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Ang Kahayag sa Paglaom Nisilaw 
sa mga Nasod sa Islam

Pinaagi sa Siminar og Healing Miting 
sa Panyo didto sa Pakistan, Dubai, og Abu Dhabi

Sa Middle East, nga Islam ang dakong relihiyon, 
90% sa populasyon Muslim og Pakistan, kini opisyal 
nga ‘Islamic Republic of Pakistan’, si Pastor Taesik 
Gil, nga nangalagad sa Daejeon Manmin Church, 
nihimo sa 4 ka krusada.

Ang krusada sa panyo ni Pastor Gil gibuhat sa 
Dubai niadtong Disyembre 1, 2016 (unang litrato) 
og sa Abu Dhabi sa UAE (litrato-9). Pag Disyembre 
4, laing krusada sa Pakistan Gospel News Church 
(litrato-8). Disyembre 6, nihimo siya sa Young Adults 
Seminar uban sa daghang mga bishop’s og pastor sa 

FGA Convention sa Lahore, Pakistan (litrato-7 og 10).
Sa matag krusada, ang DVD nga “POWER” ipakita 

ang mga gamhanang lihok ni Dr. Jaerock Lee. Ang 
mga nanambong mamakpak sa kahibulong. Og si 
Pastor Gil mowali og moampo sa mga masakiton 
gamit ang panyo nga inampoan ni Dr. Lee. Daghan 
ang nangaayo sa ilang mga sakit, nakalingkawas sa 
daotang espiritu, og nangaayo sa balatian sama sa 
kadaot sa mata og dalunggan (litrato 2 og 6). 

Si Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee sa Manmin 
Central Church tataw nga ni proklamar sa pulong sa 

kinabuhi og nihikyad sa mga timailhan sa Pakistan 
United Crusade 2000, kini talagsaon sa Pakistan. 
Human, ang iyang mga sermon og gamhanang lihok 
gisibya sa Isaac TV nga milukop sa Asya og Middle 
East, og si Pastor Gil nagbuhat og pastor’s siminar 
og miting sa panyo sulod sa 10 katuig alang sa pag 
ebanghelyo sa Pakistan.

Kining maong balita nikatag sa mga pastor sa 
Pakistan nga nangalagad sa Middle East og ang 
Manmin ministry niabot sa ubang rehiyon. Kini 
nagdala sa kabag-ohan sa mga kalag didto.
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“Daghang Tawo lakip sa mga Muslim 
Naka Eksperyensya sa Gahom sa Dios”
Pastor Yonas Tsegaye Gebrewold, Senyor Pastor sa Abu Dhabi 

Living Water United Evangelical Churches Emirates  

“Daghang mga tawo sa miting, apil sa 
mga Muslim, nakalingkawas sa mga sakit, 
naka dungog pagbalik og nakadawat sa 
kaayohan sa nagkalainlaing balatian og 
mga sakit sama sa kadaot sa kusog og 
high blood. Daghan nako og nabisitaang mga simbahan sa 
kalibotan og nakaila sa mga bantugan nga mga pastor og 
moapil sa ilang miting. Apan wala pako makakita og pastor 
nga sama ni Dr. Jaerock Lee. Ang gamhanang lihok nga 
nahikyad diha niya nagpaila nga ang Dios nag uban kaniya. 
Maayo unta og moadto siya sa United Arab Emirates og 
Ethiopia og mag krusada.” 

