
Isip magsisibya nga magsangyaw sa gahum 
sa Diyos og sa gugma ni Hesu Kristo ngadto 
sa duolan sa 170 ka mga nasod, ang GCN TV 
nikuha og bahin sa 70th NRB (National Religious 
Broadcasters) Convention and Exposition nga mao 
ang kinadak-ang annual gathering sa mga Christian 
communicators. Gihimo kini didto sa Gaylord 
Opryland Hotel & Convention Center sa Opryland, 
Nashville, United States niadtong Marso 2-5, 2013.

Ang Presidente sa NRB, Dr. Frank Wright, 
nihisgot mahitungod sa spiritual-recession sa 
Christianity sa U.S. og sa nagkadaghang pagdumili 
sa religious freedom, nagbutang og dakong kusog 
sa mga Christian broadcasters aron magtinabangay 
atol adtong pagsugod sa general session sa NRB 
Convention, March 2, 2013. Si Pastor Raul Ries 
og si Dr. Tony Ivans nisulti mahitungod sa ka 
importante sa pagkabalaan og ang pagbansay sa 
Pulong sa Diyos diha sa atong kinabuhi.

Ang GCN TV (www.gcntv.org) nag display sa 
mga sermon ni Dr. Jaerock Lee, Board Chairman 
og Senyor Pastor sa Manmin Central Church. Ang 
mga sermon gigamitan kini sa HD technology, 3D 
video nga presentasyon og giulohan “Heaven”, ang 
pasundayag sa Manmin Central Church niadtong 
ilang 30th Anniversary Celebration, og Easter 
Performance. Ang mga libro ni Dr. Lee og ang 
Muan Sweet Water maoy naka atrak sa mga bisita. 
(Human nga ang parat nga tubig nahimong tam-
is og mainom pinaagi sa pag-ampo ni Dr. Jaerock 
Lee, ang Muan Sweet Water mao ang tubig nga 
nagpakitag daghang kaayuhan og mga tubag 
nadawat pinaagi sa pagtoo.) Sa dakong tinguha, 
daghang magsisibya og mga bisita niduol sa 
displayhanan.

Among na hunahuna ang gahum sa pagpangalagad 
sa Manmin Broadcasting sa dihang ang tagsulat, 
mamumulog og experto sa propisiya sa Bibliya si 

Dr. John McTernan, niingon sa iyang pagbisita sa 
displayhanan sa GCN TV, “Ang kamatuoran sa 
pagsunod sa Diyos mao ang pagkabalaan, og ang 
yawi sa pagsulbad sa espirituwal nga pagpahilayo 
og mga kasamok nga nangahitabo sa katawhan mao 
usab ang pagkabalaan.”

Si Pastor Edgar Cajes sa Radio Vision (AM 
540) niingon, “Naminaw ko sa pagkabalaan sa 
ebanghelyo uban ang mga miyembro sa among 
simbahan pinaagi sa pagtambong sa Manmin 
Central Church services sa Enlance TV.” Dr. 
Manuel Ferreira, Presidente sa radio-station WFHL 
(FM 88.1) nipakita sa iyang tinguha aron ipaila ang 
Muan Sweet Water pinaagi sa iyang programa sa 
radyo human nga siya nakadungog mahitungod sa 
mga tubag og mga panalangin nangahimo pinaagi 
sa Muan Sweet Water.

Ang punto sa tigdumala sa NRB mao ang 
pagpasalamat ngadto ni Dr. Jaerock Lee, og sa mga 
Manmin members sa ilang aktibo nga partisipasyon 
og pagtabang.

Tu n g o d  i n i  a n g  G C N  T V  n i  p e r m a  o g 
‘broadcasting cooperation agreement’ uban sa 
8 ka mga magsisibya apil na ang Life Zone TV, 
New York sa U.S.; Credo TV, Rumania; Radio 
Vision; ang Jehovah TV. Dr. Slobodan Krstevski 
sa Shinning Light Ministr ies ni  pasabot sa 
pag pangalagad sa Easter Europe og ang pag 
paningkamot sa mga misyonaryo sa ilang lugar og 
lokal nga mga dapit.

Mga trabahante sa GCN TV niingon atol sa 
ilang mission trip, “nindot kaayong paminawon 
nga epektibong makahatod” sa pulong sa kinabuhi 
ngadto sa katawhan bisan asa og unsang orasa 
pinaagi sa mga mobile tech- gadgets sama sa smart 
phones.”
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Ang GCN TV sa 2013 NRB Convention 

& Exposition

Ang mga programa sa GCN TV naglakip sa dakong gugma sa Diyos nga nagtinguha sa kaluwasan sa tanang katawhan. Ang displayhanan sa GCN TV niadtong NRB Exposition og ang 
presidente sa NRB, Dr. Frank Wright (tuo)
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Usa ka makagagahom nga 
kahimungawong mensahe 
alang sa tanan nga tawo 
kon kinsa esprituwal nga 
nakatulog! Sa kining libro 
makita kanimo ang rason nga 
si Hesus ang bugtong nga 
Manluluwas ug ang tinuod 
nga hinigugma sa Dios.

