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“Among na Eksperyensya ang Kahibulongang Grasya sa Dios”

Mga pastor og miyembro sa sangang simbahan sa 
nagkalain laing lugar nibisita sa Muan Sweet Water Site. 
Ilang na eksperyensya ang lihok sa Dios og napuno sa 
Espiritu.

Daghan ang ni ngari sa Korea gikan sa 27 ka mga 
nasod aron moapil sa Manmin Summer Retreat 2015. 
Og mga 650 nila ang nibisita sa Muan Sweet Water 
niadtong Agosto 6. Kini mao ang lugar sa kahibulongang 
gahom sa Dios diin ang parat nga tubig sa dagat duol 
sa Muan Manmin Church nahimong tam-is og mainom 
nga tubig pinaagi sa pag ampo ni Dr. Jaerock Lee.

Nag prayer-meeting sila aron pag pasalamat sa Dios 
para sa Muan Sweet Water og nag ampo aron ma 
eksperyensya ang Iyang gahom. Ang miting gihubad sa 
English, Russian, French, Chinese, Japanese, Spanish, 
Thai, Indonesian, og Burmese. Nanan-aw sila og video 
mahitungod sa Muan Sweet Water og nisaka sa tumoy 
nga bahin sa bungtod nga naglantaw sa dagat. Didto 
ilang giinom ang tubig og nakakita sa espirituwal nga 
kalibotan, mga anghel, og sa misteryosong kahayag nga 
gitugot sa Dios nga ilang makita (kabahing estorya sa p. 
4).

Mrs. Prapapon sa Thailand niingon, “Dili ko maka 
tarong og lakaw tungod sa diabetes. Apan human sa 
akong pag inom og Muan Sweet Water, na kusgan ang 
akong paa. Makalakaw nako!” Deconesa Suribuntong 
kauban niya niingon sad, “Ang akong espirituwal nga 
mata naabli sa dihang nang spray ko sa maong tubig. 
Nakakita ko og mga anghel!”

Unya nihumol sila sa Muan Sweet Water Pool uban sa 
tinguha sa ilang dughan. Kadaghanan nila nakadawat og 
tubag og nag himaya sa Dios.

Pastor Shlomy Abramov, Israel, naayo ang iyang 
nag siyok nga dunggan og ang grabing sakit sa bagtak. 
Niingon siya nga malipayon, “Paghumol nako sa pool, 
akong nabantayan nga naay nigawas sa akong dunggan. 
Og nawala ang nag sigi og siyok!”

Naa siyay mga burutburut sa paa ubos sa tuhod. Apan 
pag gawas niya sa pool, nihinayhinay og panga wagtang, 
og ang kahasol sa iyang kiting nawala. Og ni nindot na 
ang panit, nibalik sa normal ang kolor.

Sister Paltin Tiar, Singapore, niingon, “Duha na katuig 
ang nilabay, mag antepara na gyod ko kay dili na kaayo 
makabasa kon ang litra duol. Human sa akong paghumol 
sa Muan Sweet Water, dili nako mag kinahanglan pa og 
antepara.”

Sa ilang pagbisita sa Muan Sweet Water, ilang 
nahinumduman ang naa sa Bibliya diin ang pait nga 
tubig sa Marah nahimong tubig tam-is og gipping 
inom sa mga Israelita (Exodo 15:25) og ilang giila ang 
pagka gamhanan sa Dios. Sa dihang ang tubig sa Muan 
nahimong tam-is og mainom nga tubig niadtong Marso 
2000, ang mga bisita sa Manmin Central Church gikan 
sa lainlaing nasod mo bisita sad gyod sa nahimutangan 
sa Muan Sweet Water sa probinsya sa Jeonam. Ang 
mga bisita nangaayo sa ilang mga sakit og nahimo ang 
gitinguha sa ilang dughan pinaagi sa pag inom og pag 
pamutang sa maong tubig.

Ang Nahimutangan sa Muan Sweet Water Diin ang 
Kahibulongang Kaayohan Nahitabo

Daghang tawo namisita sa Muan Sweet Water sugod niadtong Marso 2000. Ilang na eksperyensya ang kaayohang lihok, mga 
tubag, mga esperituwal nga butang og napuno sa gugma sa Dios og paglaom para sa Langit. (Sentrong litrato: mga pastor og 
miyembro gikan sa mga nagkalain laing sanga sa Muan Sweet Water, Agosto 6, uban pa: Monumento sa Muan Sweet Water og 
daghang mga bisita nga nihumol sa tubig uban sa tinguha sa ilang dughan)

Sa Manmin Summer Retreat 2015, daghang bungol 
gikan sa lainlaing nasod ang naka dunggog og naka 
eksperyensya sa kaayohang lihok (Pastor Junghoon Ji, 
dapit sa wala, sa atobangan)

Gahom sa Dios

“27 Ka mga Bungol 
Naka Dunggog!”

