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Nagsunod-sunod Nga Mga Ilhanan Og Kahibulongan 

Nga Dili Mahimo kon Pinaagi Lang sa Abilidad sa Tawo!
Katawhan nga gikan sa 22 ka mga nasod nitambong sa ‘Manmin Summer Retreat’ aktuwal nga gisibya pinaagi sa GCN TV

Agosto 5-8, ang ‘2013 Manmin Summer 
Retreat’ gihimo didto sa Deogyusan Resort 
sa Muju, probinsya sa Jeonbuk ubos sa tema 
nga “Whole Spirit” (Hebreo 10:22). Ang 
retret aktuwal nga gisibya pinaagi sa GCN 
TV (www.gcntv.org). Ang mga nanambong 
gikan sa sangang simbahan sa Korea, sama 
sa Masan, Busan, Daejon, Gwangju, og 
Cheonan, inubanan sa mga tawong gikan sa 
22 ka mga nasod sama sa U.S., Israel, Kenya, 
Estonia, Switzerland og India.

Ang ‘Arrival Service’ gitanyag ni Mrs. 
Boknim Lee, presidente sa Manmin Prayer 
Center, 1:30 sa hapon sa unang adlaw. Iyang 
giingnan ang mga miyembro nga tabang ra 
gayud sa Espiritu aron atong maangkon ang 
dughan nga tibuok sa espiritu. Ug nipuno 
siya sa pag-ingon nga kinahanglang atong 
madawat ang kapuno sa Espiritu pinaagi sa 
nagkayong mga pag-ampo. Unya ang mga 
nanambong nagdayeg og nag-ampo.

Kining 2013 Manmin Summer Retreat 
maoy unang retret nga naa si Pastor Dr. 
Jaerock Lee sulod sa 7 katuig, sugod niadtong 
2006. Nagsunod-sunod ang mga ilhanan og 
kahibulongan nga dili mahimo kon pinaagi 
lang sa gahum sa tawo. Gabii sa unang 
adlaw (7:30) si Dr. Lee nihatag og seminar. 

Pagsugod sa seminar, giuwan kini. Apan ang 
mga miyembro nitoo sa probidensya sa Diyos 
og naminaw sa mensahe nga wala nanaglihok 
bisan uwan. Taod-taod si Dr. Lee nag-ampo 
sa pag-ingon, “Uwan, Hunong!” og nangayo 
sa Diyos og maayong panahon. Diha dayon, 
ang itom nga bagang panganod nawala og 
ang sidlak nga mga bituon nangakita diha sa 
nindot nga panganod sa kagabhion.

Si Dr. Lee niingon, “Kining maong 
Summer Retreat sama niadtong ‘2013 
Leadership Conference’ pag Hulyo. Panahon 
na aron ikaw masuwayan kon giunsa nimo 
pagpakita ang ebedensya sa pagkatibuok 
sa Espiritu; giunsa nimo pagkahiusa diha 
sa dughan sa Diyos; unsa gidaghanon ang 
imong pagkamaayo; og unsa ka kamatinud-
anong nagbuhat”. Nipadayon siya sa pag-
ingon, “Buot sa Diyos nga mahinumdum 
ka sa grasya nga gihatag sa magbalantay 
og imong mahunahuna ang probidensya sa 
Diyos nga gustong mo proklama sa gahum sa 
magbalantay. Ang Diyos gustong modawat 
sa kahumot sa mga miyembro nga maoy 
isip bunga sa magbalantay”. Unya ang mga 
partisipante nagdayeg sa Diyos, naghinulsol 
og si Dr. Lee nag-ampo para sa mga 
masakiton. 

Daghang katawhan naka eksperyensya 
sa kaayuhang lihok, nagpasalamat og 
naghimaya sa buhi nga Diyos nga maoy 
naglihok diha nila. Ang ubang mga tawo buta 
o hanap og panan-aw nakakita og tarong, 
ang bungol naka dungog og ang mga bakol 
nakalakaw nga wala na manag wheelchair 
og wala na manag sungkod. Ang ilang mga 
panghimatuod nagpadayon. Daghan ang 
nagpamatuod sa ilang kaayuhan sa kanser, 
‘shingles’, thyroid-diseases, og uban pa. Ang 
nagtan-aw sa GCN TV naayo sa dihang siya 
nakadawat sa pag-ampo ni Dr. Lee. Nisulti 
siya sa iyang pamilya didto sa retret og nisulti 
sa iyang tistimonya.

