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Ang mga Doktor Nagpamatuud sa 
Lihok sa Dios

Ang ika 12 WCDN ‘International Christian Medical Conference’ sa Malaysia

Ang WCDN (World Chris t ian 
Doctors Network) organisasyon nga 
magpamatuud sa kaayohang lihok sa 
Dios basi sa medikal. Matag tuig ang 
WCDN maghimo og ‘International 
Christian Medical conference.’

I n i n g  t u i g a  s a  2 0 1 5 ,  a n g 
komperensya gihimo didto sa Kuala 
Lumpur, Malaysia niadtong Mayo 
16 og 17. Gitambongan kini sobra 
sa 350 ka mga doktor og medical-
professionals gikan sa 31 ka mga 
nasod lakip  na  sa  U.S. ,  Spain , 
Norway, Bulgaria og Mexico.

Kini gisugdan sa mga pulong pag 
abiabi ni Dr. Daniel Thuraiappah, nga 
maoy ‘Conference Organizational 
Director.’ Unya ang mensahe ni 
Dr. Jaerock Lee, Founder og Board 
Chairman sa WCDN gihatod pinaagi 
sa video. Iyang giingon nga ang 
komperensya  usa  ka  b i l i lhong 
oportunidad aron ma eksperyensya 
ang pagka sagradong kinaiya sa Dios.

D i h a y  9  k a  m g a  d a g k o n g 
presentasyon. Kini naglakip sa: 

Bipolar 11, Oppositional Defiant, 
og Phonologic Disorders (USA); 
Nasolacrimal  Duct  Obstruct ion 
(Korea); Mesenteric Thrombosis 
(USA); Choroidal Neovascularization 
(Korea); 95% Injury to the Brain 
(Malaysia); Non-surgical Formation 
of Double-edged Eyelids (Korea) and 
Neonatal Cerebral Infarction (Faroe 
Islands).

Ang Presidente sa WCDN si Dr. 
Gilbert Chae ni presenta sa kasong 
terminasyon sa Ebola virus didto sa 
DR Congo. Ang Ebola virus nahanaw 
human nga ang Gobernor sa Equateur 
State sa DR Congo nakadawat sa 
pag ampo ni Dr. Jaerock Lee. Sa 
pagpaminaw ang mga nanambong 
nahibulong og naghimaya sa Dios (p. 
3). Ang kaayohan sad sa ‘acute left 
ventricular heart failure’ nga naay 
pulmonary-edema pinaagi sa pag 
ampo sa panyo (gi presenta ni Dr. 
Brian S. Yeo) nakatandog sad kaayo 
(p. 4).

Naa pay ubang mga panghimatuud. 

Dr. Chew Weng Chee (Malaysia) 
nisulti sa iyang eksperyensya sa 
wala pa siya motoo sa kaayohan nga 
gikan sa Dios. Dr. Alvin J. Hwang 
(Korea) nihatag og espesyal nga 
asoy nga giulohan og “The Power 
of God the Creator” og si Dr. Frans 
J. Cronje (South Africa) nisulti sa 
“Spiritual Roots of Disease.” Og si 
Lim Siow Lim Shery, taga Malaysia 
nagpamatuud sa iyang nadawat nga 
sagradong kaayohan sa breast-cancer. 

A n g  ‘ T h e  P o w e r  C h o r u s ’ 
( P e r f o r m i n g  A r t s  C o m m i t t e e 
sa  Manmin Centra l  Church)  n i 
pasundayag sa Englis og lokal nga 
sinult ian.  Nakatandog kaayo ni 
sa dughan sa mga nanambong og 
nihatag og kapuno. Daghan nila ang 
ni dayeg sa pasundayag og niingon 
nga wala pa sila makakita og ingon 
ani.

