
      anmin M  nga mga B la ita
No. 70  Oktobre 2, 2016

Exodo 15, giitsa ni Moises ang kahoy ngadto sa pait nga tubig sa Mara, og nawala ang kapait sa tubig. Marso 2000, pinaagi sa pag ampo ni Senyor Ps. Dr. Jaerock Lee, ang tubig sa dagat 
atubangan sa Muan Manmin Church sa Muan, Jeonam nahimong tam-is. Ang Muan Sweet Water naglakip sa gahom sa Dios; Kon ang tawo moinom, o mamutang ini, o mohumol ba hinuon sa 
ilang kaugalingon uban ang pagtoo, ilang ma eksperyensya ang lihok sa kaayohan, tubag, og grasya.

sa mga masakiton atol sa Manmin 
Summer Retreat 2016 ang kasakit 
nawala. Human sad sa akong paghumol 
sa Muan Sweet Water, ang kahubag 
nikupus og komportabli na kaayo ko. 
Ang akong mga bitiis gaan na kaayo 
human sa 10 katuig nga pag antos.”

Brother Anton Degu Sissay, 41 
anyos, Ukraine. Nahatagan sa maayong 
serkulasyon sa dugo, og ang iyang 
asawa, Sister Angela Okuma, 45, 
naayo sa barikus (panghimatuud sa 

p.4). Daghang pang naayo sa sakit 
og nagkalain laing balatian lakip na 
sa ‘constipation’, athlete’s foot, og 
hemorrhoid.

Sa Muan Water Garden, ubos sa 
giya ni Ps. Sungchil Lee, nakaangkon 
sila og higayon nga ma eksperyensya 
ang espirituwal nga gingharian. Ps. 
Persiyal Rajadurai, 29 anyos, taga 
India niingon, “Pinaagi sa grasya sa 
Ginoo nakakita ko og krus nga naay 
adlaw sa tunga og 5 ka gihay sa buwak. 

Akong nabati ang presensya sa Dios og 
lipay kaayong nakakita sa mga anghel 
nipalibot nako.”

Ps. Sarah Lau King Toh, 40 anyos, 
Malaysia, nakakita og pako sa anghel, 
og Brother  Kwang u n,  12 anyos , 
Singapore, nakakita og krus og golden-
silver dust sa panganud. Daghan ang 
nakasaksi sa mga nindot og nagkislap 
nga nagkalain laing kolor sa mga 
anghel og sila napuno sa grasya sa Dios 
gumikan sa lihok sa Espiritu Santo.

Mga Bisita sa ‘Muan Sweet Water’
Nga Naka Eksperyensya sa Kahimoan sa Bibliya, 

Kaayohang Lihok, og sa Espirituwal nga Gingharian

Nurse ko sa Saudi Arabia sa nilabay’ng 20 
katuig. Ang akong tuo nga abaga nabun-og 
tungod sa sobrang trabaho. Sakitan kaayo 
ko. Nag inom ko og tambal og nag physical 
therapy, apan mo hilom lang og kadiyot og 
mo balik nasad ang sakit. Dili gani nako 
maalsa ang akong kamot imabaw sa akong 
ulo.

Nibisita ko sa Korea para sa Manmin 
Summer Retreat 2016. Pag Agosto 3, ni 

tambong ko sa Manmin Prayer Center’s 
Meet ing og nidawat sa pag ampo ni 
President Boknim Lee. Ni minor ang kasakit 
sa akong abaga og ako na maalsa ang 
akong kamot. Agosto 8, nakadawat ko sa 
pag ampo ni Dr. Jaerock Lee para sa mga 
masakiton, atol sa Divine Healing Meeting 
sa unang gabii og ang kasakit wala na 
gyod, yano na kaayo nakong malihok ang 
akong tuo nga kamot, sulod sa 20 katuig.

Liboa n  k a  mga  pa s tor  og  mga 
magtotoo gikan sa 30 ka mga nasod ang 
ni ngadto sa Manmin Summer Retreat 
2016, pag Agosto 11, nibisita sad sila 
sa Muan Sweet Water Site sa Muan, 
Jeonam Province. Ang maong lugar 
gibisitaan sa mga tawo (mga taga Korea 
og dili) tungod kay ang parat nga tubig 
atubangan sa Muan Manmin Church 
nahimong tam-is og mainom nga tubig 
pinaagi sa pag ampo ni Senyor Pastor 
Dr. Jaerock Lee.

