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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)
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          anmin M B la ita

Mahal kong mga kaigsoonan,
Ang Diyos Amahan naghatag kanato sa panan-

awon aning simbahana nga mopabangon, pa 
sidlak sa kahayag aning kalibutana nga na ngitngit 
gumikan sa sala og pagkadaotan. Siya mismo ni 
giya aning simbahan para sa pagbangon og sidlak 
para sa nasyonal nga ebanghelyo og sa misyon sa 
kalibutan. Sugod niadtong 2010 dili maihap ang 
katawhan nga nakadawat sa kaluwasan sa paspas 
nga pagbaha sa espiritu og ang Diyos nanalangin 
kanila nga mahimong espirituhanong katawhan og 
puno sa espiritu nga maghimaya sa Diyos.

Dugang pa, ang Diyos naghatag nato sa original 
nga kahayag nga anaay gahum sa pag-usab sa 
dughan sa tawo. Pinaagi sa mabutuhong gahum, 
iya usab nga gitukod ang lig-on nga pondasyon 
sa paghimo og santuwaryo nga anaay kaanyag sa 
Diyos. Ang ika-30 nga anibersaryo sa Manmin 
Central Church pagahimuon sunod tuig, 2012. 
Sinugdanan pa lang sa tuig ato nang malantaw ang 
abundang mga panalangin nga giandam sa Diyos. 
Unsay klase sa mga grasya nga giandam sa Diyos 
para sa simbahan, sa tuig 2012?

Una, gusto sa Diyos nga ang mga grasya 
modangat kanato og maghatag kita og dakong 
pasidungog kaniya

Ang Diyos naghimo sa daghang kalihukan aron 
ang espiritu og kalag sa mga miyembro sa simbahan 
molambo og maglipay sa maayong panglawas. 
Iyang gitugot nga makahibalo ang pundok kung asa 
na kutob ang nakab-ot pag-abot sa pagtoo pinaagi 
niadtong 2011 Group Leaders’ Seminar og iyang 

gitabangan ang pagpuno kung unsa ang kulang.
Karon ibubu sa Diyos ang mga panalangin sa iyang 
simbahan, og ngadto na usab sa matag usa tungod 
kay sila takus na sa espirituhanong bahin. Sa tuig 
2012, manghinaut ko nga dili ka lang makadawat 
sa grasyang espirituwal, pisikal og maghimaya sa 
Diyos, apan usab mo pamatuod sa buhi nga Diyos 
og mapaso ngadto sa Bag-ong Herusalem.

I k a - 2 ,  a n g  s i m b a h a n  m o  b u t y a g  s a 
pagkabalaan sa ebanghelyo ngadto sa tibuok 
kalibutan

Mga Apostol  og miyembro sa  nag-unang 
simbahan aktibong nagsabwag sa ebanghelyo 
pinaagi sa lihok sa Espiritu Santo. Kini nagsilbing 
kusog nga maoy hinungdan nga ang Roman Empire 
nipili nga ang Kristiyanismo maoy nasyonal nga 
relihiyon, og ang ebanghelyo dali nga ni katag 
sa tibuok kalibutan. Karon, ang kalibutan nagka 
mantsa sa sala og daotan adlaw-adlaw. Lisod nang 
makit-an ang kahayag. Bisan gani mga simbahan 
naay limbongan. 

Aning naghinapos nga panahon,gitukod sa 
Diyos ang Manmin Central Church og nihatag og 
katungdanan sa pag ebanghelyo sa nasod og sa 
misyon sa kalibutan sa pagsabwag sa pagkabalaan 
sa ebanghelyo ngadto sa kinasuokang parti sa 
kalibutan. Tungod ani,ang simbahan dili mohunong 
sa pagpadayon sa pagpangalagad pinaagi sa 
publikasyon sa Literary Media Ministry, sama 
sa libro og mantalaan og sa pagpangalagad sa 
pagsibya. Karon ang simbahan anaa nay duolan sa 
10,000 ka mga sanga og nakigsakop nga simbahan, 
sulod og gawas sa Korea. Kining tuig 2012, ang 
Manmin Central Church mo butyag sa pagkabalaan 
sa ebanghelyo ngadto sa tibuok kalibutan. Sama 
sa mga nag-unang simbahan, pinaagi sa lihok sa 
Espiritu Santo, ang simbahan hingpit nga mo tuman 
sa gingharian sa Diyos.

