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“A Night of Salvation and Miracles”
Ang Kalibotang Kasaulogan sa Gahom
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Si Rev. Dr. Soojin Lee nakadawat og ‘plaque of appreciation’ nga gi presentar ubos sa ngan sa Honduran President, Orlando Hernandez. Si Rev. Lee niwali mahitungod sa Dios
Magbubuhat og ni Hesu Kristo sa La Cosecha Church og San Pedro Sula Manmin Church (Litrato 1, 2, 5, 6, 7). Daghang naayo sa nagkalain laing sakit (ubos); Sister Jungeun Kim og
Power Worship Team sa pasundayag (Litrato 3); og Elder Johnny Kim nitambong sa JBN Media Conference (Litrato 4).

Trese na katuig ang milabay sa
krusadang ‘Hurricane Jesus’ nga niigo
sa Honduras uban ang mabutohong
gahom pinaagi ni Senyor Pastor Dr.
Jaerock Lee sa iyang Honduras United
Crusade 2002. Pag 2015, ang dakong
kaayohan og panalangin niigo nasad sa
Honduras.
Pag 6:30 pm. (CST) Nobyembre
27, 2015, si Rev. Dr. Soojin Lee,
Presidente sa Pastors’ Association,
naghimo sa Handkerchief Healing
Crusade (Ref: Acts 19:11-12) ubos
sa tema nga ‘A Night of Salvation
and Miracles’ sa La Cosecha Church
gitambongan duolan sa 10,000 ka mga
tawo.
Ang La Cosecha Church nahimutang
sa San Pedro Sula, og kini usa sa
kinadak-ang simbahan sa Latin
America. Naa kini sobra sa 70 ka
sangang simbahan og 100,000 ka mga
miyembro. Si Senyor Pastor Misael
Arhenal nagsibya sa sermon ni Dr.
Jaerock Lee “Ang Mensahe Sa Krus”

usa ka oras matag adlaw gikan sa
Lunes hangtod Biyernes pinaagi sa
channel No. 39.
Sister Jungeun Kim, solowista sa
Performing Arts Committee sa Manmin
Central Church, nagdayeg sa Spanish
og ang Power Worship Team ni
presentar sa mabulokong pasundayag.
Ang mga miyembro natandog kaayo
sa maong pasundayag. Si Rev. Soojin
Lee nihatod sa mensahing “Blessing
by Walking in the Light.” Unya nag
ampo dayon siya sa mga masakiton
gamit ang panyo nga inampoan ni Dr.
Lee (Ref: Acts 19:11-12), og daghang
kaayohang nahitabo.
Ang tawong dili maka dungog sukad
pa sa pagkatawo naka dungog, ang
hanap og panan-aw naayo naa say mga
tawong namarog sa ilang wheelchairs.
N a a y n a a y o s a e p i l e p s y, h e m i paralysis, hypertrophy og thyroiditis.
Ang tanang balatian nawala og
daghang naghinulsol pag ayo. Nibuto
ang dakong lihok sa Espiritu Santo og

ang Dios nahimaya pag ayo.
Kining maong krusada nasibya sa
S. Korea, Peru, Colombia, Canada og
U.S. pinaagi sa channel 39 og sa 8 ka
estasyonan sa radio og sa internet livebroadcasting. Nahimo kining dakong
kasaulogan sa gahom.
Nobyembre 28, 5 p.m ang
handkerchief healing meeting gihimo
og gipangunayan sa San Pedro Sula
Manmin Church. Gitambongan kini sa
5,000 ka mga tawo, og si Rev. Soojin
Lee niwali sa mensahing “Why is
Jesus Our Only Savior?” Og nag ampo
siya para sa mga masakiton gamit ang
panyo. Daghang nangaayo sa ilang
mga sakit apil na sa leprosy.
Nobyembre 29, 3 p.m iya usab
gihatod ang mensahing giulohan og
“Faith” sa Sunday Service sa San
Pedro Sula Manmin Church.
Si Pastor Esteban Handal sa
San Pedro Sula Manmin Church,
presedente sa JBN Christian channel
niingon, “Ang JBN nag sibya sa mga

