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Mensahe ni Senyor Pastor 
Dr. Jaerock Lee para sa Bag-ong Tuig

Mahal nga kaigsoonan diha ni Kristo:
Sa iyang dakong probidensya alang 

sa naghinapos nga panahon, ang Dios 
miandam sa Manmin Central Church 
niadtong 1982 og sa tuig 2016 sa 
pagpanukad sa ikatulong hut-ong, 
kining simbahana gi aprobahan sa Dios 
Trinidad isip simbahang hinigugma 
sa Amahan, simbahan nga mogiya 
sa tanang tawo ngadto sa kaluwasan, 
simbahan nga puno sa himaya sa 
Amahan, og simbahan nga inubanan 
sa gahom nga walay puas. Atong 
pasalamatan og himayaon ang Dios 
Trinidad!

Labaw sa tanan, sulod sa 6 katuig 
gikan sa pasko sa 2010, ang Dios 
mipakita sa Iyang gugma og gahom 
nga walay paglubad pinaagi  sa 
magbalantay, diin daghang magtotoong 
nakaangkon og grasya, kusog, og 
higayon nga makapalayas sa daotan og 
maabot ang maayo. Kini gumikan sa 
pagdangat sa espiritu og sa pormada 
sa baha sa tibuok espiritu. Ang mga 
miyembro labaw usab nisalig sa 
magbalantay. Dugang pa, ang simbahan 
nitubo pag ayo gani karon gibanabana 
na sa 11,000 ka sanga og nakig 
ubang simbahan sa tibuok kalibotan. 
Halleluyah!

2017 maoy ika-7 tuig gikan nga 
ang magbalantay misugod pagpuno 
sa sukdanan sa hustisya, og ang Dios 
mihatag kanato sa 4 ka titulo sa pag 
ampo nga puno sa paglaom. Karon 
sa pag hinumdum sa 4 ka titulo sa 
pag ampo, atong tan-awon ang mga 
panalangin nga iyang giandam para 
ining simbahana.

Una, ang gahom sa re-creation 
mousab og mobag-o sa mga butang 
nga nahimo na.

Salmo 62:11 “Sa makausa nag 
ingon ang Dios; kaduha ko kini 
madugog nga ang gahom iya sa Dios.” 
Kataposan sa 2000, sa pagsugod sa 
ika-2 hut’ong, ang Dios mipalibot 
nato sa samang original nga kahayag 
sa pagpamuhat nga nahisulat sa 

Genesis 1. Sa sunod 16 katuig, ako 
gibansay sa pag gamit sa gahom sa 
re-creation sa akong kaugalingong 
pag ila og naka pasar sa espirituwal 
nga pagbansay og nakatuman sa 
hustisyang gikinahanglan. Sa 2017, 
17 katuig sugod ato, ako naglantaw sa 
hingpit nga katumanan sa gahom sa 
re-creation nga maoy motuman sa dili 
mahanduraw nga kahibulongang lihok.

Kon ang gahom sa re-creation hingpit 
nang ma kompleto, atong ma pugngan 
ang abnormal nga ‘climatological’ nga 
mga hitabo og kausaban, talagsaong 
weather phenomena og natural disasters 
tungod sa pagsupak sa tawo sa natural 
law og produksyon sa polusyon. Ang 
maong kalamidad mabawasan pinaagi 
sa pag kontrola sa temperature. Ang 
gahom dili lang mobuhi sa patayng 
mga ugat og mabag-o sa daot nga 
kusog apan kini makahimo sa pagbag-o 
sa dughan sa tawo nga natumog sa 
sala og daotan, kini mobag-o usab 
sa dughan sa ngadto sa espiritu og 
kamaayo. Kining maong gahom sa re-
creation ‘sekretong hinagiban’ sa Dios, 
diin mahimong possible ang kaluwasan 
sa daghang kalag ining naghinapos nga 
panahon og mogiya sa daghang kalag 
ngadto sa New Jerusalem.

Ika-2, maghimo kita og preparasyon 
alang sa Korean churches og overseas 
ministry aron pag giya sa tanang 
katawhan sa kaluwasan.

