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Pag 6 p.m (local time) Mayo 20, 2017, ang Crystal 
Forum nihimo sa Crystal Music Festival 2017 sa Kibbutz 
Shefayim Hall, Kibbutz Hotel sa Israel. Ang maong 
kalihokan malampuson nga gibanabanang gitambongan 
sa 900 ka mga tawo. Puno sa daghang messianic Jews 
nga nagpuyo sa Israel, naa pay laing tawo gikan sa 
Korea, Russia, Ukraine, Philippines, Africa og Latvia 
nanambong.

Pastor Daniel Mazhashi niabli sa kasaulogan sa iyang 
mensahe. Ang mga tigpasundayag sa King of Glory 
Church sa Haifa, Manmin Central Church sa Seoul, ang 
Spirit of Life Church sa Nazareth, og Sound of Victory 
Chorus sa Ukraine og Chorus gikan sa Africa nagdayeg 
sa Ginoo (Litrato 1-5). Diha say solowista sa Israel nga 
nidayeg sa Ginoo pinaagi sa kanta.

❖

Ang Praise leder nga si Rose Han, Vice Chairperson 
sa Performing Arts, og ang Glory Worship Dance Team 
nipasundayag sa pag abli og pagtapos ni suma kini sa 
30 minutos, og nakalipay kaayo sa mga nanan-aw og 
gipasigarbo pa gani nila kini. Ang Glory Worship Dance 
Team nipasundayag sa Korean traditional fan dance og 
sayaw sa Israeli traditional songs. Si Praise Leder Rose 
Han ni kanta og Hebrew og Russian og maoy ni dala 
sa tibuok panagdayeg. Ang iyang pagdayeg ni nidasig 
og nibag-o sa ilang mga dughan. Nakig ‘duet’ sad siya 
sa Manmin Praise “Castle of the Shepherd” sa Russian 
uban ni Pastor Dmitry Petrovsky, ang iladong gospel 
singer sa Israel nga maoy labaw’ng naka pa tandog sa 
ilang emosyon (Litrato 6).

Sa iyang ma abiabihong mensahe, si Elder Johnny 
Kim, Director sa GCN nihatod sa gugma sa Senyor 
Pastor Dr. Jaerock Lee sa pag ingon nga si Dr. Lee 
perming nag ampo sa Israel. 

D u g a n g  p a ,  d a g h a ng  t awo  n a k a a p i l  s a  m a o n g 
kalihokan pinaagi sa aktuwal nga pagpanibya sa TBN 
Russia ,  CNTL TV, TBN Balt ia ,  CMTN, Invictor y, 
YouTube,  og Facebook.  A ng mga t awo sa Russia , 
Kazakhstan, Moldova, U.K., Switzerland, Ukraine, 
Eston ia ,  og Lat v ia  nanan-aw sa  maong pagsibya . 
Nagpadala sila og mga panghimatuud nga sila nakadawat 
og daghang grasya sa maong kalihokan (Litrato 7-9).

❖

Ang Crystal Forum nga maoy nagdala sa kalihokan, 
usa ka asosasyon sa mga Israeli’ng Pastor. Espiirituwal 
silang nadasig sa dihang si Dr. Lee naghimo sa iyang 
Israeli ministry sa tanang suok o lugar sa Israel sulod 
sa tulo katuig sugod adtong 2007. Ang mga pastor 
boluntar yong n i organisar sa maong asosasyon og 
naghimo og mga siminar sa mga pastor og Handkerchief 
Healing Meet ings (Buhat 19:11-12), Young Adults’ 
Camp, og siminar sa mga Married Couples (Litrato 10-
11).
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“Crystal Music Festival 2017”
Aktuwal nga Gisibya sa Tibuok Kalibotan via Satellites
Mga Tigpasundayag sa Manmin Nakadawat sa Masinagong Pagtan-aw



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” (10)2

Sa wala pa ang tanan, gi plano na sa 
Dios ang pag ugmad sa tawo og Iyang 
giandam ang dalan aron ang tanang 
katawhan sa kalibotan makaangkon 
sa kaluwasan. Og kini Iyang gililong 
hangtod pag abot sa saktong panahon.
Og unya unsa man ang misteryo sa 
kaluwasan nga gitago sa Dios bisan sa 
wala pa ang tanan?

