
Numero 13   Disyembre 4, 2011

4 Panghimatuod           anmin M B la itaNumero 13   Disyembre 4, 2011

          anmin M  nga mga B la ita
Ang Madilaabong Lihok sa Espiritu Santo

 sa Republika sa South Sudan!

Vietnamese nga Edisyon sa 
“The Message of  the Cross” 

og “M y Li fe M y Faith 1”
Na Publisar sa Vietnam

Awtobyograpiya ni Dr. Jaerock Lee, “My Life My 
Faith 1” og ang sermon nga libro “The Message of 
the Cross” na publisar sa Socialist Republic sa Viet-
nam ubos sa opisyal nga permiso sa gobyerno. Pastor 
David Nam nangalagad sa Ho Chi Minh Manmin 
Church sa Vietnam, niingon “Makapahibulong nga 
ang librong Kristiyanos makakuha og permiso sa 
publikasyon gikan sa gobyerno. Ako maghatag og 
kahimayaan sa Diyos og kinasingkasing magpasala-
mat ni Dr. Lee og mga miyenbro sa Manmin nga 
nag-ampo kanamo.”

Sa komperensiya sa mga pastor og krusada sa panyo ni Bishop Mongho Cheong, ang mga nanambong nagpasalamat og naghatag og kahimayaan sa Buhi nga Diyos, nga mao ang 
naghatag og daghang milagrong kaayuhan og tima’ilhan.

30,000 ka Katawhan ang na Pundok sa Krusada 
sa Panyo Uban ni Bishop Dr. Myongho Cheong,

Chairman sa Africa Assembly sa 
United Holiness Church of Jesus Christ

Sudan ,  p inakadakong 
nasod sa Africa. Naay 

babag sa relihiyon og 
k u l t u r a ,  n g a  m a o y 
hinungdan sa kagubut sa 
Sudan; Silangang bahin, 
nga gipamunuan sa mga 

Arab ,  og  habagatang 
bahin, diin naa manimuyo 

ang mga nitibo. Human sa 
civil war nga nihangtud og 50 ka tuig, ang 
Republika sa South Sudan nalain gikan sa 
North Sudan, na independente niadtong Hulyo 
2011.

Bisan  pa ,  nag-an tos  g ihapon  s i l a  sa 
kalisdanan og sa epikto sa taas nga kagubot. 
Ang namahawa sa South Sudan namalik sa 
ilang mga pinoy-anan para makaangkon og 
kalinaw, apan hinuon sila namuyo nalang sa 
“refugee camps” nga walay balay og pagkaon. 
Ang mga bata nangamatay sa “yellow fever” 
og “malaria”.

Sa sugyot ni Daniel Awet Akot, Deputy 
Speaker sa South Sudan, Nasyonal nga 
Parliamento, ang komperensiya sa mga pastor 
og krusada sa panyo nahimo sa capital nga 
siyudad, Juba uban kang Bishop Dr. Myongho 
Cheong, Chairman sa Africa Assembly sa 
United Holiness Church of Jesus Christ.

Oktobre 28, Bishop Cheong ni hatod sa 
mensahe mahitungod sa Diyos Magbubuhat, 
Hesu Kristo, og ang pagpangalagad ni Senyor 

Pastor Dr. Jaerock Lee sa dakong lawak sa 
parliamento, Republika sa South Sudan nga 
ang mga ministro og miyembro sa Parliamento 
napundok. Iyang giampo ang president og 
katawhan. Naghatag siya’g siminar mahitungod 
sa libro ni Job atol sa komperensiya sa mga 
pastor didto sa Juba Christian Church. Tungod 
ato daghan ang nagparehistro para pagpakig-
uban sa simbahan sa Manmin.

Oktobre 29-30, gihimo ang krusada sa 
panyo, 30,000 ka mga tawo ang nanambong. 
Basi sa Buhat 4:12 og Lukas 5:1-9, Bishop 
Cheong nipamatuud nga kita makadawat sa 
kaluwasan, pinaagi lamang ni Hesu Kristo 
og maka eksperyensiya sa gahum sa Diyos 
kon kita maghinulsol. Og iyang giampoan 
ang mga masakiton gamit ang panyo nga 
inampoan ni Dr. Lee (Buhat 19:11-12). Ang 
mga panghimatuud nibaha sa dihang ang mga 
buta nakakita, mga bungol nakadungog, mga 
amang nakasulti. Ang mga nanagsungkod og 
naglingkod sa wheelchair namarog og naghatag 
og kalipay sa ubang nanambong. Daw sama sa 
piyesta.

