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Tuig 2014, ang mga miyembro 
sa Manmin nipahiyum og nagsige 
og pangatawa, og usahay nipaagas 
sa  mga  luha  tungod  kay  i l ang 
nahunahuna  ang  sakr ip i syo  sa 
magbalantay para nila. Pagsaksi sa 
iyang didikasyon, ilang nabati ang 
gugma sa Dios og sa Ginoo. Ang 
gugma maoy nakapahiyum nila uban 
sa kalipay og naa say higayon nga sila 
nag paagas sa luha.

Pag sugod sa tuig, ang Dios nihatag 
sa simbahan og 4 ka titulo sa pag 
ampo: ‘I Will Do It’ (Juan 14:13-14), 
‘Ministry’ (Buhat 19:12), ‘Shining 
Sanctuary’ (Revelation 21:2), og 
‘Work of Re-creation’ (Genesis 1:3). 
Ang mga miyembro nag ampo pag 
ayo uban sa kahiusa sa magbalantay.

Sa gipasabot sa mensahe ni Senyor 
Pastor Dr. Jaerock Lee nga giulohan 
og ‘I Will Do It’, sa pagsugod sa 
tuig, daghang gamhanang lihok ang 
nangahitabo og kini nagpadayon 
pinaagi sa iyang pag ampo. Daghang 
mga binhi nga peligro sa Down-
syndrome ang nangatawo nga normal 
og ang uban nila ang kinatawo nausab 
sumala sa gitinguha sa dughan sa 

ilang ginikanan. Ang mga miyembro 
nakasabot kon unsa ang gipasabot 
sa titulo nga ‘I Will do It’ pinaagi sa 
pagsaksi sa mga panghitabo.

Pinaagi sa lihok sa Espiritu Santo 
nga mabutohong niabot atol sa Divine 
Healing Meeting sa unang gabii 
sa Manmin Summer Retreat 2014, 
daghang nangaayo sa sakit. Labaw 
pang kahibulongan, ang Ebola nga 
sakit nihunong didto sa DR Congo 
pinaagi sa pag ampo ni Dr. Lee. Sa 
dihang nihapak ang Ebola sa Equateur 
probinsya sa DR Congo, si Gobernor 
Sebastien Impeto nangayo og pag 
ampo ni Dr. Lee aron sa pagpahunong 
sa maong kagaw. Human sa iyang pag 
ampo, ang Ebola nga kagaw nihunong 
sa pag katag sa maong probinsya, 
og opisyal nga gi deklara niadtong 
Nobyembre 15 nga ang maong kagaw 
kompleto nga nawala.

Ang ‘Pagpangalagad’ sa Manmin 
aktibong gihimo para sa kaluwasan 
sa daghang kalag sa 2014. Daghang 
mit ing sa panyo ang gihimo sa 
Manmin sa gibanabana nga 10,000 ka 
mga sanga og nakig ubang simbahan. 
Dugang pa ang mga pastor sa Manmin 

gipang imbita sa kanasoran og aron 
maghimo og krusada og mga miting 
sa panyo (Buhat 19: 11-12). Pinaagi 
nila daghang nangaayo sa sakit og 
nakadawat og tubag sa ilang mga 
problema. Ang Manmin magpadayon 
sa pag pangalagad uban ang panyo, 
og sila nagtinguha nga daghang 
moabot nga spiritual-warriors para sa 
pag ministeryo pinaagi sa pagtuman 
sa kabubut-on sa Dios og pinaagi sa 
pagkahiusa sa magbalantay.

Ang Dios usab nitabang sa mga 
miyembro sa Manmin aron makab-ot 
ang dughan sa espiritu og ang nindot 
nga dughan nga ang 12 ka pondasyon 
nga bato sa siyudad sa Bag-ong 
Herusalem mobarog aron i lang 
matukod ang ‘Shining Sanctuary’. 
Ang gidaghanon sa mga tawo nga 
naay dughan sa espiritu og sa katibuok 
ini nagkadaghan, og ang sitwasyon 
sa kalibotan og sa tanang panghitabo 
nangahimo sama sa giingon sa Dios-
nga sa Iyang gitagana nga panahon ang 
pinansyal nga Iyang gigahin moabot 
og ang Manmin motukod sa Canaan 
Sanctuary og sa Grand Sanctuary.

