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Ang mga miyembro sa Manmin 
nahibalo na kaayo sa Langit, ma bata, 
batan-on og tigulang man. Nahibaw 
sila asa kini, giunsa pag bahin, og 
nahibaw sila kon unsa man ang buhaton 
didto. Kini tungod kay si Senyor 
Pastor Dr. Jaerock Lee nakadawat sa 
detalying eksplenasyon mahitungod 
sa Langit pinaagi sa daghang pag 
puasa og pag ampo og nag wali siya 
mahitungod ini. Naay duha ka libro sa, 
Heaven I & II nga gi publisar basi sa 
iyang sermon (Kalabotang estorya sa 
p. 3). Ang mga miyembro nakat-on ini 
gikan niya.

Og naa say mga pasundayag nga 
nitabang nila aron ilang mabati ang 
Langit pinaagi sa Perfoming Arts 
Committee. Ang mga miyembro 
sa komite mo dayeg, mo sayaw, og 
magpa gwapa mag sul-ob og nindot 
aron pagpa hinumdum sa Langit. Buot 

sa Dios nga ang mga miyembro sa 
simbahan makabati gyod sa Langit, 
mao nga ang simbahan iyang gihatagan 
sa tema sa pasundayag og pagdayeg 
matag anibersaryo sugod niadtong ika-
27 anibersaryo.

Ubos sa temang “Heaven” sa 2009 
og “The Banquet at the Sea” pag 
2010 ang pasundayag nagpakita sa 
luwas nga mga magtotoo nga kinsa 
makasulod sa Langit og naghalad sa 
kalipay og pasalamat sa nindot nga 
mga huni og awit og sa sayaw usab.

Pag 2011, ang pasundayag nipakita 
sa panag salo sa New Jerusalem 
ubos sa tema nga “The Castle of the 
Shepherd”. Atubangan sa manan-away, 
gipakita ang nindot nga New Jerusalem 
sa Amusement Park nga tema diin 
sila makasakay sa inadornohang train, 
naglingaw sa bugnawng hangin og nag 
sakay sa nindot nga mga sakyanan.

Pag 2012, ang pasundayag, ubos 
sa tema nga “Heaven and Earth,” 
nagpakita sa mga tawong na ugmad 
na pag ayo dinhi sa kalibotan og ang 
mga anghel nag dayeg sa gugma sa 
Dios nga perming ni giya sa Manmin 
hangtod sa ika-30 anibersaryo. 

Pag 2013, ang pasundayag nga 
“The Castle of the Shepherd 11” gi 
presentar. Nagsugod kini sa arkanghel 
nga  nagdayeg  sa  pag  kan ta  sa 
langitnong pinulongan nga giulohan og 
“Abresia Makaretosha” pasabot “Ang 
Dios gugma”. Ang mga nanaw-aw 
napuno sa gugma sa Dios og naikag 
kaayo.

Ang pasundayag naghulagway sad 
sa nagkalain laing lugar sa Langit 
sama sa ‘Garden of Seasons’, nga 
nagtataw sa upat ka panahon: spring, 
summer, autumn, og winter sa Langit. 
Ang ‘Garden of Flowers’. ‘Garden of 

Snow’; ang ‘Amusement-Park’; ‘The 
Depth of the Sea’; og ‘Pathway’. 

Pag 2014, ang manan-away gi 
imbitar sa Clear Lake Banquet Hall 
sa New Jerusalem didto sa main-
sanctuary. Ang tema “Invitation”, og 
ang invitation-card gipadala sa Dios 
aron mo imbitar sa magbalantay og 
mga miyembro, gisulat kini og nindot, 
og sa malumo nga langitnong mga 
pulong. Sa anniversary-eve ang 3D 
video ‘The Castle of the Shepherd’ 
gipakita. Napuno sila sa kadasig aron 
mag sabwag sa gugma sa Dios ngadto 
sa tanang tawo sa tibuok kalibotan.

Ang Performing Arts Committee 
makugihong nangandam para sa ika-
33 nga anibersaryo. Ang kalihokan sa 
anniversary-eve gihimo pag Friday 
All-night Service niadtong Oktobre 9 
og ang selebrasyong pasundayag pag 
Domingo, Oktobre 11.

