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          anmin M  nga mga B la ita
Bisan siya halangdon, si Hesus nianhi sa 

kalibutan isip tawo og magpakabuhi sa 
kalisdanan para pagtubus sa tanang katawhan 
sa ilang mga sala. Sa unsang rason, nga si 
Hesus ang Anak sa Diyos natawo sa kwadra 
og gibutang sa pasungan? Nganong nag-
antos man siya sa kalisdanan dinhi sa 
kalibutan?

1. Ang Rason nga si Hesus Natawo sa 
Kwadra og Gipahigda sa Pasungan

Sa Lucas 2 kini ang nahitabo nga si Berhen 
Maria og ang iyang bana nga si Jose niadto 
sa Betlehem para magparehistro og si Maria 
nanganak kang Hesus.

Daghang tawo sa Bet lehem adtong 
panahona mga balay abutanan puno, og si 
Maria napugos pagpanganak didto sa 
kwadra. Kay wala may hustong lugar nga 
iyang kapanganakan ni Hesus iya kining 
giputos sa panapton og gibutang ngadto sa 
pasungan. Pinaagi sa pagpangandam sa 
Diyos, si Hesus gipakatawo sa kwadra og 
pahigdaon sa pasungan.

Ecclesiastes 3:18 niingon kanato, “Nagtoo 
ako nga gisulayan sa Diyos ang tawo aron 
pagpaila kanila nga sama ra sila sa mga 
mananap”. Naa tingali maghinuktuk og mo 
ingon ‘Ngano nga ang Bibliya mo ingon nga 
kita sama sa mananap?’ Ang pagkadaotan sa 
tawo maoy nagduot niya ngadto sa pundok sa 
mga mananap.

Ang tawo nga mao unta ang ginoo sa 
tanang butang, maoy naghimo og kagubot 
para sa pagtagbaw sa iyang kahangol og mo 
patay sa daghang tawo ligas sa panahon. Para 
sa pagtagbaw sa iyang kahangol sa mga 
m a t e r y a l n g a b u t a n g , a n g t a w o d i l i 
magduhaduha sa pagpakig lalis, kiha, o gani 
mo patay og ginikanan, mga anak o kaliwat.

Sa pinasugdan, gihimo sa Diyos ang tawo 
gikan sa Iyang maayo og balaan nga imahe. 
Sa dihang si Adan, ang unang tawo nakasala, 
ang t anan n iyang ka l iwa t nah imong 
makasasala og ang ilang espiritu namatay. Og 
dinha ilang nawagtang ang maayong imahe 
sa Diyos diha kanila , mao nga walay 
kalainan sa mga hayop. Kung ang dughan sa 
tawo mo ngi-ob tungod sa sala og daotan, 
mahimo silang magpakabuhi sa tanang 
matang sa sala pinasubay sa kalibutanhong 
tinguha og sa ilang kahakog.

Kung gusto tang makasulod sa langit, 
atong ibalik ang atong lugar og katungod isip 
tawo. Si Hesus nianhi sa kalibutan og 
gipahigda sa pasungan para sa pagluwas sa 
katawhan nga kinsa walay kalainan sa mga 

hayop og aron sila mahatagan sa kaluwasan.
Si Hesus niingon kanato sa Juan 6:15 

“Ako ang buhi nga apan gikan sa langit nga 
naghatag sa kinabuhi. Ang mokaon niini nga 
pan dili gayud mamatay. Og ang pan nga 
akong ihatag mao ang akong unod aron 
mabuhi ang kalibutan”. Dinhi, “ang pagkaon 
sa buhi nga pan nga gikan sa langi t” 
nagpasabot sa paghimo og pan pinaagi sa 
Pulong sa Diyos diha sa kasingkasing. Sa 
sama nga ang kinabuhi mo hangtod pinaagi 
sa mga pagkaon , ang iyang esp i r i tu 
makapadayon p inaagi sa pagkaon sa 
espirituwal nga pan. Mao nga si Hesus-
Pulong sa Diyos-nianhi sa kalibutan isip 
tawo og naghimo sa iyang kaugalingon nga 
pan sa kinabuhi alang sa tanang katawhan.

Pinaagi lamang kang Hesus nga aron 
mahibalik nato ang nawagtang nga nindot 
nga imahe sa Diyos dinhi kanato. Pinaagi sa 
pagpahibalo kanato aning puntoha, gipahigda 
sa Diyos si Hesus sa pasungan. Unsaon man 
nato pagkalingkawas sa kinabuhi nga sama 
sa mga hayop og makakuha sa tinuod nga 
kinabuhi?

