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Ang GCN (Presidente: Elder Boaz J. Lee) niapil 
sa tinuig nga NRB International Christian Media 
Convention ining tuiga, 2015. Ang National Religious 
Broadcasters (NRB) natukod aron sa pag protekta 
sa katungod og tinguha sa Christian-broadcasters og 
matag tuig kini naghimo og panag tigom aron manag 
ambit sa teknolohiya og programa og mopalambo sa 
panag tigom sa uban pang Christian-broadcasters.

Tuig 2015, ang miting gihimo didto sa Gaylord 
Opryland Resort & Convention Center, Nashville, 
TN, USA gikan sa Pebrero 23-26. Ang GCN (www.
gcn.org) nipakita sa nagkalain lain nilang teknolohiya, 
maayong nakig pundok uban sa mga leder sa NRB 
og sa mga Kristohanong magsisibya, og ni perma og 
partnership sa 8 ka organisasyon gikan sa lima ka mga 
nasod.

Si Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee maoy Founder 
og Board Chairman sa GCN, og gikan sa pag abli 
sa simbahan, siya nagtoo nga ang pagpangalagad 
sa pagsibya epiktibong dalan sa pagpakatag sa 
ebanghelyo og sa gahom sa Dios. Iya ning giampo og 
Enero 1, 2000, pag abli sa millennium, iyang gisugdan 
ang Manmin TV (kanhi GCN).

Si elder Johnny J.  Kim, director sa GCN 
nakadungog mahitungod sa NRB Convention og 
pag Pebrero 2000 niapil siya. Didto iyang nakita 
ang dakong posibilidad alang sa kalamboan sa 
pagpangalagad sa pagsibya og iyang nakaila ang mga 
tawong mo tabang sa GCN.

Sa NRB convention, ang mga miyembro sa GCN 

nakaila og daghan og nihimog koneksyon sa mga 
tawong motabang og publisar sa mga krusada ni Dr. 
Lee og nilampos sila sa pag sibya sa mga krusada 
ngadto sa tibuok kalibotan. Sugod Hulyo 2000, ang 
GCN aktuwal nga nagsibya sa mga overseas crusade 
ni Dr. Lee og kini naka pa eksperyensya sa daghang 
tawo nga dili personal nga maka tambong. Hilabi na 
gyod sa Uganda Holy Gospel Crusade 2000 nga gi 
report sa CNN og sa Russian United Crusade 2003 
gisibya pinaagi sa TBN Russia, nga maoy naka 
pailado sa Manmin TV.

Pag 2004, daghang leder sa Christian-broadcasters 
sa kalibotan nibisita sa Manmin Central Church og 
ang GCN (Global Christian Network). Pag 2005, ang 
GCN nitukod og lokal nga korporasyon og nisugod sa 
pag sibya sa mga programa isip public TV channel sa 
New York gikan sa transmitter didto sa Empire State 
Bldg., New York City.

Sa pagsibya sa mga krusada pinaagi sa satellite og 
internet, ang GCN nihimo sa importanteng bahin sa 
krusada ni Dr. Jaerock Lee sa DR Congo, New York 
sa U.S., Israel og Estonia. Septembre 2009, sa Israel 
United Crusade nga gihimo didto sa International 
Convention Center, Jerusalem og gisibya kini sa 220 
ka nasod sa 33 ka mga magsisibya.

Si Pastor Heejin Lee gihimong General Director 
pag Oktobre 2013. Og sugod ini sila naka angkon og 
kalig-on uban ang pagkahiusa sa gugma. Og nagsugod 
silag mga bag-ong programa nga naglakip og gikan sa 
Dios og naghimo kinig bag-ong sinugdanan sa dakong 

gugma og tinguha sa manan-away. Ang talagsaong 
programa sa GCN naghimog positibong balatian og 
naghatag og kausaban og kinabuhi sa mga manan-
away sa tibuok kalibotan.

Ang broadcaster sa TBN Russia (Presidente: Pastor 
Igor Nikitin) niingon, “Ang manan-away sa TBN 
Russia nipadala og daghang tistimonya og sulat 
pasalamat kada bulan, og among nadunggog ang ilang 
makatandog nga mga estorya mahitungod sa ilang 
eksperyensya sa lihok sa Dios pinaagi sa pag ampo ni 
Dr. Lee, sa iyang pulong sa kinbuhi, og sa gamhanang 
lihok nga gipakita.” Og ang Enlance TV, apil sa Latin 
America, nakadawat og mga sulat pasalamat gikan 
sa mga tawong nangaayo og na grasyahan pinaagi 
sa mga programa sa GCN, og daghan nila ang nagpa 
rehistro isip sanga sa Manmin didto sa Latin America 
o isip miyembro sa Manmin Central Church.