Aron mahitabo ang gitinguha sa ilang 
dughan pinaagi sa gahom sa Dios, sobra 
sa liboan ka tawo ang nanghumol didto 
sa Muan Sweet Water, uban sa tinguha 
sa ilang kasingkasig.

Sister Wong Siaw Ping, 42 anyos, 
Singapore, niingon, “Nag antos ko sa 
kasakit sa ulo sulod sa 5 na katuig. 
Dili ko makabasa og duol tungod sa 
‘farsightedness’. Human sa akong 
paghumol sa Muan Sweet Water Pool, 
nawala ang kasakit sa akong ulo og 
maayo na ang akong panan-aw.”

Decono Gyan Bahadur Rai, 43 anyos, 
Nepal, nag antos sa sakit sa tuhod 
sulod sa 10 katuig. Niingon, “Naa koy 
atraytis sa walang tuhod. Permi kining 
naghubag og magsakit. Maglisod gani 
ko og lakaw. Sa dihang akong nadawat 
ang pag ampo ni Senyor Pastor para 

“Ako nang Maisa ang Akong Tuo nga 
kamot Imabaw sa Ulo!”

Sister Josephine V. Crame, 68 anyos, Davao Manmin Church, Philippines
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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 Kinabuhi_“The Message of the Cross” (1)2

Kon ikaw Kristohanon, imo gyod 
klarong nasabtan nganong ang Dios 
Magbubuhat nibutang sa kahoy sa 
kaalam sa maayo og daotan didto sa 
harden sa Eden, nganong si Hesus 
lang ang Manluluwas sa katawhan, 
og nganong gibuhat sa Dios ang 
Impeyerno.

Ang mga simbahan mo hatag gyod 
og tubag ining tulo ka pangutana 
og motudlo sa mga magtotoo sa 
probidensya sa kaluwasan diha sa krus 
nga naglakip sa lawun og misteryosong 
mga butang nga gitagoan sukad pa sa 
wala pa ang tanan. Og dinha pa nga 
makapadayon sa tinuod nga pagtoo. 
Labaw sa tanan, ilang gyod klarong 
mailhan ang Dios Magbubuhat.

1. Ang Dios nga nagbuhat sa 
langit, yuta og sa tanang butang 

Ang ubang tawo ining kalibotana 
moingon nga walay dios. Naa say 
nagsimba sa mga diosdios nga hinimo 
sa tawo pinaagi sa imahinasyon o 
gipareho nila pagbuhat sa ubang 
b i n u h a t .  A p a n  a n g  a t o n g  D i o s 
Magbubuhat mao lang ang tinuod nga 
Bathala.

Bisan man og dili nato Siya makita 
sa atong mata, naa gyod ang Dios. Siya 
ang Magbubuhat og Gobernor sa tanang 
butang sa kalibotan lakip sa katawhan 
og Siya ang Maghuhukum. Labaw Siya 
sa tawo nga binuhat lamang og dili 
Siya masukod. Dili sayon nga tahas sa 
tawo ang pagpasabot mahitungod sa 
Dios. Bisan pa kini og estudyohan pag 
ayo, ang limitadong kaalam sa tawo dili 
tibuok makasabot sa Dios. Apan ang 
Bibliya nihatag og klarong tubag ining 
tanang.

G e n e s i s  1 : 1 ,  n a g  i n g o n ,  “ S a 
pinasugdan gibuhat sa Dios ang Langit 

og yuta.” Gikan sa wala, sulod sa 6 
kaadlaw gibuhat sa Dios ang langit og 
yuta pinaagi lang sa Iyang Pulong, og sa 
ika 6 og sa kataposang adlaw sa Iyang 
pagpamuhat, Iyang gihimo si Adan ang 
unang tawo sa tanang katawhan.

Tungod kay ang tawo hinimo lang sa 
Dios, diha sa iyang dughan makabati og 
makaila usab siya nga naay mas labaw 
pa niya. Atong makita sa Ecclesiastes 
3:11, “Nagtakda Siyag hustong panahon 
alang sa tanang butang. Gihatagan kita 
Niyag kaikag pagsusi sa mahitabo sa 
umaabot nga panahon, apan wala kita 
Niya hatagig katagbawan og hingpit 
nga pagsabot sa Iyang gibuhat.” 
“Gihatagan kita sa Dios og kaikag 
pagsusi sa umaabot,” ang tawong naay 
maayong konsensya moila og mangita 
sa bathala bisan pa og kini wala 
makadungog o makaila mahitungod sa 
Dios.

