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“Bisan Kinsa Mahimong Makadawat sa mga Panalangin”
Mga Panalagin sa Dios Ihatag Ngadto sa mga nagmasinugtanon

“Kato grasya sa Dios”
Ako lang gisulayan ang pag panga og pag silbi sa akong
mga kauban, og napili kong usa sa 2014 Exemplary
Officials og nakadawat sa Prime Minister’s Award.

“Ang Dios nanalangin nako sa tinuod nga pahulay”
Sukad nga naghinulsol ko og nagbaton sa Adlaw sa Ginoo, akong
nadawat ang kalinaw sa dughan og mga grasya sa negosyo.

“Ang Dios magapamuhat sa tanan alang sa kaayohan”
Akong gisalig ang tanan sa Dios. Nag ampo og naghulat og unya ang akong
problema nahimong grasya og nidako ang akong ikapulo.

Ang simbahan magwali gyod sa Pulong sa
Kinabuhi nga modulot sa kalag og espiritu, sa lutahan
og kabukogan. Ang mga miyembro sa Manmin
nahatagan sa maong Pulong pinaagi ni Senyor Pastor
Dr. Jaerock Lee, og ilang natagboan ang Dios.
Brother Deokyoung Choi (unang litrato), 54 anyos,
naglisod og sunod sa Adlaw sa Ginoo tungod kay
siya lieutenant sa Police Squad sa Seoul Metropolitan
Police Agency. Naulaw kaayo siya sa Dios tungod ini
og nagtinguha nga mag praktis pagsunod sa pulong
sa kinabuhi nga iyang nakat-onan. Nagsugod siyag
pangulo sa lisod nga buluhaton sa trabaho. Samtang
pag Disyembre 31, 2014, napili siyang usa sa 100
ka mga panig’ingnang opisyalis sa tanang opisyal sa
kapulisan sa South Korea, og nakadawat sa Prime
Minister’s Award.
Si Brother Choi niingon, “Gusto tingali kong
dasigon sa Dios sa maong pasidungog. Sa nilabay’ng
12 katuig, nagka malaria ko, nga hapit gani mamatay,
apan naayo sa pag ampo ni Dr. Jaerock Lee. Wala ko
makalimot sa iyang grasya. Akong perming nabati
ang kasiguroan pinaagi sa iyang pag ampo bisan
pag madistino ko sa lisod nga mga lugar nga naay
aksidente, kalamidad og demonstrasyon.” Kinasing
kasing siyang nagpasalamat ni Dr. Lee og sa serbisyo
sa iyang pamilya.
Brother Sanghun Oh (ika-2 litrato), 55 anyos,
nagtrabaho sa Korea Broadcast Advertising
Corporation. Bag-ohay lang nakadawat sa dakong

grasya tungod sa pagsunod sa Adlaw sa Ginoo.
Gani dugay na siyang wala mosimba og wala mag
sunod sa matoohong kinabuhi, gamit ang rason sa
iyang trabaho. Apan Abril 2012, sa dihang ang iyang
anak nasakit, iyang gisusi ang iyang Kristohanong
kinabuhi. Matinud anong naghinulsol og hugot nga
ni disisyon.
Nagbasa sa Bibliya og sa mga libro ni Dr. Lee.
Nahatagan siya sa dughan nga nagtinguha pag sunod
sa Adlaw sa Ginoo. Kaduha sa usa ka bulan naa siyay
business-trip. Apan karon, aron mabuhat niya ang
Adlaw sa Ginoo matag Domingo, mopauli gyod siya
sa South Korea bisan pa sa KTX. Pag Disyembre 31,
2014 napanalanginan siya og nakadawat sa Minister
of Science, ICT og Future Planning Award tungod sa
iyang madasigong pag pakig ambit sa smart media
industry.
Deacono Wonkyu Song (ika 3 litrato), 46 anyos,
nagpatubo og mga Chinese-chives sa Yangju,
Probinsya sa Gyeonggi sulod sa 15 katuig.
Disyembre 31, 2014 iyang nadawat ang Gyeonggi
Governor’s Citation tungod sa iyang pag pasiuna
og paila sa eco-friendly organic nga pagpananum
sa mga chives. Ang award bililhon kaayo para niya
tungod sa nahitabo sa wala pa ang shipment niadtong
Abril 2014.
“Para makabaligya, ang akong ‘chives’ eksaminon
sa 250 ka mga test. Apan naa silay nakita. Nahasol
kaayo ko tungod kay wala man gyod ko mag gamit