Dugang pa, ang ‘Work of Re-

creation’ nga maoy mobuhat pag 
usab sa tanang butang uban ang 
o r ig ina l  nga  t i ngog  nagpak i t a 
kanunay. Nagkalain laing ilhanan 
og kahibulongan ang nangahitabo, 
ang patay’ng espiritu nabuhi, og 
ang kasingkasing og batasan sa mga 
miyembro nagiyahan paingon sa 
matuud. Kini maoy makusganong nag 
aghat sa mga miyembro aron makab-
ot ang standard sa espiritu sa 2014.

Taliwala sa dakong grasya sa 
Dios, ang Manmin nakahuman sa 
tuig pinaagi sa paghimo og dakong 
panagtigum niadtong Disyembre 28. 
Ang mga miyembro nakasabot nga 
ang mga grasya nga ilang naangkon sa 
2014 kini agig pasalamat sa sakripisyo 
sa magbalantay. Iyang gipakita ang 
tinuod nga gugma. Og niingon sila 
nga dili nila makalimtan ang gugma 
og magpasalamat ini. Sa 2015, sila 
mosakay sa mas kusog pang baha sa 
katibuok sa espiritu og mo halad sa 
ilang kaugalingon aron maabot ang 
misyon sa kalibotan, nasyonal nga 
ebanghelyo, og mangandam para 
sa pagbuhat sa Canaan og Grand 
Sanctuary.

Ang Lihok sa Re-creation gitugyan isip Bunga sa Gugma
Nipalagpot sa Ebola-virus sa DR Congo, niusab sa kinatawo sa mga binhi, nibag-o sa dughan sa mga tawo

Ang Christmas Lighting Ceremony 2014 gihimo niadtong Disyembre 19, 2014 sa alas 9:50 sa gabii uban ang linibo ka mga miyembro sa pag saulog sa adlaw sa Ginoo. Aktuwal kini nga 
gisibya sa GCN. Sa wala pa kini himoa tugnaw kaayo, ubos sa zero degree Celsius, apan atol sa kalihokan nisaka ang temperatura sa zero. Si Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee niingon nga ang 
Dios wala mohunong sa pagpangamuyo para nato didto sa tuo nga kamot sa trono sa Amahan og ato gyung hinumduman ang Iyang gugma og maningkamot nga motubo pagdali.
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A n g  A d l a w ’ n g  I g p a p a h u l a y 
(Sabbath Day) mao ang pagpahulay 
diha sa Ginoo. Ang gigikanan sa 
Sabbath Day makita diha sa 6-ka 
adlaw’ng pagpamuhat  sa  Dios . 
Gibuhat sa Dios ang langit og yuta 
og ang tanang butang ni ini ,  og 
nipahulay siya sa pag abot sa ika-
7 adlaw. Genesis 2:3 nag ingon, 
“Gipanalanginan sa Dios ang ika 7 
adlaw og gibalaan niya kini kay sa 
maong adlaw natapos niya ang iyang 
pagpamuhat og mipahulay siya gikan 
sa tanan niyang gibuhat.”

Ang Sabbath sa Unang Kasulatan, 
Sabado kadto nga mao ang ika 7 
adlaw. Apan sa Bag-ong Kasulatan 
nausab sa Domigo. Nganong nausab 
man ang Sabbath gikan sa Sabado 
ngadto sa Domingo? Og unsa may 
pasabot sa pagbalaan ini?

1 .  G i u n s a  p a g k a u s a b  s a 
Sabbath gikan sa Sabado ngadto 
sa Domingo?

Bisan karon,  ang mga Hudeyo 
nagbaton og Sabbath sa adlw’ng 
Sabado, apan ang mga anak sa Dios 
nga naluwas pinaagi sa pagtoo ni Hesu 
Kristo naghimo sa Sabbath sa adlaw’ng 
Domingo. Ato sad ning gitawag og 
‘Adlaw sa Ginoo’.

Tungod kay ang Domingo maoy 
adlaw nga kita tinuod nga makapahulay 
d iha  n i  Hesu  Kr is to .  Unsa  may 
detalying pasabot sa tinuod nga pahulay 
og kalinaw tungod ni Hesus Kristo?

