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Ang ika-17 Anibersaryo sa Muan Sweet Water
Napuno sa Gugma og Gahom sa Dios

Milagro sa kaayohan, grasya nga
niputol sa mga pag antos
Espirituwal nga mata naabli.
Balangaw niporma diha sa
pughawng panganod.
Atong nakita ang walay
kinutubang himaya sa Langit,
Sa lihok sa gahom nga
gipakita sa atong Dios.
Kining maong tubig hinatag sa Dios,
dili ining kalibotana
Nihatag og kolor ining kalibotana
uban ang kanindot
sa kahayag sa Langit.
Atong nakita ang walay kinutubang
himaya sa Langit.
Kadtong nakabaton sa pagtoo
makadawat og mga panalangin.
Gikan sa Manmin Praise
Sweet Water of Power

Marso 1, 2017 alas 11 sa buntag ang ika-17
Anibersaryo sa Muan Sweet Water of Power
Thanksgiving Service og Celebration Performance
gihimo sa Muan Man min Chu rch sa Muan,
Jeon na m P rovi nce nga gi pastora n n i Rev.
Myeongsul Kim. Si Rev. Dr. Soojin Lee, Vice
Chairperson sa United Holiness Church of Jesus
Christ nihatod sa mensahing giulohan og “Glory to
God” basi sa Salmo 135:3-6. Daghang mga pastor
og mga miyembro sa Central Church og sangang
simbahan ang nanambong lakip na sa mga bisita
nga leder og group director sa Muangun og ang
mga taga didto nanambong sad sa anibersaryo.
Ang kasaysayan sa Muan Sweet Water balik
niadtong 2000. Ang Muan Manmin Church naa sa
isla nga konektado sa ilaya pinaagi sa reclamation
project. Ang mga tawo dili makakuha og tubig
mainom, ang ilang makuha tubig nga parat sa
dagat. Adto sila mokuha og tubig sa linaw 3km ang
gilay-on.
Si Pastor Kim og ang mga miyembro nagsugod
og ampo uban ang biblical record nga nahisulat sa
Exodus 15:25 nga nag ingon, “Unya nag ampo si
Moises sa Ginoo, og gipakitaan siya sa Ginoo og
kahoy. Giitsa niya ang kahoy ngadto sa tubig og
nawala ang kapait sa tubig…”
Og nihangyo sila ni Senyor Pastor Dr. Jaerock
Lee nga ampoan ang ilang tabay. Ang Dios nidawat
sa iyang pag ampo atol sa iyang pag ampo didto sa
bukid og giusab ang parat nga tubig ngadto sa tamis og mainom nga tubig. Kini mao ang Muan Sweet
Water.
Sulod sa 17 kat uig, daghang nangaayo sa
nagkalain laing sakit og ang kamatayon nga
mga tanom og mga hayop nabuhi, og daghang
tinguha sa dughan ang natuman (Kalabotang
Panghimatuud sa pahina 3-4).
A ng nahimutangan sa Muan Sweet Water
nahimong balaang lugar nga perming ginaduaw
sa mga tawo gikan sa lain laing nasod. Marso
2003, ang Muan Sweet Water Aquarium gihimo
sa Manmin Central Church aron magpamatuud sa
gahom sa Dios. Sa maong akwariyum nanag ubang
nabuhi ang seawater fish og fresh water fish. Sugod
sa pag abli ini, kini gibisitaan na sa minilyong mga
tawo.
Pag 2007 og 2010, ang kasiguraduhan og kaayo
sa Muan Sweet Water gi komper ma pinaagi
sa 7 ka klase sa pagsuta nga gihimo sa FDA
(Food ang Drug Administration sa U.S.). Ang
Resulta mipakita nga ang Muan Sweet Water
abunda sa mineral og naglakip sa tulo kapilo sa
calcium kompara sa iladong mga spring waters.
Pag 2013, ang Muan Sweet Water trademark gi
rehistro sa US Patent og Trademark Office. Atong
himayaon og pasalamatan ang Dios nga nihatag sa
kahibulongang grasya og mipakita sa gamhanang
lihok pinaagi sa Muan Sweet Water.
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Ang Paagi sa Kaluwasan Giandam
na Bisan sa Wala pa ang Tanan
Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee

“Ang kaluwasan makaplagan
lamang diha kaniya kay dinhi sa
kalibotan wala nay laing ngalan
nga gihatag sa Dios ngadto sa
katawhan nga maoy makaluwas
kanato” (Buhat 4:12).