Ika-3 ,  maghimo ta  og  santuwaryo nga 
makahatag og kahimayaan sa Diyos aning 
kalibutana

Ang gusto sa Diyos sa santuwaryo dili lamang 
nindot sa gawas, apan puno sa Iyang himaya 
og ma proklama ang Pulong sa kinabuhi. Iyang 
gipatubo ang gahum sa magbalantay og ang pagtoo 
sa miyembro sa atong simbahan aron maipakita 
ang Iyang himaya sa tibuok kalibutan pinaagi sa 

santuwaryo nga natukod sa mga balaan niyang mga 
anak.

Hapit na ang panahon. Ang Diyos mohimo og 
santuwaryo pinaagi sa kamot sa Iyang mga tinuod 
nga anak. Sa santuwaryo ang Diyos mahalon 
bisan pa sa mga tawo’ng kalibutanhon. Akong 
pasalamatan og himayaon ang Diyos Amahan para 
sa yuta sa “Canaan Sanctuary” ang sinugdanan 
sa “Grand Sanctuary”. Akong kinasing-kasing 
nga pasalamatan Siya sa maka-usa pa, kay siya 
ang naghatag kanato og panalangin nga pinansyal 
og nag uban kanato sa tanang higayon sa atong 
pagtukod.

Ika-4, magdala kita sa daghan nga mga 
kalag ngadto sa bukton sa Ginoo pinaagi sa 
kahibulungang gahum sa Diyos.

Sa atong panahon karon nagdako ang kaalam, sala 
og ang daotan mapatuyangon. Karon gikinahanglan 
nato ang gahum sa Diyos aron atong mapadak-an 
ang gingharian sa Diyos.

Si Hesus miingon sa Juan 14:12 “Ang motoo 
k a n a k o  m o b u h a t  s a  a k o n g  m g a  b u h a t  o g 
magbuhat siyag labaw pa niini kay moadto man 
ako sa Amahan.” Ang Diyos nagpakita sa Iyang 
pagkagamhanan sugod sa pag-abli sa simbahan 
og nagbag-o sa kasingkasing sa tawo. Sa 2012 
mopadayon kita ngadto sa “Korean Christian 
C o m m u n i t y ”  o g  s a  k a l i bu t an .Ang  t i nuod 
mapamatud-an pinaagi sa kinatas-ang gahum nga 
diin walay imposible. Ang gahum mobag-o sa tawo, 
magtanom og pagtoo, og magdala sa daghang kalag 
ngadto sa dalan sa kaluwasan.

Ang Diyos nga mao ang kahayag gusto nga kita 
mahisama kaniya. Gusto usab niya nga kita anaay 
insaktong pagtoo pinaagi sa pagbangon dinha sa 
atong pagkamalimbungon og atong mabuntog ang 
tanang pagsulay nga anaay kalipay og pasalamat. 
Siya nagtinguha nga makahatag kanato sa atong 
mga gipangayo, gusto usab niyang makig ambit 
kanato sa gugma didto sa maanindot nga langit.

Ang 2012 mao ang tuig nga ang simbahan mag 
selebrar sa ika-30 nga anibersaryo. Sa umaabot nga 
tuig, ako mag-ampo sa ngalan sa Ginoo nga ikaw 
bililhong magamit para sa gingharian sa Diyos, 
pinaagi sa iyang dakong gugma og maghatag og 
dakong kahimayaan sa Diyos.

Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee

Ang Panglantaw sa Manmin 
sa Tuig 2012

“Bangon, sidlak kay moabot na ang imong 
kahayag, og ang himaya sa Ginoo nagdan-
ag na kanimo. Tabunan sa kangitngit ang 
kalibutan og ang katawhan tikyopan sa 
kangiob. Apan ang Ginoo mo sidlak kanimo, 
og makita diha kanimo ang Iyang himaya. 
Ang kanasoran moduol sa imong kahayag 
og ang mga hari moduol kanimo; gikan sa 
layong dapit mangabot ang imong mga anak 
nga lalaki, og kugoson ang mga anak mong 
babaye” (Isaias 60:1-4).

“Ang libro Puno sa Kasing-Kasing og kabubut-on sa Diyos,

Gusto nakong Ikatag sa mga tanang mga 
Chinese Tibuok Kalibutan”

Ms. Deborah Tang (Presidente sa Malaysia manmin Publisher)

Hunyo 2000, nakabasa ko nga naay revival meeting, 
nag-ulohan og ‘Anybody Who Believe in the Lord 
Can Receive Healing.’ Ang usa sa akong paa mubo 
kaysa pikas og mabdos usab ako. Magtakiang ko nga 
maglakaw. Sa pagkabasa nako,akong gidawat ang 
Ginoo kay gusto ko nga maayo. Sa dihang naminaw 
ko nahitungod sa Pulong sa Diyos, naa ang tanang mga 
sekreto aron makadawat sa mga pulong panalangin sa 
maayong panglawas og pinansyal!

