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Ang Gamhanang Lihok na Hikyad sa mga 
Lugar nga Layo sa Ebanghelyo!

Ehipto, Malaysia, Sri Lanka 
Gikan Agosto 30 ngadto 

Septembre 10, si Ps. Taesik 
G i l  ( D a e j e o n  M a n m i n 
Church) nihimo og siminar sa 
mga pastor og handkerchief 
healing conference sa Ehipto, 
M a l a y s i a  og  S r i  L a n k a . 
Daghang mga pastor sa lain 
l a i ng  de nom i n a syon  a ng 
nanambong, labaw sa tanan, 
ang Dios Magbubhat og si 
Hesu Kristo gamhanang nai-
proklama og ang gamhanang 
lihok napadayag pinaagi sa 
pag ampo gamit ang pangyo 
nga  i na mpoa n  n i  Se nyor 
Pastor Dr. Jaerock Lee (Buhat 
19:11-12). 

Egyptian Ministry: Agosto 
31-Septembre 1,  “Keys 
to Receiving Answers” og 
“Keys to Church Revival” 

 Ang unang miting gihimo 
didto sa Tambadi Pentecostal 
Church sa Ehipto niadtong 
Agosto 31 (ika-5 litrato). Ang 
gobyerno nitugot sa rehistro 
ining simbahana niadtong 
Marso 2016,  og mao k in i 
hinungdan nga ang balaang 
ebanghelyo og ang ministry sa 
Manmin nakatag og nilapad sa 
Ehipto.

Si Ps. Taesik Gil n iwali 
sa ‘keys to receiving answers’, og niampo sa mga 
masakaiton gamit ang panyo. Daghan ang naayo 
sa mga sakit og naghimaya sa Dios. Pinaagi sa pag 
ampo og tabang sa uban si Brother Nabli, nga nag 
antos sa bato sa kidney, nakabati nga ang kasakit 
nawala og ang tawo nga dili makalakaw tungod sa 
‘polio’ nakalakaw sa hinayhinay.

Buntag sa Septembre 1, ang Pastor’s siminar 
gihimo didto sa Magha Pentecostal Church nga gi 
ministiran ni Bishop Azez Morgan. Ang tema ‘the 
keys to church revival’ (Buhat 2:42-47). Mga pastor 
gikan sa 10 ka denominasyon nanambong og gani 
gikan pa sa DR Congo, Nigeria, Ethiopia, Southern 
Sudan og Ghana.

Hu ma n  sa  s i m i na r,  a ng  mga  pa s t o r  nga 
nanambong niingon, “Una nakong higayon nga 
nakadungog sa ingon aning praktikal nga mensahe 
para sa church revival.” Bishop Morgan niingon, 
“Naghunahuna ko nga magsugod pag balik human 
nga nakat-on sa maong mensahe, og kinahanglan 
nga mag sugod ta sa pag ampo sama sa inampoan sa 
Manmin Central Church matag gabii.”

Pagka gabii ang handkerchief healing meeting 
gihimo sa maong lugar. Brother Mamdouh naka 
duku sa unang higayon sulod sa 18 katuig human sa 

iyang operasyon sa lumbar disc. Sister Emam nag 
antos sa ovarian cancer apan nawala kini human 
nga makadawat sa kalayo sa Espiritu Santo! Daghan 
ang naayo sa panan-aw. Daghan pang kahibulongan 
nga kaayohan ang nahitabo (litrato 6 og 7).

Malaysian Ministry: Septembre 4, “Why Is 
Jesus Our Only Savior?”  

Septembre 4, si Ps. Gil gi imbitar sa Kuala 
Lumpur FGA Church, kini dakong simbahan sa 
Malaysia diin siya nihimo sa 2 ka krusada. Gi 
imbitar nila siya aron mabalik ang ilang pagtoo 
pinaagi sa Espiritu Santo.

Si Ps. Gil nihatod sa mensahing “Why is Jesus 
Our Only Savior?” Og nag ampo siya sa mga 
masakiton gamit ang panyo sa gahom. Ang tawo 
nga mag sadyong ang dalunggan sa daghang 
katuigan naayo, ang tawo nga baliko og spinal 
naayo usab. Daghan ang naka dungog og ang 
uban nakadawat sa maayong panan-aw. Ilang na 
eksperyensya ang lihok sa Espiritu Santo og ang 
mga tawong nanambong napuno sa grasya og 
emosyon (litrato 1, 2, 3 og 8).

