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Ang Gamhanang Lihok Nipakalma sa Unos

Nakita sa Lainlaing Press Media
Lakip na sa The Washington Post!

Si Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee 
nakaila sa buhing Dios human sa 7 
katuig nga pag antos sa mga sakit. Sa 
dihang iyang nailhan ang Dios, naayo 
siya sa iyang tanang sakit og gitawag 
siya sa Dios sa pagka pastor. Pag 1982 
iyang gitukod ang Manmin Church, 
og pinaagi sa iyang pag ampo og 
pag puasa, ang simbahan nagpakita 
sa daghang ilhanan, kahibulongan, 
og gamhanang lihok og karon ang 
simbahan mega-sized church na. Si 
Dr. Lee naghimo og mga krusada nga 
gitambongan sa gatosan og liboan 
ka mga tawo o minilyon pa gani sa 
lainlaing nasod lakip sa U.S., Russia, 
India, Pakistan, og Kenya.

P i n a a g i  s a  iy a ng  p a g- a m p o, 
daghang naayo bisan sa terminal nga 
sakit sama sa AIDS, og hanap nga 
panan-aw. Ang bakol nakalakaw og 
niambak, ang bungol nakaduggog, 
a n g  b a b a y e n g  d i l i  m a n g a n a k 
nakabaton og anak. Ang pag ampo 

mipaulan sa mga dapit nga naghulaw 
og naka pahunong usab sa ulan. Ang 
maong lihok sa Espiritu Santo nga 
nakita pinaagi sa iyang pag ampo 
nahibaw-an sa mga tawo t ibuok 
kalibotan, og daghang nagpadala sa 
ilang mga prayer requests kon sila 
mag atubang og mga kalamidad.

Sayo sa Septembre 2017, daghang 
tawo sa U.S. ang nangalisang sa 
kabangis sa dakong bagyo ‘Irma’ nga 
naghagunos ngadto sa southeastern 
part sa nasod. Aron makalikay sa 
dakong katalagman, mga pastor sa 
U.S. mipadala og prayer requests 
ngadto ni Dr. Jaerock Lee. Human sa 
iyang pag ampo, ang bagyong ‘Irma’ 
niusab sa iyang agianan, nihinay 
og nahanaw. Sa kataposan ang U.S. 
nakalikay sa katalagman. Bisan sa 
wala pa ning hitaboa sa bagyong 
Irma, ang mga Amerikanong pastor 
og magtotoo naka eksperyensya na sa 
kahibulongang lihok sa makadaghan. 

Oktobre 2016, Bagyong Matthew 
mihinay sulod lang sa usa kaadlaw 
human sa pag ampo ni Dr. Lee. 
Bagyong Joaquin sa 2015, Irene sa 
2011, og Gustav sa 2008 nihinay og 
walay negatibong epekto ngadto nila 
tungod sa iyang pag-ampo.

K i n i ng  maong  l i hok  sa  Dios 
mahitungod sa bagyong Irma nasibya 
sa The Washington Post niadtong 
Oktobre 6. Giulohan og “Hurricane 
Irma nahanaw pinaagi sa pag-ampo sa 
Koreanong pastor Dr. Jaerock Lee.”

Ang The Washington Post  usa 
sa mga nanag-unang mantalaan sa 
Amerika, uban sa The New York 
Times, og The Wall Street Journal.

Gi-report nga ang Bagyong Irma, 
pinaka bangis nga bagyo nga miabot 
sa Atlantic Ocean, kini gidahom 
nga mohatag og dakong kadaot apan 
napahinay og nakay-ag lamang 
human sa pag-ampo ni Dr. Lee, nga 
giingong ‘ang pastor sa gahom’, nga 

ni ampo tungod sa hangyo sa mga 
pastor sa U.S.

A ng pag mant a la  i nubanan sa 
p a ng h i m a t u u d  n i  D r.  M i k h a i l 
Morgul is ,  Founder sa Spi r it ual 
Diplomacy nga nanimuyo sa Florida. 
Ang lihok ni Dr. Lee nga mipalayas 
sa katalagman sa DR Congo na report 
sad parti sa interbyo ni Sebastian 
Impeto, Leader sa Christian Party 
sa DR Congo, nga niingon, “Pag 
2014, ang Ebola virus ni grabi sa 
among nasod. Nipadala ko og prayer 
requests ngadto ni Dr. Jaerock Lee, 
og pinaagi sa iyang matoohong pag 
ampo, nihunong ang kamatay og mga 
biktima.”

