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Ang Gipamulong ni Senyor Pastor Alang
sa Pagdawat sa Bag-ong Tuig 2018
Ang Dakong Himaya sa Dios Maipadayag karong 2018.

Si Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee nangulo sa
General Assembly 2017 sa simbahan sa main
sanctuar y human sa kataposang Domingo nga
serbisyo sa 2017. Sa dili pa ang New Year Service
2018, iyang gipahibalo ang upat ka panan-awon
nga gikan sa Dios nga angay iampo og makab-ot sa
mga miyembro og sa duolan sa 11,000 ka sangang
simbahan ining tuig 2018.
A n g U n a n g P a n a n - a w o n: A n g B a l a a n g
Pagpangalagad Mabuhat pinaagi sa Pagpahiluna
sa Kawanangan Tungod sa Gahom sa Recreation
Juan 14:12 mabasa, “Ang tinuod mao kini: ang
motoo kanako magbuhat sa akong mga buhat og
magbuhat siyag labaw pa niini kay moadto man ako sa
Amahan.” Sa giingon ang dakong resulta maangkon
og ang pinaka maayong bunga nga gitinguha matawo
human sa pagpahiluna sa kawanangan human nga
mabansay na ang gahom sa re-creation.
‘Pagpahiluna sa Kawanangan’ nagpasabot sa
gahom sa re-creation.’ Kon kining maong gahom sa
re-creation pagabuhaton, walay imposible diha sa
espirituwal nga gingharian og lakip sa pisikal nga
kalibotan. Makapahinay kini sa unos og dakong
bagyo, makahimo nga kini mopalayo. Mahimo kining
modala og mopahunong sa uwan aron ang hulaw
magka tubig og ang baha mahunong. Makaluwas og
mobag-o sa daghang kalag og klarong mopakita nila
sa espirituwal nga kalibotan.
Ang ika-2 Panan-awon: Ang Pagpangalagad
nga Puno sa Kalipay Nagbaha sa mga Tubag
Tungod sa Dughan nga Matinud-anon og Puno
sa Kasigurohan sa Pagtoo
Hebreo 10:22 nag ingon, “Busa manuol kita sa
Dios uban sa maminatud-ong kasingkasing og ligong pagtoo. Duolon nato siya uban sa kasingkasing
nga pinaagi sa pagbisibis nahinloan gikan sa
konsensya nga sad-an og sa mga lawas nga nahinloan

pinaagi sa tubig nga putli.” Kon atong maabot ang
maminatud-ong dughan og makabaton sa kapuno sa
kasiguradohan sa pagtoo, atong madawat ang gugma
og mga grasya gikan sa atong Ginoong Dios.
Ang panalangin nga giandam sa Dios nakita na.
Aron madawat ang grasya, kinahanglan mag andam
ka sa maayong bayanan; nga mao ang pagkab-ot sa
maminatud-ong dughan og pagbaton sa hingpit nga
kasiguradoan sa pagtoo. Sa pagbuhat ini, kinahanglan
imong tulion ang imong dughan og pun-on kini sa
matuud. Bisan ining kalibotana nga puno sa daotan
og sala, kon motoo ka sa gugma sa magbalantay
og sa gidaghanon sa hustisya nga iyang gitigom
alang kanimo og mosalig sa original nga kahayag
og tingog, makahimo ka sa pagpalayas dili lang sa
daotang buhat apan bisan ang daotang konsensya og
bisan gani ang mga anaa sa kinahiladman sa imong
kinaugalian. Mo awhag ko nimo nga pagtinguha sa
New Jerusalem ang pinaka nindot nga puloy-anan
sa langit, og mohangyo nimo nga magmalig-onon
diha sa bato sa pagtoo og sulod sa taas nga hut-ong
sa espiritu og tibuok espiritu aron makaapil ka sa
dakong kalipay panahon sa dakong panalangin.
Ang ika-3 Panan-awon: Ang Pagpangalagad
diin ang mga Magtotoo mo Bangon og mo Sidlak
alang sa Pagbuhat sa ‘Tinuod nga Santuwaryo’
Isaias 60:1 nag ingon, “Bangon, Jerusalem! Sidlak
kay miabot na ang imong kahayag, og ang himaya
sa Ginoo nagdan-ag na kanimo.” Atong mapasilaw
ang kahayag kon atong madawat ang Espiritu
Santo isip gasa pinaagi sa pagdawat sa Ginoo og
mahimong tawo sa espiritu og tibuok espiritu, pinaagi
sa pagtugot sa Espiritu Santo nga mopakatawo sa
espiritu nga anaa nimo.
Ang santuwar yo nga tinukod sa maong mga
magtotoo nga kinsa nibangon og nisidlak maoy
tinuod nga santuwaryo. Sa maong santuwaryo, ang
dughan og kabubut-on sa Dios ma proklamar og ang
katawhan makalingkawas sa mga sakit og balatian,

