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Tanang Pasalamat og Himaya
 ngadto sa Buhi nga Diyos!

Ang Manmin Central Church nag saulog sa ika-31 anibersaryo sa simbahan inig tuig 
sa 2013. Hangtud karon, ang simbahan nag giya sa daghang kalag ngadto sa dalan 
sa kaluwasan uban ang 10,000 ka mga sanga og nakig ubang simbahan.

Si Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee nagkab-ot sa probidensya ining naghinapos nga 
panahon pinaagi sa pagpakita dili lamang sa mga kahibulongang ilhanan apan lakip 
na ang gamhanang lihok sa pagpamuhat sama sa gihimo ni Hesus.
Ang mga miyembro sa Manmin nagpundok sa santuwaryo, mainitong nanag-ampo, 
nagtuman sa maayo og nindot nga dughan sa espiritu, og napuno sa paglaum sa 
Bag-ong Herusalem sa Langit.

Panghimatuod sa mga miyembro nga nakalingkawas sa mga sakit og kalisdanan og 
karon nangapil sa mga misyon.

Talagsaong balangaw 
(Muan, Manmin Church, Enero 27, 2011)

Ang GCN TV’s transmitter sa New York 
Empire State Building

Ang WCDN’s 10th International Medical 
Conference sa Mexico (Hunyo 2013)

Mga libro ni Dr. Jaerock Lee 
sa 58 ka sinultihan

Ang Manmin International Seminary’s lecturing tour 
sa 9 ka mga Latin countries (Nobyembre, 2007)

Miting uban ang Peruvian President, Alejandro Toledo sa 
Presidential Palace (Nobyembre 30, 2004)

Ang Israel United Crusade 2009 ni Dr. Jaerock Lee 
(September 6-7, 2009)

Nahimutangan sa Muan Sweet Water
(Haeje-myoun, Muan-gun, Jeonnam Province)

Ang bird’s eye view sa Canaan Sanctuary nga nagpadayag 
sa himaya sa Diyos og nagpa sidlak sa kahayag

Si Dr. Jaerock Lee sa Holy Spir i t Wor ld 
Explosion Crusade 1992

Ang 30th Church Anniversary Celebrat ion 
Performance (Oktobre 7, 2013)

Ang Daniel Prayer Meeting nga gipasiugdahan ni Mrs. 
Boknim Lee, presidente sa Manmin Prayer Center

Ang katong nagpamatuod sa ilang kaayuhan sa 
Manmin Summer Retreat (Agosto 5, 2013)

Ang Manmin’s worship service gisibya pinaagi sa GCN TV og sa internet og gitambungan 
sa katawhan sulod sa 170 ka mga nasod.



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 l ihok 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 Centra l Church” ni angkon sa i lang pagtuo
  diha sa “The Apostles’ Creed”, sila nagatuo sa unod sa mga pulong nahisulat niini.
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Ang pagka mapahitas-on o pagka bastos 
nagpasabot sa pagkabagis, way tahud, o 
kuwang sa pamatasan. Tinuod ang pamaagi 
sa pagtahud o pag estorya dili manag pareho 
sigon sa panahon og henerasyon. Apan naa 
gihapo’y basihan nga ma obserbahan sa 
tawo. Makapahibulong, daghang mga tawo 
bagis apan wala sila mahibalo niini. Dili sila 
mag amuma og maayong pamatasan ngadto 
sa suod nila. Tingali moingon ka nga mahimo 
rang magbinagsik kay amigo man mo, apan 
ang imong pagka bagis sa lihok og sinultian 
mahimong maka pasakit sa uban.

Kung naa kay tinuod nga gugma, dili ka 
mapahitas-on og mag binastos. Unsa kaha 
kon naa kay mahalon nga alahas nga bililhon 
kaayo nimo? Dili ba nimo ampingan? Tingali 
imo gyud ampingan og dili gani ka gusto nga 
magarasan. Mao nga kon tinuod nga imong 
gihigugma ang imong higala, unsa kaha ni 
nimo ka pinangga!