Si Rev. Heesun Lee, ang Manmin 
World Guidance Pastor gi imbitar 
s a  k o m p e r e n s y a  i s i p  e s p e s y a l 
nga ‘speaker.’ Iyang gihimo ang 

‘handkerchief healing meeting’ sa 
unang adlaw og nihatag og espesyal 
nga pagtudlo mahitungod sa “The 
Measure of Faith” sa ika 2 adlaw. 
Pinaagi sa pag ampo sa panyo, ang 
mga nanambong naghinulsol. Gani 
ang katong naay gipamati naayo, 
og  ang  tawo nga  d i l i  ka lakaw, 
nakalakaw og tarong. Ilang nakita 
ang pagpamuhat  sa  Dios .  Gani 
s i  Dr.  Timothy Sng,  nag dawat 
sa  pag ampo is ip pul i  sa  iyang 
pasyente nga na koma tungod sa 
‘encephalomeningitis.’ Human sa pag 
ampo naayo dayon ang pasyente.

Tungod ining maong komperensya, 
ang WCDN nalig-on pag ayo og 
nakadawat sa espirituwal nga kusog. 
Ila sad gitataw ang posibilidad sa 
pagpaila sa buhi nga Dios ngadto sa 
mga edukadong tawo nga wala pa 
gyod motoo sa Dios og sa daghang 
Kristohanon nga walay espirituwal 
nga pagtoo para sa kaluwasan. Ang 
ika 13 komperensya pagahimoon 
unya sa Spain sa 2016.

Ang WCDN International Conference sa Malaysia (litrato 1, 9); Espesyal nga panghimatuud ni Dr. Frans J. Cronje og ni Dr. Chew Weng Chee (litrato 2, 3); presentasyon sa kaayohan, serbisyo, 
pagdayeg og miting sa panyo (litrato 6); Dr. Ong Hock Siew nihatag og mensahe sa morning-service (litrato 7); President Gilbert Chae, nidawat sa appreciation-plaque gikan sa organizing 
committee ni Dr. Jaerock Lee (litrato 4); Ang Power Chorus og mga nanambong (litrato 5, 8)
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2 Ang Pulong sa Kinabuhi – Napulo ka Sugo 9

“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 ubang tawo kampanti kaayong 
moingon nga dili sila mamakak. Apan diha 
sa Dios, kinsa mao ang matuud, kasagaran 
sa katawhan manghambog. Sama sa pinaka 
gamay’ng hugaw o mantsa nga makita kon 
ang kahayag mo dan-ag. Karon atong tan-
awon ang mga bakak.

1. Ang pag angkon nga imong 
gibuhat ang wala nimo buhata og pag 
ingon nga wala nimo buhata bisan kini 
imong gibuhat

Bisan sa korte, ang false-witness 
seryoso kaayong makahatag og dakong 
negatibong impak. Dako kaayog kalabotan 
sa sentensya sa akusado. Tungod sa dakong 
impak sa false-witness, ang inosenteng 
tawo mahimong ma kondena og ma 
sentensyahan sa kamatayon tungod sa 
saksi.

Ang Bibliya nag ingon nga ang saksi og 
maghuhukom kinahanglang mabinantayon. 
Nag sulti sad nga ang tawo dili maminaw 
sa usa lamang ka saksi, apan sa duha o 
tulo nga madungog aron masabtan pag 
ayo ang sitwasyon. Ato sad nasabtan nga 
ang saksing manghambog silotan usab 
(Deuteronomio 19:15-20).

Kini nagtino nga ang mga anak sa Dios 
dili gyod mamakak sa ilang kinabuhi. Kung 
maghilom lang sad bisan kinahanglan 
mosulti sa tinuod, kini pagpamakak usab. 
Pananglitan naay na akusahan tungod sa 
sayop nga atong nabuhat, unya maghilom 
lang gyod ta. O, pananglitan mopalit ta sa 
tindahan unya nasobra ang sukli sa tindera 
og ato lang sad dawaton, dili ta makaingon 
nga kita matinud-anon nga tawo. Buot 
sa Dios nga ang atong kasing kasing 

mismo matinud anon, sa tanang pulong og 
binuhatan maayo.

