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Ang sala og daotan naghitak ining 
kalibotana. Aron mapaila ang Dios 
Magbubuhat og ang ebanghelyo ni 
Hesu Kristo, sa pag edukar sa katawhan 
ining kalibotana, si Senyor Pastor Dr. 
Jaerock Lee nitukod sa World Christian 
Doctors Network (WCDN) niadtong 
2004, ang organisasyon nipakita sa 
katinuud sa mga ilhanan, kahibulongan 
og sa gamhanang lihok sa Dios basi sa 
medikal.

A n g  W C D N  m a g h i m o  o g 
komperensya matag tuig sa lainlaing 
lugar ubos sa tema nga “Spirituality 
and Medicine.” Kining ilang aktibong 
impluwensya gipakatag sa kalibotan 
uban sa 19 ka mga sanga.

Oktobre 8, 2015, ang 15 ka mga 
miyembro sa WCDN gikan sa U.S, 
Spain, Malaysia og Indonesia nibisita 
sa Manmin Central Church aron makig 
saulog sa ika-33 nga anibersaryo. 
Ni tambong sila sa Anniversary Eve 
Service sa Biyernes, Oktobre 9 og sa 
Anniversary Celebration Service og 
Pasundayag pag Domingo, Oktobre 11.

Dr. Daniel M. Thuraiappah, Family 
Physician, sa Malaysia niingon, “Ang 
simbahan gipanalanginan sa Dios. 
Nindot kaayo ang pasundayag, akong 
nabati nga naa ko sa Langit. Ang 

Manmin nagpadayon sa internasyonal 
nga  pag pangalagad p inaagi  sa 
pagsibya og sa literary media missions. 
Daghang bansay nga mga batan-ong 
miyembro nga nagsilbi sa simbahan 
nga naka dasig sa mga Kristohanon.”

Dr. Sharon Satoko Ayabe, Family 
Physician sa U.S. niingon, “Ni ngari 
ko uban sa akong igsoon og iyang 
bana, og sa akong amahan. Ang akong 
igsoon gustong maayo sa Parkinson’s 
disease pinaagi sa pag ampo ni Dr. 
Lee. Napanalanginan kaayo ko sa 
iyang mga mensahe og nakabati sa 
langitnong kalinaw og kalipay og sa 
gugma sa Dios pinaagi sa Manmin 
praise. Nakakita nako sa pasundayag 
sa Disney Land og kini nailhan nga 
pinaka nindot sa kalibotan apan ang 
pasundayag sa Manmin dili maikatandi. 
Kini gihalad lamang para sa Dios og 
maoy hinungdan sa dakong kalipay sa 
atong dughan.”

Human sa Sunday Evening Service, 
ilang nakita si Dr. Lee, nagtukod og 
Board Chairman sa WCDN, og sila 
nakadawat sa pag ampo. Si Dr. Lee 
nagtino sa importansya sa pangalagad 
sa WCDN nga mao ang pagsabwag 
sa ebanghelyo. Nag hisgot sad siya 
sa gamhanang lihok sa Dios nga 

makahimo sa tanan, og ni awhag nga 
himayaon pa pag-ayo ang Dios uban 
ang pagtoo.

Sa maong miting, si Dr. Daniel M. 
Thuraiappah nidawat sa pag ampo ni 
Dr. Lee para sa iyang asawa nga nag 
antos sa pag panghubag sa tuhod. Unya 
iyang gitawagan ang iyang asawa og 
niingon kini nga nakalakaw na siya og 
tarong og wala na magsakit.

Oktobre 12, ni adto sila sa Muan 
Sweet Water og nag pasalamat sa lihok 
sa Dios nga labaw’ng makagagahum. 
Dinhi sa Muan Sweet Water ang parat 
nga tubig sa dagat nahimong tam-is og 
mainom (atubangan sa Muan Manmin 
Church) pinaagi sa pag ampo ni Dr. 
Lee, sama kini sa pait nga tubig sa 
Marah nga nahimong tam-is nga tubig 
(Exodo 15:25).

