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Ang Lihok sa Kaayohan, Tubag, og Kabag-ohan
Nahitabo sa Nahimutangan sa Muan Sweet Water

Daghang tawo gikan sa lainlaing
lugar og lainlaing denominasyon sa
simbahan naayo og naka angkon sa
gitinguha sa ilang dughan didto sa
nahimutangan sa Muan Sweet Water.
Agosto 10, hu ma n sa Ma n m i n
Summer Retreat 2017, sobra sa 1,000
ka mga pastor og mga magtotoo gikan
sa 32 ka nasod ang niadto sa Muan
Manmin Church sa Haejae-myeon,
Muan, Probinsya sa Jeonam. Human
sa paniudto, ilang na eksperyensya
ang espirituwal nga kalibotan sa
pagtana-aw sa panganod og paghumol
sa ilang kaugalingon sa Muan Sweet
Water Pool.
Ang simbahan naa sa isla konektado
sa ilaya pinaagi sa pagpaayo ini, mao
nga ang mga tawo dili makakuha og
mainom nga tubig sa atabay nga ilang
gikalot. Parat ra nga tubig ang ilang
makuha. Si Pastor Myeongsul Kim,
nga maoy nangalagad sa simbahan,
og ang mga miyembro matinguhaong
nag ampo uban sa nahisulat sa Exodo
15:25 nga mabasa, “Unya nag ampo
si Moises sa Ginoo og gipakitaan siya
sa Ginoo og kahoy. Giitsa niya kini
ngadto sa tubig og nawala ang kapait
sa tubig…”
Marso 2000, ang Dios midawat sa
pag ampo ni Senyor Pastor Dr. Jaerock
Lee, isip puli nila, sa dihang siya
didto mag ampo sa bukid og ang Dios
mihimo sa parat nga tubig ngadto sa

tam-is og mainom nga tubig. Kini gi
nganlan og Muan Sweet Water. Pag
2007, ang iyang kaayo og ka labaw
gisusi pinaagi sa U.S. Food and Drug
Administration.
S a 2 Mg a H a r i k a pit u lo 5, si
Naaman nga sanlahon, mitugsaw sa
Jordan og kapito pinaagi sa pulong
nga iyang nadawat ni Propeta Elisha.
Naayo siya og na limpyo. Ang mga
bisita usab sa Muan Manmin Church
mitugsaw sad kapito sa Muan Sweet
Water Pool uban ang pagtoo og naka
eksperyensya sa lihok sa Dios.
Deconesa Thitikar n, 42 anyos,
Thailand, niingon, “Naa koy muscae
volitantes (floaters) sa akong tuo nga
mata sulod sa 10 katuig. Akong mabati
nga naay hugaw og sambol ang akong
mata. Og hanap ang akong panan-aw,
pwerti lisora. Apan human sa akong
pagtugsaw sa Muan Sweet Water Pool,
ang sintoma nawala! Makakita nako
og tarong!” Sister Laura Granada,
21, Colombia, naayo sa “skin rush”,
og Brother Mahesh, 35 anyos, India,
nakalingkawas sa kasakit sa iyang
mata og nabaskog.
Daghan pang nangaayo sa panan-aw,
og diha say daghang nakalingkawas
sa nagkalain laing mga sakit lakip
na sa sakit sa likod og tuhod, og
‘dysmenorrhea’. Ang uban naayo sa
hilanat, edema, og ‘dermatitis’. Naa
say daghang nakakita og imahe sa

Ginoo, anghel, og mga mutya sa pag
abli sa ilang espirituwal nga mata.
Sa Muan Sweet Water Garden, ang
mga bisita nitilaw sa parat nga tubig
nga pinasuyop gikan sa atabay sikbit
sa atabay sa Muan Sweet Water, unya
mitilaw sad sila sa tubig gikan sa
Maun Sweet Water. Sa makausa pa,
ilang nabati ang kadako sa gahom sa
Dios nga miusab sa parat nga tubig
ngadto sa tam-is nga tubig mainom.
Deconesa Kazumi Akushichi, 59
anyos, Japan, nakakita og ‘aurora
light’ og imahe sa liyon. Brother

