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M  nga mga B la ita

Deconesa Kyunghye Jang 
lipay kaayo sa tanang panahon 
nga magtan-aw sa iyang anak, 
si Soeun. Tungod kay iyang 
nailhan ang Dios pinaagi niya. 
Katoliko siya og nag antos nga 
dili mabungahon sulod sa 12 
katuig nga kaminyoon. Ang iyang 
bana, si Decono Su Kim, gidala 
sa iyang amo ngadto sa Manmin 
Central Church diin nakaangkon 
sila og anak pinaagi sa pag ampo 
ni Senyor Pastor Dr. Jaerock 
Lee. Karon malipayon sila sa 
Kristohanong kinabuhi (litrato sa 
tuong eskina).

P a g h a n d u m  s a  k a s a k i t 
nga iyang naagian, niingon 
siya, “Minghoy kaayo kong 
makadungog nga ang akong mga 
amiga nanag mabdos. Og labaw 
kaayo kong laayan maghunahuna 
nga matapos na ang matag tuig 
og ako natiguwang na. Sa dihang 
nag mabdos ang akong bayaw 
human sa kasal, iyang gilikayan 
nga masakitan ko tungod kay 
nakahibaw man siya sa akong 
gibati, bisan og dili unta ni maoy 
akong gusto. Akong nabati nga 
naghatag ko og kalisdanan sa 
uban.”

Sa tawhanon, ang pagka dili 

mabungahon naghulagway sa 
sitwasyon nga diin ang minyong 
babaye dili manamkon bisan 
pag silang manag asawa bata 
pa og himsog og nagsulay 
nga manamkon apan walay 
kalamposan. Usa sa 7 ka manag 
asawa ang nag antos ini, og 
nagkadagan kini matag tuig.

Bas i  s a  l i s t a  s a  Hea l th 
Insurance Review og Assessment 
Service sa Korea, 184,576 ka 
tawo ang gitambalan mahitungod 
ining problemaha tuig 2010, og 
niabot og 24.4% pag 2006, sa 
dihang ni 148,408. Tugbang ini, 
sa miaging 32 katuig daghang dili 
mabungahong manag asawa nga 
nanamkon pinaagi sa pag ampo 
ni Dr. Lee og nakabaton og anak.

Si Senyor Deconesa Okja 
Kim taga Gwangju niinom og 
hilo kay magpakamatay nalang 
tungod sa kasakit og kahasol sa 
hunahuna nga dili manganak. 
Tinuod nadali siyag dala sa 
hospital apan ang iyang atay, 
baga og kidney nanga dunot. 
Ang pamilya gipa andam nalang 
para sa iyang kamatayon. Apan 
gipadawat siya sa iyang igsoon sa 
pag ampo ni Dr. Lee, diin naayo 
siya og unya nanamkon human sa 

21 katuig nga pag antos sa pagka 
dili manganak. Ang iyang anak si 
Sunwoo karon 10th grader na (ika 
– 11 litrato).

Tuig 1993 sa Revival-meeting 
ni Dr. Lee, dinosina ang manag 
asawang napanalanginan nga 
manamkon pinaagi sa pag ampo 
ni Dr. Lee. Og daghan pang mga 
tawong naas kasub-anan tungod 
sa pagkadili manganak sulod og 
gawas sa Korea ang kanunayng 
nakadawat sa mga panalangin sa 
pagpanamkon.

Deconesa Sukiura Haruko 
(Japan) nagpada og prayer-
request ngadto ni Dr. Lee para sa 
iyang anak nga babaye tungod 
kini dili  sad mabungahon. 
Og sama sa iyang gitoohan si 
Deconesa Haruko nakaangkon 
og gwapa nga apo. Dugang pa, 
si Elder Jekyu Ju og Senyor 
Deconesa Yoonyoung Choi 
(Japan) nag abli sa Yamagata 
Manmin Church sa Japan human 
nga sila napanalanginan og mga 
anak pinaagi sa pag ampo ni Dr. 
Lee, og unya daghang manag 
asawang di makabaton og anak 
nagpa rehistro sa simbahan og 
nakadawat sa panalangin nga 
manamkon.

Pastor Asif Nazir (Pakistan) 
nipadala og litrato sa iyang asawa 
ngadto sa simbahan lakip sa suwat 
mahitungod sa ilang pagka dili 
makabaton og anak og giampoan 
ni Dr. Lee. Human nanganak 
siya og usa ka batang lalaki sulod 
sa 10-katuig nga kaminyoon og 
naghimaya sa Dios diha sa iyang 
pagpamatuud (litrato 9).