Kining pag bisitaha ni dugang sa 
tumang kadasig sa pag pangalagad 
sa WCDN. Si Mr. Isidro Martinez 
Ballester,  medical consultant sa 
Spain, niingon “Akong nakita ang 
Manmin Central Church matinguhaong 
nagsabwag sa ebanghelyo uban sa 
dakong paningkamot, debosyon og 
kaalam. Ining akong pagbisita karon 
napuno ko sa Espiri tu Santo og 
mapasigarbohon sa pag pangalagad sa 

WCDN.”
Iyang nadungog ang ministry sa 

iyang ugangan nga nakadawat sad 
og grasya pinaagi sa pag paminaw sa 
mga sermon ni Dr. Lee sa Enlance TV 
og ni Dr. Armando Pineda, director 
sa WCDN sa U.S.A. Nitambong sad 
siya sa ika-12 Malaysian International 
Christian Medical Conference.

Dr. Juan Carlos Solano, Surgeon 
Dentist, Implantologist og presidente sa 
WCDN Spain Conference Organizing 
Committee. Niingon, “Ang pagka 
Kristohanon ni minus sa Europe, 
og naka hasol kaayo nako. Apan sa 
dihang akong na eksperyensya ang 
ministry ni Dr. Lee, nakabaton ko og 
paglaom. Ang komperensya sunod tuig 
dako kaayong pabor sa mga kalag sa 
Europe. Naa koy respito ni Dr. Lee nga 
nagpakita sa gamhanang lihok sa Dios. 
Akong nahunahuna ang kahulogan sa 
ministry sa WCDN. Lipay kaayo ko 
nga nahimong parti ining bililhong pag 
pangalagad. Akong paningkamotan 
nga magmalamposon ang umaabot nga 
komperensya.” Ining maong pag bisita 
ang mga miyembro sa WCDN napuno 
sa Espiritu Santo og nagdahom sa ilang 
bahin nga ang Dios naay plano alang 
kanila og sa probidensya. 

Mga Doktor og Medical Professional sa World Christian Doctors Network Nibisita sa Manmin Central Church

“Lipay kaayo ko nga Nakaapil sa 
Pagpangalagad sa WCDN”

Sa ika-33 nga anibersaryo sa simbahan, ang WCDN members nibisita sa Manmin Central Church aron maka eksperyensya sa ministry. Nitambong sila sa celebration service og pasundayag, 
nakigkita ni Dr. Jaerock Lee, ni suroy sa Muan Sweet Water Aquarium (Litrato 2, 4, 5, 6). Nibisita sad sila sa GCN og sa Muan, didto nihumol sila sa Muan Sweet Water Pool (Litrato 7, 8). 
Ang ika-12 komperensya sa WCDN sa Malaysia og ang komite nagpasalamat ni Senyor Pastor Dr. Lee pinaagi sa pag hatag og appreciation plaque ngadto ni Dr. Gilbert Chae, presidente sa 
WCDN (Litrato 1, 3).
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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.

Ang Pag-angkon sa Pagtuo Bisayan
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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).

Ang Pulong sa Kinabuhi_Ang Siyam ka Bunga sa Espiritu Santo (1)2

Ang ‘Beatitudes’ sa kapitulo 5 sa Mateo, 
‘spiritual love’ sa 1 Corinto 13, og ang 
‘Nine Fruits of the Holy Spirit’ makatabang 
nato og giya sa pag susi kon asa ang atong 
pagtoo. Karon atong tan-awon ang 9 ka 
bunga sa Espiritu Santo, og atong tukion ang 
usa niini nga mao ang gugma. 

1. Unsa man ang bunga sa Espiritu 
Santo?

Ang bunga maoy resulta sa liso nga 
gitanom, kini mamutot, og mamulak. Mao 
sad, ang bunga sa Espiritu Santo maoy 
bunga nga motim-aw kon ang Espiritu Santo 
moabot sa atong dughan.

Ang Dios mohatag sa gasa sa Espiritu 
Santo ngadto sa dughan niadtong nidawat 
sa Ginoo. Sa pagdawat sa Espiritu Santo, 
ang patay’ng espiritu mabuhi. Ang Espiritu 
Santo mo pahibalo nato sa sala, matuud, og 
hustisya. Siya motabang nato sa pagpalayas 
sa sala og aron magpakabuhi sa matarong. 
Iya tang giyahan aron maka sunod sa 
Kristohanong kinabuhi uban ang pagtoo og 
paglaom nga maka angkon sa Langitnong 
gingharian. Sa atong pagtuman sa giya sa 
Espiritu sa atong Kristohanong kinabuhi, 
ang atong espiritu mosugod og tubo.