Ang Ginoo nag andam sa daghang puloy anan sa nindot nga Langit. Sa atong pagsulod didto, atong mabati ang kahibulongan og maaghup nga gugma sa Dios, og makapasalamat ta 
Niya uban ang mga luha. Aron mahimo tang tinuod nga mga anak sa Dios, og maka ambit sa Iyang gugma hangtod sa hangtod, ato gyong dawaton ang Ginoo, magbaton sa mga sugo, 
og mopahimuot sa Dios.

“Duol og tan-awa, Paglingaw sa 
Kalipay og sa Kanindot sa Langit!”

Langitnong Kalipay Mabati sa Anibersaryong Pasundayag sa Simbahan
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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

Ang Dios naglaom nga ang Iyang mga 
hinigugmang anak mabuhing malinawon 
nga walay kabalaka og gihunahuna. 
Wala lang siya mahibalo sa atong 
panginahanglan apan gusto niya kining 
ihatag nato. Karon atong tan-awon kon 
unsa ang atong angayang buhaton aron 
atong masabtan ang Iyang dughan og mag 
pakabuhing malinawon.

1. Buot sa dughan sa Dios nga kita 
mahilayo sa ka pobre, mga sakit og 
kalamidad

Lisod malikayan ang kabalaka ining 
kinabuhia. Tungod kay, sugod pagsupak ni 
Adan, ang yuta tinunglo, og ang kinabuhi 
nahimong kinabuhi sa pag antos (Geneses 
3:17-18).

Tungod kay ang yuta tinunglo, nitunga 
ang mga hugaw og kagaw. Ang katawhan 
nagpakabuhing mahadlokon sa mga 
sakit. Dugang pa, ang katawhan nabuhing 
perming nahadlok sa mga kalamidad og 
aksidente.

Ka pobre, mga sakit, og kalamidad 
maoy pinaka kasagarang mabalak-an og 
hunahunaon. Bisan pa og mag amping 
ka, kini moabot bisan dili damhon og dili 
gustohon. Ang katawhan wala lang mag 
antos sa mga sakit tungod sa kagaw og 
hugaw, apan usab sa ‘balatian’.

Sa bibliya ang ‘balatian’ giingon nga 
dili ka na makahimo sa tanan nimong 
buot buhaton tungod kay ang usa o ubang 
parti sa lawas paralisado. Ang Mateo 8:17 
nagtataw sa kalahian sa sakit og balatian, 
sa pag ingon, “Gihimo niya kini aron 
matuman ang giingon ni propeta Isaias, 
‘Siya gayod maoy nag ayo sa atong mga 
balatian og mga sakit.’”

Ang sakit mismo ma ngulngul, apan 
ang mga miyembro sa pamilya mag antos 
sad sa mental-pains, og makahatag kinig 
problema penansyal. Dili ka maka trabaho 
kon nagmasakiton, makahatag pa tingali 
og dakong bayranan sa hospital. Tinuod, 
mas mo preparar nga maayo bisan pa 
og mo gasto og dako. Apan kon maka 
angkon ka og sakit nga walay kaayohan, 
magpakabuhi ka nalang nga masakiton o 
mamatay dayon.

Naa say mga kalamidad nga moabot nga 
dili mahibaw-an. Pananglitan, lisod ang 
pag likay sa bagyo, linog, tidal-waves, o 
traffic-accidents. Bag-ohay lang daghan 
ang mga aksidente sa eroplano, nilubog 
nga barko og aksidente sa bus o ‘subways’ 
nga maoy hinongdan sa daghang 
nangamatay.

Sa gipasabot, ang ka pobre, mga 
sakit og kalamidad maoy gika balak-
an sa mga tawo. Apan ikaw magtotoo sa 
Dios og sa Ginoo naay kalahian sa mga 
tawong kalibotanhon. Makahimo kang 
mag pakabuhi nga walay kabalaka og 
kalisdanan.

2.  Ang yawi  aron mahimong 
magpakabuhing walay kabalaka og 
kahadlok:

1) Motoo sa Pulong sa Dios og motuman 
ini

Kon motuman ka lang sa duha ka sayon 
nga mga sugo; Ang pagbalaan sa Adlaw’ng 
Igpapahulay og ang paghatag sa ikapulo, 
ikaw makalingkawas sa ka pobre, mga 
sakit og kalamidad.

