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A b r i l  1 7 ,  1 9 8 7 , 
a n g  u n a n g  l i b r o  n i 
D r.  Ja e r o ck  L e e  og 
k a m a t u u r a n g  k a a g i 
Ta s t ing  Li fe  Be fore 
D e a t h  n a  p u b l i s a r . 
Og misunod ang The 
Message of the Cross, 
He a ve n  og  Hell .  Sa 
p a g k a  k a r o n  s o b r a 
s a  10 0  n a  k a  l i b r o 
ang napublisar.  Kini 
g i huba d  og  g iapod-

apod sa 427 ka edisyon sa 61 ka linguwahi. Kini 
mahinungdanong elemento sa pag giya sa daghang 
kalag ngadto sa kaluwasan.

Si Dr. Jaerock Lee nabantog nga world revivalist, 
nag antos sa mga sakit sulod sa pito katuig. 
Nahimamat niya ang Dios og naayo ining tanan. 
Kay gitawag man siya sa Dios isip pastor, nagpuasa 
og nag ampo nga ma pastor sa gahom. Agig tubag 
sa iyang matinguhaong pag ampo ang Dios wala 
lang mohatag niyag interpretasyon sa Bibliya, 
apan gipahibalo siya sa Iyang dughan og sa lawum 
nga probidensya. Ang librong Professions usa sa 
naglakip sa kasingkasing og gugma sa Dios og sa 
katigulangan sa pagtoo, sa Ginoo og sa Iyang mga 
disipolo.

Gikan sa pag publisar sa unang libro, ang iyang 
kamatuurang kaagi, 30 na katuig ang milabay. 
Sa pagsaulog sa ika-30 anibersaryo, si Dr. Lee 
ni publisar sa librong Tears. Ang maong libro 
naglakip sa kasingkasing sa Dios nga buot mo 
ugmad sa katawhan, og ang pagkumpisal niadtong 
nakahunahuna sa luha sa Ginoo og sa magbalantay.

Ang unang parti giulohan og “Until the Tears 
Changed into Joy.” Kini naglakip sa kahinam sa 
Dios alang sa human cultivation sa iyang pagsugod 
niini; ang iyang masakit nga pagsugid nga Iyang 
ginabuhat atol sa proseso sa pag ugmad; og ang 
pagsugid sa mga arkanghel og sa mga katigulangan 
sa pagtoo nga kinsa nakaabot sa maayo og nindot 
nga dughan.

Bisan Siya nag antos sa proseso, ang Dios sa 
gugma wala gyod mobuhi sa Iyang plano nga 
makabaton og tinuod nga mga anak nga Iyang 
ikaambit sa gugmang walay kataposan. Hinungdan 
nga Siya nakabaton sa nindot og tinuod nga mga 
anak sama nila ni Enoch, Abraham, Joseph, Moses, 
Samuel, David, og Elijah panahon sa Daang 
Kasulatan.

Ang ika-2 parti “The Love From Which None 
Can Separate Us.” Kini naglakip sa gugma ni Hesus 
nga kinsa mianhi sa kalibotan aron pagtuman sa 
katungdanan isip Manluluwas sa kalag og sa Iyang 
pagsugid sa gugma nga Iyang ginabuhat aron sa 
paglipay sa Dios Amahan sa dihang Siya nagtungas 
paingon sa Golgota nga nag pas-an sa Krus. Apil 
sad ini ang maluhaong pagsugid sa Iyang mga 
disipolo nga gimingaw kaayo Niya hangtod sa 
kataposan sa ilang kinabuhi og walay kahadlok sa 
kamatayon.

Ika-3 parti “Tears Will Become Jewels and 
Fly.” Kini nagpakita sa matinguhaong dughan 
sa magbalantay nga buot mogiya sa daghang 
kalag ngadto sa kaluwasan, nga kinsa paingon sa 
Impeyerno, bisan pa og siya mabutang sa peligro. 
Naglakip usab kini sa iyang mainitong gugma sa 
Dios.