●●●
Tingale makasugat ka og tawo nga
mahibulong nganong wala nay laing
ngalan nga gihatag aron kita maluwas
apan si Hesu Kristo lamang. Og naa say
tawo nga kritikal kaayo og hunahuna
mahitungod ani. Karon, atong tan-awon
ang mga rason nganong si Hesu Kristo
lang ang atong Manluluwas.
1. Ang Paagi sa Kaluwasan
Giandam na sa Wala pa ang Tanan
Kon dili maka eksperyensya sa
daotang palad og kasakit, ang tawo dili
makahatag og bili sa kalipay. Kon ang
tawo mag antos sa kagul-anan og sakit,
diha pa nga ilang masabtan ang balor sa
tinuod nga kalipay og kinasingkasing
mag pasalamat niini. Gibutang sa Dios
ang kahoy sa kaalam sa maayo og daotan
og nipahimangnu ni Adan nga dili
mokaon gikan niini aron usa kaadlaw
ang tawo makasabot sa angay niyang
masabtan. Si Adan gihatagan usab sa
Dios og kagawasan nga mo desisyon
sa iyang kaugalingon og sa kataposan
nisangpot nga iyang gisalikway ang sugo
sa Dios og mikaon gikan sa gidili nga
kahoy.
Ang pag obserbar sa proseso diin
ang mga tawo karon natumog sa sala
og daotan makatabang nato pagsabot
sa proseso diin ang daotan misulod ni
Adan. Pananglitan, ang bata nga perming
manghapak sa ubang bata dili ingon ana
sa una. Tinuod siya naay makasasalang
kinaugalian tungod sa original nga
sala sukad sa iyang pagkatawo. Iyang
napausbaw ang pagsigig panghapak
tungod kay ang bata nidawat sa proseso
sa pag paraktis pagbuhat sa daotan. Sa
pinasugdan ang bata naay tawong nakitan nga nanghapak sa uban, gisunod
og gibuhat sa bata kausa o kaduha, og

hangtod nga naanad na siyang magsigi
og panghapak sa ubang tawo.
Sa iyang kaugalingong kabubuton si Adan nikaon gikan sa gidili nga
kahoy human sa pagtintal sa bitin. Sa
pahimangnu sa Dios “mamatay ka
gayod,” ang espiritu ni Adan namatay.
Ang komyunikasyon ni Adan ngadto sa
Dios naputol og naulipon siya sa kaaway
nga demonyo.
Natuman ang giingon sa Roma
6:16 “Nasayran ninyo nga kon
matinumanon kamo nga magpaulipon
ni bisan kinsa, ulipon kamo niya. Kon
nagpaulipon kamo sa sala, ulipon kamo
sa sala og moresulta kini sa inyong
kamatayon. Kon magmatinumanon
kamo sa Dios, moresulta kini sa inyong
pagkamatarong.” Adtong higayona si
Adan mibulag sa awtoridad og himaya
nga gihatag diha niya isip siya ang
tigdumala sa tanang binuhat og gitunol
niya kini ngadto sa kaaway nga demonyo
(Genesis 1:28; Lukas 4:6).
Sugod ato, sa paglabay sa panahon,
ang dughan sa tawo nagka daotan.
Ang demonyo nagdala sa mga sakit,
kalisdanan, kalamidad, luha, kasakit og
kasub-anan ngadto sa tawo og misangpot
kini sa pagdala nila ngadto sa Impeyerno.
Apan ang probidensya sa Dios dili nga
ang tawo mosangpot sa Impeyerno apan
migiya nga sila maka eksperyensya sa
tugbang kalabotan dinhi sa kalibotan,
aron maugmad, og ma kwalipikadong
maka sulod sa Langit.
Kay ang Dios nahibalo nang daan nga
si Adan mokaon sa kahoy sa kaalam
sa maayo og daotan sa dihang Iyang gi
plano ang pag-ugmad sa tawo, Siya nag
andam sa paagi sa kaluwasan niadtong
mga makasasala og ang maong dalan
mao si Hesu Kristo. Apan gililong kini
sa Dios, hangtod moabot ang insaktong
higayon.
2. Ang Dalan sa Kaluwasan
sa Katawhan Og ang Balaod sa
Pagtubos sa Yuta
Unsaon man pagkaluwas sa tawong
makasasala? Gibuhat sa Dios og
gisapnay ang tanan pinaagi sa Iyang
gugma og hustisya. Gibuhat sa Dios ang
tanan pinaagi sa espirituwal nga balaod
og order, ang Iyang kapasayloan og
kaluwasan para sa makasasala gisapnay
usab sa Iyang hingpit nga hustisya.
Pinaagi sa espirituwal nga baload
nga nag ingon, “Ang bayad sa sala