Ang pagmantala gi report sa Assist 
News Service sa Amerika (www.
assistnews.net); Christian Telegraph 
(www.christiantelegraph.com), ang 
nag unang media sa Canada; KNS 
News (www.knstv); The Christian 
Press; og uban pang magsisibya.
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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_“The Message of the Cross” (15)2

Si Hesus nag antos sa paglansang 
sa krus diha sa probidensya sa Dios 
nga buot moluwas sa katawhan, nga 
nahimong mga makasasala. Karon, unsa 
may anaang probidensya sa paglansang 
ni Hesus diha sa iyang kamot og tiil?

1. Ang Rason Nganong Gilansang 
ang Kamot og Tiil ni Hesus

K a s a g a r a n  s a  s i l o t  d a l i  r a n g 
mahuman nga ang lawas dili kaayo 
grabing makabaton og sakit. Apan ang 
paglansang sa krus mopahamtang sa 
grabing kasakit sa taas nga panahon. 
Kon ang mga kamot og tiil sa tawo 
ilansang sa krus og ipabarog ang 
krus sa yuta, ang iyang tanang gibug-
aton moduot kaniya ilabi na sa parti 
sa iyang lawas nga maoy gidukdukan 
sa lansang kini makabati sa tumang 
kasakit. Gani ang mga naglansang niya 
wala molansang sa parti sa iyang lawas 
nga diin dali siya mamatay, mao nga 
nagdugo pa siya pag-ayo og nahiagom 
sa tumang kasakit og nag-antos bisan sa 
iyang kataposang gininhawa.

Unsa  may  r a son  nga  s i  Hesus 
kinahanglan ilansang sa iyang kamot og 
tiil? Kini aron pagluwas sa katawhan 
sa tanang sala nga ilang nabuhat og 
nabuhat pinaagi sa ilang kamot og tiil.

Marcos 9:43-45 mabasa, “Kon ang 
usa nimo ka kamot makaangin kanimo 
sa pagpakasala, putla kini! Mas maayo 
pa kanimo nga mosulod sa kinabuhi nga 
usa ray kamot kay sa duha ang imong 
kamot apan mahiadto ka sa impirno diin 
ang kalayo walay pagkapalong. Kon 

ang usa nimo katiil maoy makaangin 
kanimo sa pagpakasala, putla usab kini! 
Mas maayo pa kanimo nga mosulod sa 
kinabuhi nga usa ray tiil kay sa duha 
ang imong tiil apan itambog ka sa 
impirno.” Ang putli nga Hesus nilukat 
nato sa atong mga sala nga nabuhat 
pinaagi sa atong kamot og tiil pinaagi 
sa pagpalansang niya sa Iyang kamot og 
till og pagdugo hangtod sa kamatayon.

Mao nga, katong modawat ni Hesus 
isip iyang Manluluwas makadawat sa 
kapasayloan og dili na kinahanglan 
putlon ang iyang kamot og tiil kon siya 
maghinulsol og gani makalingkawas 
sa tanan niyang sala pinaagi sa Espiritu 
Santo. Aron kita mapasaylo sa atong 
mga sala og aron dili mahiagom sa 
kalayo sa Impirno, si Hesus nahiagom sa 
brutal nga pag-antos didto sa krus.

Apan, sa mga nipahayag sa ilang 
pagtoo ni Hesus og nisugid sa ilang 
pagbasol sa mga sala, daghan gihapon 
nila ang nagpakabuhi taliwala sa kasal-
anan. 1 Juan 1:6 nag ingon nato, “Kon 
moingon kita nga nahiusa na kita sa 
Dios apan nagpuyo diay gihapon sa 
kangitngit,  namakak kita og wala 
magkinabuhi sumala sa kamatuuran.” 
Kon tinood ka nitoo nga si Hesus 
gilansang sa Iyang kamot og tiil og nag-
antos sa krus tungod sa imong mga sala, 
dili kana magpakasala pa pag usab.

 
2. Magpuyo diha sa Kahayag aron 

makalingkawas sa Tunglo sa Balaod
Ang putli nga Hesus gitunglo isip 

puli kanato pinaagi sa iyang kamatayon 
didto sa krus, og kita nga mitoo niini 
napasaylo sa tanan tang kasal-anan og 
nakalingkawas sa tunglo sa balaod. 
Katong nitoo og nidawat ni Hesus nga 
iyang Manluluwas makalingkawas sa 
mga sakit, kadaot, kalisdanan, og sa 
tanang klase sa katalagman.

