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Ang GCN TV gospel-oriented nga pagpanibya 
nga mag sabwag sa pakabalaan sa ebanghelyo og 
sa gahum sa Diyos. Ang GCN TV nagsibya usab sa 
Manmin Central Church’s 31st Anniversary. Ang 
estasyon mi pahinungod para sa misyon sa kalibutan 
pinaagi lamang sa pagtoo, bisan pa man niadtog 
nag kuwang sila sa mga tawo og pinansyal. Aron 
makab-ot ang probedensya para sa en-time ang 
reprogramming sa GCN TV ni abiabi sa mga manan-
aw uban ang bag-o logo sa tulo ka silaw sama sa 
aurora-light nga nagsimbolo sa Diyos Trinidad: 
Diyos Amahan, Diyos Anak, og Diyos Espiritu Santo 
og naglakip kini sa stations-vision para sa tibuok 
kalibutana uban ang pagkabalaan sa ebanghelyo.

Daghang mga bag-ong programa, nga gisibya sa 
GCN TV sugod adtong Oktubre 14, 2013. Naay 
19 ka mga bag-ong programa nga gipagawas 
gikan sa Diyos. Naa silay bag-o nga mga MC 
nga nipahinungod sa ilang kaugalingon alang sa 
pagpangalagad sa simbahan isip mga pastor og 
leader og naka dani kini sa mga manan-away.

Lakip sa sermon ni Dr. Jaerock Lee ‘Lamp in 
Our Life’ og sa iyang pag-ampo sa ‘Rest’, ang 
mosunod nga mga sermon-programs gilauman nga 
mo inat sa espiritual-level sa mga manan-aw; Ang 
‘Remembering the Lord’ ni Pastor Heejin Lee, sa 
tumong nga aron kita matabangan sa pag kab-ot sa 
kalampusan sa atong kinabuhi uban ang gugma sa 
Diyos; Ang ‘The Spiritual Realm’ ni Pastor Heesun 
Lee nga mopadayag sa dili makita nga espirituwal 

nga kalibutan; Ang ‘Water of Life’ ni Pastor 
Dongcho Shin, mopasabot mahitungod sa worship-
service aron ang mga Kristohanon matabangan 
sa pag-agak ngadto sa kinabuhing balaan og 
mopasabot sad sa lisod nga mga bersikulo sa 
Bibliya; og MIS-Seminar ni Pastor Esther Chung, 
Presidente sa Manmin International Seminary (MIS) 
gi presenter usab.

Si Praise Leader, Rose Han sa ‘Let’s Offer Praises’ 
motabang sa mga manan-aw nga makakanta sa 
mga Manmin-Praise og motudlo sa pamaagi sa pag 
ginhawa og pag kanta. Si Deaconesa Jin Lee, sa 
‘Fragrance’ mo pasabot sa mga pasabot sa mga 
Manmin-Praise, og sa pamaagi para sa pag duyog 
sa mga Manmin Praise. Deacon Dongsik Han og 
Deaconesa Shina Yu mohatag og dance-program 
para sa mga bata, ‘Joy Joy Pretty Dance’ nga naka 
atrak sa mga atensyon og gugma sa tanang edad nga 
manan-away.

Ang World Christian Doctors Network (WCDN) 
ang ilang pag pangalagad nagpakita sa gamhanang 
lihok sa Diyos pinaagi sa midikal, gipakita pinaagi 
sa programa sa WCDN. ‘For Beautiful Worship 
Services’ kini nagtudlo nato sa maayong pamatasan 
og hunahuna sa pag simba naghatod sa abtik nga 
pagpamalita sa mga sangang simbahana sa Manmin 
ngadto sa mga manan-away kini lakip sa mga bag-
ong programa.

Dugang pa, ang GCN TV naay English programs, 
‘English’ og ‘One Minute English’ nagtudlo sa 

basic-grammar og sa mga daily-expression aron ang 
tanang miyembro sa simbahan makahibalo gyud. 
Naa say mga educational-program sama sa yoga. 
‘GCN Yoga with YURI’ aron ang mga modernong 
tawo maka mentenar sa maayong lawas og mausab 
ang mga postura nga dili  angayan; Naa say 
pagpanudlo sa flower-arrangement og dekorasyon 
‘Florist’, kini inanay nga itudlo hilabi na sa mga 
bag-ohay nga nag kat-on; og ang ‘Today’s Weather’ 
mo sulti sa panahon 365 ka adlaw sulod sa tibuok 
tuig.