Ang Field Day gihimo sa ika-2 adlaw 
sa buntag. Naay upat ka grupo: 1st, 2nd, og 
3rd Great Grand Parishes og ang branch 
Churches Team. Si Dr. Lee nag-ampo sa 
opening- ceremony, “Wagtanga ang dag-om 
og ipalid sa kusog nga hangin! Ipakita ang 
kahayag”. Og gihatag sa Diyos ang nindot 
nga panahon.

Gisugdan ang Field-day sa tug-of-war, 
gisundan sa rolling huge ad-baloons, 100m 
dash, volleyball, obstacle race, long distance 
race, mini soccer, Korean wrestling, arm 
wrestling, og relay race. Taliwala sa mainit 

nga mga ‘cheering’, ang Championship 
naadto sa Branch Churches Team. Ang 
Cheering-award naadto sa 1st Great Grand 
Parish. Ang MVP’s nadawat ni Brother Joon 
Oh sa Gumi Manmin Church og Deaconess 
Soohyang Cha sa 2nd Great Grand Parish.

Sa ika-3 adlaw nag Camp Fire Praise & 
Worship sa 8:00 sa gabii didto sa special-
stage sa Jumping Park. Ang tanang miyembro 
sa simbahan managhiusang naghatag og 
mga humot nga pagdayeg nga nakapahimuot 
sa Diyos. Malipayon kaayo sila sama sa 
langitnong kumbira og ilang gisilibrar ang 
pista nga malipayon uban ang gugma sa 
Diyos.

Dugang pa, kada-misyon naay ilang 
mga kalihukan. Mga pastor, trabahante og 
miyembro gikan sa mga kanasoran naay 
espesyal nga mga seminar ni Mrs. Bokmin 
Lee, Pastor Heejin Lee, Heesun Lee og 
Soojeong Crystal Kim. Labaw sa tanan, ang 
original-voice naipagawas og ang tanang 
klasi sa ilhanan, kahibulongan, og ang 
mabutohong lihok sa gahum gihikyad aron 
ang pagtoo sa mga miyembro motubo og 
makaangkon sa pagtoo nga mobarog diha sa 
bato sa pagtoo, makasulod ngadto sa espiritu 
og sa tibuok espiritu.

Samtang naglagiting ang kainit og nag-uwan og kusog sa ubang lugar, ang ‘2013 Summer Retreat’ gihimo uban si Dr. Jaerock Lee (Unang litrato) sa nindot nga panahon. Ang original-voice gipagawas 
og daghang ilhanan, kahibulongan, og ang gamhanang lihok nibaha diha sa mga siminar (ika 4, 6 nga litrato), ang Field-Day (ika-5 litrato), og Camp Fire Praise & Worship (ika-2, 3 litrato).
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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).

Ang Pag-angkon sa Pagtuo Bisayan
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2 Ang Pulong sa Kinabuhi– Espirituwal nga Gugma (5)           anmin M B la ita

Ang kasina og kaibog adunay dako nga 
impluwensya sa atong kristohanong 
kinabuhi. Kasagaran dili ta masina sa wala 
nato hing-ilhi, apan adto sa mga taong duol 
kaa yo na to s a ma sa ka i l a . Sa ma 
pananglitan, sa tawo nga nag negosyo og 
kan-anan, dili siya masina sa nagtrabaho sa 
opisina. Apan adto siya makulbaan og 
masina sa laing kan-anan nga naninda og 
samang putahi sa sud-an nga maoy naay 
daghang mamalit.

Ang grabing kasina mao kanay modala 
ngadto sa daotang lihok. Mao usab sa 
panghambog. Kon gusto ka manghambog 
aron makadawat og pasidungog, hinungdan 
lang kini sa away, pagpangigi og kasina.

Unya, unsaon man nato pagkab-ot sa 
espiritwal nga gugma nga dili masinahon 
og dili tigpakaaron ingnon?

1. Ang gugma dili masinahon
Ang grabing kasina ngadto sa uban 

mahimong mo resul ta sa daotang 
binuhatan. Kon dili ka komportable nga ang 
ubang tawo molambo og makadawat og 
gugma, kana nagpasabot nga naa kay 
kasina og nangigi ka.

