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Ang Dios malipay kaayo sa pagdayeg nga ihalad sa 
Iyang balaang mga anak. Apan lisod mangita og bug-
os nga pagdayeg nga naglakip sa dughan sa Dios ining 
kalibotanan nga puno sa daotan. Mao nga si Senyor 
Pastor Dr. Jaerock Lee nag ampo pag ayo para ani, og 
pag Pebrero 3, 2009 ang Dios nisugod og hatag sa mga 
kantang poro og nindot diha sa inpirasyon sa Espiritu 
Santo.

Sa Deuteronomio 31:19-22, ang Dios nihatag sa 
mga Israelita og alawiton pinaagi ni Moises aron ilang 
mabatonan ang Iyang mga sugo diha sa ilang dughan 
og bansayon nila kini human nga sila makasulod sa 
Promise Land sa Canaan. Sa samang paagi ang Dios 
nihatag sa Iyang espesyal nga gasa ‘Manmin Praise’ sa 
Manmin Central Church aron pakig ambitan sa tanang 
tawo.

Ang Dios sa gugma nihatag og 281 ka mga kanta, 
og ang tanan mahimong maka kanta ini. Ang tema 
sa kanta gipahiuyon sa lainlaing elemento sa awit 
bisan sa mubo nga kanta. Naay ballad, musical music, 
Christmas songs, dance music, Korean traditional 

music, kanta para sa mga bata, choirs, orchestra, intro 
songs og signature tunes para sa GCN programs. 

Ang Performing Arts Committee nagsugod og 
tanyag sa mga kanta sa gibanabanang 10,000 ka mga 
sanga og nakig ubang simbahan. Kon ilang i-click 
ang [Manmin Praise] sa website sa simbahan (www.
manmin.org) ang Manmin Praise Songs mahimong 
i-download. Dugang pa, ang programa sa GCN nga 
“Praises in My Heart” nag paila usab sa bag-ong mga 
kanta.

A ng Man m i n P ra ise  kant ahon a lang r a  sa 
kahimayaan sa Dios, og daghan ini ang nagpakita sa 
kanindot sa langitnong puloy-anan, New Jerusalem, 
og paglaom sa magtotoo. Ang mga kanta gihigugma 
sa mga miyembro og gikanta matag serbisyo og prayer 
meetings.

Ang poro og hinlo nga ‘Manmin Praise’ naghatod 
sa gugma sa Dios sa tanang miyembro sa Manmin sa 
tibuok kalibotan. Ang kanta naghatag nilag paglaom 
sa Langit og nag lempyo sa ilang dughan. Kon sila 
mokanta sa Manmin Praises, matandog kaayo sila og 
makabaton sa kalinaw, molayas ang kangitngit, og 
ilang ma eksperyensya ang gahom sa re-creation sama 
sa paghinulsol, kaayohan, og sulbaran sa problema.

Brother Victor Odiambo sa Nairobi Manmin 
Holiness Church sa Kenya niingon, “Ang Manmin 

Praises ni dugang og paglaom nako para sa Langit, 
og akong mabati ang dughan sa Dios, sa Ginoo, og 
sa magbalantay. Akong mahunahuna ang nindot 
nga Langit. Kon akong kantahon ang “Heart”, ang 
akong dughan moluag og ma usab ngadto sa maayong 
dughan nga mopasaylo.” 

Sister Waripan Noxen sa Chiang Rai Manmin 
Church, Thailand nga natawong bungol nanghimatuud 
sa iyang kaayohan, sa pag ingon, “Sa dihang nagdayeg 
ko sa, ‘Let Us Go Forth’, nisugod og kadungog ang 
akong tuo nga dalunggan, hangtod nga naabli kini! 
Maka dunggog nako.” 

Ang mga miyembro sa Manmin sa Nepal buot nga 
mokanta sa Manmin Praise sa Kinorean og nabuhat 
nila kini. Si Brother Haneul Waiba nisuwat sa Korean 
nga mga pagdayeg ngadto sa Nepales nga mga litra. 
Niingon siya nga, “Ang tanang mga lyrics sa Manmin 
Praise nipasabot nako sa dughan sa Dios og natandog 
ko pag ayo. Perming magtulo ang akong luha kada 
kanta kay ma grasyahan ko sa paghinulsol. Sa akong 
pagsugod og hubad sa Korean Manmin Praise ngadto 
sa Nepales, gipanalanginan ko sa Dios og bag-ong 
trabaho.”