Tungod sa bag-ong mga programa diha sa 
kahanginan, daghan nang nipakita og positibong 
tubag og niingon nga mag atang sila sa TV sa dili 
pa mo sugod aron ilang makita og mapaminaw ang 
tanan nga pag panibya!

Ang GCN TV gisugdan niadtong Oktubre 
10, 2005, sa panglantaw nga mapakatag ang 
probedensya sa kaluwasan sa tanang tawo sa tanang 
nasod og maiproklama ang himaya sa Diyos. Kini 
mo sibya sa mga krusada sa tibuok kalibutan ubos 
sa probedensya sa Diyos og ang Manmin Central 
Church worship-service aktuwal sad nga isibya. 
Mopagawas sa lain-laing programa nga nag lakip sa 
pulong sa kinabuhi, gamhanang lihok, og sa taas nga 
kalidad sa kristohanong kultura, og gihimo kining 
makita sa daghang kanasoran. Ang mga programa 
matan-aw bisan asa og bisan kanus-a pinaagi sa 
internet (www.gcntv.org) og sa mobile tech-gadgets 
(m.gcntv.org).

Sugod sa pag abli niadtong Oktobre 2005, ang GCN TV nagtubo og karon Kristohanong magsisibya sa tibuok kalibutan. Karong tuiga ang GCN TV nilukso og talagsaon aron matuman 
ang probidensya sa end-time. Niadtong Oktubre 14, 2013, uban ang bag-ong logo og mga programa gisugdan kini sa GCN TV sa pagpakita sa dalan sa kinabuhi nga makapahimuot 
sa Diyos sa iyang tinuod nga mga anak. (Mga litrato: karatula sa mga bag-ong programa)

“Talagsaon og Mapuslanon! Lingaw kaayo ko!”
Ang mga bag-ong programa sa GCN TV nga maoy nikuha sa atensyon sa kadaghanan

Ang Empire State Building diin anaa Ang Empire State Building diin anaa 
ang trasmiter sa GCN TV sa USA ang trasmiter sa GCN TV sa USA 

Ang mga bag-ong programa sa GCN TV ubos sa kabubut-on sa Diyos

Ang Nagbag-o sa GCN TVAng Nagbag-o sa GCN TV



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.

Ang Pag-angkon sa Pagtuo Bisayan
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2 Ang Pulong sa Kinabuhi– Espirituwal nga Gugma (8)           anmin M B la ita

Sa paglabay sa panahon, ang gugma 
mabugnaw og ang tawo magtinguha nalang sa 
kaugalingong binipisyo imbis para sa uban. 
Dihay insedente sa toxic-substance nga 
gibutang sa gatas sa mga bata, apan bisan kini 
mahatag og dakong kadaot sa ilang nasod 
gipamaligya gihapon kini tungod sa ilang 
personal nga tinguha. Daghang tawo karon 
nga daotan kaayo og mga binuhatan sa walay 
pagduhaduha. Karong mga panahona nga 
naghitak ang mga tawong akoakohon, nia ta 
sa higayon nga desperadong nanginahanglan 
sa espirituwal nga gugma.

1. Ang espirituwal nga gugma mao ang 
pagtinguha alang sa benepisyo sa uban

Pinaagi sa pagtan-aw sa inadlaw nga 
kinabuhi, atong masusi kon kita nagtinguha 
para sa atong kaugalingong benepisyo o ato 
bang giuna sa benepisyo para sa uban. 
Pananglitan, atong ingnon nga naay mga 
tawong magdungan og kaon. Magpili sila og 
unsay kan-on isip grupo. Ang usa nila 
mopugos sa iyang gustong kan-on. Naa say 
mosunod kung unsay gusting kan-on ining 
tawhana. Apan sa tinuod dili unta siya 
ganahan. Naa say usa ka tawo nga perming 
mangutanan una kon unsay opinion sa uban. 
Unya, dili manginsulto sa grupo, bisan pag 
ganahan siya o dili sa pagkaon nga gipili sa 
uban, mosunod siya sa grupo og mokaon lang 
nga malipayon. Lain pang eksampol. Ang 
ubang trabahante nag-andam para sa 
kalihukan. Naa silay daghang pamaagi nga 
mahimong gamiton. Naay usa ka tawo nga 
mamugos gyud sa iyang paagi hangtud 
mosugot nalang ang uban sa iyang gusto. Naa 
say tawo nga dili kaayo mo pasober sa iyang 
opinyon, apan dili sad gani kaayo siya 
ganahan sa opinyon sa uban. Og naa say tawo 
nga maminaw sa opinyon sa uban. Bisan pa 
og naa siya’y maayong ideya, mosulay siya sa 
pagsunod sa gusto sa uban.