Mao nga, ang mga anak sa Dios 
nga nidawat sa Ginoo og nagpakabuhi 
s a  P u l o n g  s a  D i o s  b i n a n t a y a n 
kanunay Niya. Kon moabot ang mga 
kalisdanan og pagsulay bisan pa sila 
og nagpakabuhi sa Pulong sa Dios, 
kining maong mga kagul-anan gituyo 
alang sa mga panalangin. Santiago 1:12, 
“Bulahan ang tawong mobarog taliwala 
sa mga pagtintal kay sa iyang pagdaog 
makadawat siya sa kinabuhi, ang ganti 
nga gisaad sa Dios alang niadtong 
mga nahigugma kaniya.” Sa giingon, 
ang paglabang sa mga pagsulay uban 
ang pasalamat modala nato ngadto sa 

panalangin pisikal og espirituwal.
Unsa may imong buhaton kon ang 

mga pagsulay og pag antos moabot 
k a n i m o  t u g o d  k a y  n a p a k y a s  k a 
pagpakabuhi sa Pulong sa Dios? Kini 
panahon nga maghinulsol ka dayon og 
magbag-o. Kay kon imo nang na lumpag 
ang pader sa sala og nag-ampo nga may 
pagtoo, ang mga pagsulay og pag antos 
walay kapaingnan apan sa pagbiya diha 
nimo. Sa ubang hitabo, naay kalisdanan 
nga imong giatubang dili tungod sa 
imong sala apan pinaagi sa aksidente 
lamang. Bisan ining mga panahona, 
ang Dios magapamuhat basi sa imong 
pagtoo kon ikaw mosalig Niya. Sa pagka 
tinunglo ni Hesus sa krus, ang tanan 
mahimong mapasaylo sa iyang mga sala 
pinaagi sa pagtoo og makalingkawas sa 
tunglo sa balaod.

Nagpasabot ba kini nga sa atong 
pag  i ngon ,  “Ginoo  n i t oo  Ako!” 
makagarantiya sa atong kapasayloan? 
Giingon sa Bibliya sa 1 Juan 1:7, “Apan 
kon magpuyo kita sa kahayag, ingon nga 
ang Dios anaa sa kahayag, magkahiusa 
kita og ang dugo ni Hesus nga iyang 
anak maghugas sa tanan tang kasal-
anan,” ang kapasayloan sa atong mga 
sala mahimo lamang kon kita ‘magpuyo 
diha sa Kahayag.’ Walay nahisulat sa 
Bibliya nga kita makadawat gihapon sa 
kaluwasan bisan nagpakasala.

Si Hesus miingon sa Mateo 7:21, 
“Dili ang tanan nga magtawag kanakog 
‘Ginoo, Ginoo,’ makasulod sa gingharian 
sa langit kondili kato lang nagtuman sa 
kabubut-on sa akong amahan nga atua 
sa langit.” Ang maong kapasayloan 
mahimo og ang hingpit nga kaluwasa 
matuman lamang kon kita modawat 
ni  Hesus isip atong Manluluwas, 
maghinulsol sa sala, og maningkamot 
nga dili na makasala pa pag usab, og 
magpakabuhi diha sa Kahayag.

3. Ang Kalahian diha sa Biblikal 
nga Pahayag kon unsa ang Gisulti 
sa Duha ka Tulisan

Sa dihang gilansang si Hesus, daghang 
tawo ang nipundok og nanginsulto 
og nagbugalbugal ni Hesus. Sa matag 
kilid Niya dihay duha ka tulisan nga 
gilansang sad. Ato kining mabasa sa 
Mateo 27:44, “Og bisan ang mga tulisan 
nga gilansang uban kaniya mibiaybiay 
usab kaniya.” Og sa Lucas 23:39-43, 
atong makita ang usa sa tulisan nga 
“nagtamay og nagpataka og estorya” ni 
Hesus og ang usa ka tulisan “mibadlong 

niya.”
Unsaon man pagpasabot sa kalahian 

nga nahisulat? Kini parti sa lihok sa 
Dios aron ang mga magbabasa sa 
umaabot makakuha og klarong imahe sa 
maong hitabo. Pagbutang diha sa imong 
hunahuna: naay tulo ka krus nagbarog 
sa Golgota, daghang tawo nagpundok 
aron maka saksi sa maong silot. Naay 
mga sundalong Romanhon nakapalibot 
nanagdala og mga hinagiban.