Ni hangyo sa permanenting pagbalik ni Ps. Gil, 
si Elder Dorai Manikan niingon nga ang mga 

miyembro lipay kaayo og nakabaton sa dakong 
pagtoo pinaagi sa kahibulongang lihok sa gahom og 
sa pulong sa kinabuhi.

Sri Lanka Ministry: Septembre 6-7, “Levels of 
Power” og “Keys to Receiving Answers”

Pag Septembre 6, ang Pastor’s siminar gihimo sa 
Colombo, Sri Lanka. Gitambongan kini sa 300 ka 
mga pastor og si Ps. Taesik Gil nawali mahitungod 
sa ‘levels of power’ (Juan 14:12). Na hinagbo usab 
niya ang ubang mga pastor og nagpakita sila sa 
matinguhaong dughan sa Manmin’s ministry. Nagka 
daghan ang mga pastor nga nagpakitag tinguha sa 
Manmin’s ministry og ang mga simbahan nga nakig 
uban sa Manmin naka eksperyensya sa kabag-ohan.

Septembre 7, ang handkerchief healing meeting 
gihimo sa Wattali City. Gitambongan kini sobra sa 
10 ka simbahan, og si Ps. Gil niwali sa mensahing 
“Keys to Receiving Answers.” Human nag ampo 
siya gamit ang panyo. Ang tawo nakahimo na sa 
pagpiko sa iyang tuhod human sa 15 katuig nga 
pag antos, naa say naayo sa sakit sa iyang likod 
sulod na sa 23 katuig, og ang uban naka lingkawas 
sa daotang espiritu. Daghan ang nakadawat sa 
kaayohan og nag himaya sa Dios (litrato 4 og 9).
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1. “Manmin Central Church” nagatuo nga ang Bibliya mao ang gininhawang
  pulong sa Diyos, perpekto og walay sipyat.
2 . “Manmin Central Church” nagatuo sa panaghiusa’ng l ihok sa Diyos nga
 Trinidad: Diyos nga Balaang Amahan, Diyos nga Balaang Anak, og Diyos
  nga Balaang Espiritu Santo.
3. “Manmin Central Church” nagatuo nga kita mapasaylo sa atong mga kasal-

 anan pinaagi lamang sa dugo ni Hesu Kristo.
4. “Manmin Central Church” nagatuo sa pagkabanhaw og pagkayab ni Hesu
  Kristo, sa Iyang ika duhang pagbalik, panahon sa kalipay og ang Lanigt nga
  walay katapusan. 
5.  Mga Miyembro sa “Manmin Centra l Church” ni angkon sa i lang pagtuo
  diha sa “The Apostles’ Creed”, sila nagatuo sa unod sa mga pulong nahisulat niini.
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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” (2)2

Sa atong Kristohanong kinabuhi, 
importante kaayong masabtan kon 
kinsa ang Dios.

Ang ubang magtotoo moingon 
nga nitoo sila sa Dios apan wala nila 
mabati ang Iyang gugma og wala 
masiguro sa kaluwasan. Kon kita 
mahibalo sa gigikanan sa Dios, dinha 
pa nga kita makabaton og hugot nga 
relasyon sa Dios og magpakabuhi sa 
kinabuhi nga puno sa Espiritu nga 
naay kasiguraduhan sa kaluwasan.

1 .  A n g  D i o s  n g a  w a l a y 
sinugdanan og walay kataposan 
mao ang “AKO MAO AKO”

A n g  t a n a n g  n a h i b a w - a n  o g 
na eksperyensya sa  tawo,  naay 
“s inugdanan”  og  “ka taposan” . 
Pananglitan, ang tawo og mga hayop 
naay s inugdanan og kataposan. 
Sinugdanan mao ang pagkatawo, 
kataposan mao ang pagkamatay. 
Bisan unsa na kadugay ang karaang 
butang, naa gyoy naghimo ini og ang 
tanang kasaysayan sa mga hitabo naay 
sinugdanan og kataposan. 