Ang titulo sa ika-4 nga parti “Tears Are Fruit 

of Glory”, kini nagpakita sa proseso sa kalag 
nga paingon sa kamatayon nga naka angkon sa 
oportunidad sa kaluwasan pinaagi sa magbalantay 
og sa ilang panaw paingon sa New Jerusalem 
pinaagi sa pagtinguha. Ang mga magtotoo nindot 
nga nagpahayag sa ilang pasalamat sa Dios nga 
kinsa nihalad sa Iyang kaugalingon sa pag giya nila 
aron mahimong mga kalag nga sama sa masidlak 
nga alahas. 

Ang 140 ka mga pagsugid nga naa sa libro 
makatandog sa dughan sa magbabasa og mopuno 
sa ilang dughan sa Espiritu Santo nga samang ilang 
nadungog ang puro og klarong tingog.

Ang pagpamaligya sa Tears gisugdan niadtong 
Marso 29. Sa usa ka adlaw siya nag-una sa 
inadlawng listahan sa ‘Best Sellers’ sa online nga 
mga relihiyosong libro, og sa ika-2 adlaw, siya maoy 
nag-una sa inadlaw og sinimana. Imong mapangita 
ang Tears sa website sa Kyobo Book Center og 
pwedeng mapalit didto. Pag Abril 17, nana sa mga 
bookstores tibuok nasod og ang iyang e-book nana 
usab sa Internet.

ang Librong Tears ni Dr. Jaerock Lee na Publisar
Selebrasyon sa ika-30 anibersaryo sa Pagpangalagad sa Libro,   
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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” (8)2

Sa gitakdang panahon, ang Dios 
Anak mianhi sa kalibotan isip tawo 
nga si Hesus og hingpit nga mituman 
sa katungdanan isip Manluluwas.

Sumpay sa  miaging  ed isyon , 
akong ipasabot nganong si Hesu 
Kristo kwalipikadong Makaluwas sa 
katawhan basi sa balaod sa pagtubos 
sa yuta (Levitico 25:23-25).

1. Kini tungod kay si Hesus 
unodnong mianhi sa kalibotan isip 
tawo

Ang Levitico 25:25 probisyon 
para sa “balaod sa pagtubos sa yuta” 
mabasa sa mosunod: “Kon ang imong 
isigka-Israelita mahimong kabos og 
mapugos siya pagbaligya og bahin 
sa iyang kabtangan, ang labing suod 
niyang paryente makahimo paglukat 
ni ini .”  Sama nga ang duol  nga 
paryente makahimo sa paglukat sa yuta 
nga gibaligya, ang tahas aron mahiuli 
ang mga kaliwat ni Adan nga natunol 
ngadto sa kaaway nga demonyo, 
kinahanglan nga pagabuhaton sa 
“labing suod nga paryente” ni Adan.

Kinsa man ang “labing suod nga 
paryente” ni Adan? Kini nagpasabot 
sa tawo, tawo nga sama ni Adan, 
may  esp i r i tu ,  ka l ag  og  l awas . 
Gipahinumduman kita sa 1 Corinto 
15:21-22,  “Kay ingon nga  ang 
kamatayon miabot pinaagi sa usa ka 
tawo, moabot usab ang pagkabanhaw 
pinaagi sa usa ka tawo. Kay ingon nga 
nangamatay ang tanang tawo tungod 
sa ilang pagkahiusa kang Adan, 
banhawon usab ang tanan tungod sa 
ilang pagkahiusa kang Kristo.” Ang 
unang kondisyon sa Manluluwas nga 
molukat sa katawhan sa ilang mga 
sala, kinahanglan nga siya tawo gayod.

Si Hesus Anak sa Dios Magbubuhat. 
Unsaon man niya pagka “suod nga 
paryente” sa tawo? Ang Filipos 2:6-8 
nag ingon, “Bisan siya Dios, wala siya 
mamugos nga magpabiling tupong sa 
Dios. Hinuon sa iyang kaugalingong 
kabubut-on, gibiyaan niya kining iyang 
katungod og nahimong usa ka ulipon. 
Natawo siya sama sa kasagarang tawo; 
Nagpaubos siya og nagmasinugtanon 
hangtod sa kamatayon-bisan sa iyang 
kamatayon sa krus.”

Juan 1:14 nihisgot nato mahitungod 
kang Hesus, “Og ang Pulong nahimong 
tawo og mipuyo uban kanamo” og 
sa Juan 1:1 nipahinumdum nato nga 
“ang Pulong Dios.” Ang pamulong 
“ang Pulong nahimong tawo” miingon 
kanato nga ang Dios mi sul-ob sa 
lawas sa tawo nga naay unod og 
bukog, og mianhi ining kalibotana. 