kamatayon,” naay magbayad sa atong
sala puli natong mga makasasala aron
kita maluwas. Mao nga si Hesus, ang
Anak sa Dios, nahimong tawo, mianhi
sa kalibotan, og nagpakamatay sa krus
aron ang tanang tawo maluwas gikan
sa sala. Ang tawong wala motoo ini,
magsigi og pangutana, “Nganong
makadawat man ta sa kaluwasan kon
kita motoo ni Hesu Kristo?”
Apan ang Bibliya nag ingon nato
sa Buhat 4:12, “Ang kaluwasan
makaplagan lamang diha kaniya kay
dinhi sa kalibotan wala nay laing ngalan
nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan
nga maoy makaluwas kanato,” walay
lain gawas kang Hesus nga mahimong
Manluluwas og dili makadawat sa
kaluwasan kon dili modawat Niya isip
maoy iyang Manluluwas.
Nganong si Hesu Kristo raman gyod
ang atong Manluluwas? Tungod kini
sa espirituwal nga balaod. Ang tanang
katawhan paingon sa kamatayon
tungod sa sala ni Adan pinasubay sa
espirituwal nga balaod, “Ang Bayad sa
sala Kamatayon.” Sa dihang ang tanang
tawo naulipon sa kaaway nga demonyo
og satanas, ang espirituwal nga balaod
nga nag ingon “kon matinumanon kamo
nga magpaulipon ni bisan kinsa, ulipon
kamo niya” natuman.
Pinasubay sa probisyon sa
espirituwal nga balaod makadawat
ba og kapasayloan og kaluwasan ang
tawong makasasala? Atong makita ang
tubag ining pangutanaha sa “Balaod sa
Pagtubus sa Yuta” sa Bibliya.
Levitico 25:23-25 nag ingon,
“Kinahanglan dili ibaligya ang yuta sa
paagi nga kini mapanag-iya sa nakapalit
ini hangtod sa hangtod kay ako ang
tag-iya sa yuta…Busa sa tanang dapit
nga inyong gipuy-an, tugoti ninyo
nga malukat ang yuta. Kon ang imong
isigka-Israelita mahimong kabos og
mapugos siya sa pagbaligya sa iyang
bahin sa iyang kabtangan, ang labing
suod niyag paryente makahimo paglukat
niini.” Kining maong probisyon sa
balaod nahimo tungod sa transaksyon sa
yuta sa Israel og mahimong gamiton sa
tawo, nga inumol gikan sa yuta.
Ang Dios mibahin og miapod-apod sa
yuta sa Canaan pinasubay sa matag tribu
og pamilya sa Israel og kay ang yuta iya
man sa Dios, ang tawo dili makabaligya
ini hangtod sa hangtod. Kon ang tag-iya
sa yuta ma pobre pag-ayo og mapugos