Pastor Junghoon Ji, 
Penang Manmin Deaf Church sa Malaysia

Ang 28 ka mga miyembrong bungol gikan sa 
Malaysia, Thailand, Faroe Islands, og Denmark 
niapil sa Manmin Summer Retreat 2015. Ilang 
gi pangandaman ang retret pinaagi sa buntag 
nga pagpuasa og pag ampo sa pag apil sa Daniel 
Prayer Meeting pinaagi sa internet.

Agosto 3, 2015, unang adlaw sa retret, si 
Dr. Jaerock Lee nihatod sa mensahe. Og nag 
ampo para sa masakiton aron mangaayo og 
aron matuman ang gitinguha sa ilang dughan. 
Ang mga bungol nakadawat sa iyang pag ampo 
pinaagi sa interpretasyon sa pag sinyas. Unya 
nagsugod sila og kaguliyang. Tungod kay 
naghinay hinay na sila og kadungog.
Pinaagi sa pag sinyas, ang usa nila niingon 
nga naka dunggog siya og ugong sa liyon, 
og naa say nitudlo sa iyang dunggan niingon 
nga “nahibulong siya!” Pinaagi sa pag ampo 
ni Dr. Lee, ang 27 ka mga dalunggan sa mga 
miyembro nangaabli. Ang uban nila nagsugod 
na og ka dunggog didto pa sila sa ilang lugar sa 
dihang sila ampoan ni Dr. Lee og sa retret labaw 
na gyod silang naka dunggog og klaro.

✦✦✦

Brother Liew Kar Luck bungol sa pagkatawo. 
Sa dihang iyang nadawat ang pag ampo ni Dr. 
Lee pagtapos sa Daniel Prayer Meeting, ang 
iyang dunggan nag sugod og kaabli. Sa iyang 
pag apil sa retret, klaro na gyod nga maka 
dunggog ang iyang duha ka dalunggan og karon 
lipay kaayo. Sister Suck Peng Khu, napuno 
sa grasya, og niingon nga makaila na siya sa 
tinggog sa mga tawo. Sister Mayfrind Weihe 
Hansen maka sulti siya og unsang kantaha ang 
gikanta og maka dunggog na sa tinggog sa train 
kon moadto sa subway.

Ang tawong maka dunggog og tarong wala 
mahibalo sa dughan sa bungol. Apan si Senyor 
Pastor nahibaw sa dughan sa matag usa nila og 
nag ampong matinguhaon para nila. Maayo unta 
nga daghan pang mga bungol nga mahibalo sa 
pagka balaan sa ebanghelyo og sa gahom sa 
magbalantay og ang global-parish para sa mga 
bungol makab-ot.
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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 Kinabuhi2

Karon ang kalibotan natumog sa sala og 
lisod na pangitaon ang pagtoo (Lucas 18:8). 
Sa kalibotan nga ingon niini, ang mga anak 
sa Dios mangandam uban ang Pulong og 
lig-on nga mobarog diha sa pagtoo, tungod 
kay wala kita makig away batok sa dugo 
og unod, kondili batok sa mga daotang 
espirituhanong gahom diha sa kangitngit, sa 
mga pangulo, sa mga naa sa gahom og sa 
mga daotang gahom nga nagmando niining 
kalibotan sa kangitngit.

Aron malupig ang kaaway nga demonyo 
og satanas og sa pag daog sa maong pakig 
away, atong isul-ob ang tanang kahimanan 
sa Dios. Kini nagpasabot nga atong 
kuhaon ang tanang gi kinahanglan para sa 
espirituwal nga pagpakig away.

Karon atong tukion kon unsa ang atong 
angayan nga isul-ob nga mga kahimanan sa 
Dios og maangkon ang kadaogan diha sa 
espirituwal nga pag pakig away hangtod sa 
pag balik sa Ginoo.

