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A n g  G C N ,  g o s p e l - o r i e n t e d  n g a 
estasyonan sa TV, nagsibya sa daghang 
nagkalain-laing programa basi sa pulong 
sa  k i nabu h i ,  s a  ga m ha na ng  l i hok , 
panghimatuud, og mga Kristohanong 
pagpasundayag og kultura (www.gcntv.
org). Daghang bag-ong mga programa ang 
gisibya og gihangop kini sa manan-away 
sulod og gawas sa Korea. 

Ang mga programa mao ang mosunod: 
The Heart of God motabang sa mga manan-
aw’ng motubo sa pagtoo; The Providence 
of Creation, makatabang aron mabati ang 
gahom sa Dios, sagradong kinaugalian, og 
sa gugmang walay kinutuban nga makita 
diha sa Iyang lihok sa pagpamuhat; Power, 
nagpakita sa gamhanang lihok sa Dios 
nga layo sa kumon nga kahibalo sa tawo; 
Hello, Basic English ang basic English 
course; Nihaoma ,  ang basic Chinese 
course; Manmin Story, drama basi sa mga 
panghimatuud sa Manmin members; Do 
You Know?, naghatod sa bag-ong mga kanta 
sa Manmin Praise pinaagi sa lainlaing 
mga magsisibya; og Let’s Learn, nga 

makatabang sa mga nanan-aw nga makat-
on sa worship dance. 

Sa wala pa ang mga bag-ong mga 
programa, ang GCN gihigugma na sa mga 
mana-away pinaagi sa mga programa sama 
sa Creation and Science, nga nagpakita 
sa probidensya sa pagpamuhat og ang 
pagkatinuod sa Bibliya pinaagi sa sermon 
ni Dr. Lee; WCDN, nga nagpamatuud sa 
kaayohan pinaagi sa pag-ampo ni Dr. Lee 
makuhaan og basihan diha sa medical data; 
Reminiscence, naghimong halandumon 
sa mga overseas crusades pinaagi sa 
panghimatuud sa mga tawong nitabang 
sa pag obra ini; Meditation, motabang og 
mamalandong sa matag bersikulo sa Bibliya 
matag adlaw; Book Recommendation, nag 
presentar sa mga libro ni Dr. Lee aron sa 
pagpatunhay sa matoohong kinabuhi, og 
Beautiful Dance, programa sa sayaw alang 
sa mga bata.

 “Panglakaw kamo sa tibuok kalibotan og 
isangyaw kining maayong balita ngadto sa 
tanang mga tawo” (Marcos 16:15).

Senior Pastor Dr. Jaerock Lee, Founder 

og  Boa rd  Cha i r ma n sa  G C N,  na ay 
panglantaw sa broadcasting ministry 
naghunahuna siya nga kini epektibong 
paagi alang sa pag giya sa daghang kalag 
sa tibuok kalibotan ngadto sa Ginoo ining 
naghinapos nga panahon. Iya kining 
giampo og ni abli sa Manmin TV, karon 
GCN, niadtong Enero 2000. Ang Manmin 
TV aktuwal nga mosibya sa iyang mga 
overseas-crusades og mo transmit sa lihok 
sa Dios Magbubuhat, ni Hesu Kristo, og sa 
Espiritu Santo sa tibuok kalibotan.

Pag 2004,  daghang K r istohanong 
magsisibya nga naay panglantaw sa 
pagpakatag sa ebanghelyo pinaagi sa 
pagpangalagad sa pagsibya sa tanang 
tawo sa tanang nasod, ang naghugpong 
og nitukod sa Global Christian Network 
(GCN). Oktobre 2005, ang unang pagpakita 
gisibya sa channel 17 sa New York public 
TV. Sugod ato, ang GCN nagtukod og 
par tnership sa mga dagkong nanag-
unang magsisibya sa tibuok kalibotan og 
nagsibya sa ilang mga programa sa 170 
ka mga nasod pinaagi sa pampublikong 

estasyonan sa TV, satellites, og cable 
TV’s. Karon ang katawhan nag antos sa 
espirituwal nga kagutom ining naghinapos 
nga panahon, apan ang GCN nag singgit 
sa matuud ngadto sa daghang kalag nga 
ignorant sa matuud alang sa kaluwasan. 
Ang mga manan-away nagpadala sa ilang 
mga panghimatuud og daghang magsisibya 
niasoy nga ang GCN dakong impluwensya 
sa kinabuhi sa mana-away niini.