Ang GCN Karon nag sibya sa ilang mga programa 
og sa worship service sa simbahan sa 170 ka mga 
nasod pinaagi sa pag pakig partner sa mga nanag 
unang mga magsisibya sa tibuok kalibotan. Mao nga 
ang mga sangang simbahan makaapil sa worship 
service sa central church pinaagi sa aktuwal nga pag 
sibya (ang uban gi-record tungod kay naay kalahian sa 
oras). Pinaagi ini, makasakay sila sa baha sa espiritu 
uban sa central church.

Ang GCN mopadayon sa pagpakita sa pagkatinuod 
sa Bibliya og sa buhi nga Dios ngadto sa katawhan 
ining nag hinapos nga panahon og sa ingon nindot nga 
maka tuman sa sugo sa Ginoo.

Ang Pagpangalagad sa GCN 
Nahimo Gikan sa Wala

Ang Maayo og Malipayong Tan-awonon Mobag-o sa Kinabuhi sa Manan-away

Ang life-filled programs sa GCN nihatag og kahayag sa kalag sa manan-away og nipaila sa Dios Magbubuhat og ni Hesu Kristo ngadto sa sobra sa 170 ka nasod. Litrato, imabaw, ang cross-shape light nga nakita didto 
sa Empire State Bldg. sa unang adlaw sa pagsibya didto sa New York; tunga, gikan sa wala, Dr. Jaerock Lee’s Uganda Holy Gospel Crusade nga gi-report sa CNN; GCN’S founding og opening ceremony; Israel United 
Crusade; ubos, NRB International Christian Media Convention.



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 – Napulo ka Sugo 7

“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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Ang pagpanapaw bulontaryong pagpakig 
hilawas sa tawong minyo ngadto sa dili niya 
giminyoan. Kaniadto, kini gi konsiderar nga 
grabing sala. Apan karon ang konsensya sa 
tawo nagkagahi og dili manumbaling sa sala. 
Hinungdan, dali kaayong makahimo ining 
salaa.

Bisan pag ang kalibotan napuno sa 
sala, kita nga mga anak sa Dios, magmata 
og mag subay permi sa kahayag (Roma 
13:12). Kining ika-7 sugo nag sulti nato 
nga dili manapaw naglakip sad sa lain pang 
espirituwal nga pasabot sa pagbuhat sa 
pagpanapaw. Karon atong tan-awon.

Una, dili ta manapaw pinaagi sa 
aksyon

Ang panapaw pinaagi sa aksyon maoy usa 
ka tipikal nga lihok sa unod, og ang Bibliya 
klarong nag ingon nato nga ang katong 
nagbuhat ining salaa dili gyod maluwas 
(Galacia 5:19-21).

1 Corinto 6:9-10 mabasa, “Sa walay 
duhaduha nasayod kamo nga ang mga 
daotan dili makasulod sa Gingharian sa 
Dios. Ayaw pagpalimbong kay ang mga 
tawo nga makihilawason, nagsimba sa 
mga diosdios, mananapaw, nakighilawas 
sa isig kalalaki o isig kababaye. O kawatan, 
hakog, palahubog, tigbutangbutang, o mga 
malapason sa balaod, dili makasulod sa 
Gingharian sa Dios.”

Hinuon sa bag-ong magtotoong gamay 
pa og kaalam sa matuud, ang Dios mohatag 
og higayon sa paghinulsol. Apan human 
nga mahibalo sa matuud, kon magbuhat 
gihapon ining klaseha sa lihok sa unod, lisod 
nang makadawat sa espiritu sa paghinulsol. 
Levitico 20:10 nagpahimangno nato sa pag 

ingon, “Kon ang usa ka lalake manapaw sa 
asawa sa iyang isigkatawo, silang duha nga 
mananapaw patyon.”

Dugang pa, ang Bibliya nag dumili gyod 
nga ang duha katawo makighilawas kon sila 
dili kasado og dili makig relasyon ngadto sa 
mga hayop o sa isig kababaye o isig kalalake. 
Ang Dios nagdili gyod nato ining mga salaa 
aron dili ta paingon sa kalaglagan tungod kay 
Iya tang gihigugma pag ayo. Mao nga, ayaw 
gyod pag sunod sa mga kahilayan ining 
kalibotana.