Isang Ala-alang patotoo ni 
Dr. Jaerock Lee, na muling 
naipanganak at naligtas 
mula sa Bingit ng anino ng 
Kamatayan at nangunguna 
sa pag-gabay sa isang 
perpektong halimbawa ng 
Kristiyanong Buhay.

■ Ang Mensahe ng Krus ■ Maranasan ang Walang hanggang 
     Buhay bago ang Kamatayan 



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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2 Ang Pulong sa Kinabuhi           anmin M B la ita

Pinaagi sa larawan sa bitin nga bronsi nga na 
eksperyensiya sa katawhan sa Israel didto sa 
kamingawan, ato kining ma kuhaan og pagtulon-an 
og usab ang krus ni Hesus.

1. Ang mga katawhan sa Israel naka 
eksperyensiya sa insidente sa larawan sa bitin 
nga bronsi tungod sa ilang pagsulti og batok sa 
Diyos og ni Moises

Ang mga panghitabo sa Numeros 21 nahitabo 
human sa pagbiya sa mga Israelita gikan sa Ehipto. 
Human sa pagka ulipon nila didto sulod sa 400 
katuig, ang katawhan sa Israel naghilak ngadto sa 
Diyos og gipadala si Moises isip puli niya og Iyang 
gitugot nga maipakita ni Moises ang Iyang pagka 
gamhanan.

Ang mga Israelita nagdahum nga makaabot 
ngadto sa “maayo og dakong yuta nga tabunok” 
apan sa pag biya nila sa Ehipto, ilang nakita nga 
ang sitwasyon lahi ra kaayo. Gituyo sa Diyos nga 
ang Iyang katawhan makapuyo sa kamingawan 
aron mahimo silang takus ga mo sulod sa yuta nga 
puno sa mga panalangin. Apan ang katawhan wala 
maka tugkad sa Iyang kabubut-on, dali kaayong 
nisulti og batok Niya, managbagutbot sa kada 
higayon nga sila mag atubang og kalisdanan. 
Tungod ana, gihatagan hinuon sila og mga 
pagsulay sa Diyos sulod sa 40 ka tuig. 

Sa kamingawan, ang mga Israelita nipasangil ni 
Moises nga gusto niya silang patyon og sila ni 
reklamo sa mana (pagkaon) nga hinatag sa Diyos 
kanila sa pag-ingon, “gipul-an mi ining pagkaon 
nga walay lami” (Numeros 21:5). Ang kasuko sa 
Diyos makita pinaagi niadtong mga mapintas nga 
mga bitin og “daghan sa mga Israelita ang 
nangamatay” human sila napaakan. Og dinha pa 
nga sila niduol kang Moises nagbasol. Sa dihang si 
Moises nagpakiluoy sa Diyos, gisultian siya sa 
Diyos og unsaon pag pugong aron dili sila ma 
sugamak pag-ayo og aron maluwas sa kamatayon. 
Gisunod ni Moises ang tanan nga sugo sa Diyos, 
naghimo siya og larawan sa bitin nga bronsi og iya 
kining gibutang sa tumoy sa tukon, og kinsa 
kadtong mo tan-aw ini bisan napaakan sa mga 
pintas nga bitin mabuhi.

2. Pagtulon-ang Espirituwal nga Makat-onan 
sa Insidente sa Mapintas nga mga Bitin

1) Bisan og unsa pay atong problema, adto gyud 
ta mokuha og solusyon sa Diyos.

Kay Siya man ang naay hingpit nga awtoridad, 
sa kinabuhi, kamatayon, mga grasya, og daotang 
palad sa tawo, ang Diyos mi pa tim-aw sa mga 
mapintas nga bitin ngadto sa mga Israelita og 

niluwas usab kanila sa kadaot. Ang mga bitin wala 
lang basta ni tim-aw gikan sa yuta. Sa kamingawan, 
ang pintas nga mga bitin og tanga kumon kaayo, 
apan kay gi protektahan man sa Diyos ang Iyang 
katawhan, kining mga mananapa wala makaduol 
nila. Sa ilang pagsulti og batok sa Diyos, nawala 
diha nila ag proteksyon sa Ginoo og nahiagom 
hinuon sila sa kadaot. 