Manmin Central Church bag-ohay lang 
nakakuha og full HD nga van alang sa 
pagsibya. Pag Marso 25, nagsugod ni og 
sibya sa kalihokan sa simbahan sa full HD 
nga serbisyo. Matag worship service, Daniel 
Prayer, Meeting, og sa tanang kalihokan sa 
simbahan masibya sa nindot na nga higher 
defi nition kompara sa Standard Digital.

Ang full HD OB nga van may 16-ton 
non-vibration truck nga adunay camera, 
zimizib, switcher, og sound mixer. Gibahin 
kini sa video room, audio room, producing 
room, og freight room, og ang mga gamit gi 
alima sa mga GCN workers, dili sa ubang 
trabahanti.

“A n g  m g a  R u s s i a n 
s p e a k i n g  s a  t i b u o k 
kal ibotan nahigugma 
og nag respito ni  Dr. 
J a e r o c k  L e e .  I y a n g 

nindot nga gihatod og daling masabtan 
ang mga mensahe sa Bibliya. Dako 
kaayong grasya og tabang ngari namo.”

Mr. Yury Chernyetsky, Presidente sa 
Impact TV, USA

“A n g  G C N  k l a r o n g 
nagsiby a s a b al aang 
e b a n g h e l y o  n g a 
gihatod ni Dr. Jaerock 
Lee og sa nindot nga 

mga kultur ang pasunday ag.  A n g 
mga programa nagdala sa lihok sa 
kaluwasan.”

R o s a l b a  R o d r i g u e z  D e  R i n c o n , 
Presidente sa Enlace TV, Colombia

“ D a g h a n  a n g 
n a k a d a w a t  s a 
p a n a l a n g i n  p i n a a g i 
s a  p a g  a m p o  n i  D r. 
Jaerock Lee alang sa 

mga masakiton. Nakalingkawas sila sa 
daotang espiritu, og naayo sa kanser, 
sakit sa baga, tiyan og uban pa. Ang dili 
makaanak nakabaton og anak!”

Abraham Vincent,  Presidente sa 
ArulVakku GCN, India

“ D a g h a n g  t a w o 
nakadawat sa milagro 
pinaagi sa sermon ni Dr. 
Jaerock Lee. Ang iyang 
mga mensahe nihatag og 

kahayag sa ilang mga kinabuhi, og ang 
ilang pagtoo nitubo tungod sa pagsaksi 
og pagka dunggog mahitungod sa mga 
milagro.”

Esteban Handal, Presidente sa JBN TV, 
Honduras

 “Nakadawat mi og dakong panalangin samtang nag trabaho sa GCN!” 

GCN mipakatag sa Maayong Balita 
ngadto sa Kalibotan Nipagawas sa mga 

Bag-ong Programa sa 2018



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.

Ang Pag-angkon sa Pagtuo Bisayan
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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 bersikulo sa babaw nagpasabot 
sa relasyon sa Kristohanon og sa Ginoo 
nga ilang pamanhonon. Unsa kadako og 
katingalahan ang misteryo nga kita mobiya 
man sa kalibotan og mahimong usa uban 
kang Kristo Hesus sama sa babaye og 
lalaki nga mobiya sa ilang ginikanan og 
mahimong usa? Karon, unsaon man nga 
kita mahimong usa diha sa Ginoo?

1. Pagdawat sa Espir i tu Santo 
pinaagi sa Pagdawat ni Hesu Kristo

Ang tawo nga modawat ni Hesu Kristo 
mahimong anak sa Dios og kon sila 
mahiusa diha ni Hesu Kristo pinaagi sa 
pagtoo, ilang madawat ang Espiritu Santo. 
Juan 3:6 “Ang gianak sa tawo tawo usab, 
og ang gianak sa Espiritu espiritu usab.” 
Kon ang Espiritu Santo moabot sa atong 
dughan, ang atong daang espiritu nga patay 
mabuhi, Iyang ipakatawo pag-usab ang 
espiritu nga anaa nato, og kita magsunod 
sa Ginoo. Og mahimo tang anak sa Dios 
nga mismo sa Iyang kaugalingon espiritu 
og motawag Niya, “Amahan” (Roma 8:15; 
Galacia 4:6).

