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Ang 2016 District, Sub-district,
og Cell Leader’s Devotional nga Serbisyo
Ulohan: Ang Sukod sa Pagtoo (Roma 12:3) Speaker: Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee

Mayo 22, 2016, ang District,
Sub-district, og Cell Leader’s
Devotional Service gihimo
panahon sa Sunday Evening
Service. Gitambongan kini sa
1,690 lakip na sa mga leder
sa tulo ka dagkong parokya
( p a r o k y a 1- 9, 10 -21 o g
parokya 22 pinaagi sa 32 ka
matag representante kanila;
ang Chinese Parish (Korean

Chinese og Chinese); ang
Fo r e ig n e r s’ Pa r i sh (mg a
la ng yaw nga nag puyo sa
Korea). Gitambongan usab
kini sa mga leder gikan sa
43 k a sa nga ng si mba ha n
sa Masan, Daejon, Eastern
Gwangju, Gumi, Miryang,
Changwon, Cheonam, Muan,
Yeosu, Iksan, Jeonju og New
Gwangju Manmin Churches.
A ng worsh ip ser vice
gisibya sa GCN og sa
inter net. Si Elder Hongki
Park, Presidente sa Men’s
D i s t r i c t L e a d e r ’s A s s .
nangulo sa tibuok serbisyo.
Si Senyor Deconesa
Ky u nga e Je on , Wome n’s
Cell Leader’s Ass. nihatag
sa representanteng pag
ampo og si Senyor Deconesa

Misun Kil, gikan sa Daejon
Manmin Church, nihatag sad
og pagkutlo. Unya ang mga
debotos nihalad og espesyal
nga pagdayeg ngadto sa Dios
gikan sa ilang dughan.
Si Senyor Ps. Dr. Jaerock
Lee nihatod sa mensahing
giulohan og “Ang Sukod sa
Pagtoo” basi sa Roma 12:3
og naghisgot sa tulo ka punto
nga angay makab-ot sa usa
ka leder.
Ni awhag siya n ila nga
maningkamot nga maabot
ang dughan sa Ginoo
pinaagi sa pag suta ining
tulo ka punto: ang giladmon
sa dug h a n , nga m a o a ng
gidaghanon sa espirituwal
nga gugma og kaluoy nga
imong naabot; ang gilapdon

sa dughan, unsa kadaghan sa
kalag nga imong madawat og
silbihan; og ang kapasidad sa
dughan, sa laktod pagka sulti,
giunsa pagpakita sa buhat.
Panahon sa serbisyo, ang
mga deboto nakabaton sa

ilang hunahuna nga mopatubo
pa sila sa ilang pagtoo, aron
sa pag amuma sa mga kalag
uban ang dughan sa Ginoo,
og ang pagkab-ot sa taas nga
su kd anan nga pu no kang
Kristo.

Ang Crystal Music Festival Gibuhat pinaagi sa Crystal Forum sa Israel

Ang Crystal Music Festival 2016 naghatag og kahimayaan sa Dios pinaagi sa mga tawong gikan sa mga kanasoran. Deconesa Seongkyeol Ju og ang Glory Worship Dance Team sa Manmin
Central Church (tunga) gi imbitar og nitandog sa mga dughan sa nanambongay.

Sabado 6:00 sa hapon, Mayo 14,
2016, ang Cr ystal Music Festival
gihimo didto sa Kibbutz Shefayim
Hall, Kibbutz hotel, Israel.
Gitambongan sa 900 ka mga tawo
lakip na sa mga Messianic Jews,
mga tawo gikan sa Korea, Russia,
Ukraine, Pilipinas, Africa og Latvia.
A n g C r y s t a l M u s i c Fe s t i v a l
nagsugod niadtong 2010 pinaagi sa
Crystal Forum (Asosasyon sa mga
pastor sa Israel). Sugod 2012, ang
tigpasundayag sa Manmin Central