Ang pinaka diyutay nga ebidensyang 
magpa matuud nga ikaw usa sa anak 
sa Dios mao ang imong pagsunod sa 
Adlaw’ng Igpapahulay og ang paghatag 
sa saktong ikapulo. Kon magpakita ka 
lang sa imong pagtoo ngadto sa Dios, dili 
kana mabalaka sa ka pobre, mga sakit og 
kalamidad. Unsa kadako ang gugma sa 
Dios!

Kamong nagtoo sa Pulong sa Dios og 
nagbuhat niini maka eksperyensya gyod 
nga ang ka pobre mobiya ninyo sulod sa 
katuigan. Pananglitan, sa negosyo bisan 
ang lisod nga butang mahimo, og mo 

kusog pa kini. Og dili kana mag usik sa 
kwarta tungod kay wala kana man manikas 
o wala ka usab tikasi, dili ka magka sakit 
og dili mag atubang og mga kalamidad.

Gikan sa bag-o pa ako nga magtotoo, 
akong gituohan ang pulong sa Bibliya og 
nagsunod ini. Bisan naglisod ko og bayad 
sa akong mga utang, bisan man gani sa 
tubo lang, permi kong maghatag og sobra 
sa akong ikapulo. Hinungdan, bulahan 
kaayo ko og kampanti kong maka sulti 
nga sa tanang pastor sa kalibotan ako ang 
naghatag og daghan og nitabang pag ayo 
sa mga kabos (Malaquias 3:10).

Sugod nga nakaila ko sa Ginoo og 
nagpakabuhi sa Pulong, wala gyod ko ma 
hospital o moinom og tambal. Wala sad ko 
mag atubang og kalamidad. Lakip na sa 
tibuok nakong pamilya.

Kung imong balaanon ang Adlaw’ng 
Igpapahulay og mohatag sa tibuok ikapulo, 
ang Dios mo palayas sa kalisdanan og mo 
protekta nimo sa mga sakit og kalamidad. 
Apan usahay, ang ubang tawo magkasakit 
og mag atubang og kalamidad bisan 
nagtuman ining duha ka sugo. Kini naay 
rason. Protektahan og panalanginan ka 
gyod sa Dios kon ikaw nag sunod sa Iyang 
Pulong.

Apan kon wala man gani, kini tungod 
kay ikaw ni sukwahi sa kabubut-on sa 
Dios. Pananglitan, sa seryos nga sakit sama 
sa kanser, kasagaran sila o ang miyembro 
sa ilang pamilya naka buhat sa sala nga 
paingon sa kamatayon.

Tinuod, naay panahon nga itugot ni sa 
Dios para sa espesyal nga probidensya. 
Dugang detalye og pasabot naa sa libro o 
sermon sa God the Healer.

Usahay ang tawo mag atubang og 
kalisdanan sama sa bangkarota sa negosyo 
og mataktak. Kon imong pangitaon 
ang espirituwal nga rason, sa kasagaran 
daghang nakahimo og ebedensya sa 
lihok nga unodnon nga maoy niilog sa 
kaluwasan (Galacia 5:19-21). Kon ingon 
ini, bisan pag nagbuhat ka sa Adlaw’ng 
Igpapahulay og nag hatag sa ikapulo, ang 
Dios dili mo protekta nimo. Mao nga imo 
gyod ning hinulsolan og biya sa maong 
sala.

Basoli pag ayo og talikdi ang maong 
sala. Tungod kay ang Dios gugma, og buot 
Siyang mohatag og grasya sa iyang mga 
anak.

2) Paharia ang Dios og ang Iyang pagka 
matarong

Ang ubang tawo nagsunod sa Adlaw’ng 
Igpapahulay og naghatag og ikapulo, 
og wala sila makahimo sa grabing sala, 

apan nabalaka gihapon. Tungod kay ang 
pagtubo sa ilang pagtoo hinay. Pasabot, 
ang ilang pagtoo wala ma hingkod nga 
dili nila mapahari ang Dios og ang Iyang 
pagka matarong.

Kon ang gamay’ng bata nitubo na, 
unya magsigi lang gihapon og pangayo 
apan dili mahibalong mohatag pagbalik 
ngadto sa ginikanan, kana nagpasabot nga 
bata pa gihapon na siya. Mao sad, kon 
dugay kanang magtotoo unya nangayo 
lang gihapon sa mga pisikal nga butang, 
makauulaw.