Usahay ang tawo mosulti og ‘white 
lies.’ Pananglitan, kon naay mangutana 
kon nikaon ka naba, aron paghatag og 
konsiderasyon, imo siyang tubagon nga 
humana bisan wala pa gud, mas maayo nga 
imo siyang sultian sa tinuod, “Wala pa ko 
mokaon, apan dili ko gusto nga mokaon.” 

Atong lantawon sa Bibliya. Sa dihang 
gustong patyon ni Saul si David, gitagoan 
siya ni Jonathan og wala niya sultii sa 
tinuod ang iyang amahan, nga si Saul. 
Hinuon iyang giingon nga si David nilakaw 
makigkita sa iyang mga igsoon. Bisan 
kini dili sakto nga pagpili, apan iya kining 
gihimo para pagluwas ni David.

Sa atong makita ining hitaboa, kung 
manghambog ta para sa kaayohan og 
walay tinguha para sa atong kaugalingong 
binipisyo, ang Dios dili mo kondenar nato 
sa maong pag panghambog. Apan kung 
naa ta sa taas nga sukdanan sa kaayo, 
kining sitwasyona dili moabot, una sa 
tanan og walay kahigayonan nga ma lit-
ag ta sa pag sulti og mga ‘white lies.’ Ang 
Dios magapamuhat aron kita mahilikay sa 
maong sitwasyon. Kay ang Dios nasayod 
man sa kinahiladman sa atong dughan og 
dili ta maka pamakak Niya, kinahanglan 
nga ang atong dughan matinud-anon, 
makadawat ta og kaalam gikan sa taas, og 
mo sulti ra sa mga maayo og mapuslanong 
pulong.

2. Ang pagpuno og pagkuha sa 
mensahe pinaagi sa imong kaulingong 
hunahuna

Kon ang tawo mo estorya ngadto sa uban, 
kasagaran kuhaan og pun-an. Kon ila ning 
buhaton para sa maayong intensyon, basin 
dili kaayo bati. Apan kung naay daotang 
intensyon, kini makahatag og kagubot sa 
mga tawo. Kini dako nga problema. Bisan 
pa og sakto nilang isulti, pinaagi sa ilang 
tuno sa sinultian, mahimong mausab ang 
pagsabot.

Pananglitan, moingon, “Ngano”, sa tono 
nga lumo og naay kabalaka, og “Ngano?” 
sa tono nga isog og nasuko, kini naay 
dako nga kalahian. Tinuod dili sayon ang 
paghatod sa mensahe nga insakto og pareho 
gyod gikan sa nagsulti, nga sama og gi-
record. Apan, kinahanglan atong ihatod ang 
insaktong original nga intensyon sa nagsulti 
sa mensahe.

Og bisan pa ganig atong mahatod 
ang insaktong intensyon,  kon kini 
dili mapuslanon og dili makahatag og 
kaayohan, o dili matuud, dili nalang nato 
ihatod. Kay bisan og maayo pa natong 

pagka sulti, ang dughan sa naminaw 
masakitan, og kini ang magsugod sa 
kadaot.

Mabasa sa Mateo 12:36-37, “Sultihan 
ko kamo nga sa Adlaw sa Paghukom, ang 
matag usa katawo mohatag unya og husay 
sa matag walay pulos nga pulong nga 
iyang gisulti. Kay ang inyong mga pulong 
mao usab unya ang gamiton sa paghukom 
kaninyo aron maila kon kamo sad-an ba o 
dili.” Manghinaot ko nga mosulti ra mo sa 
mapuslanon og maayong mga pulong aron 
maila nga kamo matarong sa Dios.