Sister Lyudmila (Israel) kaduha 
na makuhai og nag antos sa 
kasakit nga dili mabungahon 
sulod na sa 3-katuig. Siya 
nakahibaw mahitungod ni Dr. 
Lee og pinaagi sa pag ampo 
nanamkon siya og nanganak 
sa himsog nga batang lalaki, si 
Solomon. Bisan og tiguwang 
na siya nga manganak pa, apan 
maayo og sayon ang iyang pag 
panganak (litrato 10).

Sa Singapore, si Sister Fiona 
naay ‘polycystic ovary syndrome’ 
og ang iyang bana nga si Alex 
nagsulay nga si Fiona manamkon 
pinaagi sa modernong midisina, 
‘Chinese folk remedies’, og 
tradisyonal Chinese-medicine. 
Apan perming mapakyas. Usa 
ka adlaw nakabasa sila sa usa sa 
mga libro ni Dr. Lee og nahibaw 
sa lihok sa kaayohan. Nibisita 

sila sa simbahan, nakadawat 
sa pag ampo, og sa kataposan 
nakaangkon sila og anak (litrato 
1).

Ang Dios niingon sa Salmo 
127:3 “Ang mga anak gasa 
gikan sa Ginoo, sila tinuod 
nga mga panalangin.” Ang 
Dios Magbubuhat ra gyod ang 
makahatag og kinabuhi. Ang 
babaye didto sa Sunam nga walay 
anak, nakabaton og anak pinaagi 
sa lihok sa Dios nga maoy ni 
garantiya sa pulong ni Eliseo (2 
Hari 4). Si Elizabeth walay anak 
apan nanamkon og nanganak 
sa iyang katiguwangon ubos 
sa probidensya sa Dios. Mao si 
John the Baptist. Og si Hanna 
nakaangkon kang Samuel pinaagi 
sa paghalad og mga pag ampo 
ngadto sa Dios.

Karon og sa mga nanglabay, 
ang atong Dios  sa  gugma 
motubag sa mga gamhanang 
pag ampo og motuman sa mga 
gitinguha sa Iyang mga anak nga 
nagsulay sa pagpakabuhi sa Iyang 
Pulong. Isugid ang bisan unsang 
problema ngadto sa Dios, nga 
diin Niya walay imposible, og 
lihok sigon sa pagtoo. Og imong 
maangkon ang tubag.

“Ang Diyos Nihatag Nako og Anak Isip Gasa!”
Daghang mga tawong dili mabungahon nga napanalanginang manamkon

Ang mga tawo nga naa sa litrato sa imabaw nakaangkon og panalangin sa pagpanamkon pinaagi sa pag ampo. Ingon sila nga ilang nabati ang gugma sa Dios og nagpasalamat sa ilang mga anak nga maayong 
nanagtubo. Gikan sa top-left, Sister Fiona sa Singapore, Sister Innocent Messi sa Pakistan, Brod John sa India, Elder Changkyu Yang; Tunga sugod sa wala, Sister Aimee sa Germany, Deconesa Kyungja Cho sa 
Seoul, Sister Ikumi Yamashita sa Japan, Senyor Deconesa Suhee Lim; Ubos gikan sa wala, Pastor Asif sa Pakistan, Sister Lyudmila sa Israel, Senyor Deconesa Okja Kim, Deconesa Hyojung Kim og iyang pamilya.

◄ Masia Asif; Pastor Asif Nazir nakaangkon sa 
iyang anak human sa 10 katuig nga kaminyoon

Decono Su Kim og Deconesa Kyunghye Jang uban sa ilang anak 
Soeun nga ilang naangkon human sa 12 katuig nga kaminyoon. ▲
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Sa Napulo ka Sugo, ang una og ika 2 
manag pareho para sa ubang tawo. Apan 
dili. Ang una nagpahimangno sa tawo 
sa politismo, nag ingon “Ayaw kamo 
pagsimba og lain nga diosdios gawas 
nako.” Kini nagpasabot nga ang Dios 
ray nag inusarang Bathala og Siya ra ang 
atong silbihan og higugmaon. Ang ika 
2, “Ayaw kamo pagbuhat og diosdios”, 
nagpahimangno sa pagsimbag diosdios. 
Dinhi atong tan-awon unsa ang mga 
diosdios og unsa ang espirituwal nga 
passabot sa ika 2 nga Sugo.