1. Sitwasyon diin ang tawo bagis o 
walay tahud sa Diyos

Ang ubang tawo moingon nga gihigugma 
nila ang Diyos, apan dili makita sa ilang lihok 
og pulong nga naa silay gugma Niya. Naay 
magduka atol sa worship service. Atong 
ingnon nga pinaagi sa imbitasyon ni bisita ka 
sa president sa inyong nasod. Kung dukaon 
ka samtang nakig istorya niya, bastos kaayo. 
Apan kung nisimba ka sa Diyos nga atong 
Ginoo, og kon ikaw dukaon og makatagpilaw 
diha sa Iyang atubangan, walay lain apan ka 
duhaduhaan kung tinuod ba ang imong 
gugma ngadto sa Diyos. Bastos usab kon 
ikaw makig-istorya sa imong higala og 
maghuna-huna’g walay pulos panahon sa 
worship service. Kini nagpakita nga wala kay 
pagtahod sa Diyos.

Binastos sad ngadto sa pastor kon ikaw 
nagtabi, dili maminaw o natulog kon sila 
nagwali. Mabalaka lang hinuon sila kon ang 
mensahe naghatag ba og grasya nimo o wala. 
Usahay pugong kini sa inspirasyon sa 
Espiritu Santo ngadto sa nagwali. Sa 
katapusan, kon ingon ka ini panahon sa 
worship service, maka among ka lang sa 
uban nga nanambong og ngadto sad nimo.

Ang paglakaw bisan wala pa nahuman ang 
worship service, wala sad ni maayong 
pamatasan. Gawas adtong naay obligasyon 
m a h i t u n g o d s a p a g s e r b i s y o , i k a w 
magpabiling maglingkod og maminaw 

hangtod mahuman ang service. Imo gyung 
ihatag ang tibuok mong kasing kasing sa 
pagsugod hangtod sa pagbendisyon. Mao sad 
sa tibuok serbisyo apil na sa imong pagdayeg, 
pag-ampo, paghatag sa mga halad, og 
pagpaminaw sa mga pahibalo. Imong ihatag 
ang samang klase sa matinguhaong dughan 
ngadto sa praise and worship service og cell 
services og ngadto sa opisyal nga serbisyo sa 
simbahan.

Sa paghalad og worship service sa tibuok 
nimong dughan, dili gyud ka magpaawahi. 
Bagis ang maawahi kon adunay miting sa 
ubang tawo apan labaw’ng binagsik og dili 
mayo kon maawahi ka lang gihapon para sa 
Diyos! Angayan nga mag-ampo para sa 
worship service sa dili pa kini magsugod. 
Ang kabagis og kabastos ngadto sa Diyos, 
apil na ang pagtambong sa worship service 
human sa pagpanigarilyo og pag inom-inom, 
ang paggamit og cellphones, pagtugot sa mga 
bata aron mag sabasaba, kaon og bubblegum, 
og pagkaon bisan unsa panahon sa service.

Ang imong linihukan importante kaayo. 
Kon moadto ka sa simbahan nga nagsul-ob 
og uran nga sanina sa walay pag alima ini, 
kini kuwag sa insaktong pamatasan. Moadto 
gyud ka sa simbahan nga nindot og limpyo 
tan-awon. Hinuon nag depende kini. Usahay 
naay makaapil ka og Miyerkules nga 
serbisyo o Friday All-night Service nga nag 
uniform kini tungod kay nagdali ka gikan sa 
trabaho. Ang Diyos dili moingon nga 
nagbinagsik ka lang Niya. Hinuon malipay 
Siya tungod kay ang imong dughan 
nagtinguha nga makatambong sa serbisyo 
bisan bisi ka.

Kon ikaw mag samok-samok sa tawo nga 
nag-ampo pinaagi sa pagtapik sa iyang abaga 
tungod kay naay dinaliang butang og 
mohunong siya sa pag-ampo tungod nimo, 
kining batasana binastos tungod kay inyong 
giputol ang panaghinabi ngadto sa Diyos nga 
dili pinahimutang.

