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Human sa pagkayab og pagkabanhaw 
sa Ginoo, pinaagi sa gahum sa Espiritu 
Santo, ang ebanghelyo nikatag dili 
lang sa Herusalem, Judea og Samaria 
apan ngadto sad sa Asia Minor, Greece 
og bisan gani sa Roman Empire nga 
mao ang sentro sa daang kalibutan. Og 
daghang simbahan ang natukod.

Ang mga tinun-an og mga magtotuo 
nagwali sa ebanghelyo bisan sila peligro 
nga sakiton. Ang sangpotanan niadtong 
313 AD, si Constantine ang Roman 
Emperor opisyal nga nidawat sa pagka 
Kristohanon. Sa 392 AD, gihimo ni 
Theodosius ang Kristyanismo nga maoy 
opisyal nga relihiyon sa Roman Empire. 
Sugod ato ang ebanghelyo dali nga 
nikatag sa tibuok kalibutan.

Tuig 1982, gipahimutang sa Diyos 
ang Manmin Central Church og niingon 
sa simbahan nga ‘bangon, sidlak’, sa 

nahisulat sa Isaias 60:1, unya nitugyan 
sa simbahan sa pagwali sa nasod sa 
Korea og sa kalibutan. Sugod adtong 
panahona, wala Siya mohunong sa 
pagpakita sa madilaabong lihok sa 
Espiritu Santo sama sa Iyang gibuhat 
sa upper-room panahon sa Pentecostal 
Day.

Sa 30 katuig, si Senyor Pastor Dr. 
Jaerock Lee og ang mga miyembro sa 
simbahan walay hunong sa pagpukaw 
sa mga kalag sa ilang espirituhanong 
paghikatulog og pagtabang sa luya nga 
kalag aron makabalik sa tinuod nga 
kinabuhi.

Ni resul ta  nga ang simbahan ni 
daghan ngadto sa duolan sa 10,000 ka 
mga sanga og nakig ubang simbahan sa 
tibuok kalibutan.

Unsa ang dakong kusog nga gigamit 
para maangkon ang paspas nga revival 

sulod sa 30 ka tuig? Ang revival sa 
simbahan dili mahimo sa abilidad sa 
tawo.

Sa dihang nagwali si Pedro, mga 
3,000 ka tawo ang naghinulsol og mga 
masakitong nangaayo sa nagkalain-laing 
sakit. Pinaagi ni Apostol Pablo ang 
ebanghelyo nikatag sa Asya og Oropa. 
Ang kining tanan mahimo lang pinaagi 
sa pagbuto sa gahum sa Espiritu Santo.

S i  Dr.  Jaerock  Lee  magwal i  sa 
mensahe nga basi lamang sa Bibliya 
og nagpamatuud sa buhi nga Diyos 
pinaagi sa pagpakita sa mga ilhanan, 
kahibulongan og gamhanang lihok para 
sa pagkumpirma sa iyang mga mensahe 
(Marcos 16:20; Buhat 2:22; Hebreo 2:4).

Nagdala sad siya sa kausaban sa 
kinabuhi sa daghang kalag pinaagi sa 
iyang mga libro sa 44 ka sinultihan, 
Manmin News nga gihubad sa 25 

ka sinultihan, GCN TV gisibya sa 
kahanginan sa 170 ka nasod, WCDN 
(World Christian Doctors Network) nga 
nagpamatuud sa gahum sa Diyos basi 
sa medikal, MIS (Manmin International 
Seminary), MMTC (Manmin Missionary 
Training Center), og seminar sa mga 
pastor og Krusada sa panyo nga gihimo 
sa tibuok Kalibutan (Buhat 19:11-12).

Among ihatag ang tanang pasalamat 
og himaya sa Diyos Trinidad nga siya 
mismo ang nagtukod sa  Manmin, 
naggiya namo og naghatag sa mga 
panalangin.

Ang Manmin Central Church dili mo 
hunong ining pagtooha para matuman 
ang kapangandaman sa Diyos uban sa 
mabutuhong gahum sa Espiritu Santo, 
para sobra pa sa 7 ka bilyong mga kalag 
dinhi sa kalibutan ang makaangkon sa 
tinuod nga pagtoo.