mensahe ni Dr. Lee pinaagi sa satellites
og sa internet. Daghang taga Paraguay,
Peru, Venezuela, El Salvador, Mexico
og Bolivia ang manan-aw sa programa
og sila mipaabot pag balik. Daghang
nanghimatuud pinaagi sa pag tawag
sa telepono, email, og text. Labaw
sa tanan, sugod nga si Dr. Lee nag
ampo para nila, daghang milagro ang
nahitabo, mao nga sila naghimaya
pag ayo sa Dios pinaagi sa mga
panghimatuud.”
Pag Nobyembre 29, si Lorena
Herrera, bisi presidente sa Honduras,
nibista sa hotel nga gipuy-an ni
Rev. Lee og ni hatag sa ‘plaque of
appreciation’ nga pinermahan ni
Orlando Hernandez, presidente sa
Honduras.
Kining ilang pag adto nihatag og
paghupay sa mga taga Honduras, nga
nag antos sa mga balatian, terorismo,
og kalamidad, uban ang gugma sa
Ginoo og sa kahibulongang lihok sa
Espiritu Santo.
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_Ang Siyam ka Bunga sa Espiritu Santo (3)

No. 62 Pebrero 7, 2016

Balita

sa Manmin

Bunga sa Kalinaw

Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee

“Apan ang Espiritu naghatag
sa gugma, kalipay, kalinaw,
pailob, kaluoy, kaayo, pagka
maminatud-on, pagka
mapaubsanon og pagka
mapinugnganon sa kaugalingon,
kining mga butanga wala
mahisupak sa bisan unsang
balaod” (Galacia 5:22-23).

●●●
Kon kita tinuod nga nitoo sa Dios og
nahigugma Niya, magbaton ta og kalinaw
sa atong pares, ginikanan, mga anak,
kaliwat, og mga silingan sa bisan unsang
sitwasyon. Karon atong tan awon unsaon
nato pag angkon ang bunga sa kalinaw
nga lakip sa siyam ka bunga sa Espiritu
Santo.
1. Atong batonan ang kalinaw sa
Dios.
Ang pinaka importanteng butang aron
atong mabatonan ang kalinaw sa Dios
kinahanglan wala gyoy sala nga nag
uwang nato ngadto sa Dios. Sa dihang
si Adan nikaon sa bunga sa gidili nga
kahoy, dili na siya makakita pa sa Dios,
mao nga nagtago siya. Kini nagpasbot
nga ang kalinaw ni Adan og sa Dios na
bungkag. Sa wala pa siya makasala, naa
siyay maayong relasyon sa Dios, apan
human nga siya nakasala, nahadlok siya
sa Dios og nipalayo.
Kon kita nagbuhat sa matuud, naa
tay kalinaw sa Dios og malaumon.
Sa pagbaton og hingpit nga kalinaw
nga walay nag uwang nga sala,
atong palayason ang tanang sala og
magpakabalaan. Apan bisan kita dili
pa hingpit, makabaton gihapon kita og
kalinaw sa Dios kon kita matinguhaong
nag praktis sa matuud. Kon atong sulayan
pagbaton ang kalinaw sa Dios, ato kining
buhaton diha sa matuud, og mintinaron
ang kalinaw sa Dios.
Pananglitan, unsa man kung kita
moyukbo sa mga imahe o mosupak sa
Adlaw sa Ginoo aron lang makabaton
og kalinaw sa pamilyang dili magtotoo?
Tingali kita makabaton og kalinaw sa