1 Timoteo 2:4 “Buot sa Dios nga 
maluwas ang tanang tawo og mahibalo 
sa kamatuuran.” Kay ang kalibotan 
dali kaayong natumog sa sala og 
daotan, bisan gani mga magtotoo og 
Kristohanong komunidad nabaklag 
na sa pagka masalawayon. Kini maoy 
mahimong hinongdan nga ang dili 
magtotoo molikay sa simbahan. Bisan 
magtotoo mibiya sa Dios gumikan sa 
‘antichrist’ nga midangat sa tibuok 
kalibotan. Aron masanta kini, mga 
pastor naningkamot apan walay pulos. 
Napakyas sila pagsabot sa gugma sa 
Dios og sa paghunahuna kon unsay 

angay buhaton sa katawhan. 
Pag preparar sa naghinapos nga 

panahon, ang Dios nanalangin ining 
simbahana sa gamhanang lihok nga dili 
ikalimod; sa espirituhanong pulong nga 
mousab bisan sa dughan sa tawo; sa 
espirituwal nga manggugubat nga nag 
inunungay sa pagbuhat sa gamhanang 
pagpangalagad; suporta pinansyal 
sa ministry; og mga miyembrong 
mag ampo sa kahiusa sa dughan og 
motuman. Sa nagsingabot sa gitakdang 
panahon uban sa kausaban sa sitwasyon 
sa kalibotan, atong andamon pag 
ayo ang paghingpit sa Kristohanong 
komunidad og sa tibuok kalibotan uban 
sa hunos sa Espiritu Santo.

Ika-3, atong itukod ang ‘Beautiful 
Sanctuary’ uban sa matinud-anong 
dughan og hingpit nga pagtoo samtang 
nahiusa diha sa Ginoo.

Salmo 37:6, “Padan-agon niya ang 
imong kaayo sama sa kahayag sa adlaw 
og ang imong pagka matarong sama sa 
udtong tutok.” Buot sa Dios nga ang 
magtotoo makaangkon sa tinuod nga 
dughan og hingpit nga pagtoo, mosilaw 
sa tibuok kalibotan, kinasingkasing 
maghalad sa nindot og humot nga 
pagdayeg og pagsimba. Ang ‘Canaan 
Sanctuary’ og ‘Grand Sanctuary’ 
itukod sa mga magtotoong makaabot sa 
maayo og nindot nga dughan. Kon sila 
mahiusa diha sa Ginoo, mohigugma 
sa Dios una sa tanan, og mosalig sa 
magbalantay, ila kining maabot uban 
sa pagtoong makapahimuot sa Dios. 
Ang ‘Grand Sanctuary’ itukod sa 
nindot og makabuluhanong estraktura 
nga magtuboy sa dignidad og himaya 
sa Dios sa tibuok kalibotan. Ang Dios 
mahimaya gayod tungod niini.

Ika-4, ang ‘Fruit of the Shepherd’ 
m a t a w o  k o n  s i l a  m a h i u s a  s a 
magbalanaty diha sa pagsalig og 
gugma.

Salmo 126:5-6 “Ang nagpugas nga 
naghilak mag-ani nga malipayon! 
Sila nga naghilak samtang nagpugas 

mopauli unta nga mag-awit nga 
malipayon kay nagdala naman sila 
sa abot!” Buot sa Dios nga kita mag-
ani sa atong gitanom og siya moganti 
sigun sa atong gibuhat. Pinaagi sa 34 
katuig sa Manmin’s ministry, ang Dios 
mohatag nato sa bililhon og abundang 
bunga og kita makabaton sa pinaka 
nindot nga ani. Ang nindot nga ani 
nagpasabot sa tinuod nga mga anak 
sa Dios nga nakaangkon sa dughan sa 
espiritu og tibuok espiritu. 

Gikan sa pagtukod sa simbahan 
niadtong 1982, ang Dios mibutang 
sa paglaom para sa New Jerusalem, 
ang pinaka nindot nga puloy-anan sa 
langit ngadto sa mga magtotoo pinaagi 
sa magbalantay. Og sukad 2010, Siya 
nangani sa pagbaton og tinuod nga 
mga anak pinaagi sa pagpabaha sa 
espiritu og tibuok espiritu isip ganti 
sa sakripisyo sa magbalantay. Iya 
sad gipalutaw ang ‘pagsalig’ diha 
sa magbalantay sa milabay’ng mga 
tuig aron makaangkon og ‘bunga sa 
magbalantay’ nga hingpit nahiusa sa 
pagsalig og gugma og makatuman 
sa probidensya sa naghinapos nga 
panahaon. Kini tungod kay sila 
mahimong tawo sa espiritu og tibuok 
espiritu pinaagi sa tabang sa re-creation 
power sa magbalantay kon sila mosalig 
sa gugma sa Dios og sa Ginoo sa 
pagsaksi sa mga luha og sakripisyo sa 
magbalanatay.

