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Himayaa ang Dios uban ang Pagtoo,
Paglaom, og Gugma!
Ang “2015 Award of Merit” sa mga Matinud-anong Trabahante
Niadtong Pebrero 21, 2016, ang Award of Merit
Ceremony 2015 gihimo para niadtong matinudanong nagbuhat sa ilang mga buluhaton. Ang mga
award’s gihatag ngadto sa outstanding district, subdistrict, cell leaders, small group leaders, group
leaders, committee members, volunteer group
members, og full-time workers. Dihay 44 ka mga
awardees.
Si Decono Euhwan Roh napulo na katuig nga
nag boluntaryo sa pag panghatag og noodles sa
mga miyembro sa simbahan kada paniudto matag
Domingo. Niingon siya, “Nahugno ko tungod
sa atake sa wala pa ko mosimba. Apan niadtong
panahona usa sa akong higala nigiya nako dinhi sa
simbahan. Pagsugod nako og simba, nakahunong
dayon ko og panigarelyo, og ang akong pagtoo
nibalik. Malipayon kaayo ko sa grasya og nisugod
pag boluntaryo. Matag Domingo, mobangon ko og
4:00 a.m. mo nganhi sa simbahan og mag andam
og noodles. Malipayon kaayo ko permi. Gihatagan
ko sa Dios og maayong panglawas og kahigayonan
nga mamundo og langitnong gasa og nakahimo sa
pagmahimuot sa mga miyembro.”
Senyor Deconesa Junko Shijo niingon, “Nakadawat
ko og daghang grasya sa paghubad sa libro ni Senyor
Pastor og sa Manmin Praise, apan karon nakadawat
pa ining maong award. Mapasalamaton kaayo ko.
Mag matinud-anon pa gyod ko nga mo trabaho aron
daghan pang mga kalag sa Japan ang maka angkon
sa kaluwasan.”
Nagtrabaho siya isip propesor sa English Literature
Dept. sa Shimane University, ang national university
sa Matsue, Shimane Prefecture sa Japan. Samtang
nangita sa pulong sa kinabuhi nga motagbaw sa
iyang espirituwal nga kauhaw, iyang nakaplagan
ang testimonial book ni Dr. Lee Tasting Eternal Life
before Death og nakadawat sa daghang grasya sa pag
basa ini og pagpaminaw sa mga sermon tapes. Naayo
siya sa rhinitis nga sulod na sa 20 katuig pinaagi sa
pag ampo ni Dr. Lee. Human niana nahimo siyang
full-time worker sa simbahan og naghalad sa iyang

Dihay 44 awardees nga matinud anong nag trabaho uban ang kalipay og pasalamat sa 2015 isip miyembro sa lawas sa
Ginoo: 4 district leaders, 3 sub-district leaders, 4 cell leaders sa parishes; 1 group leader og 4 ka small group leaders sa
misyon; 6 committee members; 4 volunteer group members; 13 ka full-time workers og 5 ka volunteers.

kaugalingon para sa libro sa simbahan og pag
publisar ini, og nagsilbi sa gingharian sa Dios.
Elder Choon Cho, movie actor og honorary
a mba ssa dor sa Kore a n M i n ist r y sa Ju st ice
Rehabilitation Protection Association, mainitong mo
abiabi sa manimbahay matag Domingo og mohatod
sa Balita sa Manmin ngadto sa mga driver’s uban sa
snacks.
Si Elder Cho niingon, “Sa wala pako ma rehistro
sa Manmin walay klaro ang akong Kristohanong
kinabuhi. Na aksidente ko, og gi-operahan sulod sa
10 ka oras aron lang mapahimutang ang 12-screws
sa akong liog. Human sa operasyon dili basta

malihok ang akong ulo. Apan sa dihang akong nakita
si Senyor Pastor og nidawat sa iyang pag ampo,
ang kalayo sa Espiritu Santo nilukop nako og ang
after-effects nangawala. Sugod ato naayo ang akong
Kristohanong kinabuhi. Karon puno ako sa kalipay
sa kaluwasan og paglaom sa Langit, og akong nabati
nga na batan-on ko.”
Puno sa 44 awardees, daghan pang miyembro sa
Manmin ang nabag-o pinaagi sa gahom sa Espiritu
Santo og matinud anong nag trabaho sa gingharian
sa Dios uban ang pagtoo, paglaom, og pasalamat
sa kr us sa atong Ginoo og sa gugma sa Dios
Magbubuhat.