mga nayawaan, problema sa panimalay, trabahoan,
og negosyo pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Ang
Grand Sanctuary tukuron ubos sa probidensya sa Dios
og mailhang tinuod nga santuwaryo ining naghinapos
nga panahon, og ang mga kalag managbaha sa
santuwaryo aron makaangkon sa kaluwasan. Tungod
ini, ang santuwaryo daling matukod tungod sa mga
magtotoong namangon og nangsidlak.
Ang Ika-4 nga Panan-awon: Ang
Pagpangalagad alang sa katumanan sa
‘ E s p i r i t u w a l n g a G u g m a’ L a b a w ’n g m a
Kompleto
1 Corinto 13:13, nag ingon, “Busa kining tulo
magpabilin; pagtoo, paglaom og gugma. Apan ang
labing dako niini mao ang gugma.” Ang Espirituwal
nga gugma maoy dakong gasa sa Espiritu tungod
kay kini makahimo natong tinuod nga mga anak sa
Dios og makaangkon sa himaya aron makasulod sa
Siyudad sa New Jerusalem.
Pag 2007, ang Dios niingon nako nga magbutang og
tinguha sa dughan og i-proklamar sa altar og nisaad
Siya nga iya kining tumanon og maghimaya ta Niya.
Ang tinguha nga ako gyod gi pangusgan walay lain
kon dil ang ‘Espirituwal nga Gugma.’ Sigun sa gisaad
ang kalawum sa gugma sa Dios naipadayag ining
simbahana og sukad tuig 2010, ang Dios sa gugma
nahipatik sa daghan sa mga magtotoo. Karon ang
Dios niingon nga ang espirituwal nga gugma mas
kompleto pang moabot ining simbahana sa 2018.
Sa Bag- ong Tuig 2018 kon a ng t i nuod nga
kahibulongang lihok mahitabo na pinaagi sa
pagpahiluna sa kawanangan pinaagi sa gahom sa
re-creation, ako mag ampo nga imong maabot ang
maminatud-ong dughan, makabaton sa kapuno sa
kasiguraduhan sa pagtoo, og labaw’ng makatuman
sa espirit uwal nga g ugma aron ikaw mosilak
sama sa kahayag og makaambit sa pagpangalagad
sa magbalantay sa magahomong pagt uman sa
probidensya ining naghinapos nga panahon.

2 Ang Pulong sa Kinabuhi_“The Message of the Cross” (16)
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Ang Pagbuhagay sa Dugo
og Tubig ni Hesus
Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee

“Apan sa pagduol na nila
kang Hesus, nakita nila nga
patay na siya busa wala nila
balia ang iyang mga bitiis.
Apan ginamit ang iyang bangkaw,
giduslak sa usa sa mga sundalo
ang kilid ni Hesus og dihadiha
mibuhagay ang dugo og tubig”
(Juan 19:33-34).

●●●
Ang kahibalo sa probidensya sa Dios
sa mga pag-antos ni Hesus makatabang
nato sa pagsabot sa Iyang dakong
gugma og makahimo kini nga kita
labaw’ng mohigugma Kaniya. Karon
atong tugkaron ang espirituwal nga
pasabot sa bitiis ni Hesus nga wala
balia og sa pagbuhagay sa Iyang tanang
dugo og tubig.
1. Ang Rason nganong Wala Balia
sa Romanhong Sundalo ang Bitiis
ni Hesus
Human sa taas nga pag antos diha sa
krus, ang bangis nga klase sa silot, si
Hesus niginhawa sa iyang kataposang
ginhawa. Ang iyang kamatayon sa
krus nahitabo og Biyernes og sunod
adlaw Sabbath nga gibalaan sa mga
Hudeyo. Tungod ini ang lawas ni Hesus
dili mahimong magpabilin sa Krus.
Mao nga ang mga Hudeyo nangayo ni
Ponsio Pilato nga ipakanaog ang lawas
sa duha ka criminal didto sa krus (Juan
19:31).
Ang mga sundalo nibali sa bitiis sa
mga criminal nga diha sa matag kilid
ni Hesus aron ilang mapakanaog ang
patay’ng lawas. Ang pagbali sa bitiis sa
mga criminal maoy hinungdan sa dali
nga kamatayon tungod kay dili naman
maka suporta ang iyang bitiis sa gibugaton sa lawas. Apan pagka diskobre
sa mga sundalo nga patay na si Hesus,
wala nila balia ang Iyang bitiis.
Sa Salmo 34:19-20 atong makita,
“Daghang kalisdanan ang antoson sa
matarong, apan luwason siya sa Ginoo