 
Mahal nga kaigsoonan diha ni Kristo, 

sa tanang miyembro sa Central Church 
og katong 11,000 ka mga sanga og 
nakig ubang simbahan, tanang mga 
pastor og leder, ako mag ampo sa 
ngalan sa Ginoo nga ikaw magbuhat sa 
mahinungdanong bahin, sa pag giya sa 
mga kalag ngadto sa kaluwasan uban sa 
gahom sa magbalantay, og mahimong 
tinuod nga anak sa Dios og isip bunga 
sa magbalantay nga maoy Iyang 
gilantaw, og mahimong angayang 
magdawat sa pagdayeg og himaya 
didto sa nindot nga langit hangtod sa 
kahangtoran.

“Bangon, Jerusalem! Sidlak kay miabot na ang imong kahayag, og ang himaya sa Ginoo nagdan-ag na kanimo. 
Tabonan sa kangitngit ang kalibotan, og ang katawhan tikyopan sa kangiob. 

Apan ang Ginoo mosidlak kanimo, og makita diha kanimo ang iyang himaya. 
Ang kanasoran moduol sa imong kahayag, og ang mga hari moduol sa lamdag sa imong kahayag” (Isaias 60:1-3).



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” (4)2

Ang Biblia nagsulti nato nganong 
gihimo sa Dios ang tawo, giunsa Niya 
pag giya ang kasaysayan sa katawhan, 
ang sinugdanan og kataposan sa human 
cultivation, Hesus nga Manluluwas, 
L a n g i t  o g  I m p e y e r n o ,  o g  a n g 
katungdanan sa tawo. Unya, kinsa may 
tagsulat ining maong Biblia?

1. Dios, ang Tagsulat sa Biblia
Ang Biblia naay 66 ka mga libro: 39 

sa Daang Testamento og 27 sa Bag-
ong Testamento. Naay 34 katawo, 26 
sa Daang Testamento og 8 sa Bag-ong 
Testamento ang misulat sa Biblia, diin 
gisulat kini sa gidugayon nga 1,600 
katuig: 1,500 sa Daang Testamento 
og 100 sa Bag-ong Testamento. 
Bisan gisulat kini sobra sa 30 ka 
nagkalainlaing tawo, walay usa kanila 
nga “tagsulat”. Basin naay moingon 
nga sila ‘ghostwriters’.

Pananglitan ang inahan naay 2 ka 
anak og gusto siyang mo suwat sa 
iyang kamanghurang anak. Manugo 
siya sa maguwang niyang anak sa 
pagsuwat sa iyang gusto isulti. Bisan 
pag ang maguwang nga anak ang 
“nagsuwat”, ang maong sulat iya sa 
inahan. Sa samang paagi, ang Dios 
mitawag sa 34 ka mga tawo og migiya 
nila sa pagsulat sa Biblia pinaagi sa 
inspirasyon sa Espiritu Santo. Apan 
ang mismo tagsulat sa Biblia mao ang 
Dios.

2 Pedro 1:21 nipahinumdum nato, 
“Kay walay propisiya nga nahimo 
gumikan sa pagbuot sa tawo. Ang 

Espiritu Santo maoy nagmando sa 
ilang pagsulti sa mensahe nga gikan sa 
Dios.” Og sa Isaias 34:16 “Sisuha og 
basaha sa libro sa Ginoo: Walay usa 
kanila nga makulang o mawad-an sa 
iyang paris, kay pagbuot kini sa Ginoo 
og ang Iyang Espiritu maoy magtigom 
kanila.”

Kay ang Dios Makagagahum mao 
may nagsulat sa Biblia pinaagi sa 
insperasyon sa Espiritu Santo, ang 
Biblia dili magkasumpaki apan manag 
uyon ang tanang nahisulat ini, bisan pa 
og kini gisulat sa lainlaing mga tawo.

2. Ang Biblia Nahisulat pinaagi sa 
Insperasyon sa Espiritu Santo

Kay ang Biblia gisulat pinaagi sa 
insperasyon sa Espiritu Santo, kini 
sabton usab pinaagi sa insperasyon 
sa Espiritu Santo. Ang pagsulay 
pagsabot sa Biblia pinaagi lamang 
sa hunahuna sa tawo makapalaglag 
hinuon sa katawhan tungod kay 
ang interpretasyon dili mahiuyon sa 
kabubut-on sa Dios (2 Pedro 3:16).

