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Ang Tinuod nga Biblikal nga Pagpamuhat nag 
Laraw sa Talan-awon sa Human Cultivation

‘My Chosen Servant Jacob, Descendant og Abraham My Friend’

Oktobre 2015, nahiling nga naa koy 
kanser sa tiyan og 3rd stage na kini og 
gi operahan. Ang doktor niingon nga 
hatagan ko og cancer treatment, apan 
gidani ko sa akong anak Decono Young 
Ju og sa iyang asawa si Deconesa 
Eunjung Kim nga mosalig sa Dios.

Katoliko ko sulod na sa 55 katuig 
apan aron maayo sa Manmin Central 
Church, diin naay mga kaayohang 
nangahitabo, nibalhin ko gikan sa 
Pusan ngadto sa balay sa akong anak 

sa Seoul uban sa akong bana Brother 
Hakyung Ju.

Na grasyahan ko sa pagtan-aw sa 
mga sermon, panghimatuud, og mga 
praise programs sa GCN. Labi na gyod 
sa pagpaminaw sa mga mensahe ni 
Dr. Jaerock Lee adlaw og gabii uban 
sa akong bana og nidawat sa iyang 
pag ampo uban sa pagtoo. Ang akong 
kondisyon niusbaw matag adlaw og 
karon maayo nako mokaon og wala nay 
gipamati.

Dugay nakong naay degenerative 
arthritis og osteoporosis, nga maoy 
h inungdan nga t unga ra sa akong 
lapalapa sa tiil ang modapat sa yuta. 
Mag kaangkaang ko maglakaw mura 
og penguin. 

Ang test result nipakita nga sobra 
sa 90% sa akong car t i lage nadaot 
na og ang akong doktor niingon nga 

wala nay laing pang paagi apan ang 
artificial joint surgery. Disyembre 25, 
akong nadawat ang pag ampo ni Senyor 
Pastor, og pagka human naminaw ko 
sa iyang mensahe, motambong sa mga 
serbisyo og mga miting sa Manmin. 
Naghinulsol ko pag ayo nga wala 
magpakabuhi sa Pulong sa Dios.

Enero 16, 2016, nag lingkod ko. Ang 
akong umagad nahibulong og kalit nga 
niingon, “Ma, murag tul-id na imong 
bagtak!” Akong giwalis ang akong 
sayal og gitan-aw nako ang akong 
bagtak. Tul-id na! Nibarog ko og, ang 
akong lapalapa kompletong nidapat 
sa yuta. Tarong nakong molakaw. Sa 
akong pagsigi og dawat sa pag ampo 
ni Senyor Pastor, nagkaayo ang akong 
nilaktan. Og human nga nakadawat sa 
pag ampo niadtong Marso 20, maka 
lakaw nako og paspas. Halleluyah!

“Ang Akong 
Balikong Bagtak 
Natul-id!”
Sister Uichun Yun, 71 anyos, 
Parish 32, Manmin Central Church

Ang ika-2 biblical f igure series ni Dr. 
Jaerock Lee My Chosen Servant Jacob, 
Descendant of Abraham My Friend gi publisar 
niadtong Abril 17, 2016 og kini halinon. 
Nagsunod sa Abraham the Friend of God, 
kining maong libro gihigugma sa daghang 
magbabasa og nag una sa mga bestsellers 
matag simana sa relihoyosong mga libro sa 
Kyobo Book Center.

Nganong gipili man sa Dios si Jacob, ang 
limbongan, isip amahan sa nasod sa Israel? 
Si Jacob og ang iyang 12 ka mga anak maoy 
nag padayon sa kagikan ni Abraham, ang 
amahan sa pagtoo. Sa ilang kinabuhi anaa ang 
dughan sa Dios nga nipili nila tungod kay Iya 
silang gihigugma og ni hashas nila aron sila 
mahatagan sa mga panalangin.

Kining maong libro naay duha ka bahin 
og naglakip sa 13 ka kapitulo. Nagsugod ni 
Jacob nga mitungha nga nag gunit sa tikod sa 
iyang maguwang nga si Isau. Nagpadayon sa 
pag asoy sa iyang kinabuhi sama sa iyang pag 
ilog sa natawhang katungod sa unang anak og 
nagpadayon sa kagikan ni Abraham. Dugang 

pa, kini nag asoy nganong nailog diha ni Esau, 
ang natawhang katungod sa iyang pagka unang 
anak; Nganong si Judah, ang ika upat nga 
anak ni Jacob, ang nakadawat sa panalangin 
sa unang anak nga si Reuben unta og nganong 
si Joseph gibaligya ngadto sa Ehipto isip 
sulogoon.