Tu n g o d  i n i  a n g  u b a n g  t a w o 
mangutana, “Kinsay naghimo sa 
Dios?” o “Kanus-a man motungha 
ang Dios og unsa may diha sa wala 
pa Siya?” Og ang uban naghunahuna 
kon giunsa pag tungha sa Dios kon 
naa may pinasinugdan sa Iyang 
pagtungha. Bisan pa, kon ang Dios 
Magbubuhat og ang iyang pagka siya 
naay sinugdanan, kana maoy dakong 
makalibog sa tanan.

Kon ang Dios naa pay sinugdanan 
sa  kasaysayan,  ang  tawo k laro 
kaayong maghunahuna nga naay nag 
una og labaw pa sa Dios sa wala pa 

Siya moabot. Ang Dios dili mahimong 
Magbubuhat kon naa pay lain nga 
nagbuhat Niya o nag anak Niya. Mao 
nga, kon ang Dios tiunay og hingpit, 
Siya walay sinugdanan o walay 
kataposan og mitungha ra sa Iyang 
kaugalingon.

Kabahin kon kinsa man ang Dios, 
Siya niingon ni Moises sa Exodo 3:14, 
“AKO MAO AKO.” Walay nag anak 
sa Dios o naghimo Niya. Ang Dios 
diha nang daan sa wala pa ang tanan, 
og naa siya hangtod sa kahangtoran.

2. Ang Dios diha na sa kahayag 
og tingog apan nahimong Trinidad 
sa Dios Amahan, Dios Anak, og 
Dios Espiritu

Sa unsa nga porma o imahe ang 
atong Dios, nga kinsa diha na sa wala 
pa magsugod ang tanan? Juan 1:1 
nag ingon nato, “Sa pinasugdan, ang 
Pulong diha na, ang Pulong uban sa 
Dios og ang Pulong Dios.”

Sa giingon nga “Sa pinasugdan” 
kini nagpasabot sa panahon nga 
wala pay nabuhat bisan unsa dinhi sa 
kalibotan, og ang Dios diha nang daan. 
Nagsimbolo kini sa maong panahon 
diin ang tawo nga hinimo lamang dili 
maka tugkad niini sa iyang limitadong 
eksperyensya og kahibalo. Kalabotan 
sa Dios nga diha nang daan sa wala pa 
ang tanan, ang Juan 1:1 nag ingon nato 
nga “ang Pulong Dios.” Wala Siya’y 
porma bisan unsa apan diha na isip 
Pulong, og kini mao ang “tingog”.

1 Juan 1:5 nagsulti nato, “Mao kini 
ang mensahe nga among nadungog 
gikan sa iyang Anak og gisangyaw 
namo kaninyo nga ang Dios kahayag 
og diha kaniya wala gayoy kangitngit.” 
Naay espirituwal nga pasabot nga 
nahitisok sa pulong “kahayag” og 
“kangi tngi t” .  Ang “kangi tngi t” 
nagpasabot sa tanang bakak, sayop og 
makasasala, samtang ang “kahayag” 
nagpasabot sa tanang matuud sama sa 
gugma, kaayo, matarong, og sa susama 
ini.  Apan, ang Dios dili  lamang 
“kahayag” sa espirituwal nga termino 
apan diha na Siya isip kahayag sa wala 
pa ang tanan.

Ang Dios mao ang Pulong nga diha 
nang daan sa nindot og maanyag nga 
kahayag sa tataw og klaro nga tingog. 
Siya diha na mismo sa tunga sa dili 
katoohang kanindot nga kahayag 
sa klaro, malumo, halangdon, og sa 
madahunogong tingog nga molukop sa 
tibuok kalibotan.

Og sa panahon sa Iyang pagpili, ang 

Dios, nga diha nang daan isip kahayag 
og tingog, miabiabi sa dughan nga 
mohimo og tawo; Buot sa Dios nga 
Siya naay ika ambit sa gugma. Aron 
matuman ang plano sa pag ugmad 
sa katawhan, ang Dios nga maoy 
Giikanan nibuhat sa Iyang kaugalingon 
nga mahimong “Dios Trinidad.” Dios 
Amahan, Dios Anak, Dios Espiritu.