“Napukaw ang mga 
Batan-on sa Pakistan”

Pastor Yaqub Paul, Chairman sa United Bishop Council sa Pakistan

“Pagka dungog nako sa mensahi ni 
Pastor Taesik Gil og pagkakita sa mga 
ilhanan nga nahitabo human sa siminar og 
krusada sa Pakistan, natingala kaayo ko. 
Og ini karong higayona sa iyang pagbisita, 
nihimo siyag siminar sa mga batan-on sa unang higayon, 
ang bunga makadasig. Mga 100 ka pastor gikan sa Lahore 
og laing 7 ka siyudad og 2,500 ka mga batan-on niapil. Kini 
halandumong siminar og dili makalimtan nga kasaysayan 
isip pondasyon sa kabag-ohan sa Pakistan.
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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” (5)2

Ang unang kapitulo sa Genesis 
naghulagway sa proseso sa pagbuhat 
sa Dios sa kalibotan, sa langit og sa 
tanang butang niini, og sa tawo. Ang 
ika-2 kapitulo nagsulti nato nga gibuhat 
sa Dios ang Garden of Eden og didto 
gibutag ang tawo. Karon atong tukion 
nganong gibuhat sa Dios ang tawo.

1. Ang tawo hinimo sa imahe sa 
Dios

Mabasa sa Genesis 2:7, “Unya 
mikuha ang Ginoong Dios og yuta 
og nagbuhat siyag tawo gikan niini. 
Gihuypan niya ang buho sa ilong sa 
tawo sa gininhawa nga naghatag og 
kinabuhi og ang tawo nakabaton og 
kinabuhi.” Samtang gibuhat sa Dios 
ang tanang butang pinaagi sa Iyang 
Pulong, iya mismong gibuhat ang 
tawo gikan sa yuta. Iyang hingpit nga 
gibuhat ang tawo, og kini nakabaton sa 
kinabuhi human nga kini gihuypan sa 
gininhawa nga naghatag og kinabuhi. 

Ang ubang tawo magduda og 
moingon, “unsaon pagkahimo sa 
imahing may kinabuhi gikan sa yuta?” 
Apan hunahunaa ang mga robot, 
computers, artipisyal nga internal 
organs og panit. Mahimo kini sa 
tawo, siyempre ang Dios naay igong 
kapasidad nga makahimo gayod og 
tawo. Tungod kay limitado ang ilang 
hunahuna, dili sila makatoo sa gahom 
sa Dios.

Human sa pagbuhat ni Adan og Eba, 
ang Dios Magbubuhat nihatag nila sa 
liso sa kinabuhi aron sila manganak og 

mosanay. Ang lalaki naay ‘sperm’ ang 
babaye naay ‘egg’, og ‘sperm’ og ‘egg’ 
naglakip sa tanang kinaiyahan sama sa 
panagway, personalidad, ka intelihente, 
habit, etc. Mao nga ang ilang mga anak 
maghisama nila. Asa man nahisama si 
Adan?

Mabasa sa Genesis 1:27, “Busa 
gibuhat sa Dios ang tawo, lalaki og 
babaye, sama sa iyang dagway,” Si 
Adan binuhat sama sa imahe sa Dios. 
Gawas sa makita, ang espiritu sa tawo 
gikan sa Dios og naghisama kini sa 
Iyang Espiritu. Si Adan buhing binuhat.

Ang espiritu ni Adan sama sa Dios, 
puno sa kamaayo, kahayag og matuud. 
Human si Adan mokaon sa kahoy 
sa kaalam sa maayo og daotan siya 
nakasala sa Dios, og ang iyang tanang 
kaliwatan natumog sa sala og daotan 
og misangpot kini nga ang balaang 
imahe sa Dios nawala.

2. Ang Rason nganong Gibuhat 
og Giugmad sa Dios ang Tawo

Kon mangita tag kasayoran og tubag, 
“nganong nia ta?” Atong matubag ang 
pangutana, “Nganong gibuhat ta sa 
Dios og giunsa niya pag ugmad ang 
katawhan?” Naay daghang sambingay 
sa Bibleya mahitungod sa pag ugmad 
sa yuta og pagpamupo sa abot. Mateo 
13, si Hesus nihisama sa dughan sa 
tawo sa upat ka klase sa yuta. Sa 
“sambingay sa lugas og uhot” sa 
Mateo 3 og “sambingay sa sagbot” sa 
Mateo 13, ang Bibleya nagsulti nato sa 
Paghusga nga moabot.