1. Unsa ang diosdios? 
Ang diosdios ‘imahe sa dios nga maoy 

gisimba’. Ang mga tawo maghimo og 
mga imahe sa tawo, hayop, insekto, 
langgam, isda, adlaw, buwan og bitoon, 
o maghunahunag mga butang, gamit ang 
kahoy, bato, metal, bulawan og plata. Ang 
pagsimbag diosdios mao ang paghimo 
ining pisikal nga mga imahe, pagsimba og 
pagsilbi kanila.

Ang mga diosdios nga hinimo sa tawo 
walay kinabuhi og wala gani abilidad 
sa paghatag nato og panalangin. Ang 
tawo hinimo sama sa panagway sa Dios 
Magbubuhat. Kon maghimo silag diosdios, 
mosimba og mangayog grasya ini, unsa ka 
binuang! (Isaias 46:6-7) Dugang pa, ang 
pagsalig sa mga habak, pagsimba sa tawong 
patay, o bisan unsang pamarang o magic 
kaning tanan pagsimbag diosdios.

Ang tawo naghimo og mini nga mga 
imahe og nagsimba ini tungod kay sila 
makontinto kon aktuwal nga makakita og 
makahikap sa bisan unsa.

Dili gyod ta maghimo og bisan unsang 
imahe sa Dios og dili gyod ta magsilbi 
niana nga sama sa Dios. Ang ubang 
magtotoo maghimog diosdios og magsilbi 
niini. Pananglitan, mosimba sila sa pinintal 
o imahe ni Hesus, o magsimba sa imahe ni 
Berhin Maria o sa ubang amahan sa pagtoo. 
Kining imahe-a hinimo sa mamintalay o 
hunahuna sa maninilsil, mao nga dili kini 
tinuod. Og si Berhin Maria o ang mga 
amahan sa pagtoo binuhat lang, mao nga 
dili mahimong sila ang sentro sa atong 
pagsimba. Kay kon mosimba o mag 
ampo ta ining mga butanga, mao kana ang 
gitawag og pagsimbag diosdios. Ang Dios 
ra gyod ang atong simbahon og hatagan sa 
atong pag ampo.

Ang ubang tawo moingon nga bisan ang 
krus sa simbahan diosdios. Apan simbolo 
kini sa ebanghelyo nga atong gituohan. 
Naa tay krus og mi tan-aw ta ini aron 
paghinumdum sa bililhong dugo ni Hesus 
og sa grasya sa kaluwasan. Ang krus dili 
maoy atong gisimba.

Og ang ubang pinintura nga litrato ni 
Hesus nag gunit og karnero, o Last Supper 
dili kini diosdios. Kini hinimo lang aron 
sa pagpakita nga si Hesus Maayong 
Magbalantay o kana nagpakita sa Iyang 
pagpangalagad. Wala ta magsimba o mag 
ampo diha anang maong pinintal nga 
nawong ni Hesus.

Ang uban moingon nga si Moises 
naghimog diosdios. Ilang gipasabot ang 
insedente sa mga Israelitang gipamaak sa 
mapintas nga mga bitin human magsigi og 
reklamo batok sa Dios (Numeros 21) og sila 
nangamatay. Si Moises gipahimo sa Dios 
og bronsi nga bitin og ipa butang sa usa ka 
tukon. Pinaagi sa pagtuman sa Pulong sa 
Dios nga patan awon sa tukon, sila naluwas. 
Kini timaan nga si Hesu Kristo moluwas 
sa katawhan didto sa krus. Sa sama nga 
ang mga Israelita maluwas sa kamatayon 
pinaagi sa pagtan-aw sa bronsi nga bitin, 
ang katawhang paingon sa kamatayon 
mahimong maluwas og makaangkon sa 
kinabuhi pinaagi sa pagtoo ni Hesu Kristo 
nga gisakit.

2. Unsa may espir i tuwal nga 
pasabot sa diosdios?

Ang diosdios espirituwal nga naglakip sa 
tanang butang nga labaw natong gihigugma 
kaysa Dios. Kon atong gihigugma ang 
atong ginikanan, bana, asawa, mga anak o 
ang atong kaugalingon labaw pa sa Dios, 
kana espirituwal nga diosdios para nato. 
Tinuod wala kini magpasabot nga dili gyod 
ta mahigugma ni bisan kinsa.