Ang Manmin Praise gihubad og gipanghatag sa 
10 ka sinultian: English, Chinese, Japanese, Russian, 
Spanish, Tamil, Hindi, French, Tagalog og Thai.

Ika 7th Anniversary sa Manmin Praise,
Ang espesyal nga gasang Gihatag 
sa Manmin

Ang Hinlo og Bug-os nga Pagdayeg 
Mo Limpyo sa Dughan

Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee niwali sa ebanghelyo ni Hesu Kristo sa Israel sulod sa 3 katuig sugod niadtong Hulyo 2007. Pebrero 15, 2009 ang Dios nihatag sa nindot nga tono og lyrics sa 
kanta nga nitugot nga ang matag usa makabati sa tunob og gininhawa sa Ginoo didto sa Israel nga nagpabilin sa hangin, sa dahon sa mga sagbot, og bisan sa iladong mga bato. Ang kanta mao 
ang “Remembering of the Lord”, og pinaagi ining maong pagdayeg ang katawhan makahunahuna sa ministry sa Ginoo, sa kanhi nilang pagtoo, og mapuno ang ilang dughan sa gugma sa Dios.
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“Ang Diyos mismo ang naghatag sa kinabuhi og ginhawa sa tawo og sa tanang butang” (Buhat 17:25).
“Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya kay dinhi sa kalibotan wala nay laing ngalan nga gihatag sa Diyos ngadto sa katawhan nga 

maoy makaluwas kanato” (Buhat 4:12).

Ang Pulong sa Kinabuhi_Ang Siyam ka Bunga sa Espiritu Santo (4)2

Sa daghang panghitabo kon ma 
eksperyensya sa tawo ang kalipay o 
dili, kini nag depende kon sila mopailob 
o dili. Og ang resulta sa pag eskwela, 
trabaho, o negosyo dili usab manag 
pareho depende sa pailob sa tawo. 
Mao sad espirituwal. Kon gusto tang 
makadawat og tubag gikan sa Dios, 
ang bunga managlahi depende sa atong 
pailob. Atong tukion kining bunga sa 
pailob.

1. Ang bunga sa pailob nga wala 
magkinahanglan sa pulong nga 
‘pailob’

Ang pailob nga usa sa bunga sa 
Espiritu Santo mao ang pailob sa tanang 
butang. Kining maong pailob labaw sa 
pailob diha sa espirituwal nga gugmang 
nahisulat sa 1 Corinto 13.

Ang espirituwal nga pailob dili 
molungtad uban ang daotan, apan 
uban ang kamaayo. Gani, kon imong 
patuboon ang espirituwal nga pailob 
diha sa  imong dughan,  di l i  kana 
magsulay pa nga mopailob. Imong 
maangkon ang lapad nga dughan.

Pananglitan, kon ang batang bag-ong 
natawo hilantan, ang inahan mag antos 
og atiman sa bata. Tingali magluwaw 
pa siya og dili ganahan mokaon, apan 
dili na siya makahunahuna pa ini. Ang 
iya lang nga mamaayo ang iyang anak. 
Og kon ang hilanat sa bata mo arang, 
malipay kaayo siya, og sa gihapon dili 
makahunahuna sa iyang kaugalingon 
nga pag antos.

Ang espirituwal nga pailob susama 
ini. Tingali naay kalisdanan hangtod 
imong maabot ang tumong, ma personal 

man, o para sa imong pag hingpit, o 
para sa kahimayaan sa Dios. Makahulat 
ka uban ang pagtoo og gugma tungod 
kay nagtinguha ka sa bunga niana uban 
ang paglaom. Kini ang espirituwal 
nga pailob. Ining bungaha, dili kana 
magsulay pa nga magpailob, magpabilin 
kang kalmado nga walay bisan unsang 
hitabo nga makapa tay-og nimo.