Ang 24th Alliance Holiness Theological Seminary og ang 9th Manmin
International Seminary Commencement Ceremonies
Alas 11 sa buntag, Pebrero 18, 2016, ang 24th
Alliance Holiness Theological Seminary og ang 9th
Manmin International Seminary commencement
ceremonies gihimo sa main sanctuary.
MIS President Dr. Esther Chung, kanhi presidente
sa Seoul Women’s University, nihatod sa mensahing
“Glory” basi sa Habakkuk 2:14.
Iyang gi awhag ang mga n i g raduwar nga
magbaton og hingpit nga pagsalig sa Dios, molambo
sa lawas og espiritu, og magpakita sa maayong
pamatasan sa pagka manggihatagon og kaalam sa
kamaayo bisan asa maabot. Ang Board Chairman
Award naangkon ni Changmin Kim og ang Dean
Award ni Pastor Jina Kim.
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Bunga sa Kaluoy
2. Ang ilhanan niadtong naay
bunga sa espirituwal nga kaluoy
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 naa nato ang bunga sa kaluoy,
makahimo ta pagsabot sa tanang
klase sa tawo uban ang kamaayo og
ato silang madawat uban ang gugma.
Bisan pag naa silay dako nga sayop
o nakahimo og grabi nga sala, mas
maluoy ta kaysa mo husga o mo
kondenar nila. Gikasilagan nato ang
sala apan dili ang nakasala; atong
sabton ang tawo og sulayan ang
pagtabang nila. Atong tan-awon ang
bunga sa kaluoy.
1. Unsa man ang bunga sa
kaluoy?’
Ang espirituwal nga pasabot sa
kaluoy mao ang “pagsabot diha
sa matuud bisan pa niadtong dili
masabot sa tawhanong panabot.”
Mao usab kini ang dughan sa kaluoy
nga makahimo sa pagpasaylo diha sa
matuud bisan niadtong dili mapasaylo
sa tawhanong hunahuna.
Ang Dios naay dughan nga
mangiluy-on nga mao ang dughan sa
kaluoy ngadto sa katawhan. Salmo
130:3 “Kon isipon mo ang among
mga kalapasan, O Ginoo, kinsay dili
kasilotan?” Sa nahisulat, kon walay
kaluoy ang Dios og mohusga nato
pinasubay sa hustisya, walay maka
barog atubangan sa Dios.
Apan, pinasubay sa hustisya, ang
Dios mopasaylo og modawat bisan
niadtong dili mapasaylo og dili
madawat. Og tungod ini, gihatag sa
Dios ang kinabuhi sa Iyang Bugtong
Anak. Buot sa Dios nga ang Iyang mga
anak nga nitoo sa Ginoo magbaton
ining maong dughan sa kaluoy.

Una, dili sila mapihigon.
Ang kalibotanhong tawo dali
kaayong mo husga sigun sa ilang
makita. Ang ilang kinaiya ngadto
sa tawo mausab dayon depende sa
paghusga sa mga panghitabo. Ang
mga anak sa Dios dili mo panig. Ato
i-konsederar ang uban nga mas maayo
kay kanato og mosilbi ta uban ang
dughan sa Ginoo (Santiago 2:1-4).
Bisan pa og sa imong paminaw
dili ka mohusga sa uban basi sa ilang
kadato, dungog og pamorma, susiha
og wala kabay pinalabi o pagpihig.
Eksampol, unsa man pananglitan kon
naay tawo nga sa imong tan-aw dili
ka makahimo og mapuslanong panag
estorya bisan pag sila dugay nang
Kristohanon tungod kay wala silay
igong espirituwal nga panabot?
Og kon naay tawo nga naa sa
pagsulay ang ubang tawo mohisgot
dayon og mo husga murag silay
husgado. Sa dihang ang mga tawo
nagdalag babaye nga nanapaw, Si
Hesus nipakitag dakong kaluoy og
niingon, “Kinsa kaninyo ang walay
sala, maoy paunaha pagbato ining
maong babaye” (Juan 8:3-11).
Kon naay tawo nga nagdawat og
silot sa Dios, kon naa kay pagbati,
maluoy ka niya og maglaom nga siya
makalabang niini.
Ika-2, naa silay kaluoy niadtong
naa sa kalisdanan og malipay nga
motabang.
Dili lang ta igong mobati og
kaluoy sa uban og moingon ra
nga, “pagmalig-onon!” Kon tinuod
ang atong dughan, mohatag ta og
insaktong tabang sa atong kaigsoonan
(Santiago 2:15-17).
Kon naay gigutom unya moingon
ka lang nga “kaluoy” og wala kay
gibuhat tungod kay kuwang pa sad sa
imong kaugalingon, kini dili tinuod
nga kaluoy. Kay kung kinasing kasing
kang naluoy, makahatag o makig
ambit ka sa naa nimo. Kon naa kay
makita nga nag antos sa problema,
naa kay tinguha sa pag tabang aron
makuhaan ang kasakit. Kini kaluoy.
Panultihon 19:17 “Kon mohatag
ka sa mga kabos sama ra nga
nagpahulam ka sa Ginoo og mobalos
Siya nimo.” Kon imong atimanon ang