Ika-2, atong palayason ang dughan 
nga mananapaw

Sa Mateo 5:27-28, si Hesus niigon nga 
kon kinsa ang nitan-aw sa babaye nga 
nagbaton og daotang tinguha nakapanapaw 
na sa iyang kasingkasing.

Sa dili pa makahimo og sala ang tawo, 
una silang makasala diha sa ilang dughan. 
Tungod kay naa ang pagdumot sa dughan, 
nakahatag silag kadaot sa uban, og tungod 
kay naa may kasuko sa dughan, nasuko sila. 
Sa samang paagi, kon ang usa katawo naay 
mapanapawon nga dughan, mosangpot kini 
sa buhat pagpanapaw.

Mao nga, bisan wala pa buhata kung naa 
na sa dughan, kana pagpanapaw na. Kini 
nagagikan sa samang ugat sa pagpanapaw. 
Ang uban mo tudlo nga ang tawo dili 
makapalayas sa pagpanapaw diha sa dughan 
og makahimo lang sa pag buntog ini. 
Tinuod kung abilidad lang sa tawo, dili ta 
makahimo. Apan kung atong madawat ang 
kusog gikan sa Dios pinaagi sa pag ampo og 
pagpuasa, atong ma labay ang natural nga 
pagka makasasala diha sa dughan.

Si Hesus nisul-ob sa koronang tunukon og 
nagpatulo sa Iyang dugo aron kita mapasaylo 
sa mga sala nga atong nabuhat diha sa 
hunahuna. Puno pa, ang Dios nipadala 
sa Espiritu Santo, nga maoy motabang 
nato sa pag papahawa sa mga sala diha sa 
kasingkasing. Kon ato nang ma ibot ang 
natural nga pagka makasasala, dili nata 
makahunahuna pa sa mga bakak. Tinuod, 
sa proseso sa pagtangal ini, atong mabati 
nga magsigi og balikbalik. Apan kung atong 
gyong sulayan sa pagpalayas sa mga sala og 
daotan pinaagi sa pagtoo sa Pulong sa Dios 
og sa pagtuman ini, makahimo gyod kita.

Kung magpanit ta og sibuyas bombay, 
bisan og nakakuha nata og duha ka 
panit, atong makita nga naa lang gihapoy 
panitonon, apan kung atong ipadayon ang 
pagpanit, sa kataposan wala nay panit nga 
kuhaonon. Mao sad sa atong natural nga 
pagkamakasasala. Mao nga kung naa tay 
pagtoo, dili ta madismaya. Ato gyong toohan 
nga mabag-o ta tungod kay nagsulay ta og 

moabot ang ka hingpit.
Sa proseso sa pag papahawa sa natural nga 

pagka makasasala, bisan ang pagpanapaw 
moabot og kadiyot sa imong hunahuna, ang 
Dios dili mo kondinar nimo nga nakahimo 
kana sa pagpanapaw. Ang problema kon 
imong palamboon ang hunahuna diha sa 
imong imaginasyon. Apan kung imo dayong 
hinulsolan human nga imong ma hunahuna 
og magsulay aron ma putli, ang Dios 
mohatag nimo’g grasya og kusog.

Ika-3, dili ta mohimo og espirituwal 
nga pagpanapaw 

Ang pisikal nga pagpanapaw’ng 
nabuhat og ang naa sa dughan parehong 
unodnong pagpanapaw. Apan ang labaw’ng 
makahahadlok ang espirituwal nga 
pagpanapaw. Kini mahimo kon ang tawo 
labaw’ng mahigugma sa kalibotan kay 
sa Dios bisan pag moingon nga naa siyay 
pagtoo sa Dios.

Colosas 3:5-6 nag ingon, “Busa patya 
ninyo ang mga kaibog nga kalibotanon 
nga anaa kaninyo, sama sa salawayong 
pagpakighilawas, kalaw-ayan, kaulag, 
daotang kailibgon og kahakog nga maoy usa 
ka paagi sa pagsimbag diosdios. Kay moabot 
ang kapungot sa Dios ngadto sa mga tawo 
nga magbuhat niining mga butanga.”

Kay bisan pag nakadawat sa Espiritu 
Santo, naka eksperyensya sa lihok sa Dios, 
og naay pagtoo, kon dili niya papahawaon 
ang kahakog sa iyang dughan, iyang 
higugmaon ang kalibotanhong butang 
kaysa Dios. Kana, kung naa siyay kahakog, 
mogia kini sa espirituwal nga pagdiosdios, 
dugang pa, mahimo kining espirituwal nga 
pagpanapaw.