Suresh, 31 anyos, India, samtang
nagtan-aw sa adlaw nakakita siya
og dagat og barko nga naay daghang
t awo, m g a a n g h el og i m a h e s a
kasingkasing. Sister Ar nong, 26,
Thailand, nakakita og mga anghel, og
pultahan nga niabli og ang kahayag
sa adlaw migawas niini. Daghang
tawo nakakita og mga nagsidlak
nga golden – silver powder diha sa
kahanginan, espada sa Espiritu Santo,
krus, propeta, Garden of Eden, ‘crystal
ships’, mga yawi sa Langit, og dakong
anghel. Napuno sila sa kalipay.

“Naayo ko sa Skin Allergy, og Nakakitag mga Anghel!”
Brother Jihosuya Jena,
Presidente sa Shalom Odisha Children’s Home, Delhi Manmin Church, India

Naa koy bunol sa akong tabontabon sulod sa 9 ka bulan.
Sakit kaayo og nakahatag nako og problema. Apan, pag
Oktobre 2015, human nga mitugsaw ko sa Muan Sweet
Water Pool nawala ni. Adtong panahona nagdala ko og Muan
Sweet Water sa India og gipanghatag sa mga trabahante
sa ‘orphanage’ ang uban sa akong tigulang nga mga amiga. Og nakadungog
nalang ko nga naayo sad sila sa ‘dermatitis’, problema sa tiyan, og hilanat.
Karong tuiga nibisita nasad ko sa Muan Sweet Water human sa retret. Nag
antos ko sa skin allergy sa akong liog sulod sa 10 katuig. Katol kaayo og hasol.
Apan human sa akong pagtugsaw sa Muan Sweet Water Pool, dili na katol.
Naayo ko! Nakakita sad ko og imahe sa anghel, klaro kaayo ang nawong og
ilong. Akong na eksperyensya ang espirituwal nga kalibotan. Samot kong
nitoo nga naay Langit og Impeyerno, og determinado kong maningkamot sa
pagpakabuhi sa Pulong. Halleluyah!

2 Ang Pulong sa Kinabuhi_“The Message of the Cross” (13)
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Ang Probidensya sa Pagsul-ob
ni Hesus sa Koronang Tunokon

Ang tanang katawhan nahimong
makasasala. Si Hesus mianhi sa kalibotan
og miantos sa daghang pag-antos aron
paglukat kanila gikan sa sala. Kon atong
detalying mahibaw-an ang Iyang gibuhat
alang nato, atong labaw’ng mahunahuna
ang kalawum sa gugma sa Dios og mag
madasigon sa Kristohanong kinabuhi.
Karon atong tugkaron ang probidensya sa
pagsul-ob ni Hesus sa koronang tunukon.

sa samang lugar, ang klase sa pagbati sa
pagdawat sa matag usa kanila sa samang
inpormasyon managlahi gyod og mao nga
dili managsama ang ilang pamatasan og
sumbanan diin ilang maila ang maayo og
daotan.
Ang “hunahuna” maoy re-produksyon
sa kahibalo kon gikinahanglan. Tungod
kay ang kahibalo sa matag usa’ng
gihuptan managlahi man, managlahi usab
ang hunahuna sa tawo bisan pa og sila
nakasaksi sa samang kalihokan. Managlahi
ang kultura sa matag nasod nga diin ikaw
nag ugmad sa imong kahibalo. Tingale sa
inyong kultura ikaw nakat-on nga maayo
ang usa ka butang apan alang sa uban
kini salawayon. Dugang pa, tungod kay
ang kasagarang hunahuna sa tawo ining
kalibotana gigamhan man sa yawa, kini
perming sukwahi sa matuud.
Pananglitan, kon ang ubang tawo
gidayeg, ang yawa mamuhat diha sa bakak
og mohimo aron ang pagbati sa tawo ma
dismaya og dili ma kontento. Kon matuud
lang unta ang naa sa tawo, ang yawa
dili maka kontrola sa ilang hunahuna;
malipayon sila permi sa matuud. Mao
nga, magkugi gyod ta og paminaw sa
Pulong og himoon nato kining pan.
Atong mabag-o ang atong kaugalingon
pinaagi sa pagsimba sa Dios sa espiritu
og kamatuuran og sa pagdawat sa Pulong
pinaagi lamang sa “Yes” og “Amen.”