2. Tulo ka klase sa espirituwal nga 
pailob

Una, atong gikinahanglan ang pailob 
aron mo porma sa atong dughan

Kon daghan ang daotan sa atong 
dughan, kuli  kitang maka pailob. 
Lucas 8:15 mabasa, “Apan ang mga 
binhi nga nahulog sa maayong yuta 
mao katong nakadungog sa mensahe 
og  k inas ingkas ing  nga  midawat 
og mituman niini og mapailubong 
nagpadayon hangtod nga namunga sila.” 

Kinahanglan nga kita molahutay 
og maningkamot aron mausab ang 
atong dughan sama sa maayong yuta. 
Aron mahingpit,  kinahanglan nga 
kita mosunod sa matuud pinaagi sa 
mainitong pag ampo uban sa pagpuasa 
sa tibuok dughan. Atong biyaan ang 
atong naandan nga gihigugma, og 
kon naay dili makaayo espirituwal, 
kinahanglan atong palayason.

Dili ta mohunong sa tungatunga o 
magsige lang og balikbalik pag sugod og 
sulay. Hangtod nga atong mapupo ang 
bunga sa kahingpit, ato gyod buhaton 
ang atong kinamaayohan uban ang pag 
kontrola sa kaugalingon og pagbuhat 
sa Pulong. Sama nga atong giibot ang 
sagbot uban sa iyang ugat, kinahanglan 
kita mag ampo og ang atong dughan 
mausab hangtod atong maibot ang ugat 
sa atong pagkatawhanong makasasala. 

Ang uban maghunahun nga sila naka 
palayas na pinaagi sa pag ampo, apan 
ila kining makita pagbalik nga naa 
pa gihapon sa ilang dughan. Og ang 
uban ma dismaya. Naa pa gyod kay 
makita nga bakak diha nimo hangtod 
imong maibot ang original nga ugat 
sa natural nga pagka makasasala, apan 
wala ni magpasabot nga wala kay 
kausbawan espirituwal. Kon mag panit 
ka og bombay, makakita ka gihapon 
og samang kolor ini. Apan kon imong 
ipadayon ang pag sige og panit, sa 
kataposan ang bombay mahurot. Mao 
usab sa natural nga pagka makasasala.

Ayaw og ka dismaya tungod kay wala 
pa nimo kini mapapahawa. Kinahanglan 
naa kay pailob hangtod sa kataposan 
og mopadayon sa pagsulay uban ang 
paglaom sa imong kabag ohan. Bisan og 
wala pay nakita nga bunga diha nimo, 
kon magpadayon ka og buhat sa maayo 

og matuud, dili ka kapoyon.
Kon imong tulion ang imong dughan 

ubang ang pagtoo sa ingon ini nga 
paagi, ang imong kalag molambo, mag 
maayo ang tanan diha nimo, og ikaw ma 
baskog.

Ika-2, atong gikinahanglan ang pailob 
para sa uban

Kon mag atubang ka og mga tawo nga 
naay lahing personalidad og edukasyon, 
mahimo ka nga dili komportabli. Gikan 
sa mga butang nga walay pulus ngadto 
sa seryoso nga mga butang, dili gyod 
manag tukma ang inyong hunahuna og 
posible nga ang kalinaw mabuak.

Og katong nanglantaw nga mahingpit 
mo konsiderar  sa  uban i s ip  mga 
bililhong anak sa Dios. Ilang sulayan 
ang pagtabang sa uban sa bisan unsang 
sitwasyon og klase sa tawo. Ining 
paagiha ilang ma mintenar ang kalinaw. 
Ilang permi sabton ang ubang tawo 
uban sa maayong dughan og molahutay 
samtang nagtinguha sa kaayohan sa 
uban. Bisan pag sila mobuhat og daotan, 
sabton niya kini. Og ang daotan balosan 
niya kini og kamaayo.

Mopailob sad ta kon magwali sa 
ebanghelyo o manambag, o magtudlo 
og mga trabahante sa simbahan aron mo 
buhat sa trabahoon para sa gingharian 
sa Dios. Ang kabag-ohan sa uban hinay 
bisan pag sila dugay nang nakakat-on 
sa matuud. Ato gyod silang iampo uban 
sa mga luha og kasub-anan. Kon ikaw 
magtanom og pailob sa ingon ani nga 
paagi, imo gyong madawat ang bunga 
pinasubay sa hustisya sa Dios.