Sa ingon ini nga paagi ang gugma nga naa 
nato maila gumikan sa atong linihukan. Kung 
naay panaglalis diha nimo og sa uban og 
mawala ang kalinaw, kinahanglan nga imong 
sutaon kung ni pasober kaba sa imong 
opinyon para sa imong benepisyo. Kon 
mohatag ka sa uban og maghunahua sa ilang 
posisyon, imong ma mintinar ang kalinaw. 
Ang kalinaw mabuak kon maniguro ka lang 
sa imong benepisyo. Kon kita naay gugma sa 
uban, natural ta nga mosunod sa ilang ideya sa 

tanang butang og magtinguha sa iyang 
benepisyo kaysa atong kaugalingon.

Ang mga ginikanan malipay kon ang ilang 
anak mokaon og tarong og limpyo tan-awon 
kay kanila. Kon magtinguha ta sa kaayohan sa 
uban sa samang klase sa gugma, unsa kaha 
kalipay ang atong Diyos Amahan ngari nato!

2. Si Abraham nagtinguha para sa 
benepisyo sa uban

Ang tinguha alang sa kaayuhan sa uban 
nagagikan sa ‘self-sacrificial love.’ Imo 
tingaling mabati nga ikaw nag-antos og 
nawad-an sa panahon nga ikaw nagtinguha 
para sa kaayuhan sa uban. Apan kon naa kay 
pagtoo, dili kana mahitabo. Kini tungod kay 
kon magtinguha ka para sa uban pinaagi sa 
pagsunod sa kabubut-on sa Diyos, Iya kang 
hatagan sa tubag og mga panalangin.

Atong makuhaan og basihan si Abraham. 
Ang Genesis 13 naghisgot mahitungod ni 
Abraham og Lot, iyang pag-umangkon. 
Namatay ang amahan ni Lot sa gamay pa siya. 
Nagsalig og nagsunod siya ni Abraham isip 
maoy iyang amahan. Nakadawat siya’g mga 
panalangin gikan ni Abraham nga hinugugma 
sa Diyos. Datu kaayo sila sa mga kahayupan, 
silver og bulawan. Og diha gani nanag away 
sa sibsibanan ang mga tigtugway ni Lot og 
mga tigtugway ni Abraham (unya gitawag og 
Abram) tungod sa kadaghan sa ilang mga 
hayop. Si Abraham ni desisyon nga 
magbuwag sila ni Lot aron paglikay sa 
panagbingkil. Iyang gipapili og una sa Lot sa 
maayong yuta. Mabasa sa Genesis 13:9, 
“Pagpili’g yuta nga buot mong puy-an og biya 
nako. Kon adto ka sa wala nga dapit, adto ko 
sa tuo.” Gipili ni Lot ang walog sa Jordan nga 
naay daghang tubig.

Mahimo unta kaayo ni Abraham ang mo 
una og pili tungod kay ang mga panalangin 
nga naa ni Lot gumikan man niya, nga 
maguwang pa gani niya og edad. Apan wala 
kini buhata ni Abraham. Si Lot nipili sa 
maayong yuta sa tinguha para sa iyang 
k a u g a l i n g o n b e n e p i s y o , s a w a l a y 
pagduhaduha, mahimo unta nga malain si 
Abraham. Apan wala siya masuko tungod kay 
kinasing-kasing niyang gusto nga si Lot 
makaangkon sa maayong yuta, mao nga iyang 
napadayon ang kalinaw nila ni Lot. Sa 
katapusan, mas nakadawat pa siya og daghang 
mga grasya gikan sa Diyos.

Si Abraham nga nangita sa kaayuhan ni 

Lot, nalipay sa iyang tumang kadato og 
awtoridad nga bisan gani ang mga hari sa 
silingang lugar ni respito pa niya. Tungod sa 
maayong dughan, ilado siya nga amigo sa 
Diyos. Ang tawo nga mangita alang sa 
benepisyo para sa uban sama ni Abraham, 
makasabot sa dughan sa uban og mosunod 
kon unsa ang makaayo para nila. Ang maong 
tawo dili magtinguha sa kaayuhan kon para 
lang sa iyang kaugalingon.

Ang kalipay moabot kon kita malipayong 
mohatag kon unsa ang naa nato ngadto sa 
atong hinigugma. Maglisod ta og panghatag sa 
tawo nga atong gikasaligan, apan dili lisod ang 
paghatag ngadto kang bisan kinsa basta kini 
atong hinigugma. Ang pagpanghatag mao 
mismo ang kalipay. Mao nga, manghinaot ko 
nga ikaw makaangkon sa kalipay’ng hinatag 
sa Ginoo pinaagi sa pagbaton og espirituwal 
nga gugma nga naghatag og benepisyo alang 
sa Diyos og sa inyong simbahan sa dili pa ang 
para sa imong kaugalingon, og mag-una ang 
para sa usab sa imong silingan, ginikanan, 
igsuon, asawa, bana, og mga anak, sa dili pa 
ang imo.