Ecclesiastea 12:13 ni ingon kanato, 
“Human niining tanan, usa na lang ka butang 
ang angay kong isulti; Tahora og kahadloki 
ang Diyos og tumana ang iyang mga sugo. 
Alang kini sa tanang tawo” Ang katungdanan 
sa tawo mao ang pagtuman sa tanang sugo sa 
Diyos. Aron kita mahibalik sa pwesto og ang 
atong katungdanan mao ang paghimo sa mga 
butang nga giingon diha sa Bibliya nga atong 
himuon, dili buhaton ang giingon diha sa 
Bibliya nga dili ipabuhat. Atong biyaan og 
isalikway ang mga butang nga giingon diha 
sa Bibliya nga pabiyaan og ipasalikway.

Daghang mga magtotoo mo reklamo, 
“unsaon man nato pagtuman sa tanang sugo 
sa Diyos? Lisod ang pagka Kristohanon”. 
Bisan pa d i l i ka tuyuan sa Diyos nga 
magkisod ta. Sa ilang gugma, ang ginikanan 
mo tudlo sa ilang mga anak sa pag-ingon: 
“pagtuon”, ”kaligo”, og uban pa. Mao usab 
ang Dios. Siya nagsulti sa iyang mga anak sa 
mga butang nga aron mahibalik sila sa 
maayong lugar og buluhaton para mabuhi sa 
bulahan nga kinabuhi.

Sa iyang gugma, gisultian kita sa Diyos 
“biyai” og “ilabay” ang mga butang aro dili 
kita mahiagom sa mga pagsulay og pag-
antos, iya kitang giingnan “buhata”. Anaa 
siyay gipabuhat kanato aron kita makadawat 
sa grasya og sa iyang mga tubag sa atong 
mga problema, og aron maka angkon sa 
kaluwasan og makapuyo sa kinabuhing 

dayon didto sa langit.

2 . A n g  R a s o n  n g a  s i  H e s u s 
Nagpakabuhing Kabus

Si Hesus niingon kanato sa Mateo 8:20 
“Ang ga milo may tagoanan o gang mga 
langgam may mga salag apan ang Anak sa 
Tawo walay dapit nga kapahulayan”. Bisan 
siya nag proklama sa ebanghelyo og nag-ayo 
sa daghang masakiton, apan si Hesus walay 
klarong kapahulayan. Bisan sa linibong mga 
milagro nga iyang gihimo, ngano nga si 
Hesus nagpuyong kabus?

Giingon sa 2 Corinto 8:9 “ Kay nasayod 
kamo sa grasya sa atong Ginoong Hesus. 
Bisan siya dato, nagpakakabos tungod 
kaninyo aron madato kamo pinaagi sa iyang 
kakabos”. Si Hesus nagpakabuhing kabos 
para mahatagan kita og grasya sa kalamboan.

Dihang si Adan nagpuyo sa harden sa 
E d e n ,  n a a  n a  n i l a  a n g  t a n a n  w a l a 
kinahanglana nga magtrabaho pa sila. Human 
sa iyang pagpakasala, ang tanan nga butang 
dinhi sa kalibutan gitunglo para nga ang yuta 
mo pagawas og tunok og sampinit, og si 
Adan nabuhi na lamang ubos sa iyang 
pagpaningkamot nga magpatulo sa singot. 
Ang tanang tawo nahimong kabus tungod sa 
pagpakasala sa unang tawo, si Adan, apan si 
Hesus mismo nagpaka pobre para paglukat 
nato sa atong kakabus.

Ang uban mo ingon sayop ang pagpangayo 
sa Diyos og materyal nga mga panalangin, 
apan anaay daghan nga makita diha sa 
Bibliya nga ang Diyos nagsaad kanato nga 
iya tang hatagan sa mga panalangin aron kita 
mo lambo. Ato usab makita nga ang amahan 
sa pagtoo sama nila ni Abraham, Isaac, 
Joseph og Daniel. Sila anay kahadlok sa 
Diyos og nagtuman sa Iyang Pulong, mao 
nga sila nagpuyong mauswagon og puno sa 
grasya.