1. Ang rason nganong gisul-ob ni
Hesus ang koronang tunokon og
nagpatulo sa dugo
Isip Anak sa Dios angayan si Hesus
mosul-ob sa korona sa kahimayaan og
dunggog. Apan diha sa iyang mga pag
antos si Hesus gisul-oban sa koronang
grabi ka tunokon. Samtang ang gahi og
tag-as nga tonok midulot sa ulo ni Hesus,
migisi kini sa Iyang bagul-bagul og ang
grabing kasakit giubanan sa nagtulo nga
dugo nga nitumog sa Iyang nawong.
Nganong gisul-ob man ni Hesus ang
koronang tunokon og nagpatulo sa Iyang
dugo? Kini nahitabo aron ang mga sala
sa tawo nga nahimo sa ilang hunahuna
mapasaylo.
Sa utok sa tawo naay memory-device
nga maoy pundohanan og mogamit sa
kahibalo. Ang tanang inpormasyon nga
nakita sa matag usa, na dunggog, og
nakat-onan sukad sa pagkatawo ipundo
uban sa kusog nga pagbati, og kini mao
ang “kahibalo.” Ang mga panghitabo
og lugar nga maoy nadak-an sa tawo og
pag edukar managlahi. Bisan pag ang
duha katawo gitudloan sa usa katawo

2. Unsaon pagsalibay sa mga sala
nga nabuhat pinaagi sa hunahuna og
pagbaton sa espirituwal nga hunahuna
Kon maminaw sa Pulong sa Dios, ang
ubang tawo moingon og “Amen” kon ang
mensahe sibo sa ilang hunahuna. Apan
kon ang mensahe dili mosibo sa ilang
hunahuna o eksperyensya, dili sila andam
nga modawat ani.
Naa hitabo nga atong makita sa Bibliya
nga si Hesus misulti sa Iyang mga
disipolo mahitungod sa Iyang pag antos
og kamatayon og si Pedro mitubag “Dili
unta kana mahitabo kanimo Ginoo!” Kini
maayong paminawon isip mahunahunaong
reaksyon sa usa ka tinun-an nga naay
dakong gugma sa iyang magtutudlo,
apan ang mga gisulti ni Pedro resulta sa
hunahuna nga tawhanon nga nagsulay sa
pagpugong sa kabubut-on sa Dios. Tungod
ini gibadlong siya ni Hesus sa pag ingon,
“Pahawa Satanas! Usa ikaw ka babag sa
akong agianan kay ang imong hunahuna,
hunahuna sa tawo og dili sa Dios!” (Mateo
16:23).
Sa nahisulat, ang hunahuna nga supak sa
kabubut-on sa Dios tawhanong hunahuna.

Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee

“Gidala si Hesus sa mga
sundalo ngadto sa hawanan
sa palasyo sa gobernador og
gipapundok nila ang ubang
sakop sa tropa. Unya gisuloban nila si Hesus og kupo nga
dagtom-pula. Naghimo silag
purongpurong sa mga
sangang tunokon og gibutang
nila kini sa Iyang ulo”
(Marcos 15:16-17).