Si Hesus niingon ining mga tawhana, 
“Ayaw kabalaka unsay kan-on o imnon o 
i-bisti? Kining mga butanga maoy gihimo 
sa mga Hentil.” Unya niingon Siya, 
“Apan labaw sa tanan paharia ninyo ang 
Dios og pagkinabuhi kamo uyon sa iyang 
kabubut-on og ang ubang butang ihatag 
ra niya kaninyo.” Siya nisaad nga kon 
kita mosunod, ihatag sa Dios ang tanang 
butang aron kita dili magkulang (Mateo 
6:31-33).

Ako nagtoo ining maong saad sukad 
pa sa sinugdanan, mao nga akong gihalad 
ang akong kaugalingon para sa gingharian 
sa Dios og niadtong mga magtotoong nag 
kinahanglan. Resulta sa maong pagtoo, ako 
numero 1 gihapon sa mga paghalad. Apan 
naglaom ko nga naay maka labaw nako.

Og dugay nakong nabalaka og nag 
ampo sa miyembro sa akong pamilya og 
sa pisikal nga panginahanglan. Sugod 
akong gihatag ang akong dughan, 
hunahuna, kalag, kwarta og panahon para 
sa gingharian sa Dios og sa mga kalag, 
Iyang gipuno ang akong panginahanglan, 
ngadto pa sa akong pamilya. Iya silang 
gi protektahan og ang akong mga 
anak gipadako. Wala lang niya ihatag 
ang penansyal apan Iya sad kong gi 
protektahan sa mga sakit og kalamidad.

Kon imong unang paharion ang Dios 
og ang iyang pagka matarong anang 
pagtooha, ang Dios mohatag nimo sa nag 
awas nga panalangin sa tanang bahin.

Mga kaigsoonan ko diha ni Kristo, kon 
nagtoo ka sa Pulong, nagtuman og nag 
praktis ini, ikaw mahimong mabuhing 
malinawon og walay kabalaka sa ka pobre, 
mga sakit og kalamidad (Exodo 15:26).

A k o  m o  a w h a g  n g a  i m o  n a n g 
ihatag ngadto sa Ginoo ang tanang 
kalibotanhong kabalaka, og maningkamot 
nga magpakabuhi sa Pulong sa Dios. Sa 
pagbuhat ini, ako mag ampo sa ngalan sa 
Ginoo, nga ikaw makig ilog sa Bag-ong 
Herusalem og maka angkon sa tumang 
kalinaw og kalipay.

Ang Dughan sa Dios

“Busa ayaw kamo kabalaka 
kon asa kamog kan-on o imnon 
o ibisti. (Kaning mga butanga 

maoy gitinguha sa mga Hentil.) 
Ang inyong Amahan nga 

atua sa langit nasayod nga 
nagkinahanglan kamo niining 
mga butanga. Apan labaw sa 
tanan, paharia ninyo ang Dios 
og pag kinabuhi kamo uyon sa 
iyang kabubut-on og ang ubang 
butang ihatag ra niya kaninyo” 

(Mateo 6:31-33).

Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee
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Tinuod ang Langit og Impeyerno!
Hapit ang tanan mangutana: kung naa ba gyoy Langit og Impeyerno. Ang klarong tubag sa pangutana 

klarong gipasabot sa librong, Heaven I & II, og Hell nga sinulat ni Dr. Jaerock Lee, ang sulod ini hinatag 
sa Dios pinaagi sa daghang pag puasa og pag ampo. Kini gihubad og gisibya sa daghang pinulongan 
og nagustohan sa kadaghanan.

Ang Langit mao ang trono 
sa Dios Trinidad. Klaro 

pa sa kristal, maanyag og puno sa himaya 
sa Dios. Lugar nga makadani. Walay kadato, 
dunggog, o himaya dinhi sa kalibotan nga 
ma kompara sa kanindot sa Langit og didto 
kita makig ambit sa gugma sa Dios sa walay 
kinutuban. 
Naay nagkalain laing puloy-anan sa Langit. 
Paraiso maoy lugar sa mga tawong nidawat ni 
Hesu Kristo og lugos nakadawat sa kaluwasan; 
ang unang gingharian para niadtong nagsulay 
sa pagpakabuhi sa Pulong sa Dios diha sa 
Bibliya; ang ika-2 gingharian para sa mga 
tawong nagpakabuhi sa Pulong og naghimaya 
sa Dios; ang ika-3 gingharian para sa mga 
balaan; og ang New Jerusalem para niadtong 
naka abot sa pagkabalaan og matinud-anon 
sa tanang aspeto. Human sa Great-Judgment 
sa White-Throne, ang matag usa hatagan sa 
iyang puloy anan ining mga lugara basi sa 
sukod sa iyang pagtoo. Ang Dios Amahan buot 
nga ang Iyang mga pinanggang anak maka 
sulod sa New Jerusalem, ang pinaka nindot 
nga puloy anan sa Langit og maka ambit sa 
Iyang gugma sa kahangtoran.