Pinaagi sa grasya sa atong Ginoo nga 
naglukat kanato sa kalisdanan, kinahanglan 
nga kita makadawat sa mga panalangin sa 
kalamboan. O, tinuod dili ta mangayo sa 
grasya para lang sa atong kahangol, apan 
para nga ang atong kadato magamit para sa 
pagpaila sa himaya sa Diyos sa paghimog 
m a a y o  p i n a a g i  s a  p a g t a b a n g  s a 
nanginahanglan, pagsuporta sa misyon nga 
trabaho, og paghatag og espesyal nga mga 
tabang para sa paghimo og simbahan. Ang 
Diyos gustong mo hatag sa iyang mga anak 
sa ilang mga gipangayo pinaagi sa pagtoo 
(Mateo 7:11), apan dili ang tanang nag-ampo 
kaniya, “Ginoo taga-i ko!” makadawat sa 

iyang mga panalangin.
S a m a  p a n a n g l i t a n  s a  3  J u a n  1 : 2 

nagpahiundm kanato, “Minahal kong higala, 
nag-ampo ako nga anaa ka sa maayong 
kahimtang og maaong panglawas ingon nga 
maao ka sa espirituhanong kinabuhi”. Aron 
kita magmauswagon sa tanang butang ang 
atong kalag kinahanglan nga maoy mag-unag 
lambo. Mo lambo ang atong kalag kon kita 
m a g p a k a b u h i  s a  I y a n g  P u l o n g . 
Deuteronomio 28:2 “Kon tahoron ninyo ang 
D i y o s , m a a n g k o n n i n y o a n g t a n a n g 
panalangin”.

Bisan pa og nagpakabuhi sa Pulong, 
kinahanglan usab nga ikaw magtanum 
pinaagi sa pagtoo para makadawat og mga 
panalangin. Sa gisulti kanato sa 2 Corinto 
“Timan-i nga ang nagpugas og diyutay, mag 
anig diyutay. Apan ang nag pugas og daghan 
mga anig daghan. Ang usa nga anaay dakong 
pagtoo maka ani siya og daghan, kon siya 
nagpugas og daghan, apan kon nagpugas og 
diyutay, diyutay ra usab ang iyang maani.

Ang Diyos maghatag kaninyo og mga 
grasya sa “hustong takus, sobra pa gani og 
mag-awas pa kini” sobra pa sa kaduha, hilabi 
na kon ang inyong kalag mag mauswagon. 
Bayaran ka niya, doblehon og ka 30, 60 og 
ginatos. Timan-i nga ang Diyos motugot 
kanimo sa pagpamupo sa insaktong higayon, 
og labaw kapa unya niyang panalanginan.

“Pagpugas og daghan” wala lamang 
magpasabot sa kantidad o gidaghanon. Apan 
a n g  D i y o s  i n t e r e s a d o  s a  k l a s e  s a 
kasingkasing, gugma, og pagtoo nga maoy 
itanum sa usa ka tawo og iya kining tan-
awon ang kasingkasing sa matag usa. Sa 
dihang si Hesus nakakita sa pobreng biyuda 
nga naghalad sa iyang 2 ka sensiyo, siya 
niingon, “kining pobreng biyuda nagbutang 
og daghan kaysa nilang tanan” tungod bisan 
sa iyang ka pobre “iyang gihatag ang tanan 
nga anaa kaniya”.

Mga igsoon ko diha ni Kristo,para pagdala 
sa katawhan nga kinsa nahisama sa mga 
hayop, ngadto sa dalan sa kaluwasan og 
grasya, gipadala sa Diyos si Hesus dinhi sa 
kalibutan, gipakatawo diha sa pasungan og 
nagpakabuhing kabus. Pinaagi sa pagtukib sa 
pag alima natong iyang mga binuhat og sa 
gugma ni Hesus, maayo unta nga ang tagsa-
tagsa kaninyo mahatag og kahimayaan sa 
Diyos diha sa iyang mga panalangin sa 
espiritu og sa tawhanon, pinaagi sa pagbalik 
sa imong lugar og katungod isip tawo, sa 
ngalan sa atong Ginoong Hesu Kristo ako 
naga-ampo!

Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee

Si Hesus Gibutang 
sa Pasungan                                                    

Ang Han’ay sa “The Message of the Cross” – (10)

“Niadtong panahona nipakanog og sugo si Caesar Augustos nga ang tanang nagpuyo sa tibuok gingharain sa Roma 
magpalista … Nanganak siya sa iyang panganay nga lalake, giputos niya ang bata sa panapton og hipahiluna sa pasungan 

kay wala namayluna sa balay nga abutanan” (Lucas 2:1-7).

