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Ang Lihok sa Espiritu Santo 
Niigo sa Latin America!

Ang Handkerchief Healing Crusade ni Rev. Heesun Lee sa Peru og Colombia

Ang Manmin Central Church nagsugod 
sa ministry sa Latin America sa dihang si 
Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee gi imbita 
sa Argentina Blessing Crusade para 
sa mga Korean niadtong Hulyo 1996. 
Pinaagi sa iyang pag ampo para sa mga 
masakiton daghang nangaayo sa nagka 
lainlaing sakit. Naghimo usab siya og 
siminar sa lokal nga mga pastor og niwali 
mahitungod sa “The Keys to the Church 
Growth” atubangan sa 1.000 ka mga 
tawo.

Tungod sa hangyo sa mga pastor nga 
nakadawat og mga grasya sa siminar, 
si Dr. Lee nibuhat sa “2nd Argentina 
Pastor’s Siminar and Revival Meeting” 
niadtong Oktobre 1997. Ang duha 
ka adlawng kalihokan naka atrak sa 
gibanabanang 8,000 ka mga tawo (litrato 
2).

Pag 2004, ang Peru Healing Crusade ni 
Dr. Jaerock Lee gibuhat didto sa Campo 
de Marte Park sa Lima, kapital sa Peru, 
nikabig sa 500,000 katawo (litrato 1, Dr. 
Lee uban sa Peruvian President sa wala 
pa ang krusada).

Pinaagi sa mabutohong lihok sa gahom 
nga gipakita diha sa krusada, daghang 
tawo ang naayo og nibalhin sa pagka 
Kristohanon. Kining maong krusada 
namantala nga maoy pinaka nindot og 
pinaka dako nga krusada sa kasaysayan sa 
mga Kristohanon sa Peru. Pagka human, 
670 ka mga simbahan ang nagpa rehistro 

isip sanga og nakig ubang simbahan 
apil na sa Peru Manmin Church. Ang 
Latin America ministry aktibo. Daghan 
ang nakadawat og grasya og naka 
eksperyensya sa gamhanang lihok 
pinaagi sa mga mensahe ni Dr. Lee nga 
gisibya sa tibuok Latin America pinaagi 
sa Enlance TV, ang iladong Kristohanong 
magsisibya sa Latin America. 

Hulyo 2016, si Rev. Heesun Lee, World 
Guidance Pastor sa Manmin (litrato 5), 
naghimo didto sa Handkerchief Healing 
Meeting sa duha ka sangang simbahan 
sa South America gamit ang panyo nga 
inampoan ni Dr. Lee (litrato 3, 4, 6-10; 
Manasa sa Buhat 19:11-12).

Pag Hulyo 14, si Rev. Lee gi imbita sa 
Peru Manmin Church 10th Anniversary 
Service. Nagwali siya og nag ampo sa 
mga masakiton gamit ang panyo. Human 
sa pag ampo, ang batang amang sulod 
sa 3 katuig naka estorya og laing pang 
bata ang naayo sa congenital hemophilia. 
Dugang pa, daghang sakit ang nangaayo 
lakip na sa hanap nga panan-aw, bungol, 
katarata, high blood, og thyroid disease. 

Hulyo 16, nagkita sila ni Rosalba 
Rodriquez De Rincon, Presidente sa 
Enlance TV, Colombia og sa bana ini. 
Niingon siya, “Ang GCN hingpit nga 
nagpa ambit sa balaang ebanghelyo 
nga gihatod ni Dr. Jaerock Lee og ang 
Kristohanong pasundayag sa performing 
arts ngadto sa manan-away. Pinaagi 

sa mga programa, daghang tawo ang 
nangaluwas og nakadawat sa kaayohan 
og grasya. Na hinangup kaayo ko ini.”

Hulyo 17, ang Colombia Manmin 
Church nag saulog sa ika- 4 nga 
Anibersaryo. Ang kadaghanan sa 
nagtukod ining simbahana katong mga 
tawo nga nakadawat sa sermon ni Dr. 
Lee nga gisibya pinaagi sa Enlance TV. 
Atol sa serbisyo si Rev. Heesun Lee nag 
ampo sa mga masakiton gamit ang panyo 
sa gahom. Unya sila si Sister Catalina 
Corredor og Sister Carolina Garcia naayo 

sa ‘nearsightedness’ og ‘astigmatism’ 
nga nag disturbo nila sulod sa 10 og 20 
katuig. Si Sister Nora Chapano naayo 
sad ang iyang panan-aw “amblyopia”, 
nga iyang giantos sulod na sa 30 katuig. 
Dugang pa, daghang tawo ang nangaayo 
lakip na sa asma, high blood, og ‘Chronic 
obstructive pulmonary disease’ sulod na 
sa 40 katuig.

