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“Ang Pasyenteng Koma Naulian
Pinaagi sa Pag-ampo!”
Ang ika-13 WCDN International Christian Medical Conference
sa Spain, Gitambongan sa Katawhang Gikan sa 33 ka mga Nasod
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Ang WCDN’s ika-13 International Christian Medical Conference (ika-2 litrato); Dr. Timothy Sng, Dr. David Eu, Dr. Robert Wagner Navas, og Dr. Zipporah Ngumiin, ang presentasyon (litrato1,
3, 8 og 9); mga medikal nga doktor ni presentar sa daghang kaayohan nga nagpamatuud sa lihok sa Dios (litrato 7); Dr. Gilbert Y. Chae nagdawat sa ‘plaque of appreciation’ gikan sa Spain’s
Organizing Committee isip puli ni Dr. Jaerock Lee, founder sa WCDN (litrato 4); og pasundyag sa Crystal Singer’s og ang mga nanambong og litrato sa mga sisyon (litrato 5, 6, 10 og 11).

Basi sa medical data ang World
Christian Doctors Network (WCDN)
nagpamatuud sa mga kaayohan pinaagi
sa gahom sa Dios Magbubuhat. Ang
ika-13 WCDN International Conference
gihimo didto sa Valencia, Spain niadtong
Hunyo 10-11, 2016.
Sobra sa 300 ka mga doktor og
propisyonal gikan sa 33 ka nasod ang
nitambong, lakip na sa USA, Russia,
U.K., Italy, Poland, og Israel.
Tungod kay nagkalain-laing nasod
ang nangapil, ang serbisyo gidunganan
sa mga interpretasyon, ang praise team
maoy niabli uban sa mga pagdayeg.
Ang Morning Devotion misunod ubos
sa pag pangulo ni Dr. Jose Garcia. Unya
gipaila ang mga nasod, og ang welcome
messages gihatod sa Chair man sa
Spain’s Organizing Committee, Dr. Juan
Carlos Solan og sa Presidente sa WCDN,
Dr. Gilbert Y. Chae, ang ministry ni

Dr. Jaerock Lee, Founder sa WCDN, gi
presenter usab pinaagi sa DVD.
Sa mosunod nga mga presentasyon
lain-laing kaayohan ang gipakita: Post
Spinal TB Paraplegia og Spinal Tumorpost og Paraplegia ni Dr. Jayachandran
Palsamy (India); Acute Encephalitis
ni Dr. Timothy Sng (Malaysia); Spine
Fracture ni Dr. Zipporah Ngumi (Kenya);
Gallbladder Stone ni Dr. Robert Wagner
Navas (Colombia); Infertility ni Dr.
David Eu (Singapore); Radial Nerve
Palsy ni Dr. Gilbert Chae (Korea); and
Posterolateral Knee Injury ni Dr. Brian S.
Yeo (Anaa sa pahina 3 og 4).
Kay ang Dios man ang nagbuhat sa
langit, yuta, og sa tanang butang ini
lakip sa katawhan, Siya makahimo sa
pag ayo sa tanang sakit og balatian.
Si Dr. Sng sa Malaysia ni presentar sa
kaayohan sa may acute encephalitis.
Niingon siya, “Ang babaye na admit sa

akong hospital og na koma. Niadto ko sa
komperensya sa Malaysia og nitambong
sa ‘handkerchief healing meeting’ ni
Rev. Heesun Lee. Isip puli sa pasyente,
akong gidawat ang pag ampo ni Rev. Lee
sa panyo nga inampoan ni Dr. Jaerock
Lee (Buhat 10:11-12). Unya ang pasyente
nakabati pagbalik og dali kaayong naayo.
Among na eksperyensya ang gahom sa
pag pangayo.”
Ang espesyal nga pagsulti nakakuha
sad sa atensyon sa mga partisipante
sama sa “Creation and Science” ni
Dr. Alvin J. Hwang (Korea), “Finding
Harmony Between the Scientific and
Spiritual World Views” ni Pastor Jose
Victor Dugand (USA), OG “Heaven”
ni Dr. Andre Gasiorowski (Israel). Ang
Spain’s Organizing Committee nihatag
og plaque of appreciation ngadto ni Dr.
Jaerock Lee, founder sa WCDN uban sa
mapasalamatong dughan.