3. Ang paglitok og mga pulong 
paghusga og pagsaway bisan wala 
makaila sa dughan

Kon ang tawo makakita sa nawong o 
reaksyon, o maka dunggog sa ubang tawo, 
kasagaran mo husga dayon gamit ang 
iyang kaugalingon nga hunahuna. Ang 
imong kaila moagi unya dili ka tagdon. 
Tingali basin hanap ang iyang mata o naay 
gihunahuna. Apan maghunahuna dayon ka 
nga, “wala siya managad” o, “nasuko siya 
nako?”

Bisan pag kaila na kaayo nato ang tawo 
og suod nato siya nga higala, lisod gihapon 
ang pag ila sa sulod sa iyang kinatibuk-
ang dughan. Daghang mga tawo masayop, 
mohusga og malain dayon; manglibak 
og manaway sa uban og kini tungod lang 
kay nigamit ra sila sa ilang kaugalingon 
nga sumbanan. Kini klase sa ‘pagbutang 
butang’ tungod kay imo pa gani tingaling 
ipakatag ang imong maong paghusga 
bisan dili tinuod og layo ra sa dughan sa 
maong tawo. Kon moapil ta sa paghusga 
sa uban, kini kabuang nga pag apil sa 
pagbutangbutang sa uban.

Ang tawong unodnon maghunahuna 
dayon og daotan kon ang ubang tawo 
mabutang sa sitwasyon nga sama sa ilang 
sitwasyon. Ang tawong daotan og dughan 
magduda dayon sa iyang isigkatawo. Ang 
tawong dili manumbaling, maghunahuna 
dayon nga wala sila panumbalinga. Mao 
nga dili gyod ta mohusga og mangundenar 
sa uban gamit lang ang atong kaugalingong 
hunahuna. 

Kon imong hisgotan ang sayop sa uban 
og manaway, imong angay hibaw-an nga 
mas labaw pa niana ang imong nabuhat 
nga daotan (Mateo 7:1-5). Atong maila ang 
sayop sa uban kon kita nakapalayas na sa 
daotan diha nato og kita nagpakabalaan 
na. Apan gani, kon kita nakapalayas na sa 
daotan dili na ta gustong makakita sa sayop 
sa ubang tawo. Hinuon, ang atong gusto 
nga makita mga maayong butang og dili na 
magtagad sa sayop sa uban.

Santiago 4:11 nag-ingon, “Ayaw kamo 
pagdinaotay kay ang magdaot sa iyang 
isigkamagtotoo o maghukom kaniya 
nagdaot og naghukom sa Balaod. Kon 
maghukom ka sa Balaod, wala ka na 
magtuman kondili naghukom niini.” 
Kini nag sulti nato nga ang paghusga og 
pagkondenar sa uban dakong daotan. Kini 
sama nga ikaw nagpaka Ginoo, nga kinsa 
mao ang Maghuhusga.

Og ato sad hinumduman nga dili gyod 
ta mo husga sa Pulong sa Dios gamit ang 
atong hunahuna. Ang Dios makahimo bisan 
sa butang nga imposibleng himuon sa tawo. 
Mao nga, dili gyod ta maghunahuna o 
moingon nga dakong sayop ang Pulong.

Usahay bisan wala silay daotan nga 
intensyon, ang tawo mamakak lang. Ilang 
ipa grabe o usbon ang hitabo. Ang usa 
katawo mahimong moingon nga nikaon 
siya og ‘daghan’ sa pagkaon. Apan naa say 
moingon nga ‘iyang gikaon ang tanan.’ 
Mahimo sad ang usa moingon nga ‘wala 
nay nahabilin’ bisag naa pay gamay. Maka 
dunggog ta nga, “nitoo ang tanan” bisan 
ang uban ra gud ang nitoo.