Mao nga, ang mga Israelita nangita og nakakita 
og solusyon gikan sa Diyos, sa ilang problema 
tungod sa pintas nga mga bitin. Mao usab kita, ato 
gyung pangitaon ang solusyon gikan sa Diyos sa 
atong tanan nga mga problemang giatubang aning 
kalibutana. Ang “pintas nga mga bitin” mao ang 
kaaway nga demonyo og satanas. Ang kaaway nga 
demonyo mo tukub sa tanang unodnong tawo nga 
nagpakabuhi taliwala sa ilang mga sala og mohatag 
sa katawhan og mga pagsulay og mga sakit. 

Kon ang tawo aning kalibutan mag atubang og 
aksidente, mag-antos og mga sakit, mga kalisdanan, 
maghunahuna lang sila nga kini palad lang, o mga 
panghitabo lang gyud. Apan ang mga anak sa 
Diyos, mangita gyud sa gamot sa mga problema og 
mangitag sulbaran pinasubay sa Pulong sa Diyos. 
Maghinulsol gyud sa daotang mga binuhatan og 
moduol Niya sama sa mga Israelita nga nagbasol sa 
ilang mga sala og ni ngadto ni Moises. Kon ang 
tawo mo gisi sa dughan pinaagi sa paghinulsol, mo 
buak sa pader sa sala, og moduol sa kahayag, ang 
Diyos mo hatag og kasulbaran sa ilang mga 
problema.

2) Mapasalamaton og malipayon gyud tang mo 
antos sa mga pagsulay sa pagtoo.

Pinaagi lang sa pagtugot sa mga pagsulay sa 
pagtoo ngadto sa Iyang mga anak nga aron sila 
makaangkon og pagtoo nga sama sa bulawan, kay 
ang Diyos nag-andam og sakayan para sa matag 
usa, sakayan nga angayan para sa Iyang mga 
panalangin (Santiago 1:4). Bisan ang mga amahan 
sa pagtoo nahiagom sa tanang klase sa mga pag-
antos og taas ang higayon sa mga pagsulay aron 
ilang madawat ang mga panalangin nga gisaad sa 
Diyos.

Mao usab, ang mga pagsulay sa kamingawan 
nga nahiagoman sa mga Israelita, kadto proseso 
nga maagian aron sila makaabot sa Canaan, ang 
yuta sa mga panalangin sa Diyos (Deutronomio 
8:15-16). Kon misalig lang gyud sila sa Diyos og 
wala mag bagutbot, mabag-o unta ang ilang 
kaugalingon og mapasalamaton sa Iyang gugma og 
mga panalangin.

Kon kita maka antos sa mga pagsulay sa pagtoo 
nga naay kalipay og pasalamat, sigurado ta nga 
makasulod sa Promise Land of Canaan – ang 

gingharian sa langit. Kon atong andamon ang atong 
kaugalingon nga mahimong angayan nga sakayan 
sa Iyang mga panalangin, bisan sa mga pagsulay, 
atong ma buntog, og makapamatuud ta sa atong 
pagtoo, bisan pa ang kaaway nga demonyo dili 
maka pasangil nato sa daotang mga binuhatan inig 
abot sa panahon sa mga panalangin sa Diyos.

Ang pagsulti og pagbagulbol batok sa Diyos, 
makadugang lang sa mga pagsulay og kana mismo 
ang magpamatuod nga ikaw kulang sa pagtoo og 
wala pa mahimong bayanan nga angayan sa mga 
panalangin sa Diyos.

3) Ang Diyos nitabang sa Iyang katawhan aron 
maka angkon og pagtoo pinaagi sa pagtan-aw sa 
bitin nga bronsi.

Sa dihang gipamaak ang mga Israelita sa bangis 
nga mga bitin, maluwas lang sila kon motan-aw sa 
bronsi nga bitin nga gibutang sa tumoy sa tukon. 
Nagpasabot ba ni nga dili makahimo sa pag-ayo 
ang Diyos ubos sa Iyang gahum kon dili mo tan-aw 
sa bronsi nga bitin? Kon naa lang silay pagtoo 
sama sa senturyon nga gihulagway sa Mateo 8 nga 
diin niingon si Hesus, “Isulti lang,” ang buhaton 
lang unta sa Diyos mao ang pag-ingon, “Pag-ayo.”

Apan ang mga Israelita walay sama niini nga 
pagtoo. Dili mahitabo og dako ang gahum sa Diyos 
para sa katuyoan kon ang tawo walay pagtoo, 
gipakita sa Diyos nila ang ilhanan sa pagtoo. Sa 
pagkakita nila sa larawan sa bitin tumoy sa tukon, 
ang bitin nga mamaak nila og hapit nila mopatay, 
nakaangkon sila og hugot nga pagtoo nga ang 
Diyos moluwas nila adtong bangis nga bitin.