gikan niining tanan. Ampingan siya
pag-ayo sa Ginoo og dili siya kabaliag
bukog.” Bisan giangkon ni Hesus
ang mga sala sa tanang katawhan og
nagpakamatay didto sa krus, Siya dili
makasasala. Dili siya mabasol, walay
mantsa, og matarong og ang Dios wala
motugot nga si Hesus kabalian og
bukog.
Panahon sa Exodo, ang Dios niingon
sa mga Israelita sa Numeros 9:12 og
Exodo 12:46, “Kan-on nila ang karnero
sulod sa balay diin kini lutoa. Ayaw
pagdala niini sa gawas og ayaw’g balia
ang bisan unsang bukog.” Sa tibuok
Bibleya ang “Karnero” nagsimbolo ni
Hesus (Juan 1:29). Mao nga ang Dios
nimando batok sa pagbali sa bukog
sa karnero, nga mao si Hesus mismo,
og tukma gyod sigun sa pulong sa
propisiya, ang bukog ni Hesus wala
balia.
2. Ang probidensya sa
pagbuhagay sa dugo og tubig ni
Hesus
Sa atong nabasa sa Juan 19:34, “Apan
ginamit ang iyang bangkaw, giduslak
sa usa sa mga sundalo ang kilid ni
Hesus og dihadiha mibuhagay ang dugo
og tubig,” ang Romanhong sundalo
niduslak sa kilid ni Hesus bisan siya
patay na.
Si Hesus nagbitay didto sa krus nga
gipurongan sa koronang tunokon, ang
Iyang lawas na wataswatas tungod sa
mga latigo, og ang dugo nidagayday
sa iyang kamot og tiil diin didto
midulot ang lansang, ang iyang lawas
makalilisang tan-awon. Kining tungora,
atong makita unsa kadaotan ang tawo
sama sa sundalong mi konpirma nga
patay na siya, og gani bisan pa man
giduslak pa gihapon ang iyang kilid sa
bangkaw.
Unsa may espirituwal nga kahulogan
ining pagduslak sa kilid ni Hesus sa
bangkaw og sa pagbuhagay sa Iyang
dugo og tubig?
1) Kini nagpamatuud nga si Hesus
nianhi sa kalibotan isip unod sa tawo.
Ang Juan 1:14 insaktong nagsulti
nato kinsa si Hesus. “Og ang Pulong
nahimong tawo og mipuyo uban
kanamo…” Sa laing pagkasulti, si
Hesus, anak sa Dios nga espiritu,
nahimong tawo og mianhi sa kalibotan.
Si Hesus wala gipanamkon gikan sa
tuhos sa tawo apan gumikan sa Espiritu