Roma 1:20 mabasa, “Sukad nabuhat 
sa Dios ang kalibotan, tin-aw kaayo 
nga nakita diha sa mga butang nga 
gibuhat sa Dios, ang iyang dili makita 
nga mga kinaiya nga mao ang iyang 
gahom nga walay kataposan og ang 
iyang pagka dios. Busa wala na silay 
ikapangatarongan.” Sa nahisulat, bisan 
wala kita makakita sa Dios, atong 
makita nga ang Dios Magbubuhat buhi 
og walay laing Magbubuhat.

2. Mga ebidensya aron kita motoo 
sa Dios Magbubuhat 

Una, ang tawo nay nagkalain laing 
banay og kaliwat ining kalibotanan 
og manag lahi ang sinultian, kultura, 
og kolor sa panit. Apan ang matag 
usa parehong naay 2 ka mata, 2 ka 
dalunggan, 1 ka ilong, og 1 ka baba, 
og kining mga partiha sa tawo parehas 
ra og nahimutangan. Labot pa, naay 
gamay’ng kalahian sa mga hayop, 
langgam, insekto, og isda basi sa ilang 
klase, sa kinaiyahan, sa ilang pamorma 
naay pagkamaidmaid nga nagpa matuud 
nga ang nag disenyo og naghimo nila 
usa ra ang Magubuhat.

Kon daghan pa ang nagbuhat, ang 
matag usa kanila dako og kalahian sa 
porma og gamit basi sa ilang klase. Sa 
laing bahin, ang nagtanyag sa teyoriya 
sa ebolusyon nag ingon nga ang tawo 
gikan sa hayop. Apan atong makita 
sa Genesis 1:21, “Busa gibuhat sa 
Dios ang mga dagkong mananap sa 
kadagatan og ang tanang matang sa 
mananap sa katubigan og ang tanang 
matang sa langgam. Nakita sa Dios nga 
maayo ang iyang gibuhat,” gikan sa 

pinasugdan gibuhat sa Dios ang tanan 
basi sa ilang kaugalingong klase.

Ang binuhat dinhi sa ugang yuta dili 
gikan sa isda, og ang mga langgam 
dili gikan dinhi sa ugang yuta. Ang 
tawo dili gikan sa unggoy; ang unggoy 
gihimo nga unggoy nang daan gikan pa 
sa pinasugdan, og ang tawo gihimo nga 
tawo gikan pa sa sinugdanan. Sa tanang 
binuhat, ang tawo lang ang gihimo sa 
Dios nga sama sa Iyang imahe nga 
naay espiritu, kalag og lawas. Bisan 
tuod og ang unggoy naay ka maidmaid 
sa tawo, ang unggoy dili makasabot 
og makasimba sa Dios sama sa tawo 
kay ang tawo mosimba Niya uban ang 
espiritu.

Sunod,  ang  ebedensya  maki ta 
sa natural phenomena nga klarong 
nagpamatuud sa “Dios Magbubuhat.” 
Ang pagtuyok og rebolusyon sa 
kalibotan, sistematik og lakip na ang 
pag usab sa adlaw ngadto sa kagabhion, 
ang four season, ‘high and low tides’, 
og ang sirkulasyon sa hangin. 

Ang celestial positioning og lihok 
gimugna sa pinaka insakto og tukma 
alang sa pag mentenar sa tanang naay 
kinabuhi, apil na sa mga tawo. Ang 
gilay-on sa adlaw og sa kalibotan, o ang 
gilay-on sa kalibotan ngadto sa buwan 
insakto kaayo: Ang adlaw, kalibotan, 
og buwan dili layo og dili duol ang 
matag usa kanila, walay bisan gamay 
nga sayop sa pagtuyok niini gikan sa 
dugay na nga panahon. Ang kalibotan 
dili aksidenteng nahimo pinaagi lang sa 
usa ka “Big Bang” nga maingon tang 
gitanyag sa teyoriya sa ebolusyon.