Ubos sa maong kagubot nga hitabo, 
ang tawong nagbarog dapit sa usa ka 
tulisan makadunggog og klaro og unsa 
ang gisulti sa tulisan nga naa duol niya, 
apan dili makadunggog og klaro unsa 
ang gisulti sa pikas tulisan. Sa laktod 
pagka estorya, ang nagbasol nga tulisan 
nga nibadlong sa usa ka tulisan nga 
nanginsulto ni Hesus murag sama nga 
ang iyang gibalong si Hesus. Apan, ang 
tawong nagbarog duol sa nagbasol nga 
tulisan nga naa sa kilid ni Hesus naka 
dunggog og klaro sa mga gisulti sa duha 
ka tulisan og ni Hesus og nisulat sa 
saktong pagsulat sa hitabo. 

O  t i n u o d  n g a  a n g  l a b a w ’ n g 
makagagahom nga Dios makahimo sa 
pagpahibalo sa tagsulat sa Bibliya sa 
tanang detalye sa hitabo. Apan pinaagi 
sa pagtugot  sa maong kahimoan, 
gihimo kining posible sa Dios alang 
adtong mobasa sa Bibliya pinaagi sa 
insperasyon sa Espiritu Santo aron 
makakuha og klarong hulagway sa 
pag lansang sa atong Ginoo, nga 
samang nagtan-aw og salida sa dako og 
kompleto nga sinihan.

Mao nga, kon magbasa ta sa Bibliya 
unya naay parti nga dili motakdo sa 
pamaagi sa atong hunahuna, dili kita 
mohusga pinaagi sa atong tawhanong 
hunahuna og basihan, ato unang sabton 
ang espirituwal nga pasabot pinaagi sa 
giya sa Espiritu Santo. 

Mahal nga kaigsoonan diha ni Kristo, 
karon nga imo nang nahibaloan ang 
rason sa pagpalansang ni Hesus sa Iyang 
kamot og tiil, imo na gyod madawat ang 
kapasayloan sa imong mga sala pinaagi 
sa pagtoo niini. Ako mag ampo sa ngalan 
sa Ginoo nga ang imong mga kamot og 
till maayong mensahero aron mapakatag 
ang gugma sa atong Manluluwas, og 
imong masabtan ang mga Pulong sa 
Dios pinaagi sa insperasyon sa Espiritu 
Santo, og maglipay sa tanang awtoridad 
og grasya diin ikaw angayan isip anak sa 
Dios.

Ang Rason Nganong Gilansang 
si Hesus sa Iyang Kamot og Tiil

“Gani gisamaran siya 
tungod sa atong mga sala; 

napangos siya tungod 
sa atong pagkadaotan; 

giantos niya ang kastigo nga 
maoy nakaluwas kanato 
og pinaagi sa iyang mga 

labod nangaayo kita” 
(Isaias 53:5).

Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee

●●●
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Rev. Dr. Martin Francisco Alvarez
■ Rector sa Southern Cone 
      sa Latin University sa Teyolohiya
■ Presidente sa Pastor’s Association 
      sa Florencio Varela
■ Honorary consul sa Republic 
      sa Burundi sa Argentina
■ Miyembro sa Organizing Committee 
      ni Dr. Jaerock Lee’s Revival Meeting 
      tuig 1996 og 1997

“Nahimamat nasad Nako pag usab si 
Dr. Jaerock Lee human sa 21 Katuig!
Siya malumo og maayo kaayo, 
og nagkadako ang iyang gahom”

◈ Unsa may imong gibati  ining 
i m o n g  u n a n g  p a g b i s i t a  d i n h i  s a 
Manmin Central Church? 

Ako lipay og mapasalamaton kaayo nga 
nakauban nako pag usab si Dr. Jaerock Lee 
karon dinhi sa Manmin Central Church 
sa ika 35 anibersar yo. Nag t inguha ko 
nga makabisita ining simbahana uban sa 
dakong gugma sa milabay nga 21 katuig, 
og karon mao ang higayon nga ang dugay 
na  na kong g i t i ng u ha  na t u ma n .  Da ko 

kaayong grasya og himaya alang nako.