kalag uban ang dughan sa Ginoo, ang
Dios mohatag nimo pagbalik sa Iyang
mga grasya.
Ika-3, dili dayon sila motumbok sa
sayop sa uban.
Kon naay kaluoy, dili dayon ta mo
silot, saway og mo tumbok sa sayop.
Mohatag ta og pagmaymay sa ma
inampoong hunahuna para sa maong
tawo (Panultihon 12:18).
Gikan sa ilang kinaugalingong
pagkamatarong og sukaran ang ubang
tawo mo tumbok dayon sa sala sa
uban. Bisan pag ang imong gisulti
tinuod, kon imong makita ang sala
basi lang sa imong kinaugalingon
nga pagkamatarong og walay gugma,
dili kini makahatag og kinabuhi.
Naay dili mausab sa imong tambag,
apan masakitan hinuon sila og ma
dismayado.
Sa imong pag atiman og bata dili
nimo ipakita ang sayop aron sila ma
insulto o ma hugno. Kon motambag
ka tungod kay gikinahanglan, imo
kining buhaton uban ang gugma
samtang naghunahuna sa ilang bahin
og sa pag atiman sa maong kalag. Og
dinhi ra nga ang tawo mausab.
Ika-4, kining mga tawhana
mangihatagon.
Giingon sa Lucas 6:32 “Kon
mao ray higugmaon ninyo sila
nga nahigugma kaninyo, nganong
magpaabot pa man kamog panalangin?
Bisan gani ang mga makasasala
nahigugma man niadtong nahigugma
nila.” Ang ubang tawo mohatag lang
niadtong ilang gihigugma. Atong
maangkon ang bunga sa kaluoy kon
kita mohatag sa atong kaugalingon
nga walay gitinguha nga balos nga
madawat.
Si Hesus nihatag sa dakong
gugma bisan sa tawong sama ni
Hudas Iscarioti og Iya kining
gihatagan pagbalikbalik sa daghang
kahigayonan aron siya maghinulsol.
Bisan og si Hesus gilansang, Iyang
giampo ang nagbuhat Niya ini. Kini
mao ang kaluoy aron kita mapasaylo
og kita maka pasaylo niadtong dili na
mapasaylo pa.
Imo gyong dawaton og gakson ang
uban bisan pag ang ilang batasan og
opinyon dili mosibo. Imo gyod silang
unang sabton. Aron sila mausab. Kay
kon imo lang hunahunaon ‘ngano

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).