Ang ubang tawo tino nga mo sulti 
sa gidaghanon bisan wala maka siguro 
kon pila gyod. Bisan pag dili nila tuyo 
nga maghambog, apan kini hambog 
gihapon. Niay eksampol nga ang tawo 
nihatod sa mensahe gamit lang ang iyang 
kaugalingong hunahuna. Sa kan-anan, 
ang dako nikaon uban sa kadaghanan og 
niingon, “Gamay raman og pagkaon ang 
lamesa.” Naay naka dunggog og nisulti 
ngadto sa uban sa pag ingon, “Wala kono’y 
karne sa lamesa.” Murag walay pulus apan 
ang estorya gipun-an og gikuhaan. 

Kon ang usa ka kasingkasing puno sa 
matuud, dili kini mopuno o mo kuha. Dili 
niya ipuno kon unsa ang naa sa iyang 
dughan. Mao nga, kon ang imong pulong 
kulang sa matuud, bisan pa sa gagmay’ng 
mga butang, kinahanglan imong mahibaw-
an nga naa pay bakak diha nimo. Kung 
wala  pa  n imo pu t la  ang  gamot  sa 
pagpanghambog, magsigi gyod ka og buhat 
ini og makadaot kini sa uban. Mao nga, ako 
mo awhag nimo nga palayasa gyod ni.

Mahal nga kaigsoonan diha ni Kristo, 
isip anak sa Dios nga mao ang Kahayag, 
gi awhag ko kamo nga maka angkon sa 
lempyong dughan nga walay bisan gamay 
nga bakak. Ako mag ampo sa ngalan sa 
Ginoo nga ang Dios mag iwag sa imong 
dalan, maoy panagang sa imong kalisdanan, 
og madagayaong mobubo sa maayong mga 
butang diha sa imong kinabuhi pinaagi sa 
imong pag subay sa matarong.

“Ayaw Kamo Pagbutangbutang 
sa Inyong Isigkatawo”

“Ayaw kamo pagbutangbutang 
sa inyong isigkatawo” 

(Exodo 20:16).

Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee

●●●
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Ang unang pagbutho sa Ebola Virus 
Disease nihitabo duol sa Ebola River sa 
DR Congo tuig 1976. Ang bag-ohay’ng 
pag butho sa West Africa, (unang kaso 
niadtong Marso 2014), maoy kina dak-
ang butho sa ebola. Abril 2015, kini 
niabot og 25,556 ka kaso nga niresulta sa 
kamatayon sa sobra sa 10, 587. Kining 
maong sakit piligro kaayo sa kamatayon 
25 ngadto sa 90 porcento sa apektado. 
DR Congo maoy nasod nga unang 
gibuthoan ini. Kapito na ni mahitabo nga 
nakapahasol sa mga tawo.

Gipaka ingon nga ang fruit-bats maoy 
natural nga gigikanan sa Ebola-virus. 
Ang ebola moabot sa tawo pinaagi sa 
dugo, mga duga, organ og uban pang 
body-fl uids sa nagkasakit nga mga hayop 
sama sa ‘chimpanzees’, ‘gorillas’, ‘fruit 
bats’, mga ‘forest antelope’ o mga patay 
ini sa lasang. 

Ang Ebola-virus mosulod sa lawas sa 
tawo og mo guba sa natural-killer cells. 
Kini moguba sa ‘immunity’ sa tawo og mo 
samok sa ‘endothelium.’ Modaot sad ni sa 
blood-vessels, nga maoy hinungdan sa 
pag panghubag. Modaot sad ni sa liver-
cells. Dako kaayo nig kadaot nga himoon, 

gani modala bisan sa kamatayon.
Ang unang sentoma hilanat og kalit 

nga naay pangapoy sa lawas, panakit sa 
lawas, sakit sa ulo og tutunlan. Sundan ni 
sa pagsuka, kalibang, pamuwa, sentoma 
sa kadaot sa kidney og atay, og naa sad 
gani magdugo. Apan wala pay bakuna 
nga panagang ini.