 Ang Simbahan Nagpakita sa Dagko og 
Kahibulongang Gahum ngadto sa Kalibutan

Sama sa Nanag-unang Simbahan nga Daghan ang mga Ilhanan og Kahibulongan nga Nangahitabo

Daghang mga ilhanan og kahibulongang nangahitabo sa Manmin Central Church sama sa nanag unang simbahan. Ang Diyos nagpakita sa pagpamuhat, pag kontrola 
sa kinabuhi, og ang pag gamit sa espirituhanong kawanangan, nga diin daghang mga kalag ang nagiyahan sa dalan sa kaluwasan. Pinaagi adtong mga gamhanang 
mga milagro, sunod-sunod ang mga revival sa simbahan, og nakahimo sa duolan sa 10,000 ka mga sanggang simbahan og nakig ubang simbahan sa tibuok kalibutan. 

Israel sa grabeng Israel sa grabeng 
kaugakauga

Kini balita para sa pagdasig niadtong wala 
na makakita og ulan sa dugay’ng panahon.

“Salamat Ginoo, sa Imong Paggiya nako,
Nga Nagpuyong Waldas ngadto sa kinabuhing Balaan”



2 Ang Pulong sa Kinabuhi  

“Kon may makakita sa iyang isig ka 
magtutuo nga nakasala apan sala nga dili mo 
sangpot sa kamatayon, kinahanglan mag-
ampo siya sa Diyos. Hatagan sa Diyos og 
kinabuhi ang maong magtutuo. Kini alang ra 
niadtong sala nga dili ikamatay. Apan dunay 
sala nga mo sangpot gyud sa kamatayon og 
dili na kinahanglan nga mag-ampo pa kamo 
alang niini. Sala ang tanang buhat nga dili 
matarong apan dunay sala nga dili mosangpot 
sa kamatayon” (1 Juan 5:16-17).

Ang tumong nga motuo ta ni Hesu Kristo 
og mo ngadto sa simbahan, aron atong 
madawat ang kaluwasan og makaangkon sa 
kinabuhing dayon. Apan daghang mga 
Kristohanon naghunahuna nga bisan wala sila 
magpakabuhi sa Pulong ang kaluwasan naa ra 
basta sila ni simba.

Ang Diyos dili mo hatag nato sa kaluwasan 
tungod lang sa atong pagsulti, apan pinaagi sa 
atong paglakaw sa kahayag og sa matarong (1 
Juan 1:5-7), ato gyung batonan ang tinuod nga 
pagtuo inubanan sa buhat. Unsag klasing 
magtutuo nga nangangkon sa ilang pagtuo sa 
Diyos, nga ma pakyas sa pagdawat sa 
kaluwasan og sa pagsulod sa langit?

1. Ang mga Tawong Wala mo Subay sa 
Balaod

Sa Mateo 7:21 si Hesus niingon nato, “Dili 
ang tanang magtawag nako, ‘Ginoo,Ginoo’ 
makasulod sa gingharian sa langit, apan kato 
lang nagtuman sa kabubut-on sa akong 
Amahan nga tua sa langit.” Ang tanang 
nakaila ni Hesus nga Siya Manluluwas sa 
katawhan, sa ilang pagtawag niya og ‘Ginoo’ 
og pag-angkon nga Siya ilang Manluluwas, 
ang tanan dili makasulod sa langit.

Sa bersikulo 22-23 si Hesus nipadayon, 
“daghan unya ang mo ingon nako, ‘Ginoo’ dili 
ba nagsangyaw man mi sa mensahe sa Diyos 
og nanghingilin sa mga daotan og naghimog 
daghan nga mga milagro pinaagi sa imong 
ngalan? Apan ingnon ko unya sila, ‘Wala ko 
makaila ninyo. Mga makasasala pahawa 
kamo!’’’ Bisan pa og ang tawo ni proklamar sa 
ilang pagtuo sa Ginoo og naghimog mga 
milagro, iyang ingnon, “wala ko makaila 
nimo” ang tanan nga “nagsupak sa balaod”.

Sa adlaw sa paghukum ilain sa Ginoo ang 
tanang nagsupak sa balaod og naghimog 
daotan, ilabay sila ngadto sa nagdilaab nga 
kayo nga mao ang silot sa impeyerno 
(Mateo13:40-42).