Kining libroha nag asoy sa espirituwal nga 
pasabot sa mga ngan sa 12 ka mga anak ni 
Jacob og sa 12 ka tribu sa Israel. Gipasabot 
dinhi ang kalabotan sa usag usa; sa pasabot 
og sa ilang matag sukdanan sa pagtoo, ang 
kalahian sa 12 ka mga anak ni Jacob og sa 12 
ka tribu sa Israel, og ang kalahian sa 12 ka 
disipulo ni Hesus og ang 12 ka apostoles sa 
Ginoo.

Kining libroha naghulagway sa gugma 
sa Dios Trinidad nga gihikyad na panahon 
sa Daang Testamento og mopadayon pag 
padayag hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Kini 
makatabang sa magbabasa sa paghunahuna 
sa gugma sa matinud anong Dios ngadto sa 
katawhan og modasig nila sa pagdali ngadto sa 
New Jerusalem isip mga kaliwat ni Abraham.
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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 (7)2

Karon atong tugkaron ang bunga 
sa pagka maminatud-on, nga usa sa 
bunga sa Espiritu Santo, og unsa kini 
kalahi sa pagka maminatud-on sa mga 
kalibotanhong tawo. Katong espirituwal 
nga maminatud-on bahandi sa gingharian 
sa Dios og sila mangalisngaw sa kahumot.

1. Ang pagka maminatud-on mao 
ang pagbuhat sa labaw pa sa gisalig 
diha nato

Dili ta maka ingon nga ang trabahante 
matinud-anon kon iyang gibuhat ang 
angay niyang buhaton tungod kay siya 
gibayran. Mahimo tang moingon nga 
iyang gibuhat ang iyang trabaho og tarong, 
apan dili ta makaingon nga siya matinud-
anon nga nagbuhat kay kini binayran man. 
Katong nagbuhat og labaw pa sa binayran 
ang atong mailang matinud-anon.

Kining mga trabahantiha dili molihok 
nga naay pagduhaduha o maghunahuna 
nga mobuhat lang sigun sa gibayran. 
Naa silay tinguha gikan sa dughan nga 
mabuhat ang ilang buluhaton uban ang 
ilang dughan, hunahuna, og kalag, sa 
walay pag kwenta sa panahon og kwarta.

Sa kaso ni Moises, iyang gitahan ang 
iyang kinabuhi sa dihang siya nag ampo 
para sa mga anak sa Israel nga nakahimo 
og sala. “Mibalik si Moises ngadto sa 
Ginoo og miingon, ‘Pagka makalilisang 
gyod sa sala nga nahimo niining mga 
tawhana! Naghimo sila og diosdios nga 
bulawan aron ilang simbahon. Apan 
pasayloa intawon sila sa ilang mga sala 
kon dili ka maka pasaylo kanila papasa sa 
imong listahan ang akong ngalan’” (Exodu 
32:31-32).

Ang katungdanan ni Moises mao ang 

pag pagawas sa mga tawo sa Ehipto. 
Sa dihang iya kining natuman iyang 
naangkon ang dughan sa Dios og nigiya 
sa mga tawo sa tanan niyang gugma og 
tinguha. Mao nga, sa dihang nagpakasala 
ang mga tawo, iyang nabati nga samang 
siya ang nakasala, og gusto niyang akohon 
ang responsibilidad.

Mao usab kang Apostol Pablo. Roma 
9:3 mabasa, “Alang sa akong kaigsoonan-
mga isigka Judio. Tungod nila, mahimo 
nga tunglohon ako sa Dios og mahimulag 
kang Kristo.” Katong mga maminatud-
on dili lang moingon nga, “Sakto na ang 
akong nabuhat,” apan sila molihok uban 
ang dughan. 

2. Maminatud-on kon ang usa motuli 
sa iyang dughan og matinud anong 
mosunod sa matuud 

Pananglitan naay moapil og ‘gang’ og 
iyang gipahinungod ang iyang kinabuhi 
sa nagdumala sa maong grupo. Ilhon ba 
sa Dios ang iyang pagka maminatud-
on? Klaro nga dili! Ang Dios moila lang 
sa atong pagka maminatud-on kon kita 
matinud-anon sa maayo og matuud. Ang 
pinaka importanteng butang sa pagka 
maminatud-on diha sa matuud mao ang 
pagtuli sa dughan.