Kon ang imong dughan sinahon, ang 
imong garbo matandog kon ang ubang 
tawo mas dato o mas daghan og abilidad 
kay kanimo. Kon ang imong kauban 
motaas ang rango apan ikaw naa gihapon sa 
ubos nga posisyon, dinha ikaw maguol og 
mawagtangan na og gana sa trabaho. Ang 
kasina og pangigi makapawala sa gana. 
Kon imong ikumpara ang imong 
kaugalingon ngadto sa uban inubanan sa 
kasina kini maoy moduot kanimo paubos.

Apan kon naay espiritwal nga gugma 
mahimo kang malipayon uban ang matuud. 
Kini tungod kay malipay ka kon ang uban 
imong nakita nga nagmaayo ang mga 
butang og mga hitabo diha nila. Apan kon 
ikaw madismayado og mawagtangan og 
gana, kini nagpaila nga ikaw walay gugma. 
Kon ang imong ‘kaugalingon’ gustong 
makadawat og gugma og gustong 
pasidungan, ang imong garbo matandog og 
ang kasina motubo diha sa imong dughan.

Kon moabot ang grabing kasina, natural 
kining mogiya sa daotang mga pulong og 
buhat nga maoy makadaot sa uban. Kini 
kasina diha sa lihok og apil sa ebedensya sa 
tawhanong kinaiya nga nahisulat sa Galacia 

5:19-21. Mao nga ang mga sinahon lisud 
makaangkon sa kaluwasan.

Sama ni Saul, ang unang hari sa Israel, 
dako kaayog kasuya ni David. Si David 
bayani nga niluwas sa iyang nasud ngadto 
kang Goliath, ang kampyon sa mga 
Filistihanon. Hapit mo 9’11” ang iyang 
gitas-on. Siya ang pinakamaayong 
mangugubat sa mga Fi l is t ihanon. 
Nagbugal-bugal lang siya sa Diyos og sa 
mga kasundaluhan sa Israel sulod sa 40 ka 
adlaw. Si Saul, og ang mga sundalo sa Israel 
nagkurog sa kahadlok. Nibutho si David og 
iyang gipatay si Goliath nga kinsa 
nanginsulto sa Diyos, gipatay niya kini 
pinaagi sa lambuyog nga gibutangan og 
bato nga gamay. Sa katapusan, ang Israel 
nakaangkon sa kadaugan og si David 
gihigugma sa mga Israelita isip ilang 
bayani.

Unya si David gibutang ni Haring Saul sa 
mga sundalo. Apan tungod ini, nigimok ang 
kasuya og kasina ni Haring Saul ngadto ni 
David. Balik niadtong pagpamatay ni 
David sa mga Filistihanon, si David giabi-
abi sa daghang katawhan sa Israel. Og sa 
nahisulat sa 1 Samuel 18:7, daghang mga 
babayeng nanganta, “Linibo ang napatay ni 
Saul apan tignapulo ka libo ang napatay ni 
David”. Pagkadungog ini, si Saul naglagot.

Niingon siya, “Nganong nag-ingon man 
sila nga tignapulo kalibo ang napatay ni 
David samtang linibo lamang ang akong 
napatay? Dili madugay panag-iyahon na 
niya ang akong gingharian?” Sukad ato, 
gibantayan na ni Saul si David (1 Samuel 
18:8-9). Human ana iyang gisulayan 
pagpatay si David. Sa dihang si Saul nag-
antos sa daotang espiritu iya kining 
gibangkaw si David samtang nagtugtog sa 
alpa. Iya sad gi planohang ipapatay si David 
sa mga Filistihanon og nagsugo sa 
pinakamaayong sundalo nga ipapatay si 
David. Nagpadayon ang iyang kasina 
hangtod nalang gani nga siya namatay.

Job 4:8 mabasa, “Sumala sa akong 
nakita, kadtong nag-uma sa kadaotan og 
nagpugas og kangil-ad, nag-ani usab sa 
ingon”. Panultihon 14:30 mabasa, “ang 
kalinaw sa hunahuna makaayo sa lawas, 
apan ang kasina sama sa kanser nga mout-
ot sa lawas”. Kong mohimo ka og daotan, 
mosumbalik ra kana nimo. Mga sakit og 
trahedya sa panimalay og sa negosyo 

mahimong maoy hinungdan sa pagbuhat og 
daotan. Ang kasina makadaot nato og mao 
kini dakong babag aron dili kita maka 
angkon sa espiritu. Maong kinahanglan nga 
ato gyud ning ibton.