Nahibulong kaayo ako sa kamatuuran nga ang 
maayong Diyos mao ang akong espirituwal nga 
Amahan. Gusto akong mahimong kristohanon nga 
makapahimuot sa Diyos Amahan. 

Akong gisulayan ang pag sunod sa Sabbath, paghatag 
ug tithes, ang Napulo ka Sugo basi sa akong nakat-
onan.Akong gipanglabay ang tanang mga butang nga 
naay dili maayong imahe sama sa dragon og uban pa. 
Kay nakat-on ako nga kini ang mga butang nga dili 
mauyonan sa Diyos. Unya, ang akong mga paa nisugod 
og balik sa normal og napanalanginan usab ako sa 
pinansyal.

Nagkadako ang akong interest sa kabubut-on sa 
Diyos, gusto kong makasabot pa gyud Niya. Interasado 
akong makahibalo mahitungod sa Langit og Empiyerno.

Human sa pagbasa sa libro ni Dr. Lee nga, 
Heaven 1 

Agosto 2007, nakadawat ko og Chinese nga edisyon 
sa Heaven 1 nga gisuwat ni Dr. Lee, gasa kini gikan 
sa kaila. Lipay kaayo ko nga akong nahurot og basa.
Na surprisa ako sa nagkalain-laing puloy-anan didto sa 
Langit og lain-laing himaya basi sa sukod sa pagtoo. 
Nabihag kaayo ako sa pinaka nindot nga puloy-an nga 
mao ang New Jerusalem. Niadtong una wala gyud 
akoy klarong ideya mahitungod sa Langit, karon klaro 
kaayo nakong nasabtan, og ang akong kasing-kasing 
nangandoy nga makasulod sa Langit.

Nangandoy ko nga makakita ni Dr. Lee, kay siya 
mohatud sa kabubut-on sa Diyos sa pinaka klarong 
paagi.Human sa pipila ka adlaw ni bisita ko sa Manmin 
Central Church, Korea. Nabati nako ang gugma ni Dr. 
Lee pinaagi sa mga trabahante sa simbahan nga nagsilbi 
nako sa tibuok nilang kasingkasing, gikan pa sa Airport.

Anaa ang tanan sa Manmin Central Church apil na 
ang pulong sa kinabuhi, pagdayeg og pag-ampo. Walay 
kulang. Nakita nako ang daghang kalihukan para sa 
misyon sa kalibutan. Sa katapusan, niabot ang panahon 
sa pagpakigkita ni Dr. Lee. Unsaon nako pagpagawas 
sa kalipay nga akong nabati? Siya mao ang nagtagbaw 
sa akong espirituhanong kauhaw og ang nagiya kanako 
ngadto sa Diyos Amahan. Napuno ako sa Espiritu Santo 
nga nagtan-aw ni Dr. Lee, buotan og mapaubsanon.
Mga miyembro sa simbahan nagpakita sa kahumot ni 
Kristo, isip tinuod nga mga kristohanon, nga mao ang 
nagpasabot kanako sa pagkabalaan sa ebanghelyo. 

Akong g isugdan ang “Malaysia  Manmin 

Publisher” nga magsabwag sa pagkabalaan sa 
ebanghelyo

Nipauli ko nga anaay 500 ka mga libro ni Dr. Lee. 
Nalusbog ako sa mga bililhong libro sama sa “The 
Message of the Cross”, “The Measure of Faith” 
og “Hell” ,  nga puno sa mga mahinungdanong 
mensahe.Naminaw ako sa  iyang mga sermon 
sama sa ‘Beatitudes’, ‘Chapter of Love’, og ‘Ten 
Commanments’. Ang akong kristohanong kinabuhi 
nausab og ang akong pagtoo nitubo.

Ako usab nga gipakatag ang iyang libro ngadto sa 
uban.Ang libro nga nagtudlo kanato sa kinauyokan sa 
Bibliya. Sa atong pagsigi og basa, magkadako ang pag-
abli sa atong espirituhanong mata, og magka klaro ang 
atong kahibalo sa kasingkasing og kabubut-on sa Diyos.
Atong ma eksperyensiya ang lihok sa Diyos kon atong 
tumanon ang mga pulong nahisulat diha sa libro. Sa 
pagbasa, napuno ang akong dughan og gusto nakong 
ipakatag ang pagkabalaan sa ebanghelyo.

Apan naay problema. Mahal para kanako ang 
pagpalit sa libro og ipadala ngadto sa Malaysia gikan 

sa Korea. Atol sa akong pagbisita sa Korea sa akong 
pagpakigkita ni Dr. Lee og human sa akong pagtuslob 
sa akong kaugalingon sa Muan Sweet Water Pool, ni 
disisyon ako nga magmantala sa mga libro sa among 
nasod.Katapusan sa 2010, akong gisugdan ang ‘Manmin 
Publisher’ sa kasingkasing nga nagtinguha sa tanang 
katawhan nga makadawat sa kaluwasan og makasulod 
sa Langit.