Sugod ining higayona ang Dios 
nihimo sa Iyang lig-on nga imahe 
isip Dios Trinidad. Og sa nahisulat sa 
Genesis 1:26, kita nahibalo kon unsa 
ang Iyang panagway: “Buhaton Nato 
ang tawo sama sa Atong dagway.” Sa 
laktod pagka sulti ang Dios Trinidad 
nibuhat og tawo nga sama sa Iyang 
imahe. Ang porma sa tawo sama 
sa imahe sa Dios og ang dughan sa 
tawo gihimo susama sa dughan sa 
Dios. Apan sa pagkasala ni Adan, 
ang dughan sa tawo nga hinimo sama 
sa dughan sa Dios, nausab og nabati 
hangtod nga miplayo kini sa Dios.

3. Ang “AKO MAO AKO” ra 
gayod ang tumong sa a tong 
pagsimba

Dili sama sa tawo nga hinimo lang, 
ang Dios diha nang daan sa wala pa 
ang tanan og anaa Siya hangtod sa 
kahangtoran. Ang “AKO MAO AKO” 
ra gyod ang tinuod og hingpit nga 
Dios og Siya lamang ang sentro sa 
atong pagsimba og gugma. Apan ang 
ubang tawo wala makaila ining maong 
Dios og misimba sa mga diosdios nga 
hinimo lang usab sa tawo. Kinulit sila 
og giporma sa bisan unsa gamit ang 
bulawan, silber, kahoy, og bato; og 
yukboan nila kini!

Pananglitan ang bata nga imong 
gianak di l i  moila nimo og adto 
motahod og “Papa!” o “Mama!” 
s a  u b a n  u n s a  k i n i  k a s a k i t  o g 
makapahiubos. Mao usab, imo bang 
mahanduraw unsa ka dismayado 
og unsa kasakit ang gibati sa Dios 
Magbubuhat kon ikaw magsilbi sa 
mga diosdios nga inimbinto sa tawo? 
Mao nga gikasilagan sa Dios ang 
pagsimbag diosdios.

Sa Exodo 20:3-5 ang Dios nag 
ingon nato, “Ayaw pagsimba og 
laing diosdios gawas kanako. Ayaw 
pagbuhat og diosdios o larawan sa 
bisan unsa didto sa langit o dinhi sa 
yuta o diha sa tubig nga anaa ilalom sa 
yuta. Ayaw pagyukbo sa bisan unsang 
diosdios o pagsimba niini kay ako ang 
Ginoo nga inyong Dios og abubhoan 
ako. Silotan ko kadtong nagsalikway 

kanako lakip na ang ilang mga kaliwat 
hangtod sa ikatulo og ikaupat nga 
kaliwatan.” Kay ang Dios nga “AKO 
MAO AKO” mao lang ang tinuod 
nga Bathala, og Siya ra ang atong 
simbahon og silbihan.

Naa say usa ka butang nga angay 
natong hinumduman. Ang Manluluwas 
nga si Hesus nga nianhi sa kalibotan 
mao ang Dios Magbubuhat. Walay 
si bisan kinsa nga mahimong Iyang 
ginikanan. Tinuod og aron makaanhi 
siya sa kalibotan isip Manluluwas, 
nahimo Siyang unod og natawo diha 
sa birhen.

Gani, og bisan pa, atong mabasa 
sa Mateo 1:18, “Sa dihang ang Iyang 
inahan nga si Maria gitakda nga 
maminyo kang Jose, apan sa wala pa 
sila magtipon nakamatikud si Maria 
nga nagsabak siya pinaagi sa gahom 
sa Espiritu Santo.” Ang rason nganong 
giingon nga si Maria Iyang “inahan” 
tungod kay gisulat kini sa usa sa mga 
disipolo ni Hesus. Si Hesus natawo 
nga wala makasunod sa sulundong 
impluwensya nga napasa gikan sa 
sperm-cells ni Jose o sa egg-cells ni 
Maria. Natawo siya pinaagi sa gahom 
sa Espiritu Santo. Ang Dios migamit 
lang ni Birhen Maria isip instrumento 
aron magdala sa Manluluwas.

Naay daghang dapit sa Bibliya nga 
atong makita nga si Hesus nitawag 
ni Birhen Maria og “Babaye” apan 
dili “Mama”. Wala kitay makita nga 
Siya mitawag og “Mama”. Walay si 
bisan kinsang bayhana nga hinimo 
lamang nga mahimong inahan sa 
Dios Magbubuhat. Ang ubang tawo 
mosimba og nagdayeg ni Birhen Maria 
nga samang sila nagsimba sa Dios. 
Bisan pa, imo gyod hinumduman nga 
walay binuhat lamang nga mahimong 
sentro sa atong pagsimba. 