Unsa may kalahian sa espirituwal nga 
pag diosdios sa ika-2 sugo og sa espirituwal 
nga pagpanapaw diha sa ika-7 sugo? Ang 
espirituwal nga pagdiosdios naglakip sa 
tanang ‘butang’ nga atong gihigugma labaw 
pa sa Dios. Og unodnong pagdiosdios kung 
ang tawo wala pa gyod makaila sa Dios og 
maghimog imahe og mosimba ini. Apan 
kung ang tawo nga huyang og pagtoo unya 
labaw’ng mahigugma sa kalibotan kaysa 
Dios, kini espirituwal nga pagdiosdios.

Isip bag-ong magtotoo, huyang pag 
pagtoo, tingali mohigugma sa kwarta, 
dungog og sa pamilya kaysa Dios, kini 
espirituwal nga pagdiosdios. Apan sa iyang 
pagpaminaw sa Pulong og mag ampo, 
moabot nga siya kinasingkasing motoo nga 
ang Pulong sa Bibliya tinuod, og naay Langit 
og Impeyerno. Kinahanglan iyang mahibaw-
an nga una niya higugmaon ang Dios. 
Karon kung iyang higugmaon ang kalibotan 
kaysa Dios og magpadayon pagbuhat sa 

mga butang nga gikan sa kangitngit, kini 
pagsalikway sa gugma sa Dios nga iyang 
nadawat og kini maoy espirituwal nga 
pagpanapaw. Diha sa Bibliya ang relasyon sa 
Israel og sa Dios sama sa amahan og anak, 
apan usahay sama sa bana og asawa nga ang 
matag usa kinasingkasing nga nanumpa.

Apan sa kasaysayan sa Israel, ang mga 
Israelita perming nisalikway sa kasabotan 
sa Dios og mosimba sa mga diosdios. 
Nakahibaw kaayo sila sa Dios nga 
kinsa nagpakita nila og mga ilhanan og 
kahibulongan, apan ilang gisunod ang ilang 
gusto. Ilang gidawat ang mga diosdios sa 
mga Hentil og ni simba ini. Kini espirituwal 
nga pagpanapaw (1 Cronicas 5:25).

Ang amihang gingharian sa Israel 
nakahimo sa espirituwal nga pagpanapaw 
pinaagi sa pag simbag diosdios, og sila 
gisalikway sa Dios og napokan. Apan bisan 
nakakita ini, ang habagatang gingharian sa 
Judah wala maghinulsol og nagpadayon sa 
pag simbag diosdios. Sa kataposan, napokan 
sad sila sa mga Hentil (Jeremias 3:8).

Kitang mga anak sa Dios sama sa 
pangasaw-onon sa Ginoo (2 Corinto 11:2). 
Kon nitoo sa Ginoo, nakadawat sa Espiritu 
Santo, og nitawag sa Ginoo, ‘Akong 
pamanhonon,’ unya nahigugma lang gihapon 
sa kalibotan og nagsunod sa bakak, kini 
espirituwal nga pagdiosdios (Santiago 4:4) 
Katong molimud sa Ginoo og manapaw dili 
mahimong pangasaw-onon og dili makaapil 
sa Kombira sa Kasal.

Mao nga ang espirituwal nga pagpanapaw 
mas makahahadlok kaysa unodnong 
pagpanapaw. Pananglitan ang manghod nga 
igsoon nanunglo og nanamparus sa iyang 
maguwang. Grabi kaayo ning salaa, apan 
naay chansa nga pasayloon siya sa iyang 
maguwang. Apan kung ang anak didto 
mobuhat ini sa iyang amahan, kuli siyang 
pasayloon sa amahan.

Sa samang paagi, kon makalapas na pag 
ayo tungod sa espirituwal nga pagpanapaw, 
dili ka makadawat og tubag sa imong mga 
pag ampo og mahilayo sa Dios. Og labaw 
kanang matumog sa kalibotanhon, magbalik 
balik og lansang ni Hesu Kristo tungod 
sa mga salang nabuhat, og mo paingon sa 
kamatayon (Hebreo 6, 10).

Mga kaigsoonan ni Kristo, manghinaot 
ko nga wala kay kalabotan sa unodnong 
pagpanapaw og sa espirituwal nga 
pagpanapaw og mangandoy ka lang sa 
matuud og malukop ang imong dughan ini. 
Ako mag ampo sa ngalan sa Ginoo nga sa 
imong pagbuhat ini ikaw mangadorno sa 
imong kaugalingon, walay tatsa og limpyo 
isip pangasaw-onon sa Ginoo og makaapil 
ka sa Kombira sa Kasal uban ang kalipay.