Church gi imbita didto aron maghatag
og kahimayaan sa Dios. Karong
2016, si Deconesa Seongkyeol Ju
og ang Glory Worship Dance Team
sa Performing Arts Committee ni
pasundayag didto sa unang bahin og
sa pinaka nindot nga bahin sa maong
kalihokan. Ilang gipasundayag ang
tradisyonal nga sayaw og kanta sa
Israel og nipakita sa ‘fan dance’
og sa gamhanang ‘worship dance.’
Deconesa Ju nidala sa pagdayeg og
aron sad silang tanan dungan nga

maka pasidungog sa Dios.
A k t uwal k i n i nga g isibya v ia
satellites og internet sa GCN, TBN
Russia, C N L, I mpact T V, og I n
Victory, aron ang mga tawo sa Russia,
Ukraine, U.S, og Kazakhstan apil ang
Israel makaapil pinaagi sa pagsibya.
Ang Crystal Forum gi organisar
sa mga Israeling pastor nga nadasig
n ia dt ong pag pa ngalaga d n i D r.
Ja e ro ck L e e. Si D r. L e e n iwal i
s a e b a ng helyo og n a g p a k it a s a
gamhanang lihok sa daghang lugar sa

Israel pinaagi sa iyang 12 ka pagbisita
sulod sa 3-katuig sugod niadtong
Hulyo 2007.
Septembre 2009, iyang gihimo
ang Israel United Crusade didto sa
Jerusalem International Convention
Center. Sugod ato, ang mga pastor sa
Crystal Forum nagsugod sa nagkalain
laing klase sa pagpangalagad sama
sa Crystal Musical Festival, Krusada
sa Panyo, Pastor’s Seminars, Camp
sa mga batan-on, og Siminar sa mga
Managtiayon.
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Bunga sa pagka malumo

Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee

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

●●●
Kasagaran, ang tawo moingon nga
malumo kon ang usa katawo dili isog
og kalma og personalidad. Apan ang
espirituwal nga kalumo nga ilhon sa
Dios dili lang ang pagka kalma og
pagka dili isog. Unya, sa siyam ka
bunga sa Espiritu, unsaon man nga
ang matag usa makaabot ining bunga
sa ‘pagka malumo’?
1. Mao ang pagbaton sa dughan
nga mosabot og mohambin sa
tanang tawo
Ang Espirituwal nga kalumo mao
ang pagbaton og kaalam og abilidad
sa pag ila sa maayo og dili, samtang
mosabot og modawat sa tanan
tungod kay walay daotan diha niya.
Kini mao ang pagbaton sa maayong
batasan inubanan sa pagka kalma og
dili isog. Kon naa ka ining maong
maayong pamatasan, dili kalang
kalma og mapugnganon sa tanang
panahon, apan naa sab kay dignidad
kon gikinahanglan.
Ang dughan sa malumo nga tawo
humok sama sa gapas. Kon labayon
og bato o tuslokon og dagum, ang
gapas motabon og mo gakus lang
ini. Mao usab nga, bisan og unsaon
pa siya sa ubang tawo, ang malumo
nga tawo dili mahibalong magdumot
og dili masuko. Og dili sad siya
maghatag og kasamok sa uban. Dili
siya mohusga o mo kondenar, apan
mosabot og modawat.
Daghan ang ma komportabli niya
og daghan ang moduol. Sama sa
dakong kahoy nga daghan og sanga
ang mga langgam moduol, mobutang