Sa  maong mga sambingay  sa 
Bibleya, ang Dios nagsulti nato nga ang 
Iyang probidensya sa pagbuhat sa tawo 
og pagmando sa kasaysayan sa tibuok 
kalibotan sama og walay kalahian sa 
pag ugmad sa yuta og sa pagpamupo 
sa abot. Sama nga ang mag-uuma mo 
ugmad sa yuta para sa ting-ani, ang 
Dios niugmad usab nato karon.

Buot sa Dios nga makabaton og mga 
anak nga iyang ikaambit sa gugma. 
Pinaagi sa iyang pagka gamhanan og 
sa walay kukahadlok nga paghusga, 
ang Dios Magbubuhat naghupot sa dili 
ikalimod nga awtoridad og katarong. Sa 
laing bahin, naa sad siyay tawhanong 
kinaiya nga maila sa gugma, malumo, 

pagkamaloluy-on, og uban pa. Ang 
Dios malipay, maguol, magbangotan 
sama sa tawo, gawas nga mag-inusara 
buot Niyang naay ikaambit sa gugma. 

Naa siyay daghang langitnong 
binuhat og mga anghel sa Iyang tupad. 
Apan, buot sa Dios nga naa siyay 
tinuod nga mga anak nga kinabubut-
ong kinasingkasing nga motuman 
Niya.

Sanglit naa kay robot sa imong balay 
nga mobuhat sa tanan nimong isulti og 
naa sad kay anak nga permi maghatag 
nimo og problema, apan inig dako niya 
lipay kaayo siya sa grasya og gugma 
sa iyang ginikanan og makig ambit 
nimo sa gugma. Ining duha, asa may 
mas bililhon nimo? Bisan pag unsa 
ka masinugtanon ang robot, dili kini 
maikumpara sa imong anak nga diin 
mahimong imong ikaambit sa dughan. 
Mao usab ang Dios. Iyang gibuhat 
ang tawo kay buot siyang makabaton 
og anak nga kinasingkasing motuman 
Niya og makig ambit sa dughan.

3. Ang lugas og ang uhot
Bisan unsa pa ka kugihan ang mag-

uuma, panahon sa ting-ani iyang maani 
ang lugas og ang uhot. Apan tungod 
kay ang uhot dili man malikayan og 
makadaot sa lugas ilahi gyod kini 
og ang uhot himoon nalang abono o 
sunogon ba hinuon.

Sa samang paagi, kon mahuman na 
ang pag-ugmad sa tawo, lahion sa Dios 
ang lugas og uhot. Mabasa sa Mateo 
3:12, “Naggiok siya og nagpalid aron 
lainon ang uhot gikan sa mga lugas. 
Tigumon niya ang mga lugas didto 
sa kamalig apan ang mga uhot iyang 
sunogon sa kalayo nga dili mapalong.” 
Dinhi, “ang kalayo nga dili mapalong” 
mao ang kalayo impeyerno.

Sa panahong gitakda sa Dios, sa 
kataposang mga adlaw iyang taposon 
ang pag ugmad sa tawo og ang matag 
usa iyang husgahan. Ining panahon 
sa paghusga, katong sama sa uhot 
itambog sa kalayo sa impeyerno. 

A n g  “ L u g a s ”  m a o  a n g  m g a 
tawong nidawat ni Hesu Kristo og 
nagpakabuhi sa Pulong tungod sa ilang 
paghigugma sa Dios. Matinguhaon 
silang nagpalayas sa sala og daotan og 

nahibalik ang imahe sa Dios. Tugbang 
niana, ang “uhot” mao kadtong mga 
tawo nga wala motoo sa Dios og wala 
modawat ni Hesu Kristo isip ilang 
Manluluwas.