Ang katawhan sa South Sudan nakakita 
sa Buhi nga Diyos nga mao ang naghimo 
sa gamhanang kalihukan. Ilang nakita ang 
kahayag, kalinaw og paglaum. Deputy Speaker, 
Daniel nihatag og “plague of appreciation” 
ngadto ni Dr. Jaerock Lee og ni hangyo nga 
maghimo og united crusade sa Republic of 
South Sudan.

Nagkasakit ko og leukemia 
sulod sa 7 ka tuig. Sinugdanan 
sa 2000, nagkaluya ako og 
nagkagrabe kini. Niadto ko 
sa hospital og nagpahiling. 
N a k a d a w a t  k o  s a  w a l a 
damha nga resulta, naa ako’y 
l e u k e m i a .  N a n i n g k a m o t 
ako nga maayo, apan walay 
kaayuhan; nagkagrabe hinuon. 
Human sa usa ka tuig, nahiling 
nga naa na sa katapusang 
hut’ong ang akong leukemia.

N g i l i t  s a  k a m a t a y o n , 
Virginia, ang akong anak nga 
nagpuyo sa Korea, nisantop sa 
akong hunahuna. Ako siyang 
gitawagan gipahibalo nga naa 
ako’y leukimia. Apan dili ko 
maka-asoy kaniya nga naa 
na sa katapusang hut-ong. 
Sakit kaayo hunahunaon para 
nako nga mamatay ang iyang 
amahan sa bata pa siya og 
karon hapit na usab mawala 
ang iyang inahan, sitwasyon 
nga lisod dawaton. Unya, ang 
akong sakit nagpadayon ka 
grabe. Dili gani ako makakaon 
o g  t a r o n g  o g  p e r m i n g 
magsuka. Luya na kaayo ako.

Sa wala pa ako masakit, ang 
akong timbang 100kg. apan ni 
daot ko pag-ayo nga nahimo 
n a l a n g  3 8 k g .  a n g  a k o n g 
timbang sa dihang nagkasakit 
na  ako .  Mura  na  ako  og 
bakagan. Ako nang gihunahuna 
nga biyaan ang tanan og akong 
gipadala nadgto ni Virginia ang 
dikantidad nga mga butang. 
Bisan  pa ,  s iya  nag sugid 

kanako mahitungod sa iyang 
simbahan, ang Manmin Central 
Church og ni Senyor Pastor 
Dr. Jaerock Lee. Iya kung 
gisultihan sa mga gamhanang 
l ihok nga nangahi tabo sa 
simbahan.

Niingon siya nga bisan dili 
ako ma ampoan og personal, 
maayo ako bisan ang ako lang 
litrato ang maampoan, pinaagi 
sa pagtoo. Wala ako’y lain nga 
mahimo apan ang pag-ingon 
“hapit nako mamatay, dili na 
ako mabuhi pa”. Apan ang 
akong anak wala manumbaling 
og iya kong giingnan “Nagtoo 
ako nga buhion ka sa Diyos”.

Mayo 2004, Ang akong anak 
nakadawat sa pag-ampo ni Dr. 
Lee pinaagi sa akong litrato. 
Apan walay kalainan. Unya 
ang akong anak naghunahuna 
nganong wala ako maayo, 
samtang siya namalandong 
sa  Pulong sa  Diyos .  Ang 
paghinulsol og matinud anong 
pagampo ang gikinahanglan 
s a  m g a  m a s a k i t o n  a r o n 
maayo. Laktod pagka sulti, 
gikinahanglan maghinulsol ko 
mismo sa akong kaugalingon 
og modawat sa pag-ampo nga 
anaay pagtoo. Apan dili kini 
ang nahitabo. Naglaom siya sa 
Diyos nga mao ang mo tubag 
sa mga pag-ampo, nagmatinud-
a n o n g  n a n i n g k a m o t  n g a 
makadawat sa tubag (Santiago 
5:16).

Nagbasa siya sa Bibliya og 
nagmemorya sa mga bersekulo 

kada adlaw. Iyang gipamiyaan 
a n g  i y a n g  m g a  d a o t a n g 
binuhatan kon iya kining 
mamatikdan. Matinud anon 
siyang naglaum para sa akong 
kaayuhan kada higayon nga 
siya mag-ampo para kanako. 
Bisan pa og nakahibalo siya 
nga dilikado na ang akong 
sitwasyon nag gunit gihapon 
siya sa pagtoo nga ayohon 
ako sa Diyos, mapasalamaton 
gihapon siya. Permi niyang 
gisugid kanako unsa kamaayo 
ang mga Pulong sa Diyos, para 
sa pagtanum og pagtoo diri 
kanako.