Atong pasidunggan og pasalamatan ang 
Dios nga nagapamuhat uban sa Pulong og 
kahibulongan og nanalangin sa Manmin 
uban og gugma og gahom.

Sister Carolina Garcia, 29 anyos, Colombia Manmin Church

Kinahanglan kong mag antepara tungod sa akong ‘nearsightedness’ 
og ‘astigmatism’ sukad pa niadtong 9 anyos pa ko. Nakadungog ko 
nga si Rev. Heesun Lee, ang World Guidance Pastor moari sa among 
simbahan aron mo tambong sa 4th Anniversary Service og maghimo 
sa Handkerchief Healing Meeting (Buhat 19:11-12).

Nangandoy ko ini, mao nga nag ampo ko pag ayo bisan sa 
trabahoan og ni boluntaryo ko nga mag-decorate sa santuwaryo para sa anibersaryo. 
Naghalad sad ko og 3 ka adlawng puasa uban ang pagtoo nga akong ma eksperyensya 
ang gahom sa Dios og nag matinguhaon. 

Hulyo 17, anibersaryo sa simbahan og mao usab ang Handkerchief Healing Meeting, 
nagwali siya og iyang gi tapion sa akong mata ang panyo nga inampoan ni Dr. Lee. Ni init 
ang akong mata murag masunog. Nag antepara pa ko. Human sa pag ampo, nihanap pag 
ayo ang akong panan-aw, mao nga akong gikuha ang antepara. Og akong namatngonan 
nga makakita nako. Ang tanan klaro kaayo. Halleluyah! 

“Wala na Nako Kinahanglana pa ang Akong 
Antepara nga Akong Gigamait Sulod sa 20 na Katuig”
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Ang 2004 Dr. Jaerock Lee’s Peru Healing Crusade
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“Ang Diyos mismo ang naghatag sa kinabuhi og ginhawa sa tawo og sa tanang butang” (Buhat 17:25).
“Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya kay dinhi sa kalibotan wala nay laing ngalan nga gihatag sa Diyos ngadto sa katawhan nga 

maoy makaluwas kanato” (Buhat 4:12).

Ang Pulong sa Kinabuhi2

Ang kasaysayan sa Manmin maoy 
bugtong dalan nga naghatod sa pagtoo. 
Ang Dios nagbantay nato uban sa 
Iyang kislap nga mga mata og kon kita 
mopakita Niya sa atong pagtoo, ang 
mga pagsulay Iyang himoong kalipay. 
Kini tungod kay ang bahandi sa mga 
bahandi mao ang pagtoo.

1. Ang gahom sa pagtoo 
Hulyo 25, 1982, sa atong unang 

sebisyo, ang gidak-on sa santuwaryo 
33 metros, og dihay 13 ka miyembro 
apil na sa 4 ka bata. Ang kwarta 
7,000 won, sa dolyar 6 o 7 ra kini. 
Pinaagi sa pagtoo, namundo kita sa 
daghang pagtoo og pag puasa og ang 
gidaghanon sa mga miyembro dali 
kaayong ni daghan.

Naghimo ta sa establishment service 
pagka 77ka adlaw human sa unang 
serbisyo, og naanay 170 ka mga 
miyembro. Sa wala pa ang 5 katuig 
niabot na sa 3,000. Kinahanglan 
na nga mo balhin gani kuwang sa 
higayon sa pagtukod og bag-o nga 
santuwaryo. Ang gigikanan sa maong 
pagtubo mao ang gamhanang lihok 
nga nag garantiya sa Pulong sa Dios 
nga giwali.