Unsay gipasabot ni Hesus sa “nagsupak sa 

balaod”? 1 Juan 3:4 nag-ingon, “ang naghimo 
og sala nagsupak sa balaod: kay ang sala 
supak man,” ang pagsupak o ang sala, 
nagagikan sa pag supak sa matuud nga balaod, 
nga mao ang Pulong sa Diyos. Ang mga 
tawong nagsupak mao katong naghimo sa 
mga butang nga gidili sa Bibliya; katong wala 
manghingilin sa butang nga giingon sa Bibliya 
nga pahinginlan; na pakyas sa paghimo sa 
butang nga giingon sa Bibliya nga ipahimo; 
katong wala mo tuman sa mga sugo nga naa 
sa Bibliya.

Ang Bibliya hapsay’ng naghubit ini sa 1 
Corinto 6:9-10, “Nasayod kamo nga ang mga 
daotan dili makasulod sa Gingharian sa Diyos. 
Ayaw pagpalimbong kay ang mga tawo nga 
makihilawason, nagsimbag mga diosdios, 
mananapaw, nakighilawas sa isig kalalaki o 
isig ka babaye, kawatan, hakog, palahubog, og 
tigbutangbutang, mga malapason sa balaod 
dili makasulod sa Gingharian sa Diyos.”

Roma 14:23 nag-ingon, “Ang tanan nga dili 
gikan sa pagtuo, sala” Sa Santiago 4:17 
nagpahinumdum nato, “Ang tawong nasayud 
unsay maayong buhaton, apan wala magbuhat 
sa ingon, nakasala.” Bisan pa kon mo angkon 
sa iyang pagtuo ngadto sa Ginoo, apan wala 
magtuman sa balaod og matuud, wala mo 
hunong sa pagpakasala, dili makapanunud sa 
langit og mo sangpot sa impeyerno (Galacia 
5:19-21).

Tingali naay mangutana, “Kon ang 
Kristohanon mo sulti og bakak og kon siya 
dili makadawat sa kaluwasan tungod niadtong 
maong bakak , p i l a r aman kaha ang 
makadawat sa kaluwasan? O, tungod kay siya 
bag-ohay lang nakadawat sa Ginoo, kini wala 
magpasabot nga mahimo na dayon niya ang 
pagpapahawa sa tanan niyang mga sala. Bisan 
ang tawo wala pa makapapahawa sa tanan 
niyang mga kasal-anan, kon siya mag-ampo, 
maningkamot, hinay-hinay’ng mag-usab, ang 
Diyos makakita sa iyang pag paningkamot 
nga maoy pag matuud sa iyang pagtuo nga 
angayan sa kaluwasan.

Apan kon ang tawo wala magsulay sa 
pagpapahawa sa iyang mga sala apan hinuon 
nagpadayon sa pagpakasala, ang iyang pag-
angkon nga “nituo ko” dakong hambog.

2. Ang Tawo nga Naghimo sa Sala nga 
Mosangpot sa Kamatayon

Sa tanan nga mga sala, naay klase sa sala 
nga mahimo ka pang mapasaylo, pinaagi sa 
paghinulsol pag-ayo og pagpapahawa sa 

maong mga sala, og naay klase sa sala nga 
wala nay kapasayloan.

1 Juan 5:16-17 nag-ingon, “Kon may 
makakita sa iyang isig ka magtutuo nga 
nakasala apan sala nga dili mosangpot sa 
kamatayon, kinahanglan mag-ampo siya sa 
Diyos. Hatagan siya og kinabuhi sa Diyos. 
Kini para lang adtong nakahimog sala nga dili 
ikamatay. Apan naay sala nga mosangpot 
gyud sa kamatayon og dili na kinahanglan nga 
mag-ampo pa kamo alang niini. Sala ang 
tanang buhat nga dili matarong apan adunay 
sala nga dili mosangpot sa kamatayon.”

Atong dasigon og iampo ang nakasala sa 
sala nga dili mosangpot sa kamatayon, og ato 
silang tabangan nga dili na makasala pa pag-
usab, apan naay sala nga mosangpot gyud sa 
kamatayon. Unsang klase ang mga sala nga 
modala sa tawo ngadto sa kamatayon?

3. Sala nga Mosangpot sa Kamatayon: 
Pagpasipala sa Espiritu Santo

Mahimo kini kung ang tawo magpasipala sa 
Espiritu Santo pinaagi sa pag estoryag daotan, 
pagpakaulaw og pagbalda. Sa Mateo 12:31 
klaro nga nagpahinumdum nato, “Ang mga 
tawo mapasaylo sa bisan unsang sala nila og 
sa bisan unsang sulti nga daotan. Apan dili 
mapasaylo ang magsultig daotan batok sa 
Espiritu Santo.” Og sa Lucas 12:10, “Bisan 
kinsay magsultig daotan batok sa Anak sa 
Tawo pasayloon. Apan ang Magsultig daotan 
batok sa Espiritu Santo dili gayud mapasaylo.”

