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Sa Pagproklamar sa Balaang Ebanghelyo,
Mga Milagrosong Timailhan Minunut
sa Ukraine og Latvia
Sugod niadtong tulo
katuig nga pagpangalagad
n i Se nyor Pa st or D r.
Jaerock Lee sa Israel, ang
bala a ng eba ng helyo og
ang iyang lihok sa gahom
nasabwag sa daghang
lugar sa kalibotan pinaagi
sa Cr ystal For um (Israeli
Pastors’ Association). Isip
bu nga , n ia dtong Hu nyo
2 017, a n g H a n d k e r c h i e f
Heal i ng Me et i ng g i h i mo
sa 6-ka simbahan sa
U k raine og Lat via nga
r.
gipamulongan ni Rev. Dr.
Sooji n Lee, P residente
s a P a s t o r s’ A s s o c i a t i o n
(Buhat 19:11-12).
Hu n yo 9, a n g u n a n g
miting gihimo sa
Skydoor Church sa
e,
Dnepropetrovsk, Ukraine,
mga 900 katawo ang
nanambong (Litrato 2).
Si PastorYuri Konovalov
n a g a m p o n g a m a k a k it a
og tinuod nga leder
espirituwal og naka
d u n g g og m a h it u n g o d n i
D r. J a e r o c k L e e o g a n g
pagpangalagad sa Manmin
pinaagi sa Crystal Forum.
P a g N o b y e m b r e 2 016 ,
nitambong siya sa Israeli
Pa s t o r s’ S e m i n a r, og n a
panalanginan sa mensahi
n i R e v. S o o j i n L e e o g
n i i mbit a r n iy a s a i l a n g
simbahan.
S i R e v. L e e n i w a l i
s a m e n s a h i n g “ Fa it h”
og niampo sa mga
masakiton gamit ang
panyo. Daghan ang naayo
sa nag kalai n-lai ng sa k it.
Naay nakakita og ang
uban nakalingkawas sa
‘hemiplegia’ o sa grabing
at r it is og na kala kaw nga
wala na magsungkod.
Si Si s t e r L e r a n a g h i l a k
nga nagpamatuud sa
k a yo h a n s a i y a n g a n a k ;
nat awo siya nga k uwa ng
sa bulan og dili makakita
apan human sa pagampo nakak it a na siya.
Brot he r Ti mot hy na ayo
sa sakit sa kasing-kasing,
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Sister La r isa sa spi nal
f ract u re, og si Brother
Aleksander makalakaw na
og tarong (Litrato 1). Ang
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uba n n a ayo sa d sa i la ng
mga sakit lakip na sa
sangpotanan sa lymphoma
surger y, thyroid diseases,

og atritis.
P a g H u n y o 10 , s o b r a
sa 70 0 k a mga t awong
nanag pundok sa Kingdom

of G o d C hu r ch s a K ie v,
capit al nga siy udad, og
d ag ha ng pa st or g i k a n sa
15 k a m g a s i y u d a d a n g
nanag tinabangay diha sa
simbahan (Litrato 3).
Si Bishop Pastor
Stanislav nangulo sa
m i t i n g , o g s i R e v. L e e
nihatod sa mensahing
“Blessed Are Those
W ho Wal k i n the Light.”
Unya nag ampo siya sa
mga masakiton gamit
a ng pa nyo. Pi na agi sa
pag ampo daghan ang
nakalingkawas sa mga
ssa k it sa ma sa ha nap nga
p a n a n - a w, a t r i t i s , s a k i t
ssa k id ney, og ‘he r n iat ed
llumbar disc.’ Daghan ang
nag antos sa hepatitis
hhuman sa ‘drug addiction’
aang naayo. Ang mga pastor
nnagkauyon nga kato maayo
nnga m it i ng. Nii ngon sila
nnga ilang nahunahuna nga
i mpor t ante sa pastor nga
m abala a n og m a k a d awat
ssa gahom sa Dios.
Pa g Hu nyo 11, si Re v.
Lee nihimo og miting
sa Victor y Chu rch nga
naay sobra sa 200 ka
mga sangang simbahan
sa U k raine. Iyang gi
proklamar ang mensaheng,
“Why Is Jesus Christ Our
O n ly Sav ior? ” nga dto sa
mga 2,000 ka mga tawong
n a n a m b o n g ( L i t r a t o 4).
Giampoan niya sila gamit
ang panyo, og daghan
k a n i la a ng n ag pa m at uud
nga sila nakadawat sa
k alayo sa Espi r it u Sa nto
og nakalingkawas sa mga
sakit og daghang balatian
la k ip na sa ‘her n iated
lumbar disc’, sa kalisod sa
paglakaw og asma.
Si Senyor Pastor Hen r y
Madava niingon, “Kon
maghimo ko og miting sa
laing nasod, mamuhat ang
Espiritu Santo. Apan mas
labaw na kong nabati ang
Espi r it u Santo sa iyang
miting” (Dugang sumpay
sa p. 3).