Sa atong simbahan, naay daghang 
kaayohang nahitabo og ang balita 
nikatag sa tibuok nasod. Ang mga 
masakiton, na demonyohan, og ang 
mga naay problema sa espiritu og 
lawas nanuol gikan sa lain laing lugar 
sa nasod. Ang buta nakakita, ang 
bungol naka dunggog. Ang pagpakita 
sa gahom nagka dako matag tuig. 
Tungod sa eksperyensya sa gahom 
sa Dios, ang pagtoo sa atong mga 
miyembro dali kaayong nitubo.

2. Unsa man ang pagtoong 
bahandi sa mga bahandi? 

Una, ang espirituwal nga pagtoo 
maoy pagtoo nga hinatag sa Dios 
gikan sa taas.

D i h a y  a m a h a n  n g a  b u o t 
makalingkawas ang iyang anak sa 
demonyo. Marcos 9:23-24 atong 
mabasa nga si Hesus miingon, “Kon 
makahimo ka? Ang tanan mahimo sa 
tawo nga naay pagtoo.” Diha dayon 
ang amahan sa bata niingon nga 
naghilak. “duna koy pagtoo apan dili 
pa kini igo, tabangi intawon ako!”

Dinhi sa pag ingon sa amahan nga 
‘nagtoo ko’ og ‘tabangi ko sa kuwang 
nga pagtoo’, naa kini kalahian. Iyang 
naduggog ang gahom ni Hesus, mao 
nga una, siya nakabaton og pagtoo 
isip kahibalo lamang nga si Hesus 
makaayo sa iyang anak. Apan tungod 
kay wala man siyay espirituwal nga 
pagtoo diha sa dughan, ni hangyo siya 
ni Hesus nga magpatabang sa iyang 
pagka walay pagtoo.

Ang Dios  mohatag  kanato  og 
espirituwal nga pagtoo kon kita 
mosunod sa kahayag pinaagi sa Pulong 
sa Dios. Kon kita moingon, “Ginoo 
nagtoo ako” nga wala magpakabuhi 
sa Iyang Pulong apan sa sala, kana 
hambog (1 Juan 1:6).

Kon tinuod tang nagtoo nga buhi 
ang Dios, magpakita ta og lihok sa 
pagtuman sa Iyang mga sugo. Ang 
pagtoo nga wala sa buhat patay nga 
pagtoo (Santiago 2:17), og sa patay’ng 
pagtoo dili kini makahimo.

Ika 2, ang espirituwal nga pagtoo 
maoy pagtoo nga motuman bisan sa 
mga imposibling butang.

Kon naa kay espirituwal nga pagtoo 
maka tuman ka sa sugo sa Dios, 
bisan pag kini dili mosibo sa imong 
hunahuna. Kini tungod kay nagtoo ka 
nga ang Dios mahigugmaong Amahan 
nga mohatag alang sa imong kaayohan. 
Og, nagtoo ka nga ang Dios maalamon 
kay kanimo og gamhanan kay kanimo, 
mao nga makahimo ka pinaagi sa 
pagsalig sa Iyang kaalam og gahom.

Sa dihang ang Dios nimando ni 
Abraham nga ipahalad ang iyang 
anak si Isaac, kon naa pay unodnong 
hunahuna si  Abraham, di l i  s iya 
makahimo sa pagtuman. Nagtoo siya 
nga ang Dios naay rason sa Iyang 
pagsugo nga ipahalad si Isaac, og 
nagtoo sad siya nga bisan pag mamatay 
si Isaac, buhion siya sa Dios. Ang Dios 

nahimuot kaayo sa kompletong pagka 
masinugtanon ni Abraham. Gituman sa 
Dios ang Iyang tanan nga gisaad kang 
Abraham.

Ang kasaysayan sa Manmin naa 
usab sa maong pagka masinugtanon 
og pagsalig.  Ang Dios moingon 
“lakaw” og mo lakaw ta, moigon Siya 
“ayaw” og dili usab nato buhaton. 
Niingon siya nga atong tabangan ang 
mga nagkinahanglan og magbuhat 
sa misyon, og ato kining gibuhat. 
Bisan kuwang ang kwarta, nagbansay 
kita og mga pastor basi sa Iyang 
pagdasig kanato. Akong gi proklama 
ang espirituwal nga gingharian bisan 
ako nahibalo nga naay persikusyon 
sa uban. Ato gituman sa hingpit ang 
kabubut-on sa Dios sa walay pag 
langan, og giako sa Dios ang tanang 
responsibilidad.