Si Hesus niingon nato sa Juan 4:48, “Wala gyud 
ninyo’y motoo nako gawas kon kamo makakitag 
mga milagro.” Sa pagkakita, pagkadungog, og pag 
eksperyensiya sa gamhanang lihok sa Diyos nga 
walay tawo nga maka sunod sa paghimo, bisan 
gani ang dili mga magtutoo sayon og dali ra 
kaayong mo ila sa Diyos og ang mga pagtutoo 
m a k a a n g k o n o g t i n u o d n g a p a g t o o o g 
magpakabuhi sa Pulong sa Diyos.

3. Ang Kapangandaman sa Diyos sa 
Kaluwasan pinaagi sa mga Israelita nga mo 
Tan-aw sa Bronsi nga Bitin

Sa pulong ni Hesus nga mabasa sa Juan 3:14-15, 
“Sama nga giisa ni Moises didto sa kamingawan 
ang bitin nga bronsi nga gibutang og tukon, ang 
Anak sa Tawo kinahanglan iisa usab aron ang tanan 
nga motoo kaniya makabaton og kinabuhing 
dayon” dinhi atong makita nga nagpasabot sa 
paglansang ni Hesus. Sa sama nga ang bronsing 
bitin gibutang sa tumoy sa usa ka tukon, si Hesus 
nga walay sala gibitay sa krus aron paglukat nato sa 

atong mga sala.
Ngano man nga ang Bibliya nikuha og basihan 

sa pagtan-aw sa bronsi nga bitin? Kana tungod kay 
ang paglansang ni Hesus direkta nga nagtumbok sa 
pagbalda sa kaaway nga demonyo og satanas. Ang 
atong pagtan-aw ni Hesus didto sa krus maoy atong 
pag saksi sa pag balda og pag sumpa sa awtoridad 
sa kaaway nga demonyo og satanas, kon motoo ta 
ana; atong maangkon ang kinabuhing dayon.

Pinasubay sa balaod sa espirituwal nga 
gingharian, ang bayad sa sala kamatayon; mao nga, 
human sa pagpakasala ni Adan, siya og ang iyang 
mga kaliwat paingon sa kamatayon. Human sa 
kinabuhi sa tanang klase sa mga pagsulay og mga 
pag-antos aning kalibutana ubos sa awtoridad sa 
kaaway nga demonyo, ang matag usa paingon sa 
impeyerno og mag angkon didto sa silot nga walay 
katapusan.

Sa dihang ang kaaway nga demonyo nag apura 
sa mga tawong daotan aron ipa lansang ang walay 
sala nga Hesus nga nianhi lang sa kalibutan aron 
pagluwas sa katawhan, ang demonyo nagtoo nga 
pinaagi sa pagpatay ni Hesus siya nakasiguro nga 
iyang hangtud nga ma huptan ang awtoridad sa 
kamatayon, apan ni sangpot nga ang maong 
awtoridad iyang nawala. Kay ang balaod sa 
espirituwal nga gingharian nag mando nga ang silot 
sa kamatayon mahimo lang para sa mga 
makasasala apan ang kaaway nga demonyo ni 
supak sa balaod og nipatay ni Hesus, nga kinsa 
w a l a y o r i g i n a l  n g a s a l a  o s a  s a l a  n g a 
kinaugalingong nahimo.

Sugod ato, siya napugos sa pagbuhi sa awtoridad 
sa kamatayon og gibalik kini ngadto ni Hesus. Mao 
nga, ang tanang modawat og motoo ni Hesu Kristo 
isip ilang Manluluwas makadawat sa kaluwasan og 
kon sila mag-ampo pinaagi sa pagtoo sa Iyang 
ngalan, sila maka lingkawas sa tanang mga 
pagsulay og balatian.

Sa mga Israelita, ang masinugtanon nangabuhi 
sa dihang sila nitan-aw sa bronsi nga bitin, apan 
ang mga masupilon og mga tig-a og dughan 
nangamatay sa hilo sa bangis nga mga bitin. Mao 
usab, nga ang tawong modawat ni Hesu Kristo 
karon makakab-ot sa kaluwasan apan walay 
kaluwasan niadtong wala motoo og dili makalikay 
nga mahulog ngadto sa impeyerno.

Mga kaigsoonan ko diha ni Kristo, maayo unta 
nga kamo magpasalamat sa gugma sa Diyos nga ni 
sakripisyo sa Iyang Bugtong Anak aron lang 
pagluwas sa tanang katawhan og aron makadawat 
sa mga grasya dinhi sa kalibutan og maka puyo sa 
himayang dayon sa langit, sa ngalan sa atong 
Ginoong Hesu Kristo ako naga-ampo!

Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee

Ang mga Mapintas nga 
Bitin og ang Krus

“Og giingnan si Moises sa Diyos, ‘Paghimog larawan sa bitin nga bronsi og ibutang kini sa tumoy sa usa ka tukon. Og ang hipaakag “Og giingnan si Moises sa Diyos, ‘Paghimog larawan sa bitin nga bronsi og ibutang kini sa tumoy sa usa ka tukon. Og ang hipaakag 
bitin dili mamatay kon makatan-aw niini’. Busa nagbuhat si Moises og bitin nga bronsi og iyang gibutang sa tumoy sa usa ka tukon.bitin dili mamatay kon makatan-aw niini’. Busa nagbuhat si Moises og bitin nga bronsi og iyang gibutang sa tumoy sa usa ka tukon.

 Og kon ang hipaakan og bitin motan-aw sa bitin nga bronsi, dili siya mamatay.” (Numeros 21:8-9) Og kon ang hipaakan og bitin motan-aw sa bitin nga bronsi, dili siya mamatay.” (Numeros 21:8-9)

“Sama nga giisa ni Moises didto sa kamingawan ang bitin nga bronsi nga gibutang og tukon, ang Anak sa Tawo kinahanglan nga “Sama nga giisa ni Moises didto sa kamingawan ang bitin nga bronsi nga gibutang og tukon, ang Anak sa Tawo kinahanglan nga 
iisa usab aron ang tanan nga motoo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan.” (Juan 3:14-15)iisa usab aron ang tanan nga motoo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan.” (Juan 3:14-15)

Han’ay sa “The Message of the Cross” – (26)
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Gusto Nakong Mailhan 
ang Buhi nga Diyos

q Gusto nakong mailhan ang akong Diyos Amahan isip Iyang anak sa tanang panahon og 
maka eksperyensiya Niya. Unsa ang akong buhaton aron mailhan ang buhi nga Diyos?

a Ang kinahanglan og importanteng butang aron mailhan ang Diyos magkugi ka gyud sa pagpangita Niya sa nahisulat sa 
Panultihon 8:17. Ang Diyos nahigugma nato labaw sa tanan og Siya ang unang nangita nato. Apan ang Diyos dili mo pugos nato 

sa pag abli sa atong kasingkasing aron siya makasulod og makaila nato. Molihok Siya pinasubay sa Iyang hustisya. Makasulod lang siya 
sa atong dughan kon kita lunsay nga mo abli sa atong kasingkasing (Gipadayag 3:20). Ang atong pagpangandoy nga makaila sa Diyos 
magmatinud-anon kon kita pobre og espiritu. Kon ikaw naay matinguhaong kasingkasing sa pag-ila sa Diyos moadto gyud ka sa lugar 
diin tua ang Diyos. Karon sultian tika sa upat nga paagi aron makaila sa Diyos nga kinsa nagpuyo sa kahayag, kaayo og gugma.

Ang 66 ka libro sa Bibliya nagsulti nato kinsa ang Diyos og 
unsa ang Iyang kabubut-on para sa nato. Espesyal nga nagsulti 
nato kon unsa kadako ang gugma sa Diyos ngari nato. Pinaagi 
sa Bibliya, ato ning masabtan mga butanga og sa samang 
gidak-on ang atong pagtoo sa Diyos motubo. Ang rason 
nganong mo simba ka og magkat-on sa Pulong sa Diyos aron 
imong mailhan ang Diyos pinaagi sa Pulong.

Ang Bibliya gisuwat pinaagi sa inspirasyon sa Espiritu Santo (2 

Timoteo 3:16), mao nga ato gyung sabton ang tinuod nga pasabot 
ubos sa tabang sa Espiritu Santo. Unya, ang Pulong mabuhi og 
aktibo nga mo lapus ngadto sa dibisyon sa atong kalag, espiritu og 
bisan pa gani sa lutahan og kauyokan sa nahisulat sa Hebreo 4:12.

Sa imong pagsunod sa Pulong sa Diyos nga nagsulti nato 
sa pagbuhat, ayaw buhata, tagoi, o ilabay ang ubang butang, 
nagkalain-laing mga problema sa kinabuhi ang ma sulbad, og ang 
mga panalangin moabot nimo.

Imong mailhan ang Diyos pinaagi sa pagsunod sa Iyang Pulong1

Kon kita matinguhaong mag-ampo ngadto sa Diyos sa ngalan 
ni Hesu Kristo, kita mahatagan sa inspirasyon sa Espiritu 
Santo, og atong masabtan ang dughan og kabubut-on sa Diyos 
nga naa sa Pulong. Og mahatagan usab kita og gahum aron sa 
pagsunod sa Pulong sa Diyos.

