M anmin nga mga Balita
No. 88 Abril 1, 2018

Mga Young Adult sa Manmin Nibag-o sa Kalibotan!
“Gusto kong makadawat
sa gahom og mogiya sa mga
tawo sa North America
ngadto sa Ginoo!”

“Malipay kaayo ko kon
ang tawo makabati sa gugma
sa Ginoo diha sa akong
pagsayaw!”
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“Isip pulis nagtinguha
kong makahatod sa gugma
sa Ginoo nga akong
libreng nadawat!”

“Nanglantaw kong mahimong
abogado sa gugma nga
motabang og mohatag og
paglaom sa mga tawo!”
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“Kay ang Dios nagbuhat kanunay diha kaninyo aron paghatag kaninyog tinguha sa pagtuman sa Iyang kabubut-on” (Taga-Filipos 2:13).
Ang Manmin Young Adult’s mibarog sa kalibotan kay sila gitudloan sa balaang ebanghelyo og naka eksperyensya sa daghang ilhanan,
kahibulongan og mga gamhanang lihok. Atong paminawon ang mga panghimatuud sa upat ka mga batan-on nga nipakita
sa kahumot ni Kristo og nipalambo sa ilang balaang tumong alang sa kahimayaan sa Dios.
Jaeyun Kim, California Manmin Mission Center sa U.S.

Seulgi Kim, Power Worship Dance Team,
Performing Arts Committee

Brother Jaeyun Kim (litrato #1) ni gradwar sa UCLA usa sa nindot nga eskwelahan
sa kasadpang bahin sa U.S. Iya sad nakuha ang master’s degree sa maong eskuwelahan
tuig 2015. Samtang nagtrabaho siya isip magtutudlo sa Math sa sekondarya, ang iyang
amahan, si Missionary Hangryeol Kim nga nag ministro sa California Manmin Mission
Center, gipadala ngadto sa Peru Manmin Church, og ang sentro nagkinahanglan og
misyonaryo nga makapuli niya.
Disyembre 17, 2017 gipadala siya isip layman missionary ngadto sa mission center
pinaagi sa Manmin Central Church. Daan na siyang nanglantaw sa mission work
niadtong estudyante pa siya. Gihinumduman kini sa Dios og nigiya niyang mahimong
misyonaryo.

Sister Seulgi Kim (litrato #2) nangadoy nga maghimaya sa Dios pinaagi sa sayaw
sa dihang siya nakakita sa pasundayag sa Power Worship Dance Team niadtong
nag eskuwela pa siya. Nibalhin siya sa Seoul pag kolihiyo niya niadtong 2010 og na
miyembro sa College Mission Worship Dance Team nga iyang gipangandoy sa dugay
nang panahon.
Og ini sang mga higayona naayo siya sa tuberculosis pinaagi sa pag ampo ni Senyor
Pastor Dr. Jaerock Lee. Sugod ato labaw siyang nihalad sa iyang kaugalingon aron sa
paghimaya sa Dios pinaagi sa iyang pagpasundayag. Niingon siya nga malipayon kaayo
siyang makig ambit sa gugma sa Ginoo pinaagi sa iyang pagsayaw ngadto sa mga
tawong lainlain og sinultian og kultura.

“Gusto kong mahimong gamhanang misyonaryo nga mogiya sa daghang tawo sa North
America ngadto sa Ginoo pinaagi sa balaang ebanghelyo. Pinaagi sa pagbuhat ini, naglaom
ko nga makabayad pagbalik sa grasya sa Dios nga nitugot nako nga akong mailhan ang
magbalantay sa gugma og gahom og aron makabaton sa tinuod nga pagtoo.”

“Akong mabati ang dakong gugma sa Dios kon makakita ko sa mga tawong mohilak
panahon sa pagpasundayag, kon makakita ko nilang maka-amgo sa balaang ebanghelyo
og kon sila maka eksperyesnya sa sagradong kaayohan sa Espiritu Santo. Naglaom ko nga
daghan pang makabati sa dakong gugma sa Dios og makasulod sa maanindot nga langit.”