Si Hesus natawo isip lawas sa tawo 
aron paglukat sa katawhan sa ilang 
mga sala. Tungod kay siya nahimong 
tawo, si Hesus mibati og ka kapoy, 
kagutom, kauhaw, kalipay og kasakit. 
Dihang siya nagbitay sa krus, si Hesus 
nagpatulo gani sa iyang dugo og nibati 
sa mangutngut nga kasakit.

Naay dili ikalimod nga ebidensya 
nga  nagpamatuud  nga  s i  Hesu 
mianhi sa kalibotan isip tawo. Ato 
ning nahibaw-an sa kasaysayan sa 
katawhan nga nabahin sa panahon sa 
wala pa matawo si Hesus (“B.C.” para 
sa “Before Christ”) og sa panahon 
human matawo si Hesus (“A.D.” para 
sa “Anno Domini” sa Latin gipasabot 
“Sa tuig sa Ginoo”).

Sa laktod pagkasulti, nga sa ining 
paagiha atong gibanabana ang timaan 
sa kasaysayan sa katawhan kini 
nagsaksi nga tinuud nga si Hesus 
mianhi sa kalibotan isip tawo. Mao 
nga, si Hesus naka tagbaw sa unang 
kondisyon sa ‘suod nga kaliwat ni 
Adan’ tungod kay Siya, nga Aank sa 
Dios, unodnong mianhi sa kalibotan.

2. Kini tungod kay si Hesus dili 
kaliwat ni Adan nga makasasala 
usab

Pagbuhat sa Dios sa tawo, Iyang 
gihataan si Adan og Eba sa liso sa 
kinabuhi-tuhos sa lalaki og itlog sa 
babaye-og iyang gitugot ang bag-

og kinabuhi matawo. Lakip sa tuhos 
og i t log mao ang impormasyon 
mahi tungod sa  mapanunud nga 
impluwensya og hiyas,  sama sa 
kinaugalian sa ginikanan, personalidad, 
kalahian, hitsura, og kinaiya. Mao nga 
ang mga anak liwat sa ilang ginikanan 
sa pamorma, kinaiya og uban pa.

Human nga si  Adan nakasala, 
ang makasasalang kinaugalian sa 
katigulangan napasa sa kaliwatan, 
og kini mao ang “original nga sala.” 
Mao nga ang tanang tawo nahimong 
makasasala bisan sa iya pa lang 
pagkatawo tungod sa sala nga iyang 
napanunud ni Adan og sa iyang 
katigulangan. Roma 5:12 mabasa, 
“Miabot sa kalibotan ang sala pinaagi 
sa usa ka tawo og ang sala nagdalag 
kamatayon.  Busa mikaylap ang 
kamatayon ngadto sa tanang katawhan 
kay nakasala man ang tanang tawo.”

Kay ang kamatayon miabot man 
sa tanang katawhan tungod sa sala sa 
usa ka tawo, Adan, ang iyang tanang 
kaliwat makasasala. Kon ang usa ka 
tawo makasasala, dili siya makalukat 
sa sala sa laing tawo.

Pananglitan, ang imong igsoon naay 
dakong utang og prisohonon. Kon ikaw 
naa say dakong utang og prisohonon 
sad, wala kay abilidad sa pagtabang 
sa imong igsoon nga mabayran ang 
iyang utang. Samtang ang Manluluwas 
nga molukat sa katawhan sa ilang 
mga sala kinahanglan tawo og Siya 
dili gyod makasasala. Apan, tungod 
kay ang tanang kaliwat ni Adan 
mga makasasala man, sukad pa sa 
pagkatawo nga nakapanunud sa 
original nga sala, dili sila makalukat sa 
ubang tawo sa ilang mga sala.

Sa ato pa, walay tawo nga natawong 
maka tagbaw sa ika duhang kondisyon 
alang sa Manluluwas. Kinsa man ang 
makatagbaw sa ikaduhang kondisyon 
sa Manluluwas, kinahanglan Siya 
tawo apan walay sala? Sa tanang tawo 
nga natawo ining kalibotana, si Hesus 
lang, ang bugtong Anak sa Dios, maoy 
tawo apan dili kaliwat ni Adan, o “dili 
makasasala.”