Ang pag-ampo dili monologo. Kini ang pagpakig estorya sa 
Diyos. Kon ang Iyang anak mag-ampo, ang Diyos maminaw nila 
og hikapon ang ilang dughan o hatagan sila sa pasabot. Mao kini 
ang atong pagpakig estorya sa Diyos Amahan. Naa ta’y personal 
nga pagpakig estorya sa Diyos. Dugang pa, kon mag-ampo ta 
pinasubay sa kabubut-on sa Diyos, Iya kitang tubagon pinasubay 
sa balaod sa hustisya. Pinaagi ining maong okasyon, atong mailhan 
og ma eksperyensiya ang Diyos.

Kita nahibalo kon unsa ang gibuhat sa buta nga tawo, 

Bartimaeus, aron iyang masugatan si Hesus pinaagi sa pagbasa sa 
Marcos 10:46-52. Iyang nadawat ang tubag ni Hesus pinaagi sa 
iyang matinguhaong pagpangita ni Hesus sa dako nga tingog. Sa 
dihang gibadlong siya sa mga tawo nga pahilumon, ni syagit pa 
hinuon siya og samot. Sa kataposan, nasugatan niya si Hesus og 
naabli ang iyang mata sumala sa iyang gusto.

Daghang mga propeta sama ni Elijah og Peter nag syagit sa ilang 
mga pag-ampo. Si Hesus nag-ampo sad sa Iyang tibuok kusog nga 
ang iyang singot nagtulo sama sa dugo nga nangahulog sa yuta. 
Kon maghilak ka sa kinasingkasing nimo nga pag-ampo, dili ka 
maka hunahuna og walay mga pulos og dili ka dukaon. Mao nga 
kon mag-ampo ka, manghinaot ko nga mag-ampo ka sa tibuok 
mong dughan og maghilak ka sa determinasyon nga imo gyung 
mailhan ang Diyos (Jeremias 33:3).

Imong mailhan ang Diyos pinaagi sa matinguhaong pagsangpit og paghilak diha sa pag-ampo2

Malipay kaayo ang buhi nga Diyos sa mga pagdayeg. Sa 
giingon sa Salmo 69:30-31, “Daygon ko ang Diyos pinaagi sa 
awit, og isangyaw ko ang Iyang pagkagamhanan pinaagi sa 
mga pagpasalamat. Mas makapahimuot kini sa Ginoo kaysa 
halad nga baka o sa usa ka tibuok turong baka.”

Kon ang Iyang mga anak mo pasidungog niya pinaagi sa mga 
maanindot nga pagdayeg, ang dughan, mata og mga dalunggan 
sa Diyos nagpatalinghug sa Iyang mga anak. Mao kini ang rason 
nganong mapuno ta sa kalipay og emosyon kon kita magkanta og 
mga pagdayeg Niya.

Sa Bibliya, atong makita nga nga mga amahan sa pagtoo 
perming nagdayeg sa Diyos. Sama ni David. Si David malipay 

kaayong magkanta og mga pagdayeg kon siya inusarang 
manugway og bisan naghalad siya ngadto sa Diyos isip hari. Ang 
Diyos nahigugma ni David og panahon sa iyang mga pagdayeg 
siya perming giubanan sa Diyos.

Ang mga pagdayeg nga iyang gikanta naglakip sa gahum sa 
kahayag. Sa dihang si David motugtog sa alpa ang daotang espiritu 
nga mo samok ni Saul mo pahawa, nahisulat sa 1 Samuel 16:23. 
Sa 2 Hari 3, si Eliseo gitandog sa Diyos og nakadawat sa Pulong 
sa Diyos sa dihang ang mag-aawit nipatingog sa alpa. Kon atong 
daygon ang Diyos sa Iyang kamaayo, gugma og gahum, Siya 
malipayong modawat sa atong mga pagdayeg og iyang ipakita ang 
iyang dakong gugma ngari kanato.

Imong mailhan ang Diyos pinaagi sa pagdayeg diha sa imong dughan3

Ang mga amahan sa pagtoo gikan ni Abraham, Isaac, og Jacob 
sa Daang Testamento makig estorya sa Diyos pinaagi sa mga 
sakripisyo. Si Haring Solomon nakaila og naka eksperyensiya sa 
Diyos sa kaalam og sa gigikanan sa mga panalangin pinaagi sa 
paghatag og 1,000 ka mga sakripisyo. Katong mga sakripisyoha 
tugbang sa atong panahon karon sa pag worship service sa 
Bag-o nga Testamento.