Mahal nga kaigsoonan diha ni 
Kristo, ang Dios nga maoy, “AKO 
MAO AKO” mitungha isip kahayag 
og tingog gikan pa sa pinasugdan. 
Aron makaangkon og tinuod nga mga 
anak nga Iyang ikaambit sa gugma 
hangtod sa kahangtoran, Iyang gibuhat 
ang tawo og nag ugmad niini. Sa pag 
ugmad sa katawhan, mitunga Siya 
isip Dios Trinidad. Ako mag ampo 
sa ngalan sa Ginoo nga pinaagi sa 
pagbaton sa hunahuna nga ang Dios 
Magbubuhat lang ang matuud nga 
Dios og sa pagsimba lamang Kaniya, 
ikaw mabulahan sa kinabuhi diha ni 
Kristo.

Ako Mao Ako

“Ang Dios miingon kang Moises, 
‘AKO MAO AKO’. Ingna ang 

mga Israelita: ‘Siya nga nagpaila 
sa iyang kaugalingon nga AKO 

MAO AKO maoy nagpadala 
kanako nganhi kaninyo.’” 

(Exodo 3:14)

Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee

●●●
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Mga Yawi Aron Madawat 
ang Tubag og Grasya

Ang Dios sa gugma buot mopanalangin, mo protekta, og mo hatag og grasya og kalinaw sa Iyang mga anak (Numeros 6:24-26). 
Apan aron makadawat sa mga grasya sa Dios, atong batonan ang balaod sa hustisya. Ang Dios misulat sa detalyeng balaod sa hustisya diha 

sa Bibliya og katong motoo og motuman sa balaod diha sa espiritu og lawas makadawat sa Iyang panalangin. 
Niay balaod sa hustisya aron makadawat sa tubag og grasya.

Isaias 55:11 nag ingon, “ang akong mga pulong usab dili 
mobalik kanako nga kawang lamang; tumanon hinuon 
ini ang akong tuyo og molampos gayod kini.” Ang Dios 
ni proklama sa Iyang kabubut-on diha sa mga propeta og 
apostoles. Og bisag unsay Iyang i-proklama matuman 
gayod kini.

Sa Genesis 27, atong makita si Jacob nanglimbong sa 
iyang amahan aron makadawat sa panalangin. Si Isaac 
tigulang na og hanap nag mata sa pag ila sa nawong sa 
tawo, og nasayop siya ni Jacob sa pagtoo nga si Isau og 
iya kining gipanalanginan. Human nga nahibalo siya nga 
si Jacob diay kadto nahasol kaayo siya. Kini tungod kay 
nahibaw siya nga dili na niya mabakwi ang panalangin nga 
iyang gisulti pinaagi ang ngalan sa Ginoong Dios.

Human ini, ang panalangin sa unang anak nabalhin 
ngadto kang Jacob. Kini tungod kay pinasubay sa hustisya. 
Si Jacob nitoo sa gahom sa pag ampo para sa panalangin og 

iya kinig bug-os nga gidawat. Tugbang ini, si Isau nibaligya 
sa iyang katungod isip maguwang tungod sa panaksan sa 
sabaw. Og, nangasawa siyag Hentil. Bisan ang pamaagi dili 
hingpit, si Jacob angay nga magdawat sa panalangin.

Ang panalangin nga giampo sa tawo sa Dios dili mawala. 
Og ang tawo nga niampo kinahanglan siya sinugo sa Dios 
(Deuteronomio 18:22).

Kinahanglan imong toohan ang pulong sa Dios og 
ang pag ampo sa grasya, og toohan mo kini nga dili 
magduhaduha. Kini ang mando sa hustisya nga imong 
hinumduman aron madawat ang tubag (Marcos 11:24). 
Imo gyong toohan hangtod ang imong pag ampo matubag, 
hangtod sa kataposan. Ayaw pagduda o kasubo kon 
matubag ba gyod ang imong giampo. Kon ikaw hingpit nga 
nagtoo, imong bug-uson ang pulong sa panalangin og pag 
ampo sa grasya. Kon nagtoo gyod ka nga kini siguradong 
maabot, dili nimo kini kalimtan.