2 Ang Pulong sa Kinabuhi_“The Message of the Cross” (11)
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Hesus Diha sa Pasungan

Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee

“Kay karong gabhiona, natawo
sa lungsod ni David ang inyong
Manluluwas, ang Kristo nga
Ginoo! Mao kini ang inyong
ilhanan: makaplagan ninyo
ang usa ka bata nga giputos
og panapton og naghigda sa
pasungan” (Lucas 2:11-12).

●●●
Si Hesus Dios, og Siya maoy Master
sa tanang butang dinhi sa kalibotan,
ang “Hari sa mga hari”, og “Ginoo
sa mga ginoo-ginoo” (Pilipos 2:6;
Gipadayag19:16). Apan nganong
mianhi Siya sa kalibotan isip tawo,
ginganak diha sa pasungan, og
nagpakabuhing kabos?
1. Ang Rason nganong si
Hesus gipakatawo sa kwadra og
gipahigda diha sa pasungan
Sa Lucas 2 naay panghitabo nga
ang Birhen Maria og ang iyang bana,
Jose, niadto sa Betlehem aron magpa
rehistro og pag adto nila nanganak si
Maria ni Hesus.
Daghang tawo moadto sa Betlehem
og mapuno ang mga hotel. Wala nay
kapilian si Maria gawas sa pag anak ni
Hesus didto sa kwadra. Wala nay laing
kabutangan ni Hesus nga giputos sa
panapton, si Maria nibutang niya didto
sa pasungan. Kini subay sa kabubut-on
sa Dios.
Ecclesiastes 3:18 “Nagtoo ako
nga gisulayan sa Dios ang tawo aron
pagpaila kanila nga sama ra sila sa
mga mananap.” Ang uban mahibulong
nganong niingon ang Bibleya nga
‘sama ra sila sa mga mananap.’
Tungod kini sa kadaotan sa tawo nga
maoy nagdala niya paubos sama sa
mananap.
Aron matagbaw sa kahangol
materyal, ang tawo dili manuko sa
pagpakiglalis, pagkiha, o mo patay
pa gani bisan sa iyang miyembro sa
pamilya. Sa sinugdanan ang Dios
mibuhat og tawo sama sa Iyang
maayo og balaang imahe. Apan sugod

nakasala ang unang tawo nga si Adan,
ang tanan niyang kaliwatan nahimong
makasasala og ang ilang espiritu
namatay. Nawala gani diha nila ang
katungdanan isip tawo og nagbuhat
sa tanang klase sa sala aron lang
pagtagbaw sa kalibotanhong kahangol
og tinguha.
Si Hesus niingon nato sa Juan 6:51,
“Ako mao ang pan nga gikan sa langit
nga naghatag sa kinabuhi. Ang mokaon
niini nga pan dili gayod mamatay.
Og ang pan nga akong ihatag mao
ang akong unod aron mabuhi ang
kalibotan.” Dinhi, “ang pagkaon sa
pan nga gikan sa langit” nagpasabot
sa atong paghimo og pan sa Pulong sa
Dios diha sa atong dughan.
Sama nga ang kinabuhi mohangtod
pinaagi sa pagkaon og mga pagkaon,
ang espiritu mohangtod pinaagi sa
pagkaon og espirituwal nga pan. Mao
nga si Hesus-ang Pulong sa Diosmianhi sa kalibotan isip tawo og
mihimo sa Iyang kaugalingon nga pan
sa kinabuhi alang sa tanang katawhan.
Kon atong kan-on ang pan sa kinabuhi
nga hinatag ni Hesus kita makakuha
pagbalik sa imahe sa Dios nga nawala
diha nato. Aron atong mahibaloan ang
maong probidensya alang kanato ang
Dios mitugot nga si Hesus ibutang sa
pasungan.
Unsaon man nga aron kita
makalingkawas sa kinabuhi nga sama
sa mananap og makabuhat sa mga
katungdanan isip tawo? Ecclesiastes
12:13 “Human ining tanan, usa nalang
ka butang ang angay kong isulti:
Tahora og kahadloki ang Dios og
tumana ang Iyang mga sugo. Alang
kini sa tanang tawo.” Ang pagbuhat
sa katungdanan sa tawo mao ang
pagbaton sa mga sugo sa Dios. Ang
pagbuhat sa mga butang nga giingon
sa Bibleya nga atong buhaton, ang dili
pagbuhat sa mga butang nga giingon
sa Bibleya nga dili buhaton, ang
pagbaton sa mga butang nga giingon
sa Bibleya nga angay natong batonan,
og ang paglikay sa mga butang nga
giingon sa Bibleya nga atong likayan.
Dili buot sa Dios nga ang atong
kinabuhi malisod. Tungod sa gugma
sa ginikanan sila motudlo sa ilang mga
anak sa sayon nga mga buluhaton sama
sa, “Pagtoon!” o “Panglimpyo!” Mao
usab ang Dios nagtudlo og misugo sa
Iyang mga anak sa mga butang nga
angay buhaton isip maoy katungod
buhaton sa tawo og aron mabulahan