Ang Crystal Singers sa performing
team sa Manmin Central Church,
nipakita sa lain-laing pasundayag sama
sa pagkanta sa lain-laing pinulongan,
fan dance, og Spanish traditional
dance. Ang mag nanambong natandog
kaayo og naghimaya sa Dios, namarog
og namakpak. Niingon sila, “Bisan
karon atong makita ang lihok sa Dios.
Atong makita ang pagkatinuud sa
Bibliya pinaagi sa pagpakita sa lihok sa
sagradong kaayohan pinaagi sa medikal.
Makapa tingala og makadani.”
Ang WCDN nanukad sa South Korea,
og kini grupo sa mga Kristohanong
midikal nga mga doktor. Naa silay
komperensya matag tuig, og gipalambo
ang kumyunikasyon og panagtigom
og ang pag trabaho para sa gingharian
sa Dios. Sa 2017, ang su nod nga
komperensya, ang ika-14, adto himoon
sa Russia.
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Bunga sa Kaugalingong
Pagpugong
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).

●●●
Atong makita ining kalibotana
nga katong dili mahibaw mo
pugong sa kaugalingon naghatag
og kasamok og kalisdanan sa
ilang kaugalingon. Og bisan sila
nahibaw nga kinahanglan nilang
atimanon ang ilang pamilya,
katong na adik sa sugal o sa mga
kahilayan, ang ilang pamilya
naguba tungod kay dili sila
mahibaw mo kontrola sa ilang
kaugalingon.
Ang bunga sa pag kontrola
sa kaugalingon usa sa bunga
sa Espiritu Santo nga angay
mabatonan sa mga anak sa Dios,
og kini kinahanglan kaayo aron
mag malampuson ang kinabuhi.
1 . I m p o r t a n s y a s a
Kaugalingong pagpugong
Ang kaugalingong pagpugong
ligdong nga ehersisyo aron dili
madala dayon sa emosyon o
tinguha. Kini nag kontrola sa
tanang butang aron ang tanan
hapsay og lig-on.
Ang tawong hina sa pagpugong
sa kaugalingon naay kalisod sa
pag kontrola. Mao nga kanang
tawhana maglisod isip usa ka
magtotoo. Kon maminaw ta sa
Pulong sa Dios og makadawat sa
grasya, makahunahuna ta nga dili
na mosubay pa sa unodnon, apan
ma tintal gihapon sa kalibotan.
Makita kini sa atong mga
gipamulong. Daghang tawo
mag ampo aron mabalaan og ma
hingpit ang ilang ngabil. Apan sa

ilang kinabuhi, makalimot sila sa
ilang giampo, og mosulti bisan
unsa ang ilang buot ilitok, sama
sa naandan.
Ang ubang tawo mo reklamo
dayon o masuko kon naa silay
kalisdanan, o makakita sila og
mga butang nga lisod nilang
sabton. Og naa say tawo nga
ganahan magsigi og estorya
nga dili na makahunong kon
sila nakasugod na. Dili sila
mahibalong moila sa mga butang
nga angay isulti o dili angay
isulti, mao nga daghag sayop.
Ang bunga sa kaugalingong
pagpugong, nga usa sa bunga
sa Espiritu Santo, wala lang
magpasabot sa pag kontrola
sa atong kaugalingon aron dili
makasala. Ang pagpugong sa
kaugalingon nga usa sa mga
bunga sa Espiritu nag kontrola
usab sa uban pang mga bunga
sa Espiritu aron ang tanan ma
hingpit.
Kon ang ubang bunga sa
Espiritu nga natawo diha sa
dughan maipakita ang pagpugong
sa kaugalingon anaa sa tunga isip
kapanghusayan nga maoy mag
mintinar sa kahusay og kahapsay.
Sa espiritu atong buhaton ang
tanan diha sa kasarang og pag
igoigo, pinaagi sa pagsunod sa
tinguh sa sa Espiritu Santo.
Eksampol, bisan pag naa
t a y b u n g a s a k a l i p a y, d i l i t a
mahimong magpakitag kalipay
bisan asa og bisan kanus-a.
Bisan pag ang kalipay sa
pagdawat sa kaluwasan dako
kaayo, kinahanglan ato kining
kontrolahon basi sa sitwasyon.
Importante ang pagpugong
sa kaugalingon samtang kita
matinud-anon usab sa Dios.
Labi na og naa kay daghan nga
katungdanan, imong tarongon
pagdala ang imong panahon,
aron naa ka sa lugar nga ikaw
kinahanglan nga naa.
Mao sad sa ubang bunga sa
Espiritu Santo, lakip na sa gugma,
k a l o o y, k a m a a y o , o g u b a n p a .