makadiyot, apan sa espiritu, kita nibuak
sa kalinaw diha sa Dios pinaagi sa
paghimo og pader sa sala nga maoy mo
uwang nato ngadto Niya. Sa kataposan,
kini maoy hinungdan sa mga pagsulay, og
dili hinuon ta makabaton og tinuod nga
kalinaw sa miyembro sa pamilya.
Aron makabaton og tinuod nga
kalinaw sa mga tawo, kinahanglan unang
mahimuot ang Dios nato (Panultihon
16:7). Hinuon usahay ang tawo magsige
og pangitag bikil bisan pag kita
naningkamot sa matuud. Apan ining
paagiha, kung kita mopadayon sa matuud,
ang Dios molihok para nato.
2. Atong batonan ang kalinaw sa
kaugalingon.
Aron naay kalinaw sa kaugalingon,
ato sad palayason ang daotan og
magpakabalaan. Kon naa pa ang daotan
nato, kini mogimok basi sa sitwasyon.
Dili ta kampanti kung naa sa atong
dughan ang kasuko, kasilag, og kahangol.
Og kon mag sangka ang dughan sa
matuud og dughan sa bakak, kita mag
antos pag ayo. Apan kung determinado
ta og mag ampo pag ayo sa pagpili sa
matuud, sa kataposan atong maangkon
ang kalinaw sa dughan.
Apan ang ubang tawo moingon nga sila
nagtamod og kalinaw sa Dios og nagbuhat
sa matuud, apan wala silay kaugalingong
kalinaw sa dughan. Kini tungod sa ilang
self-righteousness og abi nilag nagbuhat
sa matuud. Sama ni Job sa wala pa ang
pagsulay, abi nila og nag ampo pag ayo
og nagsulay sa pagpakabuhi sa matuud,
apan wala nila kini mabuhat pinaagi sa
ilang gugma para sa Dios.
Hinuon ila ning gibuhat uban sa
kakulba tungod sa kahadlok sa posibleng
silot kung dili nila praktison ang matuud.
Mao nga kung naay panahon nga dili nila
mabuhat ang matuud, mabalaka sila sa
paghunahuna nga masilotan. Mao nga
bisan sila nibuhat sa matuud, naa nila ang
kahasol og ang ilang pagtoo wala motubo.
Ila lang malipayong ma eksperyensya ang
tinuud nga kalipay kon ilang mahunahuna
ang gugma sa Dios.
Og naa say ubang tawo nga walay
kaugalingong kalinaw tungod sa ilang
daotang hunahuna. Ilang sulayan ang
pagbuhat sa matuud, apan kung dili sila
makakuha sa gidahom nga resulta, ilang
basolon ang kaugalingon og mag antos
ang ilang dughan. Kining mga tawhana
kinahanglan mahimong espirituwal nga
anak.
Mahimo silang makadawat sa silot
pinaagi sa hustisya, o magpabilin sila sa
ubos nga pagtagad. Kay kon ang tawo
sigurado sa gugma sa Dios, nan ang silot
malipayong gidawat og naay pamati sa

kasiguradoan sa pagtoo nga ang Dios
nahigugma nato og mohingpit nato bisan
kita dili pa hingpit, og ang tawo magsulay
nga mausab.
Ato usab saligan nga ang Dios
mopataas nato kon kita magpaubos diha
sa Iyang atubangan. Dili ta magdali
daling ilhon sa uban, apan mamundo
hinuon ta sa pag buhat sa matuud uban
ang pagkamatinud-anon sa dughan. Ining
paagiha kita makabaton og kaugalingong
kalinaw og espirituwal nga malaumon.
3. Magbaton ta og kalinaw sa
tanan.
Aron naay kalinaw sa uban, atong
isakripisyo ang atong kaugalingon.
Aron makabaton og kalinaw dili gyod
ta mobuhat sa dili angay buhaton og dili
magpasigarbo. Magpaubos ta og ituboy
ang uban. Dili sad ta manikas, og ang
kapiliang gihatag atong dawaton kon
hain ang matuud. Dili nato hunahunaon
lang ang atong kaugalingong sukdanan sa
pagtoo apan ikonsederar ang hunahuna sa
uban.
Bisan pag insakto ang atong opinion
o mas maayo, ato sad sundon ang uban
nga opinion gawas kon kini bakak.
Aron maabot ang maong kalinaw, atong
isakripisyo ang atong kaugalingon para sa
uban.
Sunod, aron makaangkon og kalinaw
ngadto sa uban, dili nato ipasulabi ang
atong kaugalingong pagkamatarong. Ang
matag usa managlahi ang personalidad.
Dili managsama ang atong edukasyon
og sukdanan sa pagtoo. Mao nga
managlahi ang atong panag husga sa
maayo og dili, sa sakto o dili. Sa mag
asawa kon ang matag usa magpasober
sa ilang kaugalingon nga opinion,
dili gyod makabaton og kalinaw. Ang
kalinaw mahimo lang kon ang matag
usa mahibalong mohunahuna sa uban og
mo silbi, dili ang kaugalingon lang ang
hunahunaon.
Katong naay kalinaw sa Dios og
kalinaw sa kaugalingon dili mo bungkag
sa kalinaw ngadto sa uban. Tungod kay
sila naka papahawa na sa kahangol, pagka
aroganti, garbo og sa kinaugalingong
pagkamatarong, dili sila moaway pa sa
uban. Bisan pag ang uban mga daotan og
mohimo og gubot, kining mga tawhana
mo sakripiso sa ilang kaugalingon aron
maobot ang kalinaw.
Apan atol ining prosesoha sa pagkabot sa kalinaw, naay mga butang nga atong
mahunahuna. Usahay, maka ingon ta nga
ato silang gihatagan og rason aron ilang
buk-on ang kalinaw, apan dili lang na
pamation. Kay usahay sa atong pagsulti
og dalidali, dili nalang ta maka matikod
nga nakasakit diay ta sa uban. Og ayaw