sa ilang itloganan og mopahulay sa
mga sanga.
Eksampol, si Moises giila sa
Dios tungod sa iyang kalumo.
Numeros 12:3 “Si Moises maoy
labing mapaubsanong tawo dinhi sa
kalibotan.” Ang gidaghanon sa mga
Israelita 600,000. Kung iapil ang mga
bata og babaye mosobra kini sa 2 ka
milyon. Ang pag pangulo sa ingon
aning gidaghanon dili lalim nga tahas
sa usa ka ordinaryong tawo. Ang mga
Israelita nagsige og reklamo og pag
pakigbatok kang Moises bisan pa og
gipakitaan niya sila sa dakong gahom.
Sa pag giya niya nila sa kamingawan
sulod sa 40 katuig, atong masabtan
kon unsa kalumo si Moises.
Mateo 5:5 nag ingon, “Bulahan
ang mapaubsanon kay maila ang
tibuok yuta.” Dinhi, ang makapanagiya sa yuta wala magpasabot
nga makadawat og yuta dinhi sa
kalibotan. Apan nagpasabot nga kay
ikaw naningkamot nga makabaton
og kalumo, ikaw makadawat og mas
dakong lugar didto sa Langit.
Bisan pag naa kay dakong yuta
dinhi sa kalibotan, dili mo kini madala
sa Langit. Apan kung makaangkon
ka og dakong lugar didto sa Langit
tungod sa imong kalumo, imo kini
mapanunud sa kahangtoran. Anang
lugara malipayon ka sa hangtod uban
sa Ginoo og niadtong imong mga
hinigugma.
2. Ang espirituwal nga kalumo
sama sa maayong yuta
Sa Espirituwal, ang malumong
dughan sama sa maayong yuta. Kon
ang tawo tuman ka daotan, ang iyang
dughan gahi sama sa yutang naa
sa daplin og dili siya makadawat
sa matuud. Bisan pag makadungog
siya sa matuud og sa grasya sa
Dios, magduda ra dayon siya og
ang grasya molayo niya samtang iya
kining gibaliwala aron makaangkon
sa kalibotanhong mga butang. Apan
bisan pa sa ingon aning klase sa
dughan-yuta mahimo kining mausab
ngadto sa maayong yuta kon ang
tawo magkugi sa pagbag-o ini.
Bisan pa sa pinakabati nga yuta,
mahimo kining maayo kon ang maguuma matinguhaong mo ugmad
ini. Ang klase sa yuta mausab, ang
dughan sa tawo mahimo sad nga
mausab pinaagi sa gahom sa Dios.
Bisan pa sa dughan nga sama
kagahi sa yuta mahimo kining
darohon pinaagi sa tabang sa Espiritu
Santo. Bisan pa og ang dughan

tuman sa kadaotan, kini mausab
ngadto sa kalumo kon ang daotan
mapalayas. Bisan pa og ang dughan
puno sa kasina, pag pangaway, og
sa bisan unsang matang sa daotan
kini mahimong makalmahon og dili
isog. Sa imong pagsigi og ugmad sa
imong dughan, kini magkalumo og
makalmahon.
Apan ang imong dughan dili
awtomatik nga mausab tungod
kay ikaw nakadawat na sa Espiritu
Santo. Gikinahanglan ang imong
paningkamot. Pag ampo nga
mangiiniton sa tanang panahon, og
sulayi ang paghunahuna, pagsulti og
pagbuhat sa tanang butang diha sa
matuud lamang. Ayaw paghunong
sulod sa simana o buwan apan buhata
kini hangtod sa kataposan. Kon ikaw
maningkamot sa ingon ani, hatagan
ka sa Dios sa Iyang grasya og gahom,
og ang Espiritu Santo motabang
kanimo.
Sa imong pag ugmad sa imong
dughan-yuta ngadto sa maayong
yuta, awtomatik usab nga ikaw
makaangkon sa mga bunga sa
Espiritu Santo. Ang pagkalumo sama
ra sa pagdaro sa dughan-yuta. Dili
mahimong malumo kon dili nimo
papahawaon ang kasuko, daling
maglagot, kahangol, pag pangaway,
pasigarbo, kahangol og uban pa. Kay
kining klaseha sa dughan ang ubang
tawo dili makaduol nimo.
Mao nga ang kalumo duol ra mismo
sa pag pakabalaan kaysa ubang
bunga sa Espiritu Santo. Kon naa kay
espirituwal nga kalumo, makadawat
ka sa tubag sa imong mga gipangayo,
sama sa pagpamupu sa maayong
bunga diha sa maayo og tambok
nga yuta. Imo usab madunggog ang
tingog sa Espiritu Santo mao nga
molambo ka sa tanang butang.
3. Ang espirituwal nga kalumo
uban sa tumang kaayo
Una, ang pagkamaayog batasan
makitang bililhon og ugdang nga
lihok. Katong kalma permi apan dili
mahibalong moila dili makadawat
sa uban. Sila sayon sayonon lang og
gamiton ra sa uban. Sa samang paagi,
ang katong naay kalumo og maayog
batasan naay maayong standard sa
paghusga. Ilang buhaton ang insakto
pinaagi sa pag ila sa maayo og dili.
Sa dihang gi lempyo ni Hesus ang
Templo og gibadlong ang kamaut
sa mga Pareseo og magtutudlo, Siya
mapiliton og pig’ot kaayo. Siya
malumo og dughan aron ‘dili mabali