Klaro nga gikinahanglang higugmaon 
ang atong ginikanan diha sa matuud, 
og ang Dios niingon nga atong tahoron 
ang atong ginikanan. Apan kon kamo 
mo supak sa Adlaw sa Ginoo aron lang 
mapasidungan og malipay ang ginikanan 
nga dili magtotoo, kini nagpasabot nga 
mas labaw nato silang gihigugma kaysa 
Dios. Dili lang ma sugmuyo ang Dios apan 
wala sad tay tinuod nga gugma sa atong 
ginikanan. Kay kon tinuod tang nagtahod 
og nahigugma sa atong ginikanan ato silang 
dad-on sa simbahan aron makaangkon sad 
sa kaluwasan.

Mao sad sa ginikanan. Kon tinuod ta 
nga nahigugma sa atong mga anak, atong 
higugmaon ang Dios og higugmaon ang 
mga anak dinha sa Dios. Kay bisan pag 
unsaon nato pagsulay, apan dili ta maka 
protekta nila batok sa kaaway, og dili sad 
ta makaayo nila gikan sa mga sakit. Dinha 
ra nga kon ang ginikanan mosimba sa Dios 
og mohigugma sa ilang mga anak diha sa 
Ginoo, ang Dios mo protekta nila, mo hatag 
og maayong panglawas og panalangin sa 
tanang bahin.

Kon atong unahaon paghigugma ang 
Dios og mohigugma sa uban sa gugma nga 
para sa Dios, diha pa nga kita makapaambit 
sa tinuod nga gugma para nila. Mao nga 
dili ta moingon nga ang simbahan nagtudlo 
nato nga ang Dios ray higugmaon og 
dili mohigugma sa ubang miyembro sa 
pamilya, kon kita wala maka klaro og sabot 
sa espirituwal nga pasabot ini.

Karon, gani naay mga magtotoo nga 
mas labawng nahigugma sa kwarta kaysa 
Dios, og ang uban mosupak sa sugo sa 
Dios aron lang pagbaton sa ilang dungog 
og awtoridad. Kini usab espirituwal nga 
pag diosdios. Ang uban nagpalayo sa Dios 
pinaagi sa mga artista, sports-stars, o uban 
pa, kini mao gihapon ang pag diosdios.

3. Panalangin sa masinugtanon, 
tunglo sa masinupakon

Exodo 20:5-6 mabasa, “Ayaw pagyukbo 
sa bisan unsang diosdios o pagsimba 
niini kay ako ang Ginoo nga inyong Dios 
og abubhoan ako. Silotann ko kadtong 
nagsalikway kanako lakip ang ilang mga 
kaliwat hangtod sa ika-3 og ika-4 nga 
kaliwatan. Apan ang nahigugma kanako og 
nagtuman sa akong mga sugo, higugmaon 
ko hangtod sa linibo ka mga kaliwatan.”

Dinhi, ang Dios niingon nga siya 
‘abubhoan nga Dios’ .  Ang Iyang 
pangabubho lahi kompara sa tawo, Siya 
mangabubho gumikan sa Iyang gugma apan 
ang pangabubho sa tawo hugaw og hilas, 
og makadaot sa uban. Kon ang magtotoo 
mosimba sa diosdios, ang Dios motalikod 
nila, motugot sa kaaway nga demonyo nga 
magpamuhat nila. Mag antos sila sa mga 
pagsulay og kalisdanan. Sa kadugayan 
ilang mahunahuna ang daotang binuhatan, 
maghinulsol og mobalik sa Dios.

Ang pag pangabubho sa Dios nagpakita 
sa Iyang tinuod nga gugma aron ang 
Iyang mga anak mohunong paingon sa 
kalaglagan og mogiya nila ngadto sa 

dalan sa kinabuhing dayon. Apan kung 
naa gihapoy mohigugma og mosimba sa 
diosdios, sama kini nga sila nasilag sa Dios. 
Unya ilang madawat ang silot, hangtod 
pa sa ika-3 o ika-4 nga kaliwatan. Daghan 
nila ang makaangkon sa sakit nga walay 
kaayohan, ang uban ma inbalido og naa say 
madaotan sa panghunahuna. Apan kung 
naay kaliwatan nga maghinulsol og mangita 
sa Dios, bisan pa og ang katigulangan 
nagsimba sa diosdios og nakigbatok sa 
Dios, ang maong pamilya makadawat 
sa kalooy sa Dios og ang mga kasakit 
mohunong.