Ang Pag-angkon sa Pagtuo
anan pinaagi lamang sa dugo ni Hesu Kristo.
1. “Manmin Central Church” nagatuo nga ang Bibliya mao ang gininhawang
4. “Manmin Central Church” nagatuo sa pagkabanhaw og pagkayab ni Hesu
pulong sa Diyos, perpekto og walay sipyat.
Kristo, sa Iyang ika duhang pagbalik, panahon sa kalipay og ang Lanigt nga
2. “Manmin Central Church” nagatuo sa panaghiusa’ng lihok sa Diyos nga
walay katapusan.
Trinidad: Diyos nga Balaang Amahan, Diyos nga Balaang Anak, og Diyos
5. Mga Miyembro sa “Manmin Central Church” ni angkon sa ilang pagtuo
nga Balaang Espiritu Santo.
diha sa “The Apostles’ Creed”, sila nagatuo sa unod sa mga pulong nahisulat niini.
3. “Manmin Central Church” nagatuo nga kita mapasaylo sa atong mga kasal“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).

kalimti nga ang tinuod nga kalinaw
imong maabot diha sa dughan.
Pananglitan, kon ang ubang tawo dili
mosilbi og moila nimo, masuko ka, apan
dili nimo ipakita. Sa laing bahin makabati
ka nga ikaw gitamay. Maghilom ka lang
kay dili ka gusto og gubot. Dili kana mo
estorya sa maong tawo, og maghunahuna
nga, “Daotan kaayo na siya, abi baya
niya og sakto gyod siya mao nang dili ko
ganahan mag tingog ana niya.”
Ining paagiha, wala nimo ipakita ang
pag guba ang kalinaw, apan wala kay
maayong buot ngadto sa tawo. Dili ka
makauyon sa iyang mga opinion, og dili
gani ka ganahan nga magpaduol niya.
Unya adto ka sa uban mag reklamo sa
iyang sayop nga mga buhat. Hinuon mas
bintaha nalang ni kaysa direkta mo nga
manag away.
Apan aron maangkon ang tinuod nga
kalinaw, imong kinasing kasing nga
silbihan ang uban og dili ikaw ang magpa
silbi. Naa gyod ang imong maayong buot
sa pagsilbi nila og sa paghatag nila sa
binipisyo. Una pa dinhi nga ang Espiritu
Santo maga pamuhat. Og matandog ang
ilang dughan og mausab.
Katong naay kalinaw sa Dios, sa
kaugalingon og sa matag usa, naay
awtoridad nga maka papahawa sa
kangitngit. Sa nahisulat sa Mateo
5:9 “Bulahan ang naningkamot nga
managdait ang katawhan kay isipon sila
sa Dios nga Iyang mga anak,” naa silay
katungod nga mga anak sa Dios, ang
katungod sa kahayag.
Kon ikaw leder sa simbahan, imong
matabangan ang mga magtotoo aron
sila maka angkon og bunga sa kalinaw.
Pasabot, imo silang mahatagan og
kamatuurang pulong tungod sa imong
awtoridad og gahom, aron ilang mabiyaan
ang mga sala og molumpag sa ilang
kinaugalingong pagkamatarong. Kon
naay sinagoga sa satanas nga gihimo aron
sa paghatag og kagubot sa katawhan,
imo kining maguba pinaagi sa gahom sa
imong mga pulong. Ining paagiha, ikaw
ang mahimong hinungdan sa kalinaw.
Mga kaigsoonan ko diha ni Kristo, si
Hesus ni sakripisyo sa Iyang kaugalingon
og namatay sama sa lugas sa trigo og
namunga og daghan (Juan 12:24). Si
bisan kinsa makadalag daghang kalag
ngadto sa Dios kon sila maghisama ni
Hesus og mosilbi bisan pa sa kamatayon
sama Niya.
Ako mag ampo sa ngalan sa Ginoo nga
ikaw, isip anak sa Dios nga nakadawat sa
Espiritu Santo, mamunga sa hingpit nga
kalinaw, magmalipayon sa espirituwal
nga awtoridad dinhi sa kalibotan, og
mahimong bililhong tawo didto sa Langit.
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Ang Mainitong Gugma
sa Dios Nikatag sa Japan
Ang Manmin Central Church namalita sa Dios Magbubuhat og ni Hesu Kristo. Sa tinguha
nga magiyahan ang tanang katawhan ngadto sa kaluwasan uban sa gibanabana nga 10,000
ka mga sanga og nakig ubang simbahan. Karon atong paminawon si Pastor Seungkil Ryu,
Chairman sa United Holiness Church of Jesus Christ, Japan. Ato sad madungan ang lihok sa
Espiritu Santo sa Iida Manmin Church nga nagsilbing foundation-stone sa Japanese mission.
Tuig 1994, ang unang sangang
simbahan natukod didto sa Japan