kaha nga mag iningon ana man sila?
Dili gyod ko kasabot niya,’ masakitan
lang ang imong dughan og dili ka
ganahan nga makakita niya.
Apan mahimong imong hunahunaon
nga, ‘Ah, tungod sa sitwasyon maong
naingon siya ani.’ Ang imong pagka
dili ganahan mausab nga magmaayo,
imo gyong ibton ang kasilag og uban
pang daotan nga pagbati. Og ikaw
makadawat og maka silbi sa tanang
klase sa tawo.
Ika-5, ang tawong naay bunga sa
espirituwal nga kaluoy makahimo sa
pag pasidunggog sa uban.
Kon naay maayo nga mahitabo,
ang tawong naay espirituwal nga
kaluoy maka pasidungog sa uban,
og kon naay mahitabong daotan, sila
makadawat sa sayop nga nahimo.
Kon mag uban mo sa trabaho unya
mas maayo ka kay nila apan sila ang
nakadawat sa tanang pasidungog,
ikaw malipayon gihapon nga samang
ikaw ang gipasidunggan. Dili ka
masuko og maghunahuna nga ikaw
man gani ang daghan og gibuhat,
unya sila mas labaw ang sayop nga
nahimo.
Mapasalamaton kang maghunahuna
nga siya makaangkon og kadasig
sa pag trabaho sa sunod tungod kay
nadayeg man siya sa uban. Imo ning
masabtan kon imong hunahunaon ang
usa ka inahan nga mag sakripisyo sa
iyang kaugalingon para sa iyang anak.
Kon ang inahan sa bata naay
gibuhat para sa iyang anak unya ang
anak makadawat sa ganti, walay
inahan nga moingon nga wala siya
tagai sa maong ganti. Kon naa nato
ang bunga sa espirituwal nga kaluoy,
maka pataas ta sa uban og makahimo
aron mapasidunggan ang uban.
Mahal nga kaigsoonan diha ni
Kristo, ang espirituwal nga kaluoy
maoy kinaiya sa Dios Amahan nga
puno sa kaluoy og gugma. Dili lang
kini, apan ang matag bunga sa Espiritu
Santo maoy hingpit nga dughan sa
Dios.
Maglaom ko nga kamong tanan
hingpit nga makaangkon sa bunga
sa Espiritu Santo. Ako mag ampo sa
ngalan sa Ginoo nga kamo mapuno
sa grasya og maglipay sa himaya nga
nag silaw sama sa adlaw ngadto sa
Langit.
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Epektibong Paagi Alang
sa Pag Ebanghelyo sa Uban
Ang pag ebanghelyo maoy pagtugot nga ang tawo mahibalo sa ‘dalan sa kamatuuran’. Aron
hingpit nga maka sabwag sa ebanghelyo, atong isulti ang “Ang Mensahe Sa Krus” nga maayong
pagka han-ay para sa dalan sa kaluwasan.
Ato silang pahibaw-on nga ang Dios lang ang tinuod nga Bathala, Siya ang nagbuhat sa langit
og yuta og sa tanang butang og Siya ang nag kontrola sa tanan. Og ato silang tudloan nga naay
Langit og Impeyerno, og tungod makasasala ang tanang tawo, paingon kini sa Impeyerno.
Sunod, ato silang sultian nga si Hesu Kristo lang ang Manluluwas og maka sulbad sa problema
sa atong mga sala. Ato sad ipasabot nganong si Hesus lang ang bugtong Manluluwas og ang
probidensya sa kaluwasan. Dugang pa, ato isulti ang pagka banhaw, pagkayab, og ang Iyang
ika duhang pagbalik og ang paghusga.
Karon atong tan-awon ang detalye sa epektibong paagi sa pag ebanghelyo.

◆ Una, kinahanglan imong madawat ang lihok sa Espiritu Santo
Kung gusto kang mo ebanghelyo sa tawo, kinahanglan mapuno
ka una sa Espiritu Santo pinaagi sa mainitong pag ampo.
Kung puno ka sa Espiritu, ang Espiritu maoy magapamuhat
kon ikaw mag ebanghelyo na, motandog og moabli sa dughan.
Aron magiyahan sila sa simbahan og magpa rehistro, ato unang
iampo ang kalag og usahay puasahan aron ang satanas dili maka
disturbo.

◆ Ika-2, imo gyod silang tabangan nga makahunahuna
sa balor sa ebanghelyo
Ang ubang tawo wala mahibalo sa balor sa ebanghelyo, og
usahay dili kini panumbalingon bisan pag unsaon pag ebanghelyo
sa Kristohanon. Dili ta angay nga mopugos nila sa pag simba.
Imo lang hulaton ang maayong higayon sa pag tabang aron ilang
masabtan sa ilang kaugalingon.
Dili pod ta angay moingon dayon, “Toohi si Hesus!” Apan
makahimo ta sa pag ingon, “Kahibaw ka nganong ang mga
Kristohanon moingon nga si Hesus lang ang Manluluwas?” Ang
tawo mahibulong sad og mag hunahuna sa pangutana.
Mahimo sad nga imo silang imbitahon sa espesyal nga
kalihokan sa simbahan o hatagan og sermon tape’s, CD, o mga
libro nga magtanom nila og pagtoo. O ipadayon ang paghatag
nila sa church’s newspaper. Pinaagi ini, ilang unang mahunahuna
ang balor sa ebanghelyo. Unya sa maayong tempo mahimo na
nimo silang mahisgotan pag imbitar sa simbahan og imong silang
mapadawat sa ebanghelyo nga dili mobalibad.