Human sa kalaglagan ni Adan, ang 
katawhan nahimong mga makasasala 
og wala nay tinuod nga pahulay. 
Nahimong ulipon sa kaaway nga 
demonyo, nagpakabuhi sa lisod nga 
kinabuhi kinargahan sa bug-at nga mga 
sala. Mao nga ang Dios nipadala ni 
Hesu Kristo nganhi sa kalibotan aron 
paglukat nato sa atong mga kasal anan.

Si Hesus nga Anak sa Dios nianhi 
sa kalibotan isip tawo, og aron sa 
pagtuman sa Iyang katungdanan isip 
Manluluwas, Siya gibunalbunalan, 
gi koronahan og tunok, gilansang og 
gibitay sa Krus bisan Siya walay sala. 
Nagpatulo Siya sa iyang tanang tubig 
og dugo og namatay. Apan pagka 

ika 3 kaadlaw Iyang nabuntog ang 
kamatayon og nabanhaw.

Katong motoo ini og modawat ni 
Hesu Kristo makalingkawas sa sala, 
makaangkon og tinuod nga kalinaw, og 
dugang pa, mahimo silang makapuyo 
sa Langit. Adlaw kadtong Domingo 
nga si Hesus nabanhaw human sa 
mga pagsakit, og mao kini nihatag 
og paglaom, tinuod nga pahulay, og 
kalipay sa katawhan nga kanhi mga 
makasasala. Mao nga ang mga anak 
sa Dios, nga naluwas pinaagi ni Hesu 
Kristo, magbaton gyod sa Adlaw’ng 
Igpapahulay. 

Bisan ang Daang Kasulatan, nag 
laraw nang daan nga ang adlawng 
Domingo balaanon. Mabasa sa Levitico 
23:10-12, “Sultihi ang mga Israelita: 
Inig abot ninyo sa yuta nga ihatag 
ko kaninyo og makaani na kamo sa 
abot niini, dad-a sa pari ang usa ka 
bangan nga uhay sa inyong unang 
abot og ibayaw niya kini atubangan 
sa Ginoo aron kahimot-an kamo 
niya. Buhaton kini sa pari human sa 
Adlaw’ng Igpapahulay. Sa adlaw nga 
inyong ibayaw ang binangan nga uhay, 
paghalad kamog nating karnero nga 
laki nga usa katuig ang kagulangon 
og walay tatsa ingon nga halad nga 
sunogon ngadto sa Ginoo.”

Ang Dios niingon sa mga Israelita 
nga pahalaron sa unang bunga sa 
ilang abot human pagsulod nila didto 
sa Canaan, ang tabunok nga yutang 
hinatag sa Dios. Og kining adlawa sa 
paghalad mao ang adlaw human sa 
Sabbath.

Ang ‘unang bunga’ nagsimbolo sa 
Ginoo nga mao ang unang bunga sa 
pagkabanhaw. Og ang ‘nating karnero 
nga usa katuig ang panuigon og walay 
tatsa’ nagsimbolo ni Hesu Kristo isip 
Karnero sa Dios. Mao nga, kining 
bersikuloha naglakip nga ang Ginoo 
maoy atoning-sacrifi ce, unang bunga sa 
pagkabanhaw, og mohatag og kinabuhi 
og pahulay sa tanan nga motoo Niya.

2 .  U n s a  m a y  p a s a b o t  s a 
‘pagbalaan sa Sabbath’?

1) Kinahanglan nga kita naay 
spiritual-rest diha sa Ginoo

Ang pag angkon og spiritual-rest 

wala magpasabot nga mopahulay ta nga 
walay gibuhat sa balay o nag lingaw 
lingaw lang. Kini pahulay pisikal apan 
dili makahatag nato og kinabuhi.

Ang pahulay nga buot sa Dios 
p a r a  n a t o  m a o  a n g - t i n u o d  n g a 
espirituhanong pahulay. Dili mahigot sa 
kalibotanhong kahilayan, apan moadto 
sa simbahan, mag simba sa matuud og 
espiritu, maminaw sa Pulong sa Dios, 
makig sandurot sa ubang magtotoo, 
makaangkon og tinuod nga kalipay 
diha sa matuud, og mopadayon pagtubo 
sa espiritu. 