Crusade niadtong 1994 og Shinshu
United Crusade pag 1996. Katong
mga krusadahang nahimo gumikan sa
pagkabalaan sa ebanghelyo ni katag
sa Japan. Ang mga buta nakakita, mga
bungol naka dungog, ang ubang tawo nga
piko og tuhod og bukton nangatul-id og
nanglakaw og nangambak. Ang mga tawo
naka saksi sa gamhanang lihok sa gahom
sa Dios.
Labi na gyod sa Nagoya Healing
Crusade 2000, ang 7 sa 13 ka mga bungol
naka dungog og nakasulti. Dugang pa,
daghang ebidensya sa buhi nga Dios ang
nituboy sa ministry sa Japan.
Ang mga Japanese pastors nahibulong
og na grasyahan pag ayo nga nagsaksi
sa lihok sa gahom sa Dios og ang maong
krusada nakatabang sa pagtubo sa mga
simbahan sa Japan.

Asahikawa

Hokkaido

niingon nako nga ipagamit og ayo ang
mo ko sa
pano uban sa pagtoo. Naghimo
Yamagata
Ordinaryo rako nga tawo nga
unang krusada sa panyo sa Iida Manmin
nagtrabaho sa kompanya. Usa kaadlaw
Church. Daghang miyambroo naay
uresis,
nag andam ko para mo bakasyon. Unya
chronic-backache, nocturnal-enuresis,
Matsumoto Tokyo
Hokota
yo og
naka dungog ko og tingog niingon,
og uban pang mga sakit nangaayo
Maizuru
Tabata
Okayama
Tsurumi
Nagoya Iida
“Ngadto sa mountain prayer house nga
malaumon ko espirituwal.
Numazu
Osaka
Bibliya ra ang dad-on.” Ako kining
Sugod 2005, nagsugod
gisunod og niadto sa bukid. Nagpuasa ko
ko og himog handkerchief
Beppu
og nag hinulsol nga wala ko magsunod sa
healing crusade matag bulan.
tinuod nga Kristohanong kinabuhi.
Ang mga miyembro sa
▲ Japanese-ministry: Ang sanga
Pag 1998, nisulod ko sa theologicalsimbahan nagbasol pag ayo og
Okinawa
og nakig ubang simbahan sa
seminary. Og gigiyahan sa akong amigo
nakadawat og solusyon sa ilangg
Okinawa Japan nigiya sa daghang kalag
was
ngadto sa seminary sa Manmin Central
mga problema sa espiritu og lawas
ngadto sa dalan sa kaluwasan
Church. Kato Friday All-night Service
nga naglakip sa kaayohan sa ilang
uban ang balaang ebanghelyo og
gamhanang lihok.
og puno sa Espiritu Santo. Tempo kato sa
mga sakit. Ang mga bag-ong magtotoo
pagpanudlo ni Dr. Jaerock Lee sa Job nga
nahibaw sa espirituwal nga gingharian
maoy ‘nilandog pag ayo nako.’ Pag Hulyo
og nakadawat og grasya sa kaluwasan. sa bugnaw’ng kamot og tiil, Deconesa
1988, nagpa rehistro ko sa simbahan og
Ang huyang og pagtoo nakabaton og Kitahara Akiko, asthma og atopic
human sa 2 katuig nahimo kong pastor.
tinuod nga pagtoo og paglaom sa Langit. dermatitis, og Deconesa Hara Chie,
Pag 1992, ang Korea-Japan United
Ang mga leder nakadawat og grasya og naayo sad ang abaga. Si Matsushima
Daiki maayong natawo ubos sa ka
Ang handkerchief prayer niabli og nahimong labaw’ng mainiton.
Crusade gihimo sa simbahan. Ang mga
Hapones nga mga pastor nga nahibaw sa bag-ong hugna sa pagpangalagad
Ang krusada sa panyo gikinahanglan dilikado nga makuha pinaagi sa pag
Apan sa makadiyot nakabati ko og kaayo sa mga miyembro sa simbahan ampo ni Dr. Lee sa ARS. Naayo sad siya
pagkabalaan sa ebanghelyo nagsigi og
hangyo nga magpadala og misyonaryo kahaw-ang espirituwal og ang pagtubo aron sa pagtubo espirituwal og sa kabag- sa atopic ddermatitis pinaagi sa pag ampo
ni Dr. Lee sa GCN.
sa ilang nasod. Pag Enero 1994, ako ang sa simbahan napundo. Nag ampo ko. ohan sa simbahan.