sa kinabuhi. Tungod sa dakong gugma
sa Dios nga buot maluwas ang tanang
tawo og makasulod sa Langit.
2. Ang Rason nganong
Nagpakabuhing Kabos si Hesus
Mateo 8:20, “Si Hesus mitubag
kaniya, ‘ang mga milo may tagoanan
og ang mga langgam may mga salag
apan ang Anak sa Tawo walay dapit
nga kapahulayan.’” Bisan pag Iyang
gi proklamar ang ebanghelyo og naay
daghang nangaayo, si Hesus walay
iyang lugar nga kapahulayan. Bisan
sa liboan nga mga milagrong Iyang
nahimo atol sa Iyang pagpangalagad,
nganong si Hesus nagpakabuhing
kabos?
2 Corinto 8:9 nag ingon nato, “Kay
nasayod kamo sa grasya sa atong
Ginoong Jesu Kristo. Bisan siya dato,
nagpakakabos siya tungod kaninyo
aron madato kamo pinaagi sa iyang
kakabos.” Si Hesus nagpakabuhing
kabos aron mahatagan ta sa grasya sa
kalamboan.
Dihang si Adan nagpuyo sa Garden
of Eden, abunda ang tanan og dili siya
kinahanglan maghago. Apan human
siya makasala, ang tawo og tanang
butang sa kalibotan tinunglo. Si Adan
mabuhi pinaagi na sa iyang paghago
(Genesis 3:17). Tungod kay ang tanang
tawo napobre tungod sa pagpakasala ni
Adan, si Hesus mismo nagpakabuhing
kabos aron ang tawo malukat sa
kalisdanan.
Ang uban moingon nga sayop ang
mangayog materyal nga panalangin
sa Dios, apan naay daghang saad ang
Dios sa Bibleya nga kita Iyang hatagan
sa mga grasya. Ato sad nakita nga
ang mga amahan sa pagtoo sama nila
ni Abraham, Isaac, Jacob og Joseph
mahadlokon sa Dios og matinumanon
sa Iyang Pulong, sila nagpakabuhing
abunda og mausbawon. Tungod sa
grasya sa atong Ginoo nga nilukat
kanato sa kalisdanan, angay ta
makadawat sa grasya. Hinuon dili pod
ta mangayo og grasya tungod sa atong
kahangol apan aron nga ang atong
kadato magamit aron maipadayag ang
himaya sa Dios pinaagi sa maayong
buhat sa pagtabang sa nanginahanglan,
suporta sa misyon og paghatag og
mga halad alang sa pagtukod sa
santuwaryo.
Ang Dios buot manalangin niadtong
Iyang mga anak nga mangayo niya diha
sa pagtoo (Mateo 7:11), apan dili ang

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).