Karon atong hatagan sa pagtagad 
ang mga panghimatuud mahitungod sa 
pagkahanaw sa Ebola virus niadtong 
2014 sa Boende, DR Congo nga ihatod 
nato ni Governor Sebastien Impeto 
Pengo.

Agosto 11, 2014, ang babaye sa 
Ikanamongo Village namatay tungod sa 
Ebola. Milabay ang usa ka simana, gi 
report nga 13 ang namatay sa samang 
sakit. Pag Septembre 2, ang World 
Health Organization (WHO) niingon nga 
naanay 31 nangamatay og 53 ang naay 
kaso nga sama ini. Nag-emergency ang 
nasod. DR Congo President Joseph 
Kabila nisugo ni Equateur State Governor 
Sebastien Impeto Pengo nga ipahunong 
ang Ebola virus sa lugar, apan wala siyay 
mahimo.

Si Governor Pengo nag tambong na sa 

Kinshasa Manmin Church sa DR Congo 
sulod sa 6 katuig. Iyang nasaksihan 
ang mga i lhanan, kahibulongan og 
gamhanang lihok pinaagi ni Dr. Jaerock 
Lee. Mao nga nangayo siyag tabang pag 
ampo ni Dr. Lee aron mawala ang Ebola. 
Iya kining giampo. Og sugod ato wala 
nay mga tawo nga nagka-ebola og wala 
nasay nangamatay.

Basi sa rekomendasyon sa WHO, 
ang pagtapos sa Ebola virus sa nasod 
ma deklara sulod sa 42 ka adlaw nga 
minglabay nga wala nay bag-o pang 
nangasakit ini. Ang 42 kaadlaw kaduha 
sa maximum-incubation period para 
sa ebola (21 kaadlaw). Wala nay bag-
ong kaso sulod sa 42 ka adlaw, og ang 
DR Congo lingkawasa na sa ebola-
transmission. Daghan ang na protektahan 
sa maong sakit bisan lisod ning ayohon. 
Dalaygon ang Dios! Salamat Dr. Jaerock 
Lee! 

Ang tawo moigon ‘The eyes are the window to the soul.’ Anha nimo maila sa mata ang inisyal nga impresyon sa 
tawo. Kasagaran, ang dako og tin-aw nga mata maoy makadasig nga mahatagan sa madanihong impresyon. 
Ang double-eyelids (tudling ngadto sa upper-eyelid) mo porma kon ang levator-palpebrae superioris muscle mo 
balhin ngadto sa levator-aponeurosis og mo sumpay sa palpebral-skin. Ang mga taga Asya kasagaran walay 
levator-aponeurosis connective tissue, mao nga kadaghanan walay double-eyelids. Apan daghang miyembro 
sa Manmin Central Church naay doble-eyelids bisan kini wala moagi og operasyon, kini tungod sa pag ampo ni 
Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee, nagtukod sa WCDN. Niay pipila ining mga tawhana.

Dr. Gilbert Chae, WCDN President, 
Head Director sa Yonsei Jaeil Hospital

S i s t e r 
Haemi Ma, 24 
anyos, sakop 
sa  Heaven ly 
Dance Team 
sa Performing 

Arts Committee sa Manmim Central 
Church.  Iyang tud l ingan ang iyang 
tabontabon sa mata matag pasundayag, 
mao nga madugay siya. Nangandoy siya 
nga makaangkon og double-eyelids.

Kining maong pangandoy iyang gilaoman 
og nilamano ni Dr. Lee. Natandog kaayo 
siya nga maka angkon og double-eyelids 
og iya ning nabati. Human sa paglamano 
ni Dr. Lee iyang gibutang ang iyang kamot 
sa mata og nag ampo. Unya nakaangkon 
siya sa double-eyelids! Ang Dios nitubag 
sa gitinguha sa iyang dughan. 

S e n y o r 
D e c o n e s a 
M i k y u n g 
S e o ,  4 7 
a n y o s , 
nakaangkon 

og double-eyelids human makadawat 
sa pag ampo ni Dr. Lee niadtong 
Manmin Summer Retreat 2014.