Dugang pa, Shimodaira Miyako
gisangonan nga mosilbi didto sa Japan Agosto 2004 si Heesun Lee, Manmin
Ang mga Hapon naka eksperyensya naayo sa catarata og ‘frosbite’. Naa
og gisugod nako ang simbahan sa Iida, World Guidance Pastor, nilibot sa Japan
pay daghang panghimatuud nga akong
Nagano Prefecture. Nagsugod ko og wali sa paghimo og Handkerchief crusade sa gamhanang lihok sa Dios
Ang pag ampo ni DR. Lee para sa kasulti.
trip og ni presentar og new-vision para
sa balaang ebanghelyo.
sa Japanese ministry. Among nasaksihan mga masakiton og ang iyang pag ampo
Akong gipaubos ang akong
Ang Iida, Shinshu, Nagoya crusades ang daghang magtotoong nangaayo sa sa Automated Response System uban
maoy ni kislap para sa Japanese- sakit pinaagi sa panyo nga inampoan ni sa panyo dako kaayo og gikatabang sa kaugalingon diha sa sakripisyo og
debosyon sa magbalantay
ministry
Japanese ministry.
Dr. Lee.
Ang Iida Manmin Church mo apil gyod
Si Dr. Lee giimbitar sa Iida United
Si Deconesa Kaneda Shizuko naayo
Pag Disyembre 2004, si Dr. Lee
kada service og Daniel Prayer Meeting sa
Manmin Central Church pinaagi sa GCN.
Maghimo mi og siminar sa mga pastor
og IT-ministry. Amo sad isabwag ang
ebanghelyo ngadto sa mga Hapon nga
wala pa masayod sa pagka Kristohanon,
pinaagi sa mga volunteer’s.
Naghunahuna ko nga daghan na kaayo
ko og nahimo sa ministry sa Japan. Wala
lang ko masayod nga naa na diay koy
hinangol nga motibo sa akong dughan.
Samtang nag tan-aw sa sakripisyo sa
magbalantay nga wala magtinguha nga
naay madawat pagbalik, ako kining na
diskobrian og akong hinayhinay nga
gipapahawa ang pagka aroganti og
motibong kahangol. Akong nahunahuna
nga ang tanan nahimo pinaagi sa grasya
sa magbalantay, dili nako. Ang pagbag-o
sa akong hunahuna nagsilbing higayon
para akong maabot ang dughan sa
espiritu.
Sa akong pagpalayas sa motibong
hinangol og pagka aroganti, ang mga
Japanese pastor’s nag sugod og kahiusa.
Naglaom ko nga kami magsilbing
▲ Tunga: Iida Manmin Church, sugod sa wala (clockwise); nanghimatuud sa Nagoya Healing Crusade; bangaw diha sa panganud tungod sa pondasyon sa Manmin’s global parish.
Iida Manmin Church; Shinshu United Crusade; Iida Manmin Church Anniversary Service; ang worship service sa GCN; og ang church’s students Akong pasalamatan og himayaon ang
ni hatag og pasundayag.
Dios nga naghuwat aron ako mabag-o.
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“Akong Pamilya
Nabag-o Pinaagi
sa Balaang
Ebanghelyo og Karon
Puno sa Kalipay”
Senyor Deconesa Eunsuk Kim,
49 anyos, Parish 4, South Korea
Karon ang pinaka
malipayong panahon
sa akong k i nabu hi isip
doktor. Akong nabati ang
paghigugma sa akong mga
pasyente. Mapasalamaton
kaayo ko nga makatabang
nila mao nga matag minuto
bi l i l ho n p a r a n a ko. Ko n
ang ubang pasyente walay
kausbawan o magka grabi,
akong ampoan. Og mo arang
sila. Lipay kaayo ko.
Bisa n og nat awo ko sa
K ristohanong pamilya,
mosimba ra ko og Domingo.
Apan pag 1994, naminyo ko,
og ang akong Kristohanong
kinabuhi nausab.
Ang akong bana si, Elder
Gilbert Chae, Presidente sa
WCDN ( World Ch r ist ia n
Doctors Network). Nakabasa
sa testimonial-memoirs ni
Dr. Lee, Tasting Eternal Life
before Death, sa wala pa mi
maminyo. Nakadawat siya