“Ayaw Kamo Panapaw”

“Ayaw Kamo Panapaw” 
(Exodo 20:14).

Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee

●●●
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Ang mga tanom mabuhi sa uwan, hangin, og init sa adlaw, og mamungag maayong prutas. Mao 
sad kita, makalabang sa pagsulay diha sa pagtoo og mahimong magtotoong sama sa lugas. 
Ining prosesoha, mahimo tang tinuod nga mga anak sa Dios. 
Dili ta magbaton og unodnong pagtoo nga maoy magpalisod og mahadlok na hinuon ta. Atong 
toohan og laoman ang tanan uban ang gugma. Unya atong malampasan ang bisan unsang 
pagsulay. Ang pagsulay panalangin og kini naa sa gugma sa Dios. Atong tan-awon ang mga 
dalan aron mahimo tang magtotoong sama sa lugas pinaagi sa mga pagsulay.

Una, toohi ang gugma sa Dios hangtod sa kataposan!

Ika-2, toohi nga kini laktod aron imong makab-ot ang paglaom!

Ika-3, hunahunaa ang maayo og pagbuhat sa maayo!

1 Pedro 1:7 mabasa, “Ang tuyo ini mao ang 
pagsulay kon tinuod ba ang inyong pagtoo kay 
bisan gani ang bulawan nga mo labay lang sulayan 
man pinaagi sa kalayo. Ang inyong pagtoo nga 
bililhon pa kaysa bulawan sulayan gyod usab.”

Naay panahon nga itugot sa Dios ang pagsulay 
ngadto sa mga magtotoo, kay buot Niyang 
makaangkon ta og pagtoong sama sa bulawan. 
Dugang pa, buot Niyang makadawat ta og 
himaya,pagdayeg og dunggog ngadto sa Langit 
nga walay kataposan.

Aron makaangkon sa pagtoong sama sa 

bulawan, atong palayason ang mga daotan. Og 
magpailob. Magpakabuhi sad sa Pulong sa Dios 
og dili sa kalibotanhong butang. Mag antos ta. 
Ining mga panahona ato gyong toohan ang gugma 
sa Dios og magpasalamat sa Iyang espesyal nga 
gugma nga diin maoy migiya nato ngadto sa 
nindot nga puloy-anan sa Langit.

Labaw sa tanan, atong toohan ang gugma sa 
Dios hangtod sa kahangtoran. Dili nato dudahan 
ang Iyang gugma kung moabot ang pagsulay, sa 
paghunahuna, “Nganong wala man ko tabangi sa 
Dios” “Gihigugma gyod kaha ko Niya?” Kung 

naay pag duda mo atras, mamasangil, og mo 
reklamo. Ato gyod dayong hinumduman ang 
gugma sa Dios og magpailob.

Santiago 1:4 “Paniguroa nga ang inyong 
pagkamalahutayon ma hingpit aron ma hingpit 
gyod kamo og dili magkulang sa bisan unsa.” 
Kung imong toohan ang gugma sa Dios hangtod 
sa kataposan, mahimo kang hingpit. Atong 
hunahunaon nga ang pagsulay gikan sa gugma 
sa Dios nga maoy motabang nato paingon 
Niya, unya hingpit tang molungtad og bililhong 
mamunga uban sa pagtoo.

Roma 5:3-4, “Nagmalipayon sad ta diha sa 
atong pag antos kay nasayod man ta nga ang 
pag antos maghimo natong malahutayon. Ang 
paglahutay makahimo natong kahimut-an sa 
Dios og ang Iyang kahimot-an naghatag natog 
paglaom.” Sa giingon ang pagsulay maoy laktod 
sa pag kab-ot sa paglaom. Ang uban tingali 
ninyo moingon nga hinay ang inyong kausaban. 
Apan pinaagi sa pagsulay dali kitang mausab, 
og kon moabot ang kausaban og kabag-ohan 

mahimo kitang hingpit nga mga anak sa Dios 
nga naghisama Kaniya.

Mao nga, dili gyod nato likayan ang mga 
pagsulay apan atubanga ni kon moabot. Ang 
tawo kasagaran gusto sa perming sayon og 
komportabli. Apan kon likayan ang pagsulay 
dugay  h inuon  maobot  sa  g i laoman nga 
distinasyon.