3. Aron dili ta magtinguha para sa atong 
kaugalingong benepisyo

Usahay dil i pa ta t ibuok sa atong 
Kristohanong kinabuhi, og maghatag og 
kalisdanan sa uban. Sama pananglitan, kon 
mag puasa ka mahimo kang makahatag og 
kalisdanan sa imong trabaho sa kompanya 
kon ikaw moingon nga wala kay kusog. Kon 
ikaw magtrabaho nalang sa trabahoon nga 
naay kalabutan sa simbahan sa tanang higayon 
sa walay paghunahuna sa imong miyembro sa 
pamilya; o, ang asawa dili na molihok sa 
trabahoon sa balay kay sobra nang nangilabot 
sa tanang trabahoon sa simbahan; o, ang 
estudyante tapulan nga magtuon og kugihan 
lang moapil sa mga miting sa simbahan kini 
makahatag og problema.

Tingali moingon nga wala sila magtinguha 
sa ilang kaugalingong benepisyo kay wala 
man sila magtinapulan o mag usik sa panahon, 
apan sa hugot nga pagsabot, ila rang gihimo 
ang para sa ilang benepisyo. Bisan pa og 
matinud-anong naglihok para sa Ginoo, apan 
dili sila ma konsiderar nga nagtuman sa tibuok 
katungdanan. Molihok lang sila sa ilang 
gustong buhaton, apan dili mobuhat sa ilang 
angayang buhaton.

Mao nga, aron dili ta magtinguha para lang 

sa atong kaugalingong benepisyo sa tanang 
butang, atong ihatag ang pagsalig ngadto sa 
Espiritu Santo. Iya tang giyahan sa matuud. 
Kon kita mosunod sa Iyang paggiya sa tanang 
hitabo, mahimo kitang magpakabuhi ubos sa 
himaya sa Diyos, sa tanan natong buhaton.

Aron makadungog sa tingog sa Espiritu og 
makadawat sa Iyang paggiya, atong 
papahawaon ang mga daotan nga naa sa atong 
dughan, kita makadawat sa kaalam sa 
kamaayo sa matag sitwasyon. Dali tang 
makamatikod sa kabubut-on sa Diyos. Mao 
usab, kung molambo ang atong kalag, ang 
tanang butang magmaayo nato og kita lagsik, 
makahimo ta sa pagbuhat nga matinud-anon 
kutob sa atong gusto. Atong pangitaon ang 
kaayohan para sa uban, dili para sa atong 
kaugalingon, aron ilhon tang anak sa Diyos og 
higugmaon bisan sa mga silingan og pamilya 
nga dali pa magtotoo. Kon ang bag-ong 
manag tiayon moduol nako aron makadawat 
sa akong panalangin nga pag-ampo, akong 
ingnon ani pag-ampo: “Ipa porma nila ang 
nindot nga pamilya nga magtinguha alang sa 
kaayuhan sa uban.” Tungod kay dili sila 
makaporma sa malinawong pamilya kon sila 
magtinguha lang para sa ilang kaugalingon.

Mahal kong mga kaigsoonan, niingon ko 
nga ang dakong kalipay mao ang paghatag 
kon unsa ang naa nato ngadto sa atong 
hinigugma og pagtinguha alang sa ilang 
benepisyo sa dili pa ang para sa atong 
kaugalingon. Apan dili ra kana ang buot sa 
Diyos nga gusto natong maangkon. Gusto 
niya nga kita magtinguha alang sa kaayuhan 
di l i lang sa a tong gihigugma og sa 
makatabang nato, apan ngadto sad bisan sa 
mga tawong naghatag nato og kalisdanan og 
kadaot.

Kon gusto ka gihapong maglikay og 
magdumot sa tawong nihatag nimo og 
kalisdanan, imo gyung sabton nga naa lang 
gihapon kay dughan nga nangita lang sa 
imong kaugalingong benepisyo.

Bisan pag ang sitwasyon dili pabor nimo o 
nagtrabaho kaba sa mga tawong lahi ra kaayo 
nimo, kon imong perming pangitaon ang 
makaayo nila og imong i-sakripisyo ang 
imong kaugalingon, dinha pa nga imong 
maangkon ang espirituwal nga gugma. Ako 
mag-ampo sa ngalan sa Ginoo nga ikaw 
m a h i m o n g  t a w o  s a  e s p i r i t u  n g a 
kinasingkasing magtinguha alang sa kaayuhan 
sa uban, inubanan sa gugma og sakripisyo.

Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee

Ang Gugma dili Magtinguha 
para sa Kaugalingon

“Ang gugma mapailubon og maluluy-on. Dili kini masinahon o tigpanghambog. 
Ang gugma dili mapahitas-on o bastos. Ang gugma dili mamugos sa kaugalingong kagustuhan; 

ang gugma dili masuk-anon o madinumtanon” (1 Corinto 13:4-5).
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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).



Buntoga ang Imong Kinutuban!
‘Kinutuban’ nagpasabot labaw sa tanan sa kinadak-ang natukod sa gilay-on nga dili mahimo o 
makab-ot sa tawo. Ang tawo kasagaran makahunahuna sa ilang kinutuban kon magtrabaho og 
dili na mahimo sa ilang abilidad. Apan walay kinutuban diha sa pagtoo. Kini tungod kay ang Diyos 
labaw’ng makagagahum sa tanan og ang tanang butang possible niadtong nagtoo Kaniya. Unya, 
unsaon man nato pagbuntog sa atong kinutuban?

Nganong naa may kinutuban ang tawo? Kini 
tungod kay ilang gihunahuna kon hangtod asa ra 
kutob ang ilang abilidad, og dili na sila makahimo 
pa og labaw pa ana. Bisan pa, sa Marcos 9:23 
miingon si Hesus, “Nganong niingon ka man kon 
makahimo? Ang tanan mahimo sa tawo nga may 
pagtoo!” Kon kita naay pagtoo atong usbon ang 
atong hunahuna nga mahimo kaayo nato ang tanan 
uban sa Ginoo.

Ato gyung sulayan sa pagpaningkamot nga 

malabwan ang atong kinutuban. Maningkamot ta sa 
pagsangkap sa Pulong sa Diyos og sa mangiinitong 
pag-ampo, kay ang Diyos mobubo sa Iyang dakong 
grasya og gahum ubos sa tabang sa Espiritu 
aron atong mabuntog ang atong kinutuban. Kon 
motoo ta nga atong mahimo ang mga butang nga 
imposible, og kon atong hatagan og hagit ang atong 
kinutuban uban ang lig-on nga pagtoo, ang Diyos 
Makagagahum motabang nato pagpalabaw sa atong 
utlanan og makahimo ta sa tanang butang.

1
Ikaw ang Naghimo sa 
Imong Kinutuban

2
Unsay mahitabo kon 
imong maabot ang 
imong kinutuban 
og unsaon nimo 
pagbuntog ini?

Atong kuhaon ang kapakyasan og negatibong 
hunahuna

Kon atong hunahunaon ang negatibong paagi, nga 
mao, ang unodnong hunahuna nga dili ta makahimo 
ini, atong mabati ang kapakyasan og dili nato malupig 
ang kinutuban og dili ta makapadayon sa sunod nga 
lakang. Di ta mahatagan og kusog sa pagpadayun. 
Mao nga ato gyung wagtangon ang mga kapakyas 
og negatibong hunahuna, maglipay og magpasalamat 
uban ang pagtoo. Og unya, ang Diyos mohatag nato sa 
grasya nga aron kita mausab.

 Pananglitan naay duha ka tawo. Mohimo sila og 
parehong tumong, apan ang usa moingon nga nagtoo 
siyang iyang mabuhat samtang ang usa moingon nga 
dili niya mabuhat. Ang sangputanan sa ilang pagtoo 
duha ka manag lahi nga resulta. Mao nga, kinahanglan 
nga mosalig gyud ta sa Diyos sa tanang panghitabo 
uban ang positibong panghunahuna, kay buot sa 
dughan sa Diyos nga iya tang mahatagan sa tanan nga 
makaayo og mapuslanan nato.

Ining paagiha ang negatibong batasan og hunahuna 
nga maoy magda sa kapakyas og pagka walay gana 
malupigan. Ato gyung sutaon og unsa ang naa sa atong 
hunahuna, dughan, og mga pangagpas sa hunahuna, 
sa tanang sitwasyon og lupigon ang matag sitwasyon 
uban ang kalipay og pasalamat.

