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Ining panahon sa ting ani, daghang 
miyembro sa simbahan ang nag ani 
sa maayong bunga og naghimaya sa 
Dios.

Brother Seungho Yim, 9th grader, 
nakadawat sa espesyal nga ganti sa 
National Students’ Music Competition 
nga gipahigayon sa International 
Culture Art Educational Committee 
pag Septembre 8. Nakabaton siyag 
espirituwal nga pagtoo sa dihang 
iyang nakita nga ang iyang amigo 
na ayo  sa  ‘conge n i t a l  pa r a ly t ic 
s t rabismus’ ( pagkal ibat)  human 
nga makadawat sa pag ampo ni Dr. 
Jaerock Lee. Nagsugod siya og ampo 
og nabati niya ang tabang sa Espiritu 
Santo. Nakaangkon siya og katakus 
sa dihang nagduwa na og “trombone” 
og nadawat ang espesyal nga premyo 
(litrato 1).

S i  B r o t h e r  Yo u n g c h a n  M u n 
nagtungha sa Chungang University 
og miyembro sa  You ng Adult ’s 
Mission. Nakakuha siya sa A+ nga 
marka sa unang semestre. Nag una 
siya og nakadawat sa full scholarship 
para sa ika-2 semestre. Nagsimba 
s iya  su k a d  pa  pag k a t awo  apa n 
pagka grade 6 nag inulitawo siya 
og niabot ang iyang kahingkod og 
natintal sa kalibotan. Ingon siya, 
“Akong nakita ang magbalantay 
diha sa Dios uban sa mga luha sa 
t inguha nga ang mga estudyante 
magiyahan sa maanindot nga lugar 
sa  l a ng i t ,  a ng  New Je r u sa le m. 

Niingon ko sa akong kaugalingon nga 
maningkamot ko pag ayo aron ma 
suklian ang grasya.” Pagka human 
iyang gigamit ang sermon series ni 
Dr. Lee ‘Keys to Studying Well’ og 
naningkamot sa eskwelahan. Nadawat 
siya sa unibersidad og nakadawat sa 
scholarship (litrato 2).

Elder Nak hoon Seong, Senyor 
partner sa Manmin IP Law og Patent 
Attorney Firm nakadawat sa Grand 
pr ize sa 7th Korea Professional 
Awards Ceremony nga gipangunahan 
sa Korea Special Press Association 
pag Septembre 2, 2016. Ang iyang 
opisina giabli niadtong 2003 og iyang 
na-develop ang kausabang teknolohiya 
n g a  g i t a w a g  o g  I O U  we b s i t e . 
Makahimo ang tanan pinaagi sa 
simpleng pagpa rehistro (walay bayad) 
sa IP-exchange gamit ang ‘mediation’ 
og analysis functions. Ang ilang 
kahawud giila og gihatagan og ganti. 
Permi siyang nag ampo sa Daniel 
Prayer Meet ing og naningkamot 
nga makatuman sa kabubut-on og 
gingharian sa Dios. 

Septembre 29, Senyor Deconesa 
Myungsuk Lee, Parish 12, niapil 
s a  15t h  Ko r e a n  Po e m  Wr i t i n g 
Competition nga gihimo sa Korea 
Poets Association human nga iyang 
nadawat ang pag ampo ni Dr. Lee sa 
“Automated Response System.” Iyang 
nadaog ang 1st place og nadawat 
ang ‘Minister of Culture, Sports and 
Tourism Award’ (litrato 4).

Decono  Daesu ng  K i m ,  k a n h i 
‘National badminton player (karon 

Suwon Ci t y  Ha l l)  na k a d aog  sa 
gold medal sa “2016 President Flag 
National Professional Badminton 
Competit ion.” Niingon siya, “Sa 
akong damgo niadtong Septembre 12, 
si Senyor Pastor diha og ni ‘appear’ 
nako og katulo. Midako ang akong 
kompyansa (litrato 5).”