Bisan si Hesus Diyos og makamao sa tanang butang dinhi sa kalibutan, 
“Ang Hari sa mga hari” og “Ginoo sa mga ginoo”(Taga-Pilopos 2:6 ; Gipadayag 19:16).

Ang Kinatibuk-ang Pista Nagpakita
Sa Kaanyag sa Langitnong Kalipay  

Ang ika-29 Selebrasyon sa Anibersaryo sa Simbahan

A n g  M a n m i n  C e n t r a l  C h u r c h 
nakatuman sa pag-ibanghelyo sa nasod, 
og sa misyon sa kalibutan nga mabutuhon 
sa gahum sa Balaang Espiritu, nagsaulog 
sa ika-29 anibersaryo.

Gibana-bana sa 230 ka dungganong 
mga bisita nga nahisakop sa relihiyon, 
politico, medya, GCN (Global Christian 
Network), og WCDN (World Christian 
Doctors Network) gikan sa 30 ka mga 
nasod ang ni tambong sa maong okasyon. 
Lingaw kaayo silang naka eksperyensya 
sa kinabuhi sa Ginghariang langitnon nga 
gihulagway sa nagkalain-laing hitabo sa 
selebrasyon.

Oktobre 7, alas 9:30 sa hapon, ang 
maanindot nga 3D video gipakita, nag-
ulohan og “Heaven, a Huge Castle in New 
Jerusalem”. Atol sa ika-2 tungod sa Friday 
all-night service ang gabiing selebrasyon 
sa anibersaryo gipadayon, nag-ulohan 
og “Heaven”. Si Dr. Peter Okaalet, 

senyor diriktor sa Health og HIV(M.A.P. 
International) sa Kenya, niingon “Tanan 
nga pasundayag maanindot, buhi kaayo na 
eksperyensya ang langitnong gingharian”.

Sa ika-29 anibersaryo ang serbisyo sa 
buntag adtong Oktobre 9, si Senyor Pastor 
Dr. Jaerock Lee I hatud sa mensahe nga 
“Ang Diyos Angayan nga Himayaon” nga 
gikuha sa Isaias 42:8. Sa pagpaminaw 
sa maong mensahe ang mga myembro 
nagpasalamat og naghimaya sa Diyos nga 
naghatag kanila og tubag sulod sa 29 ka 
tuig. Ang serbesyo sa selebrasyon og ang 
mga pasundayag ni banus pagka alas 3:00 
sa hapon. Atol sa serbesyo si Dr. Lee ni 
sulti og lain pang mensahe nga gi-ulohan 
og “Langit” basi sa Pinadayag 22:1-2. 
Sa mensahe si Dr. Lee niingon nga ang 
“Manmin Central Church motuman sa 
tinguha sa Diyos, sa Walay paghunong, 
para sa pagdala sa tanang katawhan 
ngadto sa gingharian sa langit”.

Atol  sa  serb isyo  s i ,  Dr.  Mikhai l 
Morgu l i s ,  p r e s iden t e  s a  Sp i r i t ua l 
Diplomacy Foundation, U.S. ni hatag 
og pasidungog. Niingon siya nga “Ang 
Manmin Central Church isla sa gugma. 
Gipanalanginan sila nga perming makakita 
sa ilhanan og kahibulongan sulod sa 29 ka 
tuig pinaagi ni Dr. Jaerock Lee, nga pinili 
sa Diyos”. Unya si Pastor Jongman Lee, 
presidente sa Christian World Revival 
Mission Associat ion ni  pahayag sa 
benidiksyon paghuman sa serbisyo.

Ang pasudayag sa ika-29 anibersaryo 
ni  sunod.  Ang manganganta Nissin 
Orchestra, og ang Performing Committee 
sa Manmin Central Church ni hatag og 
Kahimayaan sa Diyos pinaagi sa ilang 
mga pasundayag. 

Ilang gipakita ang kasadya og kalipay 
nga atong mabati didto sa langit pinaagi 
sa mga kanta nga hinatag sa Diyos og sa 
mga nagkalain-laing klase sa sayaw apil 

naang tradisyonal nga sayaw sa Korea, 
og mga espesyal nga mga sayaw diha sa 
etablado nga maoy nagdala sa langitnong 
gingharian sa mga nanan-aw. Ang mga 
pasundaya diri nga gisibya sa GCN 
ngadto sa 176 ka nasod og sa internet para 
maghatag sa langitnong paglaum sa mga 
nanan-aw. 