1. Ang dalan sa kaluwasan sa 
katawhan daan nang gi plano

Human nga si Adan og Eba natintal 
sa bitin og gitunglo tungod sa ilang 
pagkaon si gidili nga bunga, ang 
Dios ni propisiya sa kaluwasan sa 
katawhan. Sa Genesis 3:15 Siya 
niingon, “Himoon kong magkaaway 
ikaw og ang babaye; og mahimong 
kaaway ang imong kaliwat og ang 
iyang kaliwat. Dugmokon niya ang 
imong ulo og paakon mo usab ang 
iyang tikod.”

Sa espirituwal nga pagkasulti, “ang 
babaye” nagpasabot sa Israel samtang 
ang “iyang kaliwat” nagsimbolo ni 
Hesu Kristo nga moabot gikan sa 
katawhan sa Israel (Gipadayag 12:5). 
Ang Dios ni propisiya sa pagsakit ni 
Hesu Kristo, nga kinsa gikan sa nasod 
sa Israel, ang paglumpag sa awtoridad 
sa kaaway, og ang pagkuha sa tanang 
katawhan. Kay si satanas nahibalo 
man ani, permi siyang abtik nga 
nagbantay sa pag abot sa Manluluwas.

Og si Hesus natawo sa siyudad sa 
Betlehem lugar sa Israel sa miaging 
2000 na katuig og ang kaaway nga 
satanas nagsulay sa pag patay niya 
pinaagi sa paghulhog og daotan 
ngadto kang King Herod nga maoy 
naghari niadtong panahona sa Israel. 
Ang anghel  sa  Ginoo mipaki ta 

kang Jose diha sa damgo og si Jose 
mi eskapo ngadto sa Ehipto uban 
ni Hesus. Si satanas mipadayon sa 
pagpapatay kang Hesus sa daghang 
higayon pinaagi sa pag awhag sa 
mga Pariseo og mga pari apan Siya 
gibantayan sa Dios. 

Pag-abot sa gitakdang higayon 
sa Dios, si Hesus gidakop sa mga 
daotan og namatay sa makalilisang 
nga kamatayon sa krus. Abi ni satanas 
og ang tanan na resulbar pinaagi sa 
kamatayon ni Hesus, apan dinhi anaa 
ang misteryo sa Dios. Pinaagi sa 
pagpatay sa walay sala nga Hesus, ang 
kaaway mao hinoon ang nahimong 
katumanan sa probidensya sa Dios.

2 .  S i  Hesus  g i l ansang  og 
nabanhaw

Subay sa espirituwal nga balaod 
nga makita diha sa Roma 6:23 “Kay 
ang bayad sa pagpakasala mao ang 
kamatayon,” ang silot sa kamatayon 
alang lamang sa makasasala. Mao nga, 
ang kaaway nga demonyo mipatay 
man ni Hesus, misangpot hinoon siya 
sa pagsupak sa balaod sa espirituwal 
nga gingharian og tungod sa iyang 
pagsupak, ang demonyo kinahanglan 
mobulag sa iyang awtoridad-awtoridad 
sa pag mando sa katawhan og pagdala 
nila ngadto sa kamatayon.

Bisan pa og si Hesus namatay sa 
krus, Iyang nabuntog ang kamatayon 
og nabanhaw tungod kay Siya walay 
sala. Mao nga, kinsa katong motoo 
sa Ginoo, kinsa namatay sa krus 
og nabanhaw, makalingkawas sa 
awtoridad sa kamatayon nga gihuptan 
ni satanas og mahimong makasulod 
sa langit (Roma 5:18-19). Dugang 
pa, ang Pulong sa Dios “dugmokon 
niya ang imong ulo” (Genesis 3:15) – 
natuman. 