Kon ang mga bunga nga natawo
diha sa dughan makita sa buhat,
ato gyod sundon ang giya og
tingog sa Espiritu Santo aron kini
magka tukma. Aron mahibalo ta
asay unahon og buhat og asay
isunod pagbuhat. Aron mahibalo
ta kon mopadayon ba o dili.
Makaangkon ta ining klaseha
sa pag ila pinaagi sa bunga sa
kaugalingong pagpugong.
2. Kon makaangkon ta
sa bunga sa kaugalingong
pagpugong
Una, mahimo tang mosunod sa
order sa tanang butang.
Atong masabtan ang atong
posisyon. Atong masabtan kon
kanus-a ta molihok og kanus-a
dili. Mahibaw sad ta kanus-a
mosulti og unsay isulti og kanus-a
dili angay motabi. Mao nga dili
ta makahimo sa pag pakiglalis
og makasabot sad gyod sa uban.
Dili ta makabuhat sa mga butang
nga dili angay buhaton og dili
ta makalapas sa limit sa atong
posisyon. Apan kon wala tay pag
pugong, makalapas ta og mo sobra
sa otoridad sa atong posisyon.
Eksampol, ang presidente sa
kompanya moingon sa chief
manager nga naay ipabuhat. Ang
manedyer puno sa kadasig og
para niya naa siyay mas maayo
pang ideya, naa siyay usbon
pinaagi lang sa iyang gusto og
buhaton niya kini. Og bisan pag
iya ning gibuhat nga puno sa
kadasig, nagpasabot ni nga wala
siya motuman sa order tungod sa
kuwang og pag pugong sa iyang
kaugalingon.
Ika-2, atong i-konsiderar ang
unod, higayon og lokasyon.
Eksampol, ang paghilak diha
sa pag ampo maayo, apan kon
mohilak ka sa pag ampo bisan asa
sigun sa imong gusto, mahimong
mapakaulawan ang Dios. Mao
sad, kon magwali ka o mo bisita
sa miyembro para sa espirituwal

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).

nga pag giya, magbantay ka sa
imong mga ipanulti. Bisan pa og
personal ka nga nakadawat og
daghang grasya sa espirituwal
nga mensahe, dili ni nimo kini
ipasagad og panulti sa tanan.
Kon naa kay ipaabot nga dili
tukma sa sukdanan sa pagtoo
sa tawo nga naminaw nimo,
makadaot lang hinoon kini sa
maong tawo. Sa laing hitabo imo
sad tan-awon kon ang tawo dili ba
bisi og maka sabot ba sa imong
tistimonya. Bisan og ang tawo
maminaw nimo basin og naka
distorbo ka tungod kay siya bisi
og ang iyang hunahuna tua sa
puyra.
Kay bisan pag naa kay maayong
gidala, dili ka basta nalang nga
maka tandog sa tawo kon wala
kay maayong pag kontrola sa
kaugalingon sa matag sitwasyon.
Ika-3, imong maalima ang
matag sitwasyon uban ang
maayong pag paniid, dili dinalian
apan mahinahon.
Katong walay pagpugong sa
kaugalingon dalian kaayo og dili
mo konsiderar sa uban. Sa ilang
pagdali dili sila maka tarong pagila og ang mga importanteng
butang dili hinoon mamatikdan.
Mao nga dili gyod ta mo sapaw
pag tabi kon naay nag estorya.
Maminaw ta pag ayo hangtod
nga mahuman aron dili masayop
sa pag sabot. Og ining paagiha,
atong masabtan pag ayo ang
intensyon sa maong tawo og
mahatagan sa insaktong paagi.
Katong naay pagpugong sa
kaugalingon dili daling maratol
kon unsay isulti sa uban.
Mahinahon silang maminaw
og makaila sa matuud pinaagi
sa lihok sa Espiritu Santo.
Kon makasabot sila uban ang
pag pugong sa kaugalingon og
pagtubag, walay daghang sayop
nga mahimo. Ining paagiha naa
silay awtoridad og gibug-aton sa
ilang mga gipamulong, ang ilang
pulong bililhon sa uban.
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Ang Dakong Kaayohang Lihok sa Dios
na Konperma Pinaagi sa Medical-Data
Hunyo 10-11, 2016, ang ika-13 WCDN International Conference gihimo didto sa Valencia, Spain. Dinhi atong
paminawon ang mga panghimatuud sa mga magtotoo nga naka eksperyensya sa gahom sa Dios pinaagi sa
pag ampo ni Dr. Jaerock Lee.