Pananglitan, kita nahibalo nga ang 
relo hinimo sa daghang mga piyesa og 
gitarong kini og butang aron maayong 
motuyok. Og naay usa nga mosupak 
moingon nga, “Sa pagbuto sa bulkan, 
ang tanang bahin sa relo nipundok ra sa 
ilang kaugalingon og maong nituyok og 
nahimo ang maong butang.” Motoo ka 
ba? Nan, unsa pa sa kalibotan nga atong 
gipuy-an, ang kalibotan nga labaw 
pa sa relo, nahimo ra siya sa iyang 
kaugalingon og nag sugod sa pag tuyok 
sa insakto og sa tukma nga paagi?

Ang kining tanan nahimo tungod 
kay ang kalibotan gidesinyo og gihimo 
pinaagi sa kaalam sa Dios. Tugod ini, 
walay maka pangulipas sa Adlaw sa 
Paghusga sa Dios, sa pag ingon, “Wala 
ko magtoo nga naa gyod diay Ka!”

3. Mga rason nga ang tawo dili 
motoo sa Dios

Ngano pa man nga ang tawo dili 

gihapon motoo sa Dios bisan og sila 
naka saksi sa klarong ebedensya sa 
pagpamuhat? Ang tawo motoo lang sa 
mga butang nga makita sa ilang mata 
og mahikap sa ilang kamot. Dawaton 
nila ang mga butang nga masabtan sa 
ilang kalam og hunahuna. Dili motoo 
nga naay Dios nga dili makita sa 
pisikal nga mga mata, mga biblikal nga 
timailhan og kahibulongan nga layo sa 
kapasidad sa tawo. Apan bisan pa, ang 
tanan diha sa Bibliya tinuod.

Sama sa giingon ni Hesus diha sa 
Juan 4:48, “Wala gayod kaninyoy 
motoo kanako gawas kon makakita 
kamog mga milagro,” kon ang tawo 
makasaksi o makakita og mga milagro 
og kahibulongan nga dili mahimo 
sa kapasidad sa tawo, dinhi pa nga 
ang tawo makaamgo. Kon ang tawo 
makakita, maka dungog, og maka 
eksperyensya sa mga butang nga dili 
mahimo sa kapasidad sa tawo, anha pa 
sila makahunahuna nga ang Pulong sa 
Dios sa Bibliya tinuod. 

Sa daghang gipakita pinaagi sa Iyang 
gahom, gibalikbalik pag padayag sa 
Dios nga naa gyod Siya. Ang Paraon 
sa Ehipto nga wala motoo, gipakita sa 
Dios ang iyang Kaugalingon pinaagi sa 
Ten plagues. Ang atong Ginoong Hesus 
nagpamatuud nga Siya Anak sa Dios 
pinaagi sa pagpakita sa mga timailhan 
og kahibulongan, samtang si Apostol 
Pablo niayo sa masakiton nga nagluya, 
nipalayas sa mga demonyo, nibuhi sa 
patay sa ngalan ni Hesu Kristo.

Ang pagpakita sa lihok sa Dios 
kinahanglan usab sa atong henerasyon 
karon. Alang sa dili magtotoo, ang 
gahom sa Dios maoy siguradong 
kamatuuran aron sila magiyahan 
sa pagtoo ngadto sa buhing Dios 
Magbubuhat. Gikan sa pagsugod, 
daghang timailhan og kahibulongan 
ang naipakita sa Manmin Central 
Church og ang pagpakita sa gahom 
sa Dios nagka kusog sa paglabay sa 
panahon.

Mga kaigsoonan diha ni Kristo, 
ang ebedensya nga nagpamatuud nga 
naa gyod ang Dios klarong gipakita 
diha sa matag binuhat sa kalibotan, 
sa timailhan og kahibulongan, og 
sa pagpakita sa Iyang gahom. Sa 
pagbaton og kahadlok sa Dios og 
pagpakabuhi sa Iyang mga Sugo, ako 
mag ampo sa ngalan sa Ginoo nga 
ikaw maka eksperyensya sa lihok sa 
Dios og maghimaya Kaniya sa walay 
pagpugong.

Ang Dios Magbubuhat

“Sa pagsugod sa Dios 
pagbuhat sa kalibotan og sa 
tanang butang sa kalangitan” 

(Genesis 1:1).

Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee

●●●
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“Dakong Pagbuto sa Gahom; 
Maayong Panahon, 
Hapsayng Pamaagi, 

og Kahiusa sa Gugma!”
Rev. Aleksandr Samonov,   

Bishop sa The Association of Christian Churches 
“Union of Christians” sa Kaliningrad Diocese (wala)

Gikan sa ika-2 wala, Mr. Aleksandr Vlasov, Direktor sa ICCC sa Russia (International Christian 
Chambers of Commerce); Rev. Valerii Trenogin, Bishop sa Association of Christian Churches 

“Western Ural mission”; og Rev. Vladimir Osipov, Bishop sa United Holiness Church of Jesus Christ, Russia

Ako nahibaw-an ang Manmin pinaagi sa Russia United Crusade 2003 (litrato 1). Adtong higayona, ang Russia gubot 
kaayo, ang mga Protestateng simbahan nabungkag tungod walay panaghiusa. Apan ang krusada maoy niuli nila. Og 

gani hangtod karon wala pay nahitabo nga sama atong krusadaha.
Sa Russia Crusade, akong nasaksihan ang gamhanang lihok nga gipakita diha ni Dr. Lee. Klaro pa kaayo nakong 
mahinumduman ang mga tawo naghimaya sa Dios uban sa ilang panghimatuud.

Sugod ato, interisado ko sa ministry sa Manmin. Og akong nakaila si Rev. Vladimir Osipov og naka dungog 
mahitungod sa ministry ni Dr. Lee sa pagpukaw sa tibuok kalibotan apil na sa Russia, mahitungod sa balaang 

ebanghelyo. Ang akong dughan nadasig pag ayo tungod kay dugay nami nangandoy nga maka kaplag og 
pastor nga mowali sa pagka balaan sa ebanghelyo og magpakita sa gahom sa Dios. Tungod kay kita karon 

nia ining naghinapos nga panahon diin ang sala og daotan naghitak og ang mga simbahan dili gani 
mohisgot mahitungod sa pagkabalaan. Sa kataposan among nahimo ang Churches’ United Counci 

ubos sa ngan sa ‘All Nations’.
✦

Aron among personal nga makita og ma eksperyensya ang Manmin’s ministry nga 
nagapamuhat sa pagkabalaan sa ebanghelyo, niapil mi sa Manmin Summer Retreat 2016. 

Nakabaton nami og kaalam sa balaang ebanghelyo pinaagi sa pagbasa sa mga libro ni 
Dr. Lee og pag tan-aw sa video clips. Among nabati unsa ka mainitong nagtinguha ang 

mga miyembro nga ma hingpit og nag sakripisyo sa ilang kaugalingon. Na surpresa 
kaayo mi nga nakakita sa mga miyembrong mag ampo matag gabii sa Daniel Prayer 

Meeting. Among nahunahuna nga ingon gyod unta ani ang atong pag aplikar sa 
atong kinabuhi sa pagkabalaan sa ebanghelyo, dili kay igo ra sa kaalam.

Dugang pa, na grasyahan mi pag-ayong nakakita sa mga miyembro nga dako 
kaayog paghigugma sa Dios, sa Ginoo og sa magbalantay. Og labaw mi nga 

natandog sa pagka matinud-anon ni Dr. Lee og sa iyang gugma para sa Dios 
og sa iyang panon gikan sa gagmay’ng bata hangtod sa mga hamtong.

Unang gabii sa Manmin Summer Retreat, daghan ang naayo og sila 
nagpamatuud sa ilang kaayohan. Pag abot namo sa Seoul, grabi ang kainit, 

wala pa mi maka eksperyensya sa maong kainit kay bisan summer sa 
Russia dili ingon ato kainit. Apan kahibulongan kay sa lugar nga 

gihimoan sa retret dili ingon ato kainit, nindot og insakto ra kaayo 
para namo nga moapil sa retret (litrato 2).

✦

Sa ika-2 adlaw, ang Athletic Meet gihimo. Na surpresa 
kaayo ko og naghunahuna kon giunsa sa simbahan pag 

organisar ang nindot nga sistema og pinahimutang nga 
kalihokan (litrato 3). Ako usab nabati ang lihok sa 

Dios pinaagi sa bugnawng hangin, sa panganud, og 
temperature. Ang pinakahibulongang butang mao 

ang panaghiusa sa mga miyembro. Ang tanan 
komportabli, malipayon og nagkahiusa uban sa grasya sa Dios.