Kon ikaw molahutay pag ampo uban 
sa mga luha para sa mga kalag hangtod 
nga sila mausab, imong maangkon 
ang lapad nga dughan aron sa pagbawi 
kanila. Imong maangkon ang awtoridad 
og gahom aron mabag-o ang daghang 
kalag. Og kon imong kontrolon ang 
imong kasingkasing og magtanom sa 
liso sa paglahutay bisan sa pasangil 
nga akusasyon, itugot sa Dios nga ikaw 
makapamupo sa bunga sa panalangin. 

Ika-3, atong gikinahanglan ang pailob 
sa atong pagpakig relasyon sa Dios

Kon mag ampo ka og naay pangayoon 
sa Dios, kinahanglan ang pailob aron 
madawat ang tubag. Marcos 11:24 
mabasa, “Tungod niini ingnon ko kamo 
nga bisag unsa ang inyong pangayoon 
diha sa pag ampo, tuohi nga madawat 
ninyo kini og mainyo gyod kini.”

Naay daghang saad sa Bibiya nga 
ang Dios motubag sa mga pag ampo 
sa Iyang mga anak. Apan sa daghang 
hitabo daghan ang dili makadawat sa 
tubag tungod kay dili igo ang ilang 

pailob.
Ang tawo mangayo sa dali nga tubag, 

apan ang Dios mahimong dili motubag 
diha dayon. Ang Dios motubag sa 
insaktong higayon tungod kay nahibaw 
Siya sa tanan.

Kon ang ilang hangyo sa pag ampo 
importante kaayo, ang Dios makatubag 
nila kon ang gidaghanon sa ilang pag 
ampo nipuno na. Ang mag-uuma naay 
pailob kon sila magtanom. Ila lang 
mapupo ang bunga human sa pipila ka 
simana o buwan, apan ang uban moabot 
og tuig aron kini makapamupo.

Kon  naa  gyod  t ay  pag too  nga 
madawat ang tubag, mag ampo ta og 
mopakita sa pagtoo hangtod ato na 
gyod madawat ang tubag isip bunga. 
Og kon kita niagi og pagsulay aron 
mabaid ang dughan o persikusyon sa 
atong Kristohanong kinabuhi, atong 
maangkon ang maayong bunga kon kita 
naay pailob.

Si Jose gibaligya ngadto sa Ehipto sa 
edad nga 17. Bisan pa og maayo siyang 
nag trabaho, gi akusahan gihapon siya 
og na preso. Nagsalig siya sa Dios og 
lig-on ang iyang pagtoo sa gugma sa 
Dios nga motabang niya sa saktong 
higayon. Ang Dios nanalangin niyang 
mahimong ikaduhang magmando sunod 
ni Paraon.

Ako modasig nimo nga daoga ang 
kadaogan sa paglantaw sa premyong 
langitnon pinaagi sa pagbuhat sa mga 
trabahoon sa Dios, bisan pa man og 
ikaw naa sa kalisdanan sa dili tataw 
nga rason (Santiago 1:2-4). Kanang 
maong pailob maoy mopatubo sa imong 
pagtoo og mo palapad og mo palawum 
sa imong dughan aron ikaw mahimong 
hamtong. Imong ma eksperyensya ang 
mga grasya og tubag sa Dios nga Iyang 
gisaad kon ikaw kompletong mo abot sa 
pagpailob (Hebreo 10:36).

Mahal nga kaigsoonan diha ni Kristo, 
ang Dios nihulat sa liboan katuig sama 
sa usa kaadlaw aron makabaton og 
tinuod nga mga anak og Iyang giantos 
ang sakit sa paghatag sa Iyang bugtong 
Anak para nato. Si Hesus nilahutay 
usab sa pag antos didto sa krus, og ang 
Espiritu Santo nibati sa dili maasoy nga 
pag agulo panahon sa human cultivation. 
Ako mo awhag nimo sa pagpalambo 
sa kompleto nga pailob pinaagi sa pag 
hinumdum ining maong gugma sa Dios.

Sa pagtuman ini, ako mag ampo 
s a  n g a l a n  s a  G i n o o  n g a  i k a w 
makabaton sa bunga sa panalangin 
sa imong langitnong puloy-anan og 
magmalipayon usab sa pagpamupo sa 
tinuod nga kalipay ining kalibotana 
(Salmo 126:5-6).