Kon ang katigulangan grabing namundo 
sa pagkadaotan pinaagi sa pagpakig batok 
sa Dios og makusganong nagsimba sa 
diosdios, dili dali para sa mga anak ang 
pagtoo sa Dios. Og bisan pag modawat 
sila sa Ginoo, naa gihapon ang espirituwal 
nga higot nagbugkus nila gikan pa sa ilang 
kaliwatan, mao nga maglisod pa silag 
pakabuhi sa Kristohanong kinabuhi. Ang 
kaaway nga demonyo magsigi gihapon 
og hasol nila aron sila dili magpadayon 
sa pagtoo sa pagsulay nga sila madala 
gihapon sa kamatayon. Apan bisan pa ining 
klaseha sa sitwasyon, kon sila maghinulsol 
sa mga sala sa ilang ginikanan uban ang 
mapaubsanong dughan samtang nagpalayas 
sa ilang mga daotan og mangayo sa kalooy 
sa Dios, sila siguradong protektahan pinaagi 
sa grasya sa Dios.

Og katong nahigugma sa Dios og 
nagtuman sa Iyang mga sugo makadawat 
sa grasya sa Dios hangtod sa linibo ka mga 
kaliwatan. Ang mga kalisdanan hangtod ra 
sa ika 3 og ika 4 nga kaliwatan apan ang 
mga panalangin hangtod sa linibo ka mga 
kaliwatan. Pinaagi ini, ato na usab mabati 
ang gugma sa Dios.

Mahal nga kaigsoonan diha ni kristo, 
kon mo tahod ka sa Dios, ang imo sad 
nga mga kaliwatan mapanalanginan. Wala 
kini magpasabot nga ang tanang kaliwat 
mapanalanginan tungod kay ang ilang 
katigulangan nagsimba og maayo sa Dios. 
Apan mo higugma sad sila sa Dios, mo 
subay sa matuud, og dili magpa mantsa 
sa diosdios aron sila makadawat sa nanag 
pundok nga mga grasya. Manghinaot 
ko nga dili ka maghimo og diosdios og 
mosimba niini apan imong unahon sa 
paghigugma ang Dios. Ako mag ampo sa 
ngalan sa Ginoo nga pinaagi sa paghimo ini 
ikaw malipay sa mga panalangin nga gisaad 
hangtod sa liboan ka mga kaliwatan.

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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2 Ang Pulong sa Kinabuhi – Napulo ka Sugo 2

Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee

“Ayaw Pagbuhat og diosdios”
“Ayaw kamo pagbuhat og diosdios o larawan sa bisan unsa didto sa langit o dinhi sa yuta o diha sa tubig nga anaa ilalom 

sa yuta. Ayaw pagyukbo sa bisan unsang diosdios o pagsimba niini kay Ako ang Ginoo nga inyong Dios og abubhoan ako. 
Silotan ko kadtong nagsalikway kanako lakip ang ilang mga kaliwat hangtod sa ika-3 og ika-4 nga kaliwatan. Apan ang 
nahigugma nako og nagtuman sa akong mga sugo, higugmaon ko hangtod sa linibo ka mga kaliwatan” (Exodo 20:4-6).

“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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Siyam ka Gasa Gihatag 
pinaagi sa Espiritu Santo
Ang 1 Corinto 12:4-11 naghisgot mahitungod sa 9 ka gasa nga gihatag sa matag usa 

pinaagi sa Espiritu Santo. Makahimo ta sa gamhanang matinud anong kinabuhi pinaagi 
sa pagsabot sa 9 ka gasa sa Espiritu og pagdawat niini. Karon ato silang tugkaron.

1. Mensahe sa Kaalam

Kon atong madawat ang mensahe sa kaalam 
pinaagi sa Espiritu Santo, makahimo ta sa pag gamit 
sa Pulong sa Dios sa insaktong higayon, og dinhi 
atong matabangan ang uban nga daling mausab.

*
Ang Espiritu Santo mo bag-o sa ilang dughan. 

Mo dasig Siya nila, og mo butang sa ilang kinabuhi 
ngadto sa pagkamalipayon og mapasalamaton. Mo 
butang sad Siyag pagtoo og paglaom para sa Langit 
ngadto nila og aron makabuntog ining kalibotana. 
Aron atong maangkon ang pagpakabalaan 
mapuslanon kaayo ang kaalam nga gikan sa Dios 
(Santiago 3:17-18). Kon ato ning madawat gasaha, 
kini mohatag nato’g kusog espirituwal og kini 
motabang nato nga atong mahimo og tarong ang 
atong mga katungdanan.

4. Pag-ayo 

Katong gihatagan sa gasa sa kaayohan maka 
ayo sa grabing mga sakit pinaagi sa pag ampo.