Ang Pag-angkon sa Pagtuo
anan pinaagi lamang sa dugo ni Hesu Kristo.
1. “Manmin Central Church” nagatuo nga ang Bibliya mao ang gininhawang
4. “Manmin Central Church” nagatuo sa pagkabanhaw og pagkayab ni Hesu
pulong sa Diyos, perpekto og walay sipyat.
Kristo, sa Iyang ika duhang pagbalik, panahon sa kalipay og ang Lanigt nga
2. “Manmin Central Church” nagatuo sa panaghiusa’ng lihok sa Diyos nga
walay katapusan.
Trinidad: Diyos nga Balaang Amahan, Diyos nga Balaang Anak, og Diyos
5. Mga Miyembro sa “Manmin Central Church” ni angkon sa ilang pagtuo
nga Balaang Espiritu Santo.
diha sa “The Apostles’ Creed”, sila nagatuo sa unod sa mga pulong nahisulat niini.
3. “Manmin Central Church” nagatuo nga kita mapasaylo sa atong mga kasal“Ang Diyos mismo ang naghatag sa kinabuhi og ginhawa sa tawo og sa tanang butang” (Buhat 17:25).
“Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya kay dinhi sa kalibotan wala nay laing ngalan nga gihatag sa Diyos ngadto sa katawhan nga
maoy makaluwas kanato” (Buhat 4:12).

sa pagbaligya sa yuta ang labing duol
niyang kaliwat makapalit pagbalik og
iuli kini ngadto sa kanhi tag-iya. Ining
maong balaod sa pagtubos sa yuta
nahitisok ang dalan sa kaluwasan sa
mga tawong makasasala. Tungod kay
ang balaod sa pagbaligya og pagpalit og
balik sa yuta may direktang kalabotan
sa tawo nga diin hinimo gikan sa yuta.
Sa Genesis 3:19 ang Dios niingon
ni Adan. “Magpatulo ka sa imong
singot og maghago pag ayo una pa
mohatag kanimo og abot ang yuta
hangtod mobalik ka sa yuta nga imong
gigikanan. Hinimo ka gikan sa yuta
og sa yuta ka mopauli.” Sa Genesis
3:23 atong mabasa, “Busa gihinginlan
sa Ginoong Dios ang tawo gikan sa
tanaman sa Eden og gipaugmad sa yuta
nga iyang gigikanan.”
Ang balaod sa paglukat sa yuta naay
direktang kalabotan diin ang tawo,
nga gikan sa yuta, mitunol ngadto
sa kamot sa kaaway nga demonyo,
mahimong mahibalik sa Dios. Sama
nga ang yuta iya sa Dios, naa Siya’y
kapaigoan sa awtoridad ni Adan, nga sa
tinuod siya man ang tag-iya, og dili kini
“permanenting mabaligya.”
Naay balaod nga gikasabotan ang
Dios og kaaway nga demonyo sa
panahon nga nakasala si Adan og
gitunol kini ngadto sa kaaway. Mao nga,
bisan pag naulipon siya og nabuwag sa
tanan niyang awtoridad, ang pagkuha
sa matag usa nga makatuman sa balaod
sa pagtubus sa yuta, ang kaaway nga
demonyo mapugos sa pagbalik kon unsa
katong “gitunol” diha kaniya.
Ang Dios nahibalo nang daan nga si
Adan mokaon gikan sa kahoy sa kaalam
sa maayo og daotan, Siya nag andam sa
Manluluwas nga makatuman sa tanang
probisyon sa balaod sa pagtubus sa yuta,
og ang maong Manluluwas walay lain si
Hesu Kristo. Sumpayan pa kini sa sunod
nga isyu sa Manmin News.
Mahal nga kaigsoonan diha ni Kristo,
ang Dios niandam ni Hesu Kristo og
nitago sa maong misteryo bisan sa wala
pa ang tanan. Pag abot sa higayon, si
Hesus nianhi sa kalibotan isip tawo
og nituman sa Iyang katungdanan isip
Manluluwas. Ako mag ampo sa ngalan
sa Ginoo nga ikaw motoo ni Hesu Kristo
nga maoy imong Manluluwas, mopakita
sa imong pagtoo Niya, og makaangkon
sa kaluwasan.
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“Naayo ko sa Dili Matino
nga Paralytic Strabismus!”
Si Decono Min Seong, 48 anyos, Parokya 19, Manmin Central Chruch