Samtang giampoan, iyang gibasolan 
nga nagbaton siya og pagdumot sa 
iyang inahan. Anang higayona ang 
kalayo sa Espiritu Santo niabot niya. 
Unya iyang gibutang ang iyang kamot 
sa mata kay gamay man kaayo siya og 
mata og nagtinguha nga maka angkon 
og double-eyelids. Pagpauli sa balay, 
nanghilam-os og iyang nabantayan 
nga naa na siyay double-eyelids.

D e c o n e s a 
E u n k y u n g 
P a r k ,  4 3 
a n y o s ,  s a 
edad nga 29 
nag ampo siya 

pinaagi sa pagtoo nga maka angkon og 
double-eyelids og nang spray sa Muan 
Sweet Water. Unya nakaangkon sad siya 
og double-eyelids.

Ang Muan Sweet Water tubig tam-is 
nga mainom gikan sa parat nga tubig sa 
dagat dapit sa Muan sa Jeonam. Sama 
kini sa tubig nga pait didto sa Marah, nga 
nahimong tam-is og mainom, Exodo 15. 
Kon ang tawo moinom, mamutang og 
mang-spray ini ilang ma eksperyensya 
ang gamhanang lihok sa Dios. Pinaagi 
sa tubig, ang levator-aponeurosis tissue 
og ang double-eyelids nahimo.

DR Congo
Equateur Governor Sebastien 

Impeto Pengo

“Ilang naangkon ang nindot nga pilok bisan walay operasyon”

“Ang Ebola-virus nahanaw sa DR Congo”

Case 1

Case 2
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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

    

Sister Nayoung Choi, 17 
anyos, naay excessive myopia 
(nearsightedness). Disyembre 
2013, sa kalit lang nihanap 
ang iyang panan-aw. Naglisod 
gyod siya dili lang sa pagtoon 
apan sa bisan unsang iyang 

buhaton.
Abri l  2014, naa siyay ophthalmologic-

exam, og giingon nga naa siyay ‘myopic 
choroidal neovascularization (CNV). Ang 
CNV nagpasabot sa pagpamuhat sa ‘new 
blood vessels’ sa choroidal layer sa mata. 
Ang CNV makahimog kalit nga kasamok sa 
maayong panan-aw, color-disturbances, og 
metamorphopsia. Ang CNV matambalan og 
intravitreal-injection sa angiogenesis inhibitors 
(anti-VEGF drugs). Kung dili ayoho og tambal, 
makabuta gyod kini. 

Pag Agosto 2014, iyang kinasingkasing 
nadawat ang pag ampo ni Dr. Jaerock Lee atol 
sa siminar sa Manmin Summer Retreat. Unya 
ang tanang sintoma nangawala og makakita 
na siya og klaro. Ang iyang OCT nilambo gyod. 
Ang doktor na surpresa sa resulta og niingon 
nga milagrong naayo ang CNV nga wala 
matambali og anti-VEGF drugs.

Pavel Kalmykov, 48 anyos, naay 
coronary heart disease og niadtong 
2012 naay coronary artery bypass. 
Pag 2013, ni reklamo siya sa kalit 
nga sakit sa iyang dughan. Pag 
Oktobre 15, na hospital na gyod 
siya.

Dili pa kaayo grabi ang iyang kondisyon. Apan 
ni grabi kini nga nagkinahanglan siya og morphine 
aron maka tulog og naay ‘acute left ventricular 
fai lure’ nga naay pulmonary-endema. Ining 
panahona wala gyoy niingon nga maluwas pa 
siya. Human sa 10 kaadlaw gibalhin siya sa ICU 
apan nagka grabi kini. Mao nga ang iyang asawa 
giingnan sa doktor nga pa andamon sa iyang 
kamatayon.