Kon kini sabton ubos sa insperasyon 
sa Espiritu Santo, atong makat-
onan nga ang mga bersikulo manag 
paris gyod (Isaias 34:16). Sama 
nga ang paghimo og kwentas atong 
gikinahanglan ang daghan nga perlas, 
ang espirituwal nga pasabot sa mga 
bersikulo sa Biblia mapasabot lamang 
kon atong makita ang mga paris ini 
diha sa Biblia.

Pananglitan, sa Buhat 2:21 “Og 
ang mosangpit sa ngalan sa Ginoo 
maluwas.” Ang kabubut-on sa Dios 
bahin sa kaluwasan, dili hingpit nga 
mapasabot kon kini rang maong 
bersikulo. Sa giingon sa atong Ginoo 
sa Mateo 7:21, “Dili ang tanang 
magtawag kanakog ‘Ginoo, Ginoo,’ 
makasulod sa gingharian sa langit,” 
ang pagtawag sa ngalan sa Ginoo dili 
igong kondisyon aron makaangkon sa 
kaluwasan.

Sa gipahinumdum kanato sa Roma 
10:10, “Gihimo kitang matarong 
sa Dios kay nagtoo man kita sa 
kinasingkasing gayod og naluwas kita 
kay gipahayag man nato kini,” kato 
lamang nagtoo nga kinasingkasing 
gayod og nahimong matarong ang 
makadawat sa kaluwasan kon sila 
mopahayag sa Manluluwas. Unsay 
pasabot sa tawong “nagtoo nga 
kinasingkasing”?

Santiago 2:14 nangutana nato, “Mga 
igsoon, unsay kapuslanan kon ang usa 
katawo moingon nga siya may pagtoo 

apan walay maayong binuhatan? 
Makaluwas ba kaniya ang iyang 
pagtoo?” Kon ang tawo kinasingkasing 
nga nagtoo mo resulta kini sa katarong, 
ato siyang makita nga naningkamot 
sa pagpalayas sa sala og daotan og 
nagsulay sa pagpakabuhi sa Pulong sa 
Dios.

Dugang pa, mabasa sa Roma 3:28, 
“Kay maoy atong gituohan nga ang 
tawo himoong matarong sa Dios 
pinaagi sa pagtoo og dili pinaagi 
sa pagtuman sa Balaod.” Bisan 
pag matinguhaon kang magpraktis 
sa matuud ang imong buhat dili 
mahingpit kon wala ang pagtoo. “Ang 
pagtoong kinasingkasing” nagpasabot 
sa pagtuman sa balaang dughan nga 
makita sa balaang pamatasan, o sa 
laing pagka sulti, nakatuman sa pagtuli 
sa dughan.

Ang kaluwasan a lang sa  mga 
magtotoong kinasingkasing nituli sa 
ilang dughan, pagpakabuhi sa Pulong 
sa Dios, og sa pagsugid sa ngalan sa 
Ginoo. 

Kon dili pangitaon ang paris sa 
matag bersikulo sa Biblia, ang tawo 
makat-on og sayop og magbaton 
nga “ang kaluwasan para sa tanan 
basta moingon lang nga si Hesus 
Manluluwas” o “Basta ikaw motoo, 
makadawat na sa kaluwasan bisan 
pa og magpakasala.” Ang sayop nga 
pagsabot modala sa tawo ngadto sa 
pagpakasala, mosangpot sa kalaglagan. 
Aron hingpit  nga masabtan ang 
kabubut-on sa Dios nga nahitisok diha 
sa Biblia, imo gyod pangitaon ini ang 
paris o tukmang bersikulo og sabton 
ubos sa insperasyon sa Espiritu Santo.

3. Pulong sa Dios ang Eternal 
nga Matuud

Ang Biblia Pulong sa Dios og ang 
tanang nahisulat ini matuud. Sama sa 
masaysayong ebedensya sa kasaysayan 
sa Israel,  sa mga panghitabo sa 
silingang mga nasod og katawhan, 
mga ngalan og lugar, og kaugalian, 
kining tanan atong makita sa Daang 
Testamento, og kini nagpamatuud sa 
katinuod sa Biblia.

Ang Biblia naglakip usab sa lainlaing 
mga propisiya og ang tanan natuman 
sigun sa nahisulat. Sama sa Lucas 
19:43-44 nag propisiya sa kalaglagan 
sa Jerusalem, “Kay moabot ang mga 
adlaw nga libotan ka sa imong mga 
kaaway og alihan ka og atakihon nila 
sa tanang dapit …Og walay usa ka 
bato nga ibilin nila sa nahimutangan 

niini…” Og human sa 40 katuig kini 
nahitabo sa 70 A.D.