◈ Nakakita kana sad pag-usab ni Dr. 
Lee human sa 21 katuig. Tingale karon 
napuno ka sa emosyon.

O, kaayo. Nakita nako si Dr. Lee sa unang 
higayon niadtong 1996 sa Agrent ina. Dako 
kaayo kog pagbati nga siya espesyal nga tawo 
sa Dios. Og sugod ato 21 na katuig ang milabay. 
Ang iyang gahom nagkadako, og ang iyang 
pagpangalagad nagkalapad.

Nahimamat napod nako siya karon dinhi sa 
Korea. Samang akong nakauban ang akong 
amahan. Motan-aw siya nako og ang iyang 
gugma nga akong nabati nakatandog kaayo sa 
akong dughan samang kauban ko ang akong 
amahan og pamilya. Dili lang igo ko nga ni 
respito niya, apan akong nabati nga siya ako sad 
nga pamilya. Ang maong emosyon naka tandog 
kaayo sa akong dughan.

◈ Among nahibaw-an nga bag-o ka 
nag abli og sanga sa Manmin church sa 
Argentina.  

Samtang nangandam sa miting niadtong 1997 
sa Argentina, naghubad nako og nag edit sa mga 
libro og nag ‘proofread’ sa Balita sa Manmin 
ngadto sa Spanish. Pinaagi ini, nakaapil nako 
sa pagpangalagad sa Manmin. Nahibulong og 
napanalanginan kaayo ko.

Basi sa akong eksper yensya sa Manmin, 
akong gihimo ang unang miting ubos sa ngan sa 
Manmin Branch church sa Argentina sa niaging 
duha ka bulan. Nagplano kong magsabwag 
sa pagpangalagad sa Manmin og Pulong sa 
kinabuhi ni Dr. Lee.

◈ Isip rector sa theological seminary 
makahatag kaba sa imong komentaryo sa 
sermon ni Dr. Lee?

Ang henerasyon karon giuhaw sa matuud sa 
Dios. Daghang mini nga pastor og propeta ang 
nipatibulaag sa katawhan ining naghinapos 
nga panahon. Wala pako makadunggog og 
mga mensahe sama sa kang Dr.  Lee.  A ng 
iyang mga mensahe og libro puno sa Pulong sa 
Kinabuhi. Ang balaang ebanghelyo bililhong 
giwali nga dil i ma kompara sa progressive 
Christianity og liberal theology. Gisugilon usab 
ang atong relasyon sa Dios sa pinakasayon nga 
pagpasabot. Tino nga nag-asoy sa kabubut-on sa 

Dios, unsaon pagpakabuhi pinaagi niini og ang 
tumong sa Kristohanong kinabuhi.

R e c t o r  ko  s a  S o u t h e r n  C o n e  s a  L a t i n 
University of Theology. Ang presidente sa 
LUT Dr.  Manuel Tiger ino buot sad makig 
t a m b a y a yo n g  s a  M a n m i n  I n t e r n a t i o n a l 
Seminary. 

◈ U n s a  m a y  i m o n g  h u n a h u n a  s a 
gamhanang lihok nga nibaha sa Manmin? 

Dili ang tanan maka ampo sama sa inampoan 
ni Dr. Lee. Ang tanan mahitabo pinasubay sa 
proklamasyon sa Dios. Sama nga ang pag ampo 
ni Elijah maoy nakaabli sa pultahan sa langit og 
ang babaye nanamkon pinaagi sa propisiya ni 
Elisha. Ang Dios mitubag sa pag ampo ni Dr. 
Lee, ang tawo nga iya sa Dios.

◈ Kumusta ang imong pagbisita sa 
nahimutangan sa Muan Sweet Water?

Akong git i lawan ang tubig sa atabay nga 
wala makadawat sa pag ampo ni Dr. Lee duol 
sa atabay sa Muan Sweet Water sa Muan. Ang 
tubig dili lang parat apan pait pa gani. Apan 
ang tubig sa Muan Sweet Water nga inampoan 
ni Dr. Lee bugnaw og tami-is nga tubig. Nabati 
nako ang kanindot og na presko, samang nipauli 
sa balay human sa bisi nga adlaw og naligo.

