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Ang Manmin Central Church nagpakita sa daghang 
kahibulongan og timailhan, managhiusang managpundok, 
og nagdawat sa mga panalangin pinaagi sa nagkadaghang 
luwas matag adlaw og ang simbahan nagdayeg sa Diyos 
og naay pabor sa tanang tawo sama sa Nanag unang 
Simbahan sa Buhat 2:43-47. Ang Manmin nalipay sa mga 
panalangin nga gihatag sama sa simbahan sa Philadelphia 
sa Gipadayag 3:7-13.

Niadtong Hulyo 25, 1982, ang Manmin naghimo sa 
Church Opening Service sa santuwaryo nga 33m² sa 13 ka 
mga miyembro apil ang 4 ka bata. Sugod ato ang Manmin 
uban ni Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee, nagproklamar 
sa pagkabalaan sa ebanghelyo uban ang pagpakita sa 
gahum sa Espirit Santo sa matag suok sa kalibotan. Karon 
ang simbahan nagapamuhat uban ang duolan sa 10,000 
ka mga sanga og nakig ubang simbahan. Kini bunga sa 
pagkamasinugtanon sa Pulong sa Diyos.

Ang mga persikusyon nga gihimo ngadto sa mga Unang 
Simbahan sa Herusalem maoy ni katag sa mga miyembro 
og ang ebanghelyo giwali sa tibuok kalibotan. Ang Manmin 
sad nakadawat sa mga persikusyon nga gitugot sa Diyos, 
nga maoy hinungdan sa pagdaghan sa mga miyembro, 
niabot og 3,000 ka miyembro sulod lang sa 5-katuig. Og 
kini maoy niabli sa pultahan para sa national-evangelism.

Hulyo 1991, ang United Holiness Church of Jesus Christ, 
Korea natukod. Pag 1992, si Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee 
nahimong parti sa ‘Korean Christian’ nga mga kalihokan 
isip Co-president sa ‘Holy Spirit World Explosion Crusade 
92’ og manedyer sa ‘Peace Unification Congress’ para 
sa ika-50 anibersaryo sa independensya. Sa tuig 1993, 
ang Manmin giingon nga usa sa 50 ka mga nanag unang 
simbahan sa U.S. magasin, ‘Christian World’.

Nakaagi sa 3 ka mga pagsulay nga nisugod niadtong 
1998, ang Manmin nakat-on unsaon pagtuman sa Balaod 
uban ang gugma nga nagtukod sa lig-on nga sukaran alang 
sa pagtubo sa simbahan. Tuig 2000, nagsugod ang ika-2 
hut-ong, ang panglantaw sa simbahan alang sa misyon sa 
kalibotan tin-aw nga makita.

Sugod niadtong “Uganda Holy Gospel Crusade 2000”, 
nga gi-report sa CNN, ang Manmin naghimo og mga 
krusada sa Japan, Pakistan, Kenya, Philippines, Honduras, 
India, Russia, Germany, Peru, DR Congo, U.S., Israel og 
Estonia. Ang simbahan nakatuman sa world-mission uban 
ang pagtoong martir sa bisan unsang kalisdanan sama didto 
sa Pakistan, diin ang lugar pagahimoan sa krusada gialihan: 
sa India, diin gipatuman ang ‘Ordinance Banning Forcible 
Conversion’; og sa nasod sa Judaism, Israel.

Tuig 2010, sa pagsugod sa ika-3 bahin, ang Diyos nihatag 
sa mga miyembro sa Manmin og paspas nga pagbaha sa 
espiritwal aron sila makasulod sa Bag-ong Herusalem sa 
Langit. Ubos sa Iyang giya, sila nag-andam para sa ‘Canaan 
Sanctuary’ aron matuman ang probidensya sa end-time, lihok 
para sa kaluwasan sa 7.2 bilyong mga kalag sa kalibotan.

Sa ika-30 anibersaryo sa simbahan, labi na nga ang 
simbahan nakadungog gikan sa Diyos nga kini lain pang 
pag-abli og bag-ong sinugdanan para sa kalibotan og ang 
dakong kausaban mahitabo. Uban niining maong paglaum, 
ang mga miyembro sa simbahan nagdali sa kahinam og 
nangandam para sa ‘Grand Sanctuary’ diin mahimo nilang 
makita didto ang pagbalik sa Ginoo.

“Abliha ang Simbahan kung ang 
Adlaw grabing Kainit”

Bunga sa pagkamasinugtanon: Nasyonal nga pag ebanghilyo og Misyon sa kalibotan

Mahal nga Amahan 
Karon og sa ubang mga adlaw
Kining anaka nitungas ining bukira
Og niluhod sa Imong atubangan
Aron mahibalo sa tinuod nga kabubut-on sa Amahan.

