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Sayo sa 2014, naay mga tawo gitaho nga nibuhat 
og mapintas nga paagi tungod sa stopic-dermititis. 
Ang estudyanting babaye nagpakamatay tungod ining 
maong sakit. Og naay inahan nga nagpanuigon og 
trainta anyos niluuk sa iyang anak nga 8 anyos nga 
naay nagkagrabe nga stopic-dermititis og human 
iya sad gipatay ang iyang kaugalingon. Kining mga 
hitaboa naka paugyab sa katawhan.

Ang Atopic-Dermatitis (AD) modugay og sakit nga 
magbalik balik nga kasagaran motungha sa pagkabata. 
Wala pa mahibaw-i ang hinungdan ini, apan ang iyang 
pagtungha naay kalabutan sa genetical-factors og ang 
dili pag obra sa immune-system.

Kini gituohan usab nga tungod sa kombinasyon 
sa nagkalain-laing hinungdan lakip na sa iyang panit 
og sa pagpangatol: bakterya, o inpeksyon sa kagaw; 
hinungdang emosyonal; og naa say tungod sa klase sa 
palibot.

Ang ‘National Health Insurance Corporation’ 
niingon nga ang gidaghanon sa katawhan nga nibisita 
sa hospital tungod sa AD, sa tuig 2000 og 2012 
duolan sa 1.04 milyon. Ang aktuwal nga pasyente 
nga naapektohan ining maong sakit gibanabana sa 6.1 
milyon ka mga tawo.

Duolan sa 20% sa world-population giingong nag 
antos sa AD. Dugang pa, ang AD sa mga bata naay 
negatibong impluwensya sa ilang pagtubo. Mahimong 
maoy makasamok sa hunahuna sama sa walay 
maayong pamatasan og kuwang sa pag-atiman sa 
kaugalingon. Mao nga kini giila nga trans-national nga 
problema.

Apan bisan pa, daghang mga miyembro sa Manmin 
Central Church ang nangaayo sa AD, pinaagi sa 
gahum sa Diyos sama nila ni Minhee Park (3 anyos, 
photo-1), Minsik Lee (9 anyos), Yeji Kin (12 anyos), 
Serim Park (12 anyos), Igsoon Seungli Yoo (15 anyos), 
Hwajin Cho (19 anyos), og Sookyung Kim (29 anyos, 
photo-2). Karon malipayon na sila sa kinabuhi. 

Kon ang tawo maghinulsol og makadawat 
sa gamhanang pag-ampo, ang AD kompletong 
maayo

Igsoon Subin Kim (26 anyos, photo-3) nag 
antos sa AD sugod sa edad nga 4. Pag sekondarya 
niya, magtabon siya sa nawong aron matago ang 
iyang naghubag og nag nana nga nawong, bisan sa 
‘midsummer’. Pagtung-tong niya sa kolehiyo ni 
grabi kini. Iyang gihinumduman ang iyang nangagi. 
Iyang gibiyaan ang mga kalibotanhong butang nga 
gikasilagan sa Diyos og naghinulsol pag-ayo. Unya 
nidawat sa pag-ampo ni Dr. Jaerock Lee og kompleto 
siyang naayo. 

Karon si Igsoon Kim matinud anong miyembro sa 
Immanuel Choir. Niingon siya, “Dili ko makatarong 
og katulog sa gabii tungod sa kasakit og sa nana sa 
akong nawong, apan karon lami na kaayo ang akong 
pagkatulog. Lipay kaayo ko.” Karon madasigon siyang 
nagtuon og vocal-music para sa paghimaya sa Diyos.

Igsoon Sehee Park (22 anyos, photo-6) naay pinaka 
grabi nga AD, og bisan gani ang doktor magpanglingo. 

Apan naayo sad siya sa pag-ampo ni Dr. Lee. Human 
makadawat sa pag-ampo, ang kugan niputos sa tibuok 
lawas sa 3-kaadlaw. Og nangatanggal dayon kini og 
nipuli ang bag-ong unod. Kompleto siyang naayo dili 
lang sa AD lakip na ang iyang mga bugas sa nawong.

Soojung Lee (12 anyos, Photo-6) makakahadlok 
kaayong tan-awon tungod sa AD og sa ‘impetigo 
contagiosa’. Ang iyang ginikanan Deacon Daesung 
Lee og Deaconesa Yumi Kim gipahinumduman 
nga kasagaran ang sakit sa bata epekto sa daotang 
binuhatan sa ginikanan. Ilang gihinulsolan ang ilang 
Kristohanong kinabuhi nga walay klaro og nakadawat 
sa pag-ampo ni Dr. Lee.

 Sunod buntag, ang kasakit sa nagtulo nga nana 
nihunong og niuga. Ang nadunot nga parti gitabunan 
sa kugan. Anang gabhiona ang kugan na tanggal og 
siya kompletong naayo sulod lamang sa 3-4 ka adlaw 
human sa pag-ampo. Sugod ato, siya nagtubo nga 
baskog og malipayon og karon miyembro sa worship 
team sa “Children’s Sunday School.”