Kon nahibalo pa ang demonyo sa 
probidensya sa krus, dili unta niya 
ipadakop og ipapatay si Hesus (1 
Corinto 2:8-9). Kay si Hesus usa 
diha sa Dios, nahibalo sa maong 
probidensya, nagpakamatay Siya sa 
krus ubos sa pagkamasinugtanon sa 
kabubut-on sa Dios og natuman ang 
probidensya sa kaluwasan. 

Ang  Roma  10 :10  nag  ingon , 
“Gihimo kitang matarong sa Dios kay 

nagtoo man kita sa kinasingkasing 
gayod og naluwas kita kay gipahayag 
man nato kini,” kinsa katong mahiusa 
diha sa Ginoo pinaagi sa pagtoo 
makadawat sa kaluwasan pinaagi sa 
grasya sa Dios.

3 .  A t o n g  m a d a w a t  a n g 
kaluwasan kon kita motoo og 
maghisama ni Hesu Kristo

Unsa may pasabot, “kita maghisama 
diha sa Ginoo pinaagi sa pagtoo”? Sa 
Juan 6:56 si Hesus niingon nato, “Ang 
mokaon sa akong unod og moinom sa 
akong dugo magpabilin dinhi kanako 
og ako diha kaniya.” Ang pagkaon sa 
unod og pag inom sa dugo sa Anak sa 
Tawo nagpasabot sa atong paghimo og 
pan sa Iyang Pulong, pagpakabuhi ini, 
og pagpakita sa kamatuuran sa atong 
pagtoo. Kita nagpabilin diha sa Ginoo 
og Siya anaa kanato. 

Tinuod dili sayon pagtuman og 
pagpakabuhi sa Pulong nga mao ang 
matuud human sa atong pagdawat 
sa Ginoo. Apan kon kinasingkasing 
maningkamot sa pagsunod sa Pulong 
sa Dios, ilhon sa Dios ang maong 
buhat sa pagtoo. Ang paghimog pan sa 
Pulong sa Dios og pagsunod sa atong 
Ginoo maoy dalan aron kita mahiusa 
diha sa Ginoo pinaagi sa pagtoo.

1 Juan 1:7 nag ingon, “Apan 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 natong 
kasal-anan.” Kon magsunod kita sa 
Pulong sa Dios “ang Kahayag” ang 
dugo ni Hesus mo limpyo sa atong 
tanang sala. Dugang pa, makahimo 
kita sa pagpakig-ambit sa himaya sa 
pagkabanhaw og magpakabuhing 
bulahan sa eternal nga gingharian sa 
langit.

4. Mahimo kitang tinuod nga 
anak sa Dios kon kita magsubay 
sa Kahayag human sa pagkatawo 
pag usab 

Sa Gipadayag 3:20, ang Ginoo 
niingon nato, “Nagtindog ako sa 
pulthan og nagtuktok. Kon may 
makadungog sa akong tingog og 
moabli sa pultahan, mosulod ako sa 
iyang balay og makigsalo kaniya og 

mokaon siya uban kanako.” Kinsa 
katong moabli sa pultahan sa iyang 
dughan og modawat sa Ginoo, ang 
atong Ginoo nisaad nga mopasaylo 
niya og dili Siya mobiya. 

Ang pag abli sa pultahan sa atong 
dughan nagkinahanglan sa pag abli 
sa pultahan sa atong hunahuna. Kon 
maminaw sa mensahe sa Dios, dili 
nato ipasulabi ang atong kaugalingong 
hunahuna og kaalam apan dawaton 
ang Iyang Pulong. Og dinhi nga ang 
Espiritu Santo nga misulod sa atong 
dughan mohatag nato og kusog aron 
mabuhi sa tinood nga pagtoo og sa 
Iyang Pulong.