og midisina. Kahibaw ko nga ang deprensya naa
sa ilang equipment-facility og kini kontaminado.
Sukwahi sa ilang gisaad, ang maong ahensya wala
magpakabana.”
Ining mapintas nga higayon, ang tanan gisalig ni
Deacono Song sa Dios, nag ampo, og naghulat. Atol
ining higayona ang National Agricultural Products
Quality Management Service nihimo og kalit nga
pagsusi sa maong ahensya, og ilang gi kompirma
nga ang maong pasilidad og mga galamiton naay
problema. Paghuman, ni perma siya og kontrata
sa mas dako pang tindahan og mas maayo nga
kondisyon og nakadawat og tawag sa niaging mga
suki nga magpahatod sila og balik niya.
Ang tawo makatagbo og wala damhang kalisdanan
sa kinabuhi. Bisan pa, kon dili panumbalingon ang
daotan og magbaton sa Pulong sa Dios og mangita sa
kaayohan, itugot sa Dios nga ang tanan mag maayo.
Ipabati sad sa Dios ang Iyang presensya samtang
sila nagmasinugtanon, og iyang hupayon ang ilang
dughan og hatagan sa kadasig.
Sa 1 Samuel 15:22 mabasa, “Ang pagtuman
mas maayo pa kaysa mga sakripisyo…” Ang Dios
malipay kon kita mobuhat sa atong nakat-onan sa
Iyang mga Pulong. Ang Dios mo protekta usab
kanila ining kalibotana nga puno sa kalisdanan og
mga aksidente. Ang mga anak sa Dios makadawat
sa dagkong gugma sa Dios, mao kini ang grasya nga
Iyang gihatag.
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“Tahora ang Inyong Amahan
og Inahan”
“Tahora ang inyong amahan og inahan aron motaas ang inyong kinabuhi diha sa yuta nga gihatag kaninyo
sa Ginoo nga inyong Dios” (Exodo 20:12).
Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee

Si Hesus Anak sa Dios. Nianhi Siya
sa kalibotan isip tawo og nagtudlo sa
katawhan nga ang pinaka dako og pinaka
unang sugo mao nga kita mahigugma
sa Dios og sunod mo higugma sa
isigkatawo (Mateo 22:37-40). Iya
ning giingon tungod kay kon ang tawo
makatuman ining duha ka sugo, sayon
nalang niya pagtuman sa uban pang mga
sugo.
Ang Napulo ka Sugo nga nahisulat sa
libro sa Exodo gitunga sa duha ka grupo:
usa ka grupo ang una hangtod sa ika-4
nga sugo mahitungod sa paghigugma sa
Dios og ang ika duhang grupo mao ang
ika 5-10 nga nag hisgot sa paghigugma
sa uban labaw pa sa atong kaugalingon.
Karon atong tugkaron ang ika-5 sugo –
“Tahora ang inyong amahan og inahan.”
1. Sa pagtahod sa atong ginikanan
ato gyod silang tahoron diha sa
Ginoo
Bisan wala gisulat diha sa Napulo
ka Sugo, kon ang tawo naay maayong
konsensya, kahibaw siya nga katungdanan
sa tawo ang pagtahod sa iyang ginikanan.
Unya nganong nisugo pa man gyod ang
Dios nga ‘tahoron ang ginikanan’?
Kini wala magpasabot nga ato silang
tahoron sa tawhanong panabot. Kini
nagpasabot nga ato silang tahoron diha
sa Ginoo, sa Pulong sa Dios (Efeso 6:1).
Kon motuman ta sa atong ginikanan
nga nag ingon nga dili ta pa adtoon sa
simbahan, dili kini pagtahod nila, apan
kini ang pagkalaglag uban nila.
Kon tinuod natong gihigugma og
gitahod ang atong ginikanan, ato silang
sultian sa ebanghelyo og tabangan
nga sila makadawat sa kaluwasan isip
prayoridad.
Sa 2 Cronicas 15:16 mabasa, “Bisan
gani si Maaca nga iyang apohan gikuhaan
ni Asa sa katungod sa pagka rayna kay
naghimo man siyag rebulto sa diosa
nga si Asera. Gidugmok ni Asa ang
rebulto sa iyang apohan og gisunog niya
didto sa Walog sa Kidron.” Kon ang
rayna mosimba sa idolo, dili lang kini
pagpakigbatok sa Dios og pagsunod
paingon sa kalaglagan apan mao sad
kini ang paglingla sa katawhan para ma
sugamak sa kalaglagan.