Ang Bunga sa Pailob

“Apan ang Espiritu naghatag 
sa gugma, kalipay, kalinaw, 
pailob, kaluoy, kaayo, pagka 

maminatud-on, pagka 
mapaubsanon og pagka 

mapinugnganon sa kaugalingon, 
kining mga butanga wala 

mahisupak sa bisan unsang 
balaod” (Galacia 5:22-23).

Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee

●●●
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Ang Hari sa Ehipto nag atubang sa mga katalagman 
tungod sa iyang usab usab nga batasan. Sa kataposan 
siya og ang iyang mga sundalo nangamatay sa Pulang 
Dagat. Tungod sa iyang gahi nga dughan bisan og iyang 
nakita ang lihok sa Dios, wala siya mahadlok sa Dios og 
wala niya tumana ang mga saad nga iyang gihimo ngadto 
ni Moises nga maoy nagdala sa kabubut-on sa Dios.

◆◆◆

Daghang tawo moingon nga nagtoo sila sa Dios pinaagi 
sa pagsaksi sa mga kahibulongan nga lihok sa Dios, apan 
wala sila magpakita og lihok nga angayan sa ilang pagtoo 
sa Dios. Kay kon sila tinuod nga naay kahadlok sa Dios, 
ilang tininuod nga palayason ang daotan og mobuhat 
sa maayo (Panultihon 8:13). Unya ilang maangkon ang 
hingpit nga pagtoo sa walay pag usab usab bisan sa unsa 
pa nga klase sa pagsulay.

Sa Buhat 5, si Ananias og Sapphira nihimo og panaad 
sa pagbaligya sa ilang kabtangan og ihatag nila kini sa 
Dios, apan tungod sa kahangol sa kwarta wala nila ihatag 
ang tanan, ang uban gihatag apan ang uban ila usab nga 
gihiposan. Sa pagbadlong ni Pedro nila, diha dayon sila 
namatay. 

◆◆◆

Mao nga, kon ikaw nanaad sa Dios imo gyod ning 
tumanon. Og dili nimo dugayon, imo gyod buhaton ang imong 
saad bisan kini sakit og dili na mabalik pa, dili kay ‘sa maayo 
para sa daotan’, o sa ‘daotan para sa maayo’ (Deuteronomio 
23:21-23; Salmo 15:4; Levitico 27:10; Ecclesiastes 5:6). 
Kining mga bersekuloha nagpakita nga ang Dios masilag sa 
mausab-usabong hunahuna. Ato gyod buhaton ang atong 
gisaad sa Dios, tumanon dayon og aron atong mapahimuslan 
ang grasya nga Iyang giandam para nato.

Sa wala pa siya mahimong hari, si Saul mapaubsanon 
ni propeta Samuel. Sa dihang iyang naangkon ang trono 
maulawon kaayo siya og nagtago pa gani. Apan kadugayan, 
nahimo siyang arogante. Nag antos siya sa daotang espiritu 
og nisangpot sa miserableng kamatayon (Panultihon 15:10; 
16:18).

◆◆◆

Sama niya, ang ubang tawong mapaubsanon og nagsilbi 
sa uban mausab ang kinaiya kon kini mahatagan og taas 
nga posisyon og katungod. Kon naay dili mosibo sa ilang 
hunahuna, mo supak dayon. Tingali momando pa sa uban. 
Sa una moingon, ‘Pasalamat na kaayo ko nga nahatagan 
ining dakong oportunidad!’ Apan karon mo reklamo na, 
moingon, ‘Nganong ako man? Wala bay lain nga makahimo 
ani?’ Kinahanglan imong susihon kon naa kabay hunahuna 
nga sama ini, og pagpaubos pagbalik.

Si Judas Escariot nibaligya ni Hesus ngadto sa 
kadagkoan tungod kay para niya ang iyang pagsigi og 
sunod ni Hesus wala siyay benipisyo nga makuha og dili 
kini mosibo sa iyang hunahuna. Siya mismo nahibaw sa 
ministry ni Hesus, apan wala niya tulia ang iyang dughan. 
Sa kataposan, nagpakamatay siya og naka angkon sa 
miserableng kamatayon (Buhat 1:18).