Ang “pagsalikway sa Espiritu Santo” mao 
ang pag-ingon nga ang Espiritu Santo 
“demonyo” o “satanas” og ang pag-ingon nga 
ang lihok sa Diyos nga gipakita pinaagi sa 
Espiritu Santo, lihok sa demonyo og satanas. 

 “Pag esturya daotan sa Espiritu Santo” mao 
ang pagpakatag sa walay basihan nga 
huhungihong og ang pagpamasangil sa 
simbahan nga diin naay lihok sa Espiritu 
Santo nga nangahitabo og ang pag ingon nga 
ang maong pundok walay pulus og sayop, 
bisan pa man naka saksi na sa Espiritu Santo.

Ang uban nga tawo mohimo ini aron 
pagpugong sa lihok sa Diyos nga dili 
mahitabo, tungod sa ilang pagka daotan. Og 
kini mao ang “pagbalda sa Espiritu Santo.”

Kini ang pinika grabe og makahahadlok nga 
sala kay kini hagit sa Diyos nga Trinidad, sa 
pagsanta sa Iyang gingharian aron dili 
matuman.

Ang pinaka grabeng sala makita sa Marcos 
3:20-22 nga mabasa, “Unya misulod si Hesus 

sa usa ka balay og nagkatigom na usab didto 
ang katawhan. Tugod ini si Hesus og ang 
Iyang mga tinun-an wala nay higayon sa pag 
pangaon. Sa pagkasayod ini sa iyang mga 
kabanay, nangadto sila aron pagkuha niya kay 
nabalitaan man nila nga nabuang siya. Unya 
ang pipila ka mga magtutudlo sa Balaod nga 
nangabot gikan sa Jerusalem niingon, “Anaa 
kaniya si Beelzebub! Ang pangulo sa mga 
yawa maoy naghatag niyag gahum sa 
paghingilin sa mga yawa?”

Sa mga tawong nakadungog sa balita ni 
Hesus, ang mga maayong tawo nituo Niya og 
naghimaya sa Diyos. Apan ang mga daotan 
nagkapuliki og himog mga balita nga dili 
tinuod. Og ang mga Pariseo nagpasigarbo nga 
sila ang may dakong kahibalo sa Balaang 
Kasulatan.

Sa Marcos 3:28-29 si Hesus nagpadayon, 
“Timan-i ninyo kini, mapasaylo ang mga tawo 
sa tanan nilang mga sala og daotan nilang 
sulti. Apan ang tawo nga nagpasipala sa 
Espiritu Santo dili gayod mapasaylo kay 
nakabuhat man siyag sala nga dili gayod 
mapapas.” Unsaon man pagkadawat sa 
kaluwasan kung sila nakig batok o nag-esturya 
nga ang lihok sa Diyos daotan sa pag-ingon 
nga lihok sa demonyo?

Bisan katong niingon nga sila nituo sa 
Diyos, naa pa man gani kanilay moingon nga, 
“Ang mga milagro og kahibulongan dugay 
rang nihunong 2,000 na katuig ang nilabay. 
Ang ka t awhan dugay r ang wa l a na 
makadawat sa rebelasyon sa Diyos,” og 
makiglalis nga ang lihok sa Espiritu Santo, 
lihok sa Satanas o dili mao.

Ang Diyos nga dili mausab kagahapon, 
karon, og hangtud sa kahangturan nagpakita 
sa mga ilhanan og kahibulongan bisan gani 
karon sa mga tawo nga Iyang gikahimut-an 
(Juan 4:48), og nagpamatuod nga naa ang 
Diyos pinaagi sa Iyang presensya diha kanila. 
Mao kini ang pagdumili o pagsamok nila sa 
mga lihok sa Diyos pinaagi sa Espiritu Santo 
og tungod n i in i nahimo ang sa la sa 
pagpasipala sa Espiritu Santo og kining 
klaseha sa sala walay kapasayloan.

Maayo unta nga kamo makatugkad aning 
mensahe-a nga mahimong dili makadawat sa 
kaluwasan bisan pa man og mo angkon sa 
pagtuo ngadto sa Diyos, pagpalayo sa dalan sa 
kamatayon og maayong pag-abot sa langit 
pinaagi sa pag-agi sa tul-id nga laktod, sa 
ngalan sa atong Ginoong Hesu Kristo ako 
naga-ampo!

Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee

Ang Tawong Dili Makadawat sa Kaluwasan
Bisan pa sa Ilang Pag-angkon 
sa Pagtuo diha ni Kristo (1)

“Dili ang tanan magtawag nakog ‘Ginoo,Ginoo’ makasulod sa gingharian sa langit, “Dili ang tanan magtawag nakog ‘Ginoo,Ginoo’ makasulod sa gingharian sa langit, 
apan kato lang nagtuman sa kabubut-on sa akong Amahan nga tua sa langit” (Mateo 7:21).apan kato lang nagtuman sa kabubut-on sa akong Amahan nga tua sa langit” (Mateo 7:21).
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Han’ay sa “The Message of the Cross” – (21)

1. Manmin Central Church believes that the Bible is God-breathed Word that 
 is perfect and flawless.
2. Manmin Central Church believes in the unity and the work of God the 
     Trinity: God the Holy Father, God the Holy Son, and God the Holy Spirit.
3. Manmin Central Church believes that we are forgiven of our sins only by 
 the redeeming blood of Jesus Christ. 
4. Manmin Central Church believes in the resurrection and ascension of  

 Jesus Christ, His Second Advent, the Millennium, and the eternal heaven.
5. Members of Manmin Central Church confess their faith through “The 
 Apostles’ Creed” each time they come together and believe in its content 
 verbatim.
“[God] Himself gives to all people life and breath and all things.”(Acts 17:25)
“And there is salvation in no one else; for there is no other name under heaven 
 that has been given among men by which we must be saved.”(Acts 4:12)

The Confession of Faith
Bisayan
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Ang Athlet ic Meet Ang eksperyensya sa al indanaw Camp Fire Worship & Praise

Ang Manmin Men’s  and Women’s 
Missions’ Summer Retreat gihimo didto 
sa Deogyusan Resort sa Muju, probinsya 
sa Jeonbuk. Sugod Agosto 6 og padayon 
sa tulo ka adlaw, ang mga miyembro sa 
simbahan nakakat-on sa dughan sa Diyos 
nga Espiritu og nitubo ang ilang pagtuo 
pinaagi sa nagkalain-laing programa.

Ang retreat gitambungan sa 300 ka 
mga pastor og mga magtutuo gikan sa 23 
ka mga nasod sama sa USA, Germany, 
Switzer land,  France ,  Kenya,  Japan, 
China, og Taiwan og mga miyembro sa 
Seoul, Daejeon, Busan, Gwangju, Gumi, 
Masan, Chuncheon, og Jeju. Og 50 ka 
mga hearing-impaired nga magtutuo gikan 
sa Thailand, Malaysia, og Faroe Islands 
niapil sa retreat og nakakuhag atensyon sa 
mga tawo.

Unang adlaw sa seminar si Mrs. Boknim 
Lee, presidentE sa Manmin Prayer Center, 
nisulti sa iyang sekreto sa pagkab’ot sa 
dughan sa espiritu ubos sa titulo nga 
“Making a Beautiful Heart” basi sa 2 
Corinto 2:14-16. Iyang gipasabot nga 
aron matuman ang dughan sa espiritu, 
gikinahanglan ang atong pangandoy, 
resolusyon, og paningkamot nga malayo 

sa sala, daotan, bakak, og kangitngit. Ni 
dugang pa siya nga usbon ang kaugalingon 
pinaagi sa pag-ampo permi og niingon 
nga gikinahanglan ang pasensya aning 
prosesoha.  Og nag dala siya sa mga 
pagdayeg og pag-ampo nga puno sa 
Espiritu.

Human sa seminar, na eksperyensya 
ang kahibulongan. Bisan ang kahanginan 
napuno sa panganud, daghang mga bituon 
ang nakita sa kahanginan sa dihang ang 
panganud namahawa tungod sa giseminar. 
Ang tanan mapasalamaton sa gugma sa 
Diyos kay kini ilang nabati pinaagi sa 
nindot nga mga bituon.

Buntag sa ika-2 adlaw naay Athletic 
Meet. Ang mga miyembro nagpakita og 
dakong kahinam tungod kay kini ang 
unang Great Grand Parish match. Ang upat 
ka grupo – ang 1st, 2nd, 3rd, Great Grand 
Parishes, og mga sanggang simbahan, og 
ang Foreigners United Team nag-ilog para 
sa gold medals.