Septembre 10, Brother Hongkuk 
L e e ,  Pa r i s h  28 ,  n a k a d aw a t  og 
pasidungog sa Minister of National 
Defense tungod kay nakadaog siya 
sa 1st place sa 10km nga maraton 
‘Sold ie r s  Ma ra t hon’  g i h i mo sa 
National Defense Ilbo. Septembre 25, 
nakadaog nasad siya sa 1st place sa 
14th Cheongwon Life Race Daecheong 
Lake Marathon, og pag Oktobre 23 
iyang nadaog ang 2nd place sa 70th 
Chuncheon Marathon Competition nga 
mao ang pinaka dakong marathon sa 
tibuok nasod (litrato 6).

Si s t e r  Jaea h  Lee ,  7t h  g r ade r, 
nakadaog sa 1st place sa 100m, 200m, 
og 400m relay race sa panag tagbo 
sa mga atlet nga gibuhat sa Bucheon 
Of f ice  of  Educat ion  ( l i t r a to  7 ) 
niadtong Septembre 28-29, og Sister 
Jihye Heo nakadawat sa espesyal nga 
ganti sa f inal round sa 10th Seoul 
Characterization High School Creative 
Idea Competition niadtong Septembre 
8 (litrato 8).

Si bisan kinsa maka eksperyensya 
sa dakong gugma sa Dios nga motugot 
aron sila makapamupo sa bunga kon 
sila anaay pagtoo sa Dios og mopuno 
sa hustisya diha sa ilang nahimutangan 
uban ang pasalamat, kalipay, og 
intigridad.
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“Bunga sa mga Tubag 
og Grasya Nagbaha!”

Mga Magtotoo Namupo sa Maayong Bunga og 
Naghimaya 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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“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_“The Message of the Cross” (3)2

Ang Dios  Magbubuhat  walay 
pinasugdan og walay kataposan, 
hingpit, nasayod sa tanan, og Siya 
ang Dios labaw’ng makagagahom 
nga makahimo sa tanan. Tungod ini, 
naay daghang makita sa Bibliya nga 
mga ilhanan og kahibulongan nga 
dili mahimo sa tawo.

K i n i n g  m a o n g  l i h o k  s a 
Makagagahom nga Dios gipakita sa 
lainlaing henerasyon sa katawhan 
s a  D i o s  d i i n  S i y a  m i s m o  a n g 
nagbuot, og ang Dios mipadayon sa 
pagpakita nato sa mga kahibulongan 
Niyang gahom bisan  karon.  Si 
Hesus niingon nato sa Juan 4:48, 
“ w a l a  g a y o d  k a n i n y o y  m o t o o 
kanako gawas kon makakita kamog 
mga milagro.” Ang tawo dili motoo 
sa Dios kon dili makakita sa gahom 
sa Dios diha sa mga panghitabo.

1. Ang Dios nasayod sa tanan
Ang Dios nahibalo dili lang sa 

atong mga gipamulong og binuhatan 
a p a n  s a  a t o  u s a b  n g a  d u g h a n 
og bisan gani  sa hunahuna nga 
mokislap sa atong utok. Kini tungod 
kay kita iyang binuhat sa nahisulat 
s a  Sa lmo  139 :13  nga  mabasa , 
“Ikaw ang nagbuhat sa tibuok kong 
lawas; ikaw ang nag umol kanako 
sa sabakan sa akong inahan.” Og 
nahibalo sad Siya sa umaabot nga 
mahitabo og sa mga butang moabot.

Diha sa Bibliya naay daghang 
propisiya mahitungod sa pag abot 
sa Manluluwas sa katawhan, sa 
pagka gun-ob og pagtukod pagbalik 
sa Israel, og ang mga butang nga 
mahitabo sa kataposang mga adlaw. 
Kining maong propisiya nahitabo 

na. Dugang pa, ang mga tawong 
matarong atubangan sa Dios, iyang 
pahibaloon sa  mga butang nga 
mahitabo. Amos 3:7 mabasa, “Sa 
pagkatinuod, ang tanang himoon 
sa Ginoong Dios ipahibalo gyod 
nya sa Iyang mga alagad nga mga 
propeta.”