Igsoon Jiyoung Lee (21 anyos) matulog nga hinigtan 
ang kamot tungod sa grabing kakatol. Igsoon Nuri Ryu 
(14 anyos) dili makasul-ob og mubo nga purol tungod 
sungogon siya sa mga higala tungod sa iyang panit. 
Apan naayo sad gihapon pinaagi sa pag-ampo no Dr. 
Lee.

Pinaagi sa ‘Muan Sweet Water’ og sa pag-
ampo sa panyo, ang mga tawo sad sa laing 
nasod nangaayo sa AD

Si Daniel, anak ni Dr. Daniel Fuentes Acosta, 
Direktor sa WCDN, Mexico naay AD sa iyang kamot 
og paa sugod pa sa pagkatawo. Ang Manmin mission-
team nibisita sa Mexico. Si Dr. Fuentes nakadungog 
niini gikan nila nga kon manghaplas o moinom sa 
maong tubig uban ang pagtoo, ilang ma-eksperyensya 
ang sagradong kaayohan. Iyang gigamit ang tubig 
ngadto sa iyang anak uban ang pagtoo. Dako kaayong 
kahibulongan kay ang Diyos tino nga niayo sa iyang 
anak sulod anang simanaha.

Si Eric, sa Kenya (8 anyos, photo-4) naay AD sugod 
sa ika-3 simana human sa pagkatawo. Ang iyang 
nawong murag gikang nahilos og baho kaayo ni, mao 
nga ang iyang pamilya gipapahawa sa ilang lugar. 
Apan sa dihang giampoan ni Bishop Dr. Myongho 
Cheong (Nairobi Manmin Holiness Church) gamit 
ang panyo nga inampoan ni Dr. Jaerock Lee, ang bata 
kompletong naayo sulod lamang sa 3-ka simana og 
nindot na kaayo ang iyang panit nga sama sa bag-ong 
natawo.

Ang pagpatambal sa AD kinahanglan nga inubanan 
sa dakong pailob, gasto, kahago og ang pagsigi og 
balikbalik. Apan ang mga magtotoo nga nangaayo 
ining sakita niingon nga dali ra kaayo silang naayo 
human nga ilang giguba ang bongbong sa sala batok 
sa Diyos og nidawat sa pag-ampo uban ang pagtoo og 
sa ilang pagkaayo wala silay uwat, komplikasyon, og 
wala na gyod ni mobalik pa.

Atong ihatag ang tanang pasalamat og himaya sa 
buhi nga Diyos nga maoy Moayo.

“Giluwas ko sa Ginoo gikan sa 
Makalilisang nga sakit sa Atopic Dermatitis!” 
Ang katawhan naghimaya sa Diyos human maayo sa atopic-dermatitis pinaagi sa pag-ampo ni Dr. Jaerock Lee

Ang sakit nga dermatitis makalilisang. Apan sa dihang sila nisalig sa 
Diyos, siya nihatag nila og puti og nindot nga panit og matinud anong 
pagtoo isip gasa.
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Malipay kaayo ta kon atong makita 
ang kanindot sa palibot og ang tanang 
butang niini og makabati sa kamaayo. 
Unsa ta ka malipayon kon atong maabot 
ang dughan sa Diyos! Ang Diyos maoy 
tinubdan sa tanang kanindot, kamaayo, 
og gugma.

Ang gugma sa Diyos motunaw sa 
tanang kasakit, og ang kahayag og 
paglaum maoy mopalayas sa kangitngit. 
Kini maoy gigikanan sa kusog nga mo 
dasig niadtong nawad-an og paglaum. 
Kalipay sad ang mopalayas sa kaguol. 
Ang kahamugaway maoy mowagtang sa 
mga luha og gigikanan sa makusganong 
kinabuhi nga maoy motabang sa 
gikapoy nga lawas.

Kining nindot nga gugma gikan sa 
Diyos para nato. Mao ni ang kinatas-ang 
klase sa gugma.

1. Ang gugma sa Diyos nga nag 
alima sa katawhan og nigiya nila 
aron mahimong Iyang tinuod nga 
mga anak

Gihimo sa Diyos ang unang tawo, si 
Adan, og gibutang siya didto sa Harden 
sa Eden. Didto ang tanang klasi sa mga 
buwak og kahoy nanubo. Nabuhi sad 
didto ang mga mahigugmaong mga 
hayop og nagdagan dagan sa kanindot sa 
palibot. Ang mga prutas naa bisan asa.

Og gihatagan sad sa Diyos si Adan og 
nindot nga kauban, si Eba. Dili tungod 
gilaayan si Adan, apan tungod kay ang 
Diyos, nga naa na gikan pa sa dugay 
na nga panahon, nahibaw kon unsa 
ang bation ni Adan og tungod sa Iyang 
gugma gitagaan Niya siya og kauban.

Isip unang tawo, si Adan nagsunod 
sa Diyos og malipayon sa dakong 
awtoridad isip ginoo sa tanang binuhat 
sa tibuuk palibot sulod sa daghang 
katuigan. Apan naay kuwang diha niya 
isip tinuod nga anak sa Diyos tungod 
kay dili niya mabati ang gugma sa Diyos 
bisan pa og ang Diyos nihatag niya sa 
dakong gugma. 