Pananglitan naay tawo nga perming mangita 
sa imong sayop sa tanang panahon. Tingali dili 

naka ganahan nga mo paduol niya, apan bisan 
pa, ayaw gyod og likay niya hinuon atubanga. 
Agwantaha ang sitawasyon uban ang paglaom og 
sulayi ang pagpasaylo og sabta siya. Og pinaagi 
sa grasya sa Dios moabot nimo ang kausaban.

Ang pagsulay maoy ang-ang sa paglaom. Kung 
gusto gyod kang mahimong tinuod nga anak sa 
Dios, kon ikaw naa sa pagsulay, hunahunaa nga 
kana maoy laktod og labangi nga malipayon 
uban ang pagtoo paingon sa paglaom.

Ang ubang tawo mobasol og mo reklamo sa 
Dios tungod kay ilang gihunahuna, “nganong wala 
magapamuhat ang Dios nako og nganong wala 
mausab ang akong sitwasyon nagsulay man ko sa 
Iyang Pulong?” Tingali matinud-anon silang nag 
trabaho og nag ampo, apan tungod kay naa pa ang 
daotan sa ilang dughan wala gihapon ang kausaban 
sa sitwasyon. Mao nga, kon maobot ang pagsulay, 
hunahunaa ang maayo og buhata kini.

Si Daniel wala mosunod sa kalibotan og 
nagpakabuhi sa Pulong sa Dios, apan gibutang siya 
uban sa mga liyon tungod sa mga daotang tawo. 
Apan wala niya basola ang Dios og wala siya ma 
dismaya. Wala siya mo basol sa hari. Si Daniel wala 
mohimo og daotan ngadto sa mga daotang tawo nga 
nagbuhat niya og daotan.

Sa paghimo ni Daniel og maayo bisan sa 

kataposan na untang higayon nga gisulod na siya 
uban didto sa mga liyon, ang Dios nipadala sa mga 
anghel og gisirad-an ang baba sa liyon. Ang Dios ni 
protekta niya. Hinuon ang mga daotang tawo maoy 
nahimong pagkaon sa mga liyon.

Tinuod, murag binuang nga ang mga daotang 
tawo imong hatagan sa kamaayo, apan kung 
nahibalo ka sa espirituwal nga balaod, ang 
paghimog maayo maoy makinaadmanon nga paagi 
aron makadawat sa mga panalangin.

Ang uban nga pagsulay moabot gumikan sa 
ubang tawo o panghitabo. Apan kini dala gikan ni 
satanas. Aron ma buntog ang tanang pagsulay uban 
ang pagtoo kinahanglan atong dag-on ang kaaway 
dili ang mga tawo.

Aron makadoag sa espirituwal nga panag away, 
makig away ta pinasubay sa espirituwal nga balaod. 

Ang balaod nag-ingon sa Roma 12:21 “Ayaw 
padaog sa daotan, hinuon, dag-a ang daotan pinaagi 
sa maayo.”

Kon ang pamilyang dili magtotoo mag biaybiay 
nimo, himoa ang maayo ngadto nila uban ang 
pagtoo. Dili na unya sila magbiaybiay nimo imo 
pa gani hinuong ma sultian sa ebanghelyo. Kay 
kon maghunahuna ka nga daotan kaayo sila og imo 
silang pakigbatokan og pugson nga motoo, ang 
pagsulay mo grabi hinuon.

Imo silang iampo uban ang gugma, silbihan sila 
diha sa Ginoo, og sulayan ang pagtandog sa ilang 
dughan. Og imo sad hunahunaon ang maayo og 
isugid ang pagtoo sa tanang sitwasyon. Og ang Dios 
mopalayas sa kaaway nga demonyo og satanas, 
motandog sa matag dughan nila, og mogiya nila sa 
tanang butang og tubag sa tukmang higayon.

Labang sa mga Pagsulay og Mahimo kang 
Magtotoong sama sa Lugas
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Manila Manmin Holiness 
Church

441 Patato St, J-Figueras 
Sampaloc, Manila, Pilipinas
Pastor Jaebhong Uhm
2-735-1423

Bataan Manmin Holiness 
Church

067 Daang Bago, Dinalupihan, 
Bataan, Pilipinas
Pastor Jaebhong Uhm
2-735-1423

Isabela Manmin Holiness 
Church

Purok 3, Brgy, San Roque, San 
Mateo, Isabela, Pilipinas
Pastor Jaebhong Uhm
2-735-1423 

Cavite Manmin Holiness
Church

5 Lot 33 Bk 1, Canutuhan (tenant), 
Santiago Gen.Trias, Cavite, Pilipinas
Pastor Sharon Cho
046-850-3193 / 
0916-674-3903 /
0905-319-8191 