tanang mo ampo niya sa pag ingon nga
“Ginoo panalangini ko!” makadawat
sa Iyang grasya. Pananglitan, sa 3 Juan
1:2 nagpahinumdum nato, “Minahal
kong higala nag ampo ako nga anaa ka
sa maayong kahimtang og maayong
panglawas ingon nga anaa ka sa
maayong espirituhanong kinabuhi,”
aron kita molambo sa tanang butang,
atong unang palamboon ang atong
kalag. Sa “paglambo sa kalag”
nagpasabot nga kita makabawi sa
imahe sa Dios nga atong nawagtang
pinaagi sa pagpakabuhi sa Iyang
Pulong.
Ang Deuteronomio 28:2 nag
ingon usab, “Kon tahoron ninyo
siya, maangkon ninyo ang tanang
panalangin.” Bisan pag nagpakabuhi
ka sa Pulong sa Dios, magtanom ka
gyod usab og pagtoo nga makadawat
sa grasya sa Dios. Ang matag usa
makapamupo og daghan kon siya
nagtanom og daghan. Kon siya
nagtanom og diyutay, diyutay usab
ang mapupo (2 Corinto 9:6). Ang
Dios mohatag sa ‘hustong panalangin,
dinasok, og sobra pa gani.’ Ibubo kini
diha kanimo sa pag lambo sa imong
kalag. Hatagan ka Niya pinilopilo, ka
30, 60 og gatosan.
“Ang pagtanom og daghan” wala
lang magpasabot og kantidad o
gidaghanon sa imong gitanom. Ang
Dios interisado sa klase sa dughan,
gugma, og pagtoo nga gitanom sa
matag usa og Iyang dawaton ang
kahumot sa matag kasingkasing sa
tawo. Sa dihang nakita ni Hesus
ang pobring biyuda nga nibutang
sa iyang pipila ka sinsilyo ngadto
sa panudlanan, Iyang gidayeg ang
maong babaye tungod kay, bisan sa
iyang kalisdanan, iyang gibutang ang
anaa niya. Ang Dios nahimuot sa
kahumot sa kaayo sa iyang dughan og
debosyon.
Mahal nga kaigsoonan diha ni
Kristo, maglaom ko nga imong
mahunahuna ang gugma og probisyon
sa Dios pinaagi sa iyang pagpadala
sa Iyang Anak nga si Hesus, gibutang
didto sa pasungan, og mitugot Niya
nga magpakabuhing kabos. Ako
mag ampo sa ngalan sa Ginoo nga
pinaagi ini imong dawaton si Hesu
Kristo, mobuhat sa katungdanan isip
tawo, og maghimaya sa Dios nga
kinsa makahatag sa tubag og miluwas
kanimo.
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Napanalanginan Kaba Sama sa Gisaad?
Diha sa Bibleya ang matinud-anong Dios nisaad og mga grasya ngadto sa Iyang mga anak.
Apan ang uban nakadawat og naa say wala. Naay nakadawat og daghan naa say gamay ra.
Karon atong tugkaron unsaon pag pamupo og daghang bunga pinaagi sa pagsunod sa tulo ka paagi.

Unang Paagi

Ika-2 Paagi

Ika-3 Paagi

Magbaton ka gyod og Pagtoo

Mopakita ka gayod og pagtoo sa
imong mga buhat

Mapailobon Ka gayod nga
Maghulat sa Walay Pagkausab

“Busa klaro kaayo nga ang iyang pagtoo
giubanan sa mga buhat og ang iyang pagtoo
nahingpit pinaagi sa iyang mga buhat”
(Santiago 2:22).

“Busa dili kita magtinapulan
sa pagbuhat og maayo kay kon magmadasigon
kita maabot ang panahon nga makaani gayod
kita sa bunga niini” (Galacia 6:9).

