanka

Sa pagka karon, naay mga 330 ka sanga 
og nakig ubang simbahan sa Manmin sa 
Pakistan. Sa Sri Lanka, sobra sa 70 ka 
mga simbahan ang nagpa rehistro isip 
among sanga og nakig ubang simbahan 
samtang ako nangalagad sa 7 ka siyudad 
sa Sri Lanka pinaagi sa 5-ka mission-trips. 
Dugang pa, ang pagpangalagad mahimo 
pinaagi sa nagka lain-laing paagi sama sa 
GCN TV, sa mga libro ni Dr. Jaerock Lee, 
Balita sa Manmin sa Urdu nga pinulongan 
og MIS (Manmin International Seminary) 
nga mga pag tudlo.

Labi na gyud nga ang GCN TV – 
programs nga naglakip sa pagkabalaan 
sa ebanghelyo og sa gamhanang lihok 
nga gisibya sa Isaac TV (Presidente: 
Pastor Anwar Fazzal). Ang 6 ka mga 
mensahe ni Dr. Lee gisibya matag adlaw; 
katulo sa English og katulo usab sa Urdu 
nga sinultian. Ang mga pasundayag 
sa Performing Arts Committee sa 
Manmin ipakita sad. Ang Isaac TV naay 
‘partnership’ sa 253 ka mga cable TV 
stations nga diin ang mga programa sa 
GCN TV maipakatag sa 73 ka mga lugar. 
Ang mga tawo sa tibuok lugar sa Sindh 
Province, apil ang 26 ka mga dagkong 
siyudad, maka paminaw sa pagka balaan 
sa ebanghelyo pinaagi sa cable TV. Og 
ang GCN TV mag sibya sobra sa 8 ka 
oras matag adlaw sa Middle East.

Karon, atol ining mga panahona daghang 
kalag sa Pakistan ang nahikatulog og 
napukaw sila, og sugod karon gusto kong 
mo tabang nila nga aron ang ilang pagtoo 
motubo og aron mangandoy sa nindot nga 
puloy-anan sa Langit. Akong ihatag ang 
tanang pasalamat og pasidunggog sa Diyos 
Trinidad.

Pastor  Taesik Gil (Daejeon Manmin Church, South Korea)

Ang Gugma sa Ginoo ngadto sa 
mga kalag sa Pakistan og Sri Lanka

Ang ‘2000 Pakistan United Crusade’ ni Dr. Jaerock Lee

Si Pastor Taesik Gil, nga nakaangkon 
sa doctoral degrees sa Pedagogy og 
Pagpangalagad, nakadawat sa ‘2012 
Certifi cate of Meret’ agig pag-ila sa iyang 
pagpangalagad sa lagyong dapit sobra 
sa 10 katuig. Siya naghimaya sa Diyos 
pinaagi sa pag giya sa mga kalag ngadto 
sa kaluwasan pinaagi sa mabutohon og 
gamhanang lihok sa Espiritu bisan asa 
siya mobisita uban ang panyo sa gahum 
(Buhat 19:11-12).