Ika-3, ang espirituwal nga pagtoo 
maoy pagtoo nga dili mausab bisag 
unsa pay sitwasyon.

Sa bisan unsang kalisdanan, o bisan 
unsa pa kadugay, ang espirituwal nga 
pagtoo dili mausab (Marcos 11:24; 
Santiago 1:6-7). Ang mga saad sa 
Dios mahitabo gyod. Apan usahay 
ang higayon nga buot sa Dios dili 
manag tukma sa higyon nga buot sa 
tawo. Ang Dios nga nasayod sa tanan 
mobuhat sa tanan sa insaktong higayon 
nga gitagana.

Atong gi toohan sa  walay pag 
usab-usab sukad pa sa pag abli ang 
probidensya sa Dios nga gihatag aning 
simbahana. Dili sayon ang tanan. 
Wala gani kitay makita bisan gamay 
kon unsa ang umaabot, naa permi ang 
kalisdanan. Apan gisalig sa simbahan 
ang tanan ngadto sa kamot sa Dios sa 
mapasalamatong pag ampo. Hangtod 
nga ang plano sa Dios miabot pinaagi 
sa mga pagsulay.

A t o n g  n a t u k o d  a n g  b a g - o n g 
denominasyon basi sa pagka balaan 
sa fi ve-fold gospel. Nailhan ta sa mga 
kadagkoan sa ubang simbahan, og 
naghimo sa mga krusada og siminar sa 
ubang nasod.

A n g  b u n g a  s a  k a b a g - o h a n 
nagpadayon,  og tuig 1993,  ki ta 
napiling usa sa 50 ka mga nanag unang 
simbahan sa kalibotan. Nisaka ang 
atong pag pangalagad sa dihang niabot 
nato ang dakong pagsulay niadtong 
1998 og 1999. Ang ubang mga pastor 
og Levita wala na makatago sa ilang 
kadaotan, og nibiya sila sa simbahan. 
Samtang naghimo og sayop nga balita 

aron sa pag lingla sa mga miyembro 
para magka tibulaag. Ila pa gani kining 
gipamalita sa mga kadagkoan sa 
simbahan sa Korea og sa mga tigbalita 
sa tibuok kalibotan. Apan sa wala pa 
magsugod ang maong pagsulay ako 
gipahibalo na sa Dios nga kini moabot. 
Ang Dios niingon nga dili kini mo 
resulta sa kalisdana og trahedya, apan 
sa panalangin. 

Ang grasya og himaya kampanteng 
gi proklama matag simana sa sermon. 
Human sa 3 ka pagsulay, sa Muan 
Manmin Church pag Marso 2000, ang 
lihok sa pagpamuhat mipuli. Ang tabay 
nga naghatag og parat nga tubig sa 
dagat nagsugod og hatag sa presko nga 
tubig. Human sa Uganda crusade 2000, 
ang overseas crusades nanag sugod, 
og ang mabutohong lihok sa gahom 
nakita sa tibuok kalibotan. Daghan ang 
nibiya sa mga idolo og nabag-o. Naay 
daghang tawo nangaayo pinaagi sa 
pagpangalagad sa pagsibya.

Gikan 2007,  sa  pag mando sa 
Dios kanato sukad pa sa pag abli 
sa simbahan, atong gisugdan ang 
pagwali ni Hesu Kristo didto sa Israel, 
‘ang layong bahin sa kalibotan’. 
A n g  W C D N  ( Wo r l d  C h r i s t i a n 
Doctors Network) og MIS (Manmin 
International Seminary) natukod 
aron ang atong panglantaw malig-
on. Ang pagpangalagad sa pagsibya 
gipadako pinaagi sa GCN, og sa uban 
pang publikasyon ngadto sa daghang 
kanasoran. Atong na sangyaw ang 
balaang ebanghelyo og ang lihok sa 
gahom sa Dios ngadto sa tanang suok 
sa kalibotan. 