Mao kini ang atong pagkatawo pag 
usab sa tubig og sa Espiritu Santo, og 
kinsa katong natawo pag-usab ining 
paagiha anak sa Dios diin ang ngalan 
mahisulat sa Libro sa Kinabuhi sa 
langit, diin atua ang iyang puloy-anan. 
Sa sama nga naay mga regulasyon 
ining kalibotanang angay sundon, naa 
say langitnong balaod, nga makita sa 
Pulong sa Dios nga atong Amahan. 
Kon kita magsubay sa kahayag, dili ta 
ma sugyotan sa kaaway nga satanas. 
Hinoon, hangod nga kita makaabot sa 
langit, kita ubos sa proteksyon sa Dios 
og sa Iyang nagbaha nga grasya.

Mahal nga kaigsoonan diha ni 
Kristo, mabasa sa Buhat 16:31, “Saligi 
ang Ginoong Hesus, og maluwas ka 
lakip ang imong panimalay.” Ang 
Dios sa gugma nag andam ni Hesus 
Kristo aron ang tanang katawhan 
makabaton sa kaluwasan pinaagi sa 
pagtoo.

Gi l i l ong  k in i  s a  Dios ,  og  sa 
gitakdang panahon, ang Ginoo mi 
abli sa dalan alang sa kaluwasan sa 
katawhan pinaagi sa pagsunod nga 
Siya bitayon sa krus uban sa Iyang 
gugma. Gibuhat kini sa Dios kay aron 
kinsa kadtong motoo ni Hesu Kristo 
makadawat sa Espiritu Santo og sa 
kaluwasan og sa pagkabanhaw, og 
maglipay sa dayon ngadto sa Langit.

Ako mag ampo sa ngalan sa Ginoo 
nga kining maong gugma sa Dios 
imong mabati, makatuman sa matinud-
anong dughan sa tibuok kasiguraduhan 
sa pagtoo, og makasulod sa Langit nga 
walay kataposan isip anak sa Dios. 

Ang Tinagong Kaalam
nga Giandam na sa Dios
sa Wala pa ang Tanan

“Ang kaalam nga akong gitudlo 
mao ang tinagong kaalam sa 

Dios nga Iyang gililong sa tawo, 
apan gipili niya alang sa atong 

himaya, bisan sa wala pa himoa 
ang kalibotan” (1 Corinto 2:7).

Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee

●●●
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“Nakakita kog Kusgan nga Anghel 
nga ni Protekta Nako sa Aksidente”

Deconesa Jihyun Ha, 43 anyos, 
Changwon Manmin Church

“Nakadawat ko og Ganti og 
Nakadawat og Promosyon”

Deconesa Seondeok 
Yang, 52 anyos, Parish 12, 
Manmin Central Church

Ni gradwar ko sa Depar tment of Nursing 
Science og nisulod sa general hospital pag 
1997. Nagsulay ko pagpakita sa kahumot ni 
Kristo pinasubay sa pagpanudlo ni Senyor 
Pastor Dr. Jaerock Lee.

Akong gisulayan ang pag konsederar sa 
benepisyo sa mga kauban sa trabaho og sa 
among dako, og niatiman sa mga pasyente 
samang akong pamilya. Nagsulay ko og hatag 
og kalinaw og nag minaayo sa mga pamilya 
sa mga pasyente. Dali ra kaayong nangaayo 
ang pasyente og daghan ang gusto mo trabaho 
sa kwarto diin naa ko ma-assign. Nahimo kong maayong ehemplo sa 
hospital. 

Disyembre 30, 2016, akong nadawat ang Board Chairman Award nga 
ihatag sa trabahanteng nakahimo og dakong kontribusyon sa hospital 
inig tapos sa tuig, og pag Enero 6,2017, na promote ko gikan sa Grade 
5 ngadto sa Grade 4 isip maoy section chief. Gani ang hospital hinay 
mohatag og turn-over rate sa mga nurses tungod kay gipakaingon 
mi nga civil-servants mao nga naay daghang tawong naghuwat og 
promosyon. Ang hospital gamay ra pod og tawong i-promote tungod sa 
mga pamaagi. Apan human sa akong paghalad sa New Year’s Service sa 
Seoul og sa pag lamano ni Senyor Pastor uban ang pagtoo, kining mga 
balita sa grasya akong nadungog. Lipay kaayo ko.