Sunod gabii, ang iyang asawa nagpa ampo 
sa iyang igsoon didto sa Israel nga si Pastor 
Yuri Kalmykov. Ining panahona, si Rev. Soojin 
Lee naghimo sa ika-4 nga Israel Crusade agig 
paghandum sa ‘Dr. Jaerock Lee’s Israel Crusade 
2009.’ Para ining igsoona sa Zolskaya, si Pastor 
Yuri nidawat sa pag ampo ni Pastor Lee sa panyo 
nga inampoan ni Dr. Lee (Buhat 19:11-12).

Sunod buntag, si Pavel nimata, nikaon og 
natulog nga wala pa imna og morphine. Sa dihang 
nakagawas siya sa hospital, nagpa check-up, og 
ang x-ray nagpakita nga wala na siyay pulmonary-
edema.

Junior Deconesa Youngsun Cho, 
37 anyos, nakabantay nga naay 
nag ali  sa iyang nasolacrimal-
duck pag 2001. Sugod ato permi 
siyang kugmohon og magluha. 
Maglisod siya og make-up, dili siya 
komportabli matag adlaw.

Naa siyay tube-intubation surgery sa iyang ilong 
apan kon iya ning kahaon magluha nasad. Mag sigi 
gyod og luha, gihimo nasad ang laing ‘intubations.’ 
Apan ang kondisyon nagpadayon. Karon wala na 
siya ka agwanta apan nagpakabuhi nga ingon ana 
nalang. 

Pag 2014 niapil siya sa Manmin Summer Retreat 
og nakadawat sa pag ampo ni Dr. Jaerock Lee. Sa 
kataposang adlaw sa retret, naay yellow og kolor 
nga nangawas sa iyang ilong. Nihangtod ni og duha 
ka simana. Domingo sa buntag human sa duha ka 
simana, na ngatsi siya. Og diha dayon iyang nabati 
nga ang iyang ilong limpyo na hangtod ngadto sa 
buho sa iyang mata. Sugod dinhi, ang ‘nasolacrimal 
duct obstruction’ nawala na. wala nay kugmo og dili 
nasad magluha.

Ang iyang ‘nasolacrimal duct obstruction’ wala 
maayo sa midisina, apan pinaagi sa pag ampo. 
Kahibulongan. Human sa presentasyon, daghang 
Kristohanong doktor ang nag saulog og naghimaya 
sa Dios.

◀ Sa wala pa ang 
pag ampo: unclear 
interface, active

Oktobre 25, 2013
Onset of acute pulmonary 
edema

◀ Dacryocystography: ang 
contrast-media nagmaayo 
ngadto sa nasal-cavity 
diha sa tuong ‘ductus 
nasolacrimalis’

Oktobre 30, 2013
Wala nay pulmonary edema

◀ Oktobre 25, 2013
Acute pulmonary edema

▶ Human sa 
pag ampo: clear 
interface, inactive

“Nakalingkawas siya sa kakuyaw 
nga mabuta tungod sa choroidal-
neovascularization”

“Sa pultahan sa kamatayon siya 
naluwas sa sakit sa kasingkasing 
uban sa pulmonary edema”

“Naayo siya sa nasolacrimal duct 
obstruction”

Dr. Joonsung Kim, Head Director sa 
Mirae Children’s Hospital sa Paju

Dr. Brian S. Yeo, General Secretary sa 
WCDN

Dr. Changkyu Yang, Direktor sa Bansuk 
Internal Medicine-Radiology

Ang mga Kristohanong doktor nagpundok sa Malaysia sa 2015. Ilang gihimo ang WCDN International Christian Medical Conference 
og naghimaya sa Dios pinaagi sa pagpamatuud uban ang medical-data. Gikan sa daghang kaso nga gi presentar, niay mga kaso nga 
nakaangkon sa kaayohang lihok nga gihikyad pinaagi ni Dr. Lee


