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Tanang Pasalamat og himaya ngadto

 sa atong nabanhaw nga Ginoo

Nagkalawum ang gugma sa mga miyembro sa 
simbahan ngadto sa Ginoo, nagka daghan sad ang 
kalipay og pasalamat. Niadtong Marso 31, 2013, ang 
Holy Communion gihimo atol sa ‘Easter Sunday 
Evening Service’. Ang maong serbisyo gitambongan 
sa mga miyembro duolan sa 10,000 ka mga sanga og 
nakig ubang simbahan pinaagi sa GCN TV (www.
gcntv.org), nga maoy nahimo nga ang pasko sa 
pagkabanhaw makahulogan.

Si Senyor Pastor Jaerock Lee niwali sa mensahing 
“Grace Given to Us”. Sa wala pa mangalawat nihatag 
siya og gamhanang pag-ampo aron maipadayag 
ang original nga tingog og mapalayas ang kusog sa 
kangitngit. Pinaagi sa pag-ampo, ang tanang mga 
miyembro sa simbahan, mga pastor, misyonaryo, og 
ang Levite-workers naka sakay sa paspas nga baha nga 
espirituwal.

Espesyal nga mga bisita gikan sa Germany, U.K., 
Russia, Peru, Japan, og China ang nitambong sa 
serbisyo. Pastor Rapael Lonji Yanga og Mudidi 
Mungudia Kabangu, gikan sa Germany, ningon 
nga nibisita sila sa simbahan aron sa pag saksi sa 
gamhanang lihok nga gipakita pinaagi ni Dr. Lee og 
ang pagpakatag sa balaang ebanghelyo didto sa Europe 
lakip sa Germany. Sila nipuno sa pag-ingon nga ang 
pag pangalagad ni Dr, Lee maayong sombanhan sa mga 
Kristohanong simbahan aning henerasyona.

Si Pastor Yanga, nitambong niadtong 2004 Germany 
United Crusade ni Dr. Jaerock Lee, ni ngadto aron sa 

pag-ingon nga daghang tawo niingon nga ang krusada 
panalangin gikan sa Diyos ngadto sa mga German og 
tungod ato ang pagtoo sa mga magtutoo nitubo og ang 
mga simbahan nag makusganon.

Si Pastor Kabangu nitan-aw sa Easter Performance og 
ni komentaryo sad. Niingon,“Nindot kaayo. Tininuod 
nga nagpakita sa mga pag-antos ni Hesus nga nitubos 
sa mga sala sa katawhan. Nisakit ang akong dughan nga 
nagtan-aw nga si Hesus gikastigo”. Marso 31, 2013, 
ilang nadawat ang pag-ampo ni Dr. Lee para sa ilang 
pag pangalagad.

Jane Mpologoma Nabanakulya, misyonaryo gikan sa 
U.K. niingon nga ang mga miyembro sa ilang simbahan 
naka eksperyensiya sa gahum sa Diyos og nagsulay nga 
mausab pinaagi sa pag-ampo og puasa. Niingon nga 
natandog kaayo siya sa Easter Performance nga dasig 

nga nagpakita sa mga panghitabo sa Bibliya, diin ang 
mga sundalo ni bahin bahin sa tapis ni Hesus ngadto sa 
upat ka parti og ang mga babaye nagsunod ni Hesus nga 
nanaghilak. Ni dugang sa pag-ingon nga iyang nakita 
kon giunsa pag lansang si Hesus.

Maurine Lasfolk, Sweden, nibisita sa Manmin 
Central Church uban ang iyang mga anak, og si Yulia 
Gorelova miyembro sa London Manmin Church sa U.K. 
niabot sad. Ila sad nga na eksperyensiya ang espirituwal 
nga panalangin nga gihatag sa Manmin niadtong 
Easter Sunday og naghimaya sa Diyos. Dugang pa, si 
Misyonaryo Wong Ping Ping, kanhi prodyuser og Mc sa 
Far East Radio Broadcasting og si Deaconesa Wei Iran, 
nga naayo sa ‘depression’ pinaagi sa pag-ampo ni Dr. 
Lee, nag malipayon sa Easter Sunday sa ilang pagbisita 
sa Manmin Central Church.