Gipadayag 2:10 “Pagmatinumanon 
hangtod sa kamatayon og ihatag ko kanimo 
ang korona sa kinabuhi.” Dinhi ang 
pagmatinumanon hangtod sa kamatayon 
wala lang magpasabot nga magkugi ta 
og mag matinumanon hangtod mamatay 
ang atong pisikal. Kini nagpasabot nga 
atong sulayan ang pagtuman sa Pulong sa 
Dios diha sa 66 ka mga libro sa Bibliya 
sa tibuok natong kinabuhi. Sa giingon ni 
Pablo ‘magpakamatay ko matag adlaw,’ 
atong patyon ang atong pagka tawhanon 
og magpakabalaan.  Kini  mao ang 
espirituwal nga pagka maminatud-on.

Buot sa Dios nga kita mahimong 
balaan. Kinahanglan ato ning hunahunaon 
puntoha og maningkamot sa pagtuli sa 
atong dughan. Bisan pag unsay atong 
katungdanan karon, mag maminatud-on 
gyod ta samtang nagkab-ot nga mabalaan. 

Kon moabot ang mga kalisdanan o mga 
pagsulay sa dughan, dili gyod ta mo atras 
sa atong bililhong katungdanan. Sa laing 
bahin kon dili mo motuli sa inyong dughan 
og kon ikaw mag atubang na og mga 
kalisdanan, dili mo mahuptan ang imong 
dughan. Imo nalang unya biyaan ang 
relasyon sa pagsalig sa Dios og mobiya sa 
katungdanan.

Aron maangkon ang pagka maminatud-
on nga giila sa Dios, atong pangitaon ang 
espirituwal nga pagka maminatud-on, nga 
nagpasabot sa pagtuli sa atong dughan. 
Ang pagtuli sa dughan gikinahanglan sa 

mga anak sa Dios nga nakaangkon na 
sa kaluwasan. Kon atong palayason ang 
mga sala og tumanon ang atong mga 
katungdanan uban sa balaang dughan, mas 
makaangkon pa ta og daghang mga bunga 
kaysa pagpuno ini sa unodnong hunahuna.

Pananglitan naligo ka sa singot sa pag 
trabaho tibuok Domingo. Apan wala 
kay kalinaw ngadto sa ubang tawo. Kon 
nagsilbi ka sa simbahan samtang nag 
reklamo og nasuko, ang imong mga ganti 
nabawasan. Apan kung nagsilbi ka sa 
simbahan uban ang kamaayo og gugma 
sa pakigdait sa uban, ang imong tanang 
buhat mangalisngaw sa kahumot og kini 
dawaton sa Dios og ang imong matag 
binuhatan mahimong ganti.

3.  Ang pagka maminatud-on 
magapamuhat pinasubay sa kabubut-
on sa master

Pananglitan ang master niingon sa 
trabahanti nga mag trabaho siya sulod sa 
balay, apan didto diay siya mag trabaho 
sa uma tibuok adlaw. Wala siya motuman 
sa sugo sa iyang master, og kini tungod 
kay ang gusto sa master lahi sa iyang 
kaugalingong ideya. Bisan pag nag 
trabaho siya pag-ayo, dili siya matinud-
anong trabahanti. Iya ra gisunod ang 
iyang kauglingong hunahuna og gusto, og 
mahimong iyang supakon ang kabubut-on 
sa iyang master bisan unsang orasa.

Sa simbahan, kinahanglan matinud-
anon tang mobuhat pinasubay sa dughan 
sa Dios. Mag matinud anon tang mosabot 
sa dughan sa mga labaw nato pinaagi sa 
espirituwal nga pamaagi og sa pagtahod 
nila. Kay bisan pag mag trabaho ta pag ayo 
sa atong mga katungdanan, kon ato ning 
buhaton sigun ra sa atong gusto, dili ta 
makahatag og kaluag sa dughan sa master.

S a  B i b l i y a  a t o n g  m a b a s a  a n g 
mahitungod ni Joab. Kaliwat siya ni 
Haring David og heneral sa mga sundalo. 
Si Joab kauban ni David sa tanang 
dilikado samtang gigukod siya ni Haring 
Saul. Maalamon siya og isog. Nagsilbi 
siya pag ayo ni David apan si David dili 
komportabli niya. Tungod kay ang iyang 
serbisyo dili gikan sa dughan. Si Joab wala 
magduhaduha sa pagtamay ni David sa 
dihang iyang buot maangkon ang iyang 
tumong. Tungod kay maka binipisyo man 
siya, iyang gisupak si David. Sa kataposan, 
si Joab ni rebelde batok ni Haring 
Solomom, anak ni David, og namatay.