Una, ang kasingkasing sa tawo mabahin 
sa matinud-anong dughan og bakakong 
dughan; atong tawgon ang nag-una nga 
“white heart” og ang usa “black heart.” 
Kay giginhawaan man sa Dios ang tawo 
sa Iyang gininhawa sa kinabuhi, ang tawo 
nahimong buhi. Ang Dios nagtudlo lamang 
niya sa matuud og nitanom sa iyang 
dughan og matuud. Paglabay sa panahon, 
si Adan nakasala sa pagsupak kay siya 
napakyas man sa pagbaton sa Pulong sa 
Dios nga nagmando nga dili siya pakan-on 
sa bunga sa kahoy sa kaalam sa maayo og 

daotan. Ang iyang komyunikasyon ngadto 
sa Dios napig’ot og ang sala og bakak 
miabot niya. 

Og  naay  l a ing  k l a se  s a  dughan , 
konsensya, na porma. Ang konsensya ma 
porma kon ang kinaiyahan nga nasunod 
gikan sa ginikanan masagolan sa lainlaing 
klase sa inpormasyon nga nakuha pinaagi 
sa iyang nakita og nadunggog. Og mohimo 
siya sa iyang kaugalingong standard nga 
baroganan og paghusga uban sa bakak 
og matuud, og kini mao ang konsensya. 
Ining tulo ka klase sa dughan-ang matinud-
anong dughan, bakakon nga dughan, og 
konsensya-ang matinud-anong dughan nga 
maoy gitanom sa Dios sa tawo natilok na 
og ang konsensya sa tawo nagkadaotan 
ining atong panahon karon.

2. And Espiritu Santo Mohimo nga 
ang Liso sa Kinabuhi mosibol og 
Mobuhi sa Patay nga Espiritu

Sa pag ginhawa sa Dios sa  i long 
sa unang tawo nga si Adan nga maoy 
naghimo sa Iyang ginhawa sa kinabuhi, 
ang tawo nahimong buhi. Apan sa dihang 
siya nakasala pinaagi sa pagsupak, halos 
ang tanang ginhawa sa kinabuhi nawala 
og ang ilhanan nalang ang nagpabilin; ang 
ilhanan mao ang liso sa kinabuhi. Ang 
liso sa kinabuhi makahimo lamang kon 
ang tawo makig estorya sa Dios og ma 
suplayan sa matuud sa Dios. Tungod sa 
sala ni Adan, ang kumyunikasyon sa tawo 
ngadto sa Dios mapig’ot, og ang bakak 
misulod sa kasingkasing sa tawo og sa 
kataposan nitabon sa liso sa kinabuhi. Ang 
liso sa kinabuhi dili na makalihok, og mura 
na siya og namatay. 

Sa hitabo nga ang kumyunikasyon 
ngadto sa Dios nga mao ang espiritu 
napig’ot og ang liso sa kinabuhi nahimong 
patay og dili na makalihok pa tungod 
kay naputos man kini sa mga bakak kini 
nagpasabot “sa kamatayon sa espiritu 
sa tawo.” Wala kini magpasabot nga 
ang espiritu kompletong namatay, apan 
nagpasabot nga nihunong kini sa pag 
obra og naghuwat nga mabuhi pagbalik. 
Sama kini sa tanom, bisan og sa atong 
tan-aw patay na, apan mosibol og motubo 
pa gihapon tungod kay naa pa man kini 
kinabuhi nga nahabilin.

Kanus-a man mabuhi pagbalik ang 
espiritu sa tawo? Kon ang matag usa 
makaduggog sa ebanghelyo, ang kahayag 
sa Dios og kahayag sa matuud modan-
ag sa iyang dughan. Ining higayona 
ang matuud og maayong dughan nga 
nahabilin diha niya modawat sa kahayag 
og modawat ni Hesu Kristo isip iyang 

Manluluwas. Og ang Dios mopadala sa 
iyang dughan sa Espiritu Santo og ang 
Espiritu Santo motabang aron ang liso sa 
kinabuhi mosibol diha sa dughan sa tawo 
og mahimo kining aktibo.

Ang kumyunikasyon ngadto sa Dios 
mabalik og siya mahatagan na usab sa 
kaalam sa matuud. Ang iyang dughan nga 
napuno sa bakak sama sa kasilag og pagka 
aroganti mahimong mapuno sa matuud 
sama sa gugma.

3. Ang Espiritu Santo Mopakatawo 
sa Espiritu Diha Nato

Ang elementong labaw’ng gikinahanglan 
aron ang Espiritu Santo mopakatawo sa 
espiritu diha nato mao ang pag-ampo. 
Sa atong pag ampo nga matinguhaon 
atong madawat ang grasya og kusog aron 
makapapahawa sa mga bakak. Apan, 
hinuon bisan pa og mag ampo ta pag 
ayo ang atong pag ampo walay pulos 
kon dili nato papahawaon ang atong 
kinaugalingong hunahuna.