Ato sad batonan ang tibuok Sabbath 
pinaagi sa pag tambong sa Sunday 
Morning Service og Evening Service. 
Kay kon kita makig hinabi sa Ginoo 
nga mao ang Ginoo sa Sabbath ining 
paagiha atong maangkon ang tinuod 
nga pagpahulay.

Kon atong balaanon ang adlaw sa 
Ginoo uban ang pag ila sa espirituwal 
nga paghari sa Dios, siya mohatag nato 
og mga grasya. Iyang protektahan ang 
mga magtotoo sa mga pagsulay, kadaot, 
ka dilikado og sa mga sakit sa tibuok 
simana og magmaayo ang tanan. 

2) Dili ta mamalit og mamaligya

Sa Nehemias 13:15-18, si Nehemias 
niingon sa mga Israelita nga tungod kay 
nisupak sila sa sugo sa Dios pinaagi sa 
pag trabaho, pagpamalit, og pagpaninda 
sa Sabbath, wala sila protektahe sa 
Dios og niabot nila ang dimalas. 

Si Nehemias estrikto nga nagdumili 
nila sa pag trabaho o paghimo og mga 
transaksyon sa mga Hentil panahon sa 
Sabbath, og gani iyang gipalayas ang 
mga tindera nga nangatulog gawas 
sa paril sa siyudad aron walay bisan 
gamay nga higayon nga ang iyang 
katawhan makasupak sa Sabbath.

Unya kon dili ta mo trabaho sa 
Sabbath o mamaligya og mamalit 
tungod sa pagbalaan ini, ma alkanse 
ba ta? Dili, kay ang Dios nga labaw’ng 
makagagahum mohatag og daghang 
mga panalangin ngadto sa iyang mga 
pinanggang anak nga nagtuman sa 
Iyang mga sugo sulod sa 6 ka adlaw.

Apan naay espesyal nga kaso nga 
mahimong mopalit og mamaligya atol 
sa Sabbath. Pananglitan, ang simbahan 
mo hatag og pagkaon sa mga choir-

members tungod kay sila mag praktis 
pa gani bisan human sa serbisyo sa 
simbahan. Apan kung dili mahimo, 
pwede silang mopalit og pagkaon sa 
gawas. Og ang church-bookstore o 
snack-bar sa simbahan abli sa adlaw’ng 
Domingo para dili  malisdan ang 
mga miyembro, apan dili ni supak 
sa Sabbath tungod kay ang genansya 
dili man maadto ni bisan kinsa, apan 
gamiton para sa misyon, charitable-
works, og uban pang kagamitan sa 
trabahoon para sa Ginoo. 

Kon ang magtotoong gamay og 
pagtoo kaslon og Domingo, mahimo 
kang motambong sa kasal human sa 
imong pagsimba sa Sunday-Services. 
Atol sa kasal, mahimo gihapon kang 
kinasingkasing nga makig estorya sa 
Dios aron sa pagbalaan sa Adlaw sa 
Ginoo og mopahalipay sa kinasal. Dili 
kini pagsupak sa Sabbath apan pag 
konsiderar sa kalag nga labaw pang 
bilihon kaysa kalibotan.

Sa Mateo 12, ang uban nga mga 
Hudeyo nangutana ni Hesus, “Dili ba 
supak sa atong Balaod ang pag ayog 
masakiton sa Adlaw’ng Igpapahulay?” 
aron pag akusar Niya. Unya si Hesus 
niingon, “Unsa may inyong buhaton 
kon ang inyong karnero mahulog sa 
usa ka lawom nga lungag sa Adlaw’ng 
Igpapahulay? Dili ba diay ninyo kini 
kuhaon? Mas dako pag bili ang tawo 
kaysa karnero! Busa ang atong Balaod 
nagtugot kanato sa pagtabang kang 
bisan kinsa sa Adlaw’ng Igpapahulay.”