2. Ang gugma dili tigapakaaron 
ingnon

Ang tigpakaaron ingnon mao ang 
pagpagarbo sa kaugalingon. Kasagaran sa 
tawo nagpaka aron ingnon kon sila 
makahimo kaysa uban. Kini tungod kay sila 
gustong ilhon og daygon. Apan sila dili 
mahibalong sa kontribusyon sa uban. 
Maghunahuna sila nga ang ilang nakab-ot 
wala hatagi og pasidungog apan ang uban 
giila og gipasidunggan, mo nga kasagaran 
manaway sila sa uban. Usahay mao kini 
hinungdan sa away. Tingali makahunahuna 
ka nga mas taas ka og inila kon ikaw 
nagpaka aron ingnon, apan ang resulta mao 
ang tugbang niini. 

Sa 1 Juan 2:15-16 mabasa, “ayaw ninyo 
higugmaa ang kalibutan o bisag unsa nga 
iya sa kalibutan. Kon higugmaon ninyo ang 
kalibutan, wala kamo mahigugma sa 
Amahan. Kay ang tanang butang nga iya sa 
kalibutan-ang unodnong kahidlaw, ang 
tanang kaibgan sa mata og ang tanang 
gipasigarbo sa tawo-dili kini iya sa Amahan 
apan sa kalibotan”.

Dinhi, “ang gipasigarbo sa tawo” mao 
ang tawhanong kinaiya nga gustong 
nagpasulabi pinasubay sa mga butang aning 
kalibutana. Ang mga tawong kalibutanhon 
nagpasigarbo sa ilang dato nga pamilya, 
dungog, awtoridad, mahalong mga 
sakyanan, balay og mga alahas. Naa say 
manghambog kon sila nakaila sa mga 
tawong ilado og bantogan. Kini tungod kay 
mas ilang gihatagan og bili ang kinabuhi 
dinhi sa kalibutan.

Apan unsa may gamit sa pagpakaaron 
ingnon? Kawang og walay kapuslanan ang 
tanang paghago sa tawo sa nahisulat sa 
Ecclesiastes 1:2-3. Sumala sa nahisulat sa 
Salmo 103:15, ang kinabuhi sa tawo sama 
sa bulak, monindot og motubo apan 
mahulog gihapon kini og mamatay. Uban 
sa ga rbo in ing ka l ibu tan , d i l i  t a 
makaangkon sa tinuod nga bili og kinabuhi, 
apan mahimo hinuon kitang kaaway sa 
Diyos og padung hinuon sa dalan sa 
kamatayon.

3. Magpasigarbo sa Ginoo
Human sa pagpalayas sa mga bakak nga 

maoy nipahigugma nato sa kalibutan, 
mawala ang tinguha sa pagpasigarbo og 
pagbaton sa kadato, kalibutanhong himaya 
o dungog. Mabasa sa 1 Corinto 1:31, “Ang 
b u o t  m a g p a s i g a r b o k i n a h a n g l a n 
magpasigarbo sa mga butang nga nahimo 
sa Ginoo”. Kini nag-ingon nato nga atong 
ipasigarbo ang Ginoo para sa kahimayaan 
sa Diyos og dili para sa atong kaugalingon.  

Angay natong ipasigarbo ang krus sa 
atong Ginoong Manluluwas, mga grasya 
gikan sa Diyos, og mohatag og mga 
panghimatood sa mga tubag nga atong 
nadawat. Tungod kay kining mga butanga 
maghimaya sa Diyos og magtanum og 
pagtoo og paglaum sa mga tawo. Kon atong 
ipasigarbo ang Ginoo sa ingon niini, ang 
Diyos mahimuot og mohatag nato og mga 
panalangin sa lawas og espiritu. 