A n g  d a k o n g  g u g m a  o g 
pag’unong sa akong anak nag-
abli sa akong kasingkasing sa 
hinayhinay. Nagmalig’onon 
ako sa iyang pagdasig kanako 
sa pag ingon “Siguradong 
ayuhon ka sa Diyos,  Ma! 
Molungtad ka!” ang pagtoo og 
paglaum sa akong dughan ni 
sulpot. Unya akong nabantayan 
ang kondisyon sa akong lawas 
ni arang-arang. Tuig 2006, 
Nagkalagsik ko og ni sugod og 
tambok. Kahibulongan!

Hunyo 11,  2007,  matag 
karon og unya naa koy midikal 
nga eksaminasyon og ang 
resulta makapahibulong. Wala 
nay tumor sa akong lawas. 
Ang Diyos nakakita sa tinuod 
nga pagtoo sa akong anak, 
gihatagan ko niya og pagtoo, 
og iya akong giayo pinaagi sa 
gamhanang mga pag-ampo ni 
Dr. Jaerock Lee, Halleluyah!

“Gitabangan Niya Ako nga 
Mapanindot ang Akong 

Kasingkasing og Gisumpay 
ang Akong na Si’ak nga Ugat”

Igsoon Wimin So
(ang fresman sa College Mission)

Niadtong Hunyo, nag 
es tu rya  mi  sa  akong 
m a m a  s a m t a n g  s i y a 
nagdrive. Niingon siya 
nga  d i l i  na  kono  ko 
makig esturya sa telepono 
kung  gab i i  na  kaayo . 
Nianang higayona nasuko 
ko og gusto kong mogawas sa 
sakyanan. Sakto sad kaayo nga nakakita ko sa 
“stop sign” og murag ni hunong ang sakyanan sa 
akong inahan. Ni gawas ko. Apan ang problema, 
nagdagan pa diay kini kusog pa sa akong pamati. 
Ang akong buulbuul nalubag og ang bukog 
niini ni hubag pag-ayo. Bisan pa wala ko kini 
panumbalinga, kay nalisa naman ko sa una.

M a g l a k a w  k o n g  l u y l u y  o g  a n g  s a k i t 
nagapadayon. Nakadawat ko sa pag-ampo ni 
Dr. Lee kon siya mag-ampo atol sa simba. Og 
iya kining sprayhan sa Muan Sweet Water. Og 
nakalakaw ko nga walay sakit og naghimo sa 
akong obligasyon isip miyembro sa College 
Mission Worship Dance Team. Apan hubag 
gihapon kini bisan wala nay sakit.

Agosto 23, sa katapusan nagpahiling ko sa 
hospital. Ang doktor niingon nga ang ugat tuyok 
sa akong buulbuul nainat og naa pa gani na 
si’ak og na dugmok. Dugang pa, siya niingon 
nga sila mo sumpay og si’ak nga ugat pinaagi 
lamang sa operasyon. Apan sa akong bahin dili 
mahimo kay mugbo ang akong nasiak nga ugat. 
Magpasalamat ako sa Diyos nga nagtugot nako 
sa paglakaw og paglukso bisan pa og ingon 
ani ang akong kondisyon og akong gibutang sa 
hunahuna nga kompleto akong maayo pinaagi sa 
gahum sa Diyos.

Naghinulsol ko nga init ang akong ulo sa 
akong mama og nagsugod ako’g palayas sa mga 
daotan sama sa init nga ulo, bati nga batasan. 
Septembre 2, na ampoan na usab ako ni Dr. Lee 
og sigurado ako nga nakadawat na sa kaayuhan. 
Septembre 5, nakadawat ko og sonogram, 
nagpakita sa akong buulbuul nga nahibalik na sa 
normal, Halleluyah!

Kini nakapatubo sa akong pagtoo og nagsilbing 
bulahan nga higayon para kanako nga makabati 
sa gugma sa Ginoo. Akong pasalamatan ang 
Diyos Amahan,ang Ginoo, og si Senyor Pastor 
Dr. Jaerock Lee sa pagpanindot sa akong 
kasingkasing og usab sa akong kaayuhan.