Ang mga doktor og nars nagbuhat 
og maayo para sa mga masakiton, 
og ang mga sundalo og pulis nag 
mentinar sa siguridad og kalinaw sa 
nasod. Ang ilang trabaho kaayohan. 
Moa nga dili sala nga sila magtrabaho 
og Domingo human sa pagsimba. 
Manghinaot ko nga ikaw malipay sa 
kagawasan sa matuud diha sa Ginoo 
nga kinsa nipatuman sa Balaod uban 
ang gugma.

Mga kaigsoonan diha ni Kristo, ang 
paghinumdum sa Sabbath og pagbalaan 
ini maoy sayon nga pagtulon-an sa 
Kristohanong kinabuhi og pag ila sa 
espirituwal nga paghari sa Dios. Ako 
mag ampo sa ngalan sa Ginoo nga ikaw 
modawat ni Hesu Kristo, magbalaan 
sa Adlaw sa Ginoo, og makadawat sa 
mga grasya isip mga anak sa Dios.

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 4

Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee

“Hinumdomi ang Adlaw’ng 
Igpapahulay, og Balaana kini”

“Hinumdomi ang Adlaw’ng Igpapahulay og balaana kini. Makatrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw 
apan ang ika 7-adlaw mao ang Adlaw’ng Igpapahulay nga gigahin alang kanako. 

Ayaw kamo pagtrabaho anang adlawa o ang inyong mga anak, mga ulipon, mga kahayopan, 
og ang mga langyaw nga nagpuyo sa inyong mga lungsod” (Exodo 20:8-10).

“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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Espirituwal nga ‘Mana’ gikan sa Langit, 
Gihatag ining Kawanangan-sama sa Kalibotan

Espirituwal nga mana gikan sa langit mo tarong og mo bag-o sa ilang kinabuhi uban ang lawom 
nga gugma sa Dios. Kining maong ‘mana’ naa sa libro sa Six-day Manna. Gi disinyohan og gi-
organisar para sa paghimo og Cell-Service sa mga miyembro matag simana. Sa 25 katuig nga 
publikasyon, ang libro nagkuha sa daghang kalag gikan sa kawanagan-sama sa kalibotan og nag 
giya nila ngadto sa ‘Canaan’ ang yutang tabunok.

Ang bag-ong edisyon bag-ohay lang na publisar. Part 1 naghulagway sa gugma sa Dios sa Iyang 
pagbuhat sa tawo sama sa Iyang panagway og pag ugmad nila aron mahimong tinuod nga mga 
anak. Part II & III nag asoy mahitungod ni Hesu Kristo, nga mao ang dalan sa kaluwasan, og sa 
mensahe sa krus. Part IV nihatag og lakbit nga paagi aron makaangkon og ma mentinar ang tinuod 
nga pagtoo og makab-ot ang hingpit nga kaluwasan. Part V nagtino sa sukdanan sa pagtoo og sa 
langitnong puloy-anan og ang Part VI nagpasabot sa mga Kristohanong kasaulogan.

Human makaila sa buhi nga Dios 
og nahimong Iyang sulogoon, si Dr. 
Jaerock Lee gustong mahibalo pag ayo 
sa Iyang dughan; mao nga nagtanyag 
siyag daghang pag ampo og puasa.

Ang Dios nidawat sa iyang didikasyon 
og nihatag niyag detalying pasabot 
sa mga butang sa espirituwal nga 
kalibotan nga nahisulat sa Bibliya sama 
sa: probidensya sa pagpamuhat sa 
Dios; ang mensahe sa krus; Langit og 
Impeyerno; sukdanan sa pagtoo; og 
espiritu, kalag, og lawas.

Ang Dios buot nga motabang sa mga 
Israelita gikan sa ilang pagkaulipon didto 
sa Ehipto og mogiya nila ngadto sa Canaan, 
ang yutang tabunok. Apan aron makasulod 
sa yuta nga puno sa panalangin, kinahanglan 
nga sila moagi sa kawanangan.

Sa kawanangan, bisan ilang na eksperyensya 
ang mga lihok sa Dios sa ilang paglakbay 
gikan sa Ehipto, ila gihapong gibasol ang Dios 
sa ilang pag antos sa kauhaw og kagutom. Si 
Moises nag ampo sa Dios, og tubag sa pag 
ampo, ang Dios mi usab sa tubig nga pait 
didto sa Mara, gihimo niyang tam-is nga tubig 
og nagpadala sad sa mana og buntog aron 
matambalan ang ilang kauhaw og kagutom.