Dili ang tanang nakadawat sa Espiritu 
Santo makaangkon sa bunga sa Espiritu 
Santo. Ato lang maangkon ang bunga 
kon kita motuman sa giya sa Espiritu. 
Ang Espiritu sama sa ‘generator’. Kon 
imong i-ON ang generator mohatag ni og 
‘electricity’. Karon, kon ang bombilya na 
konek sa generator, mohatag ni og kahayag. 
Ang kangitngit mawala tungod kay hayag 
naman. Mao sad, kon ang Espiritu Santo 
magapamuhat nato, ang mga butang 
sa kangitngit, nga mao ang unodnon, 

mopahawa. Ang kahayag moabot sa atong 
dughan og atong ma angkon ang bunga sa 
Espiritu Santo.

Apan kinahanglan atong hinumduman 
nga sa pagpasiga sa bombilya dili lang nato 
i-salpak ang bombilya sa generator. Apan 
ato i-ON ang generator. Aron mo trabaho 
ang maong generator, kinahanglan nga kita 
perming alerto sa pag ampo. Motuman sad 
ta sa Iyang giya og mag praktis sa matuud.

Ining paagiha atong gisunod ang tinguha 
sa Espiritu Santo. Kon matinguhaon tang 
mosunod, kita mapuno sa Espiritu Santo. 
Kon kita puno sa Espiritu, ang atong dughan 
mausab ngadto sa matuud, og dinhi kita 
makaangkon sa bunga sa Espiritu Santo. 
Apan sa atong pag paningkamot pagsunod 
sa tinguha sa Espiritu, naa say laing 
tinguha nga mo pugong nato. Kini mao ang 
tinguhang unodnon. Kini magsulay sa pag 
kontra sa tinguha sa Espiritu. Kini maoy 
mogiya nato sa kahinam nga unodnon, 
kaibog sa mata, og sa mapasigarbohong 
kinabuhi. Kon atong sundon ang tinguhang 
unodnon, ang Espiritu Santo mag agulo sa 
atong dughan. Mao nga ang atong dughan 
mag antos.

Mao nga sa Galacia 5:16-17 nag ingon, 
“Kini ang akong isulti kaninyo: Paharia ang 
Espiritu sa inyong kinabuhi og ayaw tumani 
ang mga tinguha sa lawasnong kaibog. 
Kay ang mga tinguha sa lawasnong kaibog 
supak sa mga tinguha sa Espiritu, og ang 
mga tinguha sa Espiritu supak sa lawasnong 
kaibog. Nagka sumpaki kining duha busa 
dili kamo makabuhat sa buot unta ninyong 
buhaton.” Kon atong sundon ang tinguhang 
unodnon o lawasnon, kini mosangpot sa sala 
og sa lihok nga unodnon. Kon kita mo komit 
sa lihok nga tawhanon, mahilayo gyod 
sa kaluwasan (Galacia 5:19-21). Ato lang 
maangkon ang bunga sa kinabuhing dayon 
kon kita mosunod sa Espiritu Santo (Galacia 
6:8).

2. Gugma, ang unang bunga sa 
Espiritu Santo

Ang katawhan sa kalibotan nga wala 
motoo sa Dios perming mogamit sa pulong 
‘gugma’. Apan ang gugma sa kalibotanhong 
tawo mao ang gugmang unodnon nga 
mawala og mausab. Apan ang gugma nga 
gikan sa Dios mao ang espirituwal nga 
gugma kini tinuod og dili mausab. 

Paghimo sa Dios ni Adan, Iya kining 
gihatagan sa espirituwal nga gugma. Apan 
ang espiritu ni Adan namatay tungod kay 
kini nisupak sa Pulong sa Dios. Sugod ato, 
ang gugma sa katawhan nausab ngadto sa 
unodnon o tawhanong gugma.

Milabay ang daghang katuigan, og karon 
lisod na kitang makakita og tinuod nga 

espirituwal nga gugma. Daghang tawo mo 
asoy sa ilang gugma. Apan ang ilang gugma 
mausab sa paglabay sa panahon. Ang naa 
nila unodnong gugma nga nagtinguha lang 
sa kaugalingong binipisyo.