Aron madawat ang tubag og panalangin, og aron 
madawat dayon, imong hatagan ang Dios sa ‘lami nga 
putahi’. Ang panalangin dali kaayong maabot sa ubang 
tawo og sa uban dugay. Ang kalahian nag depende kon 
lami o dili, ang ilang gihalad sa Dios.

Sa Genesis 27:4, si Isaac niingon ni Isau, “Og lutoi ako 
sa kinaham kong putahi og dad-a nganhi kay akong kan-
on. Og panalanginan ko ikaw sa dili pa ako mamatay.” 
Kay si Isaac nahibalo nga ang pag ampo sa panalangin 
dili lang kini basta nga moabot. Pasabot, nahibaw siya 
nga kinahanglan naay ‘lihok sa pagtanom’ diha sa pagtoo 
aron ang grasya sa panalangin moabot. Tungod ini iyang 
gipadala si Isau og lamian nga pagkaon aron mahimuot 
siya og matandog ang iyang dughan.

�
Mao usab kon ikaw mangayo sa Dios. Naa gyoy buhat sa 

pagtanom. Kini tungod kay ang pagtoo mahingpit gayod 
atubangan sa Dios pinaagi sa pagtanum. Santiago 2:22 nag 
ingon, “Busa klaro kaayo nga ang iyang pagtoo giubanan 
sa mga buhat og ang iyang pagtoo nahingpit pinaagi sa 
iyang mga buhat.”

Ang biyuda sa Zarephath nagsilbi sa propeta bisan sa 
iyang kataposang pagkaon, diin mao nalang kato ang ilang 
pagkaon uban sa iyang anak og mamatay. Pinaagi ining 
maong lihok sa pagtoo, nakadawat siyag dakong grasya 
nga ang ilang pagkaon dili mahurot hangtod mahuman ang 
hulaw. Og sa Filipos 4:18-19, atong makita si Pablo nga 
nanalangin sa simbahan sa Philippi sa dihang sila naghalad 
sa iyang ministry. Giingon, “Nadawat nako ang tanan og 
sobra pa gani. Sangkap na ako sa tanan kong gikinahanglan 
karon nga nadawat ko na pinaagi ni Epafrodito ang tanan 
ninyong mga gasa. Sama kini sa usa ka humot nga halad-

sinunog ngadto sa Dios, usa ka halad nga makapahimuot 
Kaniya. Og ang akong Dios magsangkap sa tanan ninyong 
gikinahanglan sumala sa naghingapin niyang bahandi diha 
ni Kristo Hesus.”

Mao nga, kon ikaw mag ampo, imong andamon ang 
lamian nga putahi nga makapahimuot sa Dios. Imong 
tandugon ang dughan sa Dios sa imong gugma og 
debosyon.

�
Pagbansay sa kabubut-on sa Dios-pagmaya kanunay, 

padayon sa pag ampo, og pasalamat sa tanang butang 
lamian usab kini nga pagkaon (1 Tesalonica 5:16-18). 
Ang pag kab-ot sa pagtoo, kalipay, pag ampo. pasalamat, 
pagbaton sa mga sugo, pagka matinud-anon og gugma 
lamian usab nga pagkaon. Pananglitan, kon nagsulay 
pagbaton sa mga sugo sa Dios sa tibuok niyang kinabuhi, 
og kon siya magsulay sa pagka maminatud-on hangtod sa 
kamatayon, kini usab naghatag og maayong putahi sa Dios.

Makahatag ka usab og lami nga pagkaon pinaagi sa 
pagkat-on og pagbansay sa balaod sa pagtanom og pag 
pamupo sama sa pag ugmad sa imong dughan, pagbaton 
sa Sabbath, paghatag sa ikapulo, og pagsubay sa saktong 
dalan. Kon mag ampo ka og motambong og serbisyo, 
buhata kining kinasingkasing. Ihatag ang tanan uban 
ang dedikasyon, lakip sa oras, kwarta, og talento, uban 
ang pasalamat sa grasyang nadawat. Atimana ang pag 
ebanghelyo og ang mga kalag. Kining tanang sama sa lami 
nga putahi.