Sa Juan 4:24 si Hesus niingon, “Ang Diyos Espiritu og katong 
magsimba niya kinahanglang magsimba diha sa espiritu og 
sa kamatuoran.” Ang pagsimba diha sa espiritu nagpasabot 
nga magsimba sa Pulong sa Diyos ‘pan sa kinabuhi’ diha sa 
atong dughan pinaagi sa inspirasyon sa Espiritu Santo. Og ang 

kamatuoran nagpasabot nga sa pagsimba pinaagi sa sakto nga 
panabot sa Diyos, sa tibuok natong lawas, dughan, kabubut-ong 
dedikasyon, og uban ang gugma para sa Diyos og naay kalipay, 
pasalamat, pag-ampo, pagdayeg, buhat, og mga halad.

Ang mga panalangin moabot nato kon kita magsimba sa 
tibuok natong dughan sa espiritu og kamatuoran. Mapuno ta 
sa paglaum para sa Langit, kalinaw, og kalipay. Kini mao ang 
ebidensya nga imong nailhan ang Diyos nga mao ang gigikanan 
sa kinabuhi og kalinaw. Kon atong ampingan ang maong klase 
sa grasya sa atong kinabuhi, atong perming mabati ang Diyos 
nga perming nag-uban nato sa tanang panahon. Atong mailhan 
ang Diyos matag adlaw.

Imong masugatan ang Diyos pinaagi sa pagsimba sa espiritu og matuod4
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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

Usa ka adlaw niadtong 2006, nagbasa ko og Bibliya sa 
subway. Ang tawo niduol nako og naay gitunol. Kopya sa 
Manmin Balita nga naglakip sa panghimatuod ni Deacono 
Yunseop Kim nga na imbalido sa pisikal nga naay pinakagrabi 
nga ‘disability’. Ang tawo nga niduol mismo nako mao si 
Deacono Kim.

Niadtong panahona, nagsalig lang 
ko sa sungkod tungod sa right-sided 
hemiplegia kini tungod sa operasyon sa 
akong brain-tumor. Nag-antos sad ko sa 
asma og atritis sa akong tuhod.

Nagbasa sa mga panghimatuod, 
nahibulong og mal ipayon kaayo 
kong naghunahuna, “Tinuod ba ang 
ingon aning milagro nga mahitabo?” 
Nangandoy kong makaadto sa Manmin 
Central Church.

Human nga naka eksperyensiya sa 
gugma og gahum sa Diyos diha sa mga 
serbisyo og pag-ampo

Septembre 2006, nitambong ko sa 
Friday All-night Service. Samtang 
nagwali, si Senyor Pastor Jaerock Lee 
nipasabot sa lawum nga parti sa espirituwal nga kalibutan sa 
pinaka sayon nga masabtan, nga maoy naka pasabot nako sa 
kabubut-on sa Diyos. Napuno ko sa Espiritu sa ika duhang 
tunga sa maong Friday All-night Service.

Akong nabati ang tumang kalipay sama nga nakaabot ko sa 
Langit. Unya nagpa rehistro ko sa Manmin Central Church.

Si Dr. Lee mura og busy kaayo apan makig kita siya sa mga 
miyembro sa dili pa ang serbisyo kada simana og mag-ampo 
nila aron ilang madawat ang mga tubag og kaayuhan gikan 
sa Diyos. Paglabay sa panahon ang sintoma sa right-sided 

hemigplegia ni arang-arang og wala madugay naka lakaw 
ko nga walay sungkod. Dugang pa, naayo ang akong mata 
makakita ko og tarong bisan walay antipara. Hallelujah!

Nagmalipayon og Baskog bisan tigulang na
E n e r o  2 ,  2 0 1 3 ,  d u g a n g 

kahibulongan ang nahitabo nako. 
Nagtambong ko sa Daniel Prayer 
Meeting. Giubo ko pag-ayo tungod 
sa asma. Nag-ampo ko pag-ayo, 
“Diyos Amahan! Dili ko maka-ampo 
tungod sa asma. Palihug ayoha ko 
ini.”

S a  k a l i t  l a n g ,  m u r a  k o  o g 
kasukaon og niadto ko sa kasilyas, 
nisuka og daghan. Unya wala nako 
ubha og naayo ko sa asma nga 
maoy naghatag nako og problema 
sulod sa 60 katuig. Wala pa gyud ko 
naayo og asma nga dugay na nakong 
giantos, apan naayo lang ko human 
makadawat sa mga pag-ampo sa 
panalangin ni Dr. Lee niadton New 
Year’s Service.