Kon kita magbuhat para sa Dios, ang 
pinaka importanteng butang dili kon 
giunsa nato pagbuhat pag ayo, apan kon 
ato ba gisunod ang kabubut-on sa Dios 
o wala. Kon kita molihok sa simbahan, 
atong unang sundon ang atong leder sa dili 
pa ang atong kaugalingong ideya. Kini ang 

tinuod nga pagka maminatud-on.

4. Ang pagka matinud-anon ngadto 
sa matag usa sa tanang aspeto pagka 
maminatud-on usab 

Numeros 12:7, ang Dios miingon 
mahitungod kang Moises, “…Siya 
matinud-anon kanako.” Ang pagka 
maminatud-on alang sa Dios mao ang 
pagka matinud-anon sa tanang aspeto lakip 
na sa matag usa. Sa simbahan, kon naa tay 
daghang katungdanan ato gihapon buhaton 
ang atong mga responsibilidad. Og bisan 
wala tay katungdanan sa simbahan, ato 
gihapong katungod ang pag tungha kon 
gikinahanglan isip miyembro.

Dili lang sa simbahan apan bisan sa 
trabaho, o sa eskwelahan, ang matag usa 
naay katungdanan. Ang pagka maminatud-
on sa Dios, mao ang pagka matinumanon 
isip anak sa Dios, ma leder kaman o ma 
miyembro sa simbahan, o sa pamilya, o sa 
trabahoan o eskwelahan. Dili lang sa usa 
o duha ka katungdanan apan magmatinud-
anon sa tanang aspeto.

Kay ato mang palayason ang pagka 
unodnon og mabag-o ngadto sa espiritu, 
dili lisod ang pag matinud-anon sa tanang 
aspeto. Bisan og mobutang lang ta og 
gamayng higayon, sigurado nga kita 
makapamupo sa bunga kon kita magtanom 
diha sa espiritu. Og katong nausab diha 
sa espiritu mo una sa pag pangita alang sa 
binipisyo sa uban og mo hunahuna sa uban 
sa dili pa ang iyang kaugalingon.

Ang  usa  ka t awo  naay  duha  ka 
responsibilidad sa duha ka managlaing 
grupo. Kon dili siya maka tungha sa usa 
ka grupo, maningkamot siya pag tabang 
sa laing paagi uban sa matinud anong 
dughan. Mahimo tang matinud-anon sa 
Dios og makig dait sa tanan kon naa nato 
ang kamaayo.

Mga kaigsoonan diha ni Kristo, ang 
rason nganong kinahanglan makaangkon 
ta  sa  bunga sa  Espir i tu  Santo og 
magminatud-ong mobuhat hangtod sa 
kamatayon human nga kita nakadawat 
sa Espiritu Santo isip gasa, aron kita 
makagiya sa daghang tawo ngadto sa 
Ginoo nga nibayad sa Iyang dugo, aron 
maabli ang dalan sa kaluwasan. Salmo 
101:6 nag ingon, “Ikalipay ko kadtong 
matinumanon sa Dios og papuy-on ko 
sila sa akong palasyo, kadtong dili gayod 
manglimbong maoy mag alagad kanako.” 
Mo awhag ko ninyo sa pag angkon sa 
bunga sa pagka maminatud-on diha sa 
dughan og mag bansay sa gugma sa 
Ginoo. Pinaagi ini, ako mag ampo sa 
ngalan sa Ginoo nga ikaw makapuyo sa 
nindot nga puloy-anan sa langit, ang New 
Jerusalem.

Bunga sa Pagka Maminatud-on

“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 ginhawa sa kinabuhi nga Iyang gihuyop 
ngadto sa unang tawo nga mao si Adan maoy 
sukarang gahom sa Dios nga mopatim-aw sa 
lihok sa kinabuhi.

Sa wala pa ang pagpamuhat, diha na ang Dios sa 
porma nga kahayag nga nagdalag tingog (Juan 1:1; 1 
Juan 1:5).

Kining original nga kahayag naglakip sa Iyang 
walay kinutubang gahom og kaalam. Kining maong 
gahom diha sa original nga kahayag nagapamuhat 
isip ‘ginhawa sa kinabuhi.’ Ang Dios nibuhat ni Adan 
gikan sa yuta og gihuypan Niya kini sa ‘gininhawa 
nga naghatag og kinabuhi’. Og ang tawo nakabaton 
og kinabuhi (Geneses 2:7). Atong makita ang gamit 
ining maong ‘gininhawa sa kinabuhi’ diha sa Bibliya. 
Ang Dios mibutang og kusog sa ugang bukog, 
gipatubo pagbalik ang unod, og gitabonan sa panit 
(Ezequiel 37:10). Og sa Iyang pagbutang sa ‘ginhawa’ 
nila, ang ugang bukog nahimong maayong sundalo. 
Kining maong ‘gininhawa sa kinabuhi’ mao usab 
ang nagapamuhat sa dihang ang duha ka mga saksi 
sa Gipadayag 11:11 namatay nga marter higayon sa 7 
Year Great Tribulation og mibalik pagkabuhi.