og daghan nga g rasya og
perming maminaw sa mga
sermon ni Dr. Lee. Salamat
niya, nagsugod ko og
sunod sa tibuok Sabbath og
naghatag sa tibuok ikapulo
mao nga nahimo ong tinuod
nga Kristohanon.
Marso 2002, ang akong
b a n a n a d i s t i no s a Se ou l
maong n ibal hi n m i didto
og nagsugod og tambong sa
Man mi n Cebt ral Chu rch.
Sa pagpaminaw sa balaang
ebanghelyo og sa gamhanang
lihok, nahimuot mi sa
matoohong kinabuhi sa
maong simbahan.
Samtang, naglagot ko sa
akong bana, gani wala ko
makasiguro og kanus-a gyod
magsugod. Maayo kaayo siya
sa mga nurse og pasyente.
Nagselos ko sa walay rason.
Ni reklamo ko nga maayo
k a ayo siya sa uba n apa n
ako dili niya tabangan sa

“Diha ko sa
Pultahan sa
Kamatayon
tungod sa AIDS!”

Brother Bampa
Sela Omer,
65 anyos, Kinshasa Manmin
Church, DR Congo

Usa ka adlaw niinit ko og
gisugod og ubo. Mayo 2011,
ang akong lawas naglamalama og ang uban ini
nanagdugo. Lain kaayo tanawon nagpa check-up ko sa
hospital. Unya gihatagan ko
og mga tambal.
Ang doktor niingon nga
a n g r e a k s yo n s a t a m b a l
maoy mo sulti namo kon
unsa ang akong sakit. Og
niingon siya nga balik ko