Sa pisikal nga termino, si Hesus 
kal iwat  ni  David og ang Iyang 
ginikanan sila si Jose og Maria. 
Apan sa Mateo 1:20 mipahinumdum 

nato nga si Hesus “gipanamkon sa 
lalang sa Espiritu Santo” og sa Mateo 
1:23 nagsulti nato sa propisiya sa 
pagkatawo ni Hesus, “Ang usa ka putli 
nga batan-ong babaye magsabak unya 
manganak og batang lalake. Nganlan 
siyag Immanuel.” 

Si Hesus wala gipanamkon pinaagi 
sa tuhos ni Jose og itlog ni Maria 
apan pinaagi sa Espiritu Santo. Dili 
lisod nga tahas sa makagagahom nga 
Dios aron mo mabdos si Maria ni 
Hesus pinaagi sa Espiritu Santo. Si 
Hesus gipanamkon pinaagi sa Espiritu 
Santo og “nihuwam” lang sa lawas ni 
Berhin Maria, mao nga si Hesus dili 
kaliwat ni Adan og tungod kay wala 
man siya makapanunud sa sulundong 
impluwensya og hiyas, si Hesus wala 
matawo nga nakapanunud sa original 
nga sala.

Hinumdumi permi nga bisan si 
Berhin Maria nanamkon og nanganak 
ni Hesus, dili siya Iyang “inahan.” Sa 
ka taas sa siyensya og teknolohiya, 
kon ang itlog gibutang sa makina og 
ang bata natawo human sa siyam ka 
bulan, ang bata dili makaingon nga 
ang makina maoy iyang “inahan.”

Ang relasyon ni Hesus og Berhin 
Maria makuhaan og panig ingnan 
ining paagiha. Tungod ini si Hesus 
wala gyod motawag ni Maria og 
“Inahan” sa Bibliya apan hinuon 
nigamit sa pulong nga “Babaye” (Juan 
2:4; Juan 19:26). Ang eksprisyon 
“inahan ni Hesus” gigamit lang sa mga 
Disipolo ni Hesus sa pag tumbok ni 
Maria, og dili siya mahimong sentro 
sa atong pagdayeg. Hinumdumi permi 
nga magdayeg og magsimba ta sa Dios 
Trinidad lamang.

Ako kining sumpayan sa sunod nga 
isyu sa Manmin News.

Mga kaigsoonan diha ni Kristo, 
sa imong pagsabot og pagdawat 
sa matuud nga walay lain dinhi sa 
kalibotan gawas ni Hesu Kristo 
ang kwalipikadong Manluluwas sa 
katawhan, ako mag ampo sa ngalan 
sa Ginoo nga ang matag usa kaninyo 
hugot nga motoo sa kaluwasan pinaagi 
sa pagtoo og makapahimulus sa 
awtoridad og grasya nga alang kanimo 
isip anak sa Dios.

Nganong si Hesus Lang ang 
Atong Manluluwas? (1)

“Ang kaluwasan makaplagan 
lamang diha kaniya kay dinhi sa 
kalibotan wala nay laing ngalan 
nga gihatag sa Dios ngadto sa 

katawhan nga maoy makaluwas 
kanato” (Buhat 4:12).

Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee

●●●
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Gugmang Napatik 
sa Atong Dughan

Katong naghunahuna og nagsilsil sa dakong gugma 

sa Dios diha sa ilang dughan makabaton sa kasiguroan sa tanang sitwasyon 

og makapasalamat sa tanan. Kita magiyahan sa maayong dalan diha 

sa maayong kabubut-on sa Dios kon kita mo angkon nga ang 

Dios sa gugma migiya kanato (Panultihon 3:6).

Karon atong tan-awon ang klase sa gugma nga angayang

isilsil sa dughan niadtong napalit sa dugo sa Ginoo.

M a b a s a  s a  Ju a n  3:16 ,  “ K ay  g i h ig u g m a 
pag ayo sa  Dios  ang ka l ibot an  og t u ngod 
in i  g ihatag n iya ang iyang bug tong Anak, 
aron ang tanang motoo Kaniya dili malaglag 
kung dil i makabaton hinuon sa k inabuhing 
dayon,” Ang Dios may kalooy sa katawhan nga 
nahitumpawak sa sala og kadaotan og paingon 
sa kamatayon, og Iyang gihatag ang Iyang 
bugtong Anak.