Hanbit Lee, Abogado sa
“Personal Information Protection Commission”

Hosan Jeong, Crime Investigation Department
sa Gwanak Police Office

Sister Hanbit Lee (litrato #3) abogado. Nakahuman siya sa Judicial Research &
Training Institute isip usa sa ika 44th year graduates. Nagtrabaho siya karon alang
sa Personal Information Protection Commission nga nagsilbi ubos sa opisina sa
presidente.
Kay gitudloan man siya ni Dr. Lee nga magpaubos, dili mag aroganti og mosilbi sa
uban, siya dili mamugos sa iyang gusto og nagsulay nga makakat-on gikan sa ubang
tawo, bisan naay mga panghitabo nga dili siya komportabli. Og nailhan siya sa mga
tawo. Abi niyag wala siyay dakong nindot nga nabuhat, apan ang iyang gamay nga
nindot nga binuhatan nihatag og dakong pasidunggog sa iyang lugar nga gi trabahoan.
Sa kataposan, gipili siya gani kini ang gitinguha sa kadaghanan.

Brother Hosan Jeong (litrato #4) usa ka tenyenteng police nga nagtrabaho sa
Economic Crime Team sa Crime Investigation Department sa Gwanak Police Office.
Natugkan siya sa kalisang sa dihang naminaw sa pagpanudlo ni Dr. Lee sa libro
sa Genesis diha sa internet. Human nga nakadawat sa dakong grasya sa mensahe,
niparehistro siya sa Manmin niadtong 2012.
Daghan siyag tawong mahimamat samtang magtrabho, apan iyang gisulayan ang
pagminaayo kanila og nagpakita sa kahumot ni Kristo. Pag 2017, daghan ang iyang
nadawat nga mga maayong butang. Matinud-anon sad siyang nagtrabaho isip miyembro
sa simbahan og nihalad sa iyang kaugalingon alang sa siguridad sa mga miyembro sa
simbahan. Niingon siya nga iyang permi na eksperyensya ang tabang sa Dios diha sa
iyang trabaho.

“Dili ko moinom og alcohol aron malipay ang uban. Apan ang Dios nigiya nako sa iyang
paagi, dili sa paaging kalibotanhon. Buot kong mahimong abogado sa gugma nga makahatag
og paglaom sa kadaghanan uban sa kaalam gikan sa Dios.”

“Dali ra kaayo kong makadakop og kriminal bisan dili mo obra ang among ‘tracking system.’
Mahibulong nalang ang akong mga kauban sa trabaho og moingon nga wala pa sila kasuway
og sama sa akong nabuhat. Gusto kong ipaabot ang gugma sa Ginoo nga gihatag diri nako og
mopainit sa kalibotan isip usa ka pulis opisyal.”

2 Ang Pulong sa Kinabuhi_“The Message of the Cross” (19)
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Kataposang Pito ka Pulong
ni Hesus sa Krus (3)
Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee

“Og sa pagkaalas tres
sa hapon mituaw si Hesus,
‘ELI, ELI,
LAMA SABACHTHANI?’
nga sa ato pa,
‘DIOS KO DIOS KO NGANONG
GIBIAAN MO AKO?’”
(Mateo 27:46).
“Human niini, si Hesus nasayod
nga ang tanan natuman na
og aron pagtuman sa kasulatan,
miingon, ‘Giuhaw Ako.’
…Mao nga sa dihang si Hesus
nakatilaw sa suka, niingon Siya,
‘Natapos na!’…”
(Juan 19:28-30).

●●●
Si Hesus, mianhi sa kalibotan isip
Manluluwas sa katawhan, nibilin og
pipila ka mga pulong nga iyang gilitok
sa dili pa Siya moginhawa sa iyang
kataposang ginhawa didto sa krus og
kini nailhan nga “Ang Kataposang Pito
ka Pulong didto sa Krus.” Buot niyang
motanom og espirituwal nga kinabuhi
sa katawhan bisan sa kataposang mga
yugto sa Iyang kinabuhi didto sa Krus.
Karon atong kuhaon ang ika 4, 5 og
ika-6 nga pulong ni Hesus didto sa
krus.
Ang ika-4 nga Pulong: “ELI, ELI,
LAMA SABACHTHANI?”
Ang pulong ni Hesus “ELI, ELI,
LAMA SABACHTHANI?” sa Mateo
27:46, kon hubaron kini nagpasabot
“DIOS KO DIOS KO NGANONG
GIBIYAAN MO AKO?”
Si Hesus wala mosulti ini ngadto
sa Dios isip mapait nga pagreklamo
o aron maipadayag ang Iyang
pagkasakit. Hinoon duna kini dakong
importansyang gipasabot espirituwal
nga nahitisok ini.
Anang higayona, unom na ka oras
sukad sa paglansang ni Hesus og