Si Elder Busam Kim walay anak sulod sa pito katuig human siya naminyo. Siya
og ang iyang asawa nigamit sa daghang posibleng paagi sa midikal aron manamkon
apan walay nahimo. Sila nagiyahan sa Manmin Central Church og nahibalo sa
Pulong sa Dios tungod ni Dr. Jaerock Lee. Enero 2007, ilang gidawat ang pag ampo
ni Dr. Lee para sa grasya sa pagpanamkon. Og sila nakabaton sa gwapa nga anak pag
Nobyembre 2007.

Ang grasya sa Pagpanamkon;
Giabli sa Dios ang iyang Sabakan
“Wala manganak ang asawa ni
Isaac. Busa nag ampo siya sa Ginoo.
Gidungog sa Ginoo ang iyang pag
ampo og nagmabdos si Rebecca”
(Geneses 25:21).
Ang Dios Magbubuhat makahimo
sa pag abli og pagsira sa sabakan.
Kon ikaw nag antos kay dili
manamkon, kon imong bungkagon
ang paril sa sala batok sa Dios og
makadawat sa gamhanang pag
ampo, imong madawat ang
grasya sa pagpanamkon.

Decono Munhong Kim nagsulay sad sa mga midikal nga paagi tungod kay siya og ang
iyang asawa walay anak sulod na sa 6 katuig gikan sa pagka minyo. Apan walay nahimo.
Oktobre 1999, ang iyang asawa nakadawat sa pag ampo ni Dr. Lee og naka eksperyensya
sa kainit sa Espiritu Santo gikan sa ulo hangtod tibuok lawas. Ni mabdos siya, og pag
Agosto 2000 nanganak siya sa himsog nga bata.
Si Pastor Soohee Yim walay anak sulod sa 13 katuig nga kaminyoon. Ni sulay siya sa pag
pangita sa hinungdan apan dili mahibaw-an. Og nag plano nga mangadap nalang.
Pag 2007, nagiyahan siya sa Manmin Central Church sa iyang ugangan og naka saksi sa
daghang nanamkon pinaagi sa pag ampo ni Dr. Lee. Nidawat siya sa pag ampo, apan walay
nahitabo tungod kay nidawat siya nga walay pagtoo. Ang Dios nihuwat niya og sa iyang bana
hangtod nga sila nakabaton og kalinaw og pagtoo. Og sa kataposan sa dihang ilang gidawat
ang pag ampo uban ang pagtoo, ilang nadawat ang grasya sa pagpanamkon og nanganak siya
sa himsog nga bata.

Pinaagi sa pag ampo diha
sa kahigayonan sa panahon
“…‘Ginoo ayaw lang pag adto kay
dili ako angay nga mopadayon
kanimo sa akong balay. Isulti
lang og mamaayo na ang akong
sulugoon’…‘Pauli sa inyo og
mahitabo ang imong gitoohan.’
Og ang sulugoon sa opisyal naayo
anang taknaa” (Mateo 8:8-13).

Pinaagi sa gahom sa
Panyo sa Pag ampo
“Nagbuhat ang Dios og talagsaong
mga milagro pinaagi kang Pablo.
Bisan ang mga panyo og mga tapis
nga iyang gigamit gidala ngadto sa
mga masakiton og naayo ang ilang
mga sakit og nanggula gikan nila
ang mga daotang espiritu”
(Buhat 19:11-12).