Mao nga si Haring Asa wala mo uyon
sa iyang apohan apan iya gyod gani
kining gitangal sa posisyon isip rayna.
Pinaagi ini ang katawhan nahibaw sa
problema og ang iyang apohan wala
magpadayon sa iyang sayop nga paagi.
Mao kini ang tinuod nga pagtahod sa
ginikanan.
Labaw sa tanan, matawag kang
nagtahod sa ginikanan kon imo silang
giyahan sa langitnong gingharian.

2. Atong tahoron ang Dios nga
maoy naghatag nato sa kinabuhi
Ang kasugoan nag ingon nga atong
tahoron ang atong ginikanan pinasubay
sa Iyang pulong sa pagbuhat sa Sugo sa
Dios og pagrispitar Niya. Ang tinuod nga
nagtahod sa Dios diha sa iyang dughan
natural nga nagtahod sa ginikanan og ang
matinud anong nagtahod sa ginikanan
kinasing kasing nga nagsilbi sa Dios.
Apan ang pinaka prayoridad mao ang
pagsilbi sa Dios.
Ikaw og ako hinimo sa Dios, ang
atong ginikanan kagikan sa nanag unang
hinirasyon. Ang Dios mao ang nagbuhat
ni Adan ang unang tawo nga gihatagan
sa kinabuhi sa tanang katawhan. Bisan sa
‘sperm’ og egg-cell nga ma ‘fertilize’, kon
manamkon ang tawo, ang original nga liso
sa kinabuhi gikan lang sa hinatag sa Dios.
Ang lawas nga atong makita karon
bayanan lang nga gikinahanglan ining
temporaryo nga kinabuhi, og ang tinuod
nga master sa atong ‘kaugalingon’ mao
ang espiritu sa atong lawas. Bisan pag
unsaon pagsulay sa tawo, dili gyod siya
makahimo og liso sa kinabuhi. Og bisan
pag pundokon ang kaalam sa tawo, dili
ta maka kopya sa espiritu sa tawo. Bisan
pag maka himohimo tag parihog porma
sa tawo, apan kon dili kini butangan sa
Dios og espiritu dili gihapon ni matawag
nga usa katawo. Ang Dios ra gyod ang
makahimo. Og ang espiritu sa tawo
mabag-o lang pinaagi sa Espiritu Santo.
Mao nga ang tinuod nga amahan sa atong
espiritu mao ang atong Dios.
Mao nga ato gyong silbihan ang atong
ginikanan, apan mas labaw natong
higugmaon og silbihan ang Dios Amahan
nga maoy naghatag nato sa kinabuhi.
Og kon ang ginikanan nahibalo ining
puntoha, sila makahunahuna nga ang
mga anak gasa gikan sa Dios og bililhong

kalag (Salmo 127:3) og magsulay sa
pagpasunod nila ubos sa kabubut-on sa
Dios.