◆ Ika-3, imo silang hatagan sa kahumot ni Kristo uban ang
gugma og pag amping
Kon wala k ay g ug m a o d i l i mo sa k r ipisyo sa i mong
kaugalingon ngadto sa tawo nga imong gustong ebanghelyoan,
dili ka makagiya nila sa kaluwasan og kinabuhing dayon. Bisan
pag sirado ang ilang dughan sa pagtoo ngadto sa Dios, kon
naa kay pag alima og tinuod nga gugma nga makita sa buhat
nga dili mausab og sa pag sakripisyo sa imong kaugalingon sa
pag debosyon, sila mo sangpot sa pag abli sa ilang dughan og
pagdawat sa ebanghelyo (Santiago 2:15-16).

◆ Ika-4, mahimong imong gamiton sa maayo ang mga
testimonya
Kasagaran sa tawo naay mga kabalaka, mao nga kon imo silang
sultian sa mga testimonya sa ubang Kristohanon nga nasulbad
ang mga problema gumikan sa lihok sa Dios, makaangkon sila
og tinguha og maminaw sila nimo. Mahimo nimong gamiton
ang mga libro o litrato sa mga ilhanan, kahibulongan, talagsaong
lihok, og maayong mga butang aron sa pag ebanghelyo sa tawo
nga nag antos sa mga sakit. Labaw sa tanan, ang epektibong
estorya mao ang imong testimonya, tungod kay makapamatuud
ka man gyod.

◆ Ika-5, imong ipakatag ang lihok sa Dios
Dag h a ng t awo mo duol sa si mba h a n hu m a n nga si la
makadawat sa Balita sa Manmin diha sa karsada o ilang makuha
pultahan sa ilang balay o makabasa sa mga libro ni Dr. Lee.
Tungod kay daghang miyembro ang nagpakatag sa ebanghelyo,
mamunga kini sa insaktong higayon.
Ang mga miyembrong nag ebanghelyo og daghan og nigiya
nila sa simbahan, managpareho ang ilang estilo: ilang gipataas
ang simbahan og ang pastor. Bisan og ang tawo wala makaila
sa Dios og ni Hesu Kristo, daghan gihapon ang moduol sa
simbahan tungod kay ilang na dungog nga ang simbahan maayo
og ang pastor maayo. Mao nga, ang pag hisgot sa lihok sa Dios
og sa Espiritu Santo nga nahitabo sa simbahan og ang paghisgot
sa mga sermon sa simbahan maayong paagi aron ang tawo maka
angkon og tinguha og ang pag ebanghelyo nila.

◆ Ika-6, imong sulbaron ang problema sa mga tawo pinaagi sa
espirituwal nga paagi
Usa sa epektibong paagi mao ang pagtabang nila aron sila
makahunahuna sa mga importanteng butang. Mahimo nimo
silang pahibaw-on nga naay solusyon sa ilang problema, og
tabangan sila sa pag pangayo ini sa Ginoo. Pananglitan, imong
ebanghelyoan ang tawong naay sakit, mahimo nimo siyang
sultian sa paagi aron siya makalingkawas sa sakit og pamatudan ang Dios nga maoy Moayo. Kon ang tawo naay problema sa
negosyo, mahimo nimo siyang tambagan aron moabot ang mga
panalangin sa Dios pinaagi sa pag pakabuhi sa Pulong sa Dios, og
dili sa pag sulbad ini pinaagi sa kaalam og paagi sa tawo lamang.
Sa samang paagi, mahimo kang mo hisgot sa buhi nga Dios nga
maka sulbad sa problema og makahimo sa pag pauswag sa tawo.
Tungod ini, imong napakita nila ang paagi sa pagsulbad sa ilang
problema.