◆◆◆

Ang mga anak sa Dios nga nakadawat sa Espiritu Santo 
magpadayon gyod sa pag ampo, magtuli sa dughan og 
makig hinabi permi sa Dios. Og makatoo sila sa matag 
Pulong sa Dios ubos sa insperasyon sa Espiritu Santo. 
Ang Dios nakakita sa matag lihok og binuhatan. Mao nga 
kon kita puno sa Espiritu Santo og maghalad sa kahumot 
sa atong gidesisyon sa atong dughan ang tubag og grasya 
atong madawat.

◈ Si Paraon ni balikbalik pagbuak sa mga saad bisan 
   siya nakasaksi sa lihok sa Dios

◈ Si Ananias og Sapphira wala motuman sa ilang saad 
   tungod sa kahangol sa kwarta

◈ Si Saul nahimong aroganti human nga siya nahimong hari

◈ Si Judas Escariot nausab tungod kay ang mga butang dili 
   mosibo sa iyang hunahuna og dili siya maka benepisyo
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Si haring Asa nahigugma pag ayo sa Dios og gipanguha 
ang mga idolo sa iyang nasod. Iya pa ganing gipapahawa 
ang iyang inahan sa posisyon isip rayna, tungod sa mga 
imahe nga iyang gibuhat (Ashera). Naglaom ra siya sa 
Dios, apan kadugayan nilaom siya sa tawo. Niadto siya sa 
doktor sa dihang naa siyay sakit sa tiil og namatay gyod 
siya human sa 2 katuig (2 Cronicas 14-16). Gihatagan siya 
sa Dios og higayon nga maghinulsol sulod sa 2 katuig apan 
wala gyod siya mobalik. Mao nga ang Dios dili na maka 
protekta niya.

◆◆◆

Kon ang imong determinasyon mausab palayo sa Dios og 
mobalik sa kalibotanhong butang, magkasakit ka og mag 
atubang og mga problema. Ang Dios dili na maka protekta 
nimo. Kon mag atubang ka og problema nga imposibleng 
sulbaron, imong toohan ang Dios Magbubuhat og salig Niya 
lamang. Og ilhon sa Dios ang imong pagtoo og hatagan ka 
Niya sa tubag.

Si Joab dako kaayog gikatabang ni Haring David og 
nipalig-on pa gani sa nasod. Apan, naghinangol siya sa 
iyang motibo batok sa kabubut-on ni David. Mao nga iyang 
gibutang si David sa dilikadong sitwasyon, gipaon niya kini 
sa pag pakig sangka (2 Samuel 3:27-39). Sa kataposan si 
Joab nisupak og namatay.

◆◆◆

Kon mobiya sa pagtoo nga naghalad na unta alang sa 
gingharian sa Dios, ang iyang langitnong ganti mahanaw. 
Labaw’ng dilikado, lisod na para anang tawhana nga 
maka angkon sa kaluwasan. Kon ang imong katungdanan 
imong gibuhat apan walay sinseridad, o kon naglisod kana 
og buhat sa trabahoon nga gihatag sa Dios nimo, kini 
nagpasabot nga ang imong dughan posibleng nausab. 
Mao nga magmatinud-anon gyod kang mo lihok sa walay 
pag usab-usab samtang ikaw naa sa maong katungdanan 
hangtod nga mobalik ang Ginoo (1 Corinto 15:58; 
Gipadayag 3:11).

◈ Si Haring Asa nagsalig sa Dios apan kadugayan siya
   nausab og nisalig sa tawo

◈ Bisan siya madapigon, si Joab mabudhion nga 
   misunod sa iyang gusto og kabubut-on 
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Ang kinaiya sa Dios dili mausab og siya kasaligan; tungod kay ang Dios matinud-anon 
(Santiago 1:17; Deuteronomio 7:9; Numeros 23:19). Sa laing bahin, daling mausab ang 
plano og hunahuna sa mga tawo. Tungod kay naa ang pagkalimbongan diha sa dughan, mo 
ngadto mo ngari aron lang mangita sa ilang kaugalingong binipisyo. Ang naay ingon ini sa 
pagkamausabong dughan, kuli kaniya nga maka eksperyensya sa lihok sa Dios uban ang 
pagtoo. Tinuod siya makadawat sa grasya sa Dios, apan mahimong iya ra dayon kalimtan 
ang maong grasya og dili mo usbaw ang espirituwal nga pagtubo. Gani mahimo pang 
lisod nga siya maluwas. Mao nga, ato gyod hinumduman ang Panultihon 4:23 “Ang imong 
hunahuna maoy tinubdan sa kinabuhi busa bantayi ingon nga bililhon mong bahandi.”