Santo. Apan kay siya gipakatawo man
sama sa tawo og miagi sa normal nga
proseso sa pagdako sama sa tawo, si
Hesu nakatuman sa kwalipikasyon
sa Manluluwas sa tanang katawhan.
Pinasubay sa upat ka kwalipikasyon
aron mahimong Manluluwas sa
katawhan, ang Manluluwas kinahanglan
tawo, apan dili kaliwat ni Adan nga
nakabuhat og sala sa pagsupak.
Kinahanglan naa siyay gahom sa
pagbuntog sa kaaway nga demonyo
og naay dakong gugma diin mahimo
niya ang pagsakripisyo sa iyang
kaugalingong kinabuhi para sa uban.
Mao nga, si Hesus nianhi sa kalibotan
sa lawas nga naay bukog og unod, sama
nato. Nakabati siyag sakit sa dihang
siya gibunalbunalan. Nag antos siya
pag-ayo, giuhaw, og gigutom (Mateo
4:2; Juan 4:6). Aron pagpamatuud nga
si Hesus tinuod mianhi sa kalibotan isip
unod, kini gisulat gyod diha sa Bibliya:
“Apan ginamit ang iyang bangkaw,
giduslak sa usa sa mga sundalo ang
kilid ni Hesus og dihadiha mibuhagay
ang dugo og tubig,”
2) Kini dakong kapasikaran nga
ang tawo nga naay unod makaapil sa
sagradong kinaugalian.
Mateo 5:48, si Hesus niingon nato,
“Kinihanglan magmahingpit kamo
ingon nga hingpit ang inyong Amahan
nga atua sa langit,” ang Dios mismo
nipahinumdum nasad nato sa 1 Pedro
1:16, “Pagbalaan kamo kay ako balaan
man.” Sa Filipos 2:5 gi awhag ta nga
“Angay ninyong batonan ang hunahuna
nga gibatonan ni Kristo Hesus,”
samtang sa 2 Pedro 1:4 nag ingon nato
“Niining paagiha iya kitang gihatagan
sa bililhon og dakong mga gasa nga
iyang gisaad. Pinaagi sa maong mga
gasa makalikay kamo sa makadaot
nga mga kailibgon sa kalibotan og
makaambit sa diosnong kinaiya.”
Samtang si Hesus unod sama sa
babaye og lalake, wala siya makahimo
og sala og nagpakabuhi sa hingpit nga
kinabuhi. Naka eksperyensya siya
og lainlaing emosyon kay ang iyang
kinaiyahan sama man gyod sa tawo,
apan nagpakabuhi hinuon siya pinaagi
sa pagtoo lamang. Sa samang paagi,
sama sa atong Hesus, mahimo usab
kitang hingpit og balaan, og makaambit
sa sagradong kinaiyahan nga may
dughan ni Hesus Kristo.
Kinsa katong motoo sa Ginoo, mag

Ang Pag-angkon sa Pagtuo
anan pinaagi lamang sa dugo ni Hesu Kristo.
1. “Manmin Central Church” nagatuo nga ang Bibliya mao ang gininhawang
4. “Manmin Central Church” nagatuo sa pagkabanhaw og pagkayab ni Hesu
pulong sa Diyos, perpekto og walay sipyat.
Kristo, sa Iyang ika duhang pagbalik, panahon sa kalipay og ang Lanigt nga
2. “Manmin Central Church” nagatuo sa panaghiusa’ng lihok sa Diyos nga
walay katapusan.
Trinidad: Diyos nga Balaang Amahan, Diyos nga Balaang Anak, og Diyos
5. Mga Miyembro sa “Manmin Central Church” ni angkon sa ilang pagtuo
nga Balaang Espiritu Santo.
diha sa “The Apostles’ Creed”, sila nagatuo sa unod sa mga pulong nahisulat niini.
3. “Manmin Central Church” nagatuo nga kita mapasaylo sa atong mga kasal“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).

ampo pag ayo, og maningkamot sa
iyang kaugalingon nga makalikay sa
tanang sala og daotan. Sa pagbuhat
ini ang maong tawo siguradong
makadawat og maka eksperyensya
sa grasya og kusog sa tabang sa
Espiritu Santo. Walay usa kanato
nga makapangatarongan, “Si Hesus
nagpakabuhing balaan tungod kay Siya
Anak sa Dios, apan ako tawo ra man,
dili ko makahimo.”
3) Nagpamatuud nga pinaagi sa dugo
og tubig ni Hesus, kita nakaangkon sa
tinuod nga kinabuhi og maglipay sa
eternal nga kinabuhi.
Ang dugo ni Hesus bililhon gayod,
nga kinsa walay original nga sala og
wala makabuhat og kaugalingon nga
sala. Pinaagi ining bililhong dugo sa
atong Hesus, kita makahimo, pinaagi
sa pagtoo, makadawat sa kapasayloan
sa atong mga sala og mabuhi sa
kahangtoran. Og ang tubig espirituwal
nga nagsimbolo sa “Pulong”; sa atong
pagsige og paminaw sa Pulong sa Dios
og pagpakabuhi niini atong mahinloan
ang atong kaugalingon sa mga sala og
daotan og mahimong matarong.
Ang dugo og tubig ni Hesus nga
gipatulo mao ang dugo og tubig sa
kusog aron kita mabag-o, og mao ang
dugo og tubig nga mo haw-as nato sa
kamatayon. Sa pagduslak nila sa kilid
ni Hesus og bangkaw og pagbuhagay
sa iyang tanang tubig og dugo kini
nagpamatuud sa atong pagdawat sa
kapasaylaon tungod ni Hesus. Og
atong madawat ang kusog aron kita
magpakabuhi sa Pulong sa Dios og
maangkon ang tinuod nga kinabuhi.
Mga kaigsoonan diha ni Kristo, si
Hesus nagmalipayon og nagpasalamat
taliwala sa Iyang pag-antos tungod kay
siya naghunahuna kon unsa kadaghan
sa mga kalag ang maluwas pinaagi sa
Iyang pag antos.Ibutang sa hunahuna
nga si Hesu nag-antos og nagpatulo sa
tanan niyang dugo og tubig aron kita
maluwas.
Ako mag-ampo sa ngalan sa Ginoo
nga ikaw daling makatugkad ining
maong gugma sa Ginoo og mobaton
ini diha sa imong dughan. Limpyoha
ang imong kaugalingon sa mga sala
og daotan og ibalik ang imahe sa
Dios aron maglipay ka sa kalipay nga
walay kataposan og grasya didto sa
mahimayaong gingharian sa langit.
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Sa Grasya og Kusog sa Dios
Kon gihatagan ka sa Dios nga Labaw’ng makagagahom sa grasya og kusog,
makahimo ka pagsulbad sa bisan unsang problema, makatuman sa gitinguha sa imong dughan,
mabag-o og makasulod sa New Jerusalem, ang pinaka nindot nga lugar sa Langit.
Karon atong tan-awon kon unsa ang atong mabuhat kon kita nakadawat sa grasya og kusog sa Dios.