Ang asawa ni Brother Promod Kumar naay problema sa ‘thyroid’ og kini maoy hinungdan
nga permi siyang makuhaan. Nagpa tabang na siya sa ‘shaman’ og nisalig sa tradisyonal nga
midisina sa Indian. Apan ang tanan walay pulus. Pag 2013, ang mag asawa na giyahan sa
Delhi Manmin Church sa India. Hulyo 2014, nagpada sila og prayer request ni Dr. Jaerock
Lee sa Korea uban sa ilang litrato. Human nga makadawat sa higayon nga ma ampoan, ang
asawa ni mabdos og nanganak sa unang anak sulod sa 14 katuig nga paghuwat.
Si Sister Sato Hiromi walay anak bisan dugay na siyang naminyo, nagpatambal
siya sa fertility clinics. Apan walay ayo.
Pebrero 2013, nipadala siya og litrato og mga halad ni Ps. Miyako Dokkikuni
nga mo bisita sa Korea og niingon nga ipadawat ang pag ampo ni Dr. Jaerock Lee
isip puli niya. Human sa pagdawat sa pag ampo pag Mayo 2013, ni mabdos siya. Sa
kataposan, iyang na angkon ang gwapa nga anak.
Si Brother John Babu naay problema; wala gyod siya makadawat og anak gikan sa iyang
pagka minyo, 4 na katuig. Pag 2008, ni trabaho siya sa water-related works sa Chennai Manmin
Church, India. Naka dungog siya sa mga panghimatuud sa mga miyembro sa simbahan nga
naka eksperyensya sa talagsaong lihok sa Dios. Nakabaton siya og paglaom. Disyembre 2010,
ni tambong siya sa handkerchief healing meeting nga gihimo sa Chennai Manmin Church og
nidawat sa pag ampo gamit ang panyo (Buhat 19:11-12). Human sa pag ampo, ang iyang asawa
ni mabdos, Pebrero 2011. Pag sunod Nobyembre, iyang gianak ang gwapa nga batang babaye.

Ang pagpamuhat pag-usab sa Ulang-ulang og sa Lutahan

Sister Hortense Bandome naminyo niadtong 1998 og naay anak nga babaye. Apan
human nga nagka ‘rubella virus’ siya, dili na siya mahimong manganak pa. Pag
2008, nagpa rehistro siya sa Kinshasa Manmin Church og nitambong sa DR Congo
Crusade 2009 nga gihimo sa Manmin Prayer Center’s President Boknim Lee.
Nakadawat siya sa pag ampo gamit ang panyo (Buhat 19:11-12) ubos sa tinguha nga
maka anak pa pag usab. Og nimabdos siya og nanganak sa batang lalaki. Gi sundan
pa kini og kaluha. Inahan siya karon sa 4 ka mga anak.
Mr. Jaehong Park, 48 anyos, South Korea

Sa linghod nga edad, ganahan gyod siya og ‘soccer’. Apan ang sobra nga praktis og
ang pag sigi og kabali sa tuhod maoy hinongdan nga dili nalang siya mopadayon sa
‘soccer’. Grabi gyod ang kadaot sa iyang tuhod, og ang kasakit og kangutngut sa iyang
bitiis maoy mamukaw niya sa gabii. Sakitan siya pag ayo nga murag naay nilubag sa
iyang paa og tuslukon gani sa uban ang iyang tuhod sa dagkong dagum.
Hulyo 2014, nagiyahan siya sa ‘handkerchief prayer meeting’ nga gihimo didto sa
Chuncheon Manmin Church (Buhat 19:11-12). Si Rev. Heesun Lee ni ampo niya gamit
ang panyo og maka tungko na siya og komportabli nasad nga mobarog. Ang iyang tuhod
og lutahan mo lagutok og murag ma bungkag. Apan, human sa pag ampo, wala nay mo
lagutok. Human sa miting, nidagan siya gikan sa ika-3 indana ngadto sa lobby sa bilding.
Wala na gyod mosakit pa ang iyang tuhod og bagtak.Sa wala pa ang pag ampo, medial
patellofemoral articulation na pig’ot og ang inner cartilage sa patellar ni nipis. Human sa
pag ampo, ang posterior cruciate ligament og posterolateral complex og ligaments naayo.

Sa wala pa ang
pag ampo, medial
patellofemoral articulation
na pig’ot og ang inner
cartilage sa patellar ni
nipis.Human sa pag
ampo, ang posterior
cruciate ligament og
posterolateral complex
og ligaments naayo.
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Ang Acute Encephalitis maoy Hinongdan sa Iyang Pagka
Koma Apan ang Pag ampo Maoy Nipukaw Niya!