Ang Espiri tu Santo mo mando sa 
matinud-anong dughan og mohimo aron 
kita magpakabuhi subay sa tinguha sa 
Espiritu Santo. Si satanas maningkamot 
nga makapamuhat sa atong hunahuna 
og magmando sa atong bakakon nga 
dughan. Kon naay daghang bakak, kita 
ma impluwensyahan sa atong hunahuna 
pinaagi ni satanas, og kini maoy hinungdan 
nga kita magpakabuhi pinasubay sa 
tinguhang unodnon og mobutang nato sa 
dalan sa kalaglagan.

Bisan pa og maglabi  ang matuud 
nga iyang nadunggog og matinguhaon 
siya mag-ampo, kon dili papahawaon 
ang unodnong hunahuna, dili gyod siya 
maka pangkinabuhi uban sa tinguha sa 
Espiritu Santo (2 Corinto 10:5). Ang 
iyang kasingkasing haw-ang og gubot, og 
ang maong tawo dili makakita sa klarong 
eksperyensya sa lihok sa Dios. 

Bisan pa og iyang gipanglabay ang mga 
bakak diha niya, dili kini kataposan sa 
iyang mga pagsulay; maningkamot gyod 
siya sa pag diskobre og pagpapahawa 
sa daotan-kinaugaliang makasasala nga 
gitago diha sa iyang kinaiya-gikan sa iyang 
konsensya. Ang konsensya (nga gihisgotan 
kaganina) karon mo porma sa kinaiya 
og kini mao ang uyok diin ang tawo dili 
makamatngon. Ang mga bakak diha sa 
kinaiyahan sa tawo dili magka uyon sa 
pagkamatarong sa Dios apan hinuon kini 
motunga samang insakto og angay alang 
kaniya, og tungod ini kini dili sayon ilhon 
og dili dali papahawaon kon siya lang sa 
iyang kaugalingon. 

Pinaagi sa pagtugot sa matag usa aron 
ma diskobre ang mga bakak diha sa iyang 
kinaiyahan pinaagi sa mga pagsulay, 
ang Dios mo umol niya ngadto sa Iyang 
kaugalingong bayanan. Kon imong ma 
diskobre ang imong kaugalingon pinaagi 
sa Iyang Pulong uban sa inspirasyon sa 
Espiritu Santo, makahimo ka sa pagpalayas 
sa mga bakak diha sa imong kaugalingon 
sa daling panahon. 

Kon magtoo ka nga ang Pulong sa Dios 
para ra sa uban og mapakyas ka sa pag 
diskobre sa imong kaugalingon uban sa 
Pulong, ang pagtubo sa imong pagtoo 
hinay. Apan kon imong ma diskobre ang 
mga bakak diha sa imong kinaiyahan og 
imo kining papahawaon, ikaw mabag-o 
ngadto sa tawo sa espiritu og mahimong 
balaan.

4. Sa Pagkahiusa sa Ginoo
Kon ang Espiritu Santo mopakatawo 

sa  e sp i r i t u  d iha  kana to ,  og  a tong 
mapalayas ang tanang bakak nga supak sa 
matuud, moguba sa atong kaugalingong 
pagkamatarong, og makatuman sa matinud-
anong dughan, mahiusa kita diha sa Ginoo.

Sa 1 Juan 2:12 ngadto sa unahan 
naghisama sa gitas-on sa atong kahingkod 
sa pagtoo-ang proseso diin ang matag usa 
mahimong usa diha sa Ginoo-sa pagtubo 
sa tawo. Sa sukod sa pagtoo diin ang 
tawo nidawat ni Hesu Kristo, nidawat 
sa Espiritu Santo, og nakaangkon sa 
kaluwasan nagpasabot sa “pagtoong sama 
sa gagmay’ng bata.” Ang sukod sa pagtoo 
diin ang usa naningkamot pagsunod sa 
matuud nagpasabot sa “pagtoong sama 
sa bata”, samtang ang sukod sa pagtoong 
nagpakabuhi pinaagi sa Pulong sa Dios 
nagpasabot sa “pagtoong sama sa batan-
on.” Kon ang pagtoo motubo pa pag-
ayo og makaabot sa puno nga sukdanan 
sa pagtoo, mao kini ang “pagtoo sa mga 
amahan.”