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).

ang huyang nga sanga og aron dili
mapalong ang nagka awop nga
suga’, apan sa gihapon mo badlong
siyang mapiliton kon gikinahanglan.
Kon ikaw naa sa samang dignidad
og kamatarong sa dughan, dili ka
yanoyanohon sa mga tawo bisan pa
og dili ka mopataas sa imong tingog.
Ang makita diha nimo maidmaid
usab sa kinaiya sa Ginoo og sa
Iyang hingpit nga lihok panglawas.
Ang maayong tawo naay dignidad,
awtoridad og importansya sa iyang
pulong; dili siya magpataka og sulti.
Mosul-ob siya sa insaktong paninina
sa matag okasayon, maayo tan awon
og dili mag mugtok ang nawong.
Katong maayo og mangihatagon
mohimo sa tanan uban ang katarong,
og mo konsiderar sa uban aron ang
tanan komportabli.
Sunod, ang pagkamaayog batasan
mopakitag buhat sa kaluoy. Dili
lang sila motabang niadtong
nagkinahanglan og pinansyal apan
motabang sad niadtong nagluya
espirituwal pinaagi sa paglipay nila
sa pagpakita sa grasya.
Eksampol, pananglitan naay
magtotoo nga nag antos sa
persikusyon tungod sa iyang pagtoo.
Ang ubang leder maluoy diha lang
sa dughan. Sa laing bahin, ang ubang
leder modasig og mo lingaw og
motabang basi sa iyang sitwasyon.
Kon ang kalumo mapakita diha sa
pagkamaayog batasan pinaagi sa
buhat, kini makahatag og grasya og
kinabuhi sa uban.
Mahal nga kaigsoonan diha ni
Kristo, kon ang mga butang dili mo
tukma sa ilang gusto, ang ubang tawo
moingon, “Wala koy mahimo kay
ingon ani na gyod ko.” Apan katong
nagtoo sa Dios dili mo sulti og ingon
ani. Atong mausab ang batasan og
bisan gani ang sulod sa dughan
pinaagi sa Espiritu Santo.
Bisan ang pagka walay pailob,
kahangol, pagka garaon, siya insakto
permi, kining mga kinaiyahana
mausab tungod sa malumo og
maayong dughan kon ang daotan
mapalayas og ang dughan ugmaron.
Bisan ang mahinuktukon og
maulawon nga batasan mausab nga
dili na maulawon og makugihong
motabang sa uban.
Manghinaot ko nga magkugi ka
sa pag alima sa imong dughan og
makabaton sa nindot nga bunga
sa kalumo aron ikaw mahimong
maayong sakayan sama ni Moises.
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Aron ma Praktis ang Espirituwal nga Gugma
Nga Motoo, Molaom, og Molahutay sa Tanang Butang
Ang ubang tawo masayop sa tanang panahon og maghatag og kadaot sa uban. Ang
uban magsigi nalang og reklamo og dali kaayong sapoton. Kon ikaw naapil sa grupo
aron kamo mag trabaho uban nila, tingali naay usa katawo nga dili nimo ganahan og
moingon ka nga maypa og dili siya apil. Apan, kitang mga anak sa Dios, mag praktis
gyod sa espirituwal nga gugma nga ‘motoo, molaom, og molahutay sa tanang
butang’ bisan para nila. Karon atong tukion ang detalye sa pag praktis ini.