1. Pag Lig-on diha ni Hesu Kristo, 
ibakos ang matuud 

Ang unang bahin sa Efeso 6:14 nag 
ingon, “Busa pangandam kamo, gamit ang 
kamatuuran ingon nga bakos.” Ang hawak 
mo suporta sa tibuok lawas, og mahimo 
natong ingon nga dinhi magagikan ang 
kusog. Kon mag bakos ta, ang bakos hugot 
nga mo suporta sa atong ‘muscles’, lakip og 
paingon sa atong ubos nga dugokan sa likod 
og maoy mag kupot niini. Atong mabati nga 
ang bakos ni suporta bisan kita nagbuhat og 
nag lihok lihok pag ayo.

Mao nga, ‘ang pagbakos sa matuud’ 
nagpasabot nga mag lig-on kita diha ni 
Hesu Kristo nga mao mismo ang matuud. 

Kon maghimo og balay unya mag kalot ka 
og imong ibutang ang pondasyon sa bato, 
bisan pag mag ulan, mag baha og mo huyop 
ang hangin, dili kini mapokan. Mao sad sa 
atong kinabuhi. Kon kita mag lig-on diha 
sa Pulong, dili ta ma tay-og sa bisan unsang 
bakak ni satanas. Kay kon kita lig-on diha 
sa kamatuuran atong ma angkon ang gahom 
aron dili ta masukamod og mapokan sa mga 
bakak ni satanas.

2. Isul-ob ang pagkamatarong ingon 
nga salipod sa inyong dughan og 
tumana kini uban sa pagtoo

Ang sunod nga bahin mabasa, “isul-ob 
ang pagkamatarong ingon nga salipod sa 
inyong dughan.” Ang “breastplate” klase sa 
hinagiban nga manalipod sa dughan. Ang 
Dios niingon nato nga ibutang ang salipod 
sa dughan para sa espirituwal nga pakig 
away. Ang pagkamatarong nagpasabot sa 
pagtuman nga matinud anon sama sa giingon 
sa Roma 10:10 “Kay uban sa kasingkasing 
ang tawo mitoo ngadto sa pagkamatarong; 
og uban sa baba may pagsugid nga gibuhat 
ngadto sa kaluwasan.”

Ang kaalam sa Pulong sa Dios dili paigo 
aron kita mahimong matarong. Apan kon 
kita kinasingkasing nga motoo sa Pulong 
og motuman niini, nga mao; ang pag tuli sa 
atong dughan, pagpalayas sa sala og daotan, 
og sa pagpuno sa atong dughan sa matuud 
dinhi atong maangkon ang pagka matarong. 
Og dinhi mahimo nata nga maka protekta 
sa atong kaugalingon batok sa kaaway og 
hingpit nga maka palayas sa kangitngit.

3. Kadasig sa pag sangyaw sa 
Maayong Balita sa pakigdait ingon nga 
inyong sapatos 

Efeso 6:15,  “Og ang kadasig sa 
pagsangyaw sa Maayong Balita sa pakigdait 
ingon nga inyong sapatos.” Aron ma sul-
ob ang tanang kahimanan sa gubat gikan sa 
Dios, atong kuhaon ang hugaw nga sapatos 
gumikan sa sala og atong pulihan sa kadasig 
sa pagsangyaw sa Maayong Balita sa 
pakigdait.

Colosas 3:8-10 nag ingon, “Apan karon 
kinahanglan biyaan ninyo kining tanan, 
ang kasuko, pagkasapoton, kahugaw 
sa hunahuna, ang pagpasipalag sulti og 
pamalikas. Ayaw kamo pamakak sa usag usa 
kay gihubo naman ninyo ang inyong daang 
pagkatawo…”

Kon ato nang gipalayas ang lihok og mga 
butang nga unodnon og gisul-ob ang bag-
ong pagkatawo nga naghisama sa imahe 
sa Dios, atong maputos ang atong tiil sa 
kadasig sa pagsangayaw sa Maayong Balita 
sa pakigdait. Si satanas manintal sa tawong 

nag sapatos sa mga sala og daotan aron 
sila mo paingon sa kamatayon. Mao nga 
ato dayong ilabay ang mga sala og mag 
bag-o diha sa Ginoo. Og kita malipayon sa 
kinabuhing madaogon diha sa pagtoo.

4. Dugang pa, dad-a ang inyong 
taming nga mao ang pagtoo

Ang taming klase sa hinagiban nga mo 
protekta sa imong lawas aron dili ka maigo. 
Apan ang isog nga mang gugubat magdala 
gyod og hinagiban, apan kon wala siyay 
taming ang iyang kinabuhi ma dilikado 
usab. Ang taming sa espirituwal nga panag 
sangka mao ang pagtoo.