Magpasalamat gyud ta’g kinasingkasing ngadto sa 
Ginoo

Karon ang sala og daotan naghitak, molapas na 
gani sa lataran sa simbahan nga mao ang lawas ni 
Kristo. Ang mga pastor nga nahigugma sa Diyos mo 
protekta gyud sa mga miyembro sa simbahan aron 
dili maduhig sa sala og aron ang grasya gikan sa taas 
mapanaog pinaagi sa pag awhag sa mga miyembro nga 
maghinulsol. Magtumpi gyud sila sa hustisya pinaagi 
sa paghilak diha sa pag-ampo og sakripisyo sama sa 
gugmang gipakita sa Ginoo diha sa krus og pag-ampo.

Ang Ginoo nagtinguha sa kaluwasan sa tawo. 
Pinaagi sa intercessory- prayers sa pastor, Siya mo 
giya ngadto sa maanindot nga Langit. Mao nga permi 
gyud tang mo angkon pinaagi sa pagtoo, nga mausab 
gyud ta. Kay kon naa gihapoy naghunahuna nga dili 
siya makahimo sa pagbag-o, kinahanglan nga iyang 
masabtan nga kuwang pa gihapon siya’g lawum nga 
pasalamat sa iyang dughan.

Kon imong hunahunaon ang gugma sa Diyos, sa 

Ginoo, og sa magbalantay, mosalig sa gugma sa Diyos 
uban ang pagtoo, mag-ampong mapasalamaton, imong 
madawat ang gahum para sa pag-usab og dali.

Kinahanglan nga atong malabwan ang atong 
kinutuban pinaagi sa makusganong pag-ampo

Kon mag-ampo ka apan ang kausaban minus, 
kinahanglan nga imong mahibaw-an nga kuwang 
kapa gihapon sa kainit sa pag-ampo. Kay ang 
mainitong pag-ampo ra gyud ang hinungdan aron ikaw 
makadawat sa kusog aron imong malabang ang imong 
kinutuban. Kay kon masipyat pa hinuon, bisan diha sa 
pag-ampo imong butangan og kinutuban, nga maoy 
mohatag og hinungdan sa hinay nga kabag-ohan sa 
pagtoo.

Ang uban matinguhaong mag-ampo sa sinugdanan, 
apan mosangpot sa pagbalik balik og ampo sa walay 
pulos o dukaon. Naa say pag-ampo nga tungod sa 
katapulan, maghunahuna sa laing bahin, kon kanus-a 
mahuman ang prayer- meeting, o naa say kapuyon. 
kini nagpasabot nga wala pa nila malabang ang ilang 
kinutuban sa pag-ampo. Ang uban dili lang gyud mag-
ampo og tarong.

Aron malabwan ang kinutuban, magbutang gyud 
ta og tino nga tumong para sa kaayuhan og himuong 
naandan ang mangiinitong pag-ampo kada adlaw. Kay 
kon sila dili mohunong sa mangiinitong pag-ampo, 
matag adlaw ang grasya og kusog sa Diyos gikan sa 
taas moabot og ilang malabang ang tanang klase sa 
kinutuban.

 Bisan si Hesus, ang Anak sa Diyos, nag-ampo diha 
sa kasakitan hangtud nga ang Iyang singot nahimong 
dugo nga nagtulo sa yuta (Lucas 22:44). Unya, unsaon 
man nato pag-ampo? Sa gipakita sa pasumbingay sa 
daotang huwes og sa malahutayong biyuda sa Lucas 
18, kinahanglan mag-ampo gyud ta sa tanang panahon 
og dili mawagtangan sa paglaum nga kita makadawat 
gyud sa tubag.

Ang dili mangiinitong mag-ampo nagpaila nga 
kuwang og tinguha. Kay kon kita tinuod nga naay 
tinguha diha sa atong dughan, dili mapugngan ang 
mangiinitong pagsige og pag-ampo uban ang atong 
lawas, dughan, kabubut-on, og hunahuna aron mausab 
ang atong kaugalingon. Kay kon mag-ampo ta pag-ayo 
matag higayon, og mopakita’g pagtoo, itugot sa Diyos 
nga moabot ang kausaban og atong ma eksperyensiya 
ang kasadya og kalipay sa kausaban matag adlaw.
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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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Q: Unsa may imong paminaw sa pagbisita dinhi sa 
Manmin?
Pastor Celso M. San Jose, Chairman sa Independent 
Bishop’s Fellowship

Ika-3 ni nakong pagbisita sa Manmin. Ang simbahan 
naay nindot kaayong sistema sa organisasyon. Ang kada 
departamento naghimo gyud sa ilang pag pangalagad. Ang 
Performing Arts Committee uban ang ilang Praise and 
Worship, ang GCN TV uban ang pag pangalagad sa pagsibya, 
og ang publikasyon nga pag pangalagad ni Dr. Jaerock Lee 
uban ang nagkalain-laing libro, naka pahibulong kaayo nako.