3. Kon atong higugmaon ang Dios
maka tahod ta sa atong ginikanan
Ang pagtahod maoy pagpakitag
r e s p i t a r, p a g t u m a n o g m a a y o n g
pagserbisyo sa uban. Karon atong susihon
ang atong kaugalingon kon wala ba ta
manumbaling o wala ba maminaw sa
atong ginikanan og nag ingon nga atong
gihigugma ang Dios.
Kon ang imong ginikanan naay isulti
nga dili resonabli, naghunahuna ka
ba nga kato walay pulus og sa imong
mga sinultian og buhat imo ba silang
gibaliwala? Ang pag higugma sa Dios og
ang pagtahod sa ginikanan dili managlahi.
1 Juan 4:20 mabasa, “Kon may
moingon, ‘gihigugma ko ang Dios’ apan
nagdumot sa iyang isigkatawo, bakakon
siya. Kay unsaon man niya paghigugma
sa Dios nga wala niya makita kon wala
siya mahigugma sa iyang isigkatawo nga
makita niya.”
Og sa Mateo 15:4-9, si Hesus
namadlong sa mga Pareseo sa dihang
ilang gikuha ang para unta sa ilang
ginikanan, kay kono ilang ihatag sa
Dios. Kini dili tungod nga kinasing
kasing silang nagsilbi sa Dios. Apan ang
paghatag nila sa Dios pasangil lang, ilang
gikuha para sa ilang kaugalingon ang para
unta sa ilang ginikanan.
Kon kinasing kasing ta nga nahigugma
sa Dios, mahimo tang mohigugma sa
atong pisikal nga ginikanan og motahod
nila nga kinasing kasing. Sa atong pag ila
sa gugma sa Dios, ato sad mahunahuna
ang paghigugma sa atong ginikanan.
Kon naa ta sa matuud, nagpalayas sa
mga sala og daotan, kompletong nagpuyo
sa Pulong sa Dios, ang tinuod nga gugma
moabot sa dughan, og atong mahunahuna
ang gugma og grasya sa atong ginikanan
nga maoy nagpakatawo nato og
nagpadako, og dinha kita makasilbi nila
uban ang gugma gikan sa dughan.

4. Ang grasya ihatag ngadto sa
tawo nga nagtahod sa Dios og sa
ginikanan diha sa matuud
Ang Dios naghisgot sa grasya nga
ihatag niadtong nagtahod sa Dios og sa

Ang Pag-angkon sa Pagtuo
anan pinaagi lamang sa dugo ni Hesu Kristo.
1. “Manmin Central Church” nagatuo nga ang Bibliya mao ang gininhawang
4. “Manmin Central Church” nagatuo sa pagkabanhaw og pagkayab ni Hesu
pulong sa Diyos, perpekto og walay sipyat.
Kristo, sa Iyang ika duhang pagbalik, panahon sa kalipay og ang Lanigt nga
2. “Manmin Central Church” nagatuo sa panaghiusa’ng lihok sa Diyos nga
walay katapusan.
Trinidad: Diyos nga Balaang Amahan, Diyos nga Balaang Anak, og Diyos
5. Mga Miyembro sa “Manmin Central Church” ni angkon sa ilang pagtuo
nga Balaang Espiritu Santo.
diha sa “The Apostles’ Creed”, sila nagatuo sa unod sa mga pulong nahisulat niini.
3. “Manmin Central Church” nagatuo nga kita mapasaylo sa atong mga kasal“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).