Efeso 6:16, “Dad-a kanunay ang inyong 
taming nga mao ang pagtoo kay pinaagi 
niini makapalong kamo sa tanang nagsiga 
nga ipana kaninyo sa yawa.” Kon maigo sa 
hait nga pana, grabi kaayo ni kasakit, bisan 
pag naay kay dala nga mga hinagiban. Kon 
si satanas mo tintal nato sa mga pagsulay, 
ang pagtoo maoy atong taming nga mo 
protekta nato. Kini nagpasabot nga ang 
pagtoo importante kaayo.

Pinaagi  lang sa pagtoo nga ki ta 
makaangkon sa kaluwasan, og ang 
pagpahimuot sa Dios uban sa pagtoo, kita 
maka angkon sa gitinguha sa atong dughan 
(Hebreo 11:6, Salmo 37:4).

5. Ikalo ang kaluwasan, og ang 
espada sa Espiritu nga mao ang Pulong 
sa Dios

Efeso 6:17 “Ikalo ninyo ang kaluwasan 
ingon nga panalipod sa ulo og gamita ang 
Pulong sa Dios nga gihatag kaninyo sa 
Espiritu ingon nga espada.” Ang ‘helmet’ 
proteksyon sa ulo hinimo sa gahi nga 
materyal. Isul-ob sad ni siya kon makig 
gubat. Kon ang sundalo dili mag helmet 
unya moadto sa gubat diin naay daghang 
balang nanglupad, mura ra sad siya og 
nagpakamatay. Sa espirituwal, ang pinaka 
importanteng butang mao ang kalo sa 
kaluwasan. Ato gyong huptan ang dalan sa 
kaluwasan hangtod mo balik ang Ginoo.

Hangtod atong makab-ot ang hingpit 
nga kaluwasan ato gyong seryosohon og 
sulayan ang pagpabilin diha sa matuud sa 
tanang higayon (Pilipos 2:12). Kon naa 
tay kasiguraduhan sa kaluwasan, atong 
mahigugma ang Ginoo nga mao ang 
nagluwas nato og anang gugmaha matinud 
anon ta bisan sa atong kinabuhi. Ining 
paagiha, kon atong isul-ob ang kalo sa 
kaluwasan, ang kaaway nga demonyo dili 
na makaako og duol nato. Bisan pa man 
naay mga pagsulay, ato kining ma buntog og 
makahatag og kahimayaan sa Dios.

Ang hinagiban sa Espiritu nagpasabot 

sa Pulong sa Dios. Ang kalo, taming og 
panalipod maoy proteksyon, apan ang 
hinagiban maoy kasangkapan sa gubat nga 
mo dasdas sa kaaway. Maong importante 
kaayo ni.

Aron sa pagdaog sa espirituwal nga 
panag sangka, atong sangkapon ang atong 
kaugalingon sa Pulong aron sa pagpalayas 
sa kampo sa kaaway nga demonyo. Og 
atong malabang ang mga pagsulay gamit 
ang hinagiban nga mao ang Pulong. 
Dugang pa, aron mahimong espirituhanong 
manggugubat, kinahanglan sangkap kita sa 
Pulong aron magamit og tarong ang espada 
sa Espiritu. Tungod kay kon ang Pulong 
atong himuong espirituwal nga pan sa atong 
dughan, ang atong espirituwal nga kusog og 
gahom labaw.

Sa ato pa, kon kita espirituwal nga 
nangandam sa Pulong, ang dakong kusog og 
awtoridad mo kanaog gikan sa taas og kita 
makalupig sa gahom sa kangitngit.

6. Pangayo og pag ampo sa tanang 
higayon diha sa Espiritu

Efeso 6:18 nag ingon, “Buhata kining 
tanan diha sa pag ampo og pangayo kamo 
kanunay pinaagi sa Espiritu. Tungod niini 
pagbantay kamo og lahutay gayod. Pag 
ampo kanunay alang sa tibuok balaang 
katawhan sa Dios.” Ang pag sangkap sa 
atong kaugalingon sa Pulong sa Dios sama 
usab sa pagdala sa tanang hinagiban. Ang 
mainitong pag ampo sama sa pagbutang sa 
tanang hinagiban. Kinahanglan ta mag ampo 
samtang nagdala sa Pulong.