Kini mao ang gugma sa asawa og bana. 
Sa sinugdanan, moingon silang mag 
hinigugmaay hangtod sa kahangtoran og 
dili buot nga magkalagyo sila. Sa una, ilang 
sulayan pag sunod kon unsa ang gusto sa 
ilang paris, apan kon ang ilang paris dili 
na gani mo sunod sa ilang gusto, ila kining 
lisod lisoron. Karon ang panag bulag uso 
kaayo. Og magminyo sa uban. Og moingon 
nasad nga ila kining tinuod nga gihigugma.

Mao sad ang gugma sa anak og ginikanan. 
Tungod kay ang kalibotan nagkadaotan, 
kuli kitang makakita og ginikanan nga 
mo sakripisyo sa ilang kinabuhi, tungod 
og alang sa ilang mga anak. Kon dili sila 
makakuha og binipisyo, ang ginikanan o 
anak magbaton nalang og kasilag.

Mao sad ang gugma sa igsoon o higala. 
Kon ang pabor naa nila og magka tukma 
ang opinyon, ang gugma magpadayon. Apan 
kon ang kondisyon naay kausaban, ang 
gugma mausab sad. Kini nagpasabot nga ila 
lang gitinguha nga makadawat. Kining tanan 
unodnong gugma. 

Unya unsa man diay ang espirituwal 
nga gugma? Atong makita ang tinuod nga 
gugma sa 1 Corinto 13. Kini mao ang tinuod 
nga gugma nga buot sa Dios nga atong 
maangkon.

Ang gugma nga usa sa bunga sa Espiritu 
maoy pinaka labaw sa tanan, anaa sa 1 
Corinto 13. Kini mao ang gugma nga 
mo lukup sa sakripisyal nga gugma, kini 
gugmang takus sa paghatag bisan sa 
iyang kinabuhi. Kini mao ang gugma nga 
makahatag sa iyang kinabuhi para sa Dios, 
para sa Iyang gingharian og pagka matarong. 
Ang pinaka lawum nga gugma mao ang 
gugmang mohatag sa iyang kinabuhi bisan 
ngadto sa iyang kaaway.

3. Aron maka angkon sa bunga sa 
gugma

Ang Dios maoy unang nihatag nato sa 
gugma. Ang atong Ginoo ni higugma nato 
bisan sa punto nga ang Iyang kinabuhi 
ihatag nato bisan kita nagpakasala pa. Kon 
kita nasayod ining gugmaha dili lang isip 
kahibalo apan kon atong hunahunaon pag 
ayo kon unsa ang klase sa gugma sa Dios 
ngari nato, kita tinuod usab nga mahigugma 
Niya.

Kon naa tay tinuod nga paghigugma sa 
Dios, ang atong gugma og pagsalig sa Dios 
dili mausab bisan unsa pa ang sitwasyon. 
Mao sad ngadto sa ubang kalag. Atong 
higugmaon ang ubang kalag sa tinuod nga 

gugma kon kita naay tinuod nga gugma sa 
Dios (1 Juan 3:16).

Dili ta magtinguha alang ra sa atong 
binipisyo.  Dil i  ta  magtinguha nga 
makadawat og balos bisan pag atong ihatag 
ang tanan nga naa nato. Apan kining klaseha 
sa gugma motubo diha nimo kon imong 
palayason ang pagkatawhanon.

Sa Biblya, atong makita og unsang klase 
sa gugma ang gipalambo sa mga patriarka. 
Si Moises buot moluwas sa mga Israelita, 
bisan pag mapapas ang iyang ngalan sa 
listahan sa kinabuhi (Exodo 32:32). Si 
Apostol Pablo niingon sa Roma 9:3, “Tungod 
og alang sa akong mga kaigsoonan, mahimo 
nga tunglohon ako sa Dios og mahimulag 
kang Kristo.” Sa dihang gibato si Stephen 
siya mituaw, “Ginoo, ayaw sila pakasad-a sa 
ilang gibuhat” (Buhat 7:60).

Unsa ang klase sa gugma nga naa nimo? 
Unsa kadako ang imong gugma sa Dios, 
sa Ginoo og sa imong kaigsoonana diha ni 
Kristo? Kaniadto niingon ko ninyo, “Kon 
makaluwas ako og usa kalibong katawhan, 
andam kong ma impeyerno isip puli nila.” 
Kahibaw kaayo ko og unsa ang impeyerno. 
Apan kung mahimo kong moluwas sa kalag 
nga paingon ngadto, ako kining buhaton.