Pagsaulog sa Easter Sunday nga usa sa tulo ka pinaka importanteng Kristohanong kasaulogan, ang Manmin Central Church naghimo sa Easter Sunday Service og nag saulog sa Holy 
Communion (litrato 1). Ang mga miyembro nagpasalamat og naghimaya sa Ginoo uban ang langyaw’ng mga pastor og mga magtutoo og nag ambit sa kalipay sa kinabuhing dayon og sa 
paglaum para sa pagkabanhaw (litrato 2, 3).

Ang Retreat sa mga Young Adults og 
Manag-Asawa nga Giabi-abi sa 

Crystal Forum, Israel
Ang retreat sa mga Young Adults og manag asawa nga gihimo 

sa Crystal Forum (Asosasyon sa mga Israeli Pastors) sa Nahariya, 
Northern-Israel niadtong Marso 17-19, 2013. Gitambungan sa 
mga 300 ka katawhan. Ang mga nanambong nagdayeg ni Hesu 
Kristo, nag-ampo para sa Israeli evangelization, og naka angkon 
sa espirituwal nga kapuno diha sa panag tipon uban sa gugma.
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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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2 Ang Pulong sa Kinabuhi– Espirituwal nga Gugma (1)           anmin M B la ita

Ang pulong “gugma” makalipay og 
maukay ang atong dughan kon kita 
makadungog in i . Walay labaw’ng 
makalipay kon kita mahigugma nga dili 
mausab. Gani atong madunggan nga naay 
naka labang sa kamatayon. Naka usab sa 
mga panghitabo og napa nindot ang 
kinabuhi tungod sa gahum sa gugma. Ang 
gugma gikinahanglan kaayo alang sa 
kalipay og kini naay dakong gahum aron 
mausab ang atong kinabuhi.

1. Unsa ang ‘Unodnong Gugma’?
Bisan ang dil i magtutoo og mga 

daotang tawo mahigugma niadtong maayo 
og mapuslan nila. Ang ilang gugma murag 
tinuod, apan sa katapusan dili tinuod nga 
gugma. Kini tungod kay ang ilang gugma 
unodnong gugma, ang gugma nga mausab 
sa paglabay sa panahon og mahanaw 
atubangan sa mga ginagmay’ng problema. 

Ang unodnong gugma mausab sigon sa 
mga panghitabo og kondisyon. Kini 
mausab dinuyugan sa pagpahimulus og 
binipisyo. Mohatag lang kini kon 
m a k a d a w a t  o g  k o n  a n g  b u t a n g 
mapuslanon. Kon ikaw gustong modawat 
og dughan kaysa mohatag ngadto sa uban 
og ma lain ko sila dili mo sukli nimo, ang 
kanang gugmaha unodnon.

Kasagaran sa ginikanan mo padako sa 
mga anak uban ang debosyon og pagkugi, 
apan daghan sad ang mo padako sa ilang 
mga anak para maka binipisyo. Moingon, 
“ako ning gibuhat sa akong mga anak 
aron maayo ang ilang pagdako”. Apan 
daghan kanila ang gustong magpahambog 
sa ilang mga anak. Mo supak sila sa ilang 
anak o malain kon ang pilion nga trabaho 
o pangasaw-onon dili ang ilang gusto. 
Kini nagpamatuod nga ang ilang gugma 
naay kondisyon og ang kahago naay 
bayad.

Unsa man ang gugma sa mga anak 
ngadto sa ginikanan? Sama sa giingon “A 
protracted i l lness wears out f i l ia l 
devotion”, ang ubang mga anak magtoo 
nga ang ilang ginikanan samok og 
pasagdan nalang kon matiguwang og nag 
masakiton. Tagsa nalang manawag sa 
ginikanan, pasangil nga bisi. Ang ila 
nalang mga anak ang atubangon og ang 
ilang kinabuhi. Naa pa gani imoral nga 
mga anak nga nasilag sa ginikanan tungod 

kay ang ginikanan dili mohatag sa ilang 
gipangayo nga kwarta. Ang uban mopatay 
pa sa ginikanan.