Usa ka butang nga angay mong 
hinumduman dinhi nga dili tanang 
tawo mosimba mga “lugas”. Kon 
ilang gisalikway ang Pulong sa Dios 
og hinuon nagpakabuhi subay sa ilang 
kalibotanhong tinguha, sa atubangan 
sa Dios sila mga “uhot”. Mao nga 
si Hesus miingon nato sa Mateo 
7:21, “Dili ang tanan nga magtawag 
kanakog ‘Ginoo, Ginoo,’ makasulod sa 
gingharian sa langit apan kadto lamang 
nagtuman sa kabubut-on sa akong 
Amahan nga atu sa langit.”

Buot sa Dios nga ang tanan mahibalo 
sa iyang dughan,  og mahimong 
“lugas”, og makadawat sa kaluwasan (1 
Timoteo 2:4). Tungod ini iyang gihatag 
nato ang Iyang bugtong Anak aron 
mamatay puli kanato.

Bisan pa niini, kadtong magpadayon 
sa  pagpakabuhi  sa  sa la  og di l i 
modawat ni Hesus isip Manluluwas 
dili makaangkon pagbalik sa tinuod 
nga bili isip tawo nga ginama sa imahe 
sa Dios. Sama sila sa uhot. Ang uhot 
dili madala sa Langit. Kon ang tawong 
puno sa kasilag, kasina, kahangol, 
pagka palaaway, og uban pang matang 
sa daotan tugotan nga makasulod sa 
Langit, kini dakong kabaklag.

Unsay mahitabo sa tawong dili 
makasulod sa  Langi t?  Kay ang 
espiritu sa tawo immortal man, dili 
kini mawala. Pundokon kini didto sa 
impeyerno hangtod sa hangtod, og 
basi sa sala nga ilang nabuhat, ang 
matag usa kanila magdawat sa silot sa 
kahangtoran didto sa kalayo nga walay 
pagka palong sa Impeyerno (Basaha 
ang librong Hell nga sinuwat ni Dr. 
Jaerock Lee sa dugang kasayoran).

Mahal nga kaigsoonan diha ni Kristo, 
ako mag ampo sa ngalan sa Ginoo nga 
ikaw mahimong magtotoong sama sa 
uhot, nga mao ang tinuod nga anak sa 
Dios, magsunod sa Dios og magbalaan 
sa dughan og makig ambit sa Iyang 
gugma og makapuyo sa Langit sa 
kahangtoran.

Ang Tawo Binuhat sa Dios

“Unya mikuha ang 
Ginoong Dios og yuta og 

nagbuhat siyag tawo gikan niini. 
Gihuypan niya ang buho sa 

ilong sa tawo sa gininhawa nga 
naghatag og kinabuhi og ang 
tawo nakabaton og kinabuhi.” 

(Genesis 2:7)

Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee

●●●
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Pagpasalamat, 
Yawi sa Panalangin!

Buot sa Dios nga ang Iyang hinigugmang mga anak makadawat sa panalangin 
sa espiritu og lawas dinhi sa kalibotan og makadawat usab og langitnong ganti. Karong 2017, 

maglipay ta sa pagdawat sa mga tubag og grasya pinaagi sa pagpasalamat. 

   〉〉〉  Pagpasalamat, ang Paagi aron atong Mabira ang mga Tubag gikan sa Dios

   〉〉〉  Pasalamat, ang Gahom aron Mabag-o ang Atong Kaugalingon

Kon atong na eksperyensya ang maayo, 
m o p a s a l a m a t  t a  s a  D io s .  A p a n  ko n 
kita magpasalamat bisan sa sitwasyon 
nga imposibleng makapasalamat,  k in i 
kamatuuran sa pagtoo. Ang 1 Tesalonica 
5:18 nag ingon, nga ang pagpasalamat sa 
tanang butang maoy pagpakita sa pagka 
masinugtanon sa kabubut-on sa Dios.