Kaniadto: Ang hubag sa iyang 
pereneotibial tendon

H u m a n :  G a m a y  n a  a n g 
hubag: ang iyang normal nga 
pereneotibial tendon

Mary Teresa (wala) 
nibisita og nakighimamat 
ni Dr.Jaerock Lee 
sa mapasalamatong 
kasingkasing niadtong 
Agosto 2011
Virginia (tuo) 
nangalagad sa 
Manmin Central 
Church, maghuhubad 
sa sinultiang French 
sa Sunday Evening 
Service

“Nakadawat Ako sa Kaayuhan sa 
Leukimia diha sa Panahon-lugar 

og mga Pag-ampo”
Igsoon Mary Teresa (France Manmin Church)

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
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Ang pinaka importanteng bahin sa 
pagpangandam sa Diyos para sa 
kalamboan sa tawo,mao ang pag-anhi ni 
Hesus sa kalibutan isip tawo,nitugot sa 
Iyang kaugalingon nga mag-antos og 
magpalansang, iyang nahimo ang dalan 
sa kaluwasan alang sa katawhan. Atong 
sutaon karon ang pagpangandam ni 
Hesus pinaagi sa pagpalat igo og 
pagpatulo sa iyang dugo.

1. Ang Pagpangandam ni Hesus 
diha sa Pagpalatigo og Pagpatulo sa 
Iyang Dugo

Diha sa pagpangandam sa Diyos, si 
Hesus gidala sa mga Hudiyo ngadto sa 
korte ni Ponsyo Pilato, gilatigo og 
gisakit. Ang pagsakit maoy pinaka brutal 
nga silot, og ang latigo dili usab sayon. 
Sa dihang ang tinudloang sundalo mo 
lapdos sa latigo mo balikus kini sa lawas 
ni Hesus og mo gisi sa iyang unod. 
Tumoy sa latigo naa kini sama sa taga 
nga mo taroy ngadto sa iyang unod nga 
inig bunlot sa sundalo niini kining 
maong taga mo langkat sa unod. Grabe 
ang pagkasamad ni Hesus nga ang iyang 
bukog nangakita na gani.

Ngano’ng si Hesus nag-antos og 
nagpatulo sa iyang dugo tungod sa mga 
latigo? Ang hinungdan sa mga sakit mao 
a n g  m g a  s a l a  o g  t u n g o d  a n g 
panghimayad sa sakit nagkinahanglan 
og pagpatulo sa dugo, nakalingkawas 
kita sa tanang klase sa sakit pinaagi kang 
Hesus nga nagpalapdos og nagpatulo sa 
iyang dugo.

Isaias 53:5-6 “Gani gisamaran siya 
tungod sa atong mga sala; napangos 
tungod sa atong pagkadaotan, giantos 
niya ang kastigo nga maoy nakaluwas 
kanato, og pinaagi sa iyang mga labod 
nangaayo kita. Kitang tanan sama sa 
mga karnerong nahisalaag og wala 
mosubay sa hustong dalan. Apan siya 
gidakdakan sa Ginoo sa tanan tang 
kasal-anan”. Kining tanan giantos ni 
Hesus aron kita mahatagan sa kaayuhan 
sa nagkalain-laing sakit.

Ang Diyos nisaad kanato sa Exodo 
15:26 nga siya dili mo paantos kanato sa 
mga sakit kon kita magbaton sa iyang 
mga sugo og magpahilayo sa sala. Mao 
nga kon gusto natong maayo sa atong 
mga sakit, ato unang dawaton ang 
kapasayloan sa Diyos dinhi kanato sa 
atong mga sala. Sa wala pa ayoha ni 
Hesus ang usa ka paralitiko,si Hesus 
niingon sa Mateo 9:2 “Anak ayaw 
kabalaka kay gipasaylo na ang imong 
mga sala”.

Dugang pa, si Hesus niingon sa 
tawong masakiton sulod sa 38 ka tuig, sa 
Juan 5:14, “Tan-awa naayo kana. Ayaw 
na pagpakasal aron dili ka mahiagom sa 

labi pang mangil-ad nga hitabo”. Kini 
nagpahinumdum kanato, nga bisan pag 
naghinulsol nata og nakadawat sa 
kapasayloan sa sala, mahimo nga kita 
mahiagom sa mas grabe pang mga sakit.

2. Ang Pagkaila sa Atong Ginoo 
nga Moayo

1 Pedro 2:24 niingon, “Pinaagi sa 
iyang mga samad nangaayo kamo”. 
Katong motoo nga si Hesus nilukat 
kaniya sa iyang mga sakit pinaagi sa 
pagpalatigo og sa pagpaagas sa Iyang 
dugo, dili na mag-antos sa bisan unsang 
sakit (Mateo 8:17).