Apan ang ubang magtotoo dili magpaila 
nga ang ilang kaugalingon ang ilang 
gipasigarbo, moingon nga naghimaya sila 
sa Diyos. Mo asoy sila nga naghimo sila 
ani-og-ini mao nga dali kaayo silang 
nakadawat og mga panalangin. Ilang 
hatagan ug puntos ang ilang kaugalingon. 
Mao nga ang satanas maghimo og 
akusasyon batok nila og mao nga usahay 
matumpawak hinuon sila sa mga pagsulay. 
Ang kalibutanhong garbo dili makahatag 
nato sa kinabuhing dayon og katagbawan. 
Maghatag hinuon og kahangol nga walay 
pulus og modala nato ngadto sa kalisdanan. 
Apan kon atong pun-on ang atong dughan 
og paglaum para sa Langit, ang kusog aron 
sa pagpapahawa sa garbo niining kalibutana 
moabot kanato. Human sa atong pagpuno 
sa atong dughan sa matuud, ang unodnong 
garbo o kalibutanhong butang mawalay bili. 
Sama sa duwaan nga giduwaan nato 
niadtong gamay pa ta, sa kadugayan 
mawala ang bili og moabot ang ubang 
butang nga mas bililhon sa dihang magtubo 
ta. Minahal kong kaigsoonan diha ni Kristo, 
si Apostol Pablo niingon sa Galacia 6:14, 
“Apan alang nako magpasigarbo lang ako 
sa krus sa atong Ginoong Hesu Kristo”. 
Sama sa giingon ni Pablo, ako nag-ampo sa 
ngalan sa atong Ginoo nga maayo unta og 
imong ipataas og ipasigarbo si Hesu Kristo 
nga maoy nagluwas nato og naghatag sa 
Langit!

Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee

Ang Gugma Dili Masinahon 
og Dili Tigpasigarbo

“Ang gugma mapailubon og maloloy-on. Dili kini masinahon o tigpanghambog” (1 Corinto 13:4).
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Kaalam sa Kinabuhi Listahan 
Para sa Pagsusi sa Kaugalingon

“Kinahanglang magmahingpit kamo ingon hingpit ang inyong Amahan nga tua sa langit” 
(Mateo 5:48). 
 “pagkinabuhi hinuon kamo nga balaan kay balaan man ang Diyos nga nagtawag kaninyo. Ang kasulatan nag-ingon, ‘pagbalaan kamo kay ako balaan 
man’” (1 Pedro 1:15-16).
Ang atong langitnong Diyos Amahan gusto nga kitang iyang mga anak maayo og hingpit. Unya, isip maalamong mga magtotoo unsay atong buhaton? 
Atong sulayan pag-ayo ang pagpangita sa atong kaugalingon aron mapuno sa Pulong sa Diyos; manlimbasog batok sa sala nga aron dili na 
makahimo niini; og ato gyung palayason ang tanang matang sa daotan. Karon, atong tan-awon og usab ang atong kaugalingon pinaagi ining mosunod 
nga mga listahan sa pagsusi sa kaugalingon.

Niuyon ka ba sa uban nga nangandoy og 
kalinaw?

Bisan og mobuto na sa kalagot, ang 
ubang tawo mohatag og kapasikaran sa 
ilang kasuko. Ang uban nila modiretso 
og sulti og sakit. Unsa kaha og wala 
gyuy kasuko diha nato? Unsang klase 
ang mga pulong og binuhatan ang atong 
i-sulti og ipakita? Dili ta makasulti og bati 
o magbuhat og butang nga gikasilagan 
sa Diyos. Magsulay sad ta sa pagsabot 
og pag-uyon sa pangandoy sa uban. 
Makabaton ta og kalinaw og atong 
mapahiangay ang atong kaugalingon 
ngadto sa uban basta wala lay bakak, bisan 
pa og ang ilang mga ideya dili mosibo sa 
ato og bisan paghatagan ta nila og kadaot.

Imo bang gi mentinar ang kalinaw ngadto sa uban og nagtrabaho ka ba nga matinud-anon?
Kung dili ka ganahan sa imong kauban sa trabaho og ang ilang mga kasaypanan permi nimong makit-an, kana nagpamatuod mga ikaw naay bati nga pagbati. Tungod kay, human sa imong pagpalayas sa tanang bati diha nimo, imong maangkon ang kalinaw ngadto sa ubang tawo og ang ilang maayong binuhatan imo nang makita. Og puno niana, human sa imong pagpalayas sa tanang bati diha nimo mahimo kanang malipayon og magpadayon sa lihok nga matinud-anon bisan pa og dili ka makadawat og pasidungog.

Malipay ka ba kon ang uban daygon og 

makahatag ka ba og mga pagdayeg uban 

nila?