Si Adan nalipay sa tanang butang 
nga hinatag sa Diyos kaniya, apan 
dili niya mabati ang balor ini o dili 
makapasalamat tungod kay wala man 
niya kini maangkon sa iyang kahago. 
Dugang pa, wala niya masabti kon unsa 
ang kaguul o kamatayon tungod kay 

wala man niya kini ma eksperyensya. 
Tungod kay s i  Adan wala  maka 
eksperyensya og pagdumot wala siya 
mahibalo sa tinuod nga balor sa gugma. 
Wala niya ma eksperyensya ang tugbang 
niini.

Mao sad ni hinungdan nganong si 
Adan og Eba nahulog sa tentasyon sa 
bitin og nikaon sa gidili nga kahoy. 
Niingon ang Diyos kanila, “kay sa 
adlaw nga mokaon kamo niini, mamatay 
gyod kamo” (Genesis 2:17). Apan wala 
sila makasabot sa ‘mamatay’. Unya, 
nagpasabot ba kini nga wala masayod 
ang Diyos nga mokaon sila gikan sa 
kahoy sa kaalam sa maayo og daotan? 
Dili, ka yang Diyos nahibalo nang daan 
kon unsa ang mahitabo apan si Adan 
og Eba naay kagawassan sa pagpili, 
og dinhi, gitago ang probidensya sa 
Human-Cultivation.

Ang ‘Human-Cultivation’ mao ang 
pagtugot nga kita maka eksperyensya sa 
luha, kagul-anan, kasakit, og kamatayon 
aron atong mabati unsa ka bililhon ang 
atong kalipay unya didto sa Langit og 
aron malingaw ta pag ayo sa kalipay 
didto. Pinaagi niini, buot sa Diyos 
nga makig ambit sa gugma uban nato 
hangtod sa walay kataposan didto sa 
nindot nga langit nga bisan ang Harden 
sa Eden dili maikompara.

Sa katapusan,  s i  Adan og Eba 
gipagawas sa harden tungod kay sila 
nisupak sa Pulong sa Diyos. Tungod 
kay giwala man ni Adan ang awtoridad 
sa pagdumala sa tanang butang, ang 
mga hayop og tanom nga ubos sa iyang 
awtoridad gitunglo sad. Sa yuta nga 
kanhi abunda og nindot, ang tunok og 
sanipit nisugod og tubo og ang tawo dili 
na makakaon og dili maghago.

Bisan si Adan og Eba nisupak, 
gihimoan gihapon sila sa Diyos og para 
isul-ob. Gi bistihan sila sa Diyos aron 
ang ilang lawas ma protektahan sa lugar 
nga lahi ra kaayo sa Harden og gipadala 
Niya sa kalibutan (Genesis 3:21). 
Ang Diyos tingali sama sa ginikanan 
nga mipadala sa iyang anak ngadto sa 
layong dapit aron ang kaugmaon sa bata 
ma maayo. Apan kay ang dughan sa 
tawo dili man sama sa dughan sa Diyos, 
gikan sa sinugdanan sa pag alima sa 
katawhan, ang tawo labaw’ng natumog 
sa sala og dali kaayong nalayo sa Diyos 
(Roma 1:21-23).

2. Ang Diyos nag andam nang 
daan ni Hesu Krist bisan sa wala pa 
magsugod ang tanan

1 Timoteo 2:4 mabasa, “Buot sa 
Diyos nga ang tanang tawo maluwas 
og mahibalo sa matuud.” Ang gugma 
sa Diyos wala magpili. Buot sa Diyos 
nga ang tanan maluwas. Iyang giabli 
ang pultahan sa kaluwasan og malipay 
kaayo siya kon naay kalag nga mobalik 
Niya og mahinangop kaayo Siyang 
mopadayon nila.

Pinaagi sa gugma sa Diyos nga dili 
mobiya nato, ang dalan sa kaluwasan 
giabli para sa tanang tawo. Ang dalan 
mao si Hesu Kristo ang bugtong Anak 
sa Diyos. Pinaagi sa Iyang bililhong 
dugo og kinabuhi, gibayran ni Hesus ang 
silot sa sala nga pagabayran unta sa mga 
makakasala. Siya ang nibayad puli kanato. 

Giingon sa Hebreo 9:22, “…kay 
kon dili kapaagasan og dugo, walay 
kapasayloan sa sala”, gitugot sa Diyos 
nga si Hesus magpatulo sa Iyang bililhong 
dugo aron paglukat sa katawhan gikan sa 
sala. Sa katapusan, si Hesus gilansang, 
apan Iyang nabuntog ang kamatayon 
og nabanhaw Siya sulod sa 3-kaadlaw 
tungod kay Siya wala may sala. Tungod 
niini, ang dalan sa kaluwasan naabli. 