Kon magsimba ta sa Diyos sa espiritu og 
matuud, dawaton sa Diyos nga malipayon 
ang atong dughan og iya tang hatagan sa mga 
panalangin. Sa laing bahin, kon magka grabe 
og mag permi ang atong walay pagtahod 
niya, magtumpi lang ta sa sala batok sa 
Diyos. Unya, mag-antos ta sa nagkalain-laing 
problema sama sa mga sakit, aksidente o 
dugay ba hinuong makadawat sa tubag bisan 
pa g mag-ampo g dugay.

2. Sitwasyon diin ang tawo bagsik 
og walay tahod diha sa santuwaryo

Ang santuwaryo wala lang magpasabot sa 
mismong santuwaryo. Apil na diha ang 
palibot sa simbahan, mga pasilidad og ubang 
mga lugar sulod sa simbahan. Ato gyung 
hatagan og espesyal nga atensyon kon unsa 
ang atong gisulti og gibuhat sulod sa 
simbahan. Dili ta makig-away o makig 
istorya parti sa negosyo. Dili nato pasipad-an 
ang mga sagradong butang nga iya sa 
simbahan og mogamit sa mga sobre para sa 
mga halad, aron gamiton sa atong personal 
nga katuyuan.

Ang pagpaninda og pagpamalit dili gyud 
pwede sa simbahan. Ang ubang tawo dili 
magtoo nga makalapas na sila ini tungod kay 
ila mang bayran gamit ang electronic-
payments og ang pinalit adto naman kuhaon 
sa opisina. Hunahunaa si Hesus, iyang 
gipangtumba ang mga lamisa sa money-
changers og ang mga lingkuranan sa 
namaligya og mga hayop para ihalad sa 
templo, mabasa kini sa Mateo 21:12-13. Wala 
Niya sila tugoti nga maninda og mamalit 
bisan sa mga hayop nga gamiton para halad, 
ang negosyo dili gyud aksiptado sulod sa 
simbahan para sa kaugalingong katuuyan.

Ang santuwaryo espesyal nga lugar para 
lang sa pagsimba sa Diyos og sa pagpakig-
istorya Niya. Dili nato kalimtan ang 
pagkabalaan sa simbahan og atong likayan 
ang pagka-bagis og pagbinastos ngadto sa 
Diyos.

3. Sitwasyon diin ang tawo bagis 
ngadto sa iyang isig katawo

Mahimo kang bagis ngadto sa uban kon 
imo lang pangitaon ang imong kaugalingong 
benipisyo nga dili mo konsiderar sa uban. 
Kinahanglan sad nato nga mag amping kon 
kita manawag sa uban bisan sila manghod ra 
kaayo nato. Dili ta manawag kon gabii na 
kaayo o dili ta mo istorya’g daghan kon ang 
ubang tawo bisi. Makahatag lang ni og 
kahasol nila. Ang dugay’ng pag-abot sa 
saktong oras o ang pagtungha nimo og kalit 
sa ilang lugar binastos usab og binagsik.

Ang ubang tawo moingon nga kon mo 
obserba sila sa tanan ining mga butanga, dili 
sila ma komportable sa ilang relasyon. 
Tinuod ang uban suod kaayo nga dili nila 
makita ang sayop sa matag usa. Apan walay 
100% nga nakahibalo sa dughan sa uban. 

Atong ibutang nga ang usa naghunahuna 
nga suod kaayo siya anang tawhana. Apan 
wala ta masiguro nga ang maong tawo mao 
usab ang iyang gibati. Mao nga, ato gyung 
s u l a y a n  a n g  p a g b u t a n g  s a  a t o n g 
kaugalingon ngadto sa uban.

Daghang mga tawo karon mo pasakit sa 
pagbati sa ilang suod nga higala pinaagi sa 
bati nga pulong. Kon ikaw mag binastos o 
magpaka bagis sa imong pamilya o higala, 
ang inyong relasyon molabaw pa ka ngil-
ad. Naa say ubang tawo magbinagis o 
walay saktong pamatasan ngadto sa bata 
pa nila o ngadto sa naay ubos og posisyon. 
Magpasipala lang og sulti, o ila kining 
pasakitan pinaagi sa pagbaliwala nila o 
paghatag og sugo.