Maaanyyag nga
Panggassaw
w-oonon saa
Ginnooo kay…

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Inosente sila sama sa pati og
maghunahuna og motuman
sa tanan uban sa kamaayo.
Makinaadmanon sila og alisto
sama sa bitin sa paghatag
og kahumot ni Kristo.
Ang ilang kasingkasing
maanyag og elegante sama
sa sida.
Dayag sila og nawong
og himsog,
apan mahibalong mauwaw.

Sayo sa Disyembre 2016, ang akong mata nagpakabuhi sa Pulong. Ako ning gibasolan
lapoy kaayo samtang nag maneho ko. Sunod og akong gi-sprayhan ang akong mata sa Muan
adlaw, ang mga butang sa akong panan-aw nanag Sweet Water. Naglaom gyod ko nga maayo.
sapawsapaw. Grabi kaayo ang sintoma nga naay
Disyembre 16, human sa Friday All-Night
ubang butang nga dili na nako mabuhat.
Service, duol nako sa Senyor Pastor. Nahatagan
Niadto ko sa “ophthalmic clinic” og gihiling ko og pagtoo nga kon iyang madaklit og hikap
nga naay dili matinong paralytic strabismus. ang akong mata ako maayo. Akong gigunitan
Niadto ko og laing klinik,
a n g iy a n g k a m o t og
apan pareho ang giingon.
gipahi kap sa akong
Naghimo silag suwat aron
m a t a . Ni i n g o n s i y a ,
pa adtoon ko sa d a kong
“Moabot unta ang
hospital.
kahayag.”
Grabi ang akong kalibat
Og a ng a kong t uo
nga ang antepara dili
nga mat a na nor mal.
na ma kat aba ng na ko.
Apan ang akong wala
A ko n l a n g g i t a b o n a n
nga mata duha gihapon
ang akong usa ka mata.
ang panan-aw. Nagsusi
Naglisod g yod ko og
nasad ko sa butang nga
ma neho. A ng t a na ng
wala nako ma hinulsoli
Enero 26, uban sa iyang asawa, si Decono Min Seong
butang hanap og dili nako
og nag hinulsol.
nagpamatuud ni Senyor Pastor sa iyang kaayohan.
kahibalo sa nahimutangan
Disyembre 25, akong
gani akong nabanga ang paril sa among balay gidawat ang pag ampo ni Senyor Pastor aron ma
og nagpaayo sa akong sakyanan. Bisan manaog kompletong maayo. Og ang akong wala nga mata
ko sa among hagdanan, nabalaka kaayo kong nagka arang-arang. Enero 2017 ang akong duha
mahulog.
ka mata normal na gyod.
Nagsugod ko og ampo kon ngano man kaha
Dugang pa, dili nako ‘farsightedness’ og ang
nga niabot man ni nako. Abi nako og OK ra akong panan-aw maayo na. Akong pasalamatan
ang motan-aw og TV og salida. Wala sad ko og himayaon ang Dios nga niayo nako.

Dili sila bagis apan malipayon,
dasig, og maayo.

“Akong Napulo ka buwan
nga Apo Nakalamoy og screw,
Apan na Protektahan”

Malumo sila og mapaubsanon,
og dili daling masuko.
Mopakita sila og saktong
pamatasan og dili magbinastos.

Deconesa Kabyeon Park, 59 anyos, Parokya 28, Manmin Central Church

Ang ilang mata dayag og silaw.