Maoy panultihon sa mga ginikanan nga 
ang ilang anak maoy “apple of their eye” 
kon sila mopagawas sa gugma ngadto 
sa ilang anak. Ilang i-konsiderar nga ang 
ilang anak labaw pang bilihon sa ilang 
kinabuhi. Mao usab, ang pinakadakong 
gugma sa Diyos nga gani ang Iyang 
bugtong anak gisakripisyo alang kanato. 
Dugang pa, Iyang gi andam ang nindot nga 
Langit para sa mga kalag nga mahibalik 
pinaagi sa bililhong dugo sa Ginoo. Unsa 
ka kahibolungan ang Iyang gugma!

3. Ang gugma sa Diyos nga 
mipadala nato sa Espiritu isip gasa 
og mo giya nato ngadto sa langit

 Ang gugma sa Diyos wala matapos 
dinhi. Iya sad nga hatagan sa Espiritu 
ang kadtong nidawat ni Hesu Kristo og 
napasaylo sa mga sala. Ang Espiritu 
Santo maoy dughan sa Diyos. Human 
sa paglansang ni Hesus, nabanhaw og 
nikayab ngadto sa langit, ang Diyos 
mipadala sa Espiritu nganhi sa atong 
dughan.

Ang Espiritu mangaliya para nato 
uban ang pag agulo og mogiya aron 

kita mobalik kon makasala. Mohatag 
siyag pagtoo niadtong luya og pagtoo og 
mohatag sad og paglaum para sa Langit 
niadtong nawagtangan og paglaum. 
Sama sa inahan nga mabinantayong nag 
amuma sa iyang anak, ang Espiritu Santo 
motabang nga kita makadugog sa Iyang 
tingog sa saktong higayon aron dili ta 
madagma og masakitan. Iya tang tudloan 
sa dughan sa Diyos nga nahigugma nato 
og mogiya aron kita ma Langit.

Kon  ang  maong  gugma  imong 
kinasingkasing nga mahunahuna, dili 
nimo mapugngan nga mahigugma 
sa Diyos. Kon kita mahigugma sa 
Diyos gikan sa kinahiladman sa atong 
kasingkasing, ang Diyos mobalik pag 
higugma ngari nato sa Iyang gugma 
nga kahibulongan og dili ma asoy. 
Panalanginan ta Niya og maayong 
panglawas, ang tanan mag maayo kanato 
og naa ang kalamboan. Gusto sa Diyos 
nga kita makabati sa Iyang gugma 
pinaagi sa mga panalangin og tubag.

Kon imong makaplagan ang Diyos sa 
unang higayon og ang imong problema 
nasolbad makapasalamat ka sa gugma 
sa Diyos nga nipasaylo nimo nga usa ka 
makasasala. Makahunahuna sad ka nga 
‘Unsaon man nako pagbayad ang grasya 
sa Diyos?’ Tingali mahibulong ka sa 
gugma sa Diyos nga naghatag nimo sa 
Langit nga walay katapusan diin didto 
walay kabalaka, kahingawa, sakit, og 
walay kamatayon. Dili kita ang unang 
nahigugma sa Diyos, apan Siya ang 
unang nahigugma nato og nitunol nato sa 
Iyang kamot (Juan 4:19).

Gihigugma ta Niya dili tungod kay 
angayan ta. Apan tungod sa gugma 
sa Diyos, Iyang gipadala ang Iyang 
bugtong Anak ngari nato nga paingon sa 
kamatayon tungod sa sala. Gihigugma 
Niya ang tanang tawo og giatiman uban 
sa dakong gugma labaw pa sa inahan nga 
dili makalimot nga naa siyay gipatotoy 
nga bata (Isaiah 49:15) og Siya kanunay 
nga naa naghulat kanato.

Mahal nga kaigsoonan. Ang gugma sa 
Diyos bug-os og dili mausab bisan pag 
molabay ang taas nga panahon. Ako mag 
ampo sa ngalan sa Ginoo nga pinaagi sa 
pagkabati sa gugma sa Diyos nga kinsa 
naghuwat sa adlaw nga kita maglipay 
sa nindot nga Langit og himaya uban 
Niya, ikaw mapanalanginang mapuno sa 
pasalamat.

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.
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2 Ang Pulong sa Kinabuhi– Espirituwal nga Gugma (16)

Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee

Ang Gugma sa Diyos
“Busa nasayod kita og nagtoo nga gihigugma kita sa Diyos. 

Ang Diyos gugma og ang nagkinabuhi subay sa gugma anaa sa Diyos og ang Diyos anaa kaniya”
(1 Juan 4:16).
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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).
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1. Mga Gasa

Ang gasa sa espiritu Santo 
nag pasabot sa espesyal nga 
lihok nga makita pinaagi sa 
Espiritu Santo diha sa gugma 
sa Diyos. Daghang mga butang 
nga gihatag sa Diyos ngadto sa 
Iyang mga pinanggang anak 
pinaagi sa Iyang grasya og ang 
tanan matawag nga ‘gasa’. 
Kini nagdala og laluwasan, 
kaayohan, og ang mga tubag 
nga kasagarang gihatag ngadto 
sa mga magtotoo. Apan naa say 
lain pang mga gasa sa Espiritu 
nga gihatag sa katawhan.