Human sa serbesyo, mga langyaw’ng 
bisita ni adto sa nahimutang sa Muan 
Sweet Water, nga ang parat nga tubig 
nahimong presko og tam-is nga tubig 
pinaagi sa pag-ampo ni Dr. Jaerock Lee. 

Uban pang experyensya sa gamhanang 
lihok sa Diyos: Prof. Dr. Rita Sihotang 
Cussoy, sa Indonesia, naayo sa diabetes; 
Rev. Mario G. Laurent, Pilipinas, naayo sa 
sakit sa li-og; Igsoon Humina Hara, Japan, 
naayo sa eczema sa iyang kamot; og Mrs. 
Piorida Tamba, Indonesia, asawa ni Pastor 
Mangihut Manalu, naayo ang daotan ga 
panan-aw.

Unang litrato: Ang Pasundayag sa Anniversary Eve Celebration, Ika-2 litrato: Senyor Pastor Dr. Lee nakighinabi sa langyaw nga mga bisita, Ika-3 litrato: Mga langyaw’ng bisita nagtan-aw sa presentasyon 
sa 3D video, nag-ulohan, ‘Heaven, a Huge Castle ni New Jerusalem’, Ika-4 nga litrato: Ang lugar sa mga presentasyon, human sa buntag nga serbisyo sa adlawng Domingo

1. Manmin Central Church believes that the Bible is God-breathed Word that 
 is perfect and flawless.
2. Manmin Central Church believes in the unity and the work of God the 
     Trinity: God the Holy Father, God the Holy Son, and God the Holy Spirit.
3. Manmin Central Church believes that we are forgiven of our sins only by 
 the redeeming blood of Jesus Christ. 
4. Manmin Central Church believes in the resurrection and ascension of  

 Jesus Christ, His Second Advent, the Millennium, and the eternal heaven.
5. Members of Manmin Central Church confess their faith through “The 
 Apostles’ Creed” each time they come together and believe in its content 
 verbatim.
“[God] Himself gives to all people life and breath and all things.”(Acts 17:25)
“And there is salvation in no one else; for there is no other name under heaven 
 that has been given among men by which we must be saved.”(Acts 4:12)

The Confession of Faith Bisayan

Published by Manmin Central Church  

Publisher: Jaerock Lee 
Managing Editor: Geumsun Vin  

235-3 Guro-3dong, Guro-gu, Seoul, Korea (postal code 152-848) 
Tel: 82-2-818-7047  Fax: 82-2-818-7048  
http://www.manmin.org/english
e-mail: manminministry@hotmail.com

          anmin M B la ita



2 Ang kaagi sa Manmin NO. 12 Nobyembre 6, 2011 3           anmin M B la ita        

Pagkaila sa Buhi nga Diyos, si Deacono Jaerock Lee napuno sa Espiritu Santo og sa grasya sa Diyos nga 
maoy nagluwas kaniya dihang siya diha sa pultahan sa kamatayon og giagak siya sa kinabuhing dayon. 
Nagsugod siya’g simba nga anaay kalipay og mapasalamaton. Matinud-anon siyang magbasa sa Bibliya, 
mag-ampo og mag-ebanghelyo sa mga katawhan. Gihigugma niya ang Diyos labaw sa tanan og nagtuman 
sa Pulong sa Diyos nga nahisulat sa Bibliya.

Nagbasa sa Bibliya, iyang linyahan ang mga bersikulo nga mo lamdag kaniya mahitungod sa sala og 
maghatag sa mangiinitong mga pag-ampo og puasa para lang gyud maka tuman sa Pulong sa Diyos. Wala 
lang niya ilabay ang mga daotang binuhatan apan nanglimbasog usab siya sa pagbiya sa iyang natural nga 
pagkatawhanong makasasala nga wala niya damha sa iyang hunahuna. Sa katapusan, iyang nakita sa iyang 
kaugalingon nga wala na siya magbaton og bisan unsang matang sa daotan og dinha siya putli sa mata sa 
Ginoo.