Unsa man ang gugma sa manag higala? 
Ang uban nga tawo nasakitan sa dughan 
tunogd sa pagluib sa higala nga ilang 
gisaligan. Ang uban manghulam og 
dakong kantidad sa kwarta og kon dili 
gani magpa garantor. Kon balibaran sa 
ilang hangyo, magtoo nga giluiban og mo 
aslom ang relasyon. Kon tinuod kang 
n a h i g u g m a d i l i  k a  m o h a t a g  o g 
kalisdanan. Bisan pa, ang unodnong 
g u g m a  m a n g i t a  l a n g  s a  i y a n g 
kaugalingong binipisyo og mo pahilayo 
kon wala nay kaayuhang makuha.

2. Unsa ang ‘esp i r i tuwal nga 
gugma?’

Ang diksyunaryo nag-ingon nga ang 
gugma mao ang paghatag og balor og 
mahimong ihatag ang tanan. Apan ang 
gugma nga gihisgutan sa Diyos labaw pa 
sa gugma nga naa sa diksyunaryo. Kini 
mao ang espirituwal nga gugma. Ang 
espirituwal nga gugma nangita para sa 
kaayuhan sa uban, mohatag og kalipay, 
paglaum, og kinabuhi ngadto nila, og 
walay kausaban.

Sa Bibliya, si David og Jonathan nag-
ambit sa espirituwal nga gugma. Si 
Jonathan anak ni Saul, unang hari sa 
Israel. Sa pagtan-aw nga gipildi ni David 
si Goliath, ang kampyon sa Philistines, 
gamit lang ang gamay’ng bato nga 
gihigtan, nakasabot si Jonathan nga ang 
Espiritu sa Diyos naa ni David. Si 
Jonathan komander usab, apan bilib siya 
sa kaisog ni David og na haylo ang iyang 
kasingkasing. Sugod ato, si Jonathan 
nahigugma kang David sama sa iyang 
kaugalingon. Wala niya iglain ang bisan 
unsa para ni David.

1 Samuel 18:1-4 mabasa, “Human si 
David makigsulti kang Saul, nagkasuod 
pag-ayo si Jonathan og si David ...unya si 
Jonathan naghimo og kasabotan sa 
panaghigala tali kang David tungod kay 
gimahal man pag-ayo ni Jonathan si 
David. Unya gihubo ni Jonathan ang 
iyang bisti og gihatag niya ni David, lakip 
ang espada, pana, og bakus”.

Si Jonathan mao ang unang anak ni 
Saul, siya unta ang sumusunod sa trono. 

Apan wala siyay tinguha nga hakog, wala 
niya hawiri ang posisyon sa pagka hari. 
Iya hinuong gisulayan ang pagluwas ni 
David bisan ma dilikado ang iyang 
kinabuhi sa dihang arisgadong nagsulay sa 
pagpatay si Saul kang David aron sa 
pagkuha sa trono. Ang gugma ni Jonathan 
ngadto ni David wala mausab hangtod nga 
siya namatay.

Sa dihang si Jonathan namatay sa 
pagpakig sangka didto sa Mount Gilboa, 
si David nagpuasa og nag subo tungod sa 
iyang kamatayon. Human nga nahimong 
hari, nakita ni David si Mephibosheth, 
anak ni Jonathan, og iyang giuli ang 
tanang yuta sa iyang apohan, Saul, og iya 
kining giatiman didto sa iyang palasyo.

Sama sa ilang gugma, katong naay 
espirituwal nga gugma, ang gugma nga 
dili mausab bisan pag ibutang ang ilang 
kaugalingon sa piligro nga wala silay 
binipisyo nga ma angkon. Ang ilang 
gugma wala gihatag aron sila suklian. Ang 
espirituwal nga gugma mahimong mo 
sakripisyo og makahatag sa tanan ngadto 
sa uban.