▲ Senyor Deconesa Eunsuk Kim uban sa iyang pamilya (wala, Elder Gilbert Chae, Sister Hayeong, tuo Igsoon Jungsu)

trabahoon sa balay. Permi
ko masuko niya ako siyang
ingnon nga dili siya mobuhat
sa akong gusto ipabuhat niya.
Pag 2011, ang paspas nga
baha sa espiritu nisugod sa
simbahan. Si Dr. Jaerock
Lee niwali mahitungod sa
standard nga sukdanan sa
‘pagbarog sa bato sa pagtoo’
og nitino sa dughan sa
espirit u. Ang akong bana
og ako nakahunahuna nga
magbag-o og magpa ampo.
P a g 2 014 a n g a k o n g
bana nakaabot sa dughan
sa espir it u, og ang iyang
sinultian og buhat nausab. Iya
nako tabangan. Manghugas
sa plato, magluto, unya mag
kutaw og kape og magdalag

human sa simana. Pag inom
nako og tambal, nisuka ko
og nagduka. Nibalik ko sa
hospital unya gitagaan og
laing tambal og gipabalik
human sa duha ka bulan.
Naluya ko og dili kalakaw,
dili sad mokaon. Human sa
duha ka bulan ang akong
anak niadto sa hospital og
n a k a h i b a w n g a n a a koy
AIDS og hapit na mamatay.
Nag antos ko sa kasakit
tungod kay ang ako nalang
mahimo mao ang paghulat
sa kamat ayon nga dili
gani matambalan. U ban
sa masulub-ong paglaom,
nihangyo ko sa mga pastor
sa silingang simbahan nga
mag pa ampo, apan walay
kausaban.
Samtang naa ko sa dakong

pr ut a s i n ig hu ma n na mo
og pangaon. Sa una paspas
siya molakaw kay nako apan
ka ron iya na ko huwaton.
Usahay siya pa ang magdala
sa akong bag og masahion ko
niya. Kinasing kasing nako
niyang silbihan.
Iyang ampoan ang among
mga anak sa buntag. Sama
siyang maayong amigo sa
among ana k. A ng among
pa m ilya pu no sa k al ipay
og hudyaka. A ng iyang
kausaban maoy hinungdan
nga gusto pa ko nga maputli.
Nagsugod ko og silbi sa
uban, nag sangkap sa akong
kaugalingon sa Pulong og
mating u haong nag ampo.
Nagsulay ko nga per ming

ka dismaya, ang a kong
iya an nga mot ambong sa
Kinshasa Manmin Church
nihatag nako sa mga libro ni
Dr. Jaerock Lee Tasting Life
Before Death, Ang Mensahe
sa Krus, og The Measure of
Faith. Sa pagbasa sa libro,
a ng k a hayag sa paglaom
niabot nako.
Nitambong ko sa
Kinshasa Manmin Church
pag Oktobre 2014. Akong
nadungog ni Pastor Jacob
Lee ang gahom sa Dios nga
gipakita pinaagi ni Dr. Lee.
Naka siguro ko nga maayo
kon mosalig lang gyod ko sa
Dios.
Sugod ato dili nako
moinom og tambal og
motambong sa matag
serbisyo og sa Daniel Prayer

malipayon, mag ampo, og
magpasalamat sa grasya sa
Ginoo. Pag 2015, sa grsya
s a G i n o o, a ko n g n a a b o t
a n g d u g h a n s a e s pi r it u ,
Halleluyah!
A ng akong mga anak
leder sa ilang mga misyon,
ang akong bana president
sa World Christian Doctors
Network, nga nagpamatuud
sa gahom sa Dios basi sa
midikal og scientific-data.
A ko General Manager sa
Shalom Choir og Financial
Director sa Second Chinese
Par ish. Mapasalamaton
kaayo mi. Among
pasalamatan og himayaon
a ng Dios nga n ibag- o sa
among pamilya.

Me et i ng. Na k u sga n ko.
A kong nabati ang kabagohan. Aron makadawat sa
kompletong kaayohan, nitanaw ko sa Manmin Summer
Retreat 2015 pinaagi sa GCN
og nidawat sa pag ampo ni
Dr. Lee sa mga masakiton.
Og ang kalayo sa Espiritu
Sa nto n i su nog sa a kong
lawas. Anang higayona, ang
grabing kasakit sa akong paa
nawala og nigaan ang akong
lawas. Wala nako malipong
og makalihok na og tarong.
A ng lama-lama sa a kong
lawas nawala. Dako kaayo
ang akong kausbawan og
maayo na ang akong lawas.
Halleluyah!
Salamat og hi maya sa
Dios nga n iayo sa a kong
kinabuhi.
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