Kon kita makasulod na sa pagtoong sama 
sa mga amahan og tibuok nga mahiusa diha 
sa Ginoo, atong madawat ang tanang tang 
pangayoon Niya diha sa pag ampo “kay 
ang atong dughan dili mo kondenar nato” 
og hinuon “Kampamti kita atubangan sa 
Dios” (1 Juan 3:21-22).

Mahal nga kaigsoonan diha ni Kristo, 
ako mag ampo sa ngalan sa Ginoo nga ang 
Espiritu Santo mobuhi pagbalik sa espiritu 
diha kanimo og tibuok ka nga mahiusa 
uban sa Ginoo aron ikaw magkinabuhi nga 
bulahan ining kinabuhia dinhi sa kalibotan 
og usab ngadto sa New Jerusalem, ang 
pinaka nindot nga puloy-anan sa Langit.

Ang Misteryo 
Dakong Kahulogan

“Sumala sa giingon sa kasulatan 
tungod niini ang lalaki mobiya 
sa iyang amahan og inahan og 
motipon sa iyang asawa og silang 
duha mahimong usa. May dakong 
kahulogan kining bahina sa 
kasulatan og sa akong hunahuna 
nagpasabot kini kang Kristo og sa 
simbahan” (Efeso 5:31-32).

Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee

●●●

Ang Pulong sa Kinabuhi_“The Message of the Cross” (21)2 No. 90  Hunyo 3, 2018  nga mga B la ita          anmin M



Pagsalig og Gugma Ang Dios angayan hatagan sa atong gugma uban sa atong kinabuhi 
og sa hingpit nga pagsalig. Unsag klase sa pagsalig og gugma ang 
naa nimo alang sa Dios? Karon atong tukion ang sekrito aron atong 
maabot ang hingpit nga pagsalig og gugma para sa Dios, sa Ginoo, 
og sa Espiritu Santo.

Roma 8:7 mabasa, “Busa kaaway sa Dios ang tawo nga 
kanunay maghunahuna sa mga butang nga tawhanon kay 
dili man siya motuman sa balaod sa Dios og dili gayod 
siya makatuman niini.”

 ‘Ang hugpong sa hunahunang tawhanon’ mga dili 
matuud nga mogawas gikan sa dughan pinaagi sa lihok 
sa kalag. Kini motay’og sa kaulag sa dughan og mo 
pugong sa tawo sa pag ugmad sa espirituwal nga pagtoo 
nga makapahimuot sa Dios. Kon ang usa anaa ining 
maong hugpong sa hunahuna, mohusga sila sa tanan 
pinasubay lamang sa ilang kaugalingon nga basihan og 
maghunahuna lamang sa personal nga binipisyo. Ining 
maong hugpong sa hunahuna, ang tawo manaway sa 
bisan unsang maayo, masayop sa paghunahuna nga ang 
maayo maoy isipong daotan, og magpakabuhi nga wala 
masayod nga kana diay sayop.

Ipakaingon ta nga nakabangga ka sa tawo nga 
mahigalahon, apan wala siya managad nimo og nag 
kusmod bisan nanimbaya ka niya. Tingale makahunahuna 
ka nga, ‘Nakabuhat ba ko og dili maayo ngadto niya? Abi 
nako og maayo na siya, apan bastos man diay!’ Mausab 
dayon ang imong hunahuna. Dili ka mo konsiderar 
sa iyang sitwasyon og mohusga basi lang sa imong 
madaliong hunahuna og mausabong kasingkasing.

Sa 2 Samuel kapitulo 6 nag pakita sa kalipay ni Haring 
David sa dihang ang arka sa Ginoo gidala pagbalik 
ngadto sa Herusalem. Malipayon siyang nisayaw og 
nagdayeg sa Dios. Apan pagkakita ini sa iyang asawa 
nga si Michal, nibiaybiay siya niya og naghunahuna nga 
siya nawad-an sa dignidad. Ni husga siya gikan sa iyang 

pagkadaotan og pagka aroganti bisan ang buhat sa iyang 
bana kamaayo atubangan sa Dios.

Sa Lucas 13, dihay babaye nga nagmasakiton sulod sa 
18 katuig tungod sa daotang espiritu. Nabuktot siya og 
dili makatul-id. Gibutang ni Hesus ang iyang kamot didto 
niya; og diha dayon natul-id siya og naghimaya sa Dios.