Og ang mga anak sa  Dios d i l i  lang 
magpabilin dinhi kutob sa pagpasalamat 
agig pagtuman sa kabubut-on sa Dios. 
Sa ato nalang kaluwasan, angay tang 
magpasalamat sa tanang butang. Kay 
kon wala ang grasya sa Dios adto kita sa 
kalayong walay pagkapalong og adto mag-
antos sa kahangtoran. Tungod ini atong 
masabtan unsa kadako ang gasa sa Dios 
nga kita nakadawat sa kaluwasan og 
makasulod sa maanindot nga Langit. 
Mao nga, magpasalamat gyod ta sa 
tanang butang.

Sunod, ang pagpasalamat maoy 
pagpakitag pagtoo diha sa Pulong 
sa Dios. Marcos 11:24 nag ingon, 
“Tungod niini ingnon ko kamo nga 
bisag unsay inyong pangayoon diha 
sa pag ampo, tuohi nga madawat 
ninyo kini og mainyo gayod kini.” 

Kon motoo ta ining bersikuloha kay nagtoo 
ta sa Dios, dili ta ma dismaya bisan pag dili 
moabot dayon ang tubag. Tungod kay nagtoo 
ta nga ang Dios mohatag nato sa pinaka 
nindot nga tubag sa atong gipangayo sa 
saktong panahon, og dili manumbaling bisan 
pag ang pisikal nga kondisyon o sitwasyon 
mo grabi. Mao nga ang pagpasalamat gikan 
sa pagtoo. Kining maong pagtoo espirituwal 
nga pagtoo gikan sa Dios.

Naay duha ka klase sa pagtoo; unodnong 
pag too og espi r it uwal nga pag too. Sa 
u n o d n o n g  p a g t o o ,  a n g  t a wo  m o t o o 
lang sigun sa i lang nak it a og mosibo 
sa ilang hunahuna. Bisan pa, ato gyod 
kinasingkasing toohan ang Pulong sa Dios, 
og dinhi pa nga kita makatuman diha sa 
buhat. Patay ang pagtoo kon walay buhat 
sa nahisulat sa Santiago 2:26. Ining maong 
unodnong pagtoo nga kuwang sa buhat, dili 
kita makadawat sa tubag og grasya. Dugag 
pa, dili kini modala nato sa kaluwasan, mao 
nga pagbaton og espirituwal nga pagtoo 
inubanan sa buhat.

Ang espirituwal nga pagtoo makahimo 
nato sa pagtoo sa Pulong sa Dios bisan 
pag dili kini mosibo sa atong kaalam og 
hunahuna, og kon motoo kana, ang pagtoo 

dili mausab bisag unsa pay 
atong kondisyon (Hebreo 11:1-
2). Dugang pa, kining maong 
pagtoo, dili kaalam lamang 
apan sinundan sa buhat nga 
maoy kamatuuran. Ang mga 
tawong naay espir ituwal nga 
pag too makadawat  sa  t ubag 
pinaagi sa pag ampo bisan pag 
ang ilang gipangayo imposibleng 
m a h i t a b o .  A r o n  m a k a b a t o n 
o g  e s p i r i t u w a l  n g a  p a g t o o , 
kinahanglan nga masinugtanon ta 
sa Pulong nga atong nakat onan diha 
sa buhat.

Kon  n a a  t ay  e s p i r i t uwa l  nga 
pagtoo, makapasalamat ta bisan bati 
ang sitwasyon. Kon magpasalamat 
t a ,  u sb on  s a  D io s  a ng  b a t i  n g a 
sitwasyon ngadto sa nindot og ang 
imposible himoong posible ang posible 
ngadto sa mas maayo pa. Sa giingon, 
ang pagpasalamat maoy pagpakita sa 
atong pagtoo diha sa Pulong sa Dios, 
og pagmasinugtanon sa Iyang Pulong. 
Laktod pagka estorya, kini maoy paagi 
aron atong mabira ang tubag gikan sa taas 
pinaagi sa pagtuman sa hustisya sa Dios.