Bisan pag naa tay dakong kaalam sa 
Pulong apan walay pag ampo, mura ra kita 
og nagdala sa hinagiban apan wala mo sul-
ob ini. Og dili ba kaha nga ang hinagiban 
dili arang nimo, mahulog kon molihok ka 
og gamay. Apan ang mainitong pag ampo 
sama nga ikaw naning kamot nga maarang 
nimo ang maong kahimanan. Mao nga pag 
ampo sa tanang higayon diha sa Espiritu og 
paghalad og mainitong pag ampo diha sa 
Pulong. Og ikaw mahimong espirituwal nga 
mang gugubat.

Mahal nga kaigsoonan diha ni Kristo, 
kon mahimo kang espirituwal nga mang 
gugubat, sangkap sa tanang kahimanan sa 
Dios, Siya mag uban kanimo og ang mga 
anghel mo protekta. Ang daotan dili maka 
duol nimo. Tungod ikaw nahisama sa Ginoo, 
imong madawat ang awtoridad og kusog sa 
Dios, og maka giya sa daghang kalag ngadto 
sa Dios. Ako mag ampo sa ngalan sa Ginoo 
nga pinaagi ini ikaw mahimong espirituwal 
nga mang gugubat nga maghimaya sa Dios 
bisan asa ka paingon.

Isul-ob ang Tanang 
Kahimanan sa Gubat

“Lig-ona ninyo ang inyong 
kaugalingon diha sa 

pagpakighiusa sa Ginoo pinaagi 
sa iyang dakong gahom. Isul-

ob ninyo ang tanang kahimanan 
sa gubat nga gihatag sa Dios 
kaninyo aron makasukol kamo 
batok sa mga pag panglimbong 

sa yawa” (Efeso 6:10-11).

Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee
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Kon ang imong ‘kaugalingon’ kompletong patay diha 
sa matuud, dili ka mangita sa imong binipisyo og dili 
ka masina o mag kompara sa uban. Kay kon ang imong 
kaugalingon nagpabiling buhi, masinahon ka gihapon 
og madinumtanon, og mo husga sa uban. Ang tawong 
dili hakog dili mabalaka o ma dismaya kon ang mga 
panghitabo dili mosibo sa iyang gusto tungod kay wala 
man siyay tinguha nga alang ra sa iyang kaugalingon.

✦✦✦

Kon maka gamot sa tawo ang kinaugalingong 
pagkamatarong, ma porma kini sa iyang kinaugalingong 
binuhatan. Og kasagaran ini dili insakto, tungod kay kini 
gikan sa kinaiyang dili mao sama sa pag pangita lang sa 
kaugalingong binipisyo dili ang pagsilbi para sa uban. 
May tawong naay kinaugalingong pagkamatarong og 
binuhatan bisan pa man og moingon nga sila nagpakabuhi 
sa Pulong sa Dios.

Naay daghang tawo magtoo nga matarong na sila 
tungod kay abi nila og ila nang napalayas ang mga bakak 
pinaagi sa Pulong sa Dios og abi nila og sila nahibalo na 
sa matuud. Unya sa pagtukod na sa ilang kinaugalingong 
buhat, sa pagtoong kini kabubut-on sa Dios, mamugos 

na nga sundon sa uban, ila dayong ipa sober ang ilang 
kinaugalingong pagkamatarong. 

Ang ubang leder maghimo dayon og kaugalingong 
plano. Og himoong tumong nga kinahanglan tumanon 
gyod. Sa pag porsigi ini, ila nalang ibaliwala ang 
opinyon sa uban. Unya ang ilang mga kauban dili nalang 
makahatag og ideya unya mag sugod na hinuon ang 
disgusto kay wala man sila manag hiusa og mo sunod sila 
ini bisan dili komportabli og bisan naa sa kalisdanan.

Ang leder tingali maghunahuna ra nga ilang gihatagan 
ang uban sa kalisdanan tungod kay kini lihok sa Dios. 
Og tingali maghunahuna nga ang ilang kauban naglisod 
tungod kay gamay pa ang pagtoo og gugma sa Dios, apan 
dili tungod niya.

Mao nga ato gyong banatayan ang tanan, dili lang ang 
atong kaugalingong pagkamatarong o ang kaugalingong 
binuhatan, apan sa dughan nga maoy buot sa Dios. Naa 
gyod unta nato ang gugma, pagka mang gihatagon, kaluoy 
og mo sabot sa sitwasyon sa uban diha sa kamaayo uban 
ang dako nga dughan, dili ang gahi nga dughang hinimo 
sa kinaugalingong binuhatan. Og dinhi atong mapadayon 
ang kalinaw ngadto sa tanang tawo og ang pagkabalaan. 