Ang mga gasa sa Espiritu 
Santo sa 1 Corinto 12 naglakip 
sa pulong sa kaalam, kahibalo, 
sa pagtoo, gasa sa kaayohan, 
katumanan sa mga milagro, 
propisiya, pag ila sa espiritu, 
lain-laing pinulongan, og ang 
paghubad sa pinulongan. Ang 
Diyos nga maoy insaktong 
nakahibalo sa dughan sa tawo 
og sa sulod niini nihatag og 
gasa sa matag usa pinaagi sa 
Iyang kabubut-on.

A n g  p i n a k a d a k o n g 
gasa  mao  ang  gugmang 
giingon sa 1 Corinto 13. 
And Diyos ni awhag nato 
nga magpadayon sa gugma, 
apan magmatinguhaon usab 
sa espiritwal nga mga gasa 
(Corinto14:1). Kini tungod 
kay kon kita makadawat og 
daghang espirituhanog gasa 
kita mahimong gamhanan og 
labaw’ng makahinabi sa Diyos.

Gusto sa Diyos nga atong 
gamiton ang mga gasa para 
sa gingharian sa Diyos. Ang 
mga anak sa Diyos dili gyod 
maglikay sa mga gasa hinuon 
nagtinguha sa daghang mga 
gasa sama sa nahisulat sa 1 
Corinto 12:31. Kug pastor 
ka, imong tudloan ang imong 
pundok sa matuud, sa saktong 
paagi, ipakita ang lihok sa 
Espiritu Santo, og itugot nga 
ilang ma eksperyensya ang 
ebedensya sa buhi nga Diyos. 

2. Pag-ila
  

Ang Diyos magbubuhat 
nihatag sa Iyang bugtong Anak 
para sa mga makasasala, kini 
gugma nga dili mahanduraw. 
Kon mahunahuna lang unsa 
ka taas, kadako, og kalawum 
ang Iyang gugma, dili ka 
m a k a p u g o n g  a p a n  a n g 
paghigugma Niya sa bug-os.

Dili lisod ang pagpahawa 
sa mga sala nga gikasilagan sa 
Diyos, og ang pagpahimuot 
Niya sa atong kinabuhi og 
dughan sa pagtabang sa Espiritu 
Santo ngari nato. Makahimo ta 
sa pagtuman sa tanan uban ang 
pagtoo bisan lisod tumanon 
og atong paningkamotan ang 
pagsulay aron mapadayag ang 
himaya sa Diyos.

Apan, daghang magtotoo 
nga walay kasiguroan sa ilang 
kaluwasan. Og naa say uban 
nga naghunahuna nga sila 
makadawat sa kaluwasan og 
mosimba kada Domingo, apan 
wala sila makasabot unsay 
sala og matarong og unsa ang 
paghusga nga moabot nila 
tungod wala pa sila makadawat 
sa Espiritu Santo.

Si Hesus klarong niingon 
nga gawas kon matawo kita 
pag usab sa tubig og sa Espiritu 
Santo (Juan 3:5) og magbuhat 
sa  kabubut-on sa  Diyos 
(Mateo 7:21) mahimo kitang 
makasulod sa Langit. Gipadala 
sad sa Diyos ang Motabang, 
ang Espiritu Santo aron atong 
masabtan kon unsa ang sala, 
matarong, og silot (Juan 
16:8) og atong malikayan ang 
paghusga paingon sa impyerno.

Mao nga, ang mga anak 
sa Diyos nga nakadawat sa 
Espiritu Santo makig batok 
gyud sa sala hangtod sa 
kamatayon (Hebreo 12:4) 
likaye ang tanang matang sa 
daotan (1 Tesalonica 5:22) 
pangusgi nga imong mahuptan 
ang Langit pinaagi sa pagbuhat 
og matarong.

  3. Ang tingog, pagdasig og 
      giya sa Espiritu Santo

Kon ki ta  nadas ig  og na 
impluwensyahan sa Espiritu 
Santo, atong ma eksperyensya 
ang lihok sa Espiritu nga maoy 
mangita sa tanang butang, bisan 
ang tinago sa Diyos (1 Corinto 
2:10-11). Atong mapalayas ang 
kampo sa satanas, mo propisiya 
sa umaabot, og makadawat 
sa lawum nga rebelasyon sa 
espiritwal nga kalibotan.

Apan tungod kay ang Espiritu 
Santo, Espiritu sa matuud (1 Juan 
5:7), Siya magapamuhat aron 
atong matuman ang matuud dinhi 
sa atong dughan. Kon atong ilhon 
ang Diyos sa tanang panghitabo, 
mag-ampo, og mosalig sa tanang 
butang ngadto sa Diyos uban ang 
pagtoo, atong madungog ang 
tingog sa Espiritu Santo bisan sa 
pagbuhat og ordinaryong mga 
butang og makadawat sa Iyang 
mga pagdasig og giya.

Kon atong klarong buhaton 
ang matuud ubos sa tabang 
sa Espiritu Santo, dali tang 
makadawat og mga grasya 
sa negosyo o sa trabaho og 
makahatag ta og kahimayaan 
s a  D i y o s .  I y a  s a d  t a n g 
pahinumduman kon unsa ang 
angayang isulti kon magwali 
sa ebanghelyo o magtambag sa 
uban.