Samtang mapasalamaton ko, nabalaka sad ko sa laing bahin. Tungod 
kay ang polisiya sa ward nga ako ang nagdala nausab 
og kinahanglan ko mo trabaho og tulo ka shiftings’ 
sugod Pebrero 1. Nisalig lang gyod ko sa Dios 
og naghunahuna sa Iyang kaayo, og pinaagi 
sa pag ampo ni Senyor Pastor, pag Enero 23 
gibalhin ko og dili na mo trabaho pa og tulo 
ka shifting’s. Halleluyah!

“Nakalingkawas 
ko sa ‘Prostatism”’

Brother Melchor Reyes, 74 anyos, 
Manila Manmin Church, Philippines

Pag 2007, kapito o katulo ko magsige og balik 
sa banyo sa gabii.  Inubanan sa grabing kasakit , 
nga mahadlok nalang ko mag banyo. Pag 2008 gi 
operahan ko para sa ‘prostatism’ apan pag 2016 ang 
kasakit nibalik. Ang doktor niingon nga kinahanglan 
ko og ‘protate specific antigen’ (PSA) – test matag 
3  k a  b u l a n  a r o n  m a 
p u g n g a n  k i n i  s a 
pagtubo.

A g o s t o  2 016 ,  a n g 
r e s u l t a  s a  t e s t  k a y 
6(ng/mL) samtang ang 
n o r m a l  k a y  3 - 4 (n g /
mL). Pag Disyembre, 
n isaka  pa  gan i  n i  sa 
20(ng /mL).  Giingnan 
nako nga kon maabot 
a n g  P S A  o g  2 0 
pwe de  n i ng  m a h i mo 
og  ‘p r o t a t e  c a n s e r ’. 
Nabalaka kaayo ko. 

Marso 19, 2017, adlaw sa dili pa ang ika-3 test. 
Akong gisultian si Pastor Timothy Eum sa among 
simbahan mah it u ngod sa  akong kond isyon ,  og 
matinguhaong nidawat sa pag ampo gamit ang panyo 
nga inampoan ni Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee 
(Buhat 19:11-12). Ako sad gibasolan ang akong mga 
sala og mga daotang binuhatan og naghunahuna nga 
magbuhat sa matinud-anong Kristohanong kinabuhi.

Pagka ugma, dili nako sakitan nga mangihi. Ang 
test nipakita nga ang numero sa PSA 2 nalang, nag 
pasabot nga normal. Halleluyah!

Mayo 6, 2017, mga 7:30 pm. 
Sabado. Padong ko uli sa balay. 
Naglakaw ko sa sidewalk sunod 
sa two-lane road. Sa kalit lang, 
a ng  t r uck  n id aga n  laba ng  sa 
ce nt e r l i ne  pa i ngon  na ko.  Na 
surpresa kaayo ko. Sa dihang duol 
na kaayo nako akong gituktuk ang 
truck og ni syagit. Apan murag 
wala gyod makadungog nako ang 
nag maneho.

N a i g o  g y o d  k o  s a  t r u c k 
o g  n a l a b a y  s a  d a l a n .  D i h a 
in ing puntoha nakakita ko og 
kahibulongan. Ang kusgan nga 
anghel taas lang og gamay sa 
t ruck nipataas sa iyang kamot 
aron pugngan ang truck. Sa iyang 
likod dihay pako nga gipilo. Ang 
anghel n it abon nako og sihag 
nga kur tina. Akong nabati ang 
proteksyon.