Kita magkahiusa.

Ang tanan makadawat sa grasya
og kusog gikan sa Dios kon sila
mopalayas sa sala og daotan og
mabalaan pinasubay sa Pulong sa
Dios. Og sila mahiusa diha sa Ginoo
og sa ilang isig katawo.
1 Cor i nto 1:10 maba sa , “Mga
igsoon, sa ngalan sa atong Ginoong
Hesu Kristo naghangyo ako kaninyo
nga mag k auyon u nt a k a mo sa
tanan ninyong pagsulti aron walay
pagkabahin diha kaninyo. Paghiusa
gayod kamo diha sa usa ka hunahuna
og tumong.” Kon imong batonan ang
katarong ni Kristo, dili ka mahimong
hinungdan sa pagkabahin og naa kay
samang hunahuna og kabubut-on sa

uban. Mahiusa ka nila sa higot nga
matuud og sa Espiritu Santo.
Tinuod managlahi ang opinyon,
apan dili ni makahimong hinungdan
sa pagkabahin sa dughan (Mateo
12:25). Kon ang matag usa nato
moigon g yod nga sa k to siya og
m o b u n g k a g s a k a l i n a w, k i n i
makapabahin sa dughan og
makasamok sa trabahoon sa
gingharian sa Dios. Apan kon imong
i p a h i b a l o a n g i m o n g o p i n yo n ,
ayaw pamugos nga mosunod gyod
nimo ang uban, hinuon sulayi aron
mahiusa ang dughan sa mga tawo
og mabuhat ang trabahoon alang sa
Dios.

Kon imong nadawat ang grasya
og k usog g i ka n sa Dios, i mong
maabot ang dughan nga mouyon
nalang basta kini anaa sa matuud. Sa
maong proseso, sunda ang opinyon
sa uban bisan ang imong mga ideya
mas maayo pa ini. Ayaw pamugos sa
uban nga makapareho sa kadako sa
imong pagtoo.
Silbihi ang uban, pangit aa
ang binipisyo alang sa tanan, og
panghatag og grasya sa uban. Ayaw
pagbaton og kayugot bisan gihimoan
ka sa uban og daotan. Makighiusa ka
gyod sa tanang tawo diha sa kalinaw
sa pagbuhat alang sa Ginoo. Og ikaw
mahiusa diha sa Ginoo.

Makabaton ta og
responsibilidad alang
sa buluhaton sa Ginoo.