Ang Motabang nga mao 
ang Espiritu Santo, nindot nga 
motudlo nato sama sa pribadong 
magtutudlo aron klaro natong 
masabtan og motuman sa Pulong 
sa Diyos. Ang Espiritu Santo nga 
nagpuyo sa atong dughan mosulti 
nato kon unsa ang angayan 
natong isulti og buhaton og 
mopahinumdum nato sa matuud.

Ang pagdasig sa Espiritu 
nagpasabot nga ang Espiritu 
Santo nagapamuhat sa atong 
dughan. Kon nadasig ta nga 
magpuasa og mag-ampo, kini 
pagdasig sa Espiritu. Kon kita 
motuman og mag ampo diha 
sa atong dughan og debosyon, 
magiyahan ta sa Espiritu Santo.

4. Kusog para sa pag-ampo

Kon kita puno sa Espiritu Santo, 
dili ta kapuyon bisan pag mag ampo 
nga gikan sa kapoy’ng trabaho. 
Ang duka og mga hunahunang 
walay pulos dili moabot nato og 
makahimo ta sa pag-ampo uban 
ang pagtoo og kalipay. Ang Espiritu 
Santo mo pahinumdum nato sa pag 
ampo nga atong nakalimtan.

Ang Espiritu Santo nahibaw sa 
tanan natong gipanginahanglan og 
mopuno ini. Iya sad tang tabangan 
sa atong mga kaluya og mangaliya 
para nato sa kabubut-on sa Diyos 
(Roma 8:26-27). Kon ang atong 
dughan mahiusa sa Espiritu Santo, 
makatanyag ta og pag-ampo nga 
makapahimuot sa Diyos.

Depende og giunsa nato pag-
ampo diha sa Espiritu Santo, ang 
gidaghanon sa atong mga pag-
ampo nga gitanyag ngadto sa Diyos 
manag lain, mao nga ang tubag sa 
Diyos og mga grasya manag lahi 
usab. Dili ta mag ampo pinaagi 
sa atong gusto. Apan mag ampo 
ta diha sa Espiritu Santo. Unya, 
ang Diyos mohimo sa tanang 
butang para sa kaayohan aron 
kita makadawat sa Iyang tubag sa 
pinakasayon nga paagi.

Ang pag-ampo diha sa Espiritu 
Santo, maoy importanting pag-
ampo uban ang didikasyon gikan 
sa dughan. Maghalad gyud ta og 
matinud anong pag-ampo matag 
higayon, apan kinahanglan nga 
atong unahon ang pagpangayo og 
ispiritwal nga kusog aron pagbuntog 
sa kalibotan, pag ampong mainiton, 
pag lupig ni satanas, og sa 
pagpakabuhi sa Pulong sa Diyos.

Ang pag-ampo diha sa Espiritu 
Santo, maoy importanting pag-
ampo uban ang didikasyon gikan 
sa dughan. Maghalad gyud ta og 
matinud anong pag-ampo matag 
higayon, apan kinahanglan nga 
atong unahon ang pagpangayo 
og ispiritwal nga kusog aron 
pagbuntog sa kalibotan, pag 
ampong mainiton, pag lupig ni 
satanas, og sa pagpakabuhi sa 
Pulong sa Diyos.

Ang buhat sa Espiritu Santo makita niadtong 
natawo pag usab isip mga Anak sa Diyos

Maangkon lang nato ang hingpit nga kaluwasan kon kita matawo pag usab diha sa ngalan ni Hesu 
Kristo nga niluwas nato sa atong mga sala og mahimong balaan, og pinaagi usab sa Espiritu Santo (1 Corinto 6:11).

Ang pagtabang sa tawo aron makadawat ni Hesu Kristo og matawo pag usab isip anak sa Diyos, sa pagtandog sa ilang 
dughan og sa pagtabang aron maghinulsol, og ang pagtabang nila nga mahigugma sa Diyos; kini maoy mga lihok sa 

Espiritu Santo og Iyang dakong katungod. Atong tukion ang pagpangalagad sa Espiritu Santo sa 4-ka aspito. 
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Mga Sangay ng Ministeryo ng Manmin sa Pilipinas
Manila Manmin Holiness 
Church

441 Patato St, J-Figueras 
Sampaloc, Manila, Pilipinas
Pastor Peter Bae 
Pastor Lucy Lee 
2-735-1423

Bataan Manmin Holiness 
Church

067 Daang Bago, Dinalupihan, 
Bataan, Pilipinas
Pastor Peter Bae  
0910-262-5465

Isabela Manmin Holiness 
Church

Purok 3, Brgy, San Roque, San 
Mateo, Isabela, Pilipinas
Pastor Peter Bae 
Pastor Lucy Lee 
0905-649-1120

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

4           anmin MsaB la ita

     Disyembre 1990, ang akong 
bana Bishop Dr. Myongho 
Cheong gitultulan sa iyang 
nakaila ngadto sa manmin 
Church og lipay kaayo og 
niingon nga iyang nadawat 
ang dakong grasya gikan sa 
sermon ni Dr. Jaerock Lee. 
Nahibulong siya sa misteryosong 
espirituhanong mga pulong lakip 
na sa “Dr. Jaerock Lee’s dermon 
collection para sa Cell Group 
Service ‘Manna for Six Days’ 
og sa iyang han-ay sa pagwali 
Lectures on Revelation.”