Ang nahibilin sa gininhawa sa kinabuhi diha 
ni Adan nga kinsa nakasala, mao ang liso sa 
kinabuhi og sama kini sa gamayng liso.  

P i n a s u b ay  s a  P u lo ng  s a  D io s ,  s i  Ad a n 
nagmabungahon. Nakabaton siya og daghang anak. 
Ang ginhawa sa kinabuhi nga gihuyop sa Dios ngadto 
ni Adan awtomatik nga nasunod sa mga anak ni Adan 
nga gianak didto sa Garden of Eden.

Apan ang sitwasyon nausab human nga siya 
nakasala pinaagi sa pagkaon sa gidili nga bunga sa 
kahoy sa kaalam sa maayo og daotan. Gibakwi sa 
Dios ang ginhawa sa kinabuhi diha ni Adan og Eba, 
og gipagawas sila sa Garden og gibutang nganhi sa 
kalibotan. Gamay og nipis nalang ang ginhawa sa 
kinabuhi nga diha nila. Kini giila nga mao ang ‘liso 
sa kinabuhi’.

Kini nagpabilin sa kinauyokang kinataliwad-ang 
bahin sa lawas sa tawo sa pormang sama sa gamay’ng 
liso. Ang mga kaliwatan ni Adan og Eba nga gianak 
dinhi sa kalibotan wala maka panonod ining maong 
liso sa kinabuhi gikan sa ilang ginikanan. Tungod ini, 
ang Dios ming hatag og espiritu sa bata sa edad nga 
unom ka bulan nga siya gipanamkon. Iyang gibutang 
ang liso sa kinabuhi ngadto sa espiritu, og gibutang 
ngadto sa kinauyokang bahin sa lawas.

Ang liso sa kinabuhi, gihatag ngadto sa kaliwat 
ni Adan nga kinsa nakasala, gibutang ngadto sa 
kinataliwad-ang bahin sa lawas.

Ang liso sa kinabuhi makompara sa ‘buoy’. Ang 

‘buoy’ fl oating object gigamit aron makakita ang usa 
ka sakayan og barko kon asa sila paigon og pag hatag 
og pasidaan kon naay kadaot. Ang liso sa kinabuhi 
gitanom diha sa dughan nga maoy ‘functional’ o 
‘positional center’ sa lawas. 

Sama nga ang ‘buoy’ gipahimutang diha sa dagat, 
ang liso sa kinabuhi gibutang usab sa sentro sa lawas 
gisapaw diha sa ‘cells’ nga naa mahimutang sa sentro 
sa lawas. Ang ‘cells’ sa lawas maoy mopabalik 
sa pagpamuhat og distraksyon, apan ang liso sa 
kinabuhi, sa permanenting lokasyon, mo kontrola sa 
ubang ‘cells’ sa tibuok lawas pinaagi sa mga bag-ong 
‘cells’.

Sa pagsibol sa liso sa kinabuhi og pag aktibo 
niini, ang imong kalag molambo, ang tanan mag 
maayo, og mabaskog ka.

Ang liso sa kinabuhi nga gihatag sa Dios ngadto sa 
kaliwatan ni Adan nga kinsa nakasala mosibol kini og 
maayo kon ang ilang dughan magmaayo.

Kon makadungog sa ebanghelyo og modawat ni 
Hesu Kristo isip Manluluwas, ang Dios mohatag 
niya sa Espiritu Santo (ang Magtatabang) ngadto sa 
iyang dughan. (Buhat 2:38). Ang liso sa kinabuhi 
nga gitanom diha sa tawo sama sa liso nga naa sulod 
sa bayanan; dili kini maglihok (Figure 1). Apan sa 
pagkadawat ini sa Espiritu Santo, ang liso sa kinabuhi 
mosibol (Figure 2).

Kon ang liso mosibol, kinahanglan kini og tubig 
og kahayag sa adlaw aron motubo. Sa samang paagi, 
human sa pagsibol sa liso sa kinabuhi, kinahanglan 
ini ang espirituwal nga tubig og kahayag, aron 
motubo. Ang matag usa nga nakadawat sa Espiritu 
Santo mohimo gyod og pan sa kinabuhi gikan sa 
pulong sa Dios, nga mao ang espirituwal nga tubig, 
og magpakabuhi sa pulong sa Dios nga mao ang 
kahayag; og dinhi ang espiritu makatubo pag ayo 
(Juan 3:6, 6:63).