Natandog kaayo ko ni Dr. Jaerock Lee nga mosilbi sa 
mga miyembro sa simbahan sa dakong pag amuma. Naay 
libreng sakay padong sa simbahan og pag pauli, sa mga 
sakyanan sa simbahan, naay nagkalain-laing serbisyo sa 
‘bookstore’, ‘cafeteria’, og naa say pasilidad para sa mga 
tiguwang. Labaw sa tanan, nipakita siya og eksampol 
sa usa ka Kristohanon uban ang pagka mapaubsanon og 
pag serbisyo mao nga ang mga miyembro nisalig niya 
og nitubo nga mahimong ‘haligi’ sa gingharian sa Diyos, 
kining tanan nindot kaayong tan-awon.

Q: Suginli mi niadtong Philippine United Crusade 2001 
ni Dr. Jaerock Lee.
Pastor Robert A. Neri, Chairman sa Christian Fellowship 
sa Cavite States

Ang krusada gihimo niadtong 2001 sulod sa 4-ka adlaw 
sugod Septembre 26. Sa Pilipinas, ang Septembre buwan 
sa mga bagyo, mao nga ang lokal nga mga pastor nabalaka. 
Og sama sa giingon ni Dr. Lee sa interbyo sa wala pa ang 
krusada, nga ang maong krusada mag malampuson, ang 
Diyos nihatag og kasiguruan sa pulong ni Dr. Lee uban 

sa iyang gahum. Niadtong panahona, duha ka bagyo ang 
nagpadong apan ang usa nahanaw og ang usa nibalhin og 
agianan. Wala gyud mag-uwan sulod sa 4 ka adlaw, og 
nakakita pa gani mi og bangaw nagtuyok sa buwan.

Pinaagi sa iyang pag-ampo sa mga masakiton human sa 
pagwali, daghang katawhan ang nangaayo sa ilang mga 
sakit og naghimaya sa Diyos. Niadtong panahona daghang 
pastor ang gikulbaan og gikuyawan tungod sa mga ilhanan, 
kahibulongan, og sa gamhanang lihok. Labaw silang nisalig 
sa Diyos. Sugod ato, ang mga simbahan nga nitabang 
sa krusada naka eksperyensiya sa kabag-ohan og ang 
pagkabalaan sa ebanghelyo nipadayon og katag sa Pilipinas.

Q: President Mario, nakadungog ko nga nakadawat ka 
og dakong panalangin ining imong pagbisita.
Pastor Mario Robles, Presidente sa PMI (Philppines 
Misssionary Institute)

Mismo kining akong pagbisita sa Manmin Central Church 
dako na kaayong grasya nga akong naangkon. Og labaw’ng 
dakong grasya ang akong pagkaila ni Dr. Jaerock Lee nga 
perming naa sa Diyos og ang pag ampo nga akong nadawat. 
Natandog kaayo ko sa iyang kamaayo og ka mapaubsanon 
bisan siya Senyor Pastor ining dakong simbahan.

Ang church-members tininuod nga nagsilbi namo isip 
mga bisita, nagsimba sila sa espiritu og matuud panahon sa 
serbisyo. Tingali naingon sila ini tungod si Dr. Lee maoy 
maayong ehemplo nga ilang nakita nga nagpakabuhi sa 
Pulong sa Diyos og matinud-anong nagwali.

Isip presidente sa Philippines Missionary Institute, gusto 
nakong ihatod ang pagkabalaan sa ebanghelyo ngadto sa 
akong mga magtutudlo sa siminaryo og itudlo usab kini 
ngadto sa mga seminary-students. Isip vice-chairman sa 

Philippines Missionary Fellowship, gusto nako nga ang akong mga 
kauban mahibalo sa pagkabalaan sa ebanghelyo.

Q: Nakadawat kaba og kaayohan sa Muan Sweet Water?
Pastor Mario G. Laurente, Chairman sa Independent Church sa 
GMA

Sa pagkatinuud, kini kahibulongang gahum sa pagpamuhat sa 
Diyos nga ang parat nga tubig sa dagat sa Muan-gun, sa Jeonnam, 
nahimong tam-is nga tubig pinaagi sa pag-ampo ni Dr. Lee. Nagtoo 
ko nga si Dr. Lee tawo sa Diyos nga naay puro nga kasingkasing 
nga ang maong lihok posibleng mahimo. Makapahibulong sad 
nga ang Muan Sweet Water Aquarium naay ‘seawater fish’ og 
‘freshwater fish’ nga ang duha ka klase sa isda nabuhi sa maong 
‘aquarium’. Diha sa Diyos wala gyuy imposible.