Ang tinuod nga matoohong kinabuhi mao 
ang pagpuno nato sa atong dughan sa Pulong 
sa Dios pinaagi sa matinguhaong pagkat-on 
og pagpaminaw niini. Kinahanglan ato gyod 
kuhaon ang bakak diha sa atong dughan og 
pulihan kini sa kamaayo og gugma. Kon 
magpuyo kita sa kahayag, ingon nga ang 
Dios anaa sa kahayag, magkahiusa kita 
og ang dugo ni Hesus nga iyang Anak 
maghugas sa tanan tang kasal-anan (1 
John 1:5-7). 

Magpasalamat kita nga makapaminaw 
sa espirituwal nga pulong og matandog 
ta sa misteryosong probidensya sa Dios 
nga anaa sa Bibleya. Og ato sad isugid 
sama sa Salmo 119:103, “Pagkatam-
is sa imong mga kasugoan! Mas tam-
is pa kini kay sa dugos!” Sama sa 
purong bulawan nga mogawas sa 
hudnohan, dalisayon usa kini sa 
kalayo. Mao usab, aron makabaton 
og kasingkasing nga matuud 
nga, lempyo og puro walay bisan 
gamayng abog, kinahanglan nga 

kita moagi og proseso.
Una, atong sutaon ang sala og daotan nga 

naa nato nga supak sa Pulong sa Dios. Og ato 
kining papahawaon. Kon kita manglimbasog 
sa sala sa puntong magpatulo sa dugo og 
magpalayas sa daotan diha sa dughan, atong 
mabatonan ang kalipay, pasalamat, og kita 
magmalipayon sa Kristohanong kinabuhi 
diha sa kapuno sa Espiritu Santo. 

Apan ang ubang tawo mawagtangan og 
gana kon ilang masuta ang mga bakak. 
Abi nila og matinud-anon na sila sa ilang 
pagka Kristohanon, mao nga kon ila nang 
makita ang daotan diha nila masurpresa 
sila og madismaya. Ko masakitan ka, kana 
nagpakita nga wala pa nimo mapalayas ang 
daotan, og kini nagpamatuud nga abi nimo 
imo na kining napalayas. Ang daotan naa pa 
gihapon apan wala lang maka obra. 

Filipos 4:13 mabasa, “May kalig-on ako sa 
pagsagubang sa tanan tungod sa gahom nga 
gihatag kanako ni Kristo.” Kon maghilak 
kita diha sa pag ampo aron mabag-o diha 
sa matuud, ang Dios mobubo sa grasya og 

kusog ngari kanato og ang Espiritu 
Sa n t o  mo t a ba ng  a r on  a t ong 
mapalayas ang mga bakak. Kay kon 
mo atras ka sa pagka dismaya og 
mapakyas sa pagpasalamat, imong 
gisayang ang higayon sa dakong 
espirituwal nga grasya.

1 Pedro 1:7 “Kay ang tuyo niini 
mao ang pagsulay kon tinuod ba gayod 
ang inyong pagtoo kay bisan gani ang 
bulawan nga lumalabay lamang sulayan 
man pinaagi sa kalayo. Ang inyong 
pagtoo nga bililhon pa kay sa bulawan 
sulayan gayod usab. Tungod ini madawat 
ninyo ang pagdayeg, himaya og dungog 
sa adlaw nga ipadayag na si Hesu Kristo.” 
Mag pasalamat ta og magmalipayon sa 
paglaom kon atong madiskobre ang daotan 
diha nato og atong dawaton ang kusog aron 
magbag-o aron makabarog kita diha sa bato 
sa pagtoo, makasulod sa espiritu og tibuok 
espiritu.
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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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A k o n g  n a i l h a n  a n g 
Manmin Central Church 

pinaagi ni Pastor Tawin sa Chai Prakan Manmin 
Church, Thailand. Enero 2014, nisugod ko og 
tambong sa pastor’s siminar sa sangang simbahan. 
Ang siminar himoon kada duha kabulan sa Chiang 
Rai Manmin Church. Nga gipangalagaran ni 
Pastor Jaewon Lee. Iyang gihatod ang mensahe 
nga nadawat ni Dr. Jaerock Lee, Senyor Pastor 
sa Manmin Central Church, pinaagi sa iyang dili 
masukod nga pag ampo og pag puasa.