Siya matinguhaong nangayo nga makasabot sa insaktong pasabot sa kabubut-on sa Diyos nga nahisulat 
diha sa Bibliya og makadawat sa espirituwal nga interpretasyon sa mga bersikulo nga lisod sabton. Mo tam-
bong gyud siya sa mga miting para iyang matugkad ang giladmon sa mga Pulong sa Diyos, apan ang iyang 
kauhaw sa “Spirit-anointing” nga interpretasyon sa Bibliya wala matagbaw. Nanglimbasog siya sa pag-
ampo sama ni Jacob didto sa Jabbok River, og nag-ampo siya sa Diyos nga hatagan sa lawum nga espiritu-
hanong interpretasyon. Gidungog siya sa Diyos gihatagan og kadasig sa Espiritu Santo, na angkon niya ang 
iyang gitinguha.

Hulyo 1982, gitukod ni Pastor Jaerock Lee ang Manmin Church sa Seoul, Korea. Iyang gisangyaw ang 
mga mensahe nga puno sa kinabuhi og nagpakita sa milagrosong timailhan og kahibulongan sa ngalan ni 
Hesu Kristo, nianang maong lihok sa Espiritu Santo, nitubo ang pagtoo sa iyang mga miyembro sa simba-
han og naka eksperyensiya sa mga milagrong kaayuhan. Sa makausa ang simbahan na ilhan nga simbahang 
puno sa Espiritu para sa pagtuman sa pagkabalaan pinaagi sa Pulong og mga pag-ampo, inubanan sa mga 
timailhan og kahibulongan. 

Pebrero 1993, giila ang paglambo sa iyang simbahan, napili nga usa sa “World’s top 50 churches” sa ma-
gasin nga ‘Chritian World’. Salamat sa pag-ila kay sugod ato naghimo siya og mga espesyal nga mga simi-
nar og krusada sa USA. Sinugdanan usab kato sa mga imbetasyon para sa paghimo og mga komperensiya 
og mga krusadang kaayuhan sa daghang kanasoran apil na ang USA, Japan, Tanzania og Argentina.

Rev. Dr. Jaerock Lee ni dangat sa giladmon sa espirituhanong gugma. Sa maong gugma siya nilungtad og 
nag-ampo sa kaayuhan bisan pa adtong mga tawo nga nagdaot kaniya. Mao kini ang nakatandog sa trono sa 
Diyos og gihatagan siya sa kahibulongan nga gahum. 

Nagsugod siya paghimog dinagkong krusada.Sa mga krusada ang Diyos naghimo og mga kahibulongan 
pinaagi kaniya og ang iyang gamhanang kaayuhan sa pagpangalagad maoy nakakabig sa atensyon sa mga 
magsisibya o tigmantala. Ang “Uganda Holy Gospel Crusade 2000” gihimo didto sa Kampala Park, gipak-
ita sa CNN. Krusada sa India ‘Miracle Healing Prayer Festival 2002’ sobra sa 3-ka milyong katawhan ang 
napundok og sa maong higayon nahimo ang mga milagrong kaayuhan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Ang 
krusada sa Rusya niadtong 2003 maoy gipiling kalihukan sa pag selebrar sa ika-300 nga anibersaryo sa St. 
Petersburg, ang ‘2006 New York Crusade’ gihimo didto sa Madison Square Garden, ang usa sa mga iladong 
arena sa tibuok kalibutan, kini aktuwal nga gisibya sa 176 ka mga nasod. Tuig 2009 ang “Israel United 
Crusade” nga nag-ulohan ‘GOD IS GREAT’ sa International Convention Center, sa Herusalem. Didto iyang 
gibutyag nga si Hesu Kristo ra ang Manluluwas og Mesiyas. Tuig 2010, naghatag usab siya og kahimayaan 
sa Diyos, iyang gipahayag nga ang Diyos buhi pinaagi sa iyang mga mensahe nga puno sa kinabuhi, og ang 
mabutohong lihok sa gahum didto sa “Estonia Miracle Healing Crusade”.

Mga pastor sa tibuok kalibutan ni pahayag sa ilang lawum nga hunahuna mahitungod sa ‘Fivefold Gospel 
of Holiness’ nga gisabwag ni Dr. Lee. Tungod kay ang pagkabalaan sa ebanghelyo gihulagway pinaagi sa 
Pagbag-o, Pag Santos, Sagradong kaayuhan, Pagkabanhaw og sa Pagbalik, nga adunay gahum sa kausaban, 
pagbag-o sa espiritu, kalag og lawas sa tawo. Si Rev. Dr. Jaerock Lee nagtudlo nga ang nagatoo ni Ginoong 
Hesus makahimo sa paglempyo sa kaugalingon dili lamang sa mga sala nga makita sa buhat apan apil na 
usab ang tinaguang sala dinha sa kina iladman sa kasing-kasing sa tawo pinaagi sa grasya og kusog sa Di-
yos.