Bisan karon, ang Dios mopahibalo 
sa mga butang nga umaabot pinaagi 
ngadto  sa  mga  tawong h ingpi t 
makig hinabi Niya. Ako niasoy sa 
mga propisiya nga gipahibalo sa 
Dios ining simbahana. Pananglitan, 
akong gi tagna ang e leksyon ni 
Taewoo Roh isip presidente sa S. 
Korea niadtong 1987, og pulihan 
siya nila ni Presidente Youngsam 
Kim og Daejung Kim. Ako sad 
gitagna ang eleksyon ni Ronald 
Reagan isip presidente sa U.S. og 
ni Margaret Thatcher isip prime 
minister sa U.K. Gipahibalo sad 
ko sa Dios sa sayong kamatayon 
ni Prime Minister Indira Gandhi 
sa India og ni Genaral Secretary 
Chernenko sa kanhi Soviet Union.

Ako sad gitagna ang presyo sa 
krudo og ang umaabot sa Middle 
East, og unsaon sa tulo ka dagkong 
nasod–i.e., U. S., European Union, 
o g  a n g  k a n h i  K o m u n i s t a  o g 
Communist-controlled nga nasod sa 
China og ang Russia nga ma tibuok 
sa tulo nga makigbisog sa kalibotan. 
Ako sad gitagna ang kapakyasan 
sa South Korea’s “sunshine policy” 
nga mao ang tumong sa pag ‘engage’ 
sa North, og sa temporaryong pag 
abli sa North, apan sirahon ra usab 
sa dili madugay. 

Daghan ko og gitagna nga mga 
hilisgotan og panghitabo, ang uban 
nahitabo na og naa say mahitaboay 
pa. Ang atong Dios, nga nahibalo 
sa dagan sa kanhi og umaabot sa 
kasaysayan sa kalibotan, nahibalo 
usab sa kaugmaon sa matag usa 
ninyo. Pinaagi sa pag tugyan sa 
tanang aspeto sa imong kinabuhi 
ngadto  sa  Dios  Makagagahum, 
dasigon ko ikaw paglakaw sa dalan 
sa kauswagan og grasya.

2. Ang gamhanang gahom sa 
Dios nga nahisulat sa Bibliya

Ang ‘Ten Plagues’ nga gipadangat 
sa Dios sa Ehipto pinaagi ni Moises 
sa wala pa sila mobiya sa Ehipto. 
Og pinaagi sa Iyang gahom, ang 
Red Sea napikas, ang tubig nigawas 
diha sa bato, ang pait nga tubig sa 

Mara nahimong tam-is. Pinaagi sa 
Iyang gahom, gitagna ni Elias ang 
grabing hulaw nga niabot og 3 og 
tunga sa tuig. Og sa dihang siya nag 
ampo Kaniya, gitubag kini sa Dios 
og gipaulan sa Dios. Pinaagi sa 
Iyang gahom, ang patay nangabuhi.

Sa Bag-ong kasabotan, ang mga 
gamhanang lihok sa Dios nakita 
usab. Gibuhi ni Hesus ang patayng 
lawas ni Lazaru, niayo sa mga buta, 
Iyang giayo ang mga masakiton 
og ang mga tawong may mga sakit 
og balatian, Iyang giayo ang mga 
nayawaan. Gipakalma usab Niya 
ang dagkong balud sa dagat, og 
nilakaw diha sa tubig.

Bisan human sa pagkabanhaw og 
pagkayab ni Hesus, ang gahom sa 
Dios nahikyad usab diha sa mga 
disipolo ni  Hesus.  Sa hitabo ni 
Apostol Pedro, gikarga og gibutang 
sa mga tawo ang mga masakiton 
diha sa dalan aron sa pag agi ni 
Pedro malandungan man lang sila 
sa anino ni Pedro (Buhat 5:15). Sa 
hitabo ni Apostol Pablo, sa dihang 
gidala nila ang iyang tapis o panyo 
ngad to  sa  mga  masak i ton  s i l a 
nangaayo sa ilang mga sakit og ang 
gipangyawaan nangaayo (Buhat 
19:11-12).