◆ Una ◆
Atong toohan
ang gugma sa
Dios hangtod sa
kataposan

◆ Ika-2 ◆
Atong toohan nga
ang pagsulay laktod
aron maabot ang
atong gilaoman

◆ Ika-3 ◆
Mobuhat ra kita
sa maayo

1 Pedro 1:7 mabasa, “…kon tinuod ba
gyod ang inyong pagtoo kay bisan gani
ang bulawan nga lumalabay lang sulayan
man pinaagi sa kalayo. Ang inyong
pagtoo nga bililhon pa kaysa bulawan
sulayan gyod usab. Tungod ini madawat
ninyo ang mga pagdayeg, himaya og
dungog sa adlaw nga ipadayag na si
Hesu Kristo.”
Buot sa Dios nga motubo og dali ang
Iyang mga anak diha sa pagtoo og maka
buntog sa mabangis nga pagsulay sa
pagtoo, pinaagi sa dako og lig-on nga
pagtoo ngadto Kaniya. Kini tungod kay
pinaagi ini sila mahimong maglipay sa
grasya, himaya og dungog nga walay
kinutuban didto sa Langit.

Samtang magt uman sa Pulong sa
Dios, mahimo tang mag atubang sa dili
makatarunganon nga pag antos. Aron
sa pagbuntog ini, atong toohan nga kita
magadawat sa espesyal nga gugma sa
Dios. Atong angay mahibaloan nga kini
gikan sa gugma sa Dios nga buot mogiya
nato sa maayong puloy-anan didto sa
Langit og kinasingkasing magpasalamat
Kaniya.
Dugang pa, atong toohan ang Iyang
g ug ma hang tod sa kataposan. Kon
moabot nato ang pagsulay sa pagtoo,
sak it an t a. Kon g rabi k ini kasak it
nga molungtad og dugay, ang uban
makaingon, “Nganong wala man ko
tabangi sa Dios? Gihigugma ba gyod

kaha ko Niya?”
Kon naa tay pagduda sa Iyang gugma
buot kitang mo atras. Gani tingali naa
tay mga reklamo og masuko Niya. Ato
gyod batonan ang gugma sa Dios og
molungtad sa mga pagsulay. Atong
toohan nga buot sa Dios mogiya nato
ngadto sa maayong puloy-anan tungod
kay siya nahigugma nato.
Kon motoo ta sa gugma sa Dios og
molahutay, sa kataposan mahimo tang
hingpit (Santiago 1:4). Ang pagsulay
gugma sa Dios nga nagtagad kanato.
Manghinaot ko nga dili ka mausab sa
pagtoo ining gugma aron molahotay ka
og makalabang sa mga pagsulay.

Roma 5:3-4 nag ingon, “Magmalipayon
usab kita diha sa atong mga pag antos
kay nasayod man kita nga ang mga pag
antos maghimo natong malahutayon.
Ang paglahutay makahimo nato nga
k a h i mut-a n sa Dios og a ng Iya ng
kahimuot naghatag natog paglaom.” Sa
giingon magmalipayon kita diha sa atong
mga pag antos kay kini laktod aron
maabot ang atong gilaoman.
Ang uban maghunahuna, “Kanus-a
k a h a ko m au s ab? ” Apa n kon k it a
molahut ay sa mga pagsulay og
maningkamot nga mabag-o, sa kataposan
mahimo gyod tang hingpit nga tinuod

nga mga anak sa Dios nga nahisama
Kaniya. Maabot gyod nato ang katakus
aron makasulod sa Bag-ong Herusalem.
M a o n g a , ko n m o a b o t a n g m g a
pagsulay, dili nato kini likayan apan
labangon sa pinaka maayong paagi.
Tinuod natural sa tawo nga mangita
sa sayon. Apan kon atong likayan ang
pagsulay, dugay hinuon kitang maabot sa
distinasyon.
Pananglitan naay tawo nga permi
maghatag nimo og kalisdanan. Dili
ka magpaila, apan dili ka komportabli
anang tawhana. Ganahan ka molikay
niya. Ining paagiha, dili lang nimo

ibaliwala ang sit wasyon, apan imo
kining labangon sa aktibo nga paagi.
K inahanglan molahutay ka sa mga
butang nga imong antoson kon naa siya,
og abton ang dughan nga mosabot og
mopasaylo niya. Kon imong sulayan sa
pagpaningkamot ining paagiha, ang Dios
mohatag nimo og igong grasya og kusog
aron makahimo ka sa pag higugma niya.
Mao nga ang pagsulay laktod nga
dalan para sa imong paglaom. Kon gusto
gyod kang makabaton og espirituwal
n g a g u g m a , k o n n a a y p a g s u l a y,
pagmaya sa hunahuna nga ikaw niagi sa
laktoranan.