Ang among misyon sa 
Aprika nagsugod sa Kenya 
ubos sa giya sa Diyos

Hulyo 1991, ang akong bana 
og ako nagparehistro sa Manmin 
Central Church pinaagi sa 
paggiya sa Diyos. Ang akong 
bana nagtrabaho isip propesor 
sa ‘English Literature Dept.’ 
sa ‘Hoseo University’. Usa 
kaadlaw, gidasig siya pag-ayo 
sa Espiritu nga paadtuon sa 
Africa aron mag misyon og ni-
apply sa posisyon nga ‘exchange 
professor’ sa Unibersidad sa 
Nairobi

Naguul kaayo kong mobiya 
sa simbahan og sa magbalantay, 
apan ang akong bana gipadala 
isip misyonaryo sa Manmin 
niadtong September 1994 og 
nisunod ko niya pag Marso sa 
sunod tuig. Dugay kong nakat-
on sa sinultian, og sa bag-o nga 
kultura og mga hilig, og ang pag 
anad sa pag puyo uban ang mga 
estranghero. Gimingaw kaayo 
ko ni Dr. Jaerock Lee og sa 
worship-service sa Korea.

Pag una, mitambong mi sa 
serbisyo sa local nga simbahan 
sa  Kenya og naghalad  sa 
Manmin’s-service pinaagi sa 
pagtan-aw sa video-tapes nga 
gipada sa simbahan sa Seoul 
ngari namo. Among giabli 
ang mission-center sa Nairobi, 
Kapital sa Kenya, pag 1996. 
Oktobre sa samang tuig, ang 
akong bana gi ordernaran isip 
pastor. Unya nagsugod dayon 
siyag himo og mga seminar sa 
mga pastor og leder sa simbahan. 
Iyang gihatod ang pagkabalaan 
sa ebanghelyo nga ang Diyos 
mismo ang naghatag ngadto ni 
Dr. Jaerock Lee.

Nahibulong kaayo sila sa 
mensahe og niingon nga wala 
pa sila makadungog og mensahe 
nga sama ato og walay pastor 
nga sama ni Dr. Jaerock Lee. Pag 

human, aktibo siyang naghimo 
og mga miting og siminar sa 
mga siyudad sa Kenya og sa 
ubang parti sa Africa. Bisan pa, 
naay daghang kalisdanan ining 
pobre nga dapit sa misyon. 
Anang panahona, nikuyog ko 
niya. Manguha ko og litrato, 
magluto, manglaba sa iyang mga 
bisti og uban pa. ang among 
sakyanan perming maguba 
tungod sa guba nga dan.

Tungod kay maluyahon ko sa 
akong pagkabata og dagatonon, 
lisod kaayo para nako ang 
magsakay sa sakyanan nga 
nagsigi og ka yugyog. Dihay 
kausa, among gipa ayo ang 
among sakyanan kay naguba. 
Ang ayohanan mga 100km ang 
gilay-on sa among balay. Sa 
among pagdala inig balik gikan 
sa ayohana, naguba nasad. Ang 
nag ayo nakalimot og balik sa 
ubang mga ‘parts’. Og naghulat 
pa  mi  og 3-kaadlaw aron 
makakuha sa maong parti.

Kinahanglan ming magdaginot 
sa kwarta, mao nga wala mi 
kapaingnan apan ang pagpuyo sa 
‘hotel’ o sa lugar nga pwerteng 
pobreha. Ang ubang lugar walay 
tubig o naay mga insekto nga 
napaakan gani ko og dugho, 
apan kining tanan nagpabiling 
nindot sa akong panumduman.

S i  B i s h o p  D r.  C h e o n g 
permi sa mission-trips. Mao 
nga ako ang mag atiman sa 
mga pastor og trabahante sa 

mission-center. Dili sayon. 
Apan akong nahinumduman 
si Dr. Lee sa tanang hitabo og 
kalisdanan. Nakita nako nga 
si Bishop Cheong malipayong 
nagpasalamat og nag-ampo, 
ako sad makahimo sa tanan. 
Karon ang among mga pastor 
diri og mga trabahante nausab 
na pinaagi sa pagkabalaan sa 
ebanghelyo nahimo na silang 
mga trabahante sa gingharian 
nga makatuman.  Unsa ka 
mapasalamaton!

Human sa ‘Uganda Holy 
Gospel’, ang ‘Nairobi Manmin 
Holiness Church’ giabli og 
nanaghan 

Hulyo 2000, ang ‘Uganda 
Holy Gospel Crusade’ ni Dr. 
Jaerock Lee nahimong dakong 
kahitaboan sa misyon sa Africa. 
Daghang namarog gikan sa 
‘wheelchair’ og nanglakaw. 
Ang bungol naka-dungog, ang 
buta nakakita, og ang katawhan 
nangaayo sa nagkalain laing 
sakit lakip na sa AIDS.