Ang uban mo ingon, “Nakasala ko kay 
dili ko lig-on. Lisod para sa tawo ang 
magpakabuhing tino sa Pulong sa 
Diyos”. Ang tawong mo ingon nga siya 
“dili lig-on”, mahiktan gyud siya sa 
pagka huyang. Og ang moingon nga ang 
k i n a b u h i n g K r i s t o h a n o n l i s o d , 
makaha t ag gyud k in i kan i l a og 
kalisdanan.

Gipahinumduman kita sa Panultihon 
18:21 “Ang imong isulti makaluwas o 
molaglag sa kinabuhi, busa kinahanglan 
nga dawaton mo ang sangpotanan sa 
imong gipanulti”. Kon ikaw mo angkon 
sa tanang kondisyon o hitabo, “Ako lig-
on og puno sa Espiritu Santo sa grasya 
sa Diyos”, pinasubay sa imong pag-
angkon p inaagi sa pagtoo , ikaw 
makadawat sa grasya og kusog sa Diyos 
og mahimo ang “imposible” ngadto sa 
“posible”.

Mao ra usab kini sa mga sakit. Kon 
k i n a s i n g k a s i n g k a n g m o t o o o g 
moangkon ka sa pag-ingon “Nagatoo 
ako nga naayo na. Pinaagi sa gahum sa 
Diyos, ang mga sakit og kaluya wala na 
sa akong lawas”, ang atong Ginoo 
mohimo niini basi sa imong pagtoo. Kini 
tungod kay s i Hesus g i la t igo og 
nagpaagas sa iyang dugo aron paglukat 
kanato gikan sa mga sakit og kaluya.

Kon dili ka makahimo sa pagtoo O sa 
pag-angkon niini, ang sakit dili mobiya 
kanimo. Tungod kay ikaw nagatoo pa 
nga “naa pa akoy sakit, wala pa ko 
maayo”, bisan humana ka ma ampoan, 
mag-antos ka lang gihapon sa mga sakit. 
Gawas kon imong buk-on ang mga 
negatibong hunahuna, ikaw maka 
eksperyensiya sa lihok sa Diyos.

Ang Diyos Magbubuhat mopakita dili 
lamang sa lihok sa kaayuhan apan 
mismo sa binuhat. Makita nato sa 
makadaghan kon giunsa kasayon ang 
kaayuhan sa bisan unsang klasing sakit. 
Sa mga miting o krusada, linibong 
katawhan ang nagpamatuud sa ilang 
kaayuhan, sa mga dilikadong sakit sama 
sa kanser og AIDS, og ang mga buta 
nakakita, amang nakasulti, bungol naka 

dungog, bakol nakalakaw.

3. Nag-ingon “Nitoo ko” Apan Wala 
Gihapon Makadawat sa Kaayuhan

Kon ang tawo nagpadayon nga nag-
antos sa mga sakit bisag sila nitoo nga si 
Hesus ni tubus kanila sa ilang mga sakit, 
k i n i  t u n g o d  k a y  w a l a  s i l a 
magpakabuhing matarong diha sa Diyos.

Sa Exodo 15:26 niingon siya “Kon 
maminaw gyud kamo kanako, ang 
Ginoo nga inyong Diyos og buhaton 
ninyo ang giisip ko nga matarong og 
magtamud kamo sa akong mga sugo og 
magtuman sa tanan kong ipabuhat 
kanino, dili ko kamo kastigohon sa bisan 
unsang sakit nga akong gipahimutang sa 
mga Ehiptohanon; Ako ang Ginoo, 
m a o y  n a g - a y o  k a n i n y o ” .  S a 
espir i tuhanong termino “Ehipto” 
nagpasabot sa kalibutan nga mao ang 
atong gipuy-an og ang “Napulo ka 
peste” nagpasabot sa mga sakit nga ania 
aning kalibutana.

Kon kita mo sunod og magpakabuhi 
sa sugo sa Diyos, dili ta mahiagom sa 
b isan unsang klas ing saki t . Kon 
magkasakit man ugaling, sa panahon 
nga kita maghinulsol, sa atong pagbasa 
“Ako ang Ginoo , maoy nag-ayo 
kaninyo”, ang atong Diyos Amahan nga 
labaw’ng Gamhanan moayo kanato. 
Apan kinahanglan nga mahimong 
matarong sa mata sa Diyos, dili sa mata 
sa tawo.