Diha sa Daang Testamento anaa 
ang propisiya sa Dios mahitungod sa 
pagkatawo ni Hesus, pagpangalagad, 
kadasig, og pagkabanhaw. Og kining 
tanang propisiya sa Daang Testamento 
hingpit nga nahitabo sa Bag-ong 
Testamento. Sa pagkatawo ni Hesus, 
sa Genesis 3:15 ang Dios nitagna nga 
ang Manluluwas matawo gikan sa 
katawhan sa Israel. Sa dihang gitunglo 
sa Dios ang bitin, niingon siya, 
“Himoon kong mag kaaway ikaw og 
ang babaye; og mahimong kaaway ang 
imong kaliwat og ang iyang kaliwat. 
Dugmokon niya ang imong ulo og 
paakon mo usab ang iyang tikod.” Kini 
ni propisiya nga ang Manluluwas gikan 
sa kaliwat sa babaye og makabuntog 
sa kamatayon. Dinhi, ang “babaye” 
espirituwal nga nagsimbolo sa Israel, 
og si Hesus natawo sa pamilya ni Jose 
sa tribu ni Judah (Lucas 1:26-33).

Isaias 7:14 nag ingon, “…ang usa ka 
batan-ong dalaga nga manamkon og 
manganak og usa ka batang lalake og 
nganlan siyag Immanuel,” Samtang 
sa Miqueas 5:2 “ Miingon ang Ginoo, 
Apan ikaw, O Betlehem Efrata, bisag 
ikaw gamay nga lungsod sa Juda, 
anha magikan kanimo ang usa ka hari 
sa Israel, nga ang kagikan nagsukad 
pa gayod sa kakaraanan.” Basi ining 
maong propisiya, si Hesus gipanamkon 
pinaagi sa Espiritu Santo og natawo 
sa Birhen Maria sa pasungan didto sa 
Betlehem.

Sa pagsulod ni Hesus sa Herusalem, 
sa gitagna sa Zacarias 9:9, “Nagkabayo 
Siya sa asno, sa nati sa asno.” Dugang 
pa, sa Salmo 41:9, si Hesus gilimod 
og gibaligya ni Hudas Iscarioti. Naa 
pay daghang detalying propisiya sa 
mga libro diha sa Biblia sa Daang 
Testamento lakip na sa Isaias, Salmo, 
og Zacarias, mahitungod sa Kadasig, 
paglubong, pagkabanhaw, og pagkayab 
ni Hesus, og ang matag usa ini nahitabo 
panahon sa Bag-ong Testamento.

Mga kaigsoonan diha ni Kristo, mo 
awhag ko ninyo nga too sa Biblia kay 
kini tinuod nga Pulong sa Dios og 
buhata ang mga sugo nga nahisulat ini. 
Ako mag ampo sa ngalan sa Ginoo 
nga sa imong pagbuhat ini imong 
mahimamat ang buhi nga Dios sa 
tanang higayon og magdawat sa grasya 
nga gikan Niya og ikaw makaambit 
sa Iyang gugma sa hangtod isip Iyang 
tinuod nga anak.

Ang Dios Tagsulat sa Biblia

“Ang tibuok Kasulatan 
gisulat uban sa lamdag gikan 

sa Dios og mapuslanon 
alang sa pagtudlo sa 

kamatuoran, pagbadlong, 
pagsaway og sa pagtudlo 

unsaon pagkinabuhi 
nga matarong” 

(2 Timoteo 3:16).

Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee
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Sa atong Pagpalayas sa Makasasalang 
Kinaugalian og ang Paghisama sa Ginoo

Karon daghan ang napakyas pagpalayo sa 
droga, pornography, og ngil-ad nga mga duwa. 
Naadik na sila ini. Ang usa ka rason kay ang 
‘pagbati’ natanom na sa ilang dughan. Ang 
pagbati bag-o og makatintal, mao nga gusto nila 
kining ma eksperyensya sa sunod, nga maoy 

mogiya sa pagka adik.
Pareho ra ni sa liso sa mais sa maisan. Kon 

itanom og lawum, lisod ibton; apan sayon balion. 
Mao usab sa makasasalang kinaugalian.