Ang Dios nibutang sa liso sa kinabuhi nga naglakip 
sa espiritu diha sa kinauyokang bahin nga mao 
ang pinaka sentro sa lawas. Sa pag sibol sa liso sa 
kinabuhi og pag aktibo niini, ang espiritu libot sa liso 

sa kinabuhi mosugod og tubo (Figure 3). Kon motubo 
na ang espiritu, insaktong motabon sa ‘nucleus’ diha 
sa tunga sa lawas, ang maong tawo mahimong ‘man 
of spirit’; kon motubo pa kini pag ayo, mahimo siyang 
‘man of whole spirit’ (Figure 3 og 4).

Akong gikompara ang gidak-on sa espiritu og sa 
‘nucleus’ sa walay pagsukod sa pisikal nga gidak-on, 
aron ikaw matabangan pag sabot kon ang nag kontrola 
sa lawas ang espiritu ba o ang unodnon.

Kon ang gidak-on sa espiritu insaktong makatabon 
sa ‘nucleus’ ang lawas dili na mo ubay pa sa unodnon. 
Kay siya ‘whole spirit’ naman, ang kontrol sa tibuok 
lawas gimaneho na sa espirituwal nga dimensyon.

Sa pag kontrola sa espiritu sa lawas, ma kontrola 
usab ini ang kalag. Og sa pag kontrola ini sa kalag, 
mas labaw ang hunahuna sa matuud, dili ang 
unodnong hunahuna og mga bakak. Sa pag lambo sa 
imong espiritu og kalag, ang grasya sa “tanang butang 
mag maayo” sad diha kanimo, nahisulat sa 3 Juan 1:2.

Kon ang kont rola sa lawas gimaniobra sa 
espirituwal nga dimensyon ang mga parti sa lawas 
maayong managlihok. Kini walay mga hugaw o mga 
sakit nga moabot nimo, og bisan pa og moinom ka og 
makahilo, dili ka mahilo. Dili ka matiguwang apan 
hinuon mabatan-on.

Apan naay oportunidad nga ang imong lawas 
mahimong kontrolahon sa espirituwal nga dimensyon 
bisan dili kapa makasulod sa espiritu. Kini kon 
ikaw makadawat sa kapuno sa Espiritu Santo. Apan 
kini temporaryo og limitado. Aron ang imong 
lawas permanenting kontrolahon sa espirituwal nga 
dimensyon, mahimo una kang espiritu og tibuok 
espiritu (1Tesalonica 5:23).

‘Ang Gininhawa nga Naghatag sa Kinabuhi’ og ‘ang Liso 
sa Kinabuhi’ nga Gihatag sa Dios ngadto sa Tawo

Sa pinasugdan, ang Dios nagplano sa pag ugmad sa tawo aron makaangkon og mga anak nga iyang mapakig ambitan sa gugma sa walay 
kataposan. Sama sa mag-uumang magtanom og liso, iya kining atimanon, og mamupo sa bunga, ang Dios usab nagtanom sa liso sa kinabuhi 

diha sa tawo og giugmad kini. Buot Niya nga maka pamupo og daghang mga maayong bunga.

Sa sama nga ang dugo mo bomba gikan sa dughan 
og mosubay sa tibuok lawas, ang espirituwal nga 
enerhiya mokatag gikan sa kinauyokan sa dughan 
ngadto sa tibuok lawas og mo kontrola sa tanang 
‘cells’ sa lawas.
Kolor blu: ang liso sa kinabuhi

Ang l iso  sa  k inabuhi  nga 
gitanom diha sa espiritu sama 
sa liso sulod sa bayanan; dili 
kini maglihok.

Sa pagdawat ni Hesu Kristo, 
a n g  s a l a  g i p a s a y l o ,  o g 
makadawat sa Espiritu Santo, 
ang liso sa kinabuhi nisibol og 
ang espiritu nabuhi.

Human sa pagsibol sa liso sa 
kinabuhi, aron ang espiritu 
motubo, espirituwal nga tubig 
og kahayag ginahanglan nga 
ihatag.

Kon ang espiritu naay igong 
gidak-on nga motabon sa 
‘nucleus’,  ang matag usa 
mahimong ‘tawo sa espiritu’; 
kon modako pa ang espiritu, 
siya mahimong ‘Balaan nga 
Espiritu’. 