Ang ‘mana’ makita sa Exodo 16:14 – 
“Pagkauga sa yamog, nakakita silag mga 
butang nga nipis og puti, sama kanipis sa 
yamog diha sa yuta.” Exodo 16:31 nag ingon, 
“Ang pagkaon ginganlan sa mga Israelita 
og mana. Sama kini sa gagmay’ng liso, puti 
og ang lami sama sa tinapay nga sinagolag 
dugos.”

Para sa mga Israelita, ang ‘mana’ sama sa 
pan aron pag sustiner sa ilang 40 katuig nga 
panaw didto sa kawanangan (Exodo 16). Apan 
para nato nga nagpuyo ining kawanangan-
nga sama sa kalibotan, ang Dios nihatag og 
‘espirituwal mana’ – ang Pulong sa Dios, 
og si Hesu Kristo nga mao ang Pulong nga 
nahimong unod og nianhi sa kalibotan. Ang 
Pulong sa Dios, espirituwal mana, mohatag 
natog kinabuhing dayon. 

Mabasa sa Juan 6:48-51, “Ako ang pan 
sa kinabuhi. Ang inyong mga katigulangan 
mikaon sa mana didto sa kamingawan og 
nangamatay gihapon sila. Apan nia ang pan 
nga mianhi gikan sa langit aron bisan kinsa 
mahimong mokaon niini og dili mamatay. 
Ako mao ang pan gikan sa langit nga 
naghatag sa kinabuhi. Ang makaon niini nga 
pan dili gayod mamatay…” 

Ang Dios nihatag og mana sa mga 
Israelita sa tibuok nilang kinabuhi didto sa 
kawanangan; apan gipakuha sila ini sulod 
sa 6 kaadlaw og sa ika 7 adlaw gipapahulay 
sila. Iya silang gitugotan sa pagpahulay sa 
ika 7 adlaw sama sa Dios nga mipahulay sa 
ika 7 adlaw human sa Iyang pagpamuhat sa 
tanang butang sulod sa 6 ka adlaw (Genesis 
2:2-3).

Karon, atong gihimo ang Adlaw sa 
Ginoo matag Domingo isip spiritual-rest. 
Ining adlawa mag pundok ta sa simbahan, 
magsimba sa  Dios ,  og maminaw sa 
mensahe. Naa tay espirituwal nga pagkaon 
gikan sa langit, makig estorya sa Dios og 
makig sandurot sa mga miyembro.

Sa nahibiling 6 kaadlaw, maningkamot 
gyod ta pagbasa sa Pulong sa Dios, nga mao 
ang spiritual-mana, og mag ampo pag ayo. 
Kung imong mabati ang gugma sa Dios nga 
nihatag og spiritual-mana og magpakabuhi 
ka sa Iyang Pulong matag adlaw, ikaw 
kahibulongan og siguradong mamupo sa 
bunga sa mga panalangin.

Wala pa ko sa Manmin, ang akong 
kaila nihatag nako og libro Six-day 
Manna. Sa akong pagbasa, nabag-o 
ko. Akong nakita nga ang libro 
puno sa mensahing wala pa nako 
madungog bisan og walo nako ka 
tuig nga Kristohanon. Lipay kaayo 
ko og natandog sa estorya sa libro.

Natandog kaayo ko nga ignorante 

pa diay ko espirituwal tungod kay 
wala ko mahibalo sa gugma sa Dios, 
probidensya sa krus, tinuod nga 
pagtoo, og sa nagkalain laing puloy-
anan sa langit. Mao kining mga 
butanga nga angayang mahibaw-an 
sa mga Kristohanon. Mapasalamaton 
kaayo kong nahibalo ini. Labaw sa 
tanan, nahibulong kaayo ko nga naa 

diay nagkalain laing sukdanan sa 
pagtoo, og nahatagan ko og paglaom 
pa ra  s a  Bag -ong  Herusa l em. 
Nakahunahuna ko nga, “moadto 
ko!”