Ang pagkamatarong lain-lain sa matag 
usa tungod kay ang panghitabo nga na 
dunggan, nakita og nakat-onan sa tawo 
sa ilang pagdako lain-lain man. Ang usa 
ka tawo mahimong maghunahuna nga 
siya “matarong” apan sa ubang tawo “di 
matarong”. Ang mga butang matarong 
lamang kon ang Diyos ang mo hukom 
nila nga “tarong”, kay kana binasi batok 
sa Pulong sa Diyos.

Pananglitan, kon ang bata mo pauli 
kay giaway sa laing bata nga iyang 
kaduwa, ang ginikanan masakitan og 
mosulay sa pagpakig sulti sa ginikanan 
sa bata nga nangaway. Apan ang insakto 
para sa atong Ginoo, naga-ingon kanato 
“Kon ikaw tamparuson sa imong aping, 
i t uno l ang imong p ikas ap ing” . 
“Pangitaa ang kalinaw”, “Higugmaa 
bisan ang imong kaaway”. Imong 
m a b a t i  n g a i k a w m a g p a s - a n s a 
kapildihan kon mo sunod ka sa pagka 
matarong sa Diyos apan sa kapulihay 
kini ilhon sa Diyos og siya mismo ang 
mopataas kanimo.

Ang uban mahibulong, “Unsaon kaha 
nako pagsunod sa sugo sa Diyos?” Ang 
pagsunod og pagpakabuhi sa sugo sa 
Diyos dili lisod. Kon ikaw perming 
magpahinumdum sa imong kaugalingon, 

“Ang Espiritu Santo perming motabang 
kanako og tungod kay ang Diyos 
maghatag kanako og grasya og kusog, 
sayon ko ra kining mabuhat”, sayon ra 
kaayo. Kon gihigugma mo ang Diyos og 
naglantaw ka sa himaya sa langit, ang 
pagsunod sa sugo sa Diyos dili lisod.

Bag-o pa akong Kristohanon, kon ako 
maka diskobre sa sala nga anaa kanako 
samtang magbasa sa Bibliya, ako kining 
isulat og akong mailabay ang tanan nga 
sala, hinay-hinay pinaagi sa pag-ampo. 
Kon ikaw naghunahuna “Daghan kaayo 
ko og sala nga dapat ilabay og matigulng 
nalang ko paglabay kanil!” Sulaye kini 
sa paglista og ang kinalisdan nimo nga 
ilabay maoy siguroa sa imong pag-ampo 
og puasa og mahimo nimong ilabay ang 
tanan nga dili ka maglisod.

Sa 2 Cronicas 16, atong makita si 
h a r i n g A s a ,  n g a s a s i n u g d a n a n 
nangalagad sa Diyos apan sa katapusan 
nagkasakit og grabe human nga ang 
iyang kasingkasing nausab og iyang 
gitukod ang pader sa sala. Unta ang hari 
naghinulsol og niduol sa Diyos, apan si 
Asa namatay human sa iyang pagdangop 
sa doktor, nga unta sa Diyos. Sa 
bersikulo 13 “og namatay gayod si Asa 
sa ika-14 nga tuig sa iyang paghari”.

Daghang katawhan mo angkon, “Ang 
Diyos Makagagahum sa tanan og 
nagatoo ako nga siya ang nagbuot sa 
kinabuhi sa tawo, kamatayon og mga 
panalangin”, apan kung mahiagom sa 
mga problema, dali kaayo si lang 
mangita og kalibutanhong kasulbaran. 
Walay bili kon unsa nila ka ilado ang 
Pulong sa Diyos, dili sila makabaton og 
espirituhanong pagtoo,nga diin sila dili 
maayo kung dili magsunod sa Pulong sa 
Diyos.

Kon ang tawo makadawat sa Espiritu 
Santo pinaagi sa pagdawat ni Hesu 
Kris to , anaa s i lay ka tungod nga 
mahimong anak sa Diyos, mo gawas sa 
kangitngit og magsugod paglakaw sa 
kahayag og matarong. Ang bongbong 
nga nagbabag sa ilang dalan ngadto sa 
Diyos, maguba kini og dili na sila 
magkasakit, apan bisan pa sila og 
magkasakit, makadawat ra dayon sa 
k a a y u h a n k a y s i l a n a g a t o o n g a 
nakadawat na sa kaayuhan.

Mga igsoon ko diha ni Kristo, sa 
paglapdos og pagpaagas Kaniya sa 
iyang dugo, si Hesus nitubus kanato sa 
atong mga sakit og balatian. Maayo unta 
n g a  a n g  t a g s a t a g s a  k a n i n y o 
matinguhaong motuman sa sugo sa 
Diyos og maghatag og kahimayaan 
Kaniya pinaagi sa perming pagdangop 
sa Usa nga makahimo sa tanan, sa 
ngalan ni Ginoong Hesu Kristo ako 
nagaampo!

Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee

Ang atong Ginoo 
nga Moayo                                                   

“Didto sa Krus, gidala ni Kristo diha sa iyang lawas ang tanan tang mga sala aron dili na kita magpakasala, apan magkinabuhi 
na kita nga matarong. Pinaagi sa iyang mga samad nangaayo kamo” (1 Pedro 2:24).

Natawo ako sa Kristohanong 
pamilya,  apan mo adto ko sa 
simbahan sunodsunod ra sa akong 
ginikanan. Dili ako tinuod nga 
Kristohanon.
Agosto 2008, napili akong puli 
nga es tudyante  sa  Qingdao 

U n i b e r s i d a d  s a  C h i n a , 
anaa akoy tinguha nga dili 
masamok sa uban. Nagsugod 
ako sa kinabuhing luag og 
walay nag kontrola. Kuyog 
ko og suroy sa akong mga 
h iga la  og  mo ikyas  pa 
g a n i  s a  D o m i n g o  n g a 

panagtigum.
Usa ka bulan 

sa dili pa ako mo 
balik sa Korea, 
dili ako makausap 
og pagkaon. Dili 
nako ma klaro 

ang akong paglitok. Niabot ang panahon nga 
ang akong mga ngipon nangahiwi.

Enero 2009, gihiling ako nga anaay 
“molocclusion temporomandibular joint 
disorder”, sa hospital sa Seoul. Gawas sa 
bag-ang, ang gilay-on sa akong ubos og taas 
nga ngipon nagkalayo nga dili na gani nako 
masirado ang akong baba. Grabe kaayo.

Dili ma balik bisan pa og mag “brace” ako. 
Kinahanglan ko nga moagi og operasyon. 
Magbayad ko og 30,000 dolyar sa usa lang ka 
apapangig. Sa katapusan ni disisyon ko nga 
magpabutang nalang og “metal pin” sa akong 
mga lagus og dili magpa opera. Lisod kaayo 
ang akong pagkaon, tuon, og pagkatulog.

Katapusan sa Marso 2010, human sa 10 ka 
bulan, nagpatan-aw ko sa doktor og nahibaw-
an nga sa nanglabay’ng duha ka simana ang 

braket nga gibutang para sa pagpahimutang 
sa akong ngipon nangatangal. Ang napulo 
ka bulan nakong pagpangita og solusyon 
walay kapuslanan. Niingon ang doktor nga 
operahan ko sa sunod simana. Ni dagayday 
ang akong mga luha, sa paghunahuna sa mga 
panahon nga ako nag-antos sa grabing sakit.

Sa samang panahon, Senyor Deaconesa 
Myoungsook Kim, akong tiya, nipahibalo 
kanako sa gamhanang lihok nga anaa ni Dr. 
Jaerock Lee. Sa pagpaminaw niya, nitubo ang 
pagtoo. Mao nga ang akong mama og ako 
usahay mo tambong sa simbahan sa Manmin 
og nakadawat usab ako sa iyang pag-ampo 
sa mga masakiton sa internet. Akong nabati 
nga nanglihok ang akong mga ngipon kon 
makadawat sa iyang pag-ampo. Ang pagtoo 
nga ayuhon ako sa Diyos niabot kanako.

Marso  31 ,  2010 ,  n i t ambong  ko  sa 
“handkerchief healing” nga krusada sa 
C h u n c h e o n  M a n m i n  C h u r c h  ( B u h a t 
19:11-12). Napanalanginan kaayo akong 
naghinulsol sa akong daotan nga binuhatan, 
labi na gyud sa nanglabay nakong kinabuhi 
sa China. Nadawat nako ang pag-ampo sa 
panyo. Ang tanan nakong lawas nanginit og 
nabati nako ang grabing kasakit sa akong 
mga ngipon. Ako silang gitan-aw sa samin. 
Kahibulongan kay ang akong pagpaak hapit 
na maayo. Ang Diyos niayo sa akong mga 
ngipon pinaagi sa kalayo sa Espiritu Santo. 

Biyernes sa maong simana, niadto ko sa 
hospital. Gihiling ko sa doktor og niingon 
siya nga ang akong ngipon nibalik na sa 
mas himsog og normal nga kondisyon. 
Siya nipuno pa sa pag-ingon “Sama ka nga 
nakakita og 31,000 dolyar nga mao unta 
ang imong gamiton sa operasyon”. Wal 
na ako manginahanglan pa og operasyon, 
Halleluyah!