Si Abraham mituman dayon sa dihang ang Dios
niingon nga ipahalad ang iyang bugtong anak nga si
Isaac. Wala siya mohatag og mga rason. Nitoo lamang
siya sa maayong kabubut-on sa Dios. Wala siyay
daotang buot ngadto Niya. Mitoo ra siya nga ang Dios
makabanhaw sa iyang anak (Hebreo 11:17-19). Mas
mapasalamaton siya sa Dios sa maong sugo kay alang
ni Abraham giila sa Dios ang iyang gugma og pagtoo
ngadto Kaniya.
Ang Dios nagtan-aw ni Abraham og naghuwat
hangtod sa kataposang higayon sa dihang nikuha na
siya sa kutsilyo aron sa pag ihaw ni Isaac. Pinaagi
sa hingpit nga pagsulay sa pagnunut og pagtoo, si
Abraham nahimong amahan sa pagtoo og kompletong
nakadawat sa mga grasya nga gisaad sa Dios (Genesis
22).
Kon wala pa molabang ang mga Israelita sa dagat,
bisan kini nabuwag pinaagi sa pag ampo ni Moisis,
naabtan ra unta gihapon sila sa mga Ehiptohanon
(Exodo 14). Bisan pa og ang pari mitunob sa tubig sa
Jordan og nihunong ang baha, kon ang mga Israelita
wala pa molabang diha sa sapa, dili sila makasulod sa
Canaan (Joshua 3).
Kini nagpakita nga bisan pa og moingon ka nga nitoo
ka sa mga saad sa Dios, anha kapa makadawat sa mga
panalangin nga gisaad sa Dios, kon ikaw magpakita og
pagtoo diha sa mga buhat (1 Juan 3:21-22). Kon tinood
kang nagtoo sa panan-awon og mga saad gikan sa
Dios, mag ampo ka gayod hangtod kini moabot (Ezekiel
36:37). Dawaton sa Dios ang imong pag ampo, og isip
tubag Iyang ipakita nimo ang paagi sa pagtuman niini
og Siya motugot nga ikaw makapamupo sa daghang
bunga.

Sa pagbuntog sa mga Israelita sa siyudad sa Jericho,
ang Dios miingon kanila nga magmar tsa sulod
sa 7-kaadlaw. Kon naminaw pa sila sa unodnong
hunahuna, tingale makaingon sila nga dilikado nila
kining buhaton. Apan walay bisan usa nga ni reklamo.
Gituman nila kini. Og sa dihang sila mo singgit, ang
siyudad mahugno. Kon wala pa ang buhat diha sa
ilang pagtoo, ang siyudad dili unta ma lumpag. Sa
pagkakita sa maong pagtoo, ang Dios nag-uban kanila
hangtod sa kataposang higayon (Santiago 1:6-7).
Sa dihang ang Dios niingon sa mga Israelita nga
buntogon ang Canaan, dili sila makasulod niini human
sa Exodo. Kinahanglan pa nilang molabang sa Dead
Sea, Jordan River, og libot niini og lumpagon ang
Jericho uban sa pagtoo (Josue 6).
Sa samang paagi, aron madawat ang grasya sa Dios,
motoo ka gyod og pagpakitag pagtoo diha sa imong
buhat sa walay paglubad. Og imong madawat ang
panalangin nga gisaad sa Dios, og Siya makadawat sa
himaya pinaagi nimo.
Ang Dios makagagahum magapamuhat sa paagi nga
labaw pa sa hunahuna og abilidad sa tawo. Bisan pag
murag walay mahitabo, kon ikaw magpadayon nga
magpakita sa lihok sa pagtoo, ang Dios magapamuhat
gyod diha nimo. Og pag abot sa panahon nga Iyang
gitagal, imong madawat ang tubag.
Mao nga, hangtod sa higayon nga imong madawat
ang tubag gikan sa Dios, toohi gyod ang matinudanong Dios og ang Iyang mga saad, ipakita ang imong
pagtoo uban sa buhat, og paghulat nga mapailubon sa
walay paglubad. Og imong madawat ang abunda nga
bunga.

“Walay makapahimuot sa Dios kon dili pinaagi
sa pagtoo. Kay ang moduol sa Dios kinahanglan
gayod motoo nga adunay Dios og gantihan niya
ang nangita kaniya” (Hebreo 11:6).