Kon wala ka mahigugma sa uban kana 

nagpasabot nga naa gihapon ang kalagut. 

Ang gugma maoy kamatuorang makita 

niadtong nakapapahawa na sa pagdumot. 

Mao nga sila magmaya og dili masina 

kon ang ilang suod nga kaila gidayeg. 

Ang kasina gikan sa kalagut. Mao nga 

atong masusi kung naa ba tay kalagut og 

ato naba gyud ning tino nga napapahawa 

pinaagi sa pagtan-aw kung malipay ba 

ka og makadayeg kon ang ubang tawo 

daygon og makadawat og pasidungog.

Permi ka bang nagsulti sa matuud?
Kung dili ka makasulti sa tinuod, 

bisan pa og wala kay intensyon nga 
manghambog, kana nagpaila nga ang 
imong dughan manghambog gihapon. 
Ingnon nato nga niadtong unang 
simana niingon ka sa imong kaila, 
“Lipay kaayo kung nakat-on sa Pulong 
sa Diyos og ako gyud ning buhaton”. 
Apan wala diay ka magbuhat. Ang 
katong tawhana imong balikon og 
sultian nimo sa tinuod. Ato gyung 
bantayan ang atong kaugalingon kon 
unsa ang atong mga gipanulti.

Imo bang gitan-aw ang kusog sa uban?

Ang paghusga kasagaran inubanan sa 
pagpakaulaw, pagsukod, pagkompara, 
pagkondenar. Aron atong matan-aw kon 
naa ba tay tinguha sa paghusga sa uban, 
atong susihon og ato bang gisulayan 
pagtan-aw kon unsa lang ang makaya sa 
uban og ato ba kining gidayeg. Tinuod, 
ang uban ninyo dili mo timbangtimbang 
sa sayop sa uban og mosulti gani dayon 
og sakit. Kon imo lang makita ang 
sayop sa uban, kana nagpasabot nga ang 
kinaiya sa paghusga sa uban naa lang 
gihapon nimo. Kay katong makakita 
sa kaayo sa uban unya mahibalong 
modayeg dili makahusga o mokondenar.

Imo bang gituman ang imong mga saad 
bisan sila dili importante?

Naay dughan nga dili motuman sa mga saad 
og bisan gani sa iyang kaugalingon magsigi og 
usab-usab sa plano. Gani ang kasagaran nila 
magsigi og usab sa ilang mga saad ngadto sa 
Diyos. Atong mapalayas ang mausab-usabong 
dughan kon kita maghunahuna sa atong mga 
saad nga importante kini ngadto sa atong 
gisaaran og ang atong gisaarang bililhon. 
Labaw sa tanan, dili ta mosaad o mohimo og 
disisyon kon dili nato buot himuon ngadto 
sa Diyos. Ato kining mapalayas ang maong 
kinaiyahan kon kita ugdang nga modisisyon 
sa paghimo og mga saad ngadto sa Diyos og 
bisan ngadto sa mga tawo, og dinhi ang atong 
mga saad atong matuman bisan pa og kini 
makahatag nato usahay og mga kalisdanan.

Giunsa nimo pagpuno ang imong dughan 
og hunahuna sa gugma sa Ginoo?

Ang Ginoo niingon, bisan kinsay motan-
aw sa usa ka babaye uban sa daotang tinguha 
nakapanapaw na ngadto niya sulod sa iyang 
kasingkasing, mabasa sa Mateo 5:27-28. 
Ato gyung ibton ang pagpanapaw diha sa 
atong dughan, hunahuna og buhat. Kon 
ikaw molantaw sa imong opposite-sex unya 
maghunahuna nga gwapa o gwapo siya, kon 
masina ka nagtan-aw og manag-asawa, kon 
nag-inusara ka, kinahanglan nga imong susihon 
ang pagpanapaw diha nimo. Imo gyung pun-
on ang imong dughan sa gugma sa Ginoo.

Nakontento ka ba og malipayon ka bang 
manghatag?

Ang tinguha maoy mo pakatawo sa sala. 
Kung walay tinguha og kahangol dili ta 
mahibalong masina kon unsa ang naa sa 
uban og ang sala dili ‘matawo’. Tungod 
kay wala man tay tinguha nga gipangandoy 
o dili man ta mahimuot. Kung wala 
kay kahangol ma kontento ka naman 
kon unsa ang naa nimo og malingaw 
kang manghatag sa uban. Malipayon ka 
og magpasalamat bisan wala pa nimo 
madawat ang imong gipangayo sa Diyos.