P inaag i  sa  pagpak i ta  sa  mga 
kahibulongang gahom nga  d i l i 
mahimo sa tawo, buot sa Dios nga 
ang tanang tawo makaila Kaniya og 
makaangkon sa kaluwasan.

3.  Ang Dios nga Labaw’ng 
Makagagahom nagapamuhat 
hangtod karon

Ang Bibliya nag ingon kanato 
nga si Hesu Kristo mao gihapon, 
kagahapon, karon og sa umaabot 
(Hebreo 13:8). Mao nga ang gahom 
sa Dios pinaagi  ni  Hesu Kristo 
mahikyad bisan karon sa atong 
panahon.

Ang pagpaki ta  sa  gamhanang 
l ihok  sa  Dios  nagapamuha t  sa 
atong simbahan, Manmin Central 
Church,  sukad pa sa  pagtukod. 
Mga panghimatuud sa kaayohan 
s a  l a i n l a i n g  k l a s e  s a  s a k i t 
a tong nadawat  gikan sa  t ibuok 
kalibotan matag simana. Kining 
kah ibu longang  kama tuu ran  s a 
kaayohan nga na eksperyensya sa 
daghang tawo nga sila naayo sa 
ilang mga sakit og balatian dili lang 
sa akong pag ampo nga personal, 
apan bisan pinaagi sa internet og sa 

GCN.
Daghang managtiayon nga walay 

anak sa daghang katuigan, apan 
nanganak. Gawas sa nasod, daghang 
mga prayer requests og mga litrato 
sa mga masakiton atong madawat 
sa fax og email og sa dihang akong 
ampoan  ang  i l ang  mga  nga lan 
o  mga l i t ra to  p inandunggan sa 
akong kamot, ang gahom sa Dios 
magapamuhat. Kon maghimo ko 
og revival meetings sa Korea o sa 
ubang nasod, mag-ampo ko sa mga 
masakiton diha sa entablado tungod 
kay dili man nako sila ma ampoan 
tagsatagsa. Daghan gihapon ang 
nangaayo sa ilang mga sakit og 
naghimaya sa Dios. Daghan ang dili 
personal maka tambong sa krusada 
apan mangaayo gihapon pinaagi sa 
ilang pag apil sa krusada sa internet, 
satellite, o sa telebisyon. Human sa 
krusada, daghang tawo magpadala 
sa ilang mga panghimatuud pinaagi 
sa fax o email.

Karon atong tanawon ang mga 
kahibulongang gihikyad sa Dios 
Makagagahum. Panahon sa summer 
retret o espesyal nga kalihokan, 
ang mga miyembro sa  Manmin 
naka eksperyensya sa pagmando sa 
Dios sa panahon. Pag ampo nako 
uban ang pagtoo, ang kusog nga 
uwan nihunong og sa laing higayon 
nipundok ang panganud aron ma 
l andungan  ang  mga  miyembro 
sa  Manmin  sa  nag lag i t ing  nga 
init sa adlaw. Dili na maihap ang 
mga ebedensya og hitabo diin ang 
atong simbahan og mga miyembro 
nakakita og naka eksperyensya sa 
kaayohan sa mga sakit og balatian, 
talagsaong milagro, i lhanan, og 
kahibulongan sa kinaugalian sa 
panganud, bitoon og balangaw.

Ang maong mga kahibulongang 
lihok nahitabo gihapon karon tungod 
kay ang gugma sa Dios dili lamang 
buot nga kita makalingkawas sa mga 
sakit og motubag sa atong mga pag 
ampo apan buot usab Niya nga kita 
makatoltol sa dalan sa kaluwasan.

Mga kaigsoonan ko diha ni Kristo, 
bisan karon, ang buhi nga Dios 
nagpakita sa tanang klase sa butang 
nga dili mahimo sa kapasidad sa 
tawo. Ako mag ampo sa ngalan 
sa Ginoo, nga sa pagtoo sa Dios 
makagagahum, ikaw maghimaya 
Niya og mogiya sa daghang kalag 
ngadto sa kaluwasan.