Karon, lisod kaayong pangitaon ang 
tawo nga matinud anong magsilbi sa ilang 
ginikanan o maestro, bisan sila angayan 
unta. Naay moingon nga wala si lay 
mahimo kay nausab na ang henerasyon. 
Apan naay mga butang nga dili mausab 
bisan sa paglabay sa mga katuigan. Sa 
Levitico 19:32 mabasa, “Tindog kamo 
agi’g pagtahod sa mga tawong tigulang og 
pasidunggi sila. Kahadloki ninyo ang 
inyong Diyos. Ako mao ang Ginoo.” Buot 
sa Diyos nga atong himuon ang atong 
katungod is ip tawo, di l i gyud nato 
wagtangon ang maayong pamatasan 
tungod lang sa kausaban kalibutana.

Mga kaigsoonan diha ni Kristo, daghang 
tawo mohurot lang sa ilang panahon sa 
pagpakigkita, istorya og pagpakigpangaon 
kuyog sa ubang tawo. Apan ang tanang 
tawo nanag lahi ang edukasyon, kaantigo, 
nasod, kultura, og gusto. Unya, unsa man 
karon ang basihan sa maayong pamatasan? 
Mao ang balaod sa gugma nga naa sa 
atong kasingkasing.

Ang balaod sa gugma nagpasabot sa 
balaod sa Diyos nga mao mismo ang 
gugma. Sa atong pagbaton sa Iyang Pulong 
diha sa atong dughan og sa paghimo subay 
ini, mahimo tang magpakabuhi pinasubay 
sa sugo sa Ginoo og dili ta mahimong 
bastos ngadto sa uban. Lain pang pasabot 
nga nahitusok diha sa balaod sa gugma ang 
‘konsiderasyon’. Ang pag konsiderar sa 
uban mo bansay sa dakong gahum. Ako 
mag-ampo sa ngalan sa Ginoo nga ikaw 
magsilbi sa tanan sa maayong pamatasan 
sama sa imong pagsilbi sa Diyos.

Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee

Ang Gugma Dili 
Mapahitas-on o Bastos

“Ang gugma dili mapahitas-on o bastos; dili kini mamugos sa kaugalinong kagustohan; 
dili kini masuk-anon o madinumtanon.” (1 Corinto 13:5)
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“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 Kinaiya sa Tawhanong 
Personalidad Mausab ba nato? 
Daghang mga tawo moingon nga dili nila mausab ang personalidad nga ilang naandan og magpadayon nalang ini. O tinuod nga 
ang matag usa dili magka parehas ang batasan og dili ta makapili kon kinsa ang mas mayo. 
Apan ang ubang personalidad sa tawo lahi kaayo og mahimo kining hinungdan sa kalisdanan sa uban, moputol sa kalinaw og 
mohatag kini og problema sa pag pakig estorya sa uban. Bisan mga Kristohanon, ang uban nag-antos tungod sa kinaiya sa uban.
Atong ibutang nga naay usa katawo dali kaayong mobuhat sa tanang butang og mapugsanon, og naa say uban nga hinay kaayog 
lihok. Kon gusto ang matag usa nila nga sila ang masunod samtang nag trabaho, ang panagbingkil dili malikayan. Og kon naay 
negatibong paagi sa pag hunahuna o sobrang mahinuktukon, mahimo silang dili makabuntog sa ilang limitasyon og maoy maka 
hasol sa uban. Kay kon magpabilin sila sa ilang personalidad mahimo kining bayanan.
Unya, unsa man ang angayang buhaton aron maguba ang kinaugalingong-bayanan sa personalidad? Ang espiritu maoy mo pa 
hunahuna nato kon unsang klase sa bayanan sa personalidad nga naa nato kon kita mag-ampo og mamalandong. Makaangkon 
ta sa personalidad nga makapahimuot sa Diyos og atong makab-ot ang dughan sa espiritu kon kita mohimo sa Matuud isip maoy 
sumbanan, dili ang atong personal nga sumbanan.
Atong tugkaron ang 3-ka klase sa personalidad nga bayanan.