Galacia 6:2 nag ingon,
“Pagtinabangay kamo sa pag pas-an
sa inyong mga alantoson kay niining
paagiha matuman ninyo ang sugo ni
Kristo.” Kon kamo magtinabangay
sa pagpas-an sa inyong alantoson og
manag ambit sa responsibilidad, ang
balaod ni Kristo, i.e. ang balaod sa
gugma maabot. Dinhi ang gugma
maoy dakong gikinahanglan aron
kamo magkatinabangay og manag
ambit sa responsibilidad.
Kon molihok ka alang sa Ginoo,
k i n a h a n g l a n r e s p o n s a bl i k a s a
maong trabaho og naay gugma sa
Ginoo og sa mga kaigsoonan diha
ni Kristo. Apan naay ubang tawo

moapil sa trabahoon para sa Ginoo
kon ang ilang sugyot maoy tumanon,
o kon sila gihatagan ba og espesyal
nga katungdanan. Apan kon dili,
mopalayo nalang sila og magtan-aw
nalang.
Naa say ubang tawo nga motabang
og andam para sa mga miting og
ma ng ut a na sa h i ng t u ngd a n kon
unsa ang ilang mabuhat bisan sila
d i l i a n g r e s p o n s a bl i s a m a o n g
kat ungdanan. Kon ang ilang
m i s yo n o g r u p o m a b a d lo n g a n ,
masugmuyo dayon bisan dili sila
ang responsabli. Maghinulsol og
magpuasa pa gani. Bisan og dili sila
pastor o walay titulo, mag ampo sila

nga mangiiniton alang sa kalag og
mobisita, magpuasa, og moampo
para sa kalag.
Kon gihatagan ka sa grasya og
k u sog, n at u r a l k a la ng nga m a
responsabli sa problema sa mga kalag
nga samang i mong kaugali ngon
tungod kay nahigugma ka sa Ginoo
og sa mga kalag. Sama sa gisugid
ni Apostol Pablo sa 2 Corinto 11:29,
“Kon may maluya sa pagtoo, bation
ko u s a b a n g k a l u y a . K o n m a y
mahulog sa sala, maguol ako pagayo.” Kon mobuhat ka sa hunahuna
nga ang lihokon sa Ginoo imong
trabahoon og responsibilidad, ilhon
ka sa Dios og bisan gani sa tawo.

Aron mahiusa sa uban og
makabaton sa responsibilidad alang
sa trabahoon sa Ginoo, kinahanglan
nga naa nimo ang kaayo. Diha lang
sa kamaayo nga kita magpaubos
og mo sakripisyo sa kaugalingon,
magtinguha sa kaayohan sa uban, og
mahiusa. Dugang pa, atong makuha
ang pagka responsabli sa trabahoon
diha sa dughan, dili sa pagpakaaron
ingnon o sa pinugos.
A ng pag kab - ot sa kama ayo
nagkinahanglan nga kita magmaabtik
t ungod kay nia kita karon ining
naghinapos nga panahon. A ng
Bibliya nag ingon nga maghitak ang
sala og daotan inig tapos sa panahon.
Apan dili ka makamatikod kon unsa
ka ngitngit ang henerasyon karon
gawas kon ikaw perming nagmata
espirituwal. Kini tungod kay dili
ka nalang makabantay tungod sa

gidaghanon sa sala, og gikusgon sa
kalamidad. Dili kana gani makaila sa
ilhanan sa naghinapos nga panahon.
Sa dihang ang paghusga sa kalayo
miabot sa Sodom og Gomora, og
ang dakong baha panahon ni Noe
mihapak sa tibuok kalibotan, ang
katawhan wala motoo sa pahimangnu
og gani nahulog sa kadaotan.
Roma 13:11-12 nag ingon, “Nasayod
kamo unsa nang taknaa karon. Mao
na k i n i a ng pa na hon nga a ngay
kamong magmata. Kay masduol na
kanato karon ang kaluwasan kaysa
pagsugod nato sa pagtoo. Hapit na
matapos ang kagabhion og duol na
ang kabuntagon. Busa isalikway nato
ang mga buhat nga iya sa kangitngit
og isul-ob nato ang panalipod sa mga
iya sa kahayag.” Ining naghinapos
nga pa na hon, ato g yod per m i
hu na hu naon nga , ‘A kong per m i

batonan ang kamaayo’ o ‘Mobuhat
gyod ko pinasubay sa kabubut-on sa
Dios.’ Ato gyod aboton ang pagbalaan
sa dughan ining paagiha pinaagi sa
pagdawat og grasya og kusog gikan
sa Dios.
1 Tesalonica 5:23 mabasa, ‘Hinaot
unta nga ang Dios nga naghatag
kanatog kalinaw hing pit nga
maghimo kaninyong balaan aron
walay makit-ang salawayon sa tibuok
n i nyong pag k at awo - s a e s pi r it u
kalag og lawas hangtod sa pag-abot
sa atong Ginoong Hesu K r isto.”
Ato ni per ming hinumduman og
kompletohon ang preparasyon sa
pag pakig-atubang sa atong Ginoo
pinaagi sa pag-ampo og sa pagkabot sa kamaayo sa dughan. A ron
makaadto kita sa New Jerusalem
ang pinaka nindot nga puloy-anan sa
langit (Revelation 16:15; 22:14)!