Mga Paagi

Bag-ohan kaba?
Nganong dili man ka mag memor ya og usa ka
bersikulo sa Bibliya nga naa sa church’s weekly
bulletin og magbasag usa ka chapter sa Bibliya
matag adlaw?
Imong makat-onan ang sayon nga Christian faith
pinaagi sa weekly class para sa newcomers.
Imong madawat ang E spiritu Santo pinaagi sa
binuwan nga kapuno sa Holy Spirit Prayer Meeting.
Imong himoong pan sa kinabuhi ang pulong sa
kinabuhi pinaagi sa mga libro Ang Mensahe Sa Krus,
The Measure of Faith, Langit I & II , og Impiyerno og
sa website sa simbahan www.manmin.org.
Imong tugkaron ang dughan og kabubut-on sa Dios
pinaagi sa pag tambong sa Wednesday Ser vice,
Fr iday All-night Ser vice, og Tuesday Pr aise &
Worship Service (para sa young adult’s).
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Pebrero 2013, nag antos ko sa
grabing kasakit sa ulo. Samtang
naabot ang talagsaong sintoma. Dili
ko makaila sa akong pamilya og
nagpakitag sintoma sa depresyon.
Nigahi ang akong lawas, dili ko
makalakaw og di makakaon. Ang
akong bana og ubang miyembro
sa pamilya nahibulong kaayo og
ila kong gidala sa hospital. Ang
resulta sa MRI nipakita nga naa koy
tumor sa wala nga bahin sa utok nga
maoy nag kontrola sa memorya og
pagpalihok sa lawas.
Ining higayona ang akong inahan
nagdawat sa mga grasya pinaagi
sa sermon ni Dr. Jaerock Lee sa
Enlance TV og nitambong siya
Sister Marcella Granada (ika-2 gikan sa wala) uban sa iyang pamilya,
sa Colombia Ma n m i n Chu rch.
29 anyos, Colombia Manmin Church
Nakaangkon siya og pag too
tungod sa iyang mga nadunggog sa
Sa worship service, akong nadawat ang pag ampo ni
gamhanang lihok, mao nga niingon siya nga nakabaton
siyag kalinaw pagka balita niya mahitungod nako. Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee para sa mga masakiton
Nakig estorya siya sa ubang miyembro sa among og akong nadawat ni Pastor Jang ang pag ampo sa
pamilya og wala magtinguha nga patambalan ko sa panyo nga inampoan ni Dr. Lee (Buhat 19:11-12).
doktor, apan naglaom nga makadawat ko og kaayohan Pinaagi ini, nibalik ang akong panumduman og ang
gikan sa Dios. Niingon siya nga nag ampo sila og sintoma sa pagkabakol nawala.
Samtang matinguhaon sa Kristohanong kinabuhi,
maayo.
Human sa usa ka simana ang kaluoy sa Dios niabot nag anam ko og kaayo. Pebrero 2014, nakadawat
og nakaila nako sa akong ginikanan. Ang akong mama nasad ko sa pag ampo sa panyo. Anang adlawa, ang
og ako ni simba og nakaila ni Pastor David Jang. Ni akong lawas nanginit og gisingot. Ang akong lawas og
tambag siya nako nga maghinulsol sa niaging kinabuhi dughan nigaan. Naka siguro ko nga naayo na. Niadto
nga dili maayo atubangan sa Dios og magpakabuhi sa ko sa hospital og nagpa tan-aw. Na surpresa kaayo,
Pulong sa Dios aron maayo. Akong gihinulsolan bisan wala na ang tumor! Halleluyah!
Ang doktor nahibulong kaayo og nangutana unsa
ang mga ginagmay’ng butang og nagbaton sa Sabbath
bisan og moabot og duha ka oras paingon sa simbahan. ang akong gibuhat. Akong gitubag, “wala koy gibuhat
gawas sa pagsalig sa Dios.” Ang akong bana, anak, og
Akong gisulayan ang pagpakabuhi sa Pulong sa Dios.