Mahal nga kaigsoonan diha ni 
Kristo, sukad sa pag abli sa simbahan, 
ang Dios nag uban kanato. Permi ta 
Niyang gihatagan sa panalangin og 
nitugot nato nga mag malamboon. Ang 
himaya sa Dios nakita pag ayo, apan 
ang lihok sa Dios nga ipakita pa sa 
umaabot mas labaw pang mahimayaon. 
Daghang miyembro sa simbahan ang 
makasakay unya sa baha alang sa 
daling kausaban. Ang mga kadagkoan 
sa simbahan nga napuno sa sala og 
nipalayo sa Dios mo lambo pagbalik 
uban sa atong simbahan pinaagi sa 
lihok sa Espiritu Santo. Moingon ko 
ninyo nga barog kamo atubangan 
sa Dios nga naay pagtoong sama sa 
purong bulawan ining paglaoma. Ako 
mag ampo sa ngalan sa Ginoo nga 
kamo mahimong bililhong instrumento 
sa Dios.

Ang Bahandi sa mga 
Bahandi mao ang Pagtoo

“Ang kahulogan sa pagtoo mao 
nga may kasigurohan kita sa 

mga butang nga atong gilaoman 
nga dili makita” (Hebreo 11:1).

Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee

●●●
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Agosto 4, 2014, una kining adlaw sa siminar sa Manmin Summer Retreat. 
Nahitabo ang wala damha; ni uwan sa Arrival Service og sa Seminar. 
Kasagaran sa mga nanambong naminaw sa mensahe nga wala manag payong.

Ang uwan nagpa hinumdum nila sa luha sa Dios, sa Ginoo, og sa 
magbalantay nga gipatulo alang nila og kini labawng naka hatag og grasya. 
Ilang nahunahuna ang Dr. Jaerock Lee’s 2002 India Crusade diin ang mag 
tawo tutok nga naminaw sa mensahe bisan ubos sa kusog nga uwan. Human sa 
siminar si Dr. Lee nag ampo sa mga masakiton, dili maihap ang nangaayo og 
ang himaya sa Dios labaw’ng nahikyad. Sa paghunahuna ini, malipayon kaayo 
sila.

Kuli para nilang magpasalamat og magmalipayon, apan kasagaran nila 

n a g t o o  n g a  n a a y 
ma ayong kabubut- on 
ang Dios og kini ilang 
n a l a b a n g  u b a n  a n g 
pagsalig. Kon mahitabo 
ang wala damha, buot sa 
Dios nga kita mo pakita 
og tinuod nga pagtoo og 
lig-on nga pagsalig. Sa 
makausa pa, kini pagtoo 
kon ikaw motoo nga ang 
Dios maayo sa tanang 
sitwasyon. Mao kini ang buot sa Dios nga Iyang makita nato panahon sa retret. 
Pinaagi ini, Iyang gitugot nga ang mga nanambong maka sukod kung unsa na 
ka duol ang ilang pagtoo sa pagtoo nga buot sa Dios. 

Pag 2013, gipahunong sa Dios ang uwan diha sa Iyang gugma. Apan sa 2014 
Iya silang gihatagan sa chansa nga mapuno sa hustisya diha sa uwan. Kini 
oportunidad sa pagpamatuud sa ilang pagsalig, gugma, og pagtoo sa Dios og sa 
magbalantay. Dugang pa, kini nagdala sa tubag sa ilang mga pag ampo daghan 
ang naayo sa mga sakit og nakadawat sa solusyon sa ilang mga problema.

Pastor Igor Bashlov (Blessing Church sa Jyvaskula, 
Finland) niingon, “Ang maayong maestro maayong disipolo. 
Na tingala kaayo kong nakakita sa mga tawo nagpabilin bisan 
uwan hangtod nga nahuman ang siminar. Usa pa, si Dr. Lee 
wala gyod sad mopahawa bisan uwan, hangtod nga iyang 
kompletong nahuman ang mensahe og pag ampo. Nagduda ko kon naa 
bay pastor nga sama niya sa tibuok kalibotan. Akong nabati nga silang 
tanan naka pasar sa pagsulay sa pagtoo.”

Manmin Summer Retreat 2014, ‘Gipamatud-an ang Atong Pagsalig’

Si Skyla sa Penang Manmin Deaf Church, Malaysia, usa katuig 
niadtong higayona. Ang mga ginikanan bungol og buot sa ginikanan nga dili 
sad siya mabungol. Apan ang iyang medical test nagpakita nga siya bungol 
usab. Bisan pa, ang mga ginikanan wala mawad-i og paglaom tungod kay 
naa silay pagtoo nga ang ilang anak maayo kon sila moadto sa Manmin 
Summer Retreat sa Korea.