Si Daniel nagpakabuhi lang sa Pulong
sa Dios nga wala mag pa a mong sa
kalibotan, apan gibutang siya uban sa
mga liyon (Daniel 6). Bisan pa, wala
gyod siya mo reklamo sa Dios. Wala
usab siya mo reklamo sa hari nga maoy
nagpalabay niya didto. Bisan nahibalo
siya nga kato plano sa daotan wala siya
makigbatok sa mga daotang tawo nga
nagbuhat niya sa ingon. Tungod kay
nahibalo siya sa kabubut-on sa Dios, iya
lamang gibuhat ang maayo.
Unya, ang Dios mipadala sa iyang mga
anghel aron sa pagsira sa baba sa mga
liyon og wala maunsa si Daniel. Hinuon
ang mga daotang tawo maoy nahimong
pagkaon sa liyon.
Ti ngal i bi nu a ng k a ayo nga m ag
minaayo sa mga tawong naghimog
daotan diha kanato. Apan kon kita
nakahibalo sa balaod sa espirituwal nga
gingharian, maalamon ang pagbuhat

lamang sa maayo.
Sa unodnong panglantaw, ang mga
pagsulay murag gikan sa mga tawo o sa
ubang sitwasyon. Apan sa espirituwal,
gikan kana sa kaaway, ang demonyo,
og ang pagbuntog ini espirituwal nga
pakigsangka. Sa pagdaog sa maong
pakigsangka, mosukol ta pinaagi sa
pamaaging gikan sa espirituwal nga
gingharian.
Roma 12:21, “Ayaw padaog sa daotan,
hinuon dag-a kini pinaagi sa maayo.”
Kon atong buhaton ang maayo, mura ta
og na alkanse og nawad-an sa makadiyot,
apan ang tinuod dili. Tungod kay ang
maayong Dios maoy nag kontrola sa
kadaot, kasub-anan, og sa kinabuhi
og kamatayon sa katawah n basi sa
espirituwal nga balaod.
Pananglitan, ang uban ninyo nag antos
sa persikusyon gikan sa imong pamilya
nga dili magtotoo. Ang persikusyon

mawala ra dayon og ang imong pamilya
ma ebanghelyoan kon ikaw mobuhat
la ma ng sa ma ayo. Apa n a ng uba n
maghunahuna, “Nganong daotan man
kaayo siya?” og makig away. Dinhi ang
pagsulay mo grabi og modugay.
Una, imong unang tandogon ang ilang
dughan uban ang gugma. Mag ampo ka
uban ang gugma og mosilbi nila diha
sa Ginoo. Kinahanglan mahimo kang
kahayag nga mosilaw diha sa imong
pamilya. Sa tanang klase sa sitwasyon,
maghunahuna gyod ka sa maayo og
magbaton sa pagtoo.
Imo gyod buhaton ang kamaayo sa
tanang sitwasyon sa pagtamod sa giingon
ni Apostol Pablo, “Magpakamatay ko
kada adlaw.” Og ang Dios magapamuhat
sa insak tong higayon. A ng pinaka
gamhanang hinagiban sa espirituwal nga
panagsangka wala sa kaalam o gahom sa
tawo apan naa sa kamaayo sa atong Dios.

4 Panghimatuud
Diha sa Ganghaan
sa Kamatayon tungod
sa Atake sa Dughan,
Nabuhi ko Pagbalik!
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“Akong Buhi nga Dios!
Malipayon ko Tungod Nimo!”

Bungol ko sa akong
Wala nga Dalunggan,
Apan Naka dungog ko!