Hangtud ang tanang katawhan nakaabot sa 
dalan sa kaluwasan

Ang Manmin Publisher maoy nagmantala sa libro 
ni Dr. Lee. Karon naa nay walo ka mga libro sama sa 
English nga edisyon sa “The Law of God” og Chinese 
nga edisyon sa “The Message of the Cross”, “Tasting 
Eternal Life Before Death”, “Spirit, Soul, and Body”, 
Heaven1 and 2”, “God the Healer,” og “Awaken 
Israel”. Ang mga libro gisabwag sa daghang kanasuran 
sama sa India og sa mga nasod nga naay daghang mga 
Chinese.

Daghan ang mga nakabasa og nakadawat og abundang 
grasya og naghatag sa ilang mga panghimatuod.Sila 
ni angkon, “Akong nadiskubre kon unsa ang sayop 
sa akong kristohanong kinabuhi og naghinulsol. Og 
nadawat nako ang kaayuhan og pinansyal nga mga 
panalangin”. Ang uban usab niingon, “Akong nasabtan 
ang pagtagana sa kaluwasan og ang akong kristohanong 
kinabuhi nausab. Lipay kaayo akong nahibalo nga kung 
mag-ampo diay ako, kinahanglan akong gamiton ang 
ngalan ni Hesu Kristo, dili lang ngalan ni Hesus”.

Ako usab na eksperyensiya ang lihok sa Diyos 
pinaagi sa panyo nga inampuan ni Dr. Lee niadtong 
pagbisita nako sa Korea.Human sa akong pag-ampo sa 
mga masakiton gamit ang panyo,katong nagsalig nalang 
sa wheelchair nanglakaw og ang uban naayo sa kanser 
sa dugo.

Gusto nakong ipadayon ang pagpaambit sa gugma 
sa Diyos og mga panalangin ngadto sa katawhan og 
ang pagkabalaan sa ebanghelyo pinaagi sa pagmantala 
og paghatag sa mga libro. Ako nag-ampo sa Ginoo 
nga kining mga tigmantala sa Manmin makatuman sa 
kabubut-on sa Diyos,nga nagtinguha sa kaluwasan sa 
tanan. Akong pasalamatn og himayaon ang atong Diyos 
Amahan nga naghatag kanako sa mga panalangin nga 
aron ako mahimong instrumento nga magamit para sa 
pagsabwag sa pagkabalaan sa ebanghelyo.

Ang Manmin Bookstore nga giablihan ni President Deborah Tang, nahimutang sa eastern area sa Malaysia, diin naa 
manimuyo ang daghan nga mga kristiyanos. Ang pagkabalaan sa ebanghelyo og ang gugma sa Diyos napakatag diha sa 
maong tindahan.
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Ang pagsabot og klaro sa mga pag-
antos ni Hesus makatabang kanimo sa 
pagkab-ot sa dako og lawum nga gugma 
sa Diyos,og maka-dasig usab kini sa 
atong kristohanong kinabuhi. Matandog 
ang imong kasingkasing kon ikaw 
makahibalo sa hinungdan kung nganong 
si Hesus gibunal-bunalan, nagpatulo sa 
Dugo, og gisul-uban og mahait nga 
tunok.

1.Si Hesus nagsul-ob sa Koronang 
Tunukon

Isip anak sa Diyos, angayan nga si 
Hesus sol-uban og korona sa himaya og 
pasidungog. Apan taliwala sa iyang mga 
pag-antos, Si Hesus gipurong-purongan 
sa maidlot nga tunok (Marcos15:17). 
Ang mga sundalo nagtuhog og korona 
nga gamay og diyutay sa ulo sa tawo 
puno kini sa mga tunok,og gihansak sa 
ulo ni Hesus.

Sa dihang ang tag-as og mahait nga 
tunok ni tusok sa ulo ni Hesus,ang 
kasakit sa iyang bagul-bagul nga nagisi, 
didto niagas ang dugo nga maoy ni 
tumog sa iyang nawong. Ngano nga si 
Hesus ni sul-ob sa tunokong korona og 
nagpatulo sa iyang dugo? Gihimo kini 
aron ang tawo mapasaylo sa mga sala 
nga nahimo diha sa ilang hunahuna.