Gisakay ko sa pat rol  car  og 
gidalig dala sa ambulansya ngadto 
sa hospital. Apan wala ko maunsa. 
Daghan nako og nadungog nga 
mga test imonya sa simbahan, 
apan nakahatag nako og dakong 
pag too nga nakak it a  og naka 
eksperyensya sa espirituwal nga 
kalibotan. Akong pasalamatan 
og h imayaon ang Dios nga n i 
protekta nako pinaagi sa anghel.
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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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Sa milabay’ng pito katuig, gihiling 
ko nga naay bukol sa mat r is og 
obaryo apan pinaagi sa pag-ampo 
ni Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee, 
nawala ang bukol!

Human pagka minyo nako Enero 
2017,  n a k a du ngog  ko  nga  a ng 
tawong naay kagikan sa pamilyang 
sakit sa matris og obaryo o bukol 
ini, kuli nga maka anak. Kataposan 
sa Pebrero niadto ko og ob/gyne 
a r o n  m a g p a  t a n - a w  s a  a ko n g 
pagmabdos. Ako siyang giingnan 
nga sa milabay’ng pito katuig naa 
koy mayoma nga 5.9cm og mga 
bukol ini hasta sa akong obaryo 
naay 3cm nga bukol.

Niingon siya, “Bisan pag 4cm 
uterine myoma dako na kaayo na. 
Og lisod nga mo mabdos pa ka, og 
bisan pag wala nani magtubo dili ni 
basta nga mawala nalang, naa gyod 
ang uwat ani magpabilin. Paduol 
kay atong tan-awon.” Human sa 
test niingon siya, “Wala may agi 
sa bukol diha sa imong matris og 
obaryo. Limpyo kaayo. Naa gyod 
kay bukol?”

Akong nahunahuna nga hingpit 
k o n g  g i a y o  s a  D i o s .  A k o n g 
pasalamatan ang Dios og sa makausa 
pa akong nabati ang dakong gahom 
sa magbalantay.

S a  i k a -11  s i m a n a  s a  a k o n g 
pagmabdos, Abril 7, una nakong 
pagpahiling sa congenital-anomaly 
pa ra sa  bat a .  A ng una “nuchal 
t ranslucency scan.” Kon ang NT 
2.5 – 3mm, ang bata gi konsiderar 
nga normal. Kung sobra sa 3mm, 
dako ang posibil idad sa “Down 
Syndrome.” Ang scan sa akong anak 
nagpakita sa 4.12mm kini mas baga 
kaysa normal nga mga bata.

Ang akong doktor nagduda sa 
‘ch romosomal abnor mality’,  og 
ni sugyot nga magpa sampol sa 
‘chor ionic vi l lus’.  Kini kay mo 
sampol man sa placental tissue sa 
bata og mohiling ani, kini sakto 
nga  pag h i l i ng  pa ra  sa  “Dow n 
syndrome.” Ang akong bana og 
ako wala mabalaka t ungod kay 

nagtoo mi sa Dios Magbubuhat 
og  sa  gahom sa  re - c rea t ion  sa 
magbalantay. Niinom ko og Muan 
Sweet Water diin ang gamhanang 
lihok nagapamuhat (Exodo 15:25) og 
nag ampo.

Abr i l  9,  a mong nad awat  a ng 
pag ampo ni Senyor Pastor. Iyang 
giampo ang proteksyon sa bata 
sa tanang klase sa chromosomal 
abnormalities lakip na sa “Down 
s y n d r o m e .”  I n i n g  p a n a h o n a 
natandog ang akong dughan og nitoo 
nga ang akong anak ma normal 
pinaagi sa gahom sa magbalantay. 
Pagka gabii nagdamgo ko nga si 
Senyor Pastor niingon nako nga, 
“Ang imong anak normal.” Labaw 
na kong nasiguro.

Abril 11, nipa hiling ko og balik sa 
‘nuchal translucency scan’ sa dili pa 
ang ‘chorionic villus sampling’. Ang 
‘nuchal translucency’ sa bata niubos 

gikan sa 4.12mm ngadto sa 2mm 
sulod lang sa tulo kaadlaw! Normal 
na! Ang doktor nahibulong kaayo 
kon giunsa og niingon, “Nakasaksi 
ko sama ani nga kaso niubos sulod 
sa duha ka simana apan wala pa 
mahitabo nga sulod lang sa tulo 
kaadlaw.”