Deconesa Sungsil Kim, 62 anyos

Sister Yeonok Kim, 57 anyos

Tuig 2009, naana ko sa ganghaan sa kamatayon sa hospital
sa Tianjin tungod sa cardiac infarction. Ang akong doktor
niingon nga wala na koy higayon pa og nag andam para
sa ‘cremation.’ Ang akong anak, Deconesa Songyeon
Han nitawag sa akong igsoon, Deconesa Seongok
Kim sa Yanji, iyang giingnan nga gusto siya nga ako
makadawat sa pag ampo ni Dr. Jaerock Lee. Akong
nadawat ang pag ampo para sa masakiton atol sa
Sunday Morning Service diha sa akong cell phone.
Unya nakakita ko og panan awon, diin ang dakong
bato nigawas sa akong dughan. Nilingilingi ko og
pangita sa bato. Ang akong anak nangutana nako kon
unsa ang akong gipangita, og ako siyang gisultian sa
akong nakita. Lipay kaayo siya og niingon nga, “Naluwas
ang akong inahan!”
Akong gitawag ang akong doktor aron pagawson ko
sa hospital. Apan nagdala siya sa taga purenarya. Sa iyang
pagkakita nako, nahibulong kaayo kay normal ko nga nagbarog.
Buhi pa gihapon ko pinaagi sa kahibulongang gahom sa Dios.
Halleluyah!
Dili kaayo ko edukada. Ang akong mabuhat mao lang ang
pagwali mahitungod sa buhi nga Dios nga akong nailhan, ngadto sa
mga kamatayong ignorante sa Langit og impeyerno. Mao ni rason
kung nganong nabuhi pa ko. Akong pasalamatan og himayaon ang
Dios.

Deconesa Sungsil Kim (wala)
og Sister Yeonok Kim
sa Chinese Parish

Sa edad nga 9, nag antos ko sa grabing sakit sa
dunggan og nabungol gyod ang akong wala nga
dalunggan. Nagsimba ko sulod sa 10 katuig apan
dili kaayo maka dungog sa sermon. Nahasol
kaayo ko.
Marso 12, 2016, samtang naglakaw lakaw,
niduol ko ni Deconesa Sungsil Kim nga
nanghatag og Balita sa Manmin. Nakahibalo
ko d i ha n iya sa mga ga m ha na ng li hok
nga gipakita pinaagi ni Dr. Lee og nagpa
rehistro sa simbahan pag sunod Domingo.
Ang santuwaryo hayag kaayo mura ko og
naa sa Langit. Akong nasiguro nga ang Dios
maoy nigiya nako ining simbahana, naghilak ko
og maayo sa pagpasalamat.
Kataposan sa Marso, nitambong ko sa Manmin
Prayer Center’s Divine Healing Meeting. Human
sa pagpaminaw sa sermon ni Boknim Lee, Center’s
President, nagbasol ko nga akong gikasilagan ang akong
ginikanan, kaliwat og co-workers. Akong gidawat ang
pag ampo gamit ang panyo nga inampoan ni Dr. Jaerock
Lee (Buhat 19:11-12). Lain ang akong pamati og ang
akong wala nga dalunggan nga bungol sulod sa 45 katuig
maka dungog na. Halleluyah!
Maka dungog nako. Lipay kaayo ko!

“Kay Gibag-o sa Balaang
Ebanghelyo, Ako Karon
Nagdawat sa mga Grasya!”