Ang opening ceremony gisugdan sa 
gi record nga opening – declaration ni 
Dr. Jaerock Lee og sa iyang mga pag-
ampo. Ang duwa gisugdan pinaagi sa 
pagpatid og bola ni Pastor Soojin Lee, ang 

Consolidated Great Grand Parish Pastor. 
Naay 10 ka klase sa mga duwa; Fill-the-
tower Ball Toss, 100m race, Long-distance 
Race ,  Group Jump-Rope,  Spot-kick 
Shoot Out, Soccer, Volleyball, Air- ball 
Roll, Tug-of War, and Relay Race. Ang 
mga magduduwa nag-ilog sa 14 ka mga 
medalya.

Malipayon si lang nagduwa og ang 
mga tig-abiba nagdugang sa kalipay sa 
maong kalihukan. Ang Championship 
Trophy nakuha sa 2nd Great Grand Parish 
nga maoy ni labni sa 7 ka gold medals! 
Si Deacon Sunghee Kang og Deaconess 
Suhyang Cha sa 2nd Great Grand Parish 
maoy napiling MVPs sa maong panag 
tagbo.

Anang gabihona si Pastor Heejin Lee, 
Presidente sa Performing Arts Committee, 
niwali sa mensahe nga “Espiritu” gikuha 
sa Juan 4:24. Niingon siya nga ang espiritu 
mao ang dughan sa Diyos nga Amahan, 
kamaayo og mismong gugma. Si Pastor 
Lee nipasabot nga atong ma suta kon pila 
na ang espirituwal nga dughan nga atong 
na angkon pinaagi sa pagtan-aw sa atong 
pagsabot sa atong pamilya, kaliwat, og 
kauban sa trabaho uban ang pailob og ato 

sad nga ma suta kon unsa na ang atong 
na kab-ot sa dughan sa Diyos og sa iyang 
kamaayo og gugma. Human sa mensahe, 
ang mga miyembro naghinulsol og nag-
ampo nga mapuno sa Espiritu Santo.

Nisunod ang  Camp Fi re  Pra ise  & 
Worship uban ni Pastor Heesun Lee, 
General Guidance Pastor sa Men’s and 
Women’s Mission. Naghimaya sila sa 
Diyos sa mga pagdayeg nga puno sa 
paglaum para sa Langit  og ang mga 
fireworks nagdugang sa nag-awas nga 
emosyon. Ang tanan nga mga miyembro 
apil na ang ubang lugar sa Korea og sa 
uban pang mga kanasoran nahiusa sa 
gugma sa Diyos.

Sa  Pag-ampo n i  Dr.  Lee  ang  mga 
miyembro nalipay sa bugnaw nga panahon 
sa ilang Summer Retreat. Karon sang tuiga 
daghang mga alindanaw ang ni tugdon 
sa mga nawong, kamot og abaga sa mga 
miyembro, og tungod ani ilang nabati 
ang presensya og ang gugma sa Diyos. 
Sa nagbahang pasalamat,  kalipay og 
paglaum para sa Langit, among ihatag ang 
tanang pasalamat og himaya sa Diyos nga 
maoy naghatag og grasya og emosyon sa 
Manmin Summer Retreat.

Ang Dughan sa Diyos nga Naa ang Espiritu!
Ang 2012 Manmin Men’s og Women’s Mission’s Summer Retreat

Uban ang Langyaw nga mga Miyembro gikan sa 23 ka mga Nasod

Mga Sangay ng Ministeryo ng Manmin sa Pilipinas

Manila Manmin Holiness 
Church

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

Bataan Manmin Holiness 
Church

067 Daang Bago, Dinalupihan, 
Bataan, Philippines
Pastor Peter Bae 
Pastor Lucy Lee 
0910-262-5465

Isabela Manmin Holiness 
Church

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

Cavite Manmin Holiness
Church

5 Lot 33 Bk 1, Canutuhan (tenant), 
Santiago Gen.Trias, Cavite, philippines
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, 
Philippines
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, 
Philippines 
Pastor Rossetta Sung
0921-635-7595

Davao Manmin Holiness 
Church

301 Ilang Ilang St. Flores 
Village, Bangkal, Davao City, 
Philippines
Pastor Kathryn Kim
0908-635-2714
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Miyembro ko sa Heavenly Dance Team nga parti sa 
Performing Arts Committee sa Manmin Central Church. 
Hunyo 21,2012, nagpraktis ko og sayaw para sa umaabot 
nga espesyal nga pasundayag. Samtang ni sayaw ko sa 
Korean Traditional Tambourine, naigo ang akong ilong.