Og ang sampling sa ‘chorionic 
v i l lu s”  nag pa k it a  nga  nor mal . 
Dugang pa, naa pay lima ka klase 
sa dagkong test nga may kalabotan 
sa “Down Syndrome” og “Edward 
syndrome” nga nagpakita sad nga 
wala gyoy problema. Halleluyah!

M a p a s a l a m a t o n  k a ayo  ko n g 
nabu h i  nga  walay  kabala ka  sa 
tanang klase sa sitwasyon sukad 
akong natagboan ang buhi nga Dios. 
Akong pasalamatan og himayaon 
ang Dios nga mitubag sa akong pag-
ampo pinaagi sa gamhanang lihok 
sa re-creation og nanalangin namo.

Sa wala pa ang pag-ampo
5.9cm myoma likod sa matris

Human sa pag-ampo
Walay myoma’ng gibutyag sa ultrasound scan

Ang fetus neck skin naay 4.12mm nga 
gibag-on, dako kaayog posibilidad sa 
Down syndrome

Ang panit nahimong nalang 2mm ang 
gibag-on

“Pinaagi sa Dakong Kahigayonan sa Pag-ampo, 
Nabuhi ko Pagbalik”

Sister Mary Muwenny, 42 anyos, Nairobi Manmin Holiness Church, Kenya

Kataposan sa Pebrero 2017, nag antos ko sa 
grabing kasakit sa t iyan og nagsuka sa t ibuok 
bulan. Dili ko makakaon. Pag Abril giubo ko og 
malipong. Grabi kaayo ang sakit sa akong likod og 
dili makalingkod.

Mayo 11, nawad-a ko og panimuot samtang nag-
antos sa grabing gastro-spasms. Na koma gyod ko 

tungod sa ‘cerebromeningitis’, 
gastric-ulcer, kadaot sa utok, 
‘hem ipleg ia’,  ‘pneu mon ia’, 
og ‘esophagitis’. Gidali ko og 
dala sa hospital og ang akong 
p a m i lya  n i s u l t i  n i  Pa s t o r 
S a m u e l  H a n  m a h i t u n g o d 
sa akong sitwasyon. Iyang 
g idawat  ang pag-ampo n i 
Senyor Pastor isip puli nako 

niadtong Domingo sa Mayo 14. 
Atol sa Sunday Morning Service sa GCN, nag 

gunit siya sa akong litrato og nagdawat sa pag-
ampo. Sa samang oras, ang akong mga anak didto 
sa hospital nagdawat sa pag ampo ni Senyor Pastor 
nga gi-record sa ilang cellphone og gipadunggog 
sad nako.

Og nahitabo ang dili mahanduraw nga milagro. 
Human sa pag ampo, nakamata ko og nakaila na 
sa mga tawo. Gamhanan kaayo ang pag-ampo nga 
nibalik ang akong panimuot sa dihang diha nako 
sa ngilit sa kamatayon og nabuhi pagbalik. Karon 
mokaon nako og dali ra kaayong naayo. 

Akong hatagan sa tanang pasalamat ang Dios 
nga niluwas nako sa kamatayon og nihatag nako 
sa ika-2 higayon. Ako sad pasalamatan si Senyor 
Pastor nga nag ampo nako.

Deconesa Minkyung Lee, 31 anyos, Parish 1,
Manmin Central Church

DDeDecoconenenesasasa MMininkykyyununggg LeLeee, 333111 ananyoyoyos,s, PPararisishh 11,,
MaManmiin CCentrtralal CCChuhurcrchh

“Ang Akong Anak Taas 
Kaayog Risgo nga 

Naay Down Syndrome, 
Apan Nahimong Normal!”
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