Usab-usab 
nga Dughan
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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 Jaebhong Uhm
2-735-1423

Bataan Manmin Holiness 
Church

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

Isabela Manmin Holiness 
Church

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

Cavite Manmin Holiness
Church

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

Imus Manmin Holiness 
Church 

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

Cebu Manmin Holiness 
Church 

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

Davao Manmin Holiness 
Church

301 Ilang Ilang St. Flores 
Village, Bangkal, Davao City, 
Pilipinas
Pastor Kathryn Kim
0908-635-2714
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Ang akong ginikanan mga maest ro. Human 
manganak sa unang bata, gusto pa nila nga masundan, 
apan wala.

Ang akong mama niapil sa revival meeting sa 
Masan Manmin Church. Nahatagan siya og pagtoo 
nga makadawat sa tubag gikan sa Dios kon makahikap 
siya sa bisti sa preacher nga si Dr. Jaerock Lee. Iya 
kining gihimo uban sa pagtoo og sa iyang gitoohan, 
nimabdos siya nako.

Disyembre 1997, nibalhin mi sa Gumi og nagsugod 
og tambong sa Gumi Manmin Church. Niadtong 12th 
grader ko, nag antos ko sa atopic dermatitis, apan 
naayo sa pag ampo ni Dr. Lee og sa Muan Sweet 
Water.

Apan tungod kay nagtubo ko, permi kong magduka 
sa simbahan og sa Daniel Prayer Meeting. Permi 
ko badlongon sa akong mama. Akong nabati nga 
estrikto kaayo ang Dios og iya kong pahimoon sa 
butang nga lisod para nako. Wala koy kasiguroan 
sa kaluwasan. Human sa College Scholastic Ability 
Test, nabalaka ko sa akong kaugmaon. Wala koy mga 
plano og ang tanan walay klaro. Labaw sa tanan, kay 
wala may kasiguroan sa kaluwasan nabalaka kaayo 
ko. Nagdahom ko nga akong matagboan ang akong 
Dios kon mosulod sa seminaryo. Nagpuasa ko og 3 
kaadlaw uban sa pag ampo ngadto sa Dios og nisulod 
sa Alliance Holiness Theological Seminary.

◆◆◆

Pag 2007, human sa pagsulod sa seminaryo, 
naghalad nasad ko og 3 kaadlaw’ng puasa og pag 
ampo sa 7 ka higayon og akong gipalayo ang akong 
kaugalingon sa kalibotanhong butang. Akong 
nakat-onan ang Pulong sa Dios og nahunahuna 
ang kamaayo og gugma sa Dios Amahan pinaagi 
sa mga magtutudlo. Og akong nabati nga ang Dios 
akong maayong Amahan. Samtang maminaw sa 

klase matandog kaayo ko nga moadto sa kasilyas og 
mohilak. Nakadawat ko og grand prize og kaduha nga 
nakadawat sad ko og golden prize sa Alliance Holiness 
Theological Seminary Preaching Competition.

Disyembre 2012, akong nahunahuna nga daghan 
pa kaayo ko og kuwang isip pastor og dili gani ko 
angayan. Naghinulsol ko uban sa pagpuasa nga akong 
gihalad sulod sa 3 ka adlaw aron mahimong tinuod 
nga pastor. Naningkamot ko nga ma sangkap sa 
Pulong sa Dios.

Septembre 2014, naay pastor niingon nako nga ang 
Daejon Manmin Church maoy kalipay sa Senyor 
Pastor pinaagi sa pag adto sa final sa Bible Verse Quiz 
Contest. Ako ning gipangandaman sigun sa sugyot 
ni Pastor Jesu Choi sa Gumi Manmin Church. Apan 
dili gyod ko makaabot sa ‘finals’. Tungod ini ako ning 
gihimong tumong. Naka siguro sad ko nga akong 
maabot ang dughan sa espiritu samtang nangandam 
ini tungod kay akong mahulipan ang akong mga 
kuwang sama sa minus og determinasyon, dili 
mapailubon og kuwang sa pagka matinud-anon.