●●●

Alang sa mga tawong tawhanon, ang ilang
mga gipanghunahuna maayo og maalamon
apan kini supak sa Dios; og dili gyod
siya makatuman sa balaod sa Dios. Roma
8:7 “Busa kaaway sa Dios ang tawong
kanunayng maghunahuna sa mga butang
nga tawhanon kay dili man siya motuman
sa balaod sa Dios og dili gayod siya
makatuman niini.” Sa laktod pagka sulti,
kinahanglan atong isalibay ang tanang
tawhanong hunahuna og ang tanang
kahibalo og inpormasyon nga dugay
nang naa nato kon ugaling kini supak sa
kabubut-on sa Dios (2 Corinto 10:5).
Sukad akong nailhan ang Dios, wala
gyod ko magduda sa Iyang Pulong
pinaagi sa pagbutang og tawhanong
hunahuna. Makatoo dayon ko nga ang
Dios makagagahum tungod kay akong na
eksperyensya ang iyang gahom nga niayo
nako sa akong tanang sakit. Tungod ining
pagtooha, nagsalig ko sa Dios uban ang
pag ampo sa tanang sitwasyon og Siya
nagapamuhat sa kahibulongang lihok
sa gahom sigun sa akong pagtoo. Kon
kita magsalig lamang sa Dios nga walay
tawhanong hunahuna, Siya magapamuhat
gyod kanato.
Aron mapalayas ang tanang sala nga
nabuhat sa atong hunahuna, atong unang
balaanon ang atong dughan. “Kay ang
tanang butang nga iya sa kalibotan-ang
unodnong kahidlaw, ang tanang gikaibgan
sa mga mata, og ang tanang gipasigarbo sa
tawo-dili kini iya sa Amahan kondili iya sa
kalibotan” (1 Juan 2:16).
Kon ang dughan puno sa daotan
og kinaiya nga mosunod sa mga
kalibotanhong paagi, natural lang sa tawo
nga modangop sa tawhanong hunahuna.
Kon naa ang “unodnong kahidlaw”, ang
kalibotanhong pangandoy og tinguha
sa mga butang nga supak sa kabubut-on
sa Dios nindot tan-awon. Og ang tawo
natural nga mopadayon sa maong tinguha
og kon mo grabi na kini, makusganon
na silang mobuhat sa unodnong buhat
(Galatians 5:19-21). “Ang kaibog sa mata”
kinaiya nga motay-og sa dughan subay sa
nakita, nadunggog og na eksperyensya sa
tawo nga maoy hinungdan nga mosamot
ang iyang tinguha sa mga tawhanong
butang. Tungod sa “kaibog sa mata” ang
tawo mahimong kalibotanhon og nagka
grabi ang tinguha sa malaw-ay nga mga
butang.
“Ang tanang gipasigarbo sa tawo”
kinaiyahan nga mangita sa ikapasigarbo
sa kaugalingon pinasubay sa tanang kaayo
nga naa niya. Kining maong “tanang
gipasigarbo sa tawo” maoy mopataas sa

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).