Bag-o para nako. Wala pa ko maka 
du ngog og samang mensahe  apan 
makaingon ko nga espirituwal kini. Lipay 
kaayo kong nakat-on nga ang matag 
magtotoo maka sulod sa lainlaing puloy 
anan sa Langit pinasubay sa matag ang-
ang sa pagtoo og ang pinaka nindot mao 
ang New Jerusalem.

Mapasalamaton kaayo kong klarong 
nahibalo sa standard sa kaluwasan. Sa 
pagbaton sa Sabbath og paghatag sa 
ikapulo og ang pag ampo importante sad.

Kay nakadawat ko og grasya sa mga 
bililhong pulong sa kinabuhi, nibisita 
ko sa Manmin Central Church sa Korea 

niadtong Agosto 2015. Sa akong pagpamati sa 
sermon ni Dr. Lee diha sa santuwaryo, nihilak 
ko og napuno sa insperasyon sa Espiritu Santo. 
Dili nako makalimtan og akong hinumduman sa 
tibuok nakong kinabuhi. Niapil ko sa Manmin 
Summer Retreat. Akong na saksihan ang mga 
alindanaw nanugdon sa mga miyembro. Akong na 
eksperyensya ang kausaban sa panahon, og nakakita 
sa mga ilhanan, kahibulongan, og sa gamhanang 
lihok apil na sa Muan Sweet Water (Exodo 15:25). 

Tungod ini ang gugma sa Dios nibaha sa akong 
dughan. Naghinulsol ko nga wala mopasaylo sa 
uban. Ang gugma og pasalamat nipuno sa akong 
dughan.

Bal i k  sa  Thai land ,  akong g isu layan ang 
pagpakabuhi sa Pulong sa Dios. Ang resulta 
kahibulongan. Ang akong simbahan nidaghan ang 
miyembro og nangaayo sa ilang mga sakit pinaagi 
sa Muan Sweet Water.

Nitubo sila diha sa pagtoo og nahimo sad nga 
magtotoong sama sa lugas, 90% sa 
mga miyembro nagbaton sa Sabbath og 
naghatag sa ikapulo. Ang akong anak nga 
badlongon nausab og nitabang na nako 
sa ministry. Naayo sad ko sa diabetes og 
hemoroid pinaagi sa pag ampo sa panyo 
(Buhat 19:11-12).

Ang pinaka dakong grasya sa akong 
tibuok kinabuhi mao ang akong pagkaila 
ni Dr. Jaerock Lee, akong nasabtan ang 
kabubut-on sa Dios, og nahimong pastor 
nga mobuhat og motudlo sa Pulong. 
Hal leluya! Akong pasalamatan og 
himayaon ang Dios nga nanalangin nako 
aron akong makita ang dalan nga ako 
mahimong tinuod nga pastor.

Pastor Duseng Sombun, 55 anyos, Pongjjok Manmin Church, Thailand

“Si Dr. Jaerock Lee Maoy Pinaka Dakong Grasya Nako!”

 인류의 구세주로 

Magduka ko o mag cellphone panahon sa 
serbisyo, dili maminaw. Kon ma grasyahan 
ko magtinarong sa Kristohanong kinabuhi og 
mobalik ra sad dayon sa kalibotanhon.

Pag Hulyo 2016, akong na eksperyensya ang 
Dios. Grabi ang akong problema kay nagka 
sumpaki mi sa akong amiga. Nag ampo ko og na 
resulba ra dayon. Human nakatilaw ko sa tinuod 
nga kalipay og kalinaw nga wala pa nako mabati 
sa kalibotan. Nagsugod ko og ampo pag ayo. Pag 
Agosto, niadto ko sa Chuncheon sa gipuy-an sa 
akong mga kaliwat og nisugod pag tambong sa 
Chuncheon Manmin Church.