Nobyembre 2000, among 
giabli ang Nairobi Manmin 
H o l i n e s s  C h u r c h  o g  a n g 
simbahan perming nagtubo 
diha sa madilaabong lihok sa 
Espiritu matag adlaw. Pinaagi sa 
“Handkerchief Healing Meeting” 
matag buwan (Buhat 19:11-12) 
daghang tawo nakadawat og 
tubag og mga panalangin.

U s a  k a  D o m i n g o  n a g 

andam ko para paniudto sa 
mga miyembro .  Daghang 
miyembro nitambong mao nga 
nagkuwang ang among kan-on. 
Nag-ampo ko og naghunahuna 
unsaon pagbahin aron ang 
tanan makakaon. Unya, akong 
giabli ang tabon sa kaldero. 
Makapahibulong! Sa akong 
pagtak-ang sa bugas gamay 
raman to karon halos doblehon 
og katulo nga ang dakong 
kaldero napuno.

Nangurog ko sa kalipay sa 
gugma sa Diyos. Samtang nag 
atiman ko sa akong kalag daghan 
ko’g na eksperyensya nga lihok 
sa Diyos pinaagi sa panyo nga 
inampoan ni Dr. Lee.

Usa kaadlaw, naay igsoon 
nga gipas-an paingon sa 
simbahan. Kamatayon siya 
kay giatake og naglisod pag 
ginhawa. Pag ampo nako niya 
gamit ang panyo, nibalik siya 
sa normal og nilakaw na pauli. 
Ang babayeng miyembro nga 
ang nawong nakahahadlok 
tungod sa ‘atopic dermatitis’ 
kompleto sad nga naayo. Nia 
say lain pang istorya.

Ang among mga pastor og 
kaigsoonan niingon nga naay 
babaye nga na demon-possessed 
og naghatag kining kasamok. 
Ako siyang giampoan og ang 
demonyo nigawas og nibalik siya 
sa normal. Unya nakadungog ko 
nga niingon siya nga atong ako 
siyang giampoan dili niya maabli 

ang iyang mata tungod kay ang 
akong kamot hayag kaayo. Kato 
kahayag nga niguwa gikan sa 
panyo nga inampoan ni Dr. Lee.

Akong nahunahuna ang 
gugma sa Diyos ngadto sa 
55 ka nasod sa Africa

Naa koy digestive-disorder. 
Sayo sa tuig 2011, ni grabe 
ni og giingon nga naa koy 
‘ulcer ’.  Akong gisusi  ang 
akong nanglabay nga kinabuhi. 
Naghinulsol ko nga naa koy 
nahimo nga dili makapahimuot 
sa Diyos og nag ampo. Unya 
gitudloan ko og daghan sa 
Espiritu. Akong nahunahuna nga 
gusto Niyang maghatag ko og 
dakong grasya og gugma nga 
akong nadawat gikan sa Ginoo, 
ngadto sa mga kalag sa Africa. 
Tungod ini, gikinahanglan nga 
makadawat ko og kusog pinaagi 
sa madilaabong pag ampo apan 
wala. 

Usa kaadlaw, gipahunahuna 
sa Diyos nako pinaagi sa damgo. 
Sa damgo, naay niduol nako og 
niingon, “Ang lumba nagsugod 
na sa lumba-anan. Nganong 
naglingkod ka man gihapon?” 
Gusto kong modagan apan nag 
lingkod lang gihapon ko. Human 
sa damgo, nag-ampo ko pag ayo 
sa tinguha nga daling mausab og 
mahimong gigikanan sa kusog 
para sa African-mission. Napay 
daghan nga angayang buhaton 
para pagtabang ni  Bishop 
Cheong. Akong nabati ang 
gugma sa Diyos Amahan nga 
nihuwat nako nga mausab. 

Buot  sa  Diyos  nga  ako 
makaangkon sa dughan sa 
espiritu og kamaayo og makig 
ambit sa Iyang gugma ngadto 
sa mga kalag. Samtang nag 
ampo, nagkalagsik ko. Marso 
31, 2014, napanalanginan ko 
nga makaangkon og pagtoo sa 
espiritu.

Karon ni  asenso na ang 
akong abilidad sa pag-ampo og 
nahiusa na pag ayo ni Bishop Dr. 
Cheong. Aron sa pagtabang niya 
og sa ubang mga misyonaryo, 
pas tor  og  t rabahante  nga 
matinud-anon sa pag ebanghelyo 
para sa 55 ka nasod sa Africa. 
Og gusto nakong mahibaw-an 
ang gugma sa Diyos nga dili 
mohunong og dili mo uga. Gusto 
nakong ihatod ang gugma sa 
Diyos ngadto sa mga kalag sa 
Africa. Akong ihatag ang tanang 
pasalamat og himaya ngadto sa 
Diyos.

Gusto nakong ihatod ang gugma sa Ginoo 
nga dili mokupas ngadto sa mga kalag sa Aprika

Mrs. Insook Yun uban ang leder sa Women’s Mission 
(Nairobi Manmin Holiness Church, Kenya)