“Naayo ko sa Brain Tumor og ang
Akong Pamilya na Ebanghelyoan”

Balita

sa Manmin

tanang miyembro sa pamilya nalipay
kaayo og nagpasalamat sa Dios. Pag
sunod bulan, nisimba sila tanan.
Ni b a l h i n m i og p u yo d u ol s a
simbahan og motambong sa Daniel
Prayer Meeting matag gabii. Dili
mi magka kuyog og puyo tungod sa
kamahal apan sa grasya sa Ginoo
karon manag uban na. Sa wala pa
ang akong sakit nag eskuwela ko sa
college. Apan tungod nawala ang
akong panumduman ni undang nalang
ko. Karon nibalik nako og eskuwela.
Karon small group leader ko og usher
sa simbahan. Malipayon kaayo ko sa
Kristohanong kinabuhi.
Akong pasidunggan og himayaon
ang Dios nga niluwas nako sa brain
tumor og nigiya nako sa dalan sa
kinabuhi.
MRI

◀
Sa wala pa
ang prayer
Basal
ganglion og
tumor sa
thalamus
◀
Human sa
prayer
Wala na
ang basal
ganglion og
tumor sa
thalamus

“Ako ra Gihatod ang Pagkabalaan sa Ebanghelyo
Apan 17 Katawo ang Na Ebanghelyoan”
Deconesa Soonhee Kwon, 56 anyos, Parish 23, South Korea
Usa na katuig og 4 ka bulan gikan sa akong pagpa rehistro
sa Manmin Central Church. Og ang kahibulongan nipuno sa
adlaw sa akong kinabuhi. Sa wala pako mag simba sa Manmin
sa niaging 20 katuig sa akong pagka Kristohanon, gamay ra
kaayo ang akong kahibalo sa espirituwal nga kalibotan. Ang
dugay na nakong pangutana, “nganong gipakatawo man ko?”
kini natubag ni Senyor Pastor Dr. Lee sa iyang sermon. Kita
gipakatawo aron moagi sa human cultivation ining kalibotana
og makapuyo sa Langit sa kahangtoran uban sa Dios Amahan
og mag ambit sa gugma Niya. Malipayon kaayo kong nahibalo
ani.
Kaniadto nagbuhat ko sa matoohong kinabuhi sa pagtoo
nga kini akong katungdanan apan wala makabati sa gugma
sa Dios ang akong dughan. Apan karon mahurot ang akong
adlaw sa pagpamati nga ang Dios maoy akong Amahan og
magpatulo sa luha. Gitudloan ko sa balaod aron makadawat
og tubag, mao nga dili nako mabalaka kon masakit. Sa dihang
nanga paslot ang akong singkolsingkol, akong gi sprayhan og
Muan Sweet Water (Exodo 15:25). Og naayo dayon kini nga
wala nalang gani ko makabantay.
Dugang pa, sa dihang naghatod ko sa pagkabalaan sa
ebanghelyo, ang 17 katawo sa 7 ka pamilya nahimong
miyembro sa Manmin.
Dili ko maayong mo ebanghelyo sa tawo apan mangayo ra
ko og kaalam sa Espiritu Santo og mag ampo aron sila mo

tawag nako. Og ang Dios nagapamuhat! Ako ra hisgotan ang
Dios og ang akong simbahan pinaagi sa mga sermon, mga
libro ni Dr. Lee, bulletin sa simbahan og Balita sa Manmin,
apan kini nitandog sa ilang dughan.
FFF

Ang babaye niingon nga iya nang natagboan ang balaang
ebanghelyo nga dugay na niyang gipangita sa iyang tibuok
kinabuhi og ang tinuod nga magbalantay. Karon siya
nagpadayon na sa iyang Kristohanong kinabuhi uban ang
pamati sa Langit. Naay laing babaye niingon nga matinguhaon
siya sa iyang matoohong kinabuhi sa iyang kaugalingong
paagi apan naay panahon nga siya kapuyon. Apan human nga
iyang nabasa ang mga libro ni Dr. Lee og ang mga sermon sa
website www.manmin.org, iyang mabati nga kini inubanan
sa giya sa Espiritu Santo og karon siya malipayon na sa
matoohong kinabuhi sa Busan Manmin Church.
Ang tawong giuhaw sa espirituwal og nangandoy sa
pulong sa kinabuhi nakabatig espirituwal nga kapuno. Ni
simba sila og nagpadayon sa Kristohanong kinabuhi nga
puno sa Espiritu. Sa akong paghunahuna sa gugma sa Dios,
ang akong dughan nakabaton og kaluoy sa paghunahuna
nga dili ko makatugot sa usa katawong makasasala nga ma
impeyerno nga dili man lang mahibalo sa gugma sa Dios.
Magmatinguhaon kong magpakatag sa Iyang gugma og mag
ampo pag ayo alang sa kaluwasan sa mga kalag. Halleluyah!
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