Mahal kong Amahan,
Wala ba nako ang Imong pulong, 
Unsaon man nako pag-ila sa imong gusto 
Unsaon man nako pag-ila
Sa dughan sa akong mahal nga Amahan og sa Ginoo?

Ang Imong Pulong maoy giya
og higot nga nagbugkos Nimo og nako. 
Naay daghang magtotoo
Apan walay usa nga nakasabot sa tinuod nga kabubut-
on sa Amahan, 
Walay makatugkad sa lawum nga dughan sa Amahan.

Gikan sa Genesis hangtod Gipadayag,
Pahibaw-a ko sa walay kinutubang kalawum nga 
kabubut-on sa Amahan.
Og pinagi sa akong pag-ampo
unta itugot nga akong masabtan ang mga sekritong 
tinagoan sa Bibliya. 
 
Kining anaka gusto lang magsabwag sa lawum nga 
gugma sa Amahan.
Gusto lang kong naay daghang mga tawong tinuod 
nga motoo Nimo
Naay pagsabot nga hingpit diha Kanimo.

Akong hinugugmang Amahan og Ginoo,
Dinhi ining bukira nagluhod ako
Aron makasabot sa kabubut-on sa Amahan.
Nganong gimingaw man ko pag-ayo sa Amahan og sa 
Ginoo?
Ang akong mga luha dili mohunong sa dagayday
Gusto nakong mabati ang dughan sa Amahan
Samang naa ko sa Iyang sabakan og sa Ginoo. 

Amahan,
Akong Amahan, nga akong gikamingawan, 
Ang kahidlaw Nimo nga gikan sa akong dughan walay 
kataposan. 

Ang propesyon sa pagtoong gihalad sa pagsugod sa 
simbahan samtang nagpuasa og nag ampo didto sa bukid

Aron makadawat og klarong pagsabot sa Bibliya 
gikan sa Diyos.
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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 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

“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 Ginoo miingon kang Noe, ‘Sakay sa arka uban sa tibuok mong panim

Ang Gugma og Hustisya s
sa Lunop Panah

Dr. Jaerock Lee,
Senyor Pastor sa Manmin Central Church

Bag-ohay lang, ang Korean-ferry 
‘Sewol’ nalunod og gatosan ang mga 
tawong nangamatay. Pagkadungog nako 
sa balita, nakahunahuna ko sa arka ni Noe. 
Ang arka masaligan bisan pa sa dagkong 
balod og grabing hangin. Kini tungod 
kay gihimo pinasubay sa proporsyon nga 
gimando sa Diyos.

Ang gidak-on sa arka ni Noe gibanaban 
sa 150m ang gitas-on, 25m ang gilapdon 
og 15m, ang gilawmon. Ang kataas sa 
arka (150m) gi doble og ka 6 sa gilapdon, 
og gi doble ka 10 sa gitas-on. Ang mga 
modernong marine-engineers naka 
diskobre nga ang maong proporsyon 
tukma sa pinakaluwas nga sukod sa 
dagkong barko. 

‘Ang arka’ espiritwal nga nagpasabot 
sa ‘Pulong sa Diyos’. Luwas ta bisan pag 
unsang klase sa kalisdanan nga atong 
atubangon kon kita nagsunod sa ‘Pulong 
sa Diyos’ sama ni Noe og sa iyang 
pamilya. 

‘Ang arka’ espiritwal nga nagpasabot 
sa ‘Pulong sa Diyos’. Luwas ta bisan pag 
unsang klase sa kalisdanan nga atong 
atubangon kon kita nagsunod sa ‘Pulong 
sa Diyos’ sama ni Noe og sa iyang 
pamilya.

 
1. Sakay sa arka uban sa tibuok mong 

pamilya…
Ang dakong lunop nagsugod. Sa 

Genesis 7:1 ang Diyos niingon ni Noe nga 
pasakyon sa arka uban sa tibuok niyang 
panimalay sa dili pa Niya paulanon. Iyang 
klarong gipasabot ang rason nganong 
Iyang luwason si Noe og ang iyang 
pamilya. 