Imo bang gipasidungan ang mga 
grasyang imong nadawat?

Kon  i kaw  sukwah i  s a  imong 
dughan og binuhatan para sa imong 
kaugalingong tinguha, kini kahangol og 
nagpakita nga naa gihapon kay pagka 
maluibon. Dili gyud nato kalimtan ang 
mga grasya nga gihatag sa Diyos. Og 
ato gyung susihon nga wala ba lang ta 
manglantaw para sa atong kaugalingong 
binipisyo. Ato gyung hinumduman ang 
mga tawong nitabang nato sa tanang 
mga panahon.
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Ang baso A og B dunay parehong limpyong tubig kon imong pasiplatan, apan naay mga bas k inaubsan sa g lass-A (wala nga l i t ra to) .  Kon ang tubig sa duha ka baso kutawon sa kutsara, ang tubig sa glass A mahimong hugaw, og ang naa sa glass-B magpabilin nga limpyo og tin-aw (tuo nga litrato). Makahatag usab kini nato og panghunahuna nga bisan kita mahimong hingpit og maayo sa bisan unsang hitabo kana human sa atong pagpapahawa sa tanang matang sa daotan dinhi sa atong dughan.
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Mga Sangay ng Ministeryo ng Manmin sa Pilipinas
Manila Manmin Holiness 
Church

441 Patato St, J-Figueras 
Sampaloc, Manila, Pilipinas
Pastor Peter Bae 
Pastor Lucy Lee 
2-735-1423

Bataan Manmin Holiness 
Church

067 Daang Bago, Dinalupihan, 
Bataan, Pilipinas
Pastor Peter Bae  
0910-262-5465

Isabela Manmin Holiness 
Church

Purok 3, Brgy, San Roque, San 
Mateo, Isabela, Pilipinas
Pastor Peter Bae 
Pastor Lucy Lee 
0905-649-1120

Cavite Manmin Holiness
Church

5 Lot 33 Bk 1, Canutuhan (tenant), 
Santiago Gen.Trias, Cavite, Pilipinas
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, 
Pilipinas
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, 
Pilipinas 
Pastor Rossetta Sung
0921-635-7595

Davao Manmin Holiness 
Church

301 Ilang Ilang St. Flores 
Village, Bangkal, Davao City, 
Pilipinas
Pastor Kathryn Kim
0908-635-2714
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“Nagbaha nga mga Kalipay didto sa Pakistan!” 
Pinaagi sa gahum ni Hesu Kristo

Usa kaadlaw, si Saba, babaye 
taga Karachi, niadto nako sa Tata og 
nagsigi og hangyo nga magpa ampo. 
Niingon siya nga ang iyang usa katuig 
nga lalaking anak nag antos sa malaria 
sulod sa 7-ka buwan og dilikado na ang 
sitwasyon tungod sa balik-balik nga 
taas nga hilanat.

Sa katapusan ni ngadto ko sa Karachi 
aron ampoan ang iyang anak niadtong 
Pebrero 15, 2013. Ako siyang gipa 
inom og Muan Sweet Water, giampoan 
og nipauli ko. Taud-taud lang akong 
nadawat ang tawag ni Saba, niingon siya “Ang iyang hilanat niubos 
og nahinanok siyag katulog human og inom sa Muan Sweet Water og 
human sa imong pag-ampo”. Karon ang bata nagtubo nga himsog. 
Kining tanan tungod sa grasya sa Diyos Magbubuhat. Halleluyah!

Nanganak ko sa among balay 
niadtong Mayo 23, 2009. Lisod kaayo 
ang akong pagbati. Nawad-an gani 
ko sa panimuot sa dihang dilikado 
na kaayo ang sitwasyon, ang Espiritu 
nagpahinumdum nako sa Muan Sweet 
Water.

Nangayo ko sa akong pamilya sa 
Muan Sweet Water, og gikuha ni sa 
akong bayaw og gitunol ngari nako. 
Niinom ko og dinha nanganak ko. 
Akong pasalamatan ang Diyos nga 
nag protekta nako og sa akong anak. 
Og mapasalamaton kaayo ko sa 
Espiritu Santo nga nagpahinumdum 
nako sa Muan Sweet Water panahon 
sa kalisod.