3. Ang gugma sa Diyos og sa Ginoo 
ngari nato nga dili mausab

Nag-antos ka ba sa kalisdanan tungod 
sa unodnong gugma nga tugbang sa 
espirituwal nga gugma? Kon kita magul-
anon og nag inusara tungod sa gugmang 
may kausaban, naay Usa nga maka hupay 
sa atong dughan isip atong Amigo. Kini 
mao ang atong Ginoo.

Ang Ginoo nahibalo sa atong dughan 
kay ni bisan kinsa tungod kay Siya 
gibaliwala og gi tamay sa katawhan bisan 
siya walay sala nga nahimo. Iyang gibilin 
ang tanang himaya didto sa langit, ni 
nganhi sa kalibutan og gi angkon ang mga 
pag-antos. Pinaagi ato, Siya nahimong 
tinuod nga amigo og naghatag sa tinuod 
n g a  g u g m a  p i n a a g i  s a  I y a n g 
pagpakamatay didto sa krus.

Niagi ko sa kinabuhing pobre uban ang 
daghang mga saki t sa wala pa ko 
m o d a w a t  s a  G i n o o .  Tu n g o d k a y 
nagmasakiton ko sulod sa 7-katuig ang 
naa nako mao ra gyud ang akong 
masak i tong l awas d iha s a akong 
higdaanan og ang utang nga nag tumpi. 
Ang mga tawong akong gihigugma og 

gisaligan nibiya nako. Abandonado kaayo 
ko, gibaliwala og tinamay. Sa dihang ako 
nag ong-ong sa pultahan sa kamatayon, 
wala nay paglaum pa, ang Diyos niduol 
nako.

Human nga akong nailhan ang Diyos, 
naayo ang akong tanang sakit og naka 
angkon sa bag-o nga kinabuhi. Nagsugod 
ko sa akong bag-o nga kinabuhi. Ang 
gugma sa Diyos walay presyo. Dili ako 
ang unang ni higugma Niya. Ang Diyos 
nihigugma nako og Siya ang unang niduol 
og nitunol sa Iyang kamot ngari nako.

Isaias 49:15-16 klarong nagpakita sa 
gugma sa Diyos ngari nato. “Makalimot 
ba ang usa ka inahan sa iyang anak nga 
masuso? Dili ba niya mahalon ang iyang 
anak? Apan bisan pag malimot siya ako 
dili gayud malimot nimo. Tan-awa gikulit 
ko ang imong ngalan sa akong palad; ang 
imong mga paril permi kong gibantayan”.

Atong panahon nga masakitan kong 
mag handum tungod kay ang tanan nibiya 
nako, gigunitan ko pag-ayo sa Diyos. Sa 
dihang akong na hunahuna ang Iyang 
gugma, ang akong luha nibaha. Tungod sa 
kasakit nga akong na eksperyensiya, 
akong klarong nabati nga ang Iyang 
gugma tinuod og karon matinud anon 
kong nag trabaho isip pastor aron sa 
pagbayad sa Iyang grasya, nagtabang sa 
pag hupay sa dughan sa mga kalag.

Ang Diyos gugma. Kitang tanan mga 
makasasala, apan Iya gihapong gipadala 
ang Iyang bugtong Anak dinhi sa 
kalibutan. Nag andam siya’g nindot nga 
lugar sa langit og naghuwat nato. Kon 
atong ablihon ang atong dughan bisan 
gamay, atong mabati ang Iyang ligdong og 
abunda nga gugma.

Mga kaigsoonan ko diha ni Kristo.
N a a y d u h a k a k l a s e s a g u g m a : 

unodnong gugma nga nangita lang sa 
kaugalingong binipisyo og mausab sa 
p a g l a b a y  s a  p a n a h o n ,  o g  a n g 
espirituhanong gugma nga nangita sa 
kaayuhan para sa uban og mahimuot sa 
matuod. Ako mag-ampo sa ngalan sa 
Ginoo nga pinaagi sa pagkahibalo nga ang 
gugma sa Diyos dili gugmang unodnon 
apan gugmang espirituwal, maka ambit ka 
unta sa gugma nga dili molubad diha 
Kaniya hangtud sa kahangturan.

Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee

Unodnong Gugma og 
Espirituhanong Gugma

“Mga igsoon, maghigugmaay ta kay ang gugma gikan sa Diyos. Ang nahigugma sa iyang isigkatawo anak “Mga igsoon, maghigugmaay ta kay ang gugma gikan sa Diyos. Ang nahigugma sa iyang isigkatawo anak 
sa Diyos og nakaila sa Diyos. Ang wala mahigugma sa iyang isigkatawo wala makaila sa Diyos kay ang Diyos gugma man” sa Diyos og nakaila sa Diyos. Ang wala mahigugma sa iyang isigkatawo wala makaila sa Diyos kay ang Diyos gugma man” 

(1 Juan 4:7-8).(1 Juan 4:7-8).
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Ang Upat nga kinadak-ang Gamot 
sa Daotan dinhi Nato

Panultihon 17:3 niingon, “Sama nga ang bulawan og plata tunawon sa kalayo, ang dughan sa tawo sulayan usab sa Ginoo”.  
Aron mabalik ang imahe sa Diyos nga giwagtang sa tawo og aron makasulod sa Bag-o nga Herusalem, ang pinaka nindot nga puy-anan 
sa Langit, kinahanglan nga atong mapalayas ang tanang matang sa daotan dinhi sa atong dughan. Apan dili sayon ang pag diskobre og 

ang pagpapahawa sa daotan nga lawum nang nigamot diri nato, mao nga itugot sa Diyos ang mga pagsulay. 
Unya, unsa man ang kinadak-ang gamot sa daotan nga kinahanglan atong papahawaon?

Kon ang usa dili tarong magsige lang og panghambog. 
Dili motuman sa saad ngadto sa uban og basin gani sa iyang 
kaugalingon. Iyang pun-an o kuhaan ang estorya.

Ang uban mo tuyo og panghambog aron makatikas, ang 
uban anad sa panghambog og manudlo pa gani sa ubang 
tawo. Daghan sa mga hitabo, dili nalang gani sila kamatikod 
nga nanghambog na sila.

Sa dihang si Hesus niingon, “Hinumdumi kini: sa dili 
pa gani mo tuktugaok ang manok karong gabii, katulo ka 
moingon nga wala mo ako hiilhi”. Si Pedro mitubag, “Dili 
ko gyud ikaw ilimod bisan pag patyon ko uban nimo” (Mateo 

26:34-35). 
Apan si Pedro niingon nga wala siya makaila ni Hesus, 

3-ka higayon sa wala pa mo tugaok ang manok nianang 
gabhiona.

Si Pedro nagdahum nga ang iyang gisulti gikan sa 
iyang dughan. Apan wala niya matuman ang iyang gisulti 
sa dihang niabot na ang hitabo. Kon ang tawo naay mga 
bakak nga nagpabilin diha nila dili sila makasiguro sa ilang 
kaugalingong pulong og dili gani maka pangumpisal. Imo 
gyung pangitaon ang kinaiya nga mang hambog og imo 
kining papahawaon aron mahimo kang tarong.

‘Ang Pagtipas sa insaktong dalan’ nagpasabot nga wala 
ka mohimo sa insakto. Kini kung ang imong dughan, 
hunahunha, og lihok dili mao. Kon ang tanang tawo 
mopadayon pagsunod sa balaod og sugo, wala gyu’y 
problema sa katilingban. Sa samang paagi, ang mga anak sa 
Diyos magpakabuhi gyud unta subay sa Pulong sa Diyos sa 
66 ka libro sa Bibliya tungod kay ang ilang pinuy-anan tua 
sa Langit.

Ang pagsubay sa insaktong dalan makaayo sa tanang 
butang og makatabang nga dili matintal sa personal nga 
kayugot og tinguha aron maka angkon og binipisyo og 
makahimo sa butang nga dili matarong. Si Abraham nihatag 
sa tibuok kantidad sa yuta nga gilubngan ni Sarah bisan 
ang mga anak ni Heth nagsulay sa paghatag niya nga walay 

bayad (Genesis 23:13).
Si Daniel og ang iyang tulo ka amigo wala makig uyon sa 

kalibutan. Nisubay sila sa matarong. Tungod ini, sa Daniel 
gibutang ngadto sa lion’s den og ang iyang 3 ka mga amigo 
giitsa ngadto sa nagdilaab nga kayo. Apan bisan pa, silang 
tanan wala ma unsa bisan usa ka lugas sa ilang buhok wala 
ma sunog og naghimaya sila sa Diyos (Daniel 6:16-23; 
3:19-27).