Enero 23, 2017 ako ang nag atiman sa akong apo. Ako ra siyang gibiyaan
og kadiyot kaayo. Pagbalik nako akong nakita nga ang screw bolt sa
gunitanan sa tukador nawala na. Iya to giduwaan. Ang bolt 1.5cm ang
gitas-on, ako dayong gipangita kay dilikado kaayo kon nalamoy sa
akong apo.
Bisan giunsa nako pag pangita wala gyod nako makit-i. Normal ra
siya nga nagduwa apan ako dayong gipainom sa Muan Sweet Water og
akong gidawat ang pag ampo ni Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee sa mga
masakiton, diha sa GCN. Human, ako siyang gi obserbaran uban sa
maampoong dughan, normal ra gyod siya sama sa naandan.
Enero 26, human sa tulo kaadlaw, akong gidawat
ang pag ampo ni Senor Pastor para sa akong apo
pag adto nako sa ila aron mobati niya sa Lunar
New Year’s holiday. Pag gawas nako sa ilang balay
ang akong anak nanawag og niingon nga iyang
nakit-an ang screw sa tai sa akong apo. Apan
walay problem ang bata sulod sa tulo ka adlaw.
Akong pasalamatan ang Dios sa gugma nga ni
protekta niya.

Limpyo ang ilang gisul-ob,
elegante og ambungan,
apan dili usikan.
Sila ligdong, masangputon,
og maayog batasan.
Dili sila mamakak, motubag
tubag, o mamutang butang.

Kinutlo gikan sa sermon ni Dr. Jaerock Lee
‘Requirements of Brides’

Mga Sangay ng Ministeryo ng Manmin sa Pilipinas
Manila Manmin Holiness
Church

Bataan Manmin Holiness Isabela Manmin Holiness Cavite Manmin Holiness
Church
Church
Church

Imus Manmin Holiness
Church

Cebu Manmin Holiness
Church

Davao Manmin Holiness
Church

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

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

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

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

301 Ilang Ilang St. Flores
Village, Bangkal, Davao City,
Pilipinas
Pastor Kathryn Kim
0908-635-2714

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

5 Lot 33 Bk 1, Canutuhan (tenant),
Santiago Gen.Trias, Cavite, Pilipinas
Pastor Sharon Cho
046-850-3193 /
0916-674-3903 /
0905-319-8191
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““Nahimo Kong Dakong Nagmahal sa Muan Sweet
Water Human nga Naayo sa Daghang Sakit”
Sister Maya Devi, Delhi Manmin Church, India

Mayo 2016, ang akong tuong kumagko katol
nga samang gipaakan og lamok. Gisige nako og kalot nagnana og
nagdugo. Sa k it ka ayo. I n i ng
higayona init kaayo, 50 Celsius
diri sa India. Sige pod ang brownout, og dili makagamit og ‘aircon’
o ‘electric fan’. Kini hinungdan sa
sakit sa panit nga mo grabi.
Hasta akong abaga nihubag
og sakit kaayo. Dili halos nako
m a l i hok a ng a kong t uo nga
kamot. Nanambal ko og niinom
og ‘painkillers’ apan ni grabi
hinuon.
Ni desisyon ko nga modawat sa kaayohan gikan sa Dios og
nihunong og inom sa mga tambal. Akong gi sprayhan og Muan
Sweet Water. Nidawat ko sa pag ampo ni Senyor Pastor Dr. Jaerock

“Pinaagi sa Muan Sweet Water,
Naayo Ko sa Uterine Cancer og
Degenerative Arthritis”

Lee nga gi record sa akong cell phone. Unya kahibulongan kaayo.
Ang samad nga murag dili na maayo, naayo dayon og ang kasakit
og pag panghuboy nawala. Sinugdanan sa Hunyo kompleto na ning
naayo.
Ang akong bana, Brother Sunil Kumar, naayo sa stomach disorder,
og wala na siya damaga matag gabii nga naka disturbo kaayo niya.
Sa iyang pagbalaan sa Adlaw sa Ginoo, nakadawat siyag dakong
grasya penansyal. Sa malipayong
dughan tungod sa grasya sa Dios,
malipayon ming nag boluntaryo sa
simbahan. Ang Muan Sweet Water
akong tambal sa tibuok panimalay!
Ang akong tibuok pamilya himsog
wala gani bisan gamay’ng hilanat
o ubo.
Akong pasalamatan og himayaon ang Dios sa gugma. Pasalamatan
sad nako si Senyor Pastor nga mo ampo namo.