Kana kay, ining mga adlawa si Noe 
lang ang nakitang giilang matarong sa 
Diyos. Katong matarong, dili sa iyang 
kaugalingong basihan apan matarong sa 
mata sa Diyos, makadawat og dakong 
grasya sama ni Noe. Si Noe nakadawat 
sa dakong panalangin nga maluwas apil 
ang iyang tibuok pamilya. Dugang pa, 
si Noe gigamit sa Diyos isip bililhong 
instrumento aron matuman ang dakong 
probidensya sa Diyos

Naa say lain pang grasya nga nadawat 
ni Noe sa dihang giila siya sa Diyos nga 
matarong. Pagsugod sa dakong lunop, ang 
original nga kahayag sa pagpamuhat nga 
nilukop sa kalibotan kompletong nawala. 
Apan, si Noe nipuyo gihapon sa lugar nga 

gipalibotan sa maong kahayag. Atol sa 
lunop, gitugot sa Diyos nga ang arka ni 
Noe palibtan sa original nga kahayag. Kini 
mao nga ang tanang tawo og mga hayop 
sulod sa arka naglipay sa maong espesyal 
nga proteksyon sa Diyos.

Sa Genesis 7:2-3, ang Diyos nisulti ni 
Noe unsang hayopa ang iyang dad-on 
ngadto sa arka og pila kabuok. Miingon 
Siya, “Pagdalag 7 ka parisan (laki og 
baye) sa tanang mananap nga giisip nga 
hinlo apan duha ka paris lamang ang 
dad-a sa mga mananap nga giisip nga 

hugaw. Pagdala usab og 7 ka-parisan (laki 
og baye) sa mga langgam aron dili sila 
mapuo.”

Ang Ginoo niingon sa Genesis 6:19-
20, nga pada-on siya sa tanang matang 
sa mananap, baye og laki, matag matang 
adto sa arka kini aron mahuptan ang ilang 
klase. Aron matipigan ang ilang klase, si 
Noe kinahanglan nga magdala og tag duha 
matag klase ngadto sa arka, baye og laki. 
Ang mga hayop nga giingon sa Diyos nga 
buhion gidala ngadto sa sulod sa arka. Sa 
Genesis 7:2-3, ang Diyos niingon ni Noe 
nga padad-on siya sa klase sa mga hayop, 

tag pito, paris laki og babaye, o tag duha, 
paris laki og baye.

Atong hatagan og pagtagad ang hitabo 
nga ang Diyos nitugot ni Noe nga papilion 
sa limpyo og dili limpyo nga mga hayop 
nga iyang dad-on. Kini nagpaila sa 
kabubut-on sa Diyos nga mobag-o sa 
pag-alima sa katawhan pinaagi ni Noe. 
Dugang pa, Iyang gipakita nga kon ang 
tawo mahimong usa ka tinuod nga anak 
sa Diyos sama ni Noe, mahimo siyang 
magmando sa tanang butang.

2. ‘Ang Pito ka Adlaw’ nagsimbolo 
sa gugma sa Diyos nga maoy mo 
hingpit sa Iyang hustisya

Sa Genesis 7:4, ang Diyos niingon ni 
Noe, “Kay human sa pito ka adlaw gikan 
karon, paulanon ko og 40 ka adlaw og 40 
ka gabii sa yuta.” Kini nagpasabot nga ang 
paghusga pinaagi sa lunop mahitabo pag-
abot sa 7 ka adlaw. Naa pay 7 ka adlaw 
nga nahabilin sa dili pa ang paghusga.

Sa dili pa ang paghusga pinaagi sa 
lunop, ang Diyos Amahan nihatag og 
daghang higayon para sa paghinulsol. 
Apan ang katawhan wala motalikod sa 

ilang sala og pagkadaotan. Ila hinuong 
gipalayo ang utlanan aron unta bawion 
sa Diyos ang maong paghusga. Sa 
kataposan, ilang nahiaguman ang hustisya 
sa paglunop.

Wala dayon unta himoa sa Diyos ang 
paghusga. Gihatagan sila og ‘7 kaadlaw’. 
Kay ang numero 7 nagrepresenta sa 
paghingpit, Iya pa silang gipun-an og 7 
kaadlaw. Ang takdo nga hustisya sa Diyos 
na lakip dinhi. Nganong ingon man ani 
ang hustisya sa Diyos?

Kining 7 kaadlaw sama sa kataposang 
hungat kon ang usa ka tawo naay tinguha 
nga magbag-o og molayat paingon sa 
arka sa kaluwasan. Kon ang tawo dili mo 
kupot niining mong higayon nga gihatag 
sa Diyos, walay makabasol sa Diyos. 

Ang higayon nga ‘7 kaadlaw’ nagpakita 
kung giunsa pag eksamen sa Diyos aron 
dili masukwahi ang balaod sa hustisya sa 
dili pa himoon Niya ang paghusga pinaagi 
sa baha. Iyang tino nga gisusi pag-ayo ang 
tanang butang.