Tungod sa ilang kaugalingong binuhatan nga ilang 
gihimo diha sa matuud, ang ubang magtotoo dili maka 
tugkad sa kasingkasing og kabubut-ob sa Dios. Sila 
magtoo nga ilang na dungog ang tingog sa Espiritu Santo 
og sila gi giyahan ini. Apan daghang panghitabo nga sa 
pagka tinuod ila lang gigamit ang ilang kinaugalingong 
kaalam nga naa sa ilang utok sa matag sitwasyon, ila ra 
nga kabubut-on og pagsabot og dili pinaagi sa tingog sa 
Espiritu Santo.

✦✦✦

Kon imo na gyod tinuod gisalibay ang kinaugalingong 
pagka matarong og kinaugalingong binuhatan og nakab-
ot mo na ang dughan sa espiritu, mahimo kang giyahan 
sa Espiritu Santo sa tukmang higayon. Apan kung naa 
kay tinguha nga matuman tungod kay para nimo maayo 
para sa gingharian sa Dios, makabaton ka lang hinuon 
og hangol nga motibo, para sa imong dungog. Ang 
espirituwal nga tawo naay kadasig para sa Ginoo dili 
kahangol para sa iyang kaugalingong himaya. Buot ra 
niya nga ang kabubut-on sa Dios maoy matuman diha 
sa iyang dughan. Mao nga siya makahulat sa saktong 
higayon uban ang pailob og kalinaw. 

Bisan pa og ang Dios moingon niya nga pabiyaan 
ang tanang nahimo na (ubos sa dakong debosyon og 
kugi), siya mo tuman ra dayon sa walay langan og walay 
pagbasol. Tungod kay ang iyang tinguha mao ra gyod ang 
pagsunod sa gusto sa Dios. Permi siyang nahibalo nga 
posible siyang nasayop bisan pa man sa iyang tan-aw og 

sakto siya. Permi siyang maminaw sa uban ubos sa mapa 
ubsanong dughan, bisan ngadto sa mga bata. Labaw sa 
Tanan, motuman siya sa gusto sa Dios sa walay daghang 
rason sa pagbalibad, bisan pa og sugoon siya sa Dios sa 
mga butang nga dili niya masabtan.

Ang tawo sa espiritu dili mo husga sa mga butang 
pinasubay lang sa iyang kaugalingong buhat og 
kaugalingong pagka matarong. Ilang makita ang mga 
butang diha sa kamaayo, og magsulay sa pag hunahuna sa 
dughan sa Ginoo og sa magbalantay. ‘Unsa may buhaton 
sa Ginoo og sa magbalantay ining sitwasyona?’ Kon 
naay hingpit nga makakab-ot sa espiritu, dili lang niya 
sulayan nga daling matuman ang trabahoon para sa Dios 
apan iyang sulayan ang pagbuhat sa tanan ubos sa pagka 
mangihatagon og kalinaw. Tungod kay iyang gitinguha 
ang binipisyo para sa uban, og dili mamugos sa iyang 
gusto bisan pa og sa iyang tan-aw siya sakto. 

Bisan pag pasakitan siya sa ubang tawo, malooy 
gihapon siya ini og mo dasig. Ang tawo sa espiritu 
motugot usahay nga limbongan siya sa uban bisan pa og 
siya nakahibalo gud nga gilimbongan. Iya lang ipakita 
ang kalooy, tungod kay siya nasayod nga walay maka 
pugong sa kabubut-on sa Dios.

Kining klaseha sa tawo mo hural sa ilang kaugalingon 
tungod kay buot ra nilang matuman ang kabubut-on sa 
Dios. Mag dagan sila sa gugma sa Dios. Kinasing kasing 
silang nagtoo nga ang tanan matuman ubos sa kabubut-on 
sa Dios, mao nga pasensyoso sila og lunsay. 

Ilhanan sa Klase sa Dughan sa Espiritu

Una, gikan sa 
imong dughan, 

maka ingon kaba 
nga ubos gyod 

ka sa matag 
sitwasyon?

Ika-2, maka ingon 
kaba nga ikaw 

naglaom nga ang 
tanan mahimo 

ubos sa kabubut-
ob sa Dios og sa 
Iyang Pulong?