ilang ginikanan sa Exodo 20:12 – “Tahora
ang inyong amahan og inahan aron
motaas ang inyong kinabuhi diha sa yuta
nga gihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong
Dios.”
Kining bersikuloha wala lang
magpasabot nga kita maglipay sa taas
nga kinabuhi ining kalibotana. Apan
nagpasabot nga ang tanan magmaayo
kanato og magsadya sa maayong
panglawas og sa proteksyon sa Dios sa
paglambo sa atong espiritu. Tungod kay
ang pagtahod sa Dios og sa ginikanan
diha sa matuud nagpakita nga ang atong
kalag nilambo. Unya dili ta mag atubang
og mga kalisdanan, mapanalanginan ang
atong pamilya, trabaho og negosyo. Apil
ni sa panalangin sa taas nga kinabuhi.
Sama sa hitabo ni Ruth sa Daang
Testamento. Isip Hentil naminyo siyag
Hudeyo, apan ang iyang bana namatay
nga bata pa og wala magbilin niya’g
anak. Si Naomi, iyang ugangan, niingon
nga palakwon siya og papangitaon og
laing kalipay, apan iyang gisalikway ang
iyang personal nga kalipay aron pagbuhat
sa sakto nga katungdanan ngadto sa iyang
ugangan og niuban kang Naomi ngadto sa
Judah.
Gitugot sa Dios nga siya magmalipayon
sa dako nga grasya bisan siya Hentil.
Gitugot sa Dios nga iyang matagboan
ang dato nga lalake nga kaliwat sa iyang
kanhi bana og kini nahimo niyang bagong bana. Gani, sa iyang kaliwatan usa
si Haring David og ang Dios nitugot nga
ang iyang ngalan mahisulat sa listahan sa
kagikan sa Manluluwas, si Hesus. Sama
sa gisaad sa Dios, si Ruth nakadawat sa
nag apaw’ng panalangin espirituwal og
material pinaagi sa iyang matinud anong
pagtahod sa iyang ugangan.
Mahal nga kaigsoonan diha ni Kristo,
kon ang imong gugma sa Dios tinuod,
magsilbi ka dili lang sa mga magtotoo
apan apil na sa imong ginikanan, bana o
asawa, kaliwat og silingan. Ang ilhanan sa
tinuod nga paghigugma nila makita diha
sa imong buhat og kini makapahimuot sa
Dios.
Manghinaot ko nga ikaw mosilaw sa
matuud uban sa hingpit og mga maayong
buhat sama ni Ruth. Ako mag ampo
sa ngalan sa Ginoo nga ang Dios, nga
nahimaya tungod sa imong maayong
buhat, moganti nimo uban ang kalipay og
grasya.
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Ang dalan sa kaluwasan sa kalag, Ebanghelyo!
Ang Dios sa gugma buot nga ang tanan makadungog sa ebanghelyo og makadawat sa
kaluwasan. Mao nga Siya nidasig sa iyang mga anak nga nakadawat sa Espiritu Santo nga
magwali sa ebanghelyo (1 Corinto 1:21). Tungod kay kon walay magwali ang mga tawo dili
makatugkad sa mga butang mahitungod sa Dios pinaagi lang sa tawhanong kaalam. Si Apostol
Pablo maunongon nga nagwali ngadto sa mga Hentil. Ningon siya sa 1 Corinto 9:16, “Wala
akoy katungod sa pagpasigarbo tungod nagwali ko sa Maayong Balita kay gisugo man ko sa
pagbuhat ini. Alaot ako kon dili magsangyaw sa Maayong Balita.”
Kinahanglan nga kita mahibaw nga ang pagwali katungod og responsibilidad sa magtotoo.
Karon atong tukion unsaon pagwali og pag giya sa kalag ngadto sa Dios.

01

Magwali ta pinaagi sa lihok
sa Espiritu Santo
1 Corinto 4:20, “Kay ang gingharian sa
Dios dili pulos mga pulong lang kondili
gahom.” Mao nga kinahanglan makadawat
gyod tag kadasig og kusog gikan sa taas
pinaagi sa saktong pag ampo, og magwali
uban ang kadasig gikan sa Dios og kapuno
sa Espiritu. Si Apostol Pablo niingon sa
1 Corinto 2:4 “…Ang akong pagwali dili
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Ato silang tabangan nga makahunahuna
sa balor sa ebanhelyo para sa ilang kaugalingon
Ang ebanghelyo ni Hesu Kristo maoy
pinaka bililhong mensahe sa matuud dinhi
sa kalibotan. Apan kung dili makahibalo
sa balor, ang ubang tawo bagis kaayong
mag dumili sa pagpaminaw. Kung ingon
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Atong hatagan sa kahumot ni Kristo
uban ang gugma og pag alima
Kinahanglan tang magpakita sa gugma, pag
alima og pag ampo. Kon kita magpakabuhi
sa Pulong sa Dios, makahatag ta sa kahumot
ni Kristo og ang atong mga maayong pulong
og binuhatan motandog sa ilang dughan.
Unya dali nalang kaayo silang modawat sa
ebanghelyo nga atong i-wali.
Mag matinahoron gyod ta sa mga tawo,
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Maayo sad nga mahibalo sa tumong sa tawo
o mga problema og motanyag og tabang espirituwal
Sa ika 4 nga kapitulo sa Juan, si Hesus
nakig hinabi sa Samaritanhon, naghisayod
sa espirituwal nga butang, og natagbaw sa
iyang kauhaw. Niwali Siya sa ingon ani
nga paagi. Sa ingon ini nga eksampol, ang
pagtagbaw sa pinaka importanti og dinalian
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Labaw’ng importante, nga atong atimanon
ang mga nanimba
Hangtod nga sila makabarog sa lig-o nga
pagtoo, ato gyong ipadayon ang pag alima
niadtong atong gigiyahan sa simbahan
pinaagi sa pag ampo, pagpanambag, og
pagbisita aron sila motubo sa pagtoo.