Naa koy herpis sukad pa elementarya og nag 
antos ini sa 12 na katuig. Kining hugawa wala 
gyod maayo, og naay panahon nga mobalik. 
Kat u lo o  kadu ha sa  usa kat u ig mobal ik 
ni, og mosunod ang abnormal int raocular 
pressure, kasakit og kahapdos. Motungha 
ang mga butl igbutl ig sa 
mata og bisan gani ang 
‘k e r a t o c o n j u n c t i v i t i s ’ 
m o d u n g a n  u s a b .  K o n 
a n g  k a g a w  m o a b o t  s a 
cent ral nervous system, 
possible kining mahimong 
‘encephal it is’.  Kon mokatag sa mismong 
‘eyeballs’, makabuta usab kini.

Oktobre 13, 2016, nag antos ko sa kakapoy 
tungod sa akong par t-t ime job, og maoy 
hinungdan nga ang akong mata na apektohan 
nasad sa maong kagaw. Pag una nahugno kaayo 
ko apan akong gibag-o ang akong hunahuna 
nga modawat sa kaayohan pinaagi sa pagtoo og 

maghimaya sa Dios tungod kay naayo nako sa 
daghang mga sintoma lakip na sa ubo og hilanat 
pinaagi sa pag ampo ni Dr. Lee para sa mga 
masakiton og sa panyo (Buhat 19:11-12).

Nagbutoybutoy ang akong mata, akong gisusi 
ang akong kaugalingon og naghinulsol. Namutang 
ko og Muan Sweet Water (Exodo 15:25) og 
nidawat sa pag ampo ni Senyor Pastor nga gi-

record sa telepono. Kining kagawa grabi kaayong 
mohatag og kadaot sa akong mata sulod lang 
sa tibuok adlaw. Apan ining higayona nihinay. 
Sa naandan moadto dayon ko sa hospital, apan 
karon wala ko moadto sa hospital og wala gani 
mamutang og ‘ointment’. Tungod kay nitoo ko 
sa gahom sa Makagagahum nga Dios, wala ko 
mabalaka. Naghalad ko og pasalamat nga pag 
ampo panahon sa Daniel Prayer Meeting.

Oktobre 16, na swertihan, ang Chuncheon 
Manmin Church naghimo sa handkerchief 
healing meeting. Akong nadawat ang pag ampo 
gamit ang panyo ni Pastor Dongheon Kim. Og 
akong nahunahuna ang akong kasaypanan og ang 
gugma sa Dios nisulod sa akong dughan. Buot 
Niya nga dili nako mag antos pa sa akong sakit og 
giayo ko Niya sa hingpit.

Human sa pag ampo ang akong mata niarang. 
Nag antos ko sa taas nga intraocular pressure 

og sakitan kaayo ko kung 
mamilok tungod sa mga 
butoybutoy. Apan ang akong 
mata komportabli na. Dali 
kaayong naayo, wala na 
manghubag og wala nay 
dugo nga ni lunop. Kompleto 

kong naayo sulod sa tulo kaadlaw human sa pag 
ampo. Halleluyah!

Ako karon nagtuman sa katungdanan nga 
gihatag sa Dios, miyembro ko sa ‘choir’, dance 
team og leder sa Young Adults Mission sa 
Chuncheon Manmin Church. Akong pasalamatan 
og himayaon ang Dios nga puno sa gugma og 
kamaayo.

“Naayo ko sa Herpes Simplex”

Sister Euijin Lee, 21 anyos, 
Chuncheon Manmin Church

Mga miyembro sa Pongjjok Manmin Church (Thailand) nabag-o pinaagi sa balaang 
ebanghelyo og naka eksperyensya sa daghang gamhanang lihok.