Diha dayon, nibaha ang akung luha, nisakit og nigawas 
ang dugo sa akong ilong. Akong nadawat ang pag-ampo 
ni Dr. Jaerock Lee sa Automatic Response Service (ARS). 
Paghuman sa pag-ampo nihunog ang pagdugo og nawala 

sad ang sakit. Nahibulong Kaayo ko kay wala nay bun-og 
og wala nay sakit.

Niadto ko sa emergency-room sa university hospital para 
magpa tan-aw. Ang X-ray og CT scan nagpakita nga ang 
akung bukog sa ilong nabuak og katulo og niingon ang 
doktor nga operahanan ko. Niingon pa ganinga ila kong 
hatagan og general-anesthesia og pagkahuman magbutang 
sila og solid-structure para magsuporta sa bukog sulod sa 
mga usa ka bulan.

Sa akong kristohanong kinabuhi akong nasaksihan ang 
gahum sa Diyos magbubuhat. Og wala koy problema sa 
akong ilong human sa pag-ampo, hubag lang og gamay, 
apan nagtuo ko nga ang Diyos nga Mag-aayo kompletong 
mo ayo nako. Og akong nadawat ang pag-ampo ni Dr. Lee 
nga naay pagtoo. Pagsunod adlaw ni kupus ang pag hubag.

Hulyo 3, 2012 ni sayaw ko sa espesyal nga pasundayag 
nga walay problema. Daghan kaayo ko og gibuhat nga 
Hulyo 27, 2012 nako naka adto sa hospital. Nagpa X-ray 
ko og nagpa CT scan ang resulta nagpakita nga ang bukog 
naayo na og nibalik na sa normal. Halleluyah!

Ang Diyos nahimuot sa akong pagtuo og iya kong giayo. 
Dugang pa nisamot kataas og ka nindot ang akong ilong. 
Akong ihatag ang tanang pasalamat og dungog ngadto sa 
Diyos og ni Senyor Pastor nga nag-ampo nako nga naay 
gugma.

Natawo ko nga naay hearing-impairment sa akong amahan 
nga Chinese og sa inahan nga Indonesian. Og tungod ini 
akong naagian ang mga kalisdanan. Dugang pa, ang akong 
amahan himabaye og dili maka mentinar sa normal nga 
sitwasyon sa pamilya. Naa koy 3 ka step-mothers og ang 
akong tinuod nga inahan nawala na.

Sa maong sitwasyon, wala koy masaligan og naglaroy-
laroy nalang. Apan wala damha nisangpot lang gihapon ko 
nga sama sa akong amahan. Nagsigi ko og simba sugod pa 
sa edad nga 19, apan nagpadayon sa kinabuhing badlongon 
tungod wala man koy tinuod nga pagtuo. Gibantog ko nga 
babaero.

Og akong nakaila si Pastor Jeonghun Ji, Vice-Guidance 
Pastor sa Hearing-impaired Mission sa Manmin Central 
Church og misyonaryo sa Malaysia samtang nag trabaho 
para sa Deaf Association sa Hat Yai, Thailand. Enero 2010, 
iya kong gi estoryahan sa pagkabalaan sa ebanghelyo og 
sa gamhanang lihok nga nangahitabo sa Manmin Central 
Church.

Og pinaagi ni Pastor Ji, akong nakaila si Brother Joseph 
Limbangpil, siminaryo og nag minister sa Hat Yai Manmin 
Church para sa Hearing-impaired sa Thailand. Permi niyang 
isulti nako ang mga sermon ni Dr. Jaerock Lee og ang iyang 
gamhanang lihok og iya pa ganing ipakita ang mga video. 
Niingon siya nako nga ang mga tawo mangaayo sa ilang 
mga sakit uban ang pagtuo pinaagi sa pag-ampo ni Dr. Lee.

Abril 2010, nagkita nasad mi og usab nila ni Pastor Ji 
og Brother Joseph. Gipasabot ko ni Joseph mahitungod 
sa Impeyerno og iya kong gipakita sa libro ni Dr. Lee 
nga, “Hell”. Ang libro nakapakurat nako, og unya akong 
gihunong ang pag panghilawas og naghunahuna ko nga mag 
bag-o. Naghinulsol ko sa akong daotang mga binuhatan nag-
ampo og nagpuasa sa unang higayon sa akong kinabuhi.