Mabdos ko og 4 ka bulan niadtong Abril 2012. Nabuthan ko sa tubig tungod 
kay nabuslot ang panudlanan ini. Ang akong doktor niingon nga paahaton nalang ko 
og anak, apan nagtoo ko nga protektahan ko sa Diyos. Nagpa ampo ko ni Pastor Saiqa 
Ashraf, human iya kong gitagaan og Muan Sweet Water iya kong giingnan nga naa 
ni gahum sa Diyos og imna ni uban ang pagtoo. Naka dungog ko nga naay daghang 
naayo pinaagi ining tubiga, mao nga niinom sad ko 
inubanan sa pagtoo.

Wala koy laing gipamati, apan sa kalit lang ni grabi 
ang kasakit nga akong nabati pagka 7-ka bulan. Ang 
doktor niingon nasad nga wala na koy tubig ang bata 
mamatay kon dili ko manganak sulod sa 2 ka oras. 
Apan niinom ko og Muan Sweet Water og nanganak 
nga normal sa gwapa bata. Ang akong anak natawo 
pito pa lang ka bulan og karon nagdako siya nga 
baskog tungod ako siyang patud-an og Muan Sweet 
Water og akong haplasan ang iyang lawas kada adlaw. 
Nag saulog mi sa iyang unang adlaw niadtong Hulyo 
2013. Akong pasalamatan og himayaon ang Diyos.

Wala ko mo mabdos sulod sa 10 katuig. Ang akong bana og ako nangita 
nag maayo og mga paagi aron magka anak mi, apan walay pulos. Nibisita ko ni 
Sister Esther Noureen niadtong Marso 14, 2012. Iya kong gisultian mahitungod sa 
Muan Sweet Water, og ang akong pagtoo nitubo nga mahimo kong maka baton og 
anak kon moinom ko ining tubiga nga adunay gahum sa Diyos. Nag-ampo ko pag 
ayo unya niinom sa tubig. 

Usa ka adlaw, grabi ang kasakit sa akong ulo og niadto ko sa hospital uban ang 
akong mama. Gi check-up ko og ang 
resulta nagpakita nga mabdos ko. 
Halleluyah! Napuno mi sa kalipay. 
Og sa katapusan nanganak ko og usa 
ka himsog nga batang lalaki niadtong 
Pebrero 14, 2013. Ang gahum sa 
Diyos diha sa Muan Sweet Water, 
kahibulongan. Ako magpasalamat 
sa akong mahigugmaong Ginoo nga 
maoy nidala nako ngadto sa dalan sa 
mga tubag og panalangin.

Sister Muskrat Asif (New Apostolic Church)

“Napanalanginan kong manamkon!” 
Sister Rafi a Liaqat (CCCI Church)

“Sa kadilikado sa ‘stillbirth’ akong 
gianak ang normal nga bata”

Pastor ‘Pastor John Matto’ (John Wesley Baptist Church)

“Ang malaria naayo”
Sister Shahzia Tariq (CCCI Church)

“Maayo ang akong Pagpanganak”

Nahisulat sa libro sa Exodu 15:25 nga ang pait nga tubig sa Marah nahimong tam-is og mainom pinaagi 
sa pag-ampo ni Moises. Ang tubig nga parat sa dagat atubangan sa Muan Manmin Church sa Muan Gun, 
probinsya sa Jeonnam nahimong tam-is og mainom nga tubig pinaagi sa matinguhaong pag-ampo ni Dr. 
Jaerock Lee niadtong Marso 2009.

Ang Muan Sweet Water adunay gahum sa Diyos Magbubuhat. Kung naay mo haplas og moinom ini 
inubanan sa pagtoo ilang ma eksperyensya ang kahibulongang lihok sa kaayuhan og makadawat sa mga 
tubag. Daghang mga magtotoo sulod og gawas sa Korea nga nakadawat sa Diyos, nidawat ni Hesu Kristo, 
og natuman ang tinguha sa ilang dughan pinaagi ining Muan Sweet Water. Ang mosunod nga mga bahin mo 
presentar nimo sa uban nga mga hitabo sa kaayuhan didto sa Islamic Republic of Pakistan. Himaya sa Diyos!