Sa pagbuak sa bayanang mahinuklugon

Ang paglumpag sa bayanan sa negatibong panghunahuna

Ang paglumpag sa bayanan sa kaugalingong pagduot paubos

Magpasalamat gyud ta sa tanan, pamation ang gugma sa Diyos, og maglipay permi

Atong panalipdan ang uban ubos sa gugma og pagka mangihatagon og sa lapad nga panghunahuna

Ato gyung maayong himuon ang tanan uban ang masinugtanong dughan

Ang uban nga naay bayanan sa negatibong panghunahuna magsigi og hisgot sa mga kabalaka 
o mga problema, imbis maghisgot nalang unta sa pag-angkon sa pagtoo o mga malipayong 
pulong. Dili kini makahatag og grasya sa uban og dili makapakita og maayong katakus. Kon 
makapasakit o maka sala ngadto sa uban, dili sila magsulay og uli sa maayong relasyon pinaagi 
sa pag pangayo og pasaylo. Mo atras nalang hinuon sa sitwasyon og walay himoon. 

Naa silay grabing kabalaka gikan sa ilang personalidad mao nga mag atubang sila og mga 
limitasyon bisan pa og magsalig sila sa Diyos og naghigugma Niya. Bisan pa, walay imposible 
diha sa Diyos mao nga kon kita magsalig lang gyud sa Diyos ang imposible mahimo kanang 
posible, og ang posible mas mahimo pang mayo.

Kon kita tiunay nga mosalig og mo higugma sa Diyos permi tang makahatag og pasalamat 

sa tanang butang, makabati sa gugma sa Diyos, og malipayon sa tanang panahon. Apan ang 
katong naay bayanan sa negatibong personalidad naay kabalaka sa ilang dughan bisan pa og 
moingon nga nagpasalamat og nagmalipayon. Kon moabot nila ang kalisdanan magsulay sila 
pakig buntog ini uban ang pagtoo, apan hatagan silag kalisod sa ilang hunahuna, ‘unsa kaha 
kon dili mag mayo ang tanan?’ Bisan og moabot ang daghang kaayohan mabitik gihapon sila 
sa negatibong hunahuna sama sa, ‘unsa kaha kon dili ni mayo?’ unya mawala ang kalipay og 
pasalamat diha sa ilang dughan.

Mao nga, ila gyung sulayan nga makabati sa gugma sa Diyos, magpasalamat sa tanan, 
og mag apas sa pagtoo pinaagi sa pag-ampo ngadto sa Diyos. Unya, ang ilang dughan og 
hunahuna positibong mausab (Filipos 4:6-7).

Bisan pa og mahibalo tang mopaubos, ato gyung sabton ang sitwasyon kon 
kanus-a ta mo tikang pa atras. Kon naa tay buhaton, dili gyud ta mag hunahuna 
nga dili ta makahimo sa maong trabaho. Hinuon mangisog gyud ta sa paghimo sa 
trabaho uban ang pagsalig sa gugma sa Diyos og sa iyang tabang. Tungod kay ang 
ubang sitwasyon ato gyung paningkamotan uban ang pagkamatinud-anon para sa 
gingharian sa Diyos.

Katong naay bayanan sa kinaugalingong pagduot paubos mo atras og moingon, 
“dili man ako ang tawo nga mohimo ana og wala ko anang abilidara sa paghimo.” 
Maglikay sila sa responsibilidad og moingon, “Ang kato lang maayo pa nako 
og gusto maoy inyong pa buhaton.” Ang ubang tawo ma ingon ini tungod sa 
personalidad nga ilang nasunod, apan ang kasagaran, kining bayanana ilang 
na mugna sa ilang kaugalingon. Ining mga kasoha, naa unta silay kadasig 
og makusganong pagbati apan sila mahadlok sa taas nga mga pagsulay og 

nawagtangan na sa kaisog sa pagbuhat sa ingon.
Ang ubang tawo moingon nga wala pa sila magbarog sa lig-on nga pagtoo o wala 

pa sila sa espiritu og nag hunahuna nga dili pa sila makahimo sa trabahoon para sa 
Diyos og magbutang og limitasyon. Mo kupus nalang og mo atras. Para motubo 
sila sa espiritu mangayo gyud silag kusog sa Diyos aron matinud-anon og aktibong 
makahimo. Ang atong Diyos sa gugma magapamuhat kanato kon kita maningkamot 
sa pagbuhat, bisan og kita wala pa sa lig-on nga pagtoo og wala pa diha sa espiritu.