Karon, sa Genesis 7:5 nag ingon, “Og 
gituman ni Noe ang tanan nga gisugo 
sa Ginoo niya.” Kini nagpasabot nga 
gihimo ni Noe ang tanan nga gisugo niya 
sa walay paltos aron walay kuwang ang 
pagpangandam para sa paghusga pinaagi 
sa baha.

Sa Ezequiel 18:23, “Dili ako malipay 
nga mamatay ang 1 ka makasasala. 
Palabihon ko pa hinuon nga maghinulsol 
siya sa iyang sala aron mabuhi siya, nag 
ingon ang Ginoong Diyos.” Mao kini 
ang dughan sa Diyos. Mao nga Iyang 
gisuhid aron lang maluwas pa ang bisan 
1 ka kalag og nihatag og higayon nga ang 
tawo maghinulsol hangtod sa kataposang 
higayon bisan pa man og nagtumpi ang 
sala og ang pagkadaotan sa tawo og 
wala siyay lain nga alternatibo apan ang 
paghusga kanila.

Sa dihang Iyang gihusgahan ang Sodom 
og Gomora, Iya mismong gipadala ang 
mga arkanghel aron pag eksamin sa maong 
mga siyudad. Og bisan sa dinalian nga 
sitwasyon, Iyang gidugay ang paghusga 
para pagluwas ni Lot og sa pamilya niini. 
Mao sad sa Iyang paghusga sa siyudad sa 
Nineveh. Ang siyudad sa Nineveh naoy 
kapital sa Aseria, nga kaaway sa Israel. 
Tungod sa ilang pagkadaotan, lumpagon 
sa Diyos ang siyudad.  

Apan ang Diyos nihatag sa higayon 

Ang Diyos niingon ni Noe nga magdalag tag 2 matag klase
Sa tanang mananap ngadto sa arka, 

Aron sila dili mapuo.
Iya sad nga gitugutan si Noe nga magpili og tag 7

ka mga hayop, baye og laki matag paris
O tag 2, baye o laki.

Ato ning hinuklogan
Ang Diyos nitugot ni Noe nga magpili sa limpyo og dili nga mga 

hayop Nga iyang dad-on.

Kini nagpakita sa kabubut-on sa Diyos
Nga maoy mosugod pag-usab sa human-cultivation

Pinaagi ni Noe.
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malay kay sa tanang tawo ikaw lang ang nagbuhat og matarong’” (Genesis 7:1).

sa Diyos nga gisukip 
hon ni Noe

Hudeyo ko og natawo sa Ukraine.
Naanad ko sa sindikatong panagtipon sugod 

sa edad nga 16 anyos. Apan tuig 2000 sa dihang 
ni edad ko og 20, akong nailhan ang Ginoo og 
kompletong nabag-o. Nihunong nako og inom og 
nag matinguhaon sa kinabuhi. Sunod tuig, niadto 
ko sa akong pamilya sa Israel. Silang tanan nidawat 
sa Ginoo kay ilang nakita ang akong dakong 
kausaban.

S a m t a n g  n a g 
samba sa Spirit of Life 
Church sa Nazareth, 
Israel (Pastor Sergy 
Vocharnikov), nahimo 
kong pastor og nagsilbi 
s a  s i m b a h a n  i s i p 
asistant nga pastor. 
Pag Oktobre 2004, 
napanalanginan kong 
m a k a  a p i l  s a  “ D r. 
Jaerock Lee’s Germany United Crusade 2004” og 
naka eksperyensya sa espesyal nga gugma sa 
Diyos og grasya.

Si Dr. Lee ni proklama sa “God the Creator”, “The 
Reasons why Jesus Is Our Only Savior”, og “The 
Power of the Holy Spirit” diha sa maong krusada 
og maoy nibira sa kadaghanan sa mga tawo sa 
kasaysayan sa mga Kristohanon sa Germany. 
Akong nakita nga ang akong espiritu naka mata 
sa mga mensahing puno sa kinabuhi og nibaha 
ang akong kalipay. Nag ampo dayon siya sa mga 
masakiton. Akong nakita nga ang buta nakakita, 
ang bungol naka dungog, ang amang naka sulti, 
katong di makalakaw nakalakaw na nga wala 
manag sungkod. Nahibulong kaayo ko sa lihok sa 
Diyos. 

Ang akong kaikag nga makaila pag ayo ni Dr. 
Lee og ang pag tambong sa iyang mga krusada ni 
usbaw. Samtang nakadungog ko nga mangalagad 
siya sa Israel sulod sa 3 ka tuig sugod sa Hulyo 
2007.