Heaven

Ang Impeyerno maoy lugar sa mga ulod nga dili mamatay, og sa kalayo 
nga walay pagka palong (Marcos 9:48). Didto naa ang tumang kahadlok 

og kasakit. Ngano nga ang Dios sa gugma nitugot man ining makahahadlok nga lugar?
Ang Dios, tag-iya sa Langit, dili mabasol og balaan og ang kato lang nag praktis og sunod 
sa Iyang kabubut-on ang makasulod sa Langit (Mateo 7:21). Kon ang mga daotang tawo 
mopuyo sa Langit nga puno sa kaayo og gugma, ang nindot nga Langit ma kontaminado. 
Ang Langit para lang sa mga magtotoong sama sa lugas, mao nga ang Dios walay laing 
kapilian apan ang paghimo sa lugar nga gitawag og “Hell” nga bulag sa Langit.
Sa Lucas 16, ang dato nga tawo wala motoo sa Impeyerno, ni sangpot nga didto siya 
paingon sa nagdilaab nga kalayo og nagbasol. Ang Dios dili buot nga naay bisan usa 
ka kalag mopaingon sa Impeyerno. Mao nga, maayong dili ta magbasol og siguradong 
makasulod sa Langit.

Hell
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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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“Ang Akong Tanang Kabalaka Nangawala, 
Kalipay nalang ang Nagbaha”

Nag antos ko sa diabetes, high blood og TB sulod 
sa usa katuig og tunga. Sigi ko og ubo og maglisod 
og kaon. Maglisod ko og lingkod kay magkurog 
permi. Bisan pa og tabangan maglisod gihapon og 
lakaw, og kasagaran kuyapan og dad-on sa hospital. 
Bisan pa man og doktor ako, dili nako maayo ang 
akong kaugalingon sa midisina.

Ang akong pag umangkon, si Mireille, naluoy 
kaayo nako og gisultian ko niya sa buhi nga Dios 
og iya kong gihatagan sa libro ni Dr. Jaerock Lee 
ang The Message of  the Cross og The Measure of  
Faith. Ako ning gibasa og na grasyahan. Septembre 
2014, nagpa rehistro ko sa Kinshasa Manmin Church.

Naminaw ko 
sa mga mensahe ni Dr. 
Lee og nakatoo nga maayo 
pa ko. Ni tambong ko sa Friday All-
night Services og Daniel Prayer Meeting og Sunday 
Services. Nag ampo ko pag ayo aron maayo.

Akong perming giangkon ang pagtoo, og nagsalig 
sa gahom sa Dios, og nagsugod paghatag sa ikapulo. 
Ako sad gihinulsolan ang akong mga sala. Gusto 
kong maayo atol sa Manmin Summer Retreat 2015 
og nag andam sa kaugalingon pinaagi sa pag puasa.

Agosto 2015, samtang nag tan-aw sa video sa 
Manmin Summer Retreat 2015, akong nadawat 
ang pag ampo ni Dr. Lee. Human sa pag ampo, ang 
akong kondisyon bintaha na kaayo. Maka lakaw 
nako og maka kaon na, og wala na sad uboha. 
Niarang gyod ang akong pamati.

Akong pasalamatan og himayaon ang Dios nga 
nanalangin nako aron makabaton og tinuod nga 
pagtoo, nitabang nako nga makapakitag binuhatan 
sa pagtoo, og nitubag sa akong pag ampo.

Kita usahay mag atubang og mga kalisdanan. Apan kung atong ihatag ang atong kinabuhi ngadto 
sa Dios, atong mabuntog ang bisan unsang kalisdanan. Og pinaagi ini ang atong pagtoo motubo og 
mahunahuna ang gugma sa Dios. Daghang miyembro sa Manmin nagbuhing sama ini, og pinaagi sa 
pagdawat sa mga tubag og grasya ilang nahatod ang gugma sa Dios nga ilang nakaplagan.