Sama nga si Hesus nagpakamatay alang 
nato, makahimo ko sa paghatag sa akong 
kinabuhi. Dili sa sulti lang. Akong gihatag 
ang akong kinabuhi og tanang kusog para 
nila matag adlaw aron sila magiyahan sa 
kaluwasan tungod kay gihigugma nako 
sila labaw pa sa akong kinabuhi. Akong 
gihunahuna ang pagwali sa ebanghelyo sa 
daghang lugar; Unsaon nako nga daghang 
kalag ang motoo sa Dios pinaagi sa 
pagpakita sa dakong gahom; Unsaon nako 
nga sila makasabot nga ang kalibotan walay 
pulos og aron sila makaangkon sa langitnong 
puloy-anan.

Unsa kadako ang gugma sa Dios, nga 
kinsa nihatag sa Iyang bugtong Anak, nga 
nahipatik diha sa imong dughan? Kon ikaw 
puno anang gugmaha, mahigugma sad ka sa 
Dios. Imong tinuod nga higugmaon ang mga 
kalag.

Mga kaigsoonana ko diha ni Kristo, 
giawhag ko kamo isip mga anak sa Dios 
nga palayasa ninyo ang unodnong gugma 
nga nangita lang sa kaugalingong binipisyo, 
nagtinguha nga naay balos nga madawat, 
og gugmang mausab. Hinuon, patuboa ang 
espirituwal nga gugma, nga maoy tinuod og 
makahimo sa pag sakripisyo.

Ako mag ampo sa ngalan sa Ginoo nga 
sa imong pagbuhat ini, imong maabot ang 
dughan sa Ginoo og ang hingpit nga gugma, 
makasulod ka sa New Jerusalem, og makig 
ambit sa gugma sa Dios sa walay kataposan.

Bunga sa Gugma

“Apan ang Espiritu naghatag 
sa gugma, kalipay, kalinaw, 
pailob, kaluoy, kaayo, pagka 

maminatud-on, pagka 
mapaubsanon, og pagka 

mapugnganon sa kaugalingon. 
Kining mga butanga wala 

mahisupak sa bisan unsang 
balaod.” (Galacia 5:22-23)

Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee

●●●
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Managlahi ang kultura sa atong pamatasan 
sama sa pag pangatahoran, sinultian, og 
sa pagkaon. Tungod kay kita nagkat-on sa 
Pulong sa Dios og nag praktis niini, naa nato 
ang pamatasan sa Ginoo og dili magbinati. 
Ang pagkabati hinungdan kini sa walay 
paghunahuna sa uban.

Kon tinuod tang nahigugma sa Dios, dili ta 
magbinastos sa ubang tawo (1 Juan 4:20). Kon 
kita magbinastos sa tawo nga makita, dili ta 
makaingon nga kita nahigugma sa Dios nga 
dili makita. Kasagaran, kon mangita ta sa atong 
binipisyo sa dili paghunahuna sa posisyon sa 
uban, naa tay daghan nga mabuhat nga bati. 

Og kini makadaot sa dughan sa ubang tawo og 
gani makahatag pa og kadaot pinansyal.

Pananglitan, kon mo estorya ta sa fon, naa 
tay insaktong pamatasan nga batonan. Kon 
manawag ta nga gabii na o moestorya og dugay 
sa tawo nga bisi, nakahatag ta og kasamok sa 
tawo. Ang pagpakigkita og dugay o moabot 
kalang og kalit sa balay ni bisan kinsa, kini 
eksampol sa walay pagtahod.

Kon kita dili matinahuron og magpakita lang 
og respito sa opisyal nga okasyon, pagpakita 
ra kana. Ang mga anak sa Dios naa gyoy 
pamalaod og order ining kalibotana nga dili 
magbinati.

Magbantay ta nga matinahuron bisan ngadto 
sa mga tawo nga atong suod. Kay usahay 
tungod kay atong suod nga pamilya kompyansa 
nalang og dili makabantay nga naka estorya ta 
og mga pulong o nakabuhat og dili maayo nga 
nakasakit sa ilang balatian o naka insulto diay. 
Atong usbon ang atong mga pulong og lihok 
og magsulay sa maayo. Unya atong maabot 
ang dughan sa espiritu.