Pananglit naay magtan-aw og hilas nga salida. 
Kon ang mga hitabo nasulod sa panumduman 
sa utok, ang makasasalang kinaugalian natanom 
sa dughan. Kon ang tawo makakita og lain pang 
hilas, ang daang gibati mapukaw. Dili sayon 
ang pagkuha sa bati nga pagbati nga maayong 
natanom, og labaw pang lisod sa pagpapas sa 

pagbati nga gitanom sa lig-on nga emosyon.
Kon ang makasasalang kinaugalian natanom 

diha sa dughan, ang dugang pagbati anaa usab. 
Diha sa kasuko, ang tawo makabati og samang 
naay nagbukal sulod nila. Sa kasina, tingale 
ilang mabati nga sila murag dili makalihok 
tungod sa ka bugnaw. Kon sila aroganti, tingale 
sila makabati nga labaw sila sa tanan. Sa 
mapanapawon nga hunahuna, ilang mabati nga 
naay nigimok nila. Kon kining pagbatia sakyan, 
mogiya kini aron ikaw makasala.

Tingale ikaw nasayod unsa ang kasuko og 
kasilag. Kon wala kay kasuko diha sa imong 
dughan, walay pagbati nga may kalabotan 
ini nga ma hunahunaan. Dili ka maikag sa 
kasuko. Kon wala kay kasi lag, wala kay 
pagbati nga may kalabotan sa kasilag, og dili 
ka masilag sa uban. Kini nagpakita kon unsa 
ka importante nga dili matanom sa dughan 
ang makasasalang kinaugalian. Hinuon imong 
isulay pagtanom ang ‘maayong pagbati’.

Panangl it  nasubo ka og nasak it an kon 
imong nakita nga naangkon sa uban ang 
imong git inguha. Kanang maong pagbat i 

modala na nimo sa kahangol, kasina , og 
ang kasilag matanom diha sa imong dughan 
isip makasasalang kinaugalian. Unya kon 
makakita ka sa uban nga naay labaw kaysa 
diha nimo, ang pagbati mahimong mobalik 
og magdumot ka og masuya nila.

Sa laing bahin ,  kon ikaw git udloan sa 
imong ginikanan nga magmaya para sa uban 
kon sila labaw kay kanimo. Ikaw nagtanom og 
maayong pagbati kon ang uban nagmalipayon. 
Og ikaw magmaya kon makakita nga ang 
uban nakaangkon og maayong mga butang 
kay kanimo, og tingale buot kapa nga makig 
ambit nila kon unsa pa ang anaa nimo. 

Sa giingon ang ginikanan mao gyod untay 
maayong eksampol para sa ilang mga anak. 
Kon sila managlalis og masuko kada adlaw, 

bisan pag ilang gitudloan ang ilang mga anak 
nga ‘magminaayo’, mahimong naay kahadlok 
og masuko ang ilang dughan.

K o n  a n g  g i n i k a n a n  m a l i p a y o n g 
magpakabuhi sa Kristohanong kinabuhi uban 
sa paglaom sa New Jerusalem, ang ilang 
mga anak makatanom sa maayong pagbati 
mahitungod sa pagtoo og sa Langit. Ang ilang 
kalipay maoy makapahunahuna sa ilang anak 
nga “Nindot gyod tingale ang New Jerusalem 
tungod kay ang akong ginikanan malipayon 
ka ayo uban sa  pag laom nga  ma kasu lod 
d idto.”  Kon ang g i n i kanan nagl isod og 
nabalaka, ang anak moingon, “Lisod gyod 
diay kaayo ang pag adto sa New Jerusalem.” 
Og ang bata mawad-an sa paglaom para sa 
New Jerusalem.

Kon magsige kag hunahuna, ‘Nganong ingon 
ana man siya? Di ko kasabot niya. Di ko ganahan 
niya,’ wala kay lain apan ang pagdumot niya.

Kon gusto gyod nimo ilabay ang kasilag, 
pasagdahi sila og sabta sila sa maayong pagsabot 
og intensyon. Kon imong paningkamotan, ang 
bati nga pagbati maluya sa kadugayan, mawala 
ang imong kasilag batok kanila.

Kon imong sulayan ang pagpalayas sa kasilag, 
kahangol, kasina, paghusga og pagkondenar, 
imo gyod kining pulihan sa maayong pagbati. 

Mahitungod sa makasasalang kinaugalian 
sa  pagbulag,  kahakog,  pag panghambog, 
mapanapawong hunahuna, og kadaling masuko, 
imong kasilagan ang pagbaton ini.

Ingnon ta ang imong asawa naglakaw og 
naay laing tawo nga nagpasiplat niya. Lagot 
kay ka. Kon imo usab kining buhaton sa ubang 
babaye, hugaw kaayo ang imong gibati! Ining 
paagiha imong ma hunahuna unsa kahugaw 
ang mapanapawon nga hunahuna. Pinaagi sa 
pagdumili sa makasasalang kinaugalian, dali 
nimo kining mapalayas. 