Mabasa sa 1 Juan 4:9-10,  “Gipadayag sa 
Dios  a ng  iya ng  g ug ma ka nato  pi na ag i  sa 
pagpadala sa Iyang bugtong Anak nganhi sa 
kalibotana aron makabaton kita sa kinabuhing 
walay kataposan pinaagi kaniya. Ang matuud 

nga gugma mao kini: dil i  k ita maoy unang 
naghigugma sa Dios kon dili siya maoy unang 
naghigugma kanato. Gipadala niya ang Iyang 
A nak a ron pinaag i  kan iya  mapasaylo  ang 
atong mga sala.” Sa dihang makasasala pa kita 
nagpakamatay si Kristo sa krus alang kanato 
(Roma 5:8).

Pinaagi sa pagpadala sa Iyang bugtong Anak 
dinhi sa kalibotan og sa pagtugot sa Iyang 
sakripisyo, Iya kitang nalukat sa tanang mga 
sala og giabli ang dalan sa kaluwasan. Bisan pa, 
ang Dios dili makahinan-aw sa Iyang bugtong 
Anak nga si Hesus, nga gisakit og gibiaybiay sa 
mga makasasala. Nagpatulo siya sa mga luha. 

Sa Iyang kamatayon diha sa krus, nasakitan 
ang kasingkasing sa Dios mao nga mingiob ang 
adlaw, mikurog ang kalibotan og nangatumpag 
ang dagkong bato. Ang Dios nihatag nato sa 
kinabuhi bisan pag siya nag agulo og nitugot 
nga kita makatawag Niya nga Amahan. 

Mao nga, ang mga magtotoong naluwas dili 
gyod malimot sa gugma sa Dios nga matinud-
anong n i hat ag sa  Iyang bug tong A nak og 
mosilsil sa Iyang dughan diha sa kinahiladman 
sa  i l a ng  k a s i ng k a s i ng .  Og  s i l a  magsu lay 
gayod nga mahimong tinuod Niyang mga anak 
nga manag ambit sa Iyang gugma sa walay 
kataposan.

“Pinaagi sa Iyang Gugma ang Dios Mihatag Nako sa Iyang Bugtong Anak”

A ng Dios  sa  g ug ma wala  la ng  moluwas 
nato apan nag andam sad og nindot nga puy-
anan sa langit. Magpasalamat ta ini. Katong 
n i t o o  s a  g u g m a  s a  D io s  og  s a  G i no o  og 
nagpakabuhi sa matuud makadawat og puy-
anan sa langit og ganti basi sa ilang nabuhat.

A ng  i m p o r t a n t e  n g a  k i t a  m a g l a k aw  s a 
Kahayag (1 Juan 1:7) aron ma limpyo sa sala 
pinaagi sa gahom sa dugo sa atong Ginoo. 
Pasabot, atong tumanon ang Pulong, magkat-
on og bag-ohon ang dughan. Atong palayason 
a n g  k a s i l a g ,  p a g k a  a r og a n t i  og  k a s u ko , 
og  p u n - o n  a n g  a t o n g  d u g h a n  s a  g u g m a , 
pagpaubos, og kamaayo nga iya sa matuud. 

I n i n g  p a a g i h a ,  h u m a n  s a  p a gd aw a t  s a 

G i noo,  i mo  g yong  pa laya son  a ng  d a o t a n 
og magsulay sa pagpuno sa imong dughan 
sa kamaayo og gugma. Dinha pa nga ikaw 
ma h i mong  mat a rong  (Sa nt iago  2:17,  26 ). 
Kay kon kita magpakabuhi sa matuud uban 
sa pagtoo k ita makadawat sa mga tubag sa 
atong gipangayo. Molambo ang atong kalag 
og ang t anan kanato mag maayo og atong 
madawat  ang maayong panglawas (3  Juan 
1:2).