Atong makab-ot
ang kaayohan.
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anmin nga mga Balita

“Kamatayon ko tungod sa
‘interstitial pneumonia’, apan nabuhi og balik!”
Senyor Deconesa Deokbun Jang, 62 anyos, Parish 17, Manmin Central Church
Septembre 13, 2017, naglisod ko og ginhawa.
Niadto ko sa hospital og nagpahiling, apan ang doktor
niingon nga wala ra og gipabalik ko human sa duha
ka simana. Apan pagpauli nako ni grabi ang sintoma.
Dili ko maka ginhawa bisan molakaw ra og gamay.
Wala koy kusog. Mohunong ko og mopahuway
samtang mag-brush sa akong ngipon.
Septembre 27, nibalik ko sa hospital og ang doktor
na surpresa sa akong kondisyon. Nisugyot siya nga
eksaminon ko pag-ayo. Na admit ko sunod adlaw
kay wala may bakanti nga kwarto anang adlawa.
Gi blood test ko, CT scan, bronchus endoscope, og
electrocardiogram. Akong nakita ang ka dinalian
sa doktor nga nag atiman nako. Og unya akong
nadunggan nga naay naabot sa hospital nga sama
nako’g sintoma og namatay sa wala pa mahibaw-i ang
hinungdan.
Pag 29, sa k at aposa n g ii ngon nga na a koy
‘interstitial pneumonia.’ Dilikado kaayo ang akong
kahimtang, apan wala ko mabalaka tungod kay
human sa duha ka adlaw akong makita si Senyor
Pastor Dr. Jaerock Lee nga gikan sa iyang prayer
mountain house alang sa ika-35 anibersaryo sa
simbahan.
Sunod adlaw, ang akong parish pastor niabot og nag
ampo nako gamit ang panyo nga inampaon ni Dr. Lee
(Buhat 19:11-12). Human sa pag ampo, ang grabing
kasakit sa akong dughan nawala, apan maglisod
gihapon ko og ginhawa. Dili ko makahimo kon walay
‘respirator.’ Wala gani koy kusog. Dili ko makalihok
bisan sa akong tudlo. Sige ko og hinulsol atubangan
sa Dios og naglaom nga makakita ni Senyor Pastor.
Buntag sa Oktobre 1, nigawas ko sa hospital sakay
sa ‘wheelchair’ ubos sa tabang sa akong pamilya,

Sa wala pa ang pag mapo

Kompermadong naay
pneumonia

Human sa pag ampo

Kompermadong wala nay
pneumonia

bisan dili mosugot ang doktor. Nagtoo ko nga ang
akong buhi nga Dios moayo sa akong sakit. Sa wala
pa ang serbisyo sa Domingo sa buntag, nisulod ko sa
main sanctuary. Nakabaton ko og kalinaw, Og ang
ako lang gyod gitinguha nga maayo pinaagi sa gahom
sa Dios og maghimaya Niya.

Sa dihang nakadawat nako sa pag ampo ni Senyor
Pastor human sa mensahe, ang akong dughan niinit
og akong nabati ang kalumo og kanindot. Nalipay
kaayo ko, ‘Naayo ko ato!’ nalig-on ko og nilakaw
paingon sa parkingan human sa serbisyo nga wala
mosakay sa ‘wheelchair.’
Pag abot sa hospital, ninaog ko sa kotse og
nilakaw nga maorang usa ngadto sa kwarto. Maka
estorya ko sa mga tawo. Ingon ana ang kausbawan
sa akong kondisyon. Atol sa ‘Chuseok Holidays’,
nakadawat ko sa pag ampo ni Senyor Pastor kada
buntag og maminaw sa iyang mga sermon og sa
Manmin Praise. Kini dako kaayong higayon alang
nako nga makahunahuna kon unsa kadakong grasya
sa Dios nga ako ania ining bililhong simbahan og
magpakabuhi nga naay paglaom sa Langit.
Oktobre 8, ako nakasiguro nga kompleto nang
naayo atol sa Sunday Morning Service. Akong nabati
nga nakagawas ko sa ngitngit og taas nga ngiob
nga agianan. Kay miabot nako ang dakong kalipay
buot kong mosayaw diha sa altar. Human sa Sunday
Evening Service, nibalik ko sa hospital og niagi sa
daghang mga ‘test.’ Og gitugotan kong mobiya sa
hospital. Halleluyah!
Pag 9, sunod adlaw, ang Daniel Prayer Meeting
gibuhat. Sa unang adlaw, ang Dios mibubu nako sa
grasya sa paghinulsol. Matag higayon moadto ko sa
simbahan, mahatagan ko og bag-ong kusog og naayo
dayon. Karon baskog nako og puno sa akong unang
gugma og gugma sa Dios.
Akong hatagan sa tanang pasalamat ang Dios nga
miayo nako, og ako sad pasalamatan si Senyor Pastor
nga maoy niampo nako uban ang gugma ngari nako
gani iyang gikalimtan ang akong mga kalapasan.