Patay’ng espiritu

Figure 1 Figure 2

Figure 3 Figure 4

Nabuhing espiritu

Espiritu, Balaan nga EspirituNagtubong espiritu 
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kinabuhi
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Cell Nucleus
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          anmin MsaB la ita4

Mayo 2013, nikalit og sakit ang akong 
tiyan. Kon mosuka ko naay dugo. Sakit 
akong ulo og dili mahilisan. Niadto ko 
sa hospital og ang doktor niingon nga 
naa koy anemia, hyphothyroidism og 
gastrointestinal hypokinesia. Niigon siya 
nga ang akong tiyan nag ‘malfunction’ og 
ang gidaghanon sa dugo, hemoglobin, og 
thyroid level niubos.

Nag inom ko og tambal og nag bantay 

sa akong pagkaon, apan walay kausbawan. 
Usa kaadlaw nisuka ko og daghang dugo, 
nangluspad og gidalig dala sa hospital. 
Nawagtangan sa paglaom nga mabuhi pa 
og magpakamatay nalang.

Human sa daghang kalisdanan nga 
akong naagian, sa kataposan naka gradwar 
sa high school og nikuhag nursing og 
akong nakaila si Nancy. Niingon siya nga 
naay daghang kaayohang nahitabo sa 
ilang simbahan og gidala ko niya didto. 
Disyembre 2013, nisugod ko og tambong 
sa Delhi Manmin Church.

Naminaw ko sa sermon ni Dr. Jaerock 
Lee, Senyor Pastor sa Manmin Central 
Church pinaagi sa GCN og nakat-onan 

nga kadtong magpakabuhi sa Pulong sa 
Dios og mag ampo dili mag antos sa mga 
sakit. Dugang pa, ang kasakit nga akong 
gibati ni minus human nga nakadawa ko 
sa iyang pag ampo.

Sa akong pagsigi og paminaw sa 
mensahe, nidako ang akong pagtoo og 
buot nga mosalig ra sa Dios. Mura og 
naayo nako apan usa kaadlaw nibalik ang 
sintoma. Giubo ko og ayo, nibalik ang 
sakit, nagsuka, og dili nasad mahilisan. 
Dili ko maka inom og tubig og magsuka 
nasad, nidaot ko og naglisod gyod.

Akong gisugdan og susi ang rason 
nganong naa koy daghang 
p r o b l e m a .  S a m t a n g , 
akong nadunggan nga 
ang mga sakit gikan sa 
sala. Akong nahunahuna 
nga naay daghang tawo 
nga wala nako pasayloa 
sa dugay nang panahon 
og ako ni gihinulsolan. 
Nagbasa ko sa Bibilya og 
sa libro nga Ang Mensahe 
sa Krus. Nagsulay ko sa 
pagpakabuhi sa Pulong. 

Ako sad nadawat ang pag ampo ni Senyor 
Pastor para sa mga masakiton og nag inom 
ko sa Muan Sweet Water (Exodu 15:25). 
Nisalig ko sa Dios uban ang pagtoo.

Pebrero 2014, makakaon nako og 
tarong og mahilisan na og nibalik ang 
akong kusog. Wala nay hilanat og dili na 
magsuka. Ang tanang sintoma nangawala 
na. Giayo sa Dios ang akong tanang sakit. 
Halleluyah!

Hapit nako mo gradwar sa kolihiyo. 
Kon mag atiman ko sa pasyente isip nurse, 
akong mabati ang gugma sa Ginoo. Akong 
pasalamatan og himayaon ang Ginoo.

Bata pa ko mosimba na og leder sad 
ko sa simbahan. Apan mas gusto nako 
ang kalibotanhong kalipay sama sa pa 
inom, tan-aw og salida, og magduwa og 
billiard kauban sa mga amigo. Kahibalo 
ko nga dili ni angay buhaton isip usa ka 
Kristohanon, apan akong buhaton kay 
gusto man nako.

Pag 1998, akong nadungog ang Manmin 
Central Church sa usa sa akong amigo 
sa unibersidad. Akong nagustohan ang 
sermon ni Senyor Pastor Dr. Jaerock 
Lee nga maoy nagtudlo nako unsaon 
pagpalayas sa mga sala. Sa akong 
pagpaminaw sa mensahe akong nabati nga 
ang akong dughan nalimpyo. Og human 
makapaminaw sa mensahing “Keys to 
Studying Well”, nakakuha ko og A+ sa 
akong tanan nga subject og nahatagan og 
full scholarship sa tanan nakong bayranan 
sa unibersidad.

Oktobre 2001, naminyo ko og nibalhin 
gikan sa Daegu ngadto sa Seoul. Abi nako 
og ang pagbuhat sa matoohong kinabuhi sa 
Manmin maoy maayo og maoy dalan para 
nako aron mahimong pangulo sa pamilya.