✦

Dili nako mapadayag sa pulong kon unsa ang akong gibati atol sa Camp Fire Praise and 
Worship sa kataposang adlaw. Ang nindot nga intablado, ang ‘sounds’ og fi rework, ang 

mga reaksyon sa mga nanambong maoy wala pa nako ma eksperyensya kaniadto (litrato 
4). Dugang pa, si Dr. Lee maoy nigiya sa pagdayeg bisan siya ang Senyor Pastor 

ining dakong simbahan. Akong nabati ang iyang pagka mapaubsanon og gugma.

✦

Pag Miyekules sa hapon, nisaka mi sa bukid (by: gondola) aron manan-
aw og alindanaw og sa kanindot sa kinaiyahan. Og niabot mi sa 

kinatumyan sa among paglakaw og 600m. Ang akong paa ni tikig og 
gamay kay wala man ko maanad, og naglain ang akong tiyan. Apan 

sa dihang niambak ko og nag dayeg pag Camp Fire Praise and 
Worship, ang akong paa nibalik sa normal. Pag ampo ni Dr. 

Lee sa mga masakiton, pag tungatunga, ang kasakit sa akong 
tiyan nawala.

Akong hinumduman ang akong nakita og nakat-onan 
og sulayan pag-ayo aron moabot sad sa Russia ang 

lihok sa kabag-ohan pinaagi sa balaang ebanghelyo. 
Halleluyah!

1

2

3

4



    
Panghimatuud No. 70  Oktobre 2, 2016

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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Daghang bungol ang naayo pinaagi sa pag 
ampo ni Dr. Jaerock Lee. Sa Manmin Summer 
Retreat 2015, 27 ang naayo sa 28 ka mga bungol. 
Labina gyod sa pag ampo gamit ang panyo, 
kining mga lihoka nangahitabo.

Sa 2016 Manmin Summer Retreat, 29 ka mga 
bungol niabot gikan sa France, Germany, Faroe 
Islands, Denmark, India, Malaysia, og Thailand. 
Gipangandaman nila ang retret pinaagi sa pag 
puasa sa pamahaw sulod sa 40 kaadlaw og 
pagtambong sa Daniel Prayer Meeting matag 
gabii.

Atol sa Divine Healing Meeting sa unang 
gabii, ilang gidawat ang pag ampo ni Dr. Lee 
para sa mga masakiton. Ang uban nila nibatig 
kainit, ang uban gitugnaw, og ang uban niingon 
nga mura silag na kuryentihan, og naka dungog 
na sila.

Brother Liew Kar Luck, Malaysia, 23 anyos, 

naayo sa pandungog niadtong Manmin Summer 
Retreat 2015. Apan karong tuiga sa retret klaro 
na gyod kaayong maka dungog ang iyang duha 
ka dalunggan, og maka sulti na gani og gamay. 
Malaysian Chinese Deconesa Li Ying, 50 anyos, 
naayo sa kabungol ang iyang tuong dalunggan 
niadtong unang tuig og karong tuiga labaw na 
siyang dali maka dungog og tingog.

Sis te r  Beate  Geisselsoeder,  47 anyos , 
Germany, nibatig kainit sa iyang duha ka 
dalunggan og naka dungog. Naayo sad sa after-
effects sa ‘thyroid surgery’.

Brother Hans Weihe Hansen, 31 anyos, Faroe 
Islands, naka eksperyensya sa kaayohan sa 
iyang walang dalunggan niadtong kataposang 
retret. Karong tuiga, mas makadungog na gyod 
ang iyang wala nga dalunggan og nagsugod 
nasad og ka dungog ang iyang tuong dalunggan. 
Brother Umesh Grover, 44 anyos, India, og 

Brother Pascal Pawlikowski, 48, France, naka 
dungog nasad ang ilang tuo nga dalunggan.

Sister Jytte Dahl, 58, Denmark; Brother 
Siwapong Tasa, 24, Thailand; Brother Preeshan 
Thas Baskarathas, 28, Brother Liew Kar Fond, 
23, Brother Ooi Hong Hooi, 38, Brother Chuah 
Soo Beng, 49, Brother Foo Lun Leong, 23, 
Sister Lim Sze Kee, 16, Sister Eng Lee, 50, 
og Sister Lim Soon Siong, 21, Malaysia naka 
eksperyensya nga mas niayo pa ang ilang 
pagdungog pinaagi sa retret 2016.