Atong kab-oton ang hingpit nga gugma para 
sa Dios og silbihan ang tanan sama sa atong 
pagsilbi sa Ginoo. Og mahimo tang bililhon 
nga tawo nga ilhon sa Dios Trinidad, mga 
anghel og uban pang mga anak Niya sa Langit.

Kon mamundo ta og bati nga lihok, atong 
gitukod ang paril sa sala ngadto sa Dios. 
Kon naay nakauwang nato og sa Dios, dili 
ta ma protektahan sa mga sakit o aksidente 
og mahimo pa tang mag atubang og mga 
problema. Apan kon naay tay maayong 
pamatasan sa pag samba og pag ampo, atong 
masulbad ang daghang problema.

Ang pagka walay batasan panahon sa 
pagsimba og pag ampo

Ang pagkatulog panahon sa tingsimba maoy 
usa sa pagka walay batasan atubangan sa Dios. 
Ang pagduka atol sa simba sama nga nagduka 
atubangan sa Dios mismo. Unya ang atong 
pag ampo dili dawaton sa Dios og dili Niya 
paminawon.

Ang pag gamit og cellphone panahon 
sa simba, pagkaon og bubble gum, og ang 
pagtugot sa mga bata nga magdagan dagan atol 
sa tingsimba mga buhat nga dili maayo ngadto 
sa Dios. Apil na ang pag estorya sa tapad og 
ang pag latagaw sa hunahuna dili sad maayong 
pamatasan.

Kining lihoka nagpakita nga ang nisimba 
kuwang sa kaikag og ang dughan walay 
kahadlok sa Ginoo. Kining mga buhata 
makadaot sa ubang kaigsoonan diha sa worship 
service, ang nagbuhat ini wala say insaktong 
pamatasan ngadto nila.

Apil na ini ang pagbiya sa santuwaryo bisan 

wala pa nahuman ang serbisyo. Kinahanglan 
nga kita maghalad sa insakto og tibuok nga 
pagsimba gikan sa sinugdanan hangtod sa 
kataposan pinasubay sa pormal nga pamaagi. 
Og dili gyod ta magpadugay sa serbisyo. 
Nindot sad nga pamaagi kon kita mosayo aron 
maka pangandam sa serbisyo.

Ang pag ampo maoy pakig estorya sa 
Dios. Ang pagdayeg maoy huni sa pag ampo 
nga diin kita naghatag og kahumot sa atong 
dughan ngadto sa Dios. Kon kita madugay 
sa walay klaro nga rason, og kon magsigi og 
balhin atol sa pag ampo bisan dili kinahanglan, 
o magpataka og ampo og balik balik o 
maglatagaw ang hunahuna, kini usab walay 
maayong pamatasan atubangan sa Dios.

Wala say batasan ang pag pangablit o 
pagdistorbo sa tawo nga nag ampo. Bisan kita 
nag ampo, unya moabli sa mata og mohunong 
sa pag ampo tungod kay naay nanawag nato, 
kini wala say pamatasan.

Kasagaran, dili sakto ang pag simba kon dili 
mag ilis o mag sul-ob sa uniporme sa trabaho. 
Hinuon naay kalainan, sa Miyerkules nga 
serbisyo o sa Friday All-night Service, kay ang 
uban gikan pa sa ilang trabaho.

Og bisan dili magtotoo maghunahuna nga 
dili maayo ang manigarelyo o moinom kon 
sila mo simba. Bisan bag-o kapang magtotoo, 
maayo gyod nga magbaton og maayong 
pamatasan atubangan sa Dios pinaagi sa 

pagsulay pagpaningkamot sa pag palayas sa 
mga daang kinaiya.

Walay pamatasan sa Santuwaryo og sa 
Balaang mga Butang

Ang santuwaryo dili lang sa lugar nga 
atong simbahan. Ang kinatibuk-ang utlanan 
sa simbahan apil sa hawanan og sa tanang 
pasilidad. Kon unsa gibag-on ang atong gugma 
para sa Dios, mao usab ang atong gitinguha 
para sa templo sa Dios, mao nga, dili gyod ta 
magbinati sa simbahan. Ang tanang butang nga 
naay kalabotan sa Dios ato gyong alimahan isip 
bililhon, sama sa atong paglihok atubangan sa 
Dios.