Ang tawo mo husga og mo kondenar basi lang sa ilang personal nga pamati. Kini gikan 
sa ilang ginikanan og tingali kini na porma tungod sa ilang pagdako maoy ilang nakita, na 
dunggog og nakat onan. Daghang tawong hanggol, na ngita lang sa ilang kaugalingong 
binipisyo og naghunahuna nga sila sakto, mo husga dayon sa uban kon ang mga butang dili 
mosibo sa ilang kaugalingong basihan.
Mao nga kon gusto nimong makab-ot ang nindot nga dughan sa espiritu nga giila sa Dios, 
dili gyod ka mo pa sober sa imong kaugalingon nga sistema. Bakantiha ang imong dughan 
sa pag ingon, “mamatay ko kada adlaw” og pun-a ang imong dughan sa matuud. Karon niay 
duha ka basihan kon naa ka bay dughan sa espiritu o wala.
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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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Nag trabaho ko sa France Airport, 
magbarog og 6 ka oras kada adlaw. 
Maong magsakit ang akong bitiis. Sa 
nilabay’ng 3 katuig sakit kaayo ang 
akong wala nga tuhod og maglisod og 
lakaw. Nag antos ko sa grabing kasakit 
kada adlaw upat ka oras kada human 
sa trabaho. Mamutang ko sa pain-
reliever nga gikan sa hospital. Mag 
yoga, stretching, og mo dagan aron 
maayo. Ubos sa tanang paningkamot, 
nihubag hinuon ang akong tiil

Mayo 2015, gi x-ray ko sa hospital 
og nakita nga naa koy ‘protrusion’ 
og kinahanglan nga operahan. Wala 
ko magpa opera, apan nigamit lang 
og ‘pad’ sa akong tuhod. Gusto ko 
nga maayo. Dili na gyod ko ganahan 
moadto pa sa hospital tungod atong 
nakuhaan ko. Sa kataposan, dili na 
nako mapiko ang akong tuo nga 
tuhod og dili nasad ko makasul-ob 
og karsones tungod sa hubag nako 

nga tuhod. Usahay ako nalang gani 
guyoron ang tuo nga paa og mag 
lingkod nga itul-id.

Makalulu-oy ang akong dughan 
matag adlaw. Sa kalit lang naabli ang 
akong dughan sa pagka balaan sa 
ebanghelyo og sa Manmin ministry, 
tungod sa akong kauban sa trabaho 
nga si Janet. Gipasabot na ko ani niya 
sulod na sa 3 katuig. Nagpa rehistro ko 
sa Manmin Central Church og niapil 
sa worship service pinaagi sa internet.

Kataposan sa Hulyo 2015, nibisita 
ko sa South Korea og niapil sa 
Manmin Summer Retreat. Agosto 3, 
unang adlaw sa retret. Akong nadawat 
ang pag ampo ni Dr. Lee para sa mga 
masakiton atol sa Divine Healing 
Meeting. Unya ang kasakit sa akong 
tuhod nawala. Ako nang mapiko ang 
akong tuhod og wala na maglisod 
bisan pag mo dagan og mag lingkod 
og dugay. Hallelujah!

Agosto 6, human sa retret, nibisita 
ko sa Muan Sweet Water. Nakakita 
ko og cross-shaped nga kahayag nag 
liyok sa adlaw. Nakakita sad ko og taas 
nga imahe sa tawo unya naay daghang 
nanag sunod niya nag ginunitanay 
sa kamot diha sa panganod. Akong 
pasalamatan og himayaon ang 
Dios nga niayo nako og nipuno sa 
akong dughan sa Espiritu pinaagi sa 
espirituwal nga eksperyensya. Ako sad 
pasalamatan si Senyor Pastor nga nag 
ampo nako.

Pag 2006 ang akong anak nga si Minsung natawo. 
Hinay ang pag debelop sa iyang pagsulti og dugay 
makasabot. Apan wala lang namo panumbalinga. 
Pag edad niya og 3 amo siyang gipa eskwela sa 
‘Day Care Center’. Usa ka adlaw, ang maestra 
ni sugyot nga ipadala sa pediatric-psychiatrist, 
tungod kay dili kono siya normal nga bata.

Ang akong asawa og ako nahasol kaayo 
og nabalaka, amo siyang gidala sa hospital. 
Gi check-up siya sa makadaghan og ang 
mga espesyalista niingon nga hinay ang 
iyang abilidad sa pag sulti og pag kat-on, 
dili dayon maka ila sa ginikanan, kuwang 
sa pagbati, naay hyperactive-disorder og 
problema sa pag ‘interact’. Nakuyawan 
kaayo mi nga wala kahibalo unsa ang 
buhaton.