Ako sad na eksperyensya ang espirituwal nga 
kalibotan. Naabli ang akong espirituwal nga 
mata, og nakakita og mga anghel nga dako pa 
sa kahoy’ng nagbarog tungod sa nahimutangan 
sa Muan Sweet Water. Nakakita ko og balangaw 
libot sa adlaw, mituyok ang adlaw, og naay 
kasingkasing nga imahe tunga sa adlaw. Nakita 
sad nako nga ang adlaw nabungkag nabahin 
sama sa ‘embryo’, og akong nahunahuna nga 
ang manag asawang dili manganak makabaton 
og anak, kon moinom og Muan Sweet Water. 
Sigurado ko nga kining Muan Sweet Water 
naglakip sa gahom sa Dios sa pagpamuhat pag 
usab.

Argentina Pastor’s Seminar, tuig 1996

Argentina Pastor’s Seminar og Revival Meeting, tuig 1997

Uban ni Dr. Jaerock Lee og Mayor sa Florencio Varela

Oktobre 8, ang Manmin Central Church nagsaulog sa ika-35th anibersaryo sa serbisyo og 
selebrasyon sa pagpasundayag. Daghang pastor og mga magtotoo nitambong gikan sa 
lainlaing lugar sa Korea og gikan sa 23 ka mga nasod. Usa nila gikan sa Argentina sa South 
America. Siya si Rev. Dr. Martin Francisco Alvarez nga kanhi miyembro sa Pastor’s siminar 
og Revival Meeting nga gipahigayon ni Dr. Jaerock Lee sa Argentina, 21 na katuig ang 
milabay. Niabot siya sa Korea dala ang Appreciation Plaque para sa Manmin ministry. Mao 
ni ang iyang panghimatuud. 



Panghimatuud4

Mga Sangay ng Ministeryo ng Manmin sa Pilipinas
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
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“Ang Espiritu Santo nigiya nako sa Manmin Central Church!”

Pito katuig nang milabay, nakadunggog ko nga ang 
tawong diha sa ngilit sa kamatayon naayo pinaagi sa pag 
ampo sa pastor. Nagpasabot sa pastor nga may gahom sa 
Dios. Naghunahuna ko kon kinsa siya kay naa man gud 
koy tinguha nga makapakita usab sa gahom sa Dios.

Nagtinguha gyod ko nga makahibaw mahitungod niya 
og naghunahuna nga unsa kahay nakapahimo niya nga 
makapakita sa gahom sa Dios. Ako dayong gipangita og 
nibisita sa website sa Manmin Central Church, og nahibaw 
sa ilang pagpangalagad. Naminaw ko sa mga mensahe 
ni Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee sa website, og naikag 
kaayo ko. Ang mga ilhanan og kahibulongan pinaagi niya 
makapahibulong kaayo.

Sa paglabay sa panahon, nidako ang akong pagsalig 
og respito sa Manmin. Nagtinguha kong maka bisita 
sa simbahan, aron sa pagpakigkita ni Dr. Lee personal 
og aron maka dunggog sa umaabot nga panglantaw sa 
Manmin.

Ang higayon gitugot sa Ginoo, sayo sa Oktobre 2017, 
sa kataposan nakabisita ko sa simbahan atol sa ilang ika 
35th anibersaryo uban sa elder sa among simbahan. Sa 
una nakong pagkakita sa Manmin og pagka dunggog sa 
panan-awon sa simbahan, naikag og natingala kaayo ko.

Labaw’ng makapahibulong ang dakong gugma og 
debosyon ni Dr. Lee. Pagkakita nako niya, malumo siyang 
nitimbaya ngari nako og nigakos pag ayo. Bisan siya 
malampuson nga pastor og naay dakong gahom sa Dios, 
mapaubsanon kaayo siya. Ang iyang nawong nakadasig 
kaayo nako. 

Natandog kaayo ko sa selebrasyong pasundayag tungod 
kay akong nabati ang kalawum espirituwal. Human 
nga akong na eksperyensya ang pagka mapaubsanon sa 
Manmin og gugma, nakabaton ko og dakong kausaban sa 
akong pagpangalagad og sa akong personal nga kinabuhi.

Wala pako makakita og pag pangalagad sama sa 
pagpangalagad ni Dr. Lee nga inubanan sa gahom sa 
Ginoo, ilhanan, og kahibulongan, og ang gahom sa Dios 
walay puas nga nahikyad nga maoy gikinahanglan sa 
henerasyon karon. Nagtoo ko nga ang Manmin maoy 
kahibulongan og mahimayaong plano sa Dios sa tanang 
katawhan og tanang nasod ining naghinapos nga panahon.