*
Bisan pa og ang usa katawo naay grabing 

sakit, kon siya maghinulsol pag ayo sa iyang 
daotang binuhatan og makadawat sa pag 
ampo gikan sa usa nga nakadawat og gasa 
sa pag ayog masakiton, mahimo siyang 
maayo. Pananglitan, ang tawo nakahimog sala 
tungod sa ka ignorante sa matuud. Kon siya 
kinasingkasing maghinulsol, ang Dios malooy 
niya og moayo niya.. Dugang pa, kon siya 
makadawat og pag ampo gikan niadtong naay 
gasa sa pag ayog masakiton mas dali og sayon 
siyang maayo.

7. Pag-ila sa nagkalain laing espiritu

Ang pag ila sa nagkalain laing espiritu mao 
ang paghibalo sa kabubut-on sa Dios. Aron 
makadawat sa maong gasa, kinahanglan nga 
hingpit tang motuman sa Pulong sa Dios. Kon 
atong masabtan og klaro ang tingog sa Espiritu 
Santo og nag praktis sa kabubut-on sa Dios, 
makaila ta sa espiritu ubos sa gahum sa Dios.

*
Ang pagsulod sa hingpit aron pag ila sa mga 

espiritu, mahimo kitang makasabot kon unsay 
nahisakop sa espiritu o unsay nahisakop sa 
unodnon. Makaila ta sa tingog sa Espiritu gikan 
sa atong hunahuna; kamaayo gikan sa kadaotan: 
og matuud gikan sa bakak. Makaila ta niadtong 
nakig estorya sa daotang kusog og niadtong 
nadisturbo ini og nakighiuyon.

2. Mensahe sa Kahibalo

Aron ma sangkap sa Pulong sa Dios, 
unahon gyod nato paghunahuna ang 
Pulong. Kini nagpasabot nga ang atong 
espirituwal nga mata para sa Pulong andam 
permi. Kay kung dili, ato lang masabtan 
ang literal nga pasabot, dili ang tinuod nga 
pasabot. Unya dili nato mabati ang dughan 
og gugma sa Dios.

*
Kung wala ta ining espirituwal nga 

kasangkapan, dili ta maka bansay sa 
Pulong og dili maka eksperyensya sa lihok 
sa Dios. Pinaagi lang sa pagdawat sa gasa 
sa mensahe sa kahibalo kita maka sabot 
sa espirituhanong pasabot sa Kasulatan, 
makahimog pan, og pagbansay niini. 

5. Paghimog mga Milagro

Kining gasa sa paghimog milagro mopakita 
sa buhat nga dili mahimo sa tawhanon sama 
sa pag ayog imbalido, sakit nga gikan pa sa 
pagkatawo, pag kontrola sa panahon o sa 
mga celestial-bodies, og ang pagbag-o sa 
personalidad og kinaiya sa tawo.

*
Kining maong gasa gihatag ngadto sa 

tawong nangita sa kabubut-on sa Dios. Ang 
tawo makahimo sa pagbuhat sa kahibulongang 
milagro nga dili mahimo sa tawhanong abilidad 
human nga sila makaabot sa ika 4 nga bahin sa 
pagtoo-ang pagtoong mohigugma pag ayo sa 
Dios og samtang namundo sa mainitong pag 
ampo aron maka abot sa ika 5 bahin sa pagtoo-
ang pagtoong maka pahimuot sa Dios.

8. Nagkalain laing Pinulongan

Ang gasa sa nagkalain laing pinulongan 
mapuslanon sa Kristohanong kinabuhi mao nga 
ang Dios buot nga mohatag ini ngadto sa Iyang 
mga anak nga nakadawat sa Espiritu Santo. 

*
Ang pag ampo sa lahing pinulongan mao ang 

pag ampo diha sa espiritu. Kon kita mag ampo 
diha sa espiritu, atong madawat ang kapuno sa 
Espiritu og mas makasabot ta sa Pulong sa Dios. 
Maka ampo ta pag ayo og mapuno sa Espiritu, nga 
maoy mo tabang nga kita makadawat og kusog. 
Maka buntog ta sa mga pagsulay og balatian, og 
maka salikway sa mga butang nga gusto natong 
isalikway. Dugang pa, Dios ray maka dungog diha 
sa pag ampo sa espiritu mao nga si satanas dili 
maka pugong sa pag ampo nga gihalad.

3. Pagtoo

Pinaagi lang sa tabang sa Espiritu Santo 
kita mahatagan og pagtoong gikan sa Dios. 
Tungod kay ato lang madawat ang pagtoo 
kon kita magbansay sa Pulong sa Dios nga 
gipundo isip kahibalo.