Dios nga Makagagahom

“Ako ang Ginoo, ang Dios 
sa tanang katawhan. Anaa bay 

lisod alang kanako?” 
(Jeremias 32:27)

Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee

●●●
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Nganong Ang Ubang Tawo Dili Makadawat sa Tubag 
bisan ang Pultahan sa mga Tubag Dakong Abli?

Buot sa Dios nga ang Iyang mga hinigugmang anak makadawat og solusyon sa problema sa ilang kinabuhi pinaagi sa buhat diha 
sa pagtoo og maghimaya Kaniya. Iya silang pa hunahunaon sa dughan og kabubut-on sa Dios diha sa lihok sa Espiritu Santo og sa 

pagtabang nila nga makabaton og espirituwal nga pagtoo pinaagi sa pagpakita og ilhanan, kahibulongan og lihok sa gahom.
Iyang dakong giabli ang pultahan sa mga grasya alang kanato, apan ang ubang tawo dili gihapon makadawat sa tubag. Unsay rason? 

Dinhi atong tugkaron ang mga prinsipyong tinagoan aron madawat ang mga tubag og mga panalangin.

Ang unang rason 
tungod kay ikaw wala 
pa makaangkon sa 
pagtoong gikinahanglan 
aron makadawat sa 
tubag

Ang ika-3 rason tungod 
kay ni husga ka sa 
imong magbalantay

Ika-2 rason tungod kay 
mosulti ka og 
negatibong pulong

Eksampol, sa pito ka Espiritu, ang 
Dios mo sukod sa 7 ka aspeto sa 
pagtoo, kalipay, pag ampo, pasalamat, 
pagbaton sa mga sugo, pagkamatinud 
anon, og gugma. Ang matag usa naay 
lain laing giladmon nga kinahanglan 
tugkaron. Mao nga ang matag usa 
kinahanglan maningkamot aron sa 
pagtugkad niini. 

Apan ang ubang tawo dili mag ampo 
o mobuhat alang sa Dios bisan sila 
makahimo. Og naa say masugmuyo 

dayon bisan sa gagmayng butang. 
Dili sila magsulay nga mabag-o og 
magbaton sa mga sugo sa Dios. Ang 
ubang tawo maghulat lang sa tubag 
nga moabot nga walay gibuhat. Kon 
sila gusto makadawat sa tubag gikan 
sa Dios ining paagiha, sila sama sa 
estudyanteng dili magtoon sa eksamin 
apan buot nga makakuha og taas nga 
grado.

Sa ubang kaso, ang Dios moingon 
nga sila Iyang hatagan og espesyal nga 

tubag og panalangin, apan ang tawo 
wala mangandam sa ilang kaugalingon 
aron pagdawat niini. Kini nagpasabot 
nga sila wala motoo sa pulong sa Dios.

Atong susihon kon kuwang o luya ba 
kita og pagtoo nga makapasugmuyo sa 
Ginoo. Pinaagi sa pag giya sa Espiritu 
Santo, nga mo susi sa tanang butang 
bisan sa kinahiladman sa Dios, ato 
gyod paningkamoton nga ma hingkud 
espir ituwal (1 Corinto 2:10; Efeso 
4:13).

Sa Bibliya, naay daghang okasyon 
nga g ipaampo sa Dios ang Iyang 
katawhan alang sa panalangin. Katong 
dili maka panaog sa tubag alang sa 
ilang kaugaligon nakadawat og tubag 
kon ang tawo sa Dios maoy niampo 
alang kanila. 

S a  g r a b i ng  hu l aw,  s i  E l i a s  n i 
hangyo sa biyuda nga maghimog pan 
sa kataposan na niyang har ina og 
lana, para unta nila sa iyang anak. 
Atong higayona, unsa man kaha ang 
nahitabo kon iya pang gihusgahan 
ang tawo sa Dios sa pag ingon, “unsa 

man ning tawhana sa Dios wala man 
maulaw nga mangayo nako?” Tingale 
wala unta n iya ma eksper yensya 
ang kahibulongang milagro nga ang 
iyang sudlanan sa harina og lana wala 
makabsi hangtod nahuman ang hulaw 
(1 Kings 17).