Katoliko ko og walay
nihatag namo og daghang grasya.
kasiguradohan sa kaluwasan.
Halleluyah!
Wa l a y k a l i n a w a n g a k o n g
Marso 2015, dili ko makalakaw
d u g h a n . Li n g aw ko s a m g a
og t a rong t u ngod sa sa k it sa
k al ibot a n hong k al ipay uba n
akong wala nga bitiis. Pag ampo
sa akong mga higala og mag
ni Pastor Hosu Lee, Kinshasa
huboghubog. Maglagot ko sa
Manmin Church, gamit ang panyo
uban og magbaton og kapungot.
nga inampoan ni Dr. Jaerock Lee,
Ako gani kulatahon ang akong
nawala ang kasakit (Buhat 19:11asawa. Ang akong pamilya gubot
12).
og walay kalinaw. Navy ko og
Ang akong asawa naayo sad sa
naay daghang rason nganong dili
rheumatoid arthritis pinaagi sa
mosaka ang akong rango.
pag ampo sa Senyor Pastor, og
Pag 2016, naka dungog ko nga
ang akong ika-2 anak naayo sa
naay kahibulongang kaayohang
pagkahilo sa pagkaon pinaagi sa
nahitabo pinaagi ni Dr. Jaerock
pag ampo sa panyo. Ang akong
Lee, ang international revivalist
apo nagtubo nga himsog bisan
gikan sa Korea. Niadto ko sa
pag nat awo siya nga luya og
iyang DR Congo United Crusade.
gisulod pa gani sa ‘incubator.’
Decono Symphorien Haizuri Malumba,
Nakasaksi gyod ko nga naay
M a p a s a l a m at on k a ayo ko s a
55 anyos, Kinshasa Manmin Church, DR Congo (ika-4 gikan sa tuo)
daghang naayo sa mga sakit nga
grasya sa Dios, mao nga permi
wala nay kaayohan. Natandog sad ko sa iyang pinaagi sa librong “Ang Mensahe sa Krus” kong nag ampo og nagpakabuhi sa Pulong. Sa
mensahe. Unya akong nahibaw-an ang Kinshasa nabihag kaayo ko.
akong pagbuhat ini, daghang grasya ang akong
Akong nakat-onan ang pagtuli sa dughan. nadawat.
Manmin Church og ni ngadto.
Enero 2007, na miyembro ko sa Manmin og Nihunong ko sa inom og sigarelyo og ang kainit
Na-promote dayon ko og nahimong Lieutenant
sa
akong
ulo
niminor.
Dili
na
nako
pasakitan
nagsugod sa pagpaminaw sa mensahe pinaagi
Commander og karon Naval Commander na.
sa GCN. Akong nahunahuna ang tinuod nga ang akong asawa. A ng akong pamilya na Chair man sad ko sa Chu rch Management
Kristohanong kinabuhi og napuno sa kalipay og interisado na sa simbahan kay ilang nakita Com mit tee sa K inshasa Man min Chu rch.
pasalamat. Sa dihang akong nakat-onan nganong nga nausab ko. Nagpa rehistro sad sila. Ang Akong pasalamatan og dayegon ang Dios sa
si Hesu Kristo lang ang atong Manluluwas akong pamilya nakabaton og kalinaw, ang Dios gugma nga nigiya nato sa bulahan nga kinabuhi.

Mga Sangay ng Ministeryo ng Manmin sa Pilipinas
Manila Manmin Holiness
Church

Bataan Manmin Holiness Isabela Manmin Holiness Cavite Manmin Holiness
Church
Church
Church

Imus Manmin Holiness
Church

Cebu Manmin Holiness
Church

Davao Manmin Holiness
Church

441 Patato St, J-Figueras
Sampaloc, Manila, Pilipinas
Pastor Jaebhong Uhm
2-735-1423

067 Daang Bago, Dinalupihan,
Bataan, Pilipinas
Pastor Jaebhong Uhm
2-735-1423

Blue Bell St. Plaridel III Sub.
Bayan Luma 7, Imus Cavite,
Pilipinas
Pastor Jubeom Kim
0927-311-7633

LOT N. 402 - B-4
Looc Along Side The Canjulao
Road, Lapu-Lapu City Cebu,
Pilipinas
Pastor Rossetta Sung
0921-635-7595

301 Ilang Ilang St. Flores
Village, Bangkal, Davao City,
Pilipinas
Pastor Kathryn Kim
0908-635-2714

Purok 3, Brgy, San Roque, San
Mateo, Isabela, Pilipinas
Pastor Jaebhong Uhm
2-735-1423

5 Lot 33 Bk 1, Canutuhan (tenant),
Santiago Gen.Trias, Cavite, Pilipinas
Pastor Sharon Cho
046-850-3193 /
0916-674-3903 /
0905-319-8191