Ang magtotoo makahimo sa paglabay sa tanang matang sa daotan,og sa pagbalaan sa iyang kasingkasing 
og maka sunod sa kasingkasing ni Hesu Kristo kon anaa na niya ang gahum og grasya sa Diyos. Si Dr. Lee 
nagpalutaw nga ang magtotoo mahimong makaabot sa taas nga lebelan sa espirituhanong pagtoo sa diha 
nga siya mag lempyo sa iyang kaugalingon, og siya makasulod sa maayong lugar sa langit basi sa gitas-on 
sa iyang pagtoo.
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Kini nahitabo ni Mr. Jaerock Lee niadtong Marso 1968, sa dihang wala siya’y kahibalo sa Diyos. 
Naghubog siya diha sa iyang balay atol sa selebrasyon sa iyang kaminyuon og naghinungdan kini sa 
sakit sa iyang tiyan. Nagka grabe ang sakit matag adlaw inubanan sa nagkalain-laing komplikasyon. 
Iyang gihimo ang tanan aron maayo, apan kawang lamang. Ang iyang inahan ni tabang kaniya sa 
pagdala kon unsa ang madungan nga makaayo, sa paningkamot gipa-inom pa gani siya og tubig gi-
kan sa hugaw sa tai og ihi. Apan walay kaayuhan nga nahimo. Wala nay paglaum pa alang sa kaayu-
han, hangtud nga ang iyang inahan mismo niingon “maayo pag mamatay ka nalang dayon!”

Ang kahayag sa iyang kinabuhi gihinay-hinay pagpalong sa kamatayon matag adlaw. Usa ka hi-
gayon gitunol sa Diyos ang Iyang kamot sa gugma. Ang iyang maguwang nga babaye niduol. Nagli-
sod kini paglakaw tugod sa atritis, og ni hangyo nga magpakuyog ngadto sa Hyun Shin-ae church. 
Kini grasyang tubag sa Ginoo sa iyang mga pag-ampo para sa pag-ebanghelyo sa iyang manghud.

Dili niya mabalibaran ang pagbalik-balik og hangyo bisan kini maglisod og lakaw, nagamit nalang 
gani og sungkod. Pag-abot nila sa simbahan natingala siyang nagtan-aw sa mga tawong nag-ampo. 
Sa pagkakita niini sa kadugayan napugos nalang siya sa pagluhod. Og aning higayona,nanginit ang 
iyang lawas og gipaningot siya.

Grabe ang iyang pagka bungol nga lugos gani siyang maka dungog sa lanog nga tingog, apan 
karon klaro na kaayo niyang ma dungog ang mga kasikas. Sa pagpauli niya iyang na bantayan nga 
naglakaw siya nga walay sungkod. Sunod buntag iyang namatikdan nga wala nay sintoma ang iyang 
mga sakit sa tibuok kalawasan. Siya nga wala makaila sa Diyos, nabunyagan sa Espiritu Santo og 
nangaayo ang iyang tanan nga mga sakit! Halleluya!

Sunod buntag iyang gihinumduman ang tanang nahitabo niya adtong niaging adlaw, iyang na-
huna-huna nga ang kahibulonga’ng milagro sa Diyos nahimo diha kaniya, og giayo sa Diyos ang 
iyang tanang sakit. Nianang puntuha wala siyay laing nabuhat apan sa pag-ingon “Buhi Gayud Ang 
Diyos!”

Kita magmatinud-anon aron maluwas og makasulod sa langit. Ang sala nabahin sa duha; ang 
original nga sala nga naa nang daan sa tawo og ang sala nga nahimo sa tawo sa iyang pagpakabuhi. 
Ang tawong naay mga sala nga wala mapasaylo, ilabay sa impeyerno og mag-antos sa kahangturan. 
Ang Bibliya nagpamatuud nga naay langit og impeyerno. Naay katawhan makapamatuud ani pi-
naagi sa espirituwal nga mga eksperyensiya. Si Dr. Jaerock Lee nakadawat og daghang kaalam ma-
hitungod sa langit og impeyerno pinaagi sa iyang mangiinitong mga pag-ampo. Ang iyang panghi-
matuud mabasa diha sa libro nga “HELL” og sa duha ka han’ay niini nga “Heaven 1 & II”.