Sa Deuteronomio 6:5 mabasa, “Higugmaa ang Ginoo nga inyong Diyos sa tibuok 
ninyong kasingkasing, kalag og kusog.” Bisan pa man og naay mga butang nga sa 
imong tan-aw dili angayan para nimo kung imo kining sulayan sa pagtuman uban 
ang gugma para sa Diyos imo madala ang imong kaugalingon og mahimo nimo ang 
nindot nga buluhaton. Kon imong sulayan una o sa makaduha, imo kining mahimo 
uban ang kadasig nga gihatag sa Diyos.

Ang mahinuklugon dili dayon mopadayag sa iyang kaugalingon. Kini nakuha 
gikan sa pagkatawo o naporma tungod sa troma nga ilang naagian. Pananglitan, 
kung nasakitan sila pag-ayo sa una maglisod na sila og padayag sa ilang 
kaugalingon og mo sulti sa tinuod nilang gibati. Og dili sad sila gustong mahibaw-
an sa uban ang ilang mga daotang nabuhat og ila nalang ning tagoan, nga maoy 
hinungdan nga mo porma kining bayanan.

Bisan unta ang mahinuklugong personalidad dila mauwaw og buutan unta, tungod 
sa maong bayanan sa ilang pagkatawo, dili na sila komportabli sa uban. Bisan pag 
wala sila magbuhat og daotan dili sila makahatag og grasya o maayong batasan sa 

pagpanghatag og gugma sa uban. Usahay ang personalidad mo babag sa espirituwal 
nga pagtubo og mohatag og lisod nga pagbati sa uban. Kulang sila sa pagsabot sa 
pagbati sa uban og dili epektibong makig estorya sa pagbati sa uban. Kining mga 
tawhana dili makig ambit sa ilang dughan og gani dili interesado sa kasingkasing sa 
uban. Unya, unsaon man nila paglumpag sa maong bayanan sa personalidad, pag-
usab, og ang pag adto sa espiritu? Ilang buk-on ang maong bayanan, maminaw og 
mo konsiderar sa dughan sa uban, posisyon og sitwasyon. Mo hambin sila sa ubang 
tawo uban ang lapad nga panabot, dughan, gugma og pagka mangihatagon. Dinha 
mahimo silang tawo sa espiritu nga maoy buot sa Diyos.
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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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“Ang gugma sa Diyos para sa 
katawhan sa India walay kinutuban”

Elder Celliah Ebenezer (Presidente sa Industrial Employees Prayer Fellowship, sa Chennai India)

Ipinanganak ako sa isang mayamang pamilyang 
Cristiano sa Distrito ng Madurai, Estado ng Tamil Nadu 
sa India. Mahilig akong magehersisyo at gusto kong 
maging isang wrestler. Pero dahil lagi akong tinuturuan 
tungkol sa kabutihan ng mga magulang ko, at dahil sa 
buhay nilang karapat-dapat tularan, nagpasiya akong 
italaga ang sarili ko para sa Panginoon.

Ako ang namamahala sa Greenfield Engineering, 
isang malaking kumpanyang gumagawa ng valve 
o balbula. Nagmiministeryo ako bilang pangulo ng 
Industrial Employees Prayer Fellowship. Nagbibigay 
kami ng pinansyal na tulong sa mga lokal na pastor 
at mga misyonero. Tinutulungan din namin ang mga 
kilalang pastor mula sa ibang bansa na makapagdaos 
ng krusada sa Chennai.