Ni resulta, pag Septembre 2015 nakaabot ko sa final 
round sa Bible Quiz Contest. Gigiyahan ko sa Dios 
aron akong mapuno ang akong mga kulang, mabalaan 
ang dughan og matuman ang akong katungdanan. 
Ining dakong grasya sa Dios, napanalanginan ko nga 
matuman ang dughan sa espiritu niadtong Disyembre 
2015.

Ako asistant pastor sa Gumi Manmin Church. 
Nagsilbi ko sa Young Adults’ Mission og Students’ 
Sunday School isip guidance pastor. Ang akong 
tanang pamilya trabahanti sa simbahan og malipayon 
sa Kristohanong kinabuhi uban sa paglaom sa New 
Jerusalem. Akong pasalamatan og himayaon ang Dios 
nga nigiya nako sa bililhong paagi og aron mahimong 
tinuod nga pastor.

Pag Oktobre 2010 na aksidente 
ko og na koma. Nakamata ko 
human sa 6 ka bulan. Gitambalan 
ko sulod sa 1 katuig og 3 ka bulan 
og nakagawas sa hospital. Apan 
ang resulta naghatag nako og 
daghan nga sakit sama sa diabetes, 
anemia og high blood. Nag inom 
ko og tambal og nagsalig nalang 
sa midikal. Apan naa gihapon sa 
kasakit og dili maka lakaw og 
maka barog og dugay og dili maka 
kaon og tarong. Nidaot gyod ko 
gikan sa 86kg nahimong 40kg.

Marso 8,  2015 Domingo sa 
buntag. Usa sa akong silingan 

niingon nga mangadto mi sa ilang 
simbahan kay naay handkerchief 
meeting didto (Buhat 19:11-12). 
Niingon siya nga maayo ko kon 
makadawat og pag ampo didto. Sa 
taphaw nga paglaom, niadto ko sa 
Nairobi Manmin Holiness Church 
bisan masakiton kaayo ko. Pag 
sulod nako sa simbahan, hayag 
og dayag kaayo. Naay nindot nga 
nilukop sa lugar og ang mga tawo 
malipayon.

Sa wala pa ang miting si Bishop 
Dr. Myongho Cheong niingon nga 
maghinulsol mi sa dili pa modawat 
sa pag ampo. Naghinulsol ko 

tungod sa akong taas nga garbo. 
Unya si Dr. Cheong nipasabot 
namo sa panyo nga inampoan 
ni Dr. Jaerock Lee og ni awhag 
nga modawat mi sa pag ampo 
pinaagi sa pagtoo. Pag ampo niya 
ang akong lawas niinit og nihilak 
ko. Ang akong sakit nawala og 
nakabaton ko og kusog gikan sa 
taas.

Karon maayo na ang kondisyon 
sa akong lawas og baskog na. 
Akong pasalamatan ang Ginoo nga 
nipalingkawas nako sa sakit og 
nihatag sa malipayong kinabuhi. 
Halleluyah!

▲ Pastor Dahee Lee (wala, ubos); iyang amahan 
Elder Seokcheol Lee, Vice President sa Men’s 
Mission og Financial Director sa Students’ Sunday 
School; iyang inahan Senyor Deconesa Jaenam 
Jeon, Manager sa Women’s Mission og President 
sa Senior Deaconesses’ Association; og iyang 
igsoon Deconesa Jihee Lee, Small Group Leader 
og trabahante sa GCN

Uban sa mga leder sa Young Adults’ Mission 
og Students’ Sunday School

“Naayo Ko sa Akong Sakit Pinaagi 
sa Pag-ampo sa Panyo”

Sister Regina Nyambura, 44 anyos, Nairobi Manmin Holiness Church, Kenya

“Salamat Ginoo sa Imong Paggiya Nako 
Aron Mahimong Tinuod nga Pastor”

Pastor Dahee Lee, 29 anyos, Gumi Manmin Church, South Korea