Imus Manmin Holiness 
Church 

Blue Bell St. Plaridel III Sub. 
Bayan Luma 7, Imus Cavite, 
Pilipinas
Pastor Jubeom Kim 
0927-311-7633

Cebu Manmin Holiness 
Church 

LOT N. 402 - B-4 
Looc Along Side The Canjulao 
Road, Lapu-Lapu City Cebu, 
Pilipinas 
Pastor Rossetta Sung
0921-635-7595

Davao Manmin Holiness 
Church

301 Ilang Ilang St. Flores 
Village, Bangkal, Davao City, 
Pilipinas
Pastor Kathryn Kim
0908-635-2714

4           anmin MsaB la ita

    

Sa nilabay’ng 17 katuig, na aksidente ko. Sakay 
ko sa van nga masudlan og 12 ka pasahero. Na 
plat ang ligid didto sa expressway og nahayang ni. 
Nituyok og kaduha. Anang panahona mabdos ko 
og duha kabulan sa akong ika-3 anak. Naitsa kos 
bintana. Nitugpa ko sa yuta layo sa sakyanan.

Apan ining hitaboa, nabati nako ang anghel nga ni 
sapwang og nibutang nako ngadto sa yuta. Adtong 
gabhiona akong nadawat ang pag ampo ni Senyor 
Pastor Dr. Jaerock Lee. Sunod adlaw, nagpa check-
up ko sa maternity-hospital. Nakita nga wala koy 
problema, og pipila ka bulan nanganak ko sa himsog 
nga batang lalake.

Nilabay ang panahon, nag simba ko nga moadto 
ra sa simbahan og Domingo nga walay ampo 
ampo, sa rason nga bisi. Tungod sa bugnaw nga 
pagtoo og bug-at nga dughan, nitubo ang problema 
diha nako. Balik sa pipila ka tuig nga milabay, 
nisakit ang akong lower-abdomen og maglisod kog 
pangihi.

Nobyembre 22, 2014, ni grabi ang kasakit og ni 
ngadto ko sa hospital. Nakita sa x-ray nga naay bato 

sa akong pantog og nakita sad ang ‘hematuria’ sa 
akong urine-test. Gipa inom ko og tambal sa doktor, 
pag sunod simana gibalik ko og tan-aw.

Paigon sa balay gikan sa hospital ,  akong 
nahunahuna ang daghan nga butang. Ako gyod unta 
gihinumduman ang grasya sa Dios og matinud-
anong nag silbi sa Iyang gingharian. Apan akong 

gikalimtan ang iyang grasya. Human ato ni ngadto 
ko sa Daniel Prayer Meeting, naghinulsol, og 
nangayo og tabang sa Espiritu Santo. Nagbasol 
ko nga nasuko og naghasol ko sa akong bana og 
mga anak. Naghinulsol ko nga nagbuhat lang sa 
trabahoon tungod kaykatungdanan man.

Sakto sad, ang Southern Pohang Manmin 
Church naghimo sa anniversary-service uban ni 
Pastor Heesun Lee, ang Manmin World Guidance 
sa ‘Fullness of the Holy Spirit Prayer Meeting’ 
niadtong Nobyembre 30, 2014. Ningadto ko og 
nakadawat sa iyang pag ampo sa panyo (Buhat 
10:11-12). Akong nabati nga naay talagsaon sa 
akong tiyan. Ni adto ko sa kasilyas, og naay dugong 
patay nga nigawas. Og naa nasay laing dugo 
nigawas human panihapon.

Human sa usa ka simana, nibalik ko sa hospital 
og nagpa tan-aw. Ang doktor niingon nga wala na 
ang hematuria og bato. Ok na! Hallelujah! Tungod 
ini ang akong Kristohanong kinabuhi nabag-o og 
malipayon na kong nagbuhat para sa gingharian sa 
Dios. Akong pasalamatan og himayaon ang Dios.

Deconesa Kyungae Lee, 47 anyos, Daegu Manmin Church, South Korea

▲ Sugod sa wala, manghod ni Puneet si 
Aarti, papa Banwariral Lal, mama Vimla, 
Puneet, og ang iya pang laing manghod si 
Bulbul

▲ Si Puneet naayo sa grabing sakit sa 
ulo samtang nag basa sa The Message 
of the Cross, ngadto sa iyang amahan 
nga nabakol

▲ Ang MRI sa wala pa maayo si 
Banwariral: ang thoracic vertebrae 2 
& 3 na-damage tungod sa tuberculous 
spondylit

Iyang kamanghorang anak Brother Joonchae Nah gi protektahan sa 
Dios sa car-accident sa dihang diha pa siya sa tiyan sa iyang inahan.
Sugod sa wala, Brother Nah, iyang bana Decono Byunghak Nah, 
iyang anak Yoonhee Nah, Deconesa Kyungae Lee, og ang iyang 
kamagwangang anak Kwangchae Nah.