Juan 14:2 nag ingon, “Sa balay sa akong 
Amahan adunay daghang lawak og moadto 
ako aron pag andam og dapit alang kaninyo. 
Kon dil i pa kani t inuod, dil i ko unta kamo 
su lt ihan n i in i .”  A ng Ginoo nga naban haw 

og  n i k ayab  sa  l a ng i t  n ag  a nd a m og  puy-
a na n  sa  mga mag totoong nag pa k abu h i  sa 
mat uud og nanglant aw sa  ad law nga Siya 
makig inambitay sa gugma kanila didto sa 
Langit .  Kon i lang mahunahuna ang gugma 
sa Ginoo, dili sila magpabinbin sa kalibotan, 
dili sila magpakasala og wala silay kahangol 
o kalabotan sa kalibotanhon tungod kay sila 
nitoo sa himaya sa Langit.

Moa nga, atong higugmaon ang atong Dios 
sa t ibuok kasingkasing, hunahuna debosyon 
og k inabu h i  a ron makasu lod t a  sa  pinaka 
mahimayaong puy-anan sa langit ,  ang New 
Jer usalem, a ron mak ig ambit  sa gugma sa 
Dios sa walay kataposan.

“Pinaagi sa Gugma, ang Dios Miandam Nako og Puloy-anan sa Langit”

Bisan pag ang gugma sa Dios buot moluwas 
sa kalibotan, kon si Hesus wala pa motuman 
sa kabubut-on sa Dios, ang dalan sa kaluwasan 
wala unta maabli.  Apan, si Hesus nahibalo 
sa dughan sa Dios nga nahigugma pag ayo sa 
katawhan. Andam Siyang mikuha sa tanang 
sala og nahimong atong panghimayad. Iyang 
gipas-an ang tanang pag antos. 

Sa dihang ang tawo nga Iyang binuhat ni 
tampar us Niya; n ibugalbugal og ni lapdus; 
nilaknit sa Iyang sapot; og nilansang Niya; 
mahimo dayon Niya kining patyon. Makahimo 
Siya pagpakanaog sa kalayo gikan sa langit 

og motawag sa mga sundalo sa langit aron 
s i l a  l u m p a go n .  A p a n  a r o n  m a t u m a n  a ng 
probidensya alang sa kaluwasan sa katawhan, 
Iya ng  g ip a s - a n  a ng  t a n a ng  p a g- a n t o s  s a 
miserabling pagbitay Niya didto sa krus.

Natawo Siya sa pasungan aron ang tawo, 
nga sama sa mananap, makakuha pagbalik sa 
imahe sa Dios (Ecclesiastes 3:18; 12:13-14). 
Dugang pa, nagpakakabus Siya aron paglukat 
nato sa kalisdanan aron madato ta (2 Corinto 
8:9).

Mianhi Siya nga Dios (Taga Pil ipos 2:6), 
apan giduslak og gi panamastamasan tungod 

s a  a t o n g  m g a  k a l a p a s a n .  Iy a n g  g i a n t o s 
ang si lot ,  g ibunalbunalan, og nagpatulo sa 
dugo aron kita maka angkon sa kalinaw og 
makalingkawas sa mga sakit (Isaias 53:5-6; 
Mateo 8:17; 1 Pedro 2:24). Pinaagi sa pagsul-
ob sa tunukong korona, Iya kitang gilukat sa 
sala nga atong nabuhat sa hunahuna og aron 
kita makasul-ob sa langitnong korona.

K a t o n g  n a l u w a s  n i  H e s u  K r i s t o 
maghinumdum sa Iyang nawong nga napuno 
sa dugo, d iha sa i lang dughan og sa Iyang 
mata nga puno sa gugma og magpasalamat sa 
tanang butang.

“Sa Iyang Gugma ang Ginoo Nihatag sa Iyang Kinabuhi Kanako”
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Decono Jeongwoo Yu, 31 anyos, Young Adults Mission, sa Manmin Centra Church

“Agig Miyembro sa Performing Arts 
sa Manmin, Matinguhaon 

Ko Alang sa Himaya sa Dios”

Serem Korean Traditional Music Team naghalad og espesyal nga pasundayag

Natawo ko sa pamilya nga ang mga 
miyembro anaa sa Korean traditional 
music.  Pag 12th  g rader  nako sa 
National Traditional Arts High School, 
na giyahan ko sa Saturday Praise 
and Worship Service sa Manmin. 
Nahatagan ko og pagtoo sa buhi nga 
Dios samtang nagdayeg. Nagsugod ko 
og tambong sa Manmin Central Church 
og niapil sa Serem Korean Traditional 
Music Team. Apan pag sulod nako sa 
Korean Traditional String Instrument 
Department sa Chung Ang University 
sa 2006, nalingaw ko sa kalibotanhong 
kalipay uban sa mga higala og nagbaton 
nalang sa Adlaw sa Ginoo.