Enero 8, 2013, sa gihapon, naglista ko sa ‘Summary of 
Previous Sermon’ nga makita sa Weekly Bulletin sa simbahan, 
ang inspirasyon sa Espiritu niabot nako og akong nabati nga 
ang akong lawas naa sa panganud. Unya, naayo ko sa atritis 
sa akong tuhod nga naa nako sulod sa 13 na katuig! Karon 
makasaka og makanaog ko sa hagdanan nga walay sakit nga 
mabati bisan moluhod pa aron mag-ampo.

Akong pasalamatan og himayaon ang Diyos nga nanalangin 
nako sa piskay og malipayong kristohanong kinabuhi bisan 
ako tigulang na.

Natawo ko nga bungol, og sugod sa edad nga 9, maibog 
ko sa sama nako nga babaye. Akong hatagan og bisan 
unsa ang akong maibgan aron madani nako, og mag sul-
ob ko og panglalaki nga bisti og mag linaki ko sa akong 
lihok.

Usa ka adlaw, nibisita ko sa akong amiga, si Jiparet, 
tomboy sad nga permi nakong kauban adto sa diskohan. 
Apan siya nausab. Nahimo na siyang deaconesa nga 
matinod-anong nagsunod sa kristohanong kinabuhi. Iya 
pa ganing gisugid nako ang Manmin Central Church sa 
Korea.

Disyembre 2010, nibisita ko sa Phuket Manmin Deaf 
Church sa Thailand. Ang mga miyembro nanan-aw sa 
serbisyo sa Manmin Central Church piaagi sa Nefsis ang 
‘multipoint video conferencing system.’

Si Senyor Pastor Jaerock Lee nagwali. Makita nga 
siya puno sa gugma. Dili siya gusto nga naay bisan usa 
ka kalag nga maadto sa impeyerno og nagtinguha siya 
nga ma giyahan ang 7 ka bilyong katawhan sa kalibutan 
ngadto sa Langit. Nagtan-aw niya, akong nabati ang init 
nga gugma sa Ginoo diri sa akong dughan.

Dugang pa, daghan ko’g mga amiga nga mga bungol 
sukad pa sa among pagkabata og ako silang nakita nga 
naay kausaban tungod sa simbahan. Akong na hunahua 
nga kaning simbahana naay dakong kalahian. Labaw sa 
tanan, akong nahibaw-an nga naay Langit og Impeyerno. 

Labi na sa pagbasa sa libro ni Dr. Jaerock Lee nga “Hell”, 
akong nasabtan ang kasubo sa impeyerno og ni desisyon 
ko nga dili na magpakabuhi sama sa una. Wala na ko 
magtinomboy. Pagkahuman, motambong ko sa tanang 
klase sa serbisyo og dili mo palta sa Daniel Prayer 
Meetings. Nagsulay ko nga mahimong balaan.

Ang akong inahan, mga silingan, og mga kaila 
nakuyawan sa akong pagbag-o. Bisan ako sa akong 
kaugalingon nahibulong nga nahimo nga gyud kong 
babaye.

Summer sa 2012, nibisita ko sa Korea og niapil sa 
Manmin Men’s and Women’s Summer Retreat. Ang 
santuwaryo sa Manmin Central Church sa akong unang 
pagbisita puno sa balaan nga grasya.

Labaw kong nangandoy nga mahimong balaan 
sa pagka saksi sa mga miyembro sa simbahan 
nga nanaghilak diha sa pag-ampo, atol sa Daniel 
Prayer Meeting, aron mahimong balaan. Akong na 
eksperyensiya ang gugma sa Diyos diha sa akong 
kasingkasing sa tibuok higayon sa maong Summer 
Retreat. Ako determinadong magbalos sa mga grasya.

Balik sa Thailand, ako makugihong naghimo sa 
kristohanong kinabuhi. Ako usab nga gipasidunggan ang 
Diyos pinaagi sa pagsayaw sa simbahan og pagsangyaw 
sa ebanghelyo. Manghinaot ko nga daghang bungol ang 
maluwas og maghimaya sa Diyos.

Junior Deaconesa Radaban Bichitbut 
(Phuket Manmin Deaf Church, Thailand)

“Sa pagkaila sa Diyos, 
nakalingkawas ko 
sa kinabuhi nga 
usa ka tomboy”

“Naayo ko sa 60 katuig nga asma og 
13 katuig nga atritis sa tuhod”

Deaconesa Yujung Jang
(69 anyos, 3-32 Parish)

Nakagamit siya og ‘brace’ para sa iyang likod og 
matulog nga maglingkod, apan karon mahimo nang 
mag bisiklita.

Human sa pagdawat sa pag-ampo ni Dr. Lee, 
kompleto siyang naayo og nakaangkon sa malipayong 
pamilya.