Naa gyod ko permi sa mga miting ni Dr. Lee 
diri sa Israel. Natandog kaayo ko sa iyang hingpit 
nga pagtoo sa Diyos og sa init nga gugma sa mga 
kalag. Ako sad nga nasaksihan ang akong lola nga 
naayo sa high-blood og sa grabing kasakit sa ulo 
sa una niyang miting diri sa Israel.

Ang iyang pagpangalagad maoy nahimong 
hinungdan nga nagkahiusa ang mga pastor diri. 
Among gitukod ang “Crystal Forum” og among 
giayo ang pagpangalagad ubos sa suporta ni 
Dr. Lee. Ang iyang “Israel United Crusade 2009” 
gihimo sa ICC, Jerusalem, sentro sa Israel og kini 
nakahatag og dakong impluwensya sa pag bag-o 
sa mga Messianic – Jews diri.

Nangalagad ko sa “Spirit of Life Church” sa Bet 
Shan, ang lugar nga gipoy-an sa daghang “orthodox 
Jews.” Gusto ko nga ang akong simbahan mo 
hatod sa gugma sa Ginoo og mo silaw. Akong 
ihatag ang tanang pasalamat og himaya sa Diyos 
nga nipukaw sa Israel pinaagi sa pagkabalaan sa 
ebanghelyo og sa gamhanang lihok.

“Ang Israel napukaw 
sa balaang ebanghelyo 
og sa lihok sa Espiritu”

Pastor Eliav Levin 
(Spirit of Life church sa Bet Shan, Israel)

Panghimatuud

sa mga tawo sa Nineveh aron sila 
maghinulsol. Iyang gipadala si 
propeta Jonas og niingon kanila, 
“Laglagon ang Ninebe tapos sa 40 
ka adlaw!” Sa dili pa himoon ang 
paghusga, gihatagan sila sa Diyos og 
higayon ’40 kaadlaw’. Gihatagan sila 
sa Diyos og panahon nga mobiya sa 
ilang daotang lihok; ang kataposang 
higayon aron makalingkawas sa 
kapakyasan og aron molahutay.

Walay makaingon, “Wala koy 
higayon nga makahinulsol. Og 
makatalikod sa sala og daotan.” 
Walay maka reklamo sa Diyos. 
Dibuynas ang mga tawo sa Nineveh 
nga nitoo sa chansa nga gihatag 
sa Diyos nila. Uban sa mga hari, 
ang tanang bantogan nagpuasa og 
naghinulsol. Ang hari nimando nga 
walay kahayopan nga mokaon og 
moinom. Og giusab sa Diyos ang 
Iyang plano para sa paghusga, og 
wala mo padangat sa kalisdanan 
ngadto nila.

Sa Iyang hingpit nga hustisya 
og gugma gibawi sa Diyos ang 
Iyang paghusga nga Iya na untang 
gideklara. Ang 7 ka adlaw nga 
higayon nga gihatag sa Diyos sa 
dili pa ang paghusga pinaagi ang 
lunop, maoy Iyang gugma aron 
sa paghingpit sa Iyang hustisya. 
Kini gikan sa kaluoy sa Diyos nga 
moluwas sa bisan usa ka kalag kon 
siya magtinguha nga moduol sa arka 
sa kaluwasan.

3. Ang nahitabo sa panahon ni 
Noe, mao sad ang nahitabo sa 
adlaw sa Anak sa Tawo

Naay usa ka importanteng bahin 
dinhi. Ang 7 kaadlaw sa dili pa ang 
lunop, ang Diyos nimando kang 
Noe og sa iyang banay og sa tanang 
pinili nga mga hayop, nga pasudlon 
sa arka. Og ilang gisirad-an ang 
pultahan. Sulod sa 7 ka adlaw si Noe 
wala na makawali ngadto sa mga 
tawo nga ang paghusga pinaagi sa 
baha moabot na. 

Ngano wala man gitugot sa Diyos 
nga si Noe mopahinumdum sa mga 
tawo mahitungod sa paghusga og 
unya nihatag og 7 ka adlaw nga 
higayon? Ngano nga gisira man 
sa Diyos ang arka og wala ipabilin 
nga abli ang pultahan hangtod sa 
kataposang higayon?

Ang paghusga pinaagi sa Noah’s-
flood maoy “microcosm” nga 
nagpaila sa probidensya sa human-
cultivation. Sa Lucas 17:26-27 si 
Hesus niingon, “Ingon sa nahitabo sa 
panahon ni Noe, mao usab unya ang 
mahitabo inig abot sa Anak sa Tawo. 