Ang tawo dili makahunahuna kon unsa ka 
hugaw ang makasasalang kinaugalian kon dili 
nila ma eksperyensya ang tugbang ini panahon 

sa pag ugmad sa kalibotan.
Bisan pa, ang sala og daotan naghitak nga 

ang tawo naanad nalang magpakasala inubanan 
sa ilang pagbati. Naadik na sila sa pagbati og 
nalaang sa makasasalang kinaugalian. Mao 
nga, importante kaayo nga imong putlon ang 
kalibotanhong mga sala og daotan diha sa imong 
Kristohanong kinabuhi.

Mao nga, kitang tanan mohunahuna gyod unsa 
ka daotan og kahugaw ang pagbati nga gikan 
sa makasasalang kinaugalian ining proseso sa 
pag ugmad sa tawo. Pinaagi sa pagsabot ini og 
sa pagkab-ot sa maayo og putli nga dughan sa 
Ginoo, imong mabalik ang imahe sa Dios nga 
nawala tungod sa mga sala.

Naa sa dughan sa tawo ang makasasalang kinaugalian. Pagdumot, kalagot, hunahunang mapanapawon, 
og kasina maoy eksampol. Ang pagtinguha ini og ang pagbuhat og sala maoy ‘unodnong kaulag’. 

Kon ang unodnong kaulag aktibo, ang tawo makasal sa sinultian og binuhatan (1 Juan 2:16).
Karon atong tan-awon unsaon pag ila ining makasasalang kinaugalian, pagsalibay nila, 

og paghisama sa Ginoo. Sa pagsabot sa unodnong kaulag, ang ‘pagbati’ importante kaayo. 
Karon atong tukion ang ‘pagbati’ og unsaon pag usab ini. 

‘Makasasalang Kinaugalian’ 
nga Gitanom diha sa Dughan 

uban sa ‘Pagbati’

Ang Makasasalang 
Kinaugalian Dili Gyod Itanom

Usba ang Negatibong Pagbati 
ngadto sa Maayo 
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          anmin MsaB la ita4

Hunyo 2015, ang akong nawong nihubag og nagsadyong ang akong 
dalunggan, og halos dili nako makadungog. Nihubag sad ang akong ilong, 
nga sakit na kaayo og lisod ko sa pag ginhawa. Gihiling ko nga naay ‘otitis 
media’, ‘nasal polyps’, og impeksyon sa sinus. Ang grabi pa, nadaot ang 
akong tuo nga mata og hanap na ang 
akong panan-aw. Giingnan ko nga 
kining tanan tungod sa high blood 
pressure og diabetes.

Gi operahan ko sa ‘otitis media’ og 
sa ‘nasal polyps’, apan ni grabi kini 
og pag Abril 2016 nahibaw-an nga naa 
koy class-two disability. Ni grabi ang 
akong tuo nga mata og dili na gyod 
makakita, bisan kahayag. Daghan kog hospital nga giadtoan apan moingon 
lang sila nga ang mabuhat ra sa akong dalunggan butangan og hearing aid 
og walay paagi nga maayo ang akong buta nga mata.

‘Nganong nahitabo man ni nako?’ Nasubo kaayo ko. Molikay nalang 
ko sa uban tungod kay lisod man ang pagpakig estorya personal og sa 
telepono. Naguol kaayo ko. Akong nahunahuna nga ang paagi lamang aron 
makalahutay mao ra gyod ang pagsalig sa Dios.

Nagsugod ko og paminaw sa sermon ni Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee 
gamit ang hearing aid. Sa akong pagpaminaw pag ayo, nakabaton ko 
og pagtoo nga maayo ang akong dalunggan og mata nga dili maayo sa 
hospital. Nisalig gyod unta ko sa Dios sa pinasugdan. Naghinulsol ko 
og akong gibasolan ang akong kabuang nga nisulay pa sa kalibotanhong 
medisina. Nisugod ko og apil sa Daniel Prayer Meeting matag gabii og sa 
tanang serbisyo lakip sa Wednesday Service og Friday All-night Service.

S a  M a n m i n 
Su m me r  Re t rea t 
2 016  s i  D r.  L e e 
n i i ngon nga  a ng 
D i o s  m o a y o  s a 
mga problema labi 
n a  s a  p r o b l e m a 
s a  m a t a .  A ko n g 
na hu na hu na  nga 
kini opor tunidad 
nakong makadawat 
sa tubag.