*
Ang tawong maayog dughan mag praktis 

sa Pulong pinaagi sa pagpalayas sa mga 
butang nga supak sa Pulong human nila kini 
ma diskobre sa ilang dughan. Ang ubang 
tawo modawat dayon og motoo sa lihok sa 
Buhi nga Dios kon sila maka eksperyensya o 
makasaksi sa kamatuuran nga naa gyod Siya. 
Kining mga tawhana makahimo tungod kay 
sila nakadawat sa gasa sa pagtoo.

6. Propisiya

Ang propisiya mao ang pagtagna sa 
umaabot, hinimo ubos sa inspirasyon sa 
Espiritu og kabubut-on sa Dios. Ang mo 
propisiya nagsulti sa tawo para sa pagdasig 
og pahimatngon og kahupayan (1 Corinto 
14:3).

*
Ang gasa sa propisiya gihatag ngadto 

sa tawo nga mangiampoon, masinugtanon 
sa Pulong sa Dios og balaag dughan nga 
walay daotan. Kon sila mo propisiya, wala 
sila mahibalo kon unsa ang ilang gisulti 
tungod kay sila nag estorya diha sa kapuno 
og sa inspirasyon sa Espiritu Santo.

9. Interpretasyon sa maong mga 
Pinulongan

Ang usa katawo mahimong maka interpret sa 
nagkalain laing pinulongann kon siya napuno og 
gidasig sa Espiritu Santo, apan kining gasaha gihatag 
lang ngadto sa tawo nga naay espesyal nga gasa sa 
kabubut-on sa Dios o sa uban nga mga balaan.

*
Para sa gasa sa propisiya og sa pag interpret sa mga 

pinulongan, gikinahanglan nga atong hunongon ang 
atong hunahuna. Kay bisan pag hatagan ta sa Dios 
sa maong gasa, gawas kon naa ta ining abilidara, ang 
atong kaugalingong hunahuna usahay mogawas sa 
pag propisiya og pag interpret. Hinuon ang Dios dili 
mohatag sa gasa sa pag interpret sa nagkalain laing 
pinulongan niadtong wala magpakabuhi sa matuud, 
tungod kay sila ubos sa impluwensya sa satanas.
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Unsay imong yawi sa pagdawat og mga 
panalangin gikan Dios?

Gihalad ko sa Dios pinaagi sa pag ampo sa akong 
inahan bisan sa wala pa ko matawo. Ako usa ka 
Polish Jew. Niadtong batan-on pa ko, nagsugod ko 
og negosyo uban sa akong kauban sa trabaho. Doktor 
ko mao nga gamay ra kaayo ko og kahibalo partig 
negosyo. Nag negosyo mi uban ang pagtoo, nagsugod 
mi sa giingon nga “We earn to share w/ others!” og 
maghatag og ikapulo sa Dios. Ang among negosyo 
gipanalanginan pag ayo sa Dios nga niabot og 600 
ka mga sanga og naa pay mga nakig uban namo, 
pwerting dakoa sa among ginansya nga dili mo ubos 
sa napuloan ka milyon ka dolyar.

Giunsa man nimo pagkahibalo sa Manmin 
Central Church didto sa Israel?

Presidente ko sa Helping Hand Coalition (ang 
network sa gatosan ka International Charitable 
Organizations nga naay espesyal nga atension para sa 
mga Holocaust Survivors). Nagtoo ko nga ang mga 
Holocaust survivor maoy pinaka makalolooy nga 
nakaagi sa pinakalisod nga persikusyon. Maghimo ko 
og kalihokan para nila matag tuig. Pag 2012, si Rev. 
Soojin Lee sa Manmin Central Church ni ngadto og 
nihatod sa mensahe sa kinabuhi sa 10,000 ka mga 
survivors nga nanambong. Og ang tigpasundayag 
sa simbahan nihimo sa nindot kaayong pasundayag. 
Sa maong debosyon ang ilang dughan naabli og na 
interesado sila sa atong Ginoo og nitoo Niya. 

Unsa may nakapaikag kaayo nimo panahon 
sa imong pagbisita sa Manmin?

Akong naki ta  nga ang mga miyembro sa 

simbahan nagbuhat kon unsa ang gusto sa Espiritu 
Santo pinaagi sa pagka masinugtanon sa Iyang 
pag sugyot. Dili katoohan. Ang Manmin Central 
Church pundokanan sa mga tawong puno sa gugma. 
Ang matag usa nila puno sa gugma og kalinaw og 
nangalimyon sa panglantaw sa Bag-ong Herusalem 
sa Langit. Ilang gibatonan ang mga sugo sa Dios, 
nagpakabalaan, og naay klarong tumong para sa Bag-
ong Herusalem. Sama nga nag praktis na silang daan 
sa ilang langitnong kinabuhi. Manghinaot ko nga ang 
tanang tawo makat-on og unsaon pagsilbi sa Dios 
pinaagi ining Manmin nga nag awas sa kapuno sa 
Espiritu.