Ang klase sa pagtoo nga nakapahimuot sa Dios
maoy hinungdan nga kita makatoo sa 66 ka libro sa
Bibleya. Bisan og ang ubang Biblikal nga panghitabo
imposible, motoo ka gyod ini. Kining klaseha sa
pagtoo, pagtoong espirituwal nga makapahimuot sa
Dios.
Sa giingon sa Jeremias 32:27 “Ako ang Ginoo ang
Dios sa tanang katawhan; Walay butang nga lisod
alang kanako?” Ang Dios maoy nagbuhat sa tanan
pinaagi sa Iyang Pulong, og nagkontrola sa kasaysayan
sa tawo og sa ilang kinabuhi, kamatayon, kaayo og
daotang palad.
Kon tinoud kang nitoo ini, kompleto kang motoo
sa Iyang Pulong bahala og unsa pa kini. Tingale naay
murag imposibleng mahitabo, apan kon ang Dios
moingon nga, “Akong buhaton,” mahimo gayod kini.
Kon imong batonan ang Iyang Pulong diha sa imong
dughan og motoo niini, ang pagtoo nga anaa nimo
maoy mogiya nimo sa panalangin. Pinaagi lamang
ining pagtooha nga naka pahimuot sa Dios, ikaw maka
eksperyensya sa Iyang mga buhat og magmalipayon sa
grasya nga Iyang gisaad nga ihatag nato.
Kon ikaw mismo naka saksi og eksperyensya sa
Iyang gamhanang lihok, Toohi gyod ang Iyang Pulong
nga nahisulat sa Bibliya. Imo gyod toohan ang Iyang
probidensya og hinaot nga ikaw makaangkon sa
katumanan sa Iyang kabubut-on.
Sama sa giingon sa 1 Tesalonica 5:24 “Matinudanon ang nagtawag kaninyo og buhaton gayod niya
kini,” tinuod dili nimo mahimo kon ikaw lang, apan
ang Dios maoy magapamuhat ini para nimo kon ikaw
mosalig Niya diha sa pagtoo.Kon magsalig ka sa
Dios sa tanan uban ang pagtoo, makapamupo ka og
daghang bunga.
Sumpay sa Pahina 1

Ang Handkerchief Healing Meeting sa
New Generation Church sa Riga, Latvia

Pag Hu nyo 13, laing miting sa
panyo ang gipahigayon sa Kuldiga
Church sa Kuldiga, Latvia (Litrato 5
sa p. 1). Si Rev. Soojin Lee niwali sa

mensahing “Why Is Jesus Our Only
Savior?” og nag ampo para sa mga
masakiton gamit ang panyo. Daghang
nangaayo lakip na sa deprisyon og
atritis. Naay pastor nga nag antos sa
grabing kasakit. Kini epekto human sa
operasyon sa nabuak nga lutaluta og
sa nadaot nga mga ugat-ugat sa kusog
sa kamot. Apan human sa pag ampo
ang kasakit nawala og malihok na ang
iyang kamot.
Pag Hunyo 14, nagpahigayon sad
og miting sa New Generation Church
sa Riga, capital nga siyudad sa Latvia
(Litrato 6 sa p. 1). Si Rev. Dr. Soojin
Lee nihatod sa mensahing “Blessed
are thoseWho Walk in the Light”
og nag ampo gamit ang panyo. Ang
mga nanambong nangaayo sa ilang
mga sakit sama sa ‘herniated lumbar

disc’, atritis, ‘respiratory diseases’,
og diprisyon, og naa say nakakita og
nakadunggog pagbalik. Ang pastor
nga naayo sa ‘herniated lumbar disc’
nga maoy nakahasol niya sulod sa 15
katuig; nagbasol og naghilak siya diha
atubangan sa mga tawo nga wala siya
maglakaw sa Kahayag.
Si Pa st or A lek sey L edya ev sa
simbahan niingon nga nanabi siya
mahitungod sa Manmin ministry bisan
asa, og nihangyo ni Rev. Soojin Lee
nga mobisita sa Georgia og Bulgaria.
Hunyo 16, si Rev. Lee niwali sa
mensahing, “Faith” sa Revelation
Church sa Valmiera (Litrato 7 sa p.
1). Sa dihang siya nag ampo gamit
ang panyo, ang mga tawo nangaayo sa
ilang mga sakit sa kamot, bagtak, og
likod. Malipayon silang nagpamatuud

sa ilang kaayohan.
A ng DV D sa ga m h a n a ng
pagpangalagad ni Dr. Jaerock Lee
gi presentar sa wala pa ang sermon,
og kini nipatubo sa pagtoo diha sa
dughan sa mga nanambong. A ng
Power Worship Dance Team og ang
pasundayag ni Sister Jeongeun Kim
nakahatag og dakong grasya sa mga
tawo og gikalipayan kaayo.
Ang mga miyembro sa Manmin
nga mangapil sa serbisyo pinaagi
sa internet sa Ukraine og Moldova
nangadto gyod sa miting nga gihimo
sa Ukraine, og 10 ka mga miyembrong
bungol nga moapil sa serbisyo pinaagi
sa ‘sign language’ diha sa internet
niadto sa miting sa Latvia. Sila naka
dungog og nangaayo ang ilang ‘facial
paralysis’ og ‘atopic dermatitis.’