Human sa a r my,  n ibal ik ko og 
e sk uwela .  Dag ha n  k a ayo  ko  og 
pasundayag sa eskuwelahan og mga 
higala.  Daghan kaayo ang akong 
higayon sa pag-inom inom og pag 
suroysuroy. Nakaingon ko sa akong 
kaugalingon nga lingaw na kaayo ko sa 
musika apan sa laing bahin sa akong 
dughan nakahibaw ko nga wala akoy 
kaluwasan labi na sa dihang si Senyor 
Pastor matinguhaong mi awhag nato 
nga biyaan gyod ang pagpakasala.

Kataposan sa 2011, sa dili pa ang 
graduwasyon, naghunahuna ko nga 
akong ayohon ang akong matoohong 
k inabuhi.  Nihunong ko og inom, 
segarilyo, og pakig relasyon lakip na sa 
pakighilawas. Dili ko kahibaw unsaon 
pag ampo apan moadto ko sa Daniel 
Prayer Meeting kada gabii og nangayog 
pasaylo sa Ginoo. Ika tulong Lunes sa 
Disyembre, nahatagan ko og grasya sa 
kapasayloan. Naghilak ko og gisip-on 
sa paghinulsol. Hugot kong nitoo nga 
ako gipasaylo. Lipay kaayo ko.

Human, ang akong kinabuhi nausab 
og naningkamot nga mabag-o. Kon 
ma sipyat  ang akong dughan og 
masayop, maghinulsol dayon ko og 
mohalad sa akong dughan sa espesyal 
nga pag pasundayag sa Serem Korean 
Traditional Music Team aron pagbayad 
sa grasya.

Human sa graduwasyon, nipadayon 
ko sa daghang pasundayag og nisulod 
sa graduate school sa edukasyon sa 
2014. Dili sayon alang nako nga ni 
eskuwela lang og musika apan akong 
gipaningkamotan nga mahimong 
gikanan sa tabang alang sa gingharian 
sa Dios sa umaabot. Sulod sa 2 katuig, 

akong gisulayan ang pagsilbi sa akong 
mga higala og mga estudyante nga 
sakop sa Music Education Departments 
isip presidente sa students’ association.

Hulyo 29, 2016, pag human gyod 
sa graduwasyon, akong nakita ang 
recruitment notice para sa posisyon 
sa Korean Traditional flute nga major 
sa akong high school sa National 
Traditional Arts High School. Wala 
ko magdahum nga mahimong maestro 
apan nakahunahuna ko nga ang maong 
posisyon mahimong maako. Talagsaon 
nga oportunidad tungod kay walay 
pagtawag sa maong posisyon sulod sa 
23 katuig.

A k o n g  g i p a l a y o  a n g  a k o n g 
kaugalingon sa kalibotan og nihunong 
sa pampublikong pagpasundayag. 
Nagsugod og andam sa eksam. Nag 
ampo ko sa simbahan kada gabii. 
Nangandam ko sa performance test 
pinaagi sa pagbansay 2-3 hangtod sa 
4 a. m. Nanakit ang akong ngabil sa 
sobrang pagbansay og ang akong ‘flute’ 
magkadugo pa. Apan naghunahuna ko 
nga si Senyor Pastor malipay kon akong 
makab-ot ang tumong. 

Enero 20, 2017, ang titulo sa kanta 
nga angay namong andamon gisulti 
na. Naay duha ka eksam, og ang mga 
aplikante kinahanglang naay ‘second 
class license’ sa pagka maestro para 
sa sekondarya og ang third level sa 

Korean History Test. Naa ko ini. Sa 
pagtan-aw, kining tanan giya sa Dios. 
Sa saktong higayon sa graduwasyon, 
ang posisyon para sa f lute teaching 
nabakanti. Kung nagpadugay pa ko 
og sulod sa simister o kung wala pa 
mobuhat sa akong ‘thesis’ sa saktong 
oras og dugay nga naka graduwar, una 
sa tanan wala unta ko makakuha sa 
eksam.