Nagpadayon ang tanan pagpangaon 
og pag inom hangtod sa adlaw 
nga misulod si Noe sa arka unya 
miabot ang lunop og milumos nilang 
tanan.” Human sa pagkahibalo nga 
naay paghusga pinaagi sa lunop, si 
Noe matinguhaong nagpahibalo sa 
katawhan. Apan wala sila naminaw; 
hinuon, nagbugal-bugal sila og 
nanaway kang Noe.

Sa ‘adlaw sa Anak sa Tawo,’ ang 
pagbalik sa Ginoo, mao sad ni ang 
mahitabo. Pinaagi sa Iyang mga 
sulugoon og trabahante, ang Diyos 
matinguhaong nagsulti sa katawhan 
nga hapit na matapos ang panahon. 
Kadtong naminaw, nidawat sa 
Ginoo, og naghinulsol sa ilang mga 
sala makadawat sa kaluwasan. 

Daghan gihapong mga tawo, nga 
natumog sa sala sa kalibotan nga 
dili gani mosulay sa pagpaminaw sa 
ebanghelyo; molikay. Kini tungod 
kay ang anti-Christ mas makusganon 
panahon sa end-time. Pag-abot sa 
panahon, ang Diyos mobalik diha sa 
kahanginan, og ang mga magtotoo 
ibayaw og mo sulod sa “Seven-Year 
Wedding Banquet.” Samtang ang 
“Seven-Year Tribulation” mahitabo 
sa kalibotan. Ang mahabilin dinhi 
sa kalibotan katong wala motoo sa 
Ginoo, og ang katong naay pagtoo 
nga dili angayan sa kaluwasan. 

Ang uban ining mga tawhana, 
makaamgo  sa  “Rap tu re . ”  Sa 
kataposan ilang mahunahuna nga 
ang Bibliya tinuod og makasabot nga 
naay Langit og Impyerno. Aron sila 
maluwas og makasulod sa Langit, 
ilang huptan ang gang ilang pagtoo 
ni Hesu Kristo bisag unsang klase 
sa kasakit ang ilang mahiagoman. 
Og kay ang Espiritu Santo gikuha 
naman, sila sa nalang sa ilang 
kaugalingon ang maningkamot 
pagtabang.

Kay ang Diyos nahibalo man 
nga naay makadawat sa kaluwasan 
bisan sa ingon ani nalang nga 
paagi, iya gihapon kining gitugot. 
Aron mahatagan og kataposang 
higayon kadtong wala makadawat sa 
kaluwasan ubos sa hustisya.

Ang 7 ka adlaw nga higayon sa dili 
pa ang paghusga pinaagi sa lunop 
pareho rag pasabot ining “Seven-
Year Tribulation.” 7 ka adlaw sa dili 
pa ang paghusga pinaagi sa lunop, si 
Noe og ang iyang pamilya nisulod 
sa arka, og mao ra kini sa luwas 
nga mga anak nga makasulod sa 
“Seven-Year Wedding Banquet.” 
Sa samang higayon nga naay 
‘Gleaning salvation’ atol sa Seven-
Year Tribulation, bisan og ang 

pultahan sa arka sirado na, mahimo 
kining moabli kon naay manuktok sa 
pultahan hangtod moabot ang lunop.

Bisan pa, sa kadaghan sa mga 
tawo, walay usang naghinulsol og 
nisulod sa arka. Mao sad ni mahitabo 
sa ‘Seven-Year Tribulation’. Sa 
sinugdanan daghan ang magbasol. 
Apan ang magtotoong mag atobang 
na gani og persikusyon, kasagaran 
nila magbudhi og mobiya dayon sa 
pagsalig og dili na moila ni Kristo. 
Tagsa nalang kaayo ang makitang 
nagbaton sa pagtoo og makaabot sa 
kaluwasan. Ang paghusga pinaagi 
sa Noah’s-flood pareho ra ining 
naghinapos nga panahon og sa 
human-cultivation. 

Mahal nga kaigsoonan diha ni 
Kristo, ang Hebreo 11:7 nag ingon, 
“Tungod sa pagtoo namati si Noe sa 
mga pasidaan sa Diyos mahitungod 
sa mga butang nga umaabot nga wala 
niya makita. Nagmasinugtanon siya 
sa Diyos og nagbuhat siyag arka nga 
maoy nakaluwas niya og sa iyang 
pamilya. Niining paagiha, nahukman 
niya nga sad-an ang tibuok kalibotan 
og nadawat niya gikan sa Diyos ang 
pagkamatarong pinaagi sa pagtoo.” 
Ang pamilya ni Noe naminaw niya 
og niuban niya: kining tanan pinaagi 
sa pagtoo. Og kining pagtooha maoy 
hinungdan nga si Noe og ang iyang 
pamilya makaangkon sa kaluwasan.