4 Panghimatuud

No. 80 Agosto 6, 2017 M

anmin nga mga Balita

Pag grade 9 nako sa tuig 1994,
nga ang tanang kalisod gikan sa
ang akong inahan na operahan sa
gugma sa Dios nga nagtinguha
kanser sa tiyan, kini ‘final stage.’
aron ako motubo diha sa espiritu.
Dali kaayo siyang naayo human nga
Daghan ang eksper yensya nga
giampoan siya ni Dr. Jaerock Lee
akong naagian og nakat- on
pinaagi sa Automated Response
unsaon pagdala sa mga problema.
System. Unya, nakatoo dayon ko sa
Pinaagi sa grasya sa Ginoo, akong
buhi nga Dios (ika-2 gikan sa wala).
naangkon ang Master’s degree
Apan pag kolihiyo nako, wala ko
sa Yon sie Un ive r sit y og ga n i
magpakabuhi sa Pulong sa Dios.
nakadawat sa ‘Best Thesis Award.’
Human nga naka trabaho nako,
Samtang ang tanan nakabaton
wala gani ko mobuhat sa Pulong.
og kalinawan, nagmalipayon ko
Samtang sa New Year’s Service
sa akong matoohong kinabuhi.
sa 2003, nakahunahuna ko nga ma
Samtang Hunyo 2016, nabalhin ko
impeyerno ko kon magpadayon
sa sanga sa Cheongju.
ko sa ingon aning kinabuhia, og
Moapil nala ng ko sa Da n iel
nihimog resolusyon.
Prayer Meeting pinaagi sa GCN
Ma rso 20 03, n iapil ko sa
diha sa akong balay sa Cheongju.
Daniel Prayer Meeting. Sa unang
Inig tapos sa simana, moadto ko sa
gabii, natandog kaayo ang akong
Seoul sakay sa KTX aron makaapil
dughan og naghinulsol sa mga
sa worship ser vice. Og a kong
sala. Og ma k apalayo na ko sa
nahunahuna nga kadako nakong
Deconesa Miyeon Yu, 39 anyos, Canaan Mission
m g a k a l i b o t a n h o n g k a l i p a y.
mapasalamaton nga naka lingkod
Human, matinud anon nakong
s a s a n t u w a r yo. Pa g M a n m i n
nag serbisyo isip ‘choir’ og leder sa grupo. Lipay og hangtod 2-3 A.M. Ining higayona ang mga tawo sa Summer Retreat, akong nabati ang lawum nga gugma
napanalanginan kaayo kong nag atiman sa mga kalag akong trabahoan sensitibo tungod gi obserbaran ang sa magbalantay og matinguhaong naningkamot nga
mga trabahanti. Naa pa gani koy lain pang gibuhat maulian ang iyang grasya og nagsulay nga mausab
og mo-lead sa mga miting.
Senior researcher ko sa Samsung SDI Electronic mao ang pagtoon og English og trabaho kalabotan ngadto sa espiritu. Pag Septembre, akong nadungog
Materials. Pag 2013, nagsugod ko pagsulay og sa mga ‘patent.’ Ako pa sad gani ang gibutang sa nga adto ko sa Cheongju sulod ra sa 6 ka bulan, dili
pakabuhi sa Pulong diha sa akong trabaho. Atong laborator yo sa safe environment. Kinahanglan usa katuig. Og ako sad nadungog nga nakasulod nako
panahona, na distino ko uban sa tawong gilikayan makamata nako 5 A.M. og moadto sa mga kompaniya sa espiritu. Halleluyah!
sa uban kay lisod ikauban sa trabaho. Sa sinugdanan sa laing mga probinsya sakay sa Korean Train
Sa paglambo sa akong espiritu ang akong pamilya
naglisod gyod sad ko, apan matinguhaon kong nag eXpress (KTX). Kon mag atubang ko og kalisdanan, napanalanginan sad. Ang akong amahan, Decono
ampo og nakasabot ko niya. Sa una mahasol og makahunahuna nga mo hunong og trabaho.
Yangmok Yu nakadawat og penansyal nga panalangin,
Apan nisalig gyod ko sa Dios og padayon sa pag ang akong inahan si Senyor Deconesa Heejung Han
mainsulto ko niya apan, inanay nako siyang nasabtan.
Sa akong pagpaningkamot nga makatandog sad ko sa ampo. Akong gipaningkamotan ang pagpaubos. Og matinguhaong nagbuhat sa katungdanan nga gihatag
iyang dughan uban ang konsiderasyon og gugma, dali tungod ini, akong nabuhat ang akong trabahoon, og sa Dios, Ang akong igsoon nga si Deconesa Jiyeon
akong napadayon ang pagdawat sa Excellence Award. Yu miyembro sa Crystal Singers sa Performing Arts
kaayo nakong nahuman ang proyekto.
Human sa trabaho, mo eskuwela ko og dayon mo Ako pa gani ang gipakaaingon nga pinaka taas sa Committee. Akong pasalamatan og himayaon ang
tambong sa Daniel Prayer Meeting. Sa balay maghimo performance review.
Dios nga nanalangin sa kinabuhi sa akong pamilya
Milahutay ko sa tanan tungod kay akong gitoohan nga may paglaom sa New Jerusalem.
ko sa ‘assignments’, magtoon, o maghimo sa ‘thesis’