Agosto 5, 2013, human sa pag ampo para sa mga 
masakiton, ang i lang anak maka dungog na og 
tingog. Kon naay mangutana, mo gumod siya murag 
nakasabot. Mo lingi na sad gani kon naay motawag sa 
iyang ngalan. Ang iyang inahan nisaka sa ‘stage’ nga 

nagkugos niya og nagpamatuud sa iyang kaayohan, 
nga naghilak.

Decono Jaesu Jeon, Daegu Manmin Church, 70 
anyos, gihiling nga naay pancreatic cancer (3rd stage). 
Nagsusi sa iyang mga nabuhat og naghinulsol nga naay 
siyay daghang gihatagan og kalisdanan. Naa siyay 
grabing kasakit nga gibati nga ang iyang tinai murag 
pamutlon. Apan sa dihang nakadawat siya sa pag ampo 
ni Dr. Lee human sa siminar, ang tanan nga balatian nawala.

Nakasiguro siya nga naayo, og niadto sa hospital human sa retret. Ang 
doktor niingon nga, “Wala ko kahibaw unsay nahitabo ang tumor nigamay 
pag-ayo, halos dili na makita.” Mapasalamaton kaayo siya sa Dios nga 
niayo niya, mo tunga na siya og sayo sa simbahan og manglimpyo sa 
santuwaryo kada Domingo. Matag adlaw, nag ampo siya nga ma hingpit 
ang iyang dughan, ni Senyor Ps. Dr. Jaerock Lee, og sa mga miyembro sa 
simbahan, og iyang gibutang kanunay sa iyang dughan ang grasya sa Dios.

Agosto 5, 2013, ang Summer 
Retreat Seminar gihimo. Ang 
langit gitabonan sa bagang dag’um 
og ni taligsik, sunod ang kusog 
nga uwan.

Si Senyor Pastor nag ampo, 
“Langitnong Amahan, tagai mi og 
maayong panahon. Dag’um palayo! 
Karon dayon! Amahan, ipalayo 
ang dag’um. Pakit-a mi og mga bitoon. Ubani kami sa tanang higayon. Uwan 
hunong! Ipadangat ang kahayag! Sa ngalan ni Hesu Kristo ako nag ampo.”

Diha dayon, ang dag’um nabungkag og ang hayag nga panganod nitabon sa 
nahimutangan sa siminar. Ang blue sky naglingin murag lungag diha sa tunga 
sa dag’um. Hangtod sa pagkahuman sa siminar, ang lungag diha sa tunga sa 
dag’um wala gyod mag abot. Wala na gyod mag uwan hangtod nahuman ang 
siminar. Gani ang kislap sa mga bitoon makita diha sa panganod.

Kahibulongan nga ang dag’um diha sa langit na bungkag. Og wala kini 
mobalik sulod sa 4 ka oras. Grabi ka kahibulongan! Diha gani bugnaw’ng 
hangin nga ni uga sa among mga gisul-ob.

Kining maong kahibulongan nipatubo sa pagtoo sa mga tawong nanambong. 
Daghan kaayong nangaayo sa ilang mga sakit pinaagi sa pag ampo sa mga 
masakiton human sa siminar.

Ang Manmin Summer Retreat 2013, ‘Pagtukod sa Pagsalig’

KadKadugtong sa p.4
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Mga Sangay ng Ministeryo ng Manmin sa Pilipinas
Manila Manmin Holiness 
Church

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

Bataan Manmin Holiness 
Church

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

Isabela Manmin Holiness 
Church

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

Cavite Manmin Holiness
Church

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

Imus Manmin Holiness 
Church 

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

Cebu Manmin Holiness 
Church 

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

Davao Manmin Holiness 
Church

301 Ilang Ilang St. Flores 
Village, Bangkal, Davao City, 
Pilipinas
Pastor Kathryn Kim
0908-635-2714
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na usab sa 27 sa 28 kabuok mga bugol gikan sa 
laing nasod ang naayo og naka dungog na.

Brother Bampa Sella 
O m e r ,  6 5  a n y o s , 
K i n s h a s a  M a n m i n 
Church, DR Congo  g i 
h i l ing  nga naay A IDS. 
Nagkaluya s iya,  d i l i  na 
mokaon og molakaw. Ang 
iyang mabuhat mao nalang ang 
paghuwat sa iyang kamatayon sa hilom. 