“Naayo ang Akong Paso
pinaagi sa ARS Prayer
og sa Muan Sweet Water”

Deconesa Youngja Park,
52 anyos, Chinese Parish 1, Manmin Central Church

Sister Eunhye Oh, 12 anyos, Gumi Manmin Church

Didto pa ko sa China ang akong inahan og igsoon,
nga nag tambong sa Man min Cent ral Chu rch,
nagsige og ebanghelyo nako. Pag 2011, nagpa
rehistro ko sa simbahan online. Lisod makakuha og
Muan Sweet Water sa China. Sa dihang namutang
ko og gamay nga tubig nahabilin diha sa baso,
naduha ang akong tabontabon! Nahibulong og
nalipay kaayo ko.
Marso 2012, nagdugo ko. Giingnan ko sa taga
hospital nga naa koy kataposang ‘stage sa uterine
cancer’. Ang doktor ni sugyot nga kuhaon ang akong
‘uterus’. Ang akong inahan nahibalo ini og naghalad
og pag ampo og pagpuasa. Og nangayo sa pag ampo
ni Senyor Pastor. Iya ko giampoan diha sa altar og
nidawat sa pag ampo pinaagi sa GCN, naayo ko sa
‘uterine cancer’.
Septembre 2013, nibalhin ko sa Korea. Sa akong
pagsugod sa K r istohanong k inabu hi din hi sa
Manmin Central Church, naayo ko sa degenerative arthritis nga naghasol
nako sulod sa 20 katuig. Akong pasalamatan ang Dios nga nitanom og pagtoo
diri nako aron ako makaangkon og dobleng tabontabon pinaagi sa Muan
Sweet Water.

Abril 27, 2016, nag init ko og tubig para sa akong
nodols. Pagbubo nako sa tubig sa tasa, nasayop og
nabubo sa akong bitiis. Init kaayo apan nidawat dayon
ko sa pag ampo ni Dr. Jaerock Lee nga gi-record sa
Automated Response System (+822830-5320). Kapito nako gidawat ang
pag ampo og ang kainit nawala.
Ang napaso akong gi-sprayhan og
Muan Sweet Water sa tibuok adlaw og nidawat sa pag ampo
sa panyo sa Pastor nga nangalagad sa Gumi Manmin Church
pagka gabii (Buhat 19-11-12). Sunod adlaw, namutoy apan
wala nay sakit kay nagsigi ko padayon og spray sa Muan
Sweet Water og nidawat sa pag ampo ni Senyor Pastor. Naka
praktis na gani ko og ‘sprinting’. Nakadaog ko sa 100m
sprint match og sa relay race sa Sports Day sa eskwelahan
pag sunod adlaw.
Pag Abril 30, nitambong ko sa Fullness of the Holy Spirit
Prayer Meeting nga gipangunahan ni Rev. Heesu Lee, ang
Manmin World Guidance Pastor sa Woolsan Manmin Church. Human
pagdawat sa pag ampo sa panyo, naayo dayon. Sa tulo ka simana, nangahulog
ang kugan og kompletong naayo. Akong pasalamatan ang Ginoo nga hingpit
niayo nako, wala na gani bisan uwat.

“Na Doble ang akong Tabontabon human nga
Namutang og Muan Sweet Water”

Senyor Deconesa
Seonsuk Choi, 46 anyos

Elder Youngjun Park,
60 anyos

Deconesa Eunkyung
Park, 45 anyos