“Ang pag ampo nga milakbay bisan halayo og sa
panahon ni protekta sa akong anak!”
P a g
2 0 0 8 ,
n a k a p a m i n aw ko s a
mga mensahe ni Dr.
Jaerock Lee sa TBN
Russia, ang Christian
T V sa Ru ssia n nga
sinultian. Ang iyang
mga mensahi wala
pa na ko madu ngog
kaniadto, tam-is sama sa
dugos. Napanalanginan
Sister Natalia Polyshuk,
kaayo ko.
44 anyos, Ukraine
Buot kong maminaw pa sa
iyang mga mensahe og nibisita
ko sa website sa Manmin Central
Church, www.manmin.org. Ang
website naghatag sa serbisyo sa
walo ka sinultian, og usa ini ang
Russian. Nagsugod ko og paminaw
sa mga sermon ni Senyor Pastor
og motambong sa serbisyo sa live
broadcasting. Oktobre 2011, nagpa

rehistro ko sa Manmin isip miyembro
sa Manmin pinaagi sa internet. Pag
human, ang tanang miyembro sa akong
pamilya nahimong karnero sa Manmin.
Samtang pag 2013, nimabdos ko sa
akong ika-3 bata. Nagmalipayon ko
sa bag-ong kinabuhi, apan nagdugo
ko. Gi-ultrasound ko og giingon nga
ang akong placenta ubos, og delikado
kini kon dili ko mag amping sa akong
lihok. Dako kaayog posibilidad nga
makuhaan. Ang doktor niingon nga
maghigda lang ko. Og ni dugang pa nga
sesaryanon ko tungod sa ka dilikado sa
akong sitwasyon.
Apan bisan pa, nibiya ko sa hospital
t u ngod kay buot kong kompletong
m o s a l ig s a D io s . Na k a k it a ko s a
daghang gamhanang lihok nga
nangahitabo pinaagi ni Senyor Pastor.
Mao nga, nipadala ko sa akong prayer
request ngadto sa Man min Cent ral

Church aron makadawat sa iyang pag
ampo alang sa akong pagpanganak.
Nobyembre 2013, akong nadawat ang
pag ampo ni Senyor Pastor sa Ukraine
atol sa worship service. Human niadto
nasad ko sa hospital para sa lain pang
ult rasou nd. K i n i n ipa k it a nga ang
a kong pla c e nt a n a h i mut a ng n a s a
normal nga lokasyon.
Pebrero 17, 2014, akong gianak ang
baskog nga bata pinaagi sa normal nga
pagpanganak, karon nagtubo siya nga
maayo. Bisan dia mi sa layo, among
nabati nga pamilya mi sa Man mi n
pinaagi sa GCN og naningkamot nga
magpakabalaan uban ang paglaom sa
New Jerusalem.
Among hatagan sa tanang pasalamat
og h i m aya a ng D ios. Og a mo sa d
kinasing kasing pasalamatan si Senyor
Pa s t or ng a m a oy m ig iya n a mo s a
pulong sa kinabuhi.
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Cebu Manmin Holiness
Church

Davao Manmin Holiness
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441 Patato St, J-Figueras
Sampaloc, Manila, Pilipinas
Pastor Jaebhong Uhm
2-735-1423

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

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

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

301 Ilang Ilang St. Flores
Village, Bangkal, Davao City,
Pilipinas
Pastor Kathryn Kim
0908-635-2714

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

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