Sa edad nga 5, nagpakabuhi ko sa 
kasakit tungod sa ‘epilepsy’ og nag antos 
sa grabing kasakit sa ulo og malipong. 
Nag inom ko og tambal, apan walay 
pulos. Ang akong pamilya moadto sa 

Hindu-temples para sa akong kaayohan apan ni grabi 
kini.

Nisamot pa, pag Marso 2012 ang akong papa, nga 
nagtrabaho isip factory-engineer, nahibaw-an nga naay 
‘tuberculous spondylitis’ og gi operahan. Apan ang 
operasyon nasayop, nga ang akong papa na inbalido 
sugod bat-ang paingon sa ubos. Maghigda nalang 
unta siya sa higdaanan sa tibuok niyang kinabuhi. Nag 
atubang mi sa problemang pinansyal, og ang akong 
mama nag trabaho nalang sa tahianan para mabuhi mi.

Samtang, nakahibaw siya sa Delhi Manmin Church 
tungod sa among silingan. Nihangyo siya ni Pastor 
John S. Kim nga mobisita sa among balay. Uban 
niya nag simba mi sa Dios. Anang higayona gipakita 
mi niya sa video nga nagpakita sa gamhanang 
pagpangalagad ni Dr. Jaerock Lee. Natingala kaayo 
ko.

Hunyo 2012, ang among pamilya nidawat nga 
ang Dios ra gyod ang tinuod nga Bathala og among 
gidawat si Hesu Kristo. Nagsugod mi og simba, apan 
ang akong papa dili man maka simba, gihatagan siya 
ni Pastor Kim og libro ni Dr. Lee, The Message of the 
Cross og gitabangan nga makaangkon siya og pagtoo. 
Permi niyang bisitaon ang akong papa, ampoan gamit 
ang panyo nga inampoan ni Dr. Lee (Buhat 19:11-12).

Samtang nagbasa sa The Message of the Cross para 
niya, akong nabati nga ang kasakit sa akong lawas 
hinayhinay’ng nawala.

Usa kaadlaw, ang akong papa niingon nga nag 
damgo siya. Iyang nakita nga kaming tanan nisaka 
sa hangin og siya nahabilin. Nanawag siya, “Ginoo! 
Ginoo.” Nakamata siya. Iyang gihinumduman ang 
nanglabay niyang kinabuhi, og ang mensahe nga iyang 
nadunggog. Naghinulsol siya tungod kay naay kasilo 
sa iyang pamilya tungod sa kwarta og mga kabtangan. 
Iyang gibasolan ang pagdumot.

Pebrero 2013, ang akong amahan nakadawat nasad 
sa pag ampo gamit ang panyo. Og kahibulongan 
nga ang patay’ng mga ugat nakabati! Makabati na 
ang ubos nga parti sa iyang lawas og iya nasad ning 
malihok. Nisimba na siya. Sa dihang iyang nakita ang 
‘painting’ sa ‘rapture’ diha sa altar, nahibulong kaayo 
tungod kay mao man tong iyang nakita sa damgo.

Nobyembre 2014, ang akong amahan kompletong 
naayo sa dihang iyang nadawat ang pag ampo ni 
Senyor Pastor pinaagi sa GCN live-broadcasting. 
Karon maayo na siyang molakaw. Mag-drive pa 
gani sa ‘tempo’ og nag boluntaryo nga mag-drive sa 
simbahan.

Naayo sad ko sa epilepsy. Permi kong uwahe sa 
eskwelahan, apan bag-ohay lang ang akong mga 
grado nanagko. Nakadawat gani ko og scholarship. 
Boluntaryo kong mag drum sa simbahan. Dugang pa, 
ang akong igsoon naayo sa taas nga hilanat, og ang 
akong mama naayo sa sakit sa tibuok lawas.

Ang among tibuok pamilya na Kristohanon gikan sa 
Hinduism. Ang tanan nga mga problema nangawala 
lakip na sa mga sakit. Ang mga silingan nakadunggog 
sa among testimonya og nanimba sad. Akong 
pasalamatan og himayaon ang Dios nga maoy tinuod 
nga buhing bathala. Hallelujah!

Brother Puneet, 18 anyos, Delhi Manmin Church, India
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