Nagtoo sad ko nga ang Ginoo naay plano nako og sa 
Manmin. Magmatinumanon ko sa giya sa Espiritu Santo, 
og mag trabaho uban sa Manmin aron ang mga pastor 
og mga magtotoo sa Spain og sa tanang nasod sa Europa 
mahibalo sa Manmin og sa gahom.

Pastor Francisco Lorite Exposito, Maranatha Revival Church, Spain

“Mga sermon ni Dr. Jaerock Lee nibag-o sa akong kinabuhi!”

Usa kaadlaw sa tuig 2014, naka tan-aw ko og sermon 
sa YouTube. Giulohan og “Hell.” Na grasyahan ko pag-
ayo sa maong mensahe nga motugma gyod sa Bibliya. 
Naghunahuna ko unsa ni simbahana og kinsang pastora. 
Pastor diay sa Manmin Central Church.

Sa website sa simbahan (www.manmin.org), nakita 
nako ang gatosan sa mga sermon nga giwali ni Senyor 
Pastor Dr. Jaerock Lee. Samtang naminaw, akong 
nahunahuna, ‘Nagwali ra siya sa matuud!’ Nipadayon ko 
sa pag paminaw. Iyang natubag ang tanang pangutana 
nga naa sa akong hunahuna. Lipay kaayo ko.

Dugay nakong naay ‘sinus infection’ og nag inom 
og ‘antibiotics.’ Apan ang pag ampo ni Senyor pastor 
alang sa mga masakiton nakaayo nako. Pinaagi sa iyang 
sermon akong nahunahuna nganong masub-anon ko 
espirituwal. Aroganti kaayo ko sa trabahoan. Ako ning 
gihinulsolan og ang Espiritu Santo nipuno sa akong 
dughan. Sa paglambo sa akong kalag, daghang grasya 
ang akong nadawat sa trabahoan.

Moapil ko sa Manmin worship service og Daniel 
Prayer Meeting pinaagi sa GCN. Ang mga mensahe 
ni Senyor Pastor niusab sa akong tibuok kinabuhi, og 
manulti ko mahitungod niya og sa Manmin bisan asa ko 
maabot.

Manghatag ko og kopya sa mga sermon ni Dr. Lee 
ngadto sa mga Kristohanong panag pundok og ganahan 
sad gyod sila. Kon makakita ko nga nalipay sila sa 

espirituwal nga mensahe malipay sad ko. Ang mga tawo 
ganahan sa iyang libro labi na sa The Message of the 
Cross, The Measure of Faith, og The Law of God.

Sayo sa Septembre 2017, dako kaayo nakong kalipay 
isip miyembro sa Manmin. Tungod kay na protektahan 
ko sa grabing kabangis sa bagyong Irma. Ang balita 
nihatag sa dakong pahimangnu sa mga tawo sa Naples 
diin naa ko magpuyo, tungod kay ang bangis nga bagyo 
gidahum nga moagi sa among lugar. Hugot silang ni 
sugyot nga mamahawa usa mi.

Daghang tawo niingon nga pabiyaon usa mi sa among 
balay tungod kay naay kanal sa likod ini, apan si Senyor 
Pastor niampo para namo og nagtoo ko nga kami ma 
protektahan. Nagpabilin ko sa balay nga malinawon. 
Kasagaran, magbaha ang kanal human sa uwan, apan 
ang tubig sa kanal likod sa maong balay nigamay. 
Kahibulongan! Naka dunggog sad ko nga ang mga 
tawong nanimuyo 30 metros ang gilay-ong distansya 
sa among balay namahawa sakay sa barko tungos kay 
nagbaha. Labaw kong nasiguro nga kami na protektahan 
tungod sa magbalantay.

Kon wala pako makaila ni Senyor Pastor, dili unta 
nako mahunahuna ang mga espirituwal nga pasabot nga 
nahitisok diha sa Bibliya. Mahisalaag unta ako pag ayo 
nga dili man lang nako makita ang bakak nga anaa nako. 
Akong pasalamatan og himayaon ang Dios nga nitawag 
nako isip mahimong karnero sa Manmin. 

Deconesa Soonja Cho, Naples, Florida, U.S.