Amo siyang gipa eskwela og ‘treatment 
classes’ sulod sa duha katuig apan walay 
pulus. Pag 2010, 5 anyos na siya, si Minsung gi-
diagnosed nga naay ‘mental retardation’ og level 1 
kini isip ‘autistic’ nga bata.

Niadtong paghuman nako sa army naa koy atopic-
dermatitis. Og naayo ko ini sa akong paghumol sa 
Muan Sweet Water Pool. Tungod ining eksperyensyaha, 
nagpakabuhi kong Kristohanon nga puno sa Espiritu 
uban sa kasiguroan sa buhi nga Dios og kaluwasan. 
Apan pagsugod nako sa negosyo, nakig kuyog na ko 
sa mga kalibotanhong tawo. Magduwa mi og ‘golf’, 
‘kendo’, manigarilyo, og mag inom. Ang pinaka grabi 
dili na ko mosimba og mo kuyog nalang sa mga lakaw para sa negosyo. Ang 
akong asawa naglisod kaayo nako. Permi ming mag away.

Pagka hibaw namong ang among anak naay ‘autism’, naguul kaayo ko. Og 
akong nahinumduman ang mensahe nga: Ang ‘autism’ gikan sa sala sa ginikanan. 
Naka hibaw ko pag ayo nga kon among palayason ang mga sala siya maayo.

Nag hinulsol ko nga akong gisalikway ang gugma sa Dios og grasya og wala 
mag pakabuhi sa Pulong. Akong gisira ang among negosyo, nibalhin duol sa 
balay ni Dr. Jaerock Lee aron permi nako siyang makita. Ni trabaho sad ko sa 

‘Lime Finance Service’ usa ka kompanya sa pagtoo. 
Akong gisugdan ang pag tambong sa tanang serbisyo 

og sa Daniel Prayer Meeting. Ang akong asawa nag 
halad og pasalamat sa Dios. Sa pagbuhat ini, nag 

suwat siya sa Dios, og gisulod sa ‘envelop’, 
iyang giangkon ang pagtoo nga maayo ang 
among anak og mabag-o mi.

Sa pagkabuhi pagbalik sa among pagtoo, 
ang among pamilya nag malinawon og 
ang among anak nag anam og kaayo. 
Gani makasabot na siya sa uban. Og amo 
nasad siyang masabtan. Naglantaw ko sa 
katungdanan nga gikan sa Dios aron sa 
pag bayad sa grasya sa Dios og sa Ginoo, 
og ni Senyor Pastor. Among nakita si Rev. 

Heesun Lee, Manmin World Guidance 
Pastor og nahatagan ko sa higayon nga 

moapil sa Power Chorus sa Perfoming Arts 
Committee.
Ang kaayohan sa among anak nagpadayon. 

Apil na siya sa Manmin Kindergarten og nisugod 
na sa elementarya. Human sa klase, amo siyang gipa 

check-up. Unya ang resulta nagpakita nga normal na 
siya gawas lang sa pagsulti. Karon apil sad siya sa Praise 
Team sa Sunday School. Nagtubo siya nga maayo og 
nag himaya sa Dios. Hallelujah!

Mapasalamaton kaayo ko sa Dios, og ang Dios 
nihatag nako og lain pang panalangin. Gi panalanginan 
ko Niyang maka tudlo sa mga estudyante sa “Energy 
information Communication Department” sa “Sudo 

Electric Technical High School” isip maestro sa industry-educational. Puno 
pa, ang ubang partner-companies ni sugyot nga mo trabaho sad ko nila, og na 
grasyahan ko nga mag trabaho nila isip ‘freelancer’.

Sa tinuod daghan pa kaayo mi og kulang, apan ang Dios nihatag namo’g 
dakong grasya tungod kay ang among Senyor Pastor, ang magbalanatay sa 
kinabuhi perming nag ampo para sa iyang panon og nigiya namo sa dalan sa 
grasya og tubag. Akong pasalamatan og himayaon ang Dios nga perming naga 
pamuhat nako.

Deacono Junok Kim, 39 anyos, Parish 12
Uban sa iyang asawa Deaconesa Raeeun 
Lee og anak nga si Brother Minsung Kim

 “Mapiko Ko na ang Akong Tuhod, 
Makalakaw, og Makaambak!”

“Naayo ang 
akong anak sa 
pagka Otistik!”

Sister Gilbette, 61 anyos, France