Karon, ang akong kalag natarong, 
og nagiyahan ko ining simbahana 
nga puno sa pulong sa kinabuhi og 
mainampoon. Halleluyah!

“Ang akong kalag natarong sa dihang nagbasa ko sa Six-day Mana”

Senyor Deconesa Insook Lee, 
54 anyos, 18 Parish, South Korea

‘Mana’ ang pan nga gihatag sa Dios 
sa mga Israelita didto sa kawanangan ‘Espirituwal Mana’
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Bataan Manmin Holiness 
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Pastor Jae Bong Um
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Imus Manmin Holiness 
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Pilipinas
Pastor Jubeom Kim 
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Cebu Manmin Holiness 
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LOT N. 402 - B-4 
Looc Along Side The Canjulao 
Road, Lapu-Lapu City Cebu, 
Pilipinas 
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Davao Manmin Holiness 
Church

301 Ilang Ilang St. Flores 
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Pastor Kathryn Kim
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4           anmin MsaB la ita

‘Nag ginhawa ba gyod tinuod ko? 
Naglakaw ba gyod ko?’

Karon akong nabati ang kalipay 
samang naglutaw sa hangin, og akong 
nahunahuna ang akong naagian.

Sa ganghaan sa kamatayon 
tungod sa septicemia

Oktobre 23, 2014, naa koy mild-fever 
nga ni grabe og gitakigan, apan wala lang 
kaayo nako hunahunaa. Pag Nobyembre 
2 nisakit ang akong tibuok lawas. Dili 
ko maka lihok, tulog, lingkod, og barog. 
Grabe nga nawad-an ko’g kusog.

Nobyembre 4, 2014, sayo sa buntag 
gidali ko sa emergency-room. Ang 
akong mga eksaminasyon maka kurat. 
Ang akong blood-sugar level nitaas 
sa 500 mg/dl, og ang akong blood-
pressure niubos sa 50. Naa koy diabetis 
3 na katuig, apan wala ni mohatag og 
problema. Apan anang higayona, ubos 
kaayo ang akong immune-function og 
nikaon pa gani ko og hilaw nga isda nga 
dili angay kan-on sa diabetic nga tawo. 
Kini maoy hinungdan sa ‘hypoalkalinity’, 
dehydration-phenomenon, og misunod 
ang sakit sa kidney. Nag septicemia 
ko nga maoy nibutang nako sa 90% 
kapiligro sa kamatayon.

Dinha akong gitan-aw ang akong 
nanglabay nga kinabuhi, akong nakita 
nga sakto ko permi para nako, og ako 
ning gihinulsolan. Gidala ko sa akong 
asawa sa Manmin niadtong Enero 1993. 
Natandog kaayo ko ni Senyor Pastor 
Dr. Jaerock Lee nga matinud-anon og 

akong nabati ang iyang gugma. Samtang 
akong gibag-o ang akong dugan og 
matinguhaon para sa gingharian sa Dios. 
Apan ako gihapong ipasober ang akong 
opinyon, og dili kompletong nagsalig sa 
Dios.

Natawo ko human nga ang akong 
ginikanan naka anak na og 4 ka mga 
babaye, mao nga lipay kaayo sila. Akong 
makuha ang tanan nilang gugma samtang 
nagdako, nga maoy naka pa self-centered 
nako og naka palig-on sa akong self-
esteem. Apan sa akong pagkasakit wala 
gyod koy mahimo. Akong nahunahuna 
nga wala koy mahimo kon ako ra. Mao 
nga akong gibutang sa akong dughan nga 
nabuhi ko pinaagi sa grasya sa Dios, sa 
Ginoo, og sa magbalantay.

Nabuhi ko pinaagi sa pag ampo ni 
Senyor Pastor

Bisan diha na sa ospital, taas pa kaayo 
ang akong hilanat og gisakitan pag 
ayo. Makamata ko kada 2 ka minuto. 
Pag Nobyembre 6, si Rev. Heesun Lee, 
Guidance Pastor sa Men’s Mission 
niampo nako gamit ang panyo nga 
inampoan ni Senyor Pastor (Buhat 19:11-
12). Human nakatulog nako. Sunod 
adlaw, nitaas nasad ang akong hilanat, 
nitakig og gisakitan nasad.