A g o s t o  8  s a 
u n a n g  a d l a w  s a 
ret ret ang Divine 
Heal ing Meet ing 
gihimo. Pag ampo 
n i  Senyor Pastor 

sa mga masakiton, akong nabati nga nahawan ang akong mata. Pag pauli, 
akong nabantayan ang milagro nahimo.

Ang kahayag mitumaw sa akong tuo nga mata! Halleluyah!
Makadungog nako og nagka klaro ni sa duha nako ka dalunggan, maka 

dungog nako og unsay isulti sa uban bisan walay hearing aid. Niarang sad 
ang akong panan-aw nga makaila nako sa mga butang nga akong nakita. 
Karon, makapaminaw nako sa sermon og maka estorya na sa telepono nga 
walay hearing aid, og naayo sad sa diabetes. Normal na ang akong blood 
sugar.

Nakakita ko og naka dungog pinaagi sa grasya sa Dios. Akong 
pasalamatan og himayaon ang Dios nga niayo nako, og magpasalamat ni 
Senyor Pastor nga nag ampo nako.

“Nakakita ko 
og Nakadungog Na!”

“Nakadawat ko og mga 
Panalangin Pinaagi sa 

Pagbalaan sa Adlaw sa Ginoo”

Pag 24 nako, akong nakaila ang usa ka 
lalake sa akong trabahoan og nag minyo mi. 
Dangtan og tuig ang iyang pagka bayolenti 
mitumaw. Gibun-og ko niya sulod sa 12 
katuig.

Tu ig 2005,  na  g iyahan ko sa  Osaka 
Manmin Church. Nakabaton ko og kalinaw 
sa dughan. Permi gihapon ko bun-ogon sa 
akong bana og labaw’ng daogdaogon. Usahay 
papahawaon sa balay og naa say panahon nga 
ma admit ko sa hospital gumikan sa iyang pagbun-
og. Lisod kaayo ang akong kinabuhi. Sa dili nako niya pa simbahon, ni 
ngadto ko ni Deconesa Iwamoto Yoko ang nagdala nako sa simbahan, og 
adto nalang mi sa balay. Og mohapit nalang ko sa simbahan aron mag 
ampo sa matag adlaw paingon sa trabaho. 

Ang Dios sa gugma nipakita nako sa Iyang presensya og nihupay sa 
akong dughan. Ang akong anak grade-3. Naa siyay kunggo sa iyang 
tudlo. Nag ampo ko og ako ning gi-sprahan sa Muan Sweet Water (Exodo 
15:25) og nag ampo mi. Sunod adlaw, ang kunggo natangal og gihulipan 
kini sa bag-o nga unod. Normal na ang iyang kamot, Halleluyah!

Pag 2008, nibuwag ko sa akong bana og nipauli sa amo uban sa akong 
tulo ka mga anak. Nagpangita ko sa Dios. Layo kini nga dapit apan 
nakakita ko og simbahan, ang Maizuru Manmin Church, mo byahe pa mi 
og duha ka oras. Mosimba ko matag simana og napuno sa Espiritu Santo. 
Nakakita sad ko og mayong trabaho.

Abril 2016, na pwersa ang akong likod samtang nag karga ko og 20 ka 
kilo. Nagsakit ni pag ayo. Dili nako matulid ang akong likod og nipauli 
nga nagbako. Pagka ugma dili na nako malihok ang akong lawas. Grabi 
na kaayo ang kasakit nga dili gani ko maka trabaho.

Akong nadawat ang pag ampo ni Senyor Pastor nga gi-record, para sa 
mga masakiton, og nag sugod ko paghunahuna nganong nahitabo ni nako 
og unsa may buot sa Dios nga ipahunahuna nako. Akong nahunahuna 
nga naa gihapon koy kahangol sa kalibotan. Nihilak ko pag ayo. Akong 
gihatag ang akong dughan og naghinulsol. Human, dali kaayo kong naayo 
og pagka udto ni trabaho nako.

Akong nahimo ang pag salibay sa kalibotanhong mga butang nga 
ako nang naandan og mapaubsanong nagsilbi sa ubang tawo didto sa 
akong trabahaon. Nisaka ang akong rango og nidako ang sweldo. Akong 
pasalamatan ang Ginoo nga niduol og ni tunol sa Iyang kamot nako. 
Salamat og himaya sa Dios.

Ang Panoramic view sa Maizuru 
Manmin Church, Japan

Decono Yongsung Kim, 
71 anyos, Parish 16, Manmin Central Church

Deconesa Akase Sayuri, 
47 anyos, Maizuru Manmin Church, Japan