Nakasiguro ko nga si Dr. Jaerock Lee tinuod 
nga sulugoon sa Diyos pinaagi sa iyang India 
United Crusade 2002

Usa ka adlaw sa tuig 2002, nakadungog ko sa akong 
kaila, si Pastor Owen Roberts, nga naay krusada og si 
Dr. Jaerock Lee ang mamumulong. Chairman ko sa 
Crusade Publicity Committee og akong gipahibalo ang 
krusada pinaagi sa pagsibya sa TV og newspapers.

Ang India United Crusade 2002 ni Dr. Lee ni sobra 
sa 3-ka milyong katawhan ang nanambong. Naghimo 
kini sa kasaysayan sa mga Kristohanon sa India 
og nahimaya kaayo ang Diyos. Bisan og naay mga 
kalisdanan, silang tanan andam sa proseso para sa 
panalangin sa Diyos.

Hilabi na gyud, si Tamil Nadu nipagawas og 
ordinansa kabahin sa ‘Banning Forcible Conversation’ 
sa wala pa ang krusada. Pagsulay kini sa dakong 
pagtoo dili lang sa mga pastor nga nangandam sa 
krusada, apan apil na sad ang daghang Kristohanon. 
Murag wala na silay kapa ingnan; Apan si Dr. Lee 

nipadayon sa krusada pinaagi lang sa pagtoo.
Ang gisangputan dili mahanduraw; ang gamahang 

lihok sa Diyos, ilhanan, og mga kahibulongan nibaha 
og daghang kalag nidawat sa Ginoo og nakaangkon 
sa kaayuhan pinaagi sa mensahe og pag-ampo ni Dr. 
Lee. Ilang gipasidunggan ang Diyos. Akong nakita ang 
krusada nagpadayon sa tabang sa kamot sa Diyos.

Ang Manmin Ministry sa India natukod aron sa 
pagsabwag sa pagkabalaan sa ebanghelyo og sa 
gamhanang lihok

Human sa krusada, nilig-on ang akong pagtoo 
og matinguhaong nagsabwag sa ebanghelyo. Sa 
katapusan, ang Manmin Ministry sa India natukod ni 
Pastor Joseph Han nga nangalagad sa Chennai Manmin 
Church. Sugod ato among nasabwag ang pagkabalaan 
sa ebanghelyo og ang gahum sa Diyos pinaagi sa 
paghimo og Pastor’s Seminar nga gipangunahan sa 
Chennai Industrial Employees Prayer Fellowship. 
Sugod nga nagtrabaho ko para sa Ginoo, permi kong 
nakadawat og mga panalangin sa negosyo og aktibo 
kong nangalagad.

Kaduha nako mobisita sa Manmin Central Church 
og nakadawat og daghang grasya. Inig pauli nako, 
magdala gyud ko sa mga balita mahitungod sa 
simbahan, espirituwal nga mensahe ni Dr. Lee, og 
sa iyang mga libro ngadto sa akong pamilya og 
mga kaliwatan. Ni resulta kini nga ang akong pag 
umangkong mga pastor, nibisita sa Manmin Central 
Church – ang hitabuanan sa gahum.

Nahibulong nasad ko sa gahum ni Dr. Lee 
niadtong ‘2013 Manmin Summer Retreat’

Nitambong ko sa Manmin Summer Retreat 2013 
og naka eksperyensya sa kahibulongang gahum sa 
Diyos. Pag 7:30 sa hapon, Agosto 5, ang siminar 
nagsugod. Human sa mga special-performance og 
sa dihang gipaila na ang mamumulong, nisugod ang 
taligsik. Unya nikusog ang uwan. Si Dr. Lee wala gyud 
nipahawa, hasta ang mga miyembro.