Mahimo kang mo subay sa insaktong dalan kon ikaw dili 
mangita sa imong kaugalingong binipisyo, basta nagsubay 
ka sa kabubut-on sa Diyos. Si Apostol Pablo nagsunod sa 
maong kinabuhi og nisubay sa maayong dalan bisan sa mga 
kalisdanan, mao nga siya niingon sa 1 Corinto 11:1, “Busa 
sunda ninyo ako sama nga ako nagsunod ni Kristo”.

Kon dili ka motuman sa imong gi planong buhaton 
og imong usbon ang plano para sa imong kaugalingong 
binipisyo o kapuslanan nagpasabot nga ikaw naay pagka 
tikasan sa imong dughan. Bisan og unsa ka gamay, kon 
imong usbon ang plano, kini tungod kay ikaw naay pagka 
tikasan.

Ang imong naandan nga mag sige og usab-usab nahisakop 
kana sa dughang maliputon. Kining klaseha sa tawo dali ra 
kaayong mo usab sa ilang plano. Mahimo pa gani nila ang 
pag luib ngadto sa uban bisan sa sinugdanan matinud-anon 
silang nag uban sa trabaho.

Kon naa kay sama ani nga dughan, dali ka ra kaayong 

mahulog sa kalibutanhong tentasyon sama sa dungog, 
awtoridad, og pinansyal. Kay ato mang papahawaon ang 
pagka limbongan diha sa atong dughan og magpatubo sa 
maayong kasingkasing, mahimo kitang magamit para sa 
gingharian sa Diyos.

Ato gyung barogan ang atong mga pulong nga atong 
gipamong diha sa atong dughan. Kay kon dili ta makahimo 
sa ginagmay’ng butang sama ini, dili ka maka tukod og 
relasyon sa pagsalig diha sa Diyos. Kon atong batonan ang 
atong mga saad ngadto sa uban og sa atong kaugalingon og 
ato kining buhaton ang pagka limbongan mawala og ang 
pagka matinud-anon moabot dinha sa atong dughan.

Kon ikaw manghinaway ngadto sa uban o sa bisan unsang 
butang, ikaw walay respetar nila o wala maghunahuna 
nga kana importante. Ikaw mo look-down sa uban o 
mangumpara sa awtoridad nga naa nimo og mangabusar 
nila. Ang tanang lihok sa pagka arogante mahimong tawgon 
og pagtamay.

Sa imong pagbuhat ngadto sa ubos kanimo, sama ra 
kini nga imong gibuhat sa Ginoo. Ang paghigugma sa 
kaigsoonan mao ang paghigugma sa Ginoo. Mao nga kon 
nagtamay ka sa uban, mao ra usab nga imong gitamay ang 
Diyos. Sa dihang ang mga Israelita niingon ni Samuel nga 
magpili og hari para nila ang Diyos niingon nga gi-reject 
Siya nila isip ilang Hari, nahisulat sa 1 Samuel 8:5-7. Og 
sa dihang ang mga anak sa Israel nag yawyaw batok kang 
Moises, ang Diyos niingon nga wala sila mobatok kang 
Moises apan nibatok sila sa Diyos (Exodus 16:8).

Ato gyung ibutang sa dughan nga naay daghang 
miyembro apan usa ra ka lawas diha sa Ginoo, mabasa sa 1 
Corinto 12:20. Ang matag usa nato miyembro sa simbahan 

nga mao ang lawas ni Kristo. Kon ang mga miyembro nag 
tinamayay, ang lawas dili komportabli sa tanang higayon og 
dili kini maka lihok og tarong.