Unsay imong nabati sa una nimong pagkakita 
ni Dr. Jaerock Lee sa personal?

Natingala kaayo ko sa una nakong pagkakita niya. 
Nakaila nako ni Dr. Jaerock Lee pinaagi sa iyang mga 
sermon og litrato. Sa pagka tinuod naa koy gamay 
nga kahadlok. Apan sama siya sa usa ka amahan nga 
naay gugma isip ginikanan.

Wala madugay nahibulong kaayo ko sa iyang 
gugma og espirituhanong dignidad. Akong nabati nga 
iyang gihimo ang tanan gumikan sa gugma. Maong 
akong nasabtan nganong daghan ang nahigugma 
niya. Ako sad nabati ang presensya sa Dios diha niya.

Siya sulogoon sa Dios nga puro og dili gyod 
madani sa kalibotanhong butang. Makig estorya 
lang siya sa Dios og mohatod sa iyang gugma 
ngadto sa katawhan, nga maoy murag rason sa iyang 
pagpakabuhi.

Makasulti ka ba namo mahitungod sa imong 
umaabot nga pagpangalagad og panglantaw?

Manghinaot ko nga ang Israeli news ma report sa 
GCN aron ang mga manan-aw makahibalo sa nasod. 
Dugang pa gusto ko nga ang programa sa GCN masibya 
gikan sa Israel ngadto sa tibuok kalibotan. Kon ang 
balaang ebanghelyo masibya gikan sa Jerusalem mas 
dako nig impak para sa mga tawo sa kalibotan og usab 
sa Israel.

Pag 2014, akong na eksperyensya 
ang kahibulongang butang diha sa 
gugma sa Ginoo. Pag 11th grader nako 
ang akong inahan nibiya namo para 
mangita og kwarta. Human ana, wala 
nami kontak niya sulod sa 27 katuig. 
Nagsulay mi og pangita niya bisan pa 
gani sa mga newspaper, apan wala.

Sugod nga nagtoo ko sa buhi nga Dios, 
matinguhaon kong nag ampo og nagdawat sa pag ampo ni 
Dr. Lee. Samtang pag 2014, akong nakaplagan ang akong 
inahan human sa 27 katuig nga panaglagyo, kini tinuod 
nga milagro. Karon ang akong tibuok pamilya malipayon 
sa pag saulog sa Chuseok holidays 2014 uban sa among 
inahan.

Dil i  lang na.  Napanalanginan sad kong 
makapalayas sa kasuko og pagdumot. Nahitabo 
ni atol sa Divine Healing Meeting sa Manmin 
Summer Retreat niadtong Agosto 4, 2014. 
Sa wala pa mag ampo si Dr. Lee para sa mga 
masakiton, na grasyahan ko og akong nahunahuna 

nga naa koy kasuko og pagdumot sa akong inahan 
og naghinulsol ko pag ayo. Unya akong nabati ang 

kalayo sa Espiritu Santo. Sa dihang nagdawat ko sa pag 
ampo, akong gibutang ang akong kamot sa akong mata 
tungod kay gusto ko og doble nga pilok.

Human sa pag ampo nakaangkon ko og nindot nga 
dobleng mga pilok. Halleluyah! Akong pasalamatan og 
himayaon ang Dios sa gugma nga niayo sa akong dughan 
og nipuno sa gitinguha sa akong kasingkasing. 

Ang akong Ginoo 
nakahibaw sa 
kinahiladman sa akong 
dughan

Si Dr. Andre Gasiorowski sa Israel nibisita sa Manmin Central Church 
aron makipag selebrar sa ika-32 nga Anibersaryo. Nia ang interbyo niya.

Dr. Andre Gasiorowski, Israel (55 anyos)
Executive General Director, Helping Hand Coalition
Otolaryngologist, Obstetrician & Gynecologist
Presidente & C.E.O, Network Intelligence 
Technology Group

“Ang Manmin Central Church maoy lugar nga 
pundokanan sa mga tawong puno sa gugma”

Senyor Deconesa Mikyung Seo 

46 anyos, 2-20 Parish sa South Korea 

Dr Andre Gasiorowski Israel (55