Sa giingon sa Efeso 5:10, “Paningkamoti nga makat-onan 
ninyo ang maka pahimuot sa Dios,” Paningkamoti ang pag 
pangita nga aron ikaw makahatag og lamiang putahi. Sa 
pagbuhat ini ang mong tanang pag ampo mtubag.
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Imong toohan sa 
walay pagduhaduha 
ang katumanan sa 

imong pag ampo para 
sa grasya og pulong sa 

panalangin kon kini 
napangayo na 

sa ngalan sa Dios.

2  
� � �

Imong sukaron ang 
‘lami nga putahi’ nga 
kahimut an sa Dios.
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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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Pag 2011, gikan 
sa Venezuela niadto 
ko  s a  Colombia 
aron mo eskwela. 
Pag sunod tuig ang 
akong ginikanan 
didto sa Venezuela, 
n i h i s g o t  n a k o 
mahitungod ni Dr. 
J a e r o c k  L e e  s a 

Manmin Central Church sa Korea. 
Nakadawat sila og mga grasya pinaagi sa Enlance TV, ang 

nag unang Christian TV sa Latin America. Manan-aw sad 
sila sa iyang sermon sa YouTube og sa website sa simbahan. 
Nibasa sila sa iyang libro My Life My Faith; Spirit, Soul and 
Body og Awaken, Israel! Sa Spanish usab.

Sayo sa 2013, nisugod ko og tambong sa Colombia 
Manmin Church sigun sa ilang tambag. Ang akong 
ginikanan mo ngari sa Colombia Manmin Church kon naay 
mga okasyon, og sa pag ampo sa panyo nga inampoan ni 
Dr. Jaerock Lee, ang akong amahan naayo sa after-effects sa 
‘tubinal cancer surgery’ og ang akong mama nakalingkawas 
sa kasakit sa iyang bitiis (Buhat 19:11-12).

Pagka human, nagmainiton sad ko sa akong Kristohanong 
kinabuhi. Nagbasa ko sa mga libro ni Dr. Lee sama sa 
Awaken, Israel!; The Message of the Cross; Wisdom; Hell; 
Love Is the Fulfillment of the Law; My Life, My Faith; og 
Spirit, Soul, and Body.

Marso 2016, akong na eksperyensya ang lihok sa 
kaayohan. Nagsakit ang akong dughan kay grabi kaayo kong 
naka trabaho, og naglisod ko og ginhawa. Nakadawat ko sa 
pag ampo sa panyo ni Ps. David Jang sa wala pa ang Daniel 
Prayer Meeting. Niinit ang akong lawas og naayo ko. 

Hulyo 2016, naay naka pahibulong sa among pamilya. Ang 
akong igsoon, 18 anyos, nabag-o. Ni eskwela siya didto sa U.S 

sa kataposang 2 katuig. Iyang gihigugma ang video games 
gikan pa sa gamay pa siya. Nabihag kaayo siya sa duwa og 
dili makig estorya namo og lain og tinubagan.

Bisan pa, human nga nitambong siya sa Colombia Manmin 
Church’s 4th Anniversary Service nga gi pangunahan ni 
Rev. Heesun Lee, ang Manmin World Guidance Pastor, 
nausab gyod siya. Nabag-o gyod ang iyang pagkatawo. 
Niingon nga giganahan siya sa sermon ni Senyor Pastor og 
magbasa siya sa mga sermon sa website og mag ampo na. 

Agosto 2016, ni tambong ko sa Manmin Summer Retreat. 
Sigun sa akong nadungog kaniadto, daghan ang nangaayo, 
ang mga alindanaw ni tugdon nako, og ang temperatura 
kontrolado og nindot ang higayon. Sa dihang akong na 
eksperyensya ang lihok sa Dios mapasalamaton kaayo 
ko. Akong nabati ang gugma sa Dios Amahan og kalipay. 
Atol sa Camp Fire Worship and Praise, akong nabati ang 
matinguhaong dughan sa magbalantay nga mogiya namo 
ngadto sa pinaka nindot nga puloy-anan sa langit, ang New 
Jerusalem. Nahatagan ko og paglaom og kusog nga ako 
siguradong mabag-o og makasulod sa New Jerusalem.

Napu no ko  sa  g ug ma sa  Dios ,  sa  G i noo,  og  sa 
magbalantay. Akong pasalamatan og himayaon ang Dios nga 
gustong kita malipayon kanunay og motabang nato permi.