Dili sakto nga mohusga sa ubang 
magtotoo apan labawng grabi og dili 
mapasaylo kon imong husgahan ang 
pastor nga naghimo og mga milagro, 
i lhanan og kahibulongan uban sa 
gahom sa Dios. Sa Numeros 12, si 
Miriam gitakboyan og sanla human 

nga iyang gihusgahan si Moises, ang 
tawo nga inubanan sa Dios.

N a a  s a y  m g a  m i y e m b r o  n g a 
magduka panahon sa sermon tungod 
sa pagduhaduha og sa unod nong 
hunahuna. Dili nila madungog ang 
mensahe sa panalangin. Kon naa ka 
ining klaseha sa hunahuna sa paghusga 
og pag kondenar,  manghinaot ko 
nga imong mahunahuna kon unsa 
k a d a ot a n  a ng  i mong  dug ha n  og 
hinulsoli kini pag ayo. Sa pagbuhat 
mo ini imong madawat ang tanang 
grasya nga gihatag sa Dios sa tanan.

Eksampol, sa Roma 10:10 “… kay 
nagtoo man kita sa kinasingkasing 
gayod og naluwas kita kay gipahayag 
man nato kini.” Kon kita kinasingkasing 
nga nagtoo, atong tulion ang atong 
dughan og magpakabuhi sa Pulong 
nga mosangpot sa matarong. Ang 
pagsugid nga si Hesu Kristo atong 
Manluluwas kini maoy buhat sa atong 
pagkamasinugtanon nga nagpamatuud 
nga kita tinuod nga nitoo Niya.

Ang mga pulong diha sa imong ngabil 
nag representar sa imong pagtoo. Si 
Hesus niingon sa Marcos 11:24, “Tungod 
ini, ingnon ko Kamo nga bisag unsa 
ang inyong pangayoon diha sa pag 
ampo, tuohi nga madawat ninyo kini 
og mainyo gayod kini.” Kon kita mag 
ampo uban ang pagtoo hulaton nato 
ang tubag nga moabot. Kon ikaw naay 
kasiguraduhan nga madawat ang tubag, 
maghunahuna ka nalang og maghuwat 

kay nasayod kaman nga ihatag sa Dios 
ang tubag sa insaktong higayon.

Kon ikaw wala pa in ing maong 
kasiguraduhan, pag ampo og pagbuhat 
og posotibong pagpamulong hangtod 
nga makabaton ka og kasiguraduhan. 
Pangayo og espirituwal nga pagtoo, ang 
pagtoo diha sa imong dughan nga imo 
nang nadawat ang tubag. Og kon ikaw 
napuno na sa gikinahanglan nga sukod 
sa hustisya, ang tubag moabot og dali.

Kay kon moingon ka nga dili ka 
makadawat og tubag kana nagpasabot 
nga wala kay kasiguraduhan nga 
makadawat sa tubag, una sa tanan. Kana 
nagpasabot nga ang imong pagtoo dili 
siguro, og naghunahuna ka nga tingali 
madawat ang tubag og tingale dili.

Kon mosulti ka og negatibo, ang 
positibo diha nimo mawala. Mobalik 
ka sa wala og mosugod nasad. Kon mo 
reklamo ka og ma dismaya, kana dili 

pagtoo. Gusto mo lang makadawat isip 
chamba dili gumikan sa pagtoo.

Kon imong mabati nga ang tubag 
nadugay, imong susihon ang imong 
dughan og pun-i kon unsa man ang 
kulang. Kon mohimo ka og positibong 
pagsugid sa pagtoo, bisan ang mga 
imposibleng butang mahimong possible 
sama sa imong gisugid.