Sa wala pa
a n g p a g
ampo, dihay
brain edema
(imabaw), apan
human sa pag
ampo nawala
na kini (ubos)

Mr. Banwari Lal, 47 anyos, India

Pag 2012, Mr. Banwari Lal giingon nga naay spinal tuberculosis og naa sa
tumang kasakit. Gi operahan siya, apan walay kausaban. Na paralisado siya
gikan sa bat-ang paubos mao nga dili maka lingkod sa kama og dili maka adto sa
kasilyas. Naa ra siya sa higdaanan.
Samtang si Ps. John S. Kim sa Delhi Manmin Church, maoy gi tambongan
sa iyang anak, nibisita niya og ni ampo niya gamit ang panyo nga inampoan ni
Dr. Jaerock Lee. Sa matag higayon nga nagdawat siya sa pag ampo gamit ang
panyo, nagka arang siya (Buhat 19:11-12). Nagpa rehistro siya sa simbahan, og
nagsugod sa matoohong kinabuhi, og nidawat sa pag ampo ni Dr. Jaerock Lee
pinaagi sa GCN TV. Og kompleto siyang naayo. Halleluyah! Karon nag-drive na
siya og ‘rickshaw’ og nag bulontaryo sa simbahan pag-drive sa mga tawo hatod sa
simbahan.

Ang Gallstone Nawala Pinaagi sa Gahom sa Dios

sa Manmin

Ms. Chia Swee Yoon, 32 anyos, Malaysia

Mayo 14, 2015, si Ms. Chia Swee Yoon gibalhin gikan sa hospital ngadto sa
pag alima ni Dr. Timothy Sng. Ang CT scan nipakita nga siya naay encephalitis.
Buntag sa Mayo 15, kalit siyang na koma. Si Dr. Sng nagtoo nga siya maayo pa.
Sunod adlaw, si Dr. Sng nitambong sa ika-12 WCDN Malaysia International
Christian Medical Conference didto sa Kuala Lumpur. Iyang gidawat ang
handkerchief prayer ni Rev. Heesun Lee isip puli sa pasyente (Buhat 19:11-12).
Anang gabhiona, ang pasyente nag damgo. Ang Ginoo nibisita niya og nipakita
diha sa dakong hayag og nipahiyum niya. Nakamata siya sa damgo og nakabati
na, wala na ma koma.

Na Paralisado Siya Tungod sa Spinal Tuberculosis Apan
Karon Himsog na Kaayo Siyang maka Maneho!

Balita

Ang MRI sa wala
pa siya maayo: Ika
2 og 3 nga thoracic
vertebrae nadaot
tungod sa spinal
tuberculosis

Ms. Maria Macuado, 22 anyos, Peru

Septembre 2014, naa siyay acute abdominal pain og naabot kinig pipila ka
bulan. Nagpa test siya og ang doktor niingon nga naa siyay gallbladder stone nga
16mm ang gidak-on. Ni hangyo siya sa iyang Pastor sa Peru Manmin Church nga
magpa ampo gamit ang panyo. Human sa pag ampo, wala na siya masakiti pa og
dili nasad kasukaon.
Apan Enero 2015, ang doktor niingon nga nagdako ang bato, 18.2mm na
pagkuha sa ultrasound. Naghinulsol siya sa iyang tanang bati nga hunahuna og
buot sa mi labay nga panahon. Og iyang nakita ang iyang Senyor Ps. Dr. Jaerock
Lee sa damgo. Giampoan siya ini og gipandong ang kamot sa masakiton niyang
bahin.
Sa iyang pagka hibulong, sa sunod nga ultrasound wala na ang gallbladder
stone og maayo na gyod siya.

Ang Iyang Spinal Fracture Naayo pinaagi sa Pag ampo sa Panyo

Ang Gallstone, 18.2mm nawala na

Mr. Jacob Otieno Ojwang, 27 anyos, Kenya

Marso 23, 2015, nag trabaho siya sa atop nga 4 ka metros ang gitas-on. Sa kalit
lang naguba ang estraktora og nahulog siya sa yuta. Grabi ang kasakit sa iyang
likod og dili siya makalihok og halos dili maka ginhawa. Ang x-ray nagpakita
nga nabali ang iyang bukog sa likod. Kinahanglan operahan.
Pag sunod adlaw, iyang gidawat ang pag ampo ni Bishop Dr. Myongho
Cheong, Nairobi Manmin Church, gamit ang panyo sa pag ampo (Buhat 19:1112). Nakabati siya og gamay sa iyang paralisado nga paa og bat-ang. Hinay-hinay
nga nawala ang kasakit. Malihok na niya. Marso 31, nigawas siya sa hospital ‘by
faith’. Sunod adlaw sa dihang iya napod nadawat ang pag ampo ni Dr. Cheong,
nahatagan siyag kusog aron maka lingkod, nibarog og naka lakaw na!
Dali kaayo siyang naayo, og Abril 23 nibalik na siya og trabaho nga normal.

[CT scan] Sa wala pa ang pag ampo (imabaw)
Human sa pag ampo (ubos)
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