Gihatag sa Diyos ang iyang gahum ngadto ni Dr. Lee kay siya matinud-anong nagtuman sa Iyang 
mga Pulong. Ang Diyos nagpakita sa talagsaong milagro nga nahisulat diha sa Buhat 19:11-12. 
Sa dihang ang panyo og tapis ni Apostol Pablo ibutang sa mga masakiton, ang ilang mga balatian 
mawagtang og ang daotang espiritu manglayas. Sa samang hitabo, ang mga assistant pastor mag-
ampo sa mga masakiton gamit ang panyo nga inampuan ni Dr. Lee, ang mga tawo makalingkawas 
sa daotang espiritu og mga sakit. 

Ang iyang gamhanang pagpangalagad sa kanasoran na ilhan na og siya giingon nga “Most In-
fluential Christian Leader of the Year” sa tuig 2009 og 2010 diha sa kinadak-ang site sa Russian-
speaking portal, www.invictory.org, og sa English nga website www.christiantelegraph.com. Mga 
ahensya sa mantalaan niingon nga siya “Missionary of the Year, 2010” og TV evangelist sa tuig 
2009.

Si Hesus naghimo’g mga ilhanan og kahibulongan para pagmatuud sa iyang mga Pulong, ang 
pagpangalagad ni Dr. Lee nagpakita sa milagrong kaayuhan, timailhan, og kahibulongan para sa 
pagpamatuud nga naa gyuy Diyos og nagtataw sa pagkamatuud sa Bibliya. Siya perming mo ingon 
nga ang gahum iya ra gyud sa Diyos og ang gigikanan sa iyang gamhanang pagpangalagad mao 
ang presensiya sa Diyos diha kaniya. Ang tanan niyang gihimo posible lamang sa ngalan ni Hesu 
Kristo.

▪ Unang litrato: Ang GCN’s transmitting station,nahimutang sa “Empire State Building”. ▪ Ika-2 litrato: Si Dr. Lee napili sa “Top 10 Most Influential Christian Leaders” og napili usab nga “Missionary of the Year” 
▪ Ika-3 litrato: Ang International Medical Conference,nga gipangunahan sa WCDN sa Cebu City, Philippines ▪ Ika-4 nga litrato: Ang International Medical Conference nga gipangunahan sa WCDN sa Rome, 
Italy ▪ PIka-5 litrato: 2011 Seoul International Book Fair, displayhanan sa Urim Book ▪ Ika-6 og 7 litrato: MIS (Manmin International Seminary), naghimo og siminar sa “The Message of the Cross” didto sa 
Latin Amerika

Ang Lihok sa Espiritu Santo Dili mo Hunong Hangtud nga ang Kaluwasan Madawat sa Tibuok Nasod

Ika-2 Parti
Nang Lempyo Siya sa Iyang Sudlanan Pinaagi sa Paghangad sa Langit

Og Nagpapahawa sa Tanang Matang sa Daotan
Hangtud Anaay Kagawasan sa Kaulaw

 

Ika-3 Parti
Pinaagi sa Makusganong Paghasmag sa Gahum sa Espiritu Santo! 

Ang “Fivef ld Gospel Of Holiness” 
Ni Tabon sa Tanang Suok sa Kalibutan 

 

Unang Parti
Ang Milagro Nakita Diha sa Tawo

Sama sa Inalisngaw sa Yamog nga ni Sulbong Diha sa Iyang Kinabuhi,
“Buhi Gayud ang Diyos!”

Ika-4 nga Bahin
Samtang ang Tubig Magtabon sa Kadagatan

-Magsabwag sa Balaang Ebanghelyo ni Hesu Kristo
Sa Tanang Suok sa Kalibutan!

1992 World-Wide nga krusada sa Balaang Espiritu

2000 Pakistan United Crusade, uban si Dr. 
Jaerock Lee

2006 New York Crusade,uban si Dr. Jaerock Lee
2009 Israel United Crusade,uban si Dr. Jaerock Lee (didto sa International Convention 
Center sa Herusalem)

Nakigpulong uban sa kanhi presidente 
sa Peru, Alejandro Toledo

1993 Ebanghelyo nga 
Krusada sa Washington 1995 Ang ‘Peaceful Reunification Jubilee Crusade’, sa (Yoido Square)

2003 Russian Miracle Festival, uban 
si Dr.Jaerock Lee

2010 Estonia Miracle Healing Crusade, 
uban si Dr.Jaerock Lee