Eksampol, ang ubang tubag dali 
nga moabot, apan sa ubang hitabo ang 
problema anam anam nga masulbad 
og mo sunod ang panalangin. Ang 
ubang sakit og balatian hinahinay nga 
maayo. Kon imong pamatud-an nga 
ang padayong kaayohan lihok sa Dios, 
kini dawaton sa Dios isip pagsugid 
sa imong pagtoo og Siya kompletong 
magapamuhat diha nimo. Dili ka lang 
Niya hatagan og kausa nga grasya, 
apan himoon ka Niyang malamboon og 
hatagan sa walay puas nga grasya.



    
Panghimatuud No. 72  Disyembre 4, 2016

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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Septembre 2, 2016, 
nahatagan ko sa grand 

prize sa 7th Korea Professional 
Awards Ceremony sa patent section 

nga gihimo sa International Conference 
Room sa Press Center. Ang Korea Special Press 

Association nihatag og ganti sa mga eksperto sa 18 
ka mga lugar lakip sa politika og administrasyon.

Sa daghang patent offices lakip sa mega-size nga 
mga law firm, ang Manmin IP & Law ang Patent firm 
nakakuha sa Grand prize tungod kay among gipausbaw 
ang ‘system mediating reciprocal fair trade’ basi sa pagsalig 
og impormasyon sa international patent nga aplikasyon sa 
unang higayon sa tinuok kalibotan. 

Sa akong nakita nga ang akong Senyor Pastor Dr. 
Jaerock Lee, nagpuyo sa kinabuhing sulundon sa kamaayo 
pinasubay sa Pulong diha sa Bibliya og sa akong pagsaksi 
sa mga gamhanang lihok gihikyad pinaagi niya, natandog 
kaayo ko nga magmatinguhaon sa akong Kristohanong 
kinabuhi. Sa iyang gugmang walay paglubad og sakripisyo, 
akong naabot ang dughan sa espiritu pag Mayo 2015.

Agosto 31, human sa tulo kabulan, may misteryosong 
nahitabo atol sa Daniel Prayer Meeting. Nag ampo ko alang 
sa akong negosyo. Sa kalit lang, ang ideya mahitungod sa 
‘international patent mediation system’ og ang analysis 
method sa big data mi tumaw sa akong hunahuna.

Ako dayong gisuwat, og pagbalik sa balay akong 
gisulayan sa akong computer. Kahibulongan, ang yawi sa 
solusyon naganid aron sa klarong pagtuki sa tanang patent 

deals nga nangahitabo sa tibuok kalibotan.
Ignorante ko sa ‘big data and statistics’, apan sayon kaayo 

nakong sa tuki ang kasayoran. Kahibulongan kaayo og dili 
maasoy. Dili mapasabot ang ideya apan gihatag kini pinaagi 
sa grasya sa Dios og kini lihok sa Espiritu Santo.

Septembre 2, 2015, ni apply ko para sa systems’ patent. Og 
tangkud usa katuig, Septembre 2, 2016, akong nadawat ang 
Grand prize sa patent part. Halleluyah!

Trisi katuig ang milabay, akong gibiyaan ang akong unang 
trabaho sa Korean Intellectual Property Offi ce sa tinguha sa 
mga grasya nga ihatag sa Dios og niabli og ‘Patent Offi ce’ 
sa gamay’ng lugar nga 13.22sq.m. Akong kinasingkasing 
pasalamatan ang akong Senyor Pastor nga nitabang nako 
og ni ampong kinasingkasing. Og ako sad pasalamatan ang 
mga trabahanti sa Manmin International Patent Offi ce.

Labaw sa tanan, akong pasalamatan og himayaon ang 
Dios sa gugma nga buhi og motubag nato pinasubay sa 
pagtoo.

Uban sa mga trabahante sa Manmin IP Law og Patent Firm

“Akong Nadawat ang Grand Prize 
sa Patent Part uban ang ideya gikan sa Dios”

“Ang mga Tubag Gihatag diha sa Grasya sa Dios! Lipay kaayo Ko!”