Apan ang opisyal sa sinagoga naglagot tungod kay 
giayo ni Hesus ang babaye sa adlawng Igpapahulay og 
nisugod pagsulti sa kadaghanan nga magpaayo lamang 
sa ubang adlaw dili sa Sabbath. Wala niya panumbalinga 
bisan nagapamuhat ang gahom sa Dios og ang nag antos 
naka eksperyensya sa gugma sa Dios. Tungod kay wala 
man siyay gugma og kamaayo, nihusga siya basi lang sa 
iyang kinaugalingong pagka matarong og hunahuna og ni 
pasulabi nga ang iyang gisulti maoy kabubut-on sa Dios. 

Kon ang usa adunay kinaugalingong bakak sama sa 
kasilag, kasina, og kahangol og kon may kinaugalingong 
kinaiya nga sakto siya og kinaugalingong pangagpas 
og hunahuna, ang unodnong hunahuna mabawi. 
Maghunahuna sila nga ang maayo, daotan. Mao nga 
atong gyong ibton ang tawhanong hunahuna nga dili 
ikahimuot sa Dios. Kon makakita ka og maayo dili 
gikan sa kamaayo, kana daotan nga naa nimo. Imo gyod 
ning papahawaon dayon og magsulay nga makabaton 
sa espirituwal nga hunahuna sa tanang butang. Sa 
giingon sa 1 Corinto 2:13, “Busa sa atong pagsaysay 
sa espirituhanon nga mga kamatuuran alang niadtong 
nakabaton sa espiritu sa Dios wala kita magtudlo ginamit 
ang mga pulong sa kaalam sa tawo kon dili sa mga pulong 
nga gitudlo sa espiritu sa Dios.”

Imo gyong palayason 
ang tawhanong hunahuna 

nga kaaway sa Dios

Sa Mateo 15, ang Hentil nga babaye nihangyo ni Hesus 
sa pagpalayas sa daotang espiritu nga naa sa iyang anak. 
Og niingon Siya, “Dili maayo nga kuhaon ang pagkaon 
sa mga anak aron ipakaon sa mga iro.” Imbis masakitan 
ang babaye, nagpaubos siya og niingon, “Tinuod kana 
Ginoo, apan bisan gani ang mga iro makakaon man sa 
mga mumho nga mahulog gikan sa lamesa sa agalon.”

Si Hesus naka dayeg ining maong pagpaubos og 
gitubag dayon niya ang iyang gipangayo. Kon nipasulabi 
pa siya sa iyang garbo, masakitan unta to, mawad-an sa 
paglaom og dili nlang magtinguha. Apan ang babaye 
dunay igong pagtoo nga makadawat sa tubag. Mao nga 
nagpadayon gyod siya sa paghupot Niya uban sa pag-asoy 
sa kamaayo.

Si Hesus nahibalo sa iyang pagtoo, mao nga Iya siyang 
gihatagan sa oportunidad nga matuman ang sukdanan 
sa hustisya para sa tubag pinaagi sa pagpakita sa iyang 
pagtoo hangtod sa kataposan. Buot sad Niyang ipalutaw 

ang iyang mapaubsanong pag asoy aron sa pagpakita kon 
unsa ang tinuod nga pagtoo niadtong daling mawad-an 
sa paglom, mobasol dayon sa Dios, og mausab kon dili 
dayon mahatagan sa tubag.

Katong buot moila sa tanang butang diha sa kamaayo 
mosalig sa kamaayo ni Hesus og gugma, aron sila 
makasabot nganong gibuhat ni Hesus. Human sa imong 
pagdawat ni Hesus og pagdawat sa Espiritu Santo, 
makahimo ka nga magiyahan sa Espiritu og makaila sa 
tanan diha sa kamaayo kay imo mang palayason ang mga 
daotan og tawhanong hunahuna.

Kon naa kay daotang hunahuna, bakak, og anaa 
sa kalibotanhon, ang Magtatabang ang Espiritu dili 
makapamuhat. Kon imong lumpagon ang unodnong 
hunahuna, modawat sa tabang sa Espiritu Santo og 
maghunahuna sa kamaayo, imong masabtan ang 
kinatibuk-an sa kabubut-on sa Dios. Kon imong ning ma 
hunahuna pag-ayo, ang imong pagsalig magkalawum.