Sister Benjing Setu, 
21 anyos, 

Colombia Manmin Church

“Naglaom Kong Makasulod “Naglaom Kong Makasulod 
sa Pinaka Nindot nga Lugar sa sa Pinaka Nindot nga Lugar sa 
Langit, ang New Jerusalem!”Langit, ang New Jerusalem!”

Naghuwat gyod ko sa 
Manmin Summer Retreat 
2016 uban sa matinguhaong 

dughan sukad pa niadtong 
unang tuig. Gusto gyod kong 

makadawat sa tubag sa akong pag 
ampo. Akong gi sprayhan og Muan Sweet Water 
ang akong baba, mata og nawong kada buntag og 
gabii. Akong giila ang akong pagtoo og naghalad 
og pag ampo og puasa (Exodo 15:25).

Sukad high school grabi kaayo ang akong 
‘astigmatism’ nga ang usa ka butang murag duha 
o tulo kabuok. Kung kapuyon nako, mosakit ang 
akong mata og murag molugwa. Maoy hinungdan 
sa labad sa akong ulo. Sugod Abril 2016, akong 
nabati ang kasakit sa akong tutunlan og nagka 
grabi kini. Sakitan ko bisan dili mo tulon. 
Sakit sad ang akong tuo nga dalunggan, hilabi 
na og akong iduot. Ang medical test niingon 
nga nihubag ang akong tutunlan og mao kini 
hinungdan nihubag sad ang akong dalunggan.

Agosto 8, niadto ko sa Manmin Summer Retreat 

uban sa akong mama si Senyor Deconesa Ohju 
Seo, 75 anyos, nga naa say gipamating kaluya 
sa iyang tuo nga bahin. Atol sa Divine Healing 
Meeting, si Senyor Ps. Dr. Jaerock Lee niampo sa 
mga masakiton. Sa dihang akong nadawat ang pag 
ampo nakabaho ko og kahumot sa mga buwak. 
Abi nako og naay namutang og pahumot, ni lingi 
ko apan wala man.

Unya, akong nahunahuna nga maayo ko aning 
gabhiona. Sa akong pag abli sa akong mata, ang 
akong mama nga naglingkod tupad nako, wala 
na. Nisaka diay sa entablado aron magpamatuud 
sa iyang kaayohan. Ang iyang paa og kamot 
nga maminhud og nagsakit tungod sa ‘right 
hemiplegia’ sulod 
sa 4 na katuig, 
n a a y o  a t o l  s a 
p a g  a m p o  o g 
n i s a k a  s iya  s a 
entablado a ron 
magpamatuud.

Human sa iyang 

testimonya, ako siyang gitabangan pakanaog. Og 
dinha, ang tanan palibot nako klaro kaayo nga 
murag adlawan. Dili ko makakita og tarong hilabi 
na sa gabii kay hanap kaayo murag naputos ko sa 
yamog. Wala nakoy nabati nga sakit sa dalunggan. 
Ni sulay ko og lamoy apan wala na gyod magsakit 
ang akong tutunlan. Halleluyah!

Ang akong mama niingon. “Nakahibaw nako 
nganong ang ngan aning simbahana Manmin. 
Ang pasabot sa Manmin (tanang katawhan sa 
tanang nasod) makadawat sa kaluwasan. Akong 
nabati nga didto ko sa Langit. Dili ko makadawat 
sa maong grasya gawas sa Manmin lang.” Lipay 
kaayo siya. Wala nay sakit ang akong tutunlan, 
dalunggan, mata og ulo. Maayo na ang akong 
panan-aw. Ang tanan klaro na kaayo lakip na sa 
nindot nga panganud, mga kahoy, og mga buwak. 
Malipayon kaayo kong nakakita na sa tanang 
butang matag adlaw.

Akong pasalamatan og himayaon ang Dios sa 
gugma nga maoy niayo nako og perming buot 
mohatag og mga maayong butang.

Deconesa Mijeong Kim, 44 anyos, Daejeon Manmin Church

Uban sa iyang pamilya (sugod sa wala, iyang igsoong 
lalaki, amahan, igsoong babaye, og si Sister Benjing)

“Ang Akong Dughan Nagdabodabo “Ang Akong Dughan Nagdabodabo 
Uban ang Garbo sa Dios sa Manmin!” Uban ang Garbo sa Dios sa Manmin!” 