Senyor Partner, 
Manmin IP & Law og Patent 
Attorney
Elder Nakhoon Seong, 
57 anyos, Parish 12, 
Manmin Central Church

Elder Vincent Chan, 
51 anyos, Tokyo Manmin 
Church, Japan, 
og iyang asawa 
Sister Esther Sim

Nag t rabaho ko 
sa TFK Corporation nga 

nagtanyag sa in-fl ight catering 
service. Naa ni sobra sa 20,000 

ka mga trabahanti sa tibuok kalibotan. 
Singaporean ko og nagtrabaho karon sa sanga 

sa maong kompanya isip bisi presidente, og naay 
1,600 ka mga trabahanti diri. Moadto ko sa lainlaing 

lugar.
Ako nahibaloan ang Manmin Central Church pinaagi sa 

akong asawa si Sister Esther Sim. Human naminaw ko sa 
sermon ni Dr. Lee og mibasa sa iyang mga libro.

Pag trabaho nako sa Saudi Arabia, upat katuig sugod 
Enero 2011, naminaw ko sa mga pagpanudlo ni Dr. Lee 
sa Genesis og sa Gipadayag og sa mga sermon sa ‘Love 
Chapter’. Ako sad gibasa ang iyang mga libro Heaven; The 
Measure of Faith; Spirit, Soul, and Body; The Message 
of the Cross; og Hell. Naa koy daghang nga pangutana sa 
Bibliya apan ang tanan natubag. Akong gikalipay.  

Sugod Oktobre 2014, na distino ko sa Narita International 
Airport sa Japan. Ang akong asawa nihisgot sa Tokyo 
Manmin Church og nibisita ko sa simbahan sa unang 
higayon. Si Ps. Byeongran Choi niabiabi nako og natandog 
kaayo ko. Nitambong ko sa tanang klase sa serbisyo og 
nagsugod og ampo. Sa akong pagpaminaw sa mga mensahe 
ni Dr. Lee pinaagi sa GCN, ang akong pagtoo nitubo. Ni 
boluntaryo kong motudlo sa mga estudyente og English og 
niapil sa choir. Nagtan-aw ko kon unsa ang akong mahimo 
para sa Dios og malipayon kong nihimo.

Akong nasabtan nga buot sa Dios makabaton og mga anak 
nga nabalaan pinaaagi sa human cultivation. Ako nakat-
onan nga kinahanglan akong tulion ang akong dughan. Ang 
balaang ebanghelyo gihatag ngadto ni Senyor Pastor isip 
bunga sa iyang walay puas nga pag ampo og sa mga luha. 
Nanghatag ko ining libroha The Message of the Cross sa 
akong mga kauban inig adlaw nila. Nakahatag nako og 100 
kabuok.

Hunyo 2016, lain akong pamati. Naay dugo sa akong ihi. 
Human sa usa ka simana, mao nasad. Nakahinumdum ko sa 
Pulong nga nag ingon nga ang mga sakit gikan sa mga sala 
(Exodo 15:26) og naghinulsol ko pag ayo sa akong kinabuhi 
kaniadto.

Pag Hulyo, ang simtoma nawala og niadto ko sa hospital 
para mahiling sa akong kidney, bladder og urinary tract 
kon na inpeksyon ba. Nakita nga diha koy ‘prostatitis’ apan 
wala na kini. Halleluyah! Nakadungog nako og daghang 
panghimatuud apan human sa akong pagkaayo pinaagi sa 
pagtoo akong labaw’ng nabati ang gugma sa Dios og mitubo 
pa ang akong pagtoo.

Sayo sa Oktobre, nibisita ko sa Manmin Central Church 
sa ilang 34th anniversary uban sa akong asawa. Napuno 
ko sa paglaom sa Langit sa dihang akong nakita nga ang 
simbahan puno sa ebedensya sa buhi nga Dios og ang mga 
miyembrong nagpamatuud sa ilang nadawat gikan sa Dios.

Akong pasalamatan og himayaon ang Dios og kinasing 
kasing magpasalamat ni Dr. Jaerock Lee. Pasalamat sad ko 
ni Rev. Heesun Lee, Manmin World Guidance Pastor og ni 
Pastor Byeongran Choi sa Tokyo Manmin Church.