Unsa may atong buhaton kon kita makakita 
nga naay mamaligya sa santuwaryo og 
naghugawhugaw sa balaang templo? Sa dihang 
nakita ni Hesus ang mga tawong namaligya 
diha sa Templo, Iya kining gibadlong og 
gipapahawa (Mateo 21:13).

Dil i  ta  masuko og mangaway,  o mag 
estoryag kalibotanhong kalipay o negosyo sa 
santuwaryo. Mao ra sad ni sa dili nato pag 
alima sa mga balaang butang sa Dios diha sa 
simbahan, o makabuak, makaguba o pag usik 
usik. Kon naa ta sa simbahan, magbantay gyod 
ta bisan sa gamay nga masulti o lihok, og ato 
gyod ning balaanon og hingpiton. Ingon sad ini 
ang atong pagdala sa mga balaang butang sa 
simbahan.

“Kon Naay Tinuod nga Gugma, 
Makahimo ba ta sa Pagbinati?”

Ang lihok og pagsulti sa walay pagtahud maka pahiubos sa uban og dili makaayo. Kon tinuod nahigugma 
sa uban, imo gyong hunahunaon nga mas maayo sila kay kanimo og imo silang ayohon isip bililhong mga 
kalag. Aron dili ka magbinati ngadto nila. Karon atong susihon giunsa nato pagpatubo ang espirituwal nga 
gugma diha sa atong dughan.

Duha ka eksampol sa Lihok nga Bati Atubangan sa Dios

Walay Batasan ngadto sa Ubang Tawo
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Naminyo ko niadtong 2003 og 
human sa duha katuig ang akong 
asawa ni mabdos. Apan ang doktor 
niingon nga siya magpa ‘abort’ 
kay naa man siyay problema sa 
thyroid. Ang babaye nga naay 
taas og ubos nga thyroid hormone 
lagmit dili manamkon. Og bisan 
paman siya mo mabdos, kasagaran 
ang bata ianak nga ‘premature’ o 
kon dili makuhaan. Naa pa siyay 
daghan nga mga problema sama 
sa walay gana mokaon, kapoy, 
dili baskog og nag kaubos ang red 
blood cells. Wala mi kapaingnan 
apan nagpakuha siya.

Apan gusto gihapon namong 
makaanak og niadto sa hospital 
a r o n  m a n g i t a g  p a a g i  n g a 
makaanak. Apan ang resulta labaw 
nga nakapa dismaya namo kay 
nakita nga ang fallopian tube sa 
akong asawa barado.

Pag 2007, naa siyay medical 
treatment sobra sa 1 katuig apan 
walay kausaban. Niadto mi sa mga 
tambalan og niadtong mahibalo 
sa magic. Nangita gyod mi og paagi nigamit pa gani 
og Indian traditional medicine. Nag ampo mi sa 
Hindu temples. Apan ang tanan walay pulus. Walay 
paglaom.

Pag 2003, niadto mi sa doktor nga iladong maayo sa 
test tube baby. Apan human sa 6 kaadlaw, ang akong 
asawa nisuka, nagdugo, og nakuhaan napod. 

Samtang among na dungog ang mahitungod ni Dr. 
Jaerock Lee og sa iyang simbahan, Manmin Central 
Church sa South Korea. Disyembre 2013, nisugod ko og 
apil sa Delhi Manmin Church. Si Pastor John Kim nag 

ampo sa among problema og ni awhag nga magsunod 
sa Sabbath og maghatag sa ikapulo.

Gihatagan sad mi niya og libro ni Dr. Lee Ang 
Mensahe sa Krus. Pinaagi sa libro among nakat onan 
nga ang Dios ra gyod ang tinuod nga Bathala og ato 
lang maangkon ang kaluwasan pinaagi ra ni Hesu 
Kristo. Among gisunod ang kabubut-on sa Dios. 
Nagtamod sa Sabbath, naghatag sa ikapulo, nag ampo 
ubos sa gitinguha sa among dughan samtang nag inom 
sa Muan Sweet Water uban ang pagtoo.

Nagpadala mi og litrato ngadto ni Dr. Lee og 

nihangyo nga magpa ampo. Hulyo 
2014, among nadawat ang iyang 
pag ampo atol sa Friday All night 
Service.