Kay anaay bakak sa dughan sa tawo, 
mo abiabi siya diha sa iyang hunahuna 
og bakak og daotan. Ang daotan nga 
kasingkasing og hunahuna dili ilhon nga 
“sala” aning kalibutana, gawas kon kini 
makita sa buhat, apan ang Bibliya nag-
ingon nga ang pagbaton og sala diha sa 
atong dughan og hunahuna kini mga 
sala (Mateo 5:28, 1 Juan 3:15).

Anaay gitawag nga “memory device” 
su lod sa u tok sa tawo nga maoy 
nagtigom og nagamit sa kaalam. Tanang 
impormasyon nga nakita, nadungog og 
nakat-onan sukad sa pagkatawo kini 
gitigum uban ang emosyon, og kini mao 
ang “kaalam”. Lain-lain ang pagdako, 
panghitabo, og palibut sa matag usa, nga 
naandan. Bisan pa og naay duha ka tawo 
nga tudluan sa usa ka tawo sa samang 
lugar o higayon. Dili gyud magkapareha 
ang emosyon sa ilang pagdawat sa 
impormasyon, mao nga lainlain ang 
balor og sukdanan sa ilang pagsulti sa 
maayo og dautan. 

Ang hunahuna maoy naghimo sa 
kaalam, og tugod kay ang matag usa 
n a g b a t o n o g l a i n - l a i n g k a a l a m , 
managlain gyud ang pagsabot bisan sila 

nakasaksi sa parehas nga hitabo. Mao 
nga ang kultura nga imong nadak-an sa 
inyong nasod posibling maoy hinungdan 
sa pagpanaway sa uban, ang imong 
nakat-unan nga maayo apan sa uban dili.

Dugang pa, kay ang hunahuna sa tawo 
gigamhan sa yawa,mao nga perming 
mahisupak sa kamatuoran. Pananglitan, 
anaay usa nga gisaligan, apan si satanas 
magtudlo sa bakak og magdala ngadto 
sa tawo sa walay katagbawan.Kung ang 
tawo anaa lay matinud-anong kaalam sa 
hunahuna,dili kini magamhan sa yawa; 
makahunahuna nalang unta nga ’ Maayo 
og gisaligan kon unsa ang matuod’. Kay 
ang tawo nagtigum man og bakak diha 
sa kaalam sa hunahuna, ang tanan 
niyang hunahuna natural lamang nga 
puro bakak. Kung ang bakak nga 
kaalam mausab ngadto sa pagkatinuod, 
ang hunahuna sa tawo mahimo usab kini 
nga matinud anong hunahuna.

M a k a b - o t  k i n i  p i n a a g i  s a 
matinguhaong pagpaminaw sa Pulong 
og paghimo ini og pan. Kon imong 
usbon ang imong kaugalingon pinaagi 
sa pagsimba sa Ginoo diha sa espiritu, 
sa pagkamatuod og modawat ka sa 
Pulong nga “Yes” og “Amen” lang, 
makahimo ikaw nga makasulod sa 
espiritu sa daling panahon og matuod 
n g a  h u n a h u n a  l a n g  a n g  i m o n g 
maangkon.

2. Ang Hunahunang Tawhanon
Kung maminaw sa Pulong sa Diyos, 

ang uban mo ingon “amen” kung ang 
mensahe mo takdo sa ilang hunahuna. 
Apan kung ang mensahe dili gani mo 
takdo sa ilang kaalam o eksperyensiya, 
sila mo ingon, “ah dili na.” Dili sila 
motoo sa pulong apan hinuon mo 
angkon sa hunahuna nga supak sa 
kabubut-on sa Diyos, mao ni ang 
gitawag nga “Hunahunang Tawhanon”, 
og si satanas ang maghimo nga ang 
tawo makaangkon sa t awhanong 
hunahuna.

Atong makita nga naay hitabo diha sa 
Bibliya nga si Hesus nisulti sa iyang 
mga tinun-an mahitungod sa iyang 
panglantaw sa iyang pagpas-an sa Krus 
og si Pedro niingon, “Diyos ko! ayaw 
k a n a i p a h i m o G i n o o . ” S a m a s a 
estudyante nga naay gugma og kabalaka 
sa iyang mangtutudlo,apan ang mga 
Pulong ni Pedro resulta lamang sa iyang 
hunahunang tawhanon nga mo pugong 
sa kabubut-on sa Diyos.Tungod ini, si 

Hesus ni badlong, “Palayo kanako 
satanas!” Sa mga tawo nga anaay 
tawhanong hunahuna ang hunahunang 
tawhanon, mura kini og maayo og 
makinaadmanon apan kaaway kini sa 
Diyos og wala kini mahimo ngadto 
kaniya (Roma 8:7).