Apan sa akong pagtrabaho sa Seoul, 
wala nakoy panahon sa pag ampo, 
mao nga nagtinguha ko sa pag trabaho 
isip Levite worker, ang full-time nga 
trabahador sa simbahan. Pag Hunyo 2004, 
napanalanginan kong maka apil sa GCN 
(www.gcntv.org) nga maoy nipakatag sa 
ebanghelyo pinaagi sa pagsibya.

Ang Dios nigiya nako sa paglabay sa 

mga kalibotanhong kalipay nga akong 
gitinguha og sa paghigugma Niya labaw 
sa tanan.

W i n t e r  s a  2 0 0 8 ,  a n g  a k o n g 
kamagwangang anak si Jaeyoung dili 
maka tulog kay nangatol ang iyang tibuok 
lawas tungod sa atopic dermatitis. Ang 
doktor niingon nga kon iyang luguron ang 
iyang mata, posibling siya mabuta. Iya 
mi giignan nga pabantayan. Naguba ang 
akong dughan. Kahibalo ko espirituwal 
nga ang sakit sa mga anak gumikan 
sa daotang binuhatan sa ginikanan. 
Naghinulsol ko nga wala mopalayas sa 
mga daotang kahilayan bisan pag miingon 
ko nga akong gihigugma ang Dios. Human 

iyang nadawat ang pag ampo ni Senyor 
Pastor og naayo siya diha dayon.

Marso 2013,  n ibal i k  ang akong 
herniated lumbar disc, gisakitan ko pag 
ayo. Samtang nag antos sa kasakit, akong 
na diskobre ang garbo, pagka aroganti, 
og ang unodnong hunahuna diri nako. 
Naghinulsol ko og nidawat sa pag ampo 
ni Senyor Pastor. Unya ang kasakit nawala 
og naayo ko.

Sa pagbubu sa grasya sa Dios ngari 
nako, nakabaton ko og tinguha sa pagtuli 
sa akong dughan. Akong gibutang sa 
akong hunahuna nga sulayan gyod ang 
hingpit nga pagwagtang sa natural nga 
pagka makasasala. Kon ang bakak moabot 

sa akong hunahuna magpuasa dayon ko og 
tulo ka adlaw. Usahay magduhaduha ko og 
ako ba gyod maabot ang pagtuli sa akong 
dughan, apan determinado ko nga ako 
gyod sulayan. Unya, akong nabati nga ang 
natural nga pagka makasasala hinayhinay 
nga nahanaw.

Naminaw ko sa sermon series sa “Love 
Chapter” (1 Corinto 13) og nag ampo 
nga naghunahuna ini. Akong nabati ang 
lawum nga gugma sa Dios, sa Ginoo og 
sa Espiritu Santo, og akong gibasolan nga 
kuwang ang akong gugma. Ako gyod 
ipasulabi ang akong gusto bisan og nag 
trabaho ang akong asawa gusto ko nga 
silbihan gyod niya.

Nagsugod ko og t abang n iya sa 
buluhaton sa balay og mohatag na og 
higayon sa akong mga anak, bisan sa 
Sabado lang. Akong gisulayan ang 
pagsabot nila. Halos pareho ra ang among 
edad sa akong asawa og managlahi ang 
among panghunahuna. Permi ming 
maglalis apan karon mag estorya nami sa 
tanang butang.

Disyembre 2015, na grasyahan ko og 
akong naabot ang dughan sa espiritu 
pinaagi sa grasya sa Dios, og sugod ato 
ang akong pamilya naanay kalinaw og 
malipayon. Ang akong mga anak nga si 
Jaeyoung og Jaeyun nagtubong baskog og 
maalamon.

Akong pasalamatan og himayaon ang 
Dios nga nanalangin nako sa malipayong 
pamilya.

Decono Paul Seongik Lee, 43 anyos, Parish 12, Manmin Central Church

Ang Medical Team sa Delhi Manmin Church: ang mga miyembro 
matinud-anong nag trabaho para sa gingharian sa Dios human nga 
sila nakadawat sa mga grasya pinaagi sa sermon og libro ni Dr. 
Jaerock Lee og nagpa rehistro sa simbahan.

“Nahimo Kong Maayong Amahan 
og Maayong Bana Pinaagi sa Grasya sa Dios”

Sister Surbhi Minhas, 20 anyos, 
Delhi Manmin Church, India

“Sa Akong Pag atiman 
sa mga Pasyente, Akong 
Mabati ang Gugma sa 

Ginoo nga Niayo Nako”