tawo, mopakaaron-ingnon, mangitang
ilhon, og mohupot sa dungog og
awtoridad. Kon imo nang napalayas ang
tawhanong kaibog, kaibog sa mata, og ang
tanang gipasigarbo, makasilong kana sa
hunahunang espirituwal nga kahimut-an sa
Dios.
3. Ang Dios nag andam nato og
nindot nga korona sa Langit
Tungod kay gisul-ob man ni Hesus ang
koronang tunokon nga alang unta nato,
kita napasaylo na sa mga sala nga nabuhat
sa atong hunahuna og makahimo na kita
pagsul-ob sa nindot nga korona inig sulod
ta sa langit. Naay lain-laing korona nga
giandam para nato. Ang klase sa korona
nga dawaton sa matag usa nato maila sa
klase sa kinabuhi nato karon.
Pananglitan, naay “imperishable
crowns” sa mga tawong naningkamot sa
pagbiya sa sala human sa ilang pagdawat
sa Ginoo og nagbansay sa matuud (1
Corinto 9:25); “crowns of glory” alang
sa mga tawong milabay sa ilang mga
sala, nagpakabuhi sa Pulong sa Dios og
naghatag sa iyang kahimayaan (1 Pedro
5:4); og “crowns of life” alang sa mga
tawong dako kaayo og paghigugma sa
Dios, matinud-anon sa Dios bisan pa sila
og mamatay og nagpakabalaan pinaagi
sa paglabay sa tanang matang sa daotan
(Santiago 1:12; Gipadayag 2:10). Naa say
“crowns of righteousness” alang niadtong
tibuuk nagpaka balaan og hingpit nga
nagbuhat sa katungdanang gihatag sa Dios
uban sa pagtoong nakapahimuut sa Dios (2
Timoteo 4:8).
Ang Gipadayag 4:4 naghisgot sa
langitnong “pangulo”, og “golden
crowns.” Dinhi ang “pangulo” nagpasabot
sa tawong may pagtoong sama sa bulawan
nga dili mausab nga diin giila sa Dios,
hingpit nga nagbalaan, matinud-anon
sa tanang aspeto. Depende kon unsa ka
balaan og unsa sila ka matinud-anon,
ang Dios moganti sa matag usa kanila sa
nagkalain-laing korona.
Mga kaigsoonan diha ni Kristo, pinaagi
sa pagsul-ob sa koronang tunokon, si
Hesus wala lang molukat nato sa mga sala
nga nahimo pinaagi sa atong hunahuna,
apan Siya mitugot usab aron kita makasulob og nindot nga korona didto sa Langit.
Ako mag ampo sa ngalan sa Ginoo
nga imong papahawaon ang unodnong
hunahuna nga dili makapahimuut sa Dios
og motuman Kaniya uban ang espirituwal
nga hunahuna og magmaya sa himayang
nagsidlak didto sa Langit.
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Sa Manmin Atheletic Meet,
Ang Panaghiusa sa Manmin Nilambo pinaagi sa Espiritu Santo!
Ang Tibuok Kasaulogan nga Puno sa Kahibulongan Gihimo Diha sa Kaayo og Kalinaw
Sa tibuok Manmin Athletic Meet ang adlaw gitabonan
sa panganud og ang bugnaw nga hangin nagpadayon.
Kini nakapahinumdum sa mga nanambong sa langitnong
hangin. Og ilang labaw nga nabati ang dakong gugma sa
Dios.
Ang temperatura ni sobra sa 30 degree Celsius sa
tibuok nasod og na isyu ang grabing kainit. Apan sa
Muju, probinsya sa Jeonbuk, lugar nga apil sa retret, wala
mapektohi (Tuo). Sa kahibulongan sa Dios, ang temperatura
kontrolado alang sa maayong kondisyon sa sitwasyon.
Sa 37 ka nasod nga niapil, daghang langyaw nga

mga miyembro ang niapil sa panag sangka sa duwa isip
miyembro sa Branch Churchs’ Team og nanag una sa
pagkab-ot sa kadaogan. Ang grupo nakadaog og 12 ka gold
medals lakip na sa 100m sprint (lalaki og babaye), relay
races (lalaki og babaye), mini soccer, ssireum [gikan sa
risling] (ubos og sobra sa 90kg), og arm wresling (babaye,
ubos sa 65kg).
Ang tanang grupo nakigsangka uban sa espiritu sa
panaghiusa, kamaayo og kalinaw, nga maoy nihimo,
nga ang mga miyembro sa Manmin tibuok kalibotan,
magkahiusa diha sa gugma sa Ginoo.

Ang Yawi alang sa Kalampusan mao ang “Pagpahimuut sa Dios”
Ang gold medal sa Mini Soccer nakuha sa Branch
Churches’ Team. Ang mga magduduwa gikan sa
lainlaing sangang simbahan sa
Daejeon, Yeosu og Miryang,
apa n n iduwa si la d i h a sa
panaghiusa sa Ginoo.
Brother Farid Hernandez,
Colombia, niduwa og
niingon, “niagi ko sa dugayng
pagbansay uban sa tinguha nga
makaduwa og soccer atubangan sa Dios. Sa maong
duwa, nakabaton ko og tumong og ang among
grupo nakadaog. Dasig kaayo ko og nalipay. Akong
Pastor Valerii Trenogin
Bishop sa Western Ural Area Mission, Russia
“Ang Manmin Athletic Meet
gipangandaman gyod og nindot ang
pagka han-ay sa kalihokan. Ang
tanang miyembro puno sa kalinaw
og gugma. Nindot kaayong tanawon ang mga miyembro gikan sa
lainlaing nasod nga nangapil sa duwa isip miyembro sa
Manmin. Ang panahon nindot. Kahibulongan kaayo!”