Kung naay dili sakop sa pamilya 
ni Noe og nakadungog ni Noe, og 
nitoo niya, og nisulay pagsulod sa 
arka, pugngan kaha siya sa Diyos 
og ingnon nga ‘Ayaw’? Ang atong 
Diyos buot nga ang tanan maluwas. 
Og si Noe matinguhaong nagwali, 
apan ang katawhan nahigugma sa 
kalibotan, wala maminaw ni Noe 
og gibaliwala gani siya. Ang resulta 
sa ilang wala pagtoo moa ang 
kalaglagan.

M a o  s a d  k a r o n .  D a g h a n g 
nagsabwag sa ebanghelyo apan 
gamay ra ang motoo og misunod 
niini. Ang uban tingali mangadto 
sa simbahan apan ang kadaghanan 
nila ang dughan naa pa sa kalibotan. 
Moingon nga nitoo sila, apan ila 
gihapong gihigugma ang kalibotan; 
wala silay kalainan niadtong wala 
mosulod sa arka. Ang tinuod nga 
pagtoong angayan sa kaluwasan, mao 
ang hingpit nga pagsulod sa arka, 
kini mao, ang pagpakabuhi sa Pulong 
og pagpakitag binuhatan nga wala 
mahisubay sa tanang kalibutanhon.

Ako mag ampo sa ngalan sa Ginoo 
nga ikaw mosulod sa luwas nga 
arka sa kaluwasan og makasulod sa 
eternal nga gingharian sa langit.
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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

4           anmin MsaB la ita

Dugang pag abli, Bag-ong Sinugdanan: 
Pag abot ngadto sa Kalibotan

Ang Manmin Central Church mabinantayon kaayo sa gugma sa Diyos og Ginoo para sa tanang tawo. Aron ang tanan maluwas sa pagbalik sa Ginoo, 
ang simbahan nag wali sa fi vefold-gospel sa tanang suok sa kalibotan. Ang simbahan gihatagan og dakong panglantaw sa Diyos gikan pa sa pagsugod 
mao nga ang mga miyembro og si Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee perming nag ampo aron matuman uban sa pagtoo. Karon naa silay daghang 
pamaagi sa pag sibya sama sa mga libro, mantalaan, og uban pa aron ilang matuman ang probidensya ining nag hinapos nga panahon.

Ang Performing Arts Committee
Layo og lahi sa kalibotanhong mga 

pasundayag, ang nindot nga mga 
pagdayeg og sayaw sa Performing 
Arts Committee sa mga miyembro sa 
Manmin nibuhi sa langitnong kahumot 
diha sa pagsimba, krusada, siminar sa 
mga pastor, og krusada sa panyo.

Ang komite nihalad sa nindot og 
humot niadtong 2009 nga gihatag 
mismo sa Diyos ang kantang gitawag 
og ‘Manmin Praise’ (Deuteronomio 
31:19, 22). Karon ilang gidala ang 
dakong grasya ngadto sa mga 
magtotoo og nidugang sa kalipay 
pinaagi sa balaang dughan sa pag 
higugma sa Diyos og nindot nga 
abilidad sa pagdayeg sa Kaniya.

Ang Performing Arts Committee 
naay 5 ka mangantahay (Immanuel, 
Shalom, Nazareth, White Stone, 
og  Go lden  L igh t  Cho i r s ) .  Ang 
Committee’s Nissi Orchestra maoy 
‘world 1st orchestra’ nga ni panindot 
sa pagdayeg, ‘25 praise and dance 

teams’ sama sa “Heavenly Voice 
Chorus”, “Heavenly Dance Team”, 
“Power Worship Team”, “Sound of 
Light Chorus”, “Crystal Singers”, 
“Serem Korean Traditional Music 
Team”, og “Brass Ensemble”, og ang 
solowista parti sad sa komite.

Ang komite nipagawas og 5 ka-
album ubos sa titulo nga “Shepherd’s 
Heart”, “Devotion”, “Heaven”, “Hope”, 
og “Space.”

Ang GCN 
(Global Christian Network)
Ang GCN gospel-or iented TV-

station nga mo sibya sa mga programa 
ngadto sa 170 ka mga nasod. Kini nag 
sibya sa nagkalain laing programa sa 
pulong sa kinabuhi, gamhanang lihok 
nga nagpamatuud sa pagka tinuud 
sa Bibliya, pag ampo og pagdayeg 
nga makapahimuot sa Diyos, mga 
panghimatuud, og mga programa nga 
naay dakong pagtulon-an sulod sa 24 
oras matag adlaw.