Imo gyong sabton ang 
maayong kabubut-on 

sa Dios pinaagi sa 
pagpaminaw sa gisulti sa 

Espiritu Santo og pagdawat 
sa Iyang mga giya

Si  Pe d ro  a ng  d i s ip olo  n i  He su s ,  m i sa l ig  og 
nihigugma ni Hesus panahon sa iyang pampublikong 
pagpangalagad, apan human sa paglansang, ang iyang 
gugma misamot. Ang iyang Rabbi, Hesus, nga iyang 
hinigugma pag ayo, ang buotan og bililhong Anak sa 
Dios uyamot nga gilansang diha sa iyang atubangan. 
Bisan pa, gi-deny niya Siya imbes unta protektahan, og 
gitunglo pa Siya.

Apan si Hesus naghilom og mitan-aw lang niya nga 
walay bisan gamay nga pagbadlong og miantos sa 
maong paglansang. Human sa iyang pagsaksi sa tanan 
nga pag antos ni Hesus nga nagpakamatay tungod niya, 

ang iyang gugma midako og nilawum. Sa pag-usbaw 
sa gugma, miusbaw sad ang gitas-on sa pagsalig niya 
ngadto kang Hesus.

Nahadlok siya bisan sa atubangan sa sulugoong 
babaye, apan human sa pagkayab sa Ginoo siya nagwali 
sa ebanghelyo bisan siya gilibotan sa mga tawong 
makahahadlok tan-awon. Bisan pa og gibitay siya, ang 
iyang pagsalig wala matarog. Grabi kainit ang iyang 
gugma og kalig-on ang iyang pagsalig.

Maghiusa kita diha sa tinuod nga pagsalig og gugma 
dinhi sa kalibotan og kahamugaway og maghatag sa 
paghigugma sa Dios sa New Jerusalem.

Ang pagsalig magtubo 
sa pagtubo sa gugma
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Panghimatuud4

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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Pag 2003, sa dihang nagbangotan 

pa ko tungod sa kamatayon sa akong 
bana, laing anino sa kamatayon ang 
miabot sa akong panimalay; Nagka 
AIDS ko nga walay kaayohan.

Nagdumdum ko og inom sa mga 
tambal nga naa sa care center, apan 
walay kausbawan. Mosakit ang akong 
ulo og tiyan, dili ganahan mokaon og 
nidaot. Nag antos ko sa maong sakit 
apan labaw’ng naka pahasol nako ang 
akong mga anak.

Dil i  na nako si la maat iman og 
nagsalig nalang sa tabang sa uban. Og 
nakahibaw ko nga hapit nako mamatay. 

Maghunahuna ko sa akong mga anak 
nga mabuhing walay ginikanan, murag 
magun-ob ang akong kasingkasing. 
Abril 2016, gikapoy na ang akong 
lawas og espiritu. Og wala na gani koy 
paglaom pa nga mabuhi. Unya ang 
akong silingan si Nguvu Bernadette 
nidala nako sa Kinshasa Manmin 
Church.

Naminaw ko sa ebanghelyo og 
nidawat ni Hesu Kristo isip akong 
Manluluwas. Pinaagi sa sermon ni 
Senyor Ps. Dr. Lee, ang akong kinabuhi 
nga puno sa kagul-anan nausab.

Sa pagpaminaw nako ni Senyor 

Pastor sa iyang pag-ingon nga walay 
i mposible  sa  Dios  og  sa  a kong 
pagkakita nga daghang naayo sa 
terminal og walay kaayohang mga 
sakit, gusto sad ko nga makadawat 
s a  k a ayoh a n .  Na k aba t on  ko  og 
paglaom nga mabuhi pa. Kada adlaw 
naghinulsol ko uban sa mga luha 
tungod sa akong mga nanglabay nga 
mga sala, human ko makadunggog nga 
ang mga sakit gikan sa sala (Exodo 
15:26).

Pag Nobyembre 2017, ang simbahan 
nagbuhat sa ika 10th anniversary 
service og healing miting sa panyo 

u b a n  n i  Rev.  He e s u n  L e e ,  a ng 
Manmin World Guidance Pastor isip 
mamumulong. Pagbutang niya sa panyo 
sa gahom nga inampoan ni Senyor Ps. 
Dr. Jaerock Lee diri nako, ang akong 
tibuok lawas nanginit sa kalayo sa 
Espiritu Santo og ang grabing kasakit 
sa ulo og mga balatian nawala ang 
tanan (Buhat 19:11-12). Halleluyah!

Na k a b a t o n  ko  og  k a l i n aw  s a 
hu nahu na nga wala  pa  nako ma 
eksperyensya kaniadto. Nakasiguro ko 
sa kaayohan. Ang tanang mga sintoma 
diri nako nangawala. Nagpakabuhi ko 
nga baskog nga dili nako mahanduraw 
kaniadto.