Pastor Maksim Tomassov
Presidente sa TBN Balita, Estonia
“Akong nabati ang lihok sa Dios
nga migiya sa Manmin alang sa
ligdong nga panaghiusa sa Manmin
Athletic Meet. Ang mga anak
sa Dios nagsangka sa lainlaing
duwa, nagdawat sa mga medalya,
og nanag saulog ang matag usa. Makadani kaayo.
Mobalik ko sunod tuig uban sa daghan pang mga
tawo sa Estonia aron makabati sad sila sa grasya og
kamaayo sa Dios dinhi uban sa mga miyembro.”

labawng bag-ohon ang akong kaugalingon inig balik
sa Colombia og magtinguha sa New Jerusalem.”

Sa female tug-of-war, ang 1st Great Grant Parish
Team ang nakadaog sa gold medal sa ika-5 na nga
sunod-sunod. Senyor Deconesa Jeongnyeo Bae,
direktor, nag andam sa maong duwa uban sa pagampo og paghalad sa Daniel Prayer Meeting. Sa

tinguha nga makadaog sa ika 5 higayon, ang mga
miyembro nagbansay bisan inig human sa Daniel
Prayer Meeting. Og naayo sad sila sa
mga kadaot sa abaga, sakit sa likod,
og lutalutahan.
Sister Alina Palnikov, Sacramento,
California U.S. nakadaog sa gold
medal sa female arm-wrestling. Atol
sa Divine Healing Meeting sa unang
adlaw, naayo siya sa panakit sa
lawas apil na sa iyang likod tungod sa “fibromyalgia
syndrome” nga nihasol niya sugod sa edad nga 13.
Niingon siya nga, “Gusto ko anhi mopuyo sa Korea
isip miyembro sa Manmin.” Ang iyang mga pulong
mopaila nato unsa ka kahibulongan ang retret.

Mga runner sa Nairobi Manmin Holiness Church sa Kenya
Tingale ang kinadayagan sa matag athletic meet
mao ang lumba sa dagan. Sa lumba, ang mga
miyembro sa Nairobi Manmin Holiness Church
nihatag og dakong kontribusyon sa pagdaog sa grupo.
Ketupei Jacob (wala) nidaog
sa gold medals sa 100m sprint,
men’s relay race og silver medal
sa long-distance race. Mwendwa
Catherine (tuo) midaog sa mga
medalya sa 100m sprint, longdistance race, og relay race sa
mga babaye. Nakadawat sad sila
og MVPs sa Athletic Meet.
Brother Mutiso Abel nakadaog
sa gold medal sa long-distance
race, og Pastor Edwin Otieno
milabang sa finishing line isip
mananaog sa men pastors’ relay

race (ika 3 og 4 gikan sa wala nga litrato sa ubos).
Naglaom sila nga makakita personal ni Dr. Jaerock
Lee, og ang tinguha sa ilang dughan natuman.
Ang mga miyembro sa Nairobi Manmin Holiness
Church nitan-aw sa live broadcasting
sa GCN (www.gcntv.org). Pag abot
sa mga magduduwa sa Kenyatta
Airport niadtong Agosto 14, nakig
ambit sila sa kalipay pinaagi sa
paghatag og mga buwak sa mga
mananaog.
Agosto 22, a ng mga Ma asai
nag Than ksgiving Ser vice and
Celebration uban ni Bishop Dr.
Myong ho Cheong isip maoy
mamumulong aron sa pag selebrar
sa kadaogan ni Jacob nga anak sa
leder sa mga Maasai.

4 Manmin Summer Retreat 2017
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Ang Manmin Campfire Praise and Worship 2017
Napuno sa Kahumot sa Kalipay og Pasalamat
Sa ika-3 adlaw sa Manmin Summer Retreat 2017, ang Campfire Praise and Worship nga kalihokan
gihimo diha sa nindot og mabugnaw nga hangin. Si Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee, nigiya sa pagdayeg,
Manmin members gikan sa sulod og gawas sa Korea nagpasalamat og malipayon tungod kay ilang nasabtan ang gugma
og sakripisyo sa Dios, sa Ginoo og sa magbalantay, og tungod ini sila nakabaton og paglaom sa New Jerusalem.
Nagdayeg sila uban sa dakong paglaom nga mahimong tinuod nga mga anak sa Dios og maka angkon sa dughan sa Ginoo.