Tuig 2011, grabe kaayo ang sakit sa akong tutunlan sulod sa usa 
ka buwan. Nibisita ko sa Manmin Central Church og niinom sa 
Muan Sweet Water. Unya ang kasakit kompletong nawala. Ining 
akong pagbisita karon, tuig 2013, nabati nako ang akong abaga og 
likod manginit kon mo tugsaw ko sa Muan Sweet Water Pool og 
ang mga kasakit nangawala. Halleluyah!

Q: Nakabasa ka ba sa mga libro ni Dr. Jaerock Lee? 
Pastor Manuel R. Buensuceso, Chairman sa Pastor’s 
Fellowship sa Manila Pasay City

Akong nabasa ang ‘The Measure of Faith’, ‘The Land Flowing 
with Milk and Honey’, og ang ‘Life of Disobedience og Life of 
Obedience’. Ang ‘The Measure of Faith’ nakatandog kaayo nako. 
Ang libro nagpalutaw sa pagtubo sa atong pagtoo sa tinguha nga 
atong maabot ang balaang dughan sa Ginoo, sama sa giingon nga 
magpakabalaan kita kay Siya balaan man.

Ang iyang mga libro klaro nga nipasabot nako sa kabubut-on 
sa Diyos sama sa pagtamud sa Sabbath-day, paglimud sa akong 
kaugalingon, og pagtuman. Akong gipakatag ang mga libro ni Dr. 
Lee nga puno sa bahandi- sama sa bililhong mga mensahe ngadto 
sa mga pastor og magtotoo nga naa duol nako.

Q: Unsay imong tan-aw sa Daniel Prayer Meeting?
Pastor Epifanio Barcelon, Chairman sa Dasmarinas City 
Network Christian Community

Na surpresa kaayo ko nga ang simbahan naay Daniel Prayer 
Meeting kada 9:00 sa gabii. Sayong maabot ang mga miyembro, 
mag andam sa ilang kaugalingon, og maghilak gyud diha sa pag-
ampo. Nadani kaayo ko. Samtang nag-ampo sulod sa simbahan, 
akong na eksperyensiya ang presensya sa Espiritu. Dili malitok ang 
kalinaw nga niabot sa akong dughan og natandog kaayo ko. Ang 
akong simbahan nag plano nga pun-an ang oras sa pag-ampo para 
sa Diyos.

Q: Unsa may imong tan-aw sa ika-31 Anibersaryong 
Selebrasyon sa simbahan?
Pastor Eriberto Cabaobao, niaging Chairman sa PMF 
(Philippines Missionary Fellowship)

Ang ‘Performing arts team’ nipasundayag nga naay order og 
panaghiusa, ang mga batang tigpasundayag naay gugma og kadasig 
ngadto sa Ginoo, kahibulongan. Ang ‘stage’, ‘wardrobe’ og mga 
‘props’ pwerting nindota og ang kalidad sa mga pasundayag 
propisyonal kaayo. Kung wala kini gahini og panahon, kung 
kuwang pa ang pinansyal og debosyon ang maong pasundayag dili 
mahimo. Pang world-class nga pasundayag. Nagtino sa Langit nga 
mao ang gipangandoy sa mga Kristohanon. Ang kanindot sa langit, 
og kasilaw maoy naka pa hunahuna nako nga ang Langit maoy 
lugar nga ang tinuod nga mga balaang tawo makasulod. Akong 
gibutang sa akong kaugalingon nga maningkamot ko og sunod sa 
balaang kinabuhi.

Mga pastor gikan sa Pilipinas nagpundok human sa serbisyo nga puno sa Espiritu, espirituwal silang nakighinabi ni Dr. 
Jaerock Lee (litrato 1, 2). Ika-3 litrato, sugod sa wala, Pastor Eriberto Kabaobao, Bishop Celso M. San Jose, Pastor Epifanio 
Barcelon, Bishop Robert A. Neri, Bishop Mario G. Laurente, Rev. Manuel R. Buensuceso, Bishop Mario Robles.

“Nakat-on ko og daghan sa   
  nindot nga simbahan”

Katawhan gikan sa 17 ka nasod nibisita sa Manmin Central Church aron makig saulog usab sa 
Manmin’s 31st Anniversary. Daghang mga relihiyoso gikan sa Pilipinas nibisita sa Manmin apil 
ang mga bishops, chairman sa Bishops Association, og presidente sa siminaryo, nga maoy 
nikuha sa atensyon sa kadaghanan. Ang mga nagdumala sa Manmin Balita ni interbyo nila.
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