Unya, nitambong ko sa Hat Yai Manmin Church para 

sa Hearing-impaired og nag puasag usa ka kan-anan 
matag adlaw sulod sa 2- ka buwan og naningkamot nga 
magpakabuhi sa Pulong sa Diyos. Sa pagbasa sa “The 
Message of the Cross” nga sinulat ni Dr. Lee, akong 
nahunahuna ang tanang kapangandaman sa Diyos alang sa 
atong kaluwasan sama sa ‘rason nganong gibutang sa Diyos 
ang kahoy sa kaalam sa maayo og daotan’ og ‘ang rason 
nganong si Hesus lang ang atong Manluluwas’. Ang libro 
nagdalag kausaban sa akong Kristohanong kinabuhi. Nagsigi 
nako og ampo kada gabii ang akong kinabuhi, batasan og 
sinultian nausab.

Hunyo 2010 og Mayo 2012, si Pastor Sooyeol Cho sa 
Manmin Central Church sa Korea nibisita sa Thailand og 
nagwali mahitungod sa buhi nga Diyos uban ang panyo nga 
inampoan ni Dr. Lee (Buhat 19:11-12). Daghang mga tawo 
nagpasidunggog sa Diyos tungod sa ilang kaayuhan. Nindot 
kaayong higayon para lig-onon ang akong pagtuo og akong 
nadawat ang bulahang katungdanan sa pag-atiman sa mga 
kalag og ang pag sabwag sa ebanghelyo.

Agosto 3, 2012, sa ika-2 higayon nibisita ko sa Korea og 
niapil sa Manmin Men’s and Women’s Missions’ Summer 
Retreat kuyog sa uban pang mga hearing-impaired believers 
sa Thailand og Malaysia. Sa una nakong pagbisita niadtong 
2012, akong nakita nga ang simbahan puno sa gahum og 
gugma sa Ginoo.

Karon, akong nakita si Dr. Lee sa unang higayon og sa 
akong panan-aw siya ang tawo nga lumoy og kasingkasing 
og puno sa gugma. Sama siya sa maayong amahan. Ang 
sakit nga akong gibati tungod sa pag abandona sa akong 
mga ginikanan nako,nalanay tungod niya. Og napuno ko 
sa kalipay og pasalamat tungod kay akong nahunahuna nga 
ang Diyos akong Amahan og tungod ni Dr. Lee ako kining 
nabati.

Ang 2012 Summer Retreat puno sa grasya og matuud. 

Labaw sa tanan, akong na eksperyensya ang kahibulongang 
butang didto sa Muan Sweet Water, diin ang parat nga tubig 
nahimong tam-is og mainom sama sa nahitabo sa Marah 
(Exodu 15:25). Giabli sa Diyos ang akong espiritwal nga 
mata og iyang gipakita nako ang mga bulawan sa Langit.

Mobalik ko sa among nasod nga puno ang akong dughan 
sa mga mahalon nga bahandi. Magdagan ko nga puno sa 
paglaum para sa akong kaugmaon nga mahimong sama sa 
nindot nga mga bulawan diha sa gugma sa Diyos Amahan 
og sa Ginoo. Halleluyah!

“Ang Tulo ka Piraso sa Akong Nabuak “Ang Tulo ka Piraso sa Akong Nabuak 
nga Nasal-Bone Dali ra Kaayong Naayo nga Nasal-Bone Dali ra Kaayong Naayo 

sa Gahum sa Diyos Magbubuhat”sa Gahum sa Diyos Magbubuhat”

“Salamat Ginoo, sa Imong Paggiya nako,“Salamat Ginoo, sa Imong Paggiya nako,
Nga Nagpuyong Waldas ngadto sa kinabuhing Balaan”Nga Nagpuyong Waldas ngadto sa kinabuhing Balaan”

Igsoon Jina Vin (Freshmen’s Mission sa College Mission)

Seminaryo, si Igsoon Sriyanont Somchi (Surat  Thani Manmin Church para sa mga hearing-impaired sa Thailand)

▲ Sa wala pa ang 
    sagradong kaayuhan:
    Ang tulo ka piraso sa 
    iyang nabuak nga bukog  
    sa ilong

▲ Human sa sagradong 
    kaayuhan:
    Ang tulo ka piraso naayo 
    og nauli na