3. Ang Paglabay sa Tawhanong 
Hunahuna

Taliwala sa tawhanong lantugi og 
kaalam,ang tanang hunahuna nga mo 
pugong kaniya sa pagtoo sa Pulong sa 
D i y o s  o  s a  p a g t u m a n , m a o  a n g 
tawhanong hunahuna. Ang tawo’ng 
nagpakabuhi sa tawhanong hunahuna 
matag adlaw, mahimong kaaway sa 
Diyos.Unsa ang atong sunod nga lakang 
n g a  a t o n g b u h a t o n  h u m a n k i t a 
mapasaylo sa atong mga sala nga 
nahimo sa atong hunahuna?

2 Corinto 10:15 nag-ingon kanato 
“Wala kami magpasigarbo sa buluhaton 
nga nabuhat sa uban lapas sa mga 
utlanan nga gilatid sa Diyos alang 
kanamo…motubo unta ang inyong 
p a g t o o o g m o l a m b o a n g a m o n g 
pagbuhat uban kaninyo.” Sa pinasahi, 
atong ilabay ang tanang tawhanong 
hunahuna og ang bisan unsa kaalam og 
impormasyon nga dugay nang naa 
kanato apan supak sa Pulong sa Diyos. 

Kung maglabay ta sa tanang sala nga 
atong nahimo diha sa atong hunahuna, 
a t o  u n a n g  b a l a a n o n  a n g  a t o n g 
kasingkasing. 1 Juan 2:16 nag-ingon 
kanato, “Kay ang tanang butang nga iya 
sa kalibutan, ang tanang gikaibgan sa 
mga mata og ang tanang gipasigarbo sa 
tawo – ¬dili kini iya sa Amahan apan 
iya sa kalibutan.”

Kung ang kasingkasing puno sa 
pagkadaotan og nagtinguha sa pagsunod 
sa kalibutanhong paagi, natural nga siya 
makaangkon sa tawhanong hunahuna. 
Kon anaay “unodnong kaibog” ang 
kalibutanhong pangandoy nindot para 
kanila.Natural ra unya kaniya ang 
pagpangandoy og kon kini magdako, 
sayon ra kaayo niya buhaton ang mga 
tawhanong buhat. (Galacia 5:19-21).

A n g  “ k a i b o g  s a  m a t a ”  m a o y 
makasamok sa kasingkasing pinaagi sa 
makita og nadungog sa tawo,maoy 
m a h i m o n g h i n u n g d a n n g a  s i y a 
magpangita sa unodnong mga butang.
Tungod niini ang katawhan mahimong 
m a h i g u g m a s a  m g a b u t a n g n g a 
kalibutanhon og nagkadaghan na kini.

Ang “Mapangandakong garbo sa 
kinabuhi” maoy hiyas nga ang usa ka 
tawo manghambog og magpagara kon 
u n s a  a n g  a n a a  n i y a .  K i n i n g 
“Mapangandakong ga rbo” maoy 
m a g h i m o  s a  t a w o  n g a  a r o n 
magmapahitas-on, mahimong bantugan, 
maghatag og dungog og awtoridad. Kon 
imo nang gilabay ang unodnong kaibog, 
maangkon nimo ang espirituhanong 
hunahuna nga mao ang makapahimuot 
sa Diyos.

4. Maanindot nga Korona para 
kanato as Langit

Kay gisul-ob naman ni Hesus ang 
tunokong korona, mahimo na nato ang 
pagsul-ob sa maanindot nga korona sa 
pagsulod unya nato ngadto sa langit. 
Nagkalain-lain ang koronang gi-andam 
para kanato, tungod ka yang klase sa 
korona nga atong madawat basis a klase 
sa atong kinabuhi dinhi karon. Nag 
depende kon unsa ka balaan og unsa ka 
matinud-anon ang anak sa Diyos. Siya 
mo pasidungog sa tagsa-tagsa kanila sa 
nagkalain-laing mga korona.

S a m a  p a n a n g l i t a n ,  a n a a y 
“imperishable” nga korona para sa mga 
tawo nga nanlimbasog palabay sa ilang 
mga sala human makadawat sa Ginoo (1 
Korinto 9:25); “crowns of glory” para sa 
mga tawong naghatag og kahimayaan sa 
Diyos human sa ilang paglabay sa mga 
sala og nagpakabuhi sa Pulong sa Diyos 
(1 Pedro 5:4); “crowns of life” para sa 
tawong bug-os nga nahigugma sa Diyos, 
og na balaan pinaagi sa paglabay sa 
tanang matang sa daotan og nagtoo 
hangtud sa hangtud (Santiago 1:12; 
Gipadayag 2:10); “golden crown” para 
sa matag-usa nga hingpit nga balaan og 
nakatuman sa buluhaton nga gihatag sa 
Diyos kanila nga nakapahimuot sa 
Diyos. (Gipadayag 4:4).