Nianang panahona, akong nahinumduman ang India 
United Crusade 2002, og napuno ko sa dili masabtan 
nga emosyon. Tungod kay si Dr. Lee nagwali sa kusog 
nga uwan sa ika-3 adlaw sa krusada. Adtong panahona, 
dako kaayong grasya tungod kay ang mga tawo sa 
Chennai nag-antos sa ka kuwang sa tubig sulod sa 10-
ka bulan. Tungod ato, ang mga tawo naminaw pag-
ayo sa mensahe nga naay kalipay kaysa manglakaw. 
Human sa iyang wali, nag-ampo siya sa mga masakiton 
diha sa ‘stage’ og daghan ang nagpamatuud sa ilang 
kaayuhan. Daghan sad ang nanan-aw sa TV og 
nitambong sa krusada pagsunod adlaw og nanugok ang 
daghang tawo.

Naka hinumdum ko ani og napuno ko sa paglaum 
‘Unsa kaha’g klase sa mga panalangin ang moabot 
namo karon?’ Nagtan-aw gyud ko pag-ayo ni Dr. Lee. 
Human pagpaila, si Dr. Lee makusganong nag-ampo sa 
Diyos. “Uwan, hunong. Panganud nga nagdala sa uwan 
pahawa! Og patin-awa ang langit og ipakita ang mga 
bituon!” Unya ang seminar nagsugod.Wala madugay, 

kahibulongan, ang nagdagtum nga panganud nawala, 
wala na mag-uwan, ni ‘blue’ na ang panganud og 
nitunga ang mga bituon. Gipadala sa Diyos ngari namo 
ang bugnaw’ng hangin og nanga uga ang mga sanina. 
Hallelujah! Human sa mensahe ni Dr. Lee nag-ampo sa 
mga masakiton og sa tanang nanambong. Daghan ang 
nanga-ayo sa sakit og nagpamatuud. Ang akong pag-
umangkon naayo sad, nga maoy nakatandog kaayo 
nako.

Pinaagi sa pag-ampo, si Pastor Victor Selvan 
naayo sa sakit nga 22 na katuig niyang gidala-
dala og si Pastor Simon naayo usab sa high-
blood pressure nga 4 na katuig nagsamok niya

Si Pastor Victor Robinson Selvan (Zion Garden 
Assemblies of God Church) nakadawat og daghang 
grasya pinaagi sa pagbasa sa testimonyal nga libro ni 
Dr. Lee, ang ‘Tasting Eternal Life Before Death’ og 
magtan-aw siya kada adlaw sa GCN TV. Sulod sa 22 
katuig ang uric-acid (protein-waste) nagtapok sa iyang 
lutahan sa tuhod permi ning naghubag og ang kasakit 
naghatag niya sa mga problema. Nagbantay siya 
permi sa kondisyon sa iyang lawas pinaagi sa pagkaon 
og mga utan kay ang karne makapasamot sa iyang 
problema sa balatian.

Apan sa dihang iyang nadawat ang pag-ampo ni 
Dr. Lee uban ang pagtoo ang iyang sakit nawala. 
Makalakaw na siya sa hagdanan nga walay sakit nga 
gipamati og makakaon nasad og karne nga dili na ma 
problema. Wala na gyu’y gipamati. Si Pastor Sathya 
Moothy Simong Paul (Jesus Comforts Ministry) 
naayo sa high-blood pressure nga 4 na katuig niyang 
gi problema og nag masaligon sa pagpangalagad sa 
Manmin uban ang pasalamat ngadto sa Diyos.

Daghan nako og nakailang mga pastor, apan ang 
nag-inusarang akong labaw’ng gi patalinghugan og 
gihigugma mao si Dr. Jaerock Lee. Daghang tawo diri 
sa India nga nakahinumdum ni Dr. Lee og sa iyang 
krusada og naghisgot sila ini. Akong gipasalamatan og 
himayaon ang Diyos nga nagtinguha sa kaluwasan sa 
tanang katawhan, naghigugam sa mga kalag nga sobra 
sa 1.2 bilyong katawhan diri sa India, og nagtugot nila 
nga makakaplag sa tinuod nga magbalantay.

Ang gahum sa Muan Sweet Water… Elder Ebenezer, iyang mga 
pag-umangkon uban nila ni; (sugod sa wala ngadto sa tuo – Pastor 
Simon, Rev. Daniel Allen Robinson og asawa, Elder Ebenezer, 
Pastor Victor Selvan) 