“Ang Akong Kinabuhi Nabag-o
sa Balaang Ebanghelyo!”

“Akong nakaplagan ang Dios Amahan sa Gugma!”

Sister Naraporn
Sawaengchai, 25 anyos,
Chiang Ria Manmin
Church, Thailand

Natawo ko sa pamilyang Buddhist.
Ika-2 tuig nako sa kolihiyo, moagi ko
sa Chiang Rai Manmin Church (Pastor
Jaewon Lee). Nakakita ko og pahibalo:
nga nag i ngon nga a ng si mba ha n
mohatag og libreng pagpanudlo sa
Korean nga sinultian. Kay ganahan man
ko sa K-pop singer, gusto ko makamao
og Korean. Nisulod ko sa simbahan.
Niapil ko sa leksyon sa simbahan
matag Martes. Inig human sa klase ang
mga miyembro sa simbahan moapil sa
Praise and Worship Service. Nakakita
ko nga malipayon kaayo silang manag
dayeg giganahan ko og apil. Sa serbisyo,
maminaw sad ko sa mensahe ni Dr.
Jaerock og na grasyahan. Og moapil
nako kada simana.
Hunyo 26, 2011, niapil ko sa retret sa
simbahan og nidawat ni Hesu Kristo nga
maoy akong Manluluwas. Sunod adlaw,

nagpa rehistro ko sa simbahan. Magbasa
ko og maminaw sa mga sermon ni Senyor
Pastor sa YouTube og website sa Manmin
Central Church. Nagbaton ko sa Adlaw
sa Ginoo, nag ampo, og matinguhaong
nagboluntaryo. Pag 2015, gituboy ko
nga Presidente sa Female Young Adults
Mission. Nahimo sad kong magtutudlo
sa Sunday School og tighubad. Karon
fulltime worker nako sa simbahan.
A ng a kong mga g i n i k a na n mga
magtutudlo sa dugay nang panahon,
og ako nagkat-on og Thai traditional
medicine sa Rajabhat University. Gusto
nila nga mahimo kong civil-servant og
magpuyo uban nila sa among lugar. Kon
akong gustohon, mahimo kaayo nako,
og sige ni sila pangutana nako bahin
ani, apan gusto ko nga mag trabaho para
sa Ginoo. Gibiyaan ko ang ka abunda
og pagka komportabli, nagpuyo ko sa

Chiang Rai nga diin dili gani ko suhito.
Apan malipayon ko tungod kay nabuhi
ko nga naay paglaom sa Langit.
Sayo sa 2017, giubo ko. Gihilantan og
nanakit ang tibuok lawas. Apan wala
ko mohunong og ampo og nitambong
gihapon sa Daniel Prayer Meeting. Pagka
gabii si Senyor Pastor nipakita sa akong
damgo og naayo ko. Human sa pila ka
adlaw naayo sad ko sa ‘conjunctivitis’
pinaagi sa kalayo sa Espiritu Santo.
Human nakadaog ko sa Bible Quiz sa
simbahan. Isip premyo, moadto ko sa
Manmin Summer Retreat inig Agosto
sa Korea. A kong pa sala mat a n og
himayaon ang Dios nga niluwas nako
diha sa dalan paingon sa Impeyerno kay
wala man mahibalo sa matuud. Ako
usab pasalamatan si Senyor Pastor nga
nag ampo sa mga kalag sa mga taga
Thailand.

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