Gani, magsul-ob pa ako og “brace” sulod 
sa 6-7 ka tuig human sa operasyon. Apan 
naayo ako sulod sa hamubo nga higayon. 
Mapasalamaton kaayo ako sa Diyos. Niadto 
ko sa Seoul para mo tambong sa Friday all-
Night Service og naghatag ko sa akong 
panghimatuud, ni Dr. Jaerock Lee nalipay 
siya og iya na usab akong giampoan. Sugod 
ato, maayo na kaayo ang akong mga ngipon. 
Wala na kinahanglana nga mag gamit pa ako 
og “brace”.

N a a  p a  a k o y  u s a  k a  t a l a g s a o n g 
panghimatuud. Ang porma sa akong nawong 
nausab samtang nagtambong sa “Two 
Term Consecutive Special Daniel Prayer 
Meeting”. Naa koy lantip, eskinado, bali nga 
triangulong porma sa nawong, nga dili nindot 
tan-awon hilabi na gyud og akong bugkusan 
ang akong buhok sa likod. Karon naa na 
akoy “oval shape” nga nawong, mahimo 
nag akong hipuson ang akong buhok sa 
luyo. Ako kinasingkasing magpasalamat sa 
Ginoo,nga motugot sa tawong sama nako nga 
walay nahimo sa Pulong sa Diyos, nga maka 
eksperyensiya sa iyang gamhanang lihok og 
mahimong magtotoo nga sama sa lugas.

“Nikita ka og 31,000 ka Dolyar”

Igsoon Eunhae Goo
(Senyor nga estudyante nga nikuha 

og Airline Secretarial 
sa Dongyang University)

Gikinahanglan unta niya ang operasyon, og 
mag sul-ob og “brace” sulod sa 6-7 ka tuig, kay 
walay lain nga paagi nga makaayo sa iyang 
pagpaak. Human nga nakadawat sa pag-ampo, 
ang iyang mga ngipon nangatupong og naayo.

Abril 9, 2009 nakadawat ko og tawag sa telepono 
sa miyembro sa akong simbahan. Niingon siya nga 
si Rotchana Pongsuk, iyang 17 anyos nga ig-agaw na 
aksidente sa sakyanan og walay panimuot usa na ka 
simana. Naka adto siya sa Thailand pinaagi sa tabang 
sa mga gwardiya sa utlanan.

Abril 21, sa una nakong pagkakita niya, wala siya’y 
panimuot nga daw sama sa patay. Gidali namo siya 
og dali sa Maeai Hospital. Niingon ang doktor didto 
nga ipadala sa dako nga hospital, mao nga gibalhin 
sa lain nga hospital sa Chiang Lai. Ang iyang doktor 
niingon nga kinahanglan siyang operahan kay naay 
daghan nga dugo ni bagtok. Akong gitawagan si 
Jaewon Lee og ang iyang asawa para pa ampuan siya. 
Niabot dayon sila og giampuan siya gamit ang panyo 
nga inampuan ni Dr. Jaerock Lee (Buhat 19:11-

12). Sa akong pagkahibulong, bisan siya na koma 
iyang giabli ang iyang mata og ni gunit sa kamot ni 
Misyonaryo Lee, nga nag-ampo kaniya. Halleluyah!

Wala madugay, ang iyang kondisyon nag umento 
og gidala siya sa Maeai Hospital. Ang doktor niingon 
nga “Naa na siya’y panimuot, apan ang iyang utok 
grabe nga nadaot. Mabuhi siya apan imbalido”. 
Bisan pa, amo siyang gi-ampuan gamit ang panyo sa 
gahum, sa makaduha nga higayon uban sa pagtuo. 
Unya hinay-hinay siyang naka-istorya og naka-lakaw. 
Karon indenpendente na siya og walay problema sa 
kinabuhi. Labaw sa tanan, nakabaton siya sa tinuod 
nga kinabuhi nahimo siyang kristohanon, among 
ihatag ang tanang pasalamat og himaya ngadto sa 
Diyos Amahan nga nagpakita sa kahibulongang 
lihok!

“Ang Panyo sa Gahum 
Nagpabuhi sa Kamatayon 

nga Babaye”

Rotchana Pongsuk, Myanmarese 
nga nakabaton sa bag-ong kinabuhi 
pinaagi sa pag-ampo sa panyo.

Pastor  Worapon Yingwatanakun (Chai Prakan Manmin Church)
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