Pag 5 a.m sa Nobyembre 8, akong 
nadawat ang pag ampo ni Senyor Pastor 
sa telepono pinaagi ni Rev. Heesun Lee. 
Usa ka oras human ato eksaminon nasad 
ko. Ang resulta nipakita nga ang grabing 
septicemia, hypoalkalinity, og ang 

dehydration-phenomenon nangawala og 
ang akong blood-pressure og temperatura 
sa lawas nibalik sa normal. Halleluyah! 
Ang doktor niingon nga milagro ang 
tanan og nahibulong kaayo.

N i p a d a l a  k o  o g  s u w a t  i n i n g 
malipayong balita ngadto sa akong 
Senyor Pastor didto sa prayer-mountain. 
Akong gisulti ang kinasing kasing nga 
pasalamat tungod kay nakaangkon ko og 
bag-ong kinabuhi pinaagi sa iyang pag 
ampo. Kung wala pa ang grasya sa Dios, 
og sa Ginoo, og ang gamhanang pag 
ampo sa magbalanatay wala nako ining 
kalibotana.

Dugang pa, ang mga ‘capillaries’ sa 
akong lawas namuto og ang akong panit 
namula apan kining maong sentoma 
dali nga nangawala og ang akong panit 
humok na. Ang akong pisikal nga 
kondisyon maayo na tungod sa lumoy 
nga gugma sa Dios. Naa koy makuhaan 
og panig ingnan sa akong kaugalingon 
og nabag-o ko pinaagi sa dakong gugma 
sa Dios. Mapasalamaton kaayo ko og 
naghatag nako og balor sa mga tawong 
nakapalibot nako.

Naangkon  ko  pagba l i k  ang 
kinabuhi karon puno ko sa pasalamat 
og gugma para sa Dios 

Tu n g o d  s a  b a g - o n g  k i n a b u h i , 
mapasalamaton kaayo ko og natandog sa 
gugma sa Dios diha sa pagdayeg og pag 
ampo. Ang mensahe sa simbahan labaw 
na kaayong makatandog nako; Dasig 
kaayo kong magsimba sa Dios. Akong 

na hunahuna ang importansya sa akong 
pamilya og nagpasalamat ko sa Dios sa 
paghigugma sa akong tibuok pamilya.

Ang akong mga anak maayong 
nagdako wala silay mga problema 
bisan sila nagtubo. Baskog sila permi 
og walay mga sakit. Ang akong unang 
anak si Sister Hyejin Kim miyembro sa 
Heavenly Dance Team sa Performing 
Arts Committee og leder sa grupo. Ang 
akong ika-2 anak Sister Hyemin Kim 
group-leader. Ang akong asawa Senyor 
Deconesa Sunhee Park leder sa sub-
district sa ika-2 Great Grand Parish. 
Ako presidente sa Men’s Mission. 
Matinguhaon ming nag trabaho para 
sa gingharian sa Dios og nakabati sa 
labawng kalipay og nag dinasigay kaysa 
una.

Nag organisar og nangandam ko sa 
Manmin Summer Retreat sa daghang 
katuigan.  Naka saksi  ko sa  mga 
gamhanang lihok nga gipakita pinaagi 
ni Dr. Lee. Akong nabati ang kanindot 
sa paghimo sa magantihong trabaho. 
Dugang pa isip pag ila sa akong trabaho 
sa retret, ang simbahan nihatag nako 
og ‘Plaque of Appreciation’ pag 2015 
Annual General Meeting. Unsaon nako 
pagpasalamat ang Dios!

Akong ihatag ang pasalamat og 
gugma ngadto ni Senyor Pastor nga nag 
ampo nako uban ang dakong gugma 
og gahum aron akong maangkon ang 
bag-ong kinabuhi og nipatubo nako 
diha sa matuud. Akong pasalamatan og 
himayaon ang buhi nga Dios. 

Elder Byeonghee Kim, 50 anyos, 12 Parish

Sa Iyang Dakong Gugma, Iya kong Gihatagan og 
New-Life diha sa Ganghaan sa Kamatayon

    