pinaagi sa madanihong mga pulong sa
tawhanong kaalam kondili pinaagi sa pag
pasundayag sa gahom sa Espiritu.”
Ang pagwali dili mahitungod sa atong
abilidad, apan nagsalig sa Espiritu
Santo. Ubos sa Iyang giya, makahimo ta
pagtabang sa dili magtotoo aron mapalayas
ang ilang tawhanong hunahuna og magtoo
sa Dios. Dinhi ang pagsangkap sa Pulong
sa Dios importante usab.
Tu n g o d k a y a n g P u l o n g s a D i o s

modulot sa dibisyon sa kalag og espiritu,
sa dugokan og lutahan (Hebreo 4:12), og
mosalibay sa kaaway nga demonyo og
satanas.
Kon atong i-ampo ang gusto natong
ebanghelyohan og magwali sa Pulong
ngadto nila uban ang lihok sa Espiritu,
ang Dios mo tandog sa ilang dughan og
hatagan silag espirituwal nga kauhaw,
dinha moabot ang bunga.

ini, maghulat sa insaktong higayon sa
pagwali og motabang aron sila makahibaw
sa balor para sa ilang kaugalingon,
kaysa pagpadayon OG pamugos nila sa
pagdawat.
Ato silang matabangan pinaagi sa pag
imbitar sa espesyal nga mga okasyon sa
simbahan, og paghatag og sermon tapes, o

libro o newspaper sa simbahan. Unya inig
abot sa saktong higayon maka estorya nata og
makatabang nga sila modawat sa ebanghelyo
sa walay pagdumili.
Makawali ta dili lang pinaagi sa pagsulti.
Naay daghan nga paagi depende sa sitwasyon
sa naminaw. Mao ni paagi sa pagdala og mga
tawo ngadto sa Dios.

magminaayo, og magmalumo ngadto nila.
Kon ato nang makuha ang ilang pagsalig, dali
lang ta nga makagiya nila ngadto sa Dios.
Makahatag ta og lami nga pagkaon,
maminaw sa ilang kagul-anan, o kalipay.
Og mahimo sad motabang kung sila naay
problema, aron makapasalamat sa atong mga
lihok. Mahimo sad tang magwali sa mga
masakiton o kabus samtang nagtabang nila sa
penansyal nga suporta.
Apan dili lang ta mag ebanghelyo sa mga

masakiton, kabus og mga tigulang. Patas
gyod ang atong paghatag og chansa sa tanan
aron sila makadungog sa ebanghelyo.
Mao nga ato gyod tan awon asa ta padulong
magwali og unsaon pagwali aron mahimuot
ang Dios. Ato sad susihon nga ang nanimba
maka simba gyod permi og nagpakabuhi ba
gyod sa maayong Kristohanong kinabuhi.

nga panginahanglan, pagtubag sa ilang mga
pangutana, o pag sugyot og mga paagi aron
ma resolbar ang problema.
Ato silang pahibaw-on sa solbaran sa ilang
problema og tabangan sila pag ampo ngadto
sa Ginoo. Pananglitan masakiton. Ato silang
hatagan sa paagi nga makadawat sa kaayohan.
Pinaagi sa pagwali nga ang Dios Moayo nila.
Kon ang usa naay problema sa negosyo,

makadasig ta niya nga dili magsubay
sa tawhanong kaalam og pamaagi apan
magpakabuhi sa Pulong sa Dios. Makawali
ta mahitungod sa Dios nga makahimo sa
pagsulbad sa bisan unsang problema og
makahimo sa pagpalambo sa tanan. Sa
gipasabot, kon ang tawo naay problema,
samtang naghatag sa solusyon nagwali sad ka
sa ebanghelyo.

Labaw sa tanan, ato silang tabangan nga
himoong pan sa kinabuhi ang Pulong para
sa ilang espiritu kay aron dili ma tintal
pinaagi sa mga pagsulay. Kita, uban sa
mga group-members o parish leaders,
permanente gyong magpakita sa walay
hunong nga tinguha og gugma pinaagi sa
buhat.