Ene ro  27,  a kong  g id awa t  a ng 
pag  a mpo n i  Senyor  Pas tor  nga 
naghunahuna sa eksam, sa dihang 
niadto ko sa ilang pinuy-anan atol sa 
Lunar New Year’s holiday. Pebrero 
11,  n ikuha ko sa wr it ten test  og 
performance test. Pebrero 14, nikuha ko 
sa ika-2 test nga naglakip sa pagbuhat 
sa ‘lesson plan’, ‘teaching simulation’, 
og sa gitawag nga in-depth interview.

K ay  a ng  D io s  n a a  m a n  n a ko , 
ko m p o r t a b l i  k a a yo  ko  s a m a n g 

nag l i ngawl i ngaw la ng  sa  ba lay. 
Human sa duha kaadlaw, nakadawat 
ko sa mapahalipayong ‘text’ gikan 
sa  e sk uwela ha n .  A kong na k u ha 
ang posisyon. Niluhod ko sa Dios 
og n ihalad og mga pag ampo sa 
pagpasalamat. 

Ako lang ang ‘f lute instructor’ sa 
tibuok National Traditional Art Middle 
og High School. Og ako ang pinaka 
batang maestro para ining posisyona. 
Ako sad nadawat ang kwalipikasyon sa 
civil servant nga nahisakop sa Ministry 
of  Cult u re,  Spor t s  and Tour ism. 
Daghang ar t ista og mangantahay, 
akong mga propisor, higala, pamilya og 
kaliwat ni pahalipay nako.

Akong pasalamatan ang Dios nga 
nihatag nako ining dakong grasya og 
niluwas nako sa dihang ako paingon sa 
kamatayon og nihatag sa paglaom para 
sa New Jerusalem. Halleluyah!

Permi kong mo kuyog sa mga barkada apan ang tanang higayon haw-ang. Nahibulong ko 
kon nganong natawo pa, nganong naa ko, og kon naay ba gyoy tinuod nga gugma.

Abril 2016, na giyahan ko sa Chiang Rai Manmin Church ni Decono Achramon. Akong 
nabati ang kainit sa gugma sa mga miyembro sa simbahan. Ako sad nahunahuna ang tumong 
sa akong kinabuhi samtang naminaw sa sermon ni Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee sa GCN. 
Nakabaton ko og paglaom sa pagpakabuhi pinaagi sa kabubut-on sa Dios. Nagtamod ko sa 
Adlaw sa Ginoo og nag ampo sa Daniel Prayer Meeting kada gabii. Naka sulti ko og lainlaing 
pinulongan og nakadawat sa kapuno sa Espiritu Santo. Nalingaw ko sa pag ampo. Agosto, 
naayo ang akong tiyan sa ‘chronic disease’, og Septembre ang kasakit sa akong ulo nawala 
sad.

Malipayon kaayo ko sa Kristohanong kinabuhi. Matinguhaon kong mag ampo, og 
nakahunahuna sa akong pagka daotan og naghinulsol sa dili pagsabot sa uban og mohusga 
nila og sa akong pagka alig-aligon. Proseso ko kining napalayas sa akong kaugalingon. Ako sad 
gidala ang akong mga amiga og kauban sa trabaho sa simbahan og lingaw kaayo ko sa akong 
matoohong kinabuhi uban nila.

Akong pasalamatan ang Dios og Ginoo nga nitugot nako nga akong makaplagan ang tinuod 
nga magbalantay, og sa paghunahuna nga bililhon diay ko og nakabaton sa tunuud nga kalipay. 
Ako sad pasalamatan si Senyor Pastor nga ni alima nako pinaagi sa Pulong sa kinabuhi. Ako 
sad kinasingkasing pasalamatan si Pastor Jaewon Lee nga nangalagad sa among simbahan og 
sa iyang pamilya alang sa ilang debosyon sa mga miyembro sa simbahan.

“Malipayon Kong 
Nakahunahuna 

kon Unsa Ako ka 
Bililhon”

Sister Jintra Sei, 20 anyos, 
Chiang Rai Manmin Church, 

Thailand

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