Apan iyang gisugdan ang iyang Kristohanong 
kinabuhi sa Kinshasa Manmin Church, Oktobre 
2014. Samtang ni tambong siya sa Manmin 
Summer Retreat 2015 pinaagi sa pagsibya sa 
GCN. Sa dihang iyang gidawat ang pag ampo ni 
Dr. Lee pinaagi sa GCN, nanginit siya sa kalayo 
sa Espiritu Santo. Og ang tanang sintoma 
nangawala og iyang nadawat ang maayong 
panglawas. Agosto 3, 2015, ang bangaw nitunga og nilikus sa adlaw sa unang adlaw. Kay 

nakabati sa gugma sa Dios, ang mga miyembro namauli nga puno sa Espiritu 
Santo.

Ining maong retret, ang Dios nihimo sa kahibulongan uban ang bugnaw nga 
hangin og maayong panahon. Gani, atol ini gipakaingon ang grabing kainit 
nga maoy namatyan sa ubang tawo sulod sa nasod. Apan ang bugnaw og 
presko nga hangin nagpadayon sa nahimutangan sa retret. Gi kontrola ini ang 
temperatura, maong nagpadayon ang maayong panahon.

Dakong panon sa alindahaw ang nangaon sa mga lamok og mga insekto sama 
kaniadto. Gani mahigalaon silang nanugdon sa mga nanambong. Nagkalain-
lain ang kanindot nga porma sa panganod tungod sa nahimutanga sa retret. 
Ang matag miting sa retret puno sa grasya og emosyon. Malipayon kaayo 
silang naka saksi og nakakita sa presensya sa Dios.

Dugang pa, sa Divine Healing meeting, daghan ang naayo sa kanser, skin 
disease, herniated discs, nabaling bukog, og daghan pang balatian. Daghan 
ang naayo sa ilang panan-aw og pandungog. Gani ang uban nakalakaw og 
gipanglabay ang sungkod og ‘wheelchairs’. Ilang gipuno ang intablado aron 
magpamatuud sa ilang kaayohan (litrato sa ubos). Diha pa gani bata naayo sa 
iyang pagka ‘autism’, og daghang sakit nga walay kaayohan ang naayo, lakip 

◆

Karon ang mga tawo nagpalayo sa Dios. Ang sala og daotan naghitak. Dili 
sila motoo gawas kon ilang makita unsa katinuud. Ining daotang hinirasyon, 
ang Dios sa gugma nipakita sa walay puas nga ilhanan, kahibulongan, og 
gamhanang lihok pinaagi ni Dr. Jaerock Lee. Tungod ini, ang mga miyembro 
sa Manmin maka boluntaryong motalikod sa sala og nagtinguha sa balaang 
kasingkasing nga mao ang dughan sa espiritu og tibuok espiritu. Ilang gibag-o 
ang hunahuna nga mahimong gikanan sa kalipay para sa Dios, sa Ginoo, og 
sa magbalanatay. Karon sila nagtinguha pag-ayo nga makab-ot ang matinud-
anong dughan nga puno sa kasigurohan (Hebreo 10:22).

Ang mga miyembro sa Manmin sulod og gawas sa Korea ni dugang og 
pagsalig og gugma sa magbalantay matag tuig sa Manmin Summer Retreat. Sa 
ika-3 hut’ong, sila, isip espirituwal nga mangugubat, motuman sa probidensya 
sa Dios para sa tanang tawo sa tanang nasod ining naghinapos nga panahon. 
Karon nanglantaw na sila sa Manmin Summer Retreat 2016 og sa dakong 
maayong pagbuswak sa mga grasya.

 Ang Manmin Summer Retreat 2015, 
‘Nangita sa Gugma sa Dios Sama sa Manghantingay og Bahandi’

Ang ‘God of Immanuel’ Naga 
uban gyod Kanato!

Ang Manmin Central Church naay Manmin Summer Retreat matag Agosto. Ang pamilya sa Manmin sa tibuok kalibotan 
manag pundok og naay daghan nga mangapil pinaagi sa pagtan-aw sa GCN. Karon atong hinumduman ang gamhanang 

lihok sa Dios nga gipakita sa Summer Retreat pinaagi sa paghandum sa 3 ka retret (Salmo 62:11).