Pinaka importante, ato gyod silang ayohon
pagpahibaw sa magbalantay aron sila mosalig
og motuman Niya og mogamot sa pagtoo.
Ato nang naila ang kahibulongang gugma
sa Dios og grasya. Karon atong dawaton
ang kusog gikan sa Dios og magwali sa
pagkabalaan sa ebanghelyo ngadto sa uban!
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“Ang akong Ugangan Niinom og Hilo apan Naayo
Pinaagi sa Grasya sa Dios”
Sister Abigail Tamang, 37 anyos, Manmin Mission Center, Nepal

Oktobre 2014, ang akong bayaw nga lalaki
nanawag nako og niingon nga ang akong ugangan
kritikal. Tungod sa paghunahuna nga gi abuso siya
sa iyang bana og ibaliwala pa sa ubang miyembro
sa pamilya, nag pakamatay nalang, niinom og hilo.
Human makalabay ang duha ka oras dinha pa nga
siya nadiskobrihan nga nag hilo. Ilang gidali og dala
ngadto sa gamay nga hospital nga naa sa duol og
gibomba ang iyang tiyan. Apan dilikado na kaayo

“Ang Kasadya Nabati Samtang
Ako Nalipay sa Tinuod nga
Matoohong kinabuhi”
Deacono Jungkil Lee,
81 anyos, Parish 7, South Korea

Ang akong asawa og ako malipayon kaayo bisan
tigulang nami. Kining maong kalipay niabot tungod
kay among natagboan og na eksperyensya ang
tinuod nga gugma sa Dios matag adlaw og naglipay
sa tinuod nga matoohong kinabuhi.
Permi kong mosimba sa Busan sa wala pa ko
motambong sa Manmin Central Church. Mosimba
ko para lang mo luag ang hunahuna, apan sige
gihapon ko og huboghubog, moduwa og ‘Gostop’. Ang akong anak, si Pastor Seokkyu Lee, Vice
Parish Pastor sa Parish 14, naluoy nako og nihangyo
nga paadtoon ko sa Seoul og magpakabuhi sa
matoohong kinabuhi uban niya. Dili ko ganahan
apan ako siyang giingan, “Kon ang akong balay
mahalin og mahal, moadto ko.”
Karon pinaagi sa pag ampo ni Senyor Pastor
Dr. Jaerock Lee, ang balay-nga dugay na nakong
ibaligya apan dili mahalin-gipalit bisan taas kaayo

ang kahimtang, wala na siya sa panimuot og ibalhin
nalang ngadto sa dako nga hospital sa Kathmandu.
Human sa tawag, akong gi estorya si Pastor Grace
Lee sa Manmin Mission Center sa Nepal. Og gibalik
balik namog dawat ang pag ampo para sa mga
masakiton ni Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee nga girecord. Samtang ang akong miyembro sa pamilya
paingon balhin sa dakong hospital, ako silang gi
ingnan nga paadtoon sa Manmin Mission Center.

ang akong presyo. Puno pa nga nakakita mi og
maayong balay sa Seoul pag sunod adlaw. Naka
balhin mi sa Seoul.
Hulyo 12, 2009, nagsugod ko og tambong sa
Manmin Central Church. Ang mga mensahe sa
Senyor Pastor nipukaw sa akong Kristohanong
kinabuhi og nibag-o nako. Nagtambong nako sa
tanang klase sa worship-service, nihunong og
huboghubog, maminaw pag ayo sa mga mensahe,
magbasa sa Bibliya, og nag sulay pagsunod sa
Pulong.
Karon akong na eksperyensya ang gahum sa
Dios. Gibarikus ko sulod sa 10 katuig mao nga ang
akong bitiis ngil-ad kaayong tan awon tungod sa
mga ugat nga nanagko og naglukotay, murag ulod.
Naglaom ko nga maayo ni. Sa wala pa ang “2014
Manmin Summer Retreat”, naminaw ko sa sermon
sa “The Seed of Life” pagpanudlo sa Genesis. Sa
kataposan, pag Agosto 4, 2014 akong nadawat ang
pag ampo ni Senyor Pastor uban ang pagtoo, kini
atol sa retret. Pagkahuman sa retret, nipauli ko.
Pagsunod buntag, wala na koy barikus! Dili na ngilad tan awon ang akong bitiis. Halleluyah!
Sa akong barikus ang mga ugat nangalukot og
nangadaot ang vein-valves. Pinaagi sa pag ampo sa
Senyor Pastor, kini nangaayo og nibalik sa normal,