Sa akong pagsilbi sa Ginoo og 
pagsalig sa akong kinabuhi Niya 
pinaagi sa pag-ampo, akong nabati 
nga ang pulong “kalipay” tinuod nga 
naa og alang usab kanako. Akong 
pasalamatan og himayaon ang Dios 
sa gugma nga nitugot nga akong 
mahimamat ang Ginoo og maayo sa 
AIDS. Ako sad pasalamatan si Senyor 
Pastor nga nibutang sa iyang gahom 
didto sa panyo.

Sa nag eskuwela pako nindot kaayo ang akong 
panan-aw. Perming 2.0/1.5 kon check-apon, og 
mapasigarbohon kaayo ko ini. Pagsugod nako og 
trabaho, permi ko mag-drive para sa mga business 
trips, daling kapoyon, og perming magsakit ang ulo.

Akong permi masahian ang akong ulo og abaga 
samtang mag-drive.

Pag 2014, ang resulta sa akong regular nga medical 
check-up nagpakita sa rason sa akong kakapoy 
og sakit sa ulo; tungod sa akong panan-aw nga 
nahimong 1.2/ 0.6. Daghan kog nadunggog nga 
mga panghimatuud sa mga miyembro sa simbahan 
nga naayo sa panan-aw, mao nga nangandoy kong 
makadawat sa kaayohan. Permi kong modawat sa 
pag ampo alang sa masakiton ni Senyor Pastor matag 
worship service.

Pag 2016, gihiling nasado ko sa doktor. Ang akong 
panan-aw 1.2/0.9 kini nagpakita nga naay kausbawan 
ang akong tuo nga mata. Wala nasad magsakit ang 
akong ulo og maayo na kaayo karon kompara sa 
niagi. Nagkadako ang akong tinguha nga maayo 
gyod.

Marso 2018, ang buwan nga naa sa layo klaro kaayo 
sa akong panan-aw. Naghunahuna ko nga niarang ang 
akong panan-aw. Dasig kaayo kong magpa check-up 
og usab. Ang grado sa akong duha ka mata 1.5/1.5. 
Halleluyah!

Gidala ko sa Manmin Central Church pag 1996 

sa akong apohan. Nagsugod ko sa matinguhaong 
Kristohanong kinabuhi pag 2002. Gikan Enero 2004, 
nagsugod ko og trabaho isip insurance-salesman. 
Buot kong makadawat og panalangin pinansyal mao 
nga naghimaya sa Dios og nahimong tinubdan sa 
kusog alang sa magbalantay. Akong gihuptan ang 
Kasulatan nga nag ingon, “Ang ipugas sa tawo mao 
usab ang iyang anihon” (Galacia 6:7) og ni disisyon 
nga mohatag sa saktong pagbayad ngadto sa Dios.

Mayo 2004, nahatagan ko sa oportunidad nga 
maghatag og mga halad para sa buwak sa altar inig 
Special Revival Meeting. Ang akong igsoon Deacono 
Jongwook Ham og ako lipay kaayong nag tan-aw 
sa mga buwak samtang nagsilbi mi sa mga nanag 
wheelchair. Mayo 2008, akong gibaligya ang akong 
auto og akong gihalad ang halin sa akong devotional 
service. Gipanalanginan ko sa Dios aron molambo 
ang akong pag trabaho. Pag Hulyo, makahatag ko og 
12 hundred dollars sa akong ikanapulo.

Sa 2 Corinto 9:7 mabasa “Busa kinahanglan nga 
maghatag ang matag usa sumala sa iyang gusto, 
og dili magsubo o maghunahuna nga gipugos siya, 
kay ang Dios nahigugma sa malipayong naghatag.” 
Sa paghatag namong mag-asawa sa ikapulo nga 
kinasingkasing gayod, ang Dios midala namo 
sa dalan sa grasya og sa perming pag usbaw sa 
trabahoan. Karon director nako. Akong pasalamatan 
og himayaon ang Dios. 

Deacono Jinwook Ham, 
39 anyos, Parish 16, 

Manmin Central Church

Resulta sa eyesight Test

▲ Sa wala pa ang pag-ampo: 1.2/0.6

▲ Human sa pag-ampo: 1.5/1.5

“Ang akong panan-aw sa duha 
ka mata niusbaw sa 1.5/1.5!”

“Naayo ko sa AIDS pinaagi 
sa gahom sa Dios!”

Sister Ngunza Izeko Celestine, 
59 anyos, Kinshasa Manmin Church, DR Congo