Ang kada miyembro sa lawas naay lainlain nga buluhaton 
og walay usa nila nga dili importante. Kini nag-ingon 
nato nga dili ta magbiay-biay bisan ang uban walay grado, 
walay disiplina, o pobre. Sama ra nga ang baba niingon sa 
iyang mata nga “wala kinahanglana sa lawas”. Kon ang 
lawas walay mata, ang tibuok lawas apil na ang baba walay 
mahimo apan mahulog lang ngadto sa lungag. Dakong 
binuang.

Sa Filipos 2:3 mabasa, “Ayaw kamo pagbuhat bisag unsa 
nga gikan sa hinakog nga katuyoan o sa walay hinungdan 
nga tinguha sa pagpanghambog. Pagpaubos hinuon kamo og 
isipa kanunay nga ang uban mas maayo kay kaninyo”. Mao 
nga imong isipon nga ang uban importante kay nimo. Ayaw 
kalimti ang imong posisyon og katungdanan bisan pa og 
ikaw gihigugma og giila kaysa uban magpaubos ka gihapon 
og dili mausab.
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Dili matarong, unodnong 
kinaiya nga daling 
mausab

Nitipas sa insaktong dalan, 
sa tinguha nga makakuha 
og binipisyo sa walay 
pagsunod sa kabubut-on 
sa Diyos

Pagkalimbongan, 
dili motuman sa 
kaugalingong pulong 
og kasingkasing

Pagtamay, dili maka 
hunahuna nga ang 
uban mas labaw’ng 
importante kaysa iyang 
kaugalingon
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Cavite Manmin Holiness
Church

5 Lot 33 Bk 1, Canutuhan (tenant), 
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Ang 2013 Easter Performance
“Ang Ginoo mao si Kristo”

Niadtong Marso 29, 2013, atol sa ika-2 tunga sa 
Friday All-night Service, ang 2013 Easter Performance 
gipakita. Ang pasundayag nagpakita sa pagpangalagad ni 
Hesus, kasubo, paglansang, pagkabanhaw, og pagkonsad 
nga nahisulat diha sa Bibliya. Ang gugma sa Diyos og 
paglaum para sa pagkabanhaw nabati sa mga nanan-

aw. Tungod sa hinimong pag-asoy ni Maria Magdalena, 
si Apostoles Pedro og Juan ni handum sa panahon 
nga sila ni kuyog sa Ginoo. Ang nota sa mga kantang 
gipasundayag, mga ‘choirs’, og Nissi Orchestra nanganta 
nga sama ba silang naghatag og mga pagdayeg diha sa 
presentasyon nga ang Diyos mismo ang nagsulat og 

naghimo sa mga kanta. Sama sa mga kantang Iyang 
gihatag sa mga Israelita, sa Deuteronomiyo 31:19-22. 
Natandog kaayo nila ang dughan sa mga nanan-aw. 
Dugang pa, ang special-stage gihimo sa ‘5-degree slope’ 
para mura gyud og tinuod bisan sa mga nang lingkod tua 
sa layo.

Act 2

Ang Jesus’ Passion

Aron sa pagluwas nato sa atong mga 
kasalanan, si Hesus niantos pinaagi 
sa pagsul-ob sa tunokong korona, 
gikastigo, og gilansang sa Iyang 
mga kamot og tiil.

Act 3

Ang Pagkabanhaw og 
Pagkayab sa Ginoo

Gipildi sa Ginoo ang kamatayon og 
nabanhaw sa ika-3 ka adlaw human sa 
Iyang lubong. Unya nagpakita sa Iyang 
kaugalingon nga buhi sulod sa 40-
ka adlaw og ni kayab ngadto sa langit 
samtang ang mga tawo didto sa Galilee 
nagtan-aw kaniya. Mao sa ingon ani 
nga paagi Iyang gihatag ang paglaum 
sa pagkabanhaw ngadto kanila.

Act 1

Ang Pagpangalagad ni Hesus

Si Hesus ang Anak sa Diyos nianhi 
sa kalibutan aron pagluwas sa 
tanang katawhan, gi proklama ang 
ebanghelyo sa gingharian, og nag-
ayo sa daghang klase sa sakit og sa 
tanang matang sa balatian. Panahon 
sa Iyang 3 katuig nga pagpangalagad.
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