Didto nadawat nasad ang pag ampo ni Dr. Lee nga girecord, kapito ka higayon.
Paghuman ang akong ugangan nakamata og nakaila
namo. Human, amo siyang gidala sa hospital. Pag
una, ang doktor nimando nga adto siya ibutang sa
ICU, sulod sa 15 kaadlaw. Apan nagtoo ko nga giayo
na siya sa Dios tungod kay among nadawat ang pag
ampo ni Dr. Lee.
Ang tanang klase sa eksaminasyon para sa
kasingkasing, blood-pressure, ihi, og uban pa
nagpamatuud nga wala nay hilo nga makita. Ang
eksaminasyon nagtino ini! Ang doktor niingon uban
ang kahibulong, “Naghilo siya! Giunsa man nga
normal ang tanan?” Ang akong ugangan nakatoo gyod
nga kini lihok sa Dios. Bisan og maglisod pa siya og
lihok lihok, sakitan sa tiyan, og ulo, nigawas siya sa
hospital. Ako siyang gidala sa amo.
Pag sunod adlaw Domingo, nagdungan mi og adto
sa simbahan. Si Pastor Grace Lee nag ampo niya
sa makadaghan gamit ang panyo nga inampoan ni
Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee (Buhat 19:11-12).
Nag inom sad siya sa Muan Sweet Water. Dali kaayo
siyang naulian og kompletong naayo. Halleluyah!
Sa pagkatinuod ang akong mga ugangan dili
ganahan nga ako og ang akong bana mosimba. Ang
akong ugangan nga laki murag mongha og nag praktis
sa religious-asceticism. Mag sige og inom kada adlaw,
mangaway. Naluoy kaayo ko mao nga ako gyod
permi iampo, permi nakong sultian sa pagkabalaan
sa ebanghelyo. Karon pinaagi ining hitaboa, ilang
gidawat ang Ginoo. Lipay kaayo ko. Akong ihatag
ang tanang pasalamat og dungog sa Dios!

nga walay laser-operation.
Ang akong asawa, si Senyor Deconesa Deoksun
Kim naayo sad sa nagsakit niyang siko nga
naghasol sulod sa 2 katuig. Akong pasalamatan og
himayaon ang Dios nga nagpakita sa tinuod nga
dalan sa pagtoo og nitugot kanato nga malipay sa
baskog nga kinabuhi sa espiritu og lawas.

▲ Si D
Deacono Jungkil Lee gidala sa iyang anak sa
simbahan, nga si Pastor Seokkyu Lee, og naayo siya sa
‘varicose veins’ og karon malipayon sa baskog nga kinabuhi.
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Cebu Manmin Holiness
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Davao Manmin Holiness
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441 Patato St, J-Figueras
Sampaloc, Manila, Pilipinas
Pastor Jaebhong Uhm
2-735-1423

067 Daang Bago, Dinalupihan,
Bataan, Pilipinas
Pastor Jaebhong Uhm
2-735-1423

Blue Bell St. Plaridel III Sub.
Bayan Luma 7, Imus Cavite,
Pilipinas
Pastor Jubeom Kim
0927-311-7633

LOT N. 402 - B-4
Looc Along Side The Canjulao
Road, Lapu-Lapu City Cebu,
Pilipinas
Pastor Rossetta Sung
0921-635-7595

301 Ilang Ilang St. Flores
Village, Bangkal, Davao City,
Pilipinas
Pastor Kathryn Kim
0908-635-2714

Purok 3, Brgy, San Roque, San
Mateo, Isabela, Pilipinas
Pastor Jaebhong Uhm
2-735-1423

5 Lot 33 Bk 1, Canutuhan (tenant),
Santiago Gen.Trias, Cavite, Pilipinas
Pastor Sharon Cho
046-850-3193 /
0916-674-3903 /
0905-319-8191