Mga miyembro sa Korea, Deconesa Hyejin 
Cho, 47, naka dungog na ang iyang tuo nga 
dalunggan bisan walay hearing aid og ang iyang 
paglitok mas klaro na. Deconesa Youngsuk, 67, 
naka dungog na ang iyang duha ka dalunggan. 
Deconesa Jungsuk Lee, 45 og Miok Cheong, 
48, naayo niadtong unang retret apan karon mas 
labawng klaro ang ilang pagdungog og tingog.

Ang akong asawa nga si Angela nahibaw mahitungod sa mga mensahe 
ni Dr. Jaerock Lee pinaagi sa TBN Russia. Nipadayon mi pag paminaw 
sa mga sermon sa Manmin Central Church website www.manmin.org og 
nagsulay sa pagpakabuhi pinaagi sa pagsunod sa dughan og kabubut-on sa 
Dios. Sa akong pagsunod sa maayong dalan ang akong negosyo nilambo og 
ang penansyal nga panalangin niabot namo.

Ang walo nako ka miyembro sa pamilya mag ampo, magbasa sa 
mga kapitulo sa Bibliya, og mag memorize sa bersikulo matag buntag. 
Magpuasa sad mi apil sa akong anak tulo ka adlaw kada bulan, walay 
labot sa akong 6 anyos nga bata. Pinaagi sa among pagbuhat ini among na 
eksperyensay ang gugma sa Dios.

Ang akong anak, Philipp, nag eskuwela og computer engineering. Bag-
ohay lang gihatagan siya og visa sa U. S bisan lisod diri sa Ukraine ang 
pagkuha og visa sa U.S. Ang akong usa ka anak, si Suzanna nag eskuwela 
og medicine. Naminaw siya sa sermon ni Dr. Lee “Keys to Studying Well”, 
og iyang naangkon ang scholarship student.

Ang akong pamilya nagsulay pag higugma sa Dios labaw sa tanan og 
nibuhat lamang sa matuud sa tinguha sa New Jerusalem, ang pinaka nindot 
nga puloy-anan sa Langit. Samtang ang akong asawa og ako nangandam sa 
Manmin Summer Retreat 2016 nga among gitinguha. Among nabati ang 
dakong gugma sa Dios bisan nagsugod pa lang kami sa Korea.

Ni lupad mi gikan sa Ukraine pa Korea agi sa Dubai. Kung ni larga pa 

mi sigun sa na planohan, nibalik unta mi sa amo tungod kay naay problema 
sa Dubai Airport. Apan gigiyahan mi sa Dios nga mo larga og sayo og 
naabot sa Korea nga walay problema og nakaapil sa retret.

Agosto 2, nibiya mi sa Ukraine og naabot sa Korea Agosto 3. Pag Agosto 
3, ang Dubai Airport paralisado. Ang tanang ‘flight’ sa Ukraine paingon 
Dubai gikansel. Kon naawahi mi sa pag gikan og usa kaadlaw, dili unta mi 
makaapil sa retret.

Puno kaayo ko sa grasya og emosyon sa retret. Bisan tinuod og init 
kaayo tibuok nasod apan sa lugar sa retret bugnaw kaayo. Ang panganud 
gitabonan sa dag-um, bugnaw ang hangin, ang mga alindanaw ni tugdon sa 
akong abaga og bukton, og daghan kaayong naayo sa mga sakit pinaagi sa 
pag ampo ni Dr. Lee. Samtang nagsaksi ining tanang mga gamhanag lihok, 
naka baton ko og pagtoo nga ako mabalaan.

Ang athletic meet nagpadayon sa nindot nga temperatura, og akong 
nabati ang panaghiusa sa Manmin. Sa Camp Fire Praise and Worship, 
napuno ko sa gugma sa Dios, sa Ginoo og sa magbalantay og labawng 
naka angkon og paglaom para sa Langit. Sa akong pagbisita sa Muan 
Sweet Water Site sa kataposang adlaw, nakakita ko og daghang anghel og 
nagkislap nga mga kahayag. Human namo og humol sa Muan Sweet Water, 
naayo ko sa ‘blood circulation disorders’ og ang akong asawa naayo sa 
barikus. Halleluyah!

Brother Anton Degu Sissay, 41 anyos, Kharkiv, Ukraine

Kahibulongang Lihok sa Re-creation, 
Bungol nga Dalunggan 
Naabli!

“Ang mga Grasya sa Dios 
Nibaha human nga Among 
na Kaplagan ang Manmin”