Mga igsoon ko diha ni Kristo,pinaagi 
sa pagsul-ob sa koronang tunokon,si 
Hesus nga anak sa Diyos wala lamang 
mo lukat kanato sa atong mga kasal-
anan nga atong nabuhat sa hunahuna, 
apan usab nagtugot kanato sa pagsul-ob 
sa maanindot nga korona sa langit. 
Maayo unta nga ang matag usa kaninyo 
magpabiling mapasalamaton sa gugma 
sa Diyos,magbaton og liyempo nga 
kasingkasing,magmatinud-anon og 
makadawat sa maanyag nga korona sa 
Bag-ong Herusalem,sa ngalan sa atong 
Ginoong Hesu Kristo ako naga-ampo!

Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee

Ang Paglantaw sa pag 
sul-ob ni Hesus sa 

korona nga Tunukon                                                   
“Unya gisul-uban nila si Hesus og kupo nga dagtom-pula. Naghimo silag purong-purong sa mga sangang tunukon og gibutang 

nila kini sa iyang ulo. Og ilang gibugalbugalan: ‘Mabuhi ang hari sa mga Judio!’ Ug gibunal-bunalan siya, gilud-an,giluhod-
luhuran og giyukbo-yukboan.” (Marcos 15:17-19)
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“Kami Nagpasalamat sa Diyos, nga 
Naghatag og Kalipay sa Akong Pamilya”

Senyor  Deaconesa Mihyung Cho (1-4 Parish, 3-1 Women’s Mission)

‘Damgo ba kini o tinuod?’ 
Permi nakong eksaminon ang akong kaugalingon kon ang 

akong mga kalipay tinuod ba o damgo lang. Kini tungod kay 
ang kalipay sa akong pamilya nibaha sugod atong panahon 
nga ang akong bana naayo sa “pollution disease”. (Kining 
maong sakit tungod sa inom og sigarilyo. Ang maong sakit 
naka apekto sa spinal og mo daot niini. Kini gitawag usab og 
chronic fatigue syndrome.) 

Nagsugod ko og trabaho tungod sa kalit nga pag-abot 
sa sakit sa akong bana

Ang akong bana nagtrabaho sa Government Complex sa 
Gwancheon. Hulyo1991, nakadawat ako og tawag nga gidala 
siya sa ospital. Nagkagrabe ang iyang kondisyon nga naka 
sige nalang siya og absent sa trabaho.

Nisugod ko og trabaho sa insurance company og nahimo 
usab akong “private tutor”. Bisan pa man og giapas ako 
permi sa akong mga trabaho, ang ako lang gusto nga maayo 
ang akong bana. Walay gipakitang kaayuhan bisan pa man 
sa daghang tambal sa ospital. Nagkalain-laing tambal ang 
akong gihatag nga giingong makaayo, apan walay pulos. 
Nawagtangan na kami og paglaum tungod kay nagka grabe 
ang iyang kondisyon og dako na kaayo kini gihatag nga 
kadaot.

Naluoy na kaayo kong nagtan-aw kaniya nga bukog og 
panit nalang. Nag-antos usab siya sa grabeng sakit nga daw 
motuok kaniya. Nabalaka kaayo ako mao nga permi nako 
siyang tawagan kung naa ko sa trabaho. Pagkahuman sa 
trabaho ako siyang pas-anon isuroy-suroy og ako siyang 
ingnon nga akong ibalik ang iyang maayong kondisyon. Apan 
wala na siya’y paglaum sa kaayuhan og nangandam na gani sa 
iyang kamatayon. Permi siyang maghilak maghunahuna nako, 
mga anak og ginikanan.

Human sa akong pagsige og hilak sa Diyos, ang 
akong bana nidawat sa Ginoo

Nagdako ako sa Kristohanong pamilya. Ang akong 
ginikanan maayo kaayo og relasyon nga dili gyud sila mag-
away. Ang akong amahan maayo kaayong tawo nga makig 
ginunitay gyud sa kamot mag-ampo sa dili pa mangaon.Tungod 
niya, naa akoy pagtoo nga ang Diyos Amahan mahigugmaon 
og buotan ngari nako bisan pa atong gamay pa ko.

Dili nako makatambong sa pagsimba sugod nga naminyo, 
kay gidid-an ko sa akong ugangan. Mas labaw’ng lisod ang 

pagbiya sa Ginoo kay sa magsilbi sa akong ugangan.Tulo 
ka tuig, dili na nako makaya nagsugod ako og tambong sa 
simbahan. 