Dr. Daniel Faray, 56 anyos, 
Kinshasa Manmin Church, DR Congo

A n g 
akong asawa og 
ako dili maka anak, apan 
human sa pag ampo ni Dr. Lee, 
nagka anak mi, Hayul og Harang, gikan sa Dios. 
Iya sad mi gihatagan sa nagbaha nga grasya sa 
negosyo. Mayo 2011, nag abli ko og barbecue-
restaurant sa food alley sa Gumi City. Sa una, 
maghatag ko og ikapulo nga 200 o 300 dolyar. 
Apan human nga nakadawat ko sa pag ampo 
sa panalangin niadtong Mayo 2013, ang akong 
ikapulo nitubo matag bulan, og karon maka halad 
ko og 3,000 dolyar. Mapasalamaton kaayo ko sa 
grasya sa Dios nga maka hatag ko og halad sa 
GCN-ministry og maka tabang sa mga kabus 
para sa kaluwasan sa mga kalag. Lingaw kaayo 
kong maghalad ngadto sa Dios. Na grasyahan sad 
ko nga magtukod og bag-o nga negosyo sa dihang 
ako magpaubos sa mga mamalitay.

Pebrero 2014, niabli ko og Yukpoong, espesyal 
nga klase sa karne, didto sa In-dong, sa Gumi City 
gihapon. Nagsugod nasad gani ko og franchise-
business sa dried-aged pork nga walay ‘additives’ 
kini unang higayon sa Korea. Ang akong 
restaurant nailado og daghang sikat nga mga 
tawong mo bisita. Sugod Hulyo 2014, nidawat 
nako og ‘franchising’, og karon kini inila na isip 
kasaligang klase sa negosyo. Nakatag na og naa 
nay 32 ka mga restaurant. Ang akong asawa nag 
trabaho isip Cell Leader og Financial Director 
sa mga estudyante sa Sunday School, og ako 
Presidente sa Men’s Mission og Guidance Teacher 
sa Sunday School. Nag trabaho mi para sa Ginoo 
og naningkamot paingon sa Langit uban ang 
paglaom.

Akong pasalamatan og himayaon ang Dios nga 
nihatag og dakong grasya sa espiritu og lawas.

Decono Jungkyu Lee, 38 anyos, 
Daegu Manmin Church, South Korea

“Panalangin Nibaha sa Akong 
Negosyo”

Natawo ko nga bungol, wala gyod koy 
nadunggog sukad pa kaniadto. Sa akong 
trabaho, maglisod ko og sabot sa mga normal 
nga tawo. Bati kaayo ang akong paminaw og 
perming naghunahuna nga kanindot unta og 
maka dunggog ko og maka sulti. 

Mayo 2015, nakahibaw ko nga si Rev. 
Heesun Lee, Manmin World Guidance Pastor, 
mo ngari sa Chiang Rai Manmin Church gikan 
sa Manmin Central Church sa Seoul og mag 
krusada sa panyo (Buhat 19:11-12). Naghulat 
gyod ko ini. Gusto gyod ko nga maka dunggog.

Motambong ko og prayer miting 
matag gabii bisan kapoy na. Nangayo ko og 
tubag sa Dios. Ang handkerchief-healing 
miting gihimo na gyod, og si Rev. Heesun Lee 
nag ampo sa mga masakiton gamit ang panyo 
nga inampoan ni Senyor Pastor.

Nidawat ko sa pag ampo og ang akong tuo 
nga dalunggan nihinay hinay og ka dungog. 
Ang pikas naka dungog sad og hinay hinay. 
Milagro! Karon maka sabot nako unsa ang isulti 
sa ubang tawo og naa nay komyunikasyon.

Dili nako ma-imagine. Karon maka sulti 
nako og sayon nga mga pulong, naayo sad gani 
ang sakit sa akong likod og sakit sa tiyan nga 
nag distorbo nako sulod na sa 10 katuig. Akong 
dayegon ang gahom sa Dios Magbubuhat! 
Halleluyah!

Sister Sumapon Kauwimon, 46 anyos,
Chiang Rai Manmin Church, Thailand

“Ang Akong Bungol nga Dalunggan 
Naabli og Makadunggog Nako!”

“Ang Dios Niayo Nako sa Sakit 
nga Walay Kaayohan!”