Daghang manan-away sa GCN nga 
nagpadayon pag eksperyensya sa 
gahum sa Diyos pinaagi sa mga sermon 
ni Dr. Lee og pag ampo para sa mga 
masakiton, pagdawat ni Hesu Kristo, og 
sila nitoo sa Langit og Impeyerno.

Si Dr. Lee nakadawat og panan-
awon sa pagsibya sa katawhan sa 
tibuok kalibotan ining naghinapos nga 
panahon og nisugod sa GCN pinaagi 
lang sa pagtoo nga wala mo tan-aw sa 
kakuwang sa pinansyal og mga tawong 
eksperto nga mo tabang.

Ang transmitter sa Empire State 

Building sa U.S unang nisibya sa GCN-
programs niadtong Septembre 1, 2005 
og ang GCN opisyal nga nisugod 
pag Oktobre 10 sa samang tuig. Ang 
estasyon karon nilukop sa tibuok 
kalibotan pinaagi sa pampubliko og 
cable-channels, satelite nga nanukad sa 
bantogang mga TV-station sama sa TBN 
Russia, Enlance, CNL TV, og HolyGod 
TV. Mahimo sad tan-awon sa internet 
(www.gcntv.org) og sa smart tech-
gadgets sa mobile net (m.gcntv.org).

Urim Books
Ang Urim Books ni sibya sobra 

sa 90 ka mga libro nga sinuwat 
ni Dr. Jaerock Lee sa Korea og 
300-volumes sa 57 ka sinultian 
(www.urimbooks.com). Kada libro 
naay espirituwal nga giya para 
sa mga pastor og magtotoo sa 
kal ibotan. I lang tabangan ang 
mga mo basa nga makasigurong 
makabati sa lawum nga gugma sa 
Diyos, maka angkon og pagtoo, 

naay dakong paglaom para sa 
Langit, og mausab ang dughan 
pinaagi sa lihok sa Espiritu.

Sugod pag abli, si Dr. Jaerock 
Lee nangamuyo sa Diyos nga 
pasabton sa 66 ka mga libro sa 
Bibliya uban sa mga pag puasa 
og mainitong pag ampo. Iyang 
naangkon ang mga mensahing 
puno sa kinabuhi sama sa bahandi 
og gitigom para mahimong sermon-
books, TV og sermon-collections, 
study-books, “believers’ testimonial 
books”, “column collections”, og 
“essays.”

Ang iyang mga libro gimantala 
sa daghang mantalaan sama sa 
“US Charisma Media”, “Evangelista 
Media” Italy, “Grace Publishing 
House”, Taiwan og gipanghatag sa 
tibuok kalibotan pinaagi sa amazon.
com sa U.S., “New & Best” Ukraine, 
“Antoine Bookstore” Lebanon, og 
uban pa. Naay 315 ka e-books 
sa 47 ka sinult ian sa amazon.
com, ibookstore, og Google Play 
Bookstore.

Ang WCDN 
(World Christian Doctors 
Network)
Ang Wor ld Chr is t ian Doctors 

Network (www.wcdn.org) ni proklama 
nga ang Diyos buhi og ang Bibliya 
t inuod pinaagi sa pagpakita sa 
daghang sagradong kaayohan basi 
sa midikal nga pagsuta.

Ang WCDN tinuig nga naghimo 
sa “International Christian Medical 

Conference” nga paga ulohan og 
“Spirituality & Medicine” sa U.S, India, 
Ausralia, Philippines, Italy, Norway, 
Mexico og Bulgaria og kini nipukaw 
sa mga edukadong tawo.

Karon gamay ra ang katawhan nga 
mangita og motoo sa Diyos og bisan 
gani mga magtotoo mawagtangan sa 
pagtoo. Si Dr. Jaerock Lee, nagtukod 
sa WCDN, nibati og kasubo ining 
henirasyona og nitukod sa WCDN 
niadtong Pebrero 2004 aron mogiya 
sa daghang tawo sa kaluwasan 
pinaagi sa pagpamatuud sa katinuud 
sa Bibliya diha sa pag susi sa midikal.

Sa 2014, ika-10 tuig, ang WCDN 
naa nay 19 ka sangang opisina sa 
tibuok kalibotan lakip sa U.S., Russia, 
og Israel. Kini mo konek sa ‘Christian 
medical doctors’ og mga propisyonal 
sa kalibotan gamit ang mga sanga 
nga maoy gikanan og mogiya sa 
daghang tawo sa kaluwasan.
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