Kay nagkagrabe ang kondisyon sa akong bana, gitugutan na 
usab ako sa akong ugangan nga mo simba.Mao nga kampante 
na kaayo akong mo simba.Maghilak akong mag-ampo para 
sa akong bana panahon sa “Morning Prayer Meeting”. Ang 
akong mga anak nag-ampo usab sa pag-ingon, “Ginnoo, 
palihug ayoha ang among amahan”.

Ang akong kauban sa trabaho niingon nga, kung mag-ampo 
nga ang kasingkasing matinguhaon hangtud mosakit ang kilid, 
dinha ang Diyos motubag sa iyang mga pag-ampo. Akong 
gisultihan ang akong bana, matinguhaon siyang nag-ampo 
sa Diyos bisan hanap na ang iyang paglaum.Unya, nakabati 
siya og kahibulongan. Gitugot sa Diyos nga siya maghinulsol 
pag-ayo, gipakita ang iyang mga sala nga nabuhat nga iya 
na ganing gikalimtan. Maoy nagsilbing okasyon nga siya 
modawat sa Ginoo.

Human sa pagkakita ni Dr. Jaerock Lee, ang akong 
bana naayo og ang among kaliwatan na ebanghelyoan

Usa ka adlaw, akong nakita ang Balita sa Manmin 
atubangan sa among balay.Sa edisyon gipaila ni Dr. Jaerock 
Lee ang libro nga “Tasting Eternal Life Before Death”. 
Nipalit ang akong bana sa maong libro og iya kining gihuman 
og basa. Pagkahuman niadto siya sa Manmin Central Church 
og nipalit sa mga sermon ni Dr. Lee nga naka-record, sama 
sa “The Message of the Cross”, “The Love Chapter”, og 
“Beatitudes”.

Nakadawat og daghang grasya pinaagi sa Pulong sa 
kinabuhi, nitambong mi sa “The Fifth Two-Week Special 
Revival Metting” niadtong Mayo 1997. Naghinulsol pag-ayo 
ang akong bana, nakadawat sa kalayo sa Espiritu Santo og 
nakasiguro nga maayo na siya. Kay iyang gihunahuna,naayo 
siya og ang iyang kondisyon nibalik sa normal. Halleluyah!

Human sa pagkaayo sa akong bana, ang tanan nausab. Ang 
akong ugangan nidawat sa Ginoo, og moabot sa 90 ka mga 
kaliwatan,silingan og mga higala na ebanghelyoan. Nibalik sa 
trabaho ang akong bana, ubos sa giya sa Diyos og nakadawat 
og daghan nga mga grasya. Maayo ang pagdako sa among 
mga anak og nangandam sa ilang kaugalingon nga mahimong 
trabahante sa gingharian sa Diyos. Akong ihatag ang tanang 
himaya og dungog sa Diyos nga maoy naghatag og kalipay sa 
akong pamilya.

Sa 7-ka tuig nga akong bana naghigda nalang, 
wala ako maka hunahuna nga lisod para 
kanako.

Usa ka adlaw atol sa pag-ampo, gitandog sa 
Diyos ang akong kasingkasing.

Siya niingon kanako, “Nakita nako ang imong 
kalisdanan, tungod sa imong masakiton nga 
bana,” Nisugod og tulo ang akong mga luha 
og nibaha kini naog sa akong nawong.

Ang gugma sa Diyos Amahan, sa Ginoo, og 
ang magbalantay wala 
makalimut kanako og gihimong malipayon 
ang akong pamilya!

Nagpasalamat ako sa Diyos nga naghatag 
og paglaum sa tanang miyembro sa akong 
pamilya para sa Bag-ong Herusalem.

Kenny Michael, Police Officer sa South Sudan naayo sa “Waist-down Paralysis”

Ako usa ka police sa Juba Police Headquarter, South Sudan. Agosto 2010,na paralisado ang ubos sa akong 
hawak tungod sa usa ka aksidente nga akong naapilan, samtang nilikay sa mga bala nga gipaulan sa usa ka tulis nga 
insidente. Nakahibalo ko nga anaay Handkerchief Crusade sa Juba. Nag-ampo ako sa paglaum nga maayo.

Oktubre 2011, sa pagpaminaw ni Bishop Dr. Myongho Cheong, chairman sa United Holiness Church of Christ, 
Africa, nakasiguro ako nga maayo og naghinulsol pag-ayo. Sa dihang akong nadawat ang pag-ampo pinaagi 
sa panyo (Buhat 19:11-12), niinit ang akong lawas og akong nabati ang akong mga tiil og malihok na nako. 
Halleluyah!

“Nakabarog ako sa akong wheelchair pinaagi sa panyo sa pag-ampo”

Mga Sangay ng Ministeryo ng Manmin sa Pilipinas
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