“Kamatayon ko,
Apan Karon Ania Ako!
Ang Akong Damgo Natinuod!”

“Ang Akong Anak nga Babaye
Nagkaayo sa pagka ‘Autism’
og ang Akong Anak nga Lalaki
Nakakita og Daghang Anghel!”

“Langitnong
Panag-salo Puno
sa Gugma!”

Lahore, Pakistan
Sister Sehrish Cynthia

London, U.K
Elder Mathias Kasasa

Tallinn, Estonia
Pastor Grigori Kolessov

K a h i b u l o n g a n g yo d a n g
Campfire Praise and Worship.
Hingpit og ang akong dughan
napu no sa g ug m a sa Dios.
Katawhan gikan sa lainlaing
kultura og nasod nanagpundok,
apan sila nahiusa diha sa Ginoo. Sama sila sa usa
ka pamilya og nagkahiusa. Lipay kaayo ko. Sobra
pa sa panalangin para nako. Sama sa damgo nga
natinuod.
Pag 7 anyos nako nag-antos ko sa “celiac disease.”
Nakapaluya kaayo nako nga dili gani ko pwede
operahan. Ang doktor niingon nga wala nay tambal
pa para nako og niingon sa akong pamilya nga ipauli
nalang ko. Atol ini ang akong igsoon didto sa Korea
og nidawat sa pag-ampo ni Dr. Jaerock Lee dala ang
akong litrato. Paspas ang akong pagkaayo, nabaskog
og nigawas sa hospital.
Sukad nga nabuhi ko pagbalik, naglaom ko nga
makabisita sa Manmin Central Church sa Korea. Ang
akong gilaoman natinuod karong tuiga. Nagdayeg ko
sa Dios uban ni Senyor Pastor og sa mga miyembro sa
Manmin, nibati ko og dakong pasalamat og kalipay.

S u g o d 2 014 n a g
tambongan ko sa Manmin
Summer Retreat, og kada
retret makadawat ko og
grasya. Labi na sa akong
anak nga ‘autism’ nagkaarang matag tuig tungod sa pag-ampo ni Dr. Jaerock
Lee. Sa una dili ni siya makasulti apan karon makasulti
na. Makahimo na siya og daghang butang. Gani moadto
na sa eskuwelahan.
Moapil mi matag worship service og sa Daniel
Prayer Meeting sa Manmin Central Church sa internet.
Ang akong mga anak mosunod sa Manmin Praise sa
Kinorean. Sa Campfire Praise and Worship, malipayon
kaayo sila nga samang naa sa Langit samtang nagdayeg
uban si Senyor Pastor.
Ang akong usa ka anak, Joanita, 14 anyos, nakakita
og mga anghel nga nagdala og mga rain clouds kon
mokanta mi sa pagdayeg nga, “The Shepherd’s SacrificeTears.” Ang akong anak nga si John, 11 anyos, nakakita
og mga anghel nga nanagtayhop og sama sa yamog ang
migawas sa ilang baba atol sa “fireworks.” Nakakita sad
siya og daghang anghel nanayaw uban ni Senyor Pastor.

Ang Campfire
P r a ise a nd Wor sh ip
nindot kaayo. Sama sa
langitnong panagsalo og
ang Dios nitandog pagayo sa akong dughan.
Akong nabati ang dakong gugma nga maoy
giampo ni Senyor Pastor og gitudlo sa matag
usa kanamo. Natandog kaayo ko.
Ang panahon og temperatura hingpit, og ang
duyog nindot. Ang gugma sa Dios nahikyad
pinaagi sa sakripisyo sa magbalantay nga naka
tandog kaayo sa akong dughan.
A ng nahimut angan sa ret ret pu no sa
d a kong g ug ma sa Dios, og ang among
dughan nagkahiusang naghimaya sa Dios.
Mga kaigsoonan gikan sa lainlaing nasod
naghimaya sa Dios isip pamilya uban ang
gugma ngadto sa Dios.
Hilabi na, ang dakong gugma ni Senor
Pastor nakatandog kaayo sa akong dughan.
Nalingaw ko sa dakong panalangin sa Dios sa
kalipay og kasadya.
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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