Gipanglabay sa akong asawa ang 
tanan niyang tambal. Among gibasa 
ang iyang libro nga The Measure 
of Faith og Ang Mensahe sa Krus 
og labawng matinguhaong nag 
ampo ngadto sa Dios. Human sa usa 
kabulan nakabati og sakit ang akong 
asawa og niadto mi sa hospital. Ang 
doktor niingon nga mag pregnancy 
test. Nakita nga positibo siya. 
Halleluyah!

Dugay na mi nag antos sa pagka 
dili manganak. Ang akong asawa 
og ako niluhod og naghilak sa pag 
pasalamat ngadto sa Dios. Dugang 
pa, ang thyroid sa akong asawa 
normal na ang lebel sa hormone.

Sa iyang pag mabdos,  ang 
umbilical cord nilikus sa liog sa bata, 
dilikado kaayo sa Down’s syndrome, 
og dako kaayo ang chansa nga ang 
bata makaangkon og neural tube 
defect. Apan wala mi mabalaka 

tungod kay ang Dios nihatag aning bataa pinaagi sa 
pag ampo ni Dr. Lee. Pag Disyembre 2014, nakadawat 
nasad mi sa iyang pag ampo pinaagi sa GCN.

Abril 2015, ang akong asawa nanganak sa 
batang babaye, og silang duha himsog. Gamhanan 
og kahibulongang lihok sa gahom nga ang Dios 
Magbubuhat ra ang makahimo.

Among pasalamatan og himayaon ang buhi nga Dios 
og amo sad ipaabot ang pasalamat ngadto ni Senyor 
Pastor nga nigiya namo aron makadawat sa tubag 
pinaagi sa gahom.

“Pinaagi sa Gahom sa Dios 
Nakaanak mi, Sulod sa 12 Katuig 

nga Wala gyod Manganak”

Brother Promod Kumar uban sa iyang asawa (41 anyos) og bililhong anak, 
Delhi Manmin Church, India

Lima katuig nang milabay 
nag antos ko sa herniated 
lumbar  d i sc .  Ang  sak i t 
nagsugod sa akong tuo nga 
bitiis padong sa bat-ang. Sakit 
kaayo kung mo bangon ko sa 
higdaanan og labi na gyod og 
mosaka ko sa hagdanan.

Bisan pag moinom ko og 
tambal, dili mawala ang sakit. 
Nakadawat ko og physical 
therapy og injection sa spinal. 

Makatabang lang og kadiyot.
Pag Agosto 2013, dili na nako makaya ang sakit, 

nagpa MRI scan ko sa hospital. Ang resulta nagpakita 
nga L4 og L5 nay herniated og ni epekto sa mga 
ugat ugat. Ang doktor niingon nga operahan ko. 
Apan, mahal ra kaayo para nako og nahadlok ko kay 
mahimo ni mobalik human sa operasyon.

Unya ang akong umagad si Deaconesa Manchang 
Lee niingon, “Ma! Maayo ka kon mo simba ka sa 

among simbahan.”
Pag Pebrero 2014, malipayon kong nikuyog niya 

sa Manmin Central Church. Naka dungog ko sa 
daghang panghimatuud sa mga tawong naayo sa 
ilang mga sakit pinaagi ni Senyor Pastor Dr. Jaerock 
Lee. Nakabaton ko og pagtoo.

Agosto 2015, nitambong ko sa Manmin Summer 
Retreat. Atol sa Divine Healing Meeting, nakadawat 
ko sa pag ampo ni Dr. Lee para sa mga masakiton. 
Og ang akong sakit nawala! Sa ika-3 adlaw sa retret, 
niapil ko sa Chinese Parish’s meeting ni Rev. Soojin 
Lee.

Pag dala niya sa pagdayeg, nakalukso ko sa 
pagdayeg sa Dios sa tumang kalipay. Sa dihang siya 
nag ampo para namo gamit ang panyo sa gahom 
(Buhat 19:11-12), kompleto kong naayo og nakasaka 
kanaog sa hagdanan nga walay sakit nga nabati. 
Halleluyah!

Akong pasalamatan ang Dios nga nipanalangin 
sa tawo nga sama nako nga huyang og pagtoo, aron 
maayo og mabuhi sa himsog nga kinabuhi.

Human sa pag ampo, naayo ang iyang 
L4 og L5 herniated disc nga niapekto 
sa iyang mga ugat ugat

“Naayo ko sa Herniated Lumbar 
Disc. Mura ko og Naglupad!”

Sister Chunhwan Choi,  
67 anyos, South Korea Korea