pagbitay didto sa krus (Marcos 15:2534). Bisan og wala na siyay igong kusog
“mituaw Siya,” Si Hesus nibuhat ini
aron sa pagpahinumdum sa katawhan
og aron makasabot sila nganong
gibiyaan Siya sa Dios og mahiagom sa
tumang kasakitan didto sa krus.
Si Hesus gilansang aron malukat ang
tanang katawhan sa ilang mga sala.
Kay ang tanang katawhan gitakdang
biyaan sa Dios pinasubay sa tunglo
sa balaod, si Hesus gitunglo og
gibiyaan sa Dios isip puli kanato. Aron
mapahinumduman ang katawhan ini, “si
Hesus mituaw.”
Sunod, si Hesus “mituaw” tungod kay
daghan pang mga tawo nga nagbuhat
sunod sa mga kalibotanhong butang og
naglakaw paingon sa kamatayon bisan
gihatag na sa Dios ang Iyang Bugtong
Anak alang sa mga makasasala. Buot
ni Hesus nga ang tanan mahibalo
nganong gilansang Siya, modawat
Niya isip Manluluwas, og makabaton
sa eternal nga kinabuhi. Tungod ini si
Hesus mituaw “DIOS KO, DIOS KO,
NGANONG GIBIYAAN MO AKO?”
Kon kita kinasingkasing nitoo nga si
Hesus gibiyaan sa Dios og gilansang
tungod sa atong mga sala, dili na kita
magpakabuhi taliwala sa sala apan
magpakabuhing balaan og mahimong
Iyang anak nga makahimo sa pagtawag
niya og “Amahan.” Ato sad siguroon
nga kita nagsangyaw sa mensahe sa
krus aron ang kalag nga paingon sa
kalaglagan magiyahan sa dalan sa
kaluwasan.
Ang ika-5 Pulong: “Giuhaw Ako.”
Kon magdugo pag-ayo, ang tawo
uhawon. Karon imo ba mahunahuna
unsa kaha kauhaw si Hesus nga
gilansang og gibitay sa krus didto
sa uga nga hangin sa Israel ubos sa
naglagiting nga kainit sulod sa daghang
oras? Apan, si Hesus wala lang magantos sa pisikal nga kauhaw; dunay
espirituwal nga pasabot nga nahitisok
sa Iyang mga pulong, “Giuhaw Ako.”
Ang Iyang mga pulong kinaugaliang
espirituwal, niawhag sa matag usa nato
nga aron atong tagbawon ang iyang
kauhaw pinaagi sa pagbalik sa Iyang
dugo.
Unsaon man nato “pagbalik sa dugo
ni Hesus?” Kay si Hesus nagpatulo sa
Iyang dugo aron ang tanang katawhan,
mga makasasala, makabaton sa

kaluwasan, ato gyong isabwag ang
ebanghelyo sa tanan nga nagpadulong
sa Impeyerno. Dugang sa “direktang”
pagsabwag sa ebanghelyo ngadto sa
mga dili magtotoo, mahimo sad tang
“dili direktang” magwali sa ebanghelyo
pinaagi sa pag-ampo alang sa kaluwasan
sa mga kalag og paghatag og mga halad
ngadto sa Dios alang sa mission works.
Sa pag-ingon ni Hesus nga “Giuhaw
Ako,” dihay mga tawong duol niya
nitunlob sa espongha sa suka diha sa
panaksan og ila kining gibutang tumoy
sa sanga sa isopo og gitunol nila kini
sa baba ni Hesus, og gitilawan niya
kini. Si Hesus mitilaw sa suka dili aron
matagbaw ang iyang kauhaw apan
aron matuman ang propisiya sa Daang
Kasulatan (Salmo 69:21), ‘gihatagan
ako nilag suka aron imnon.’
Sa “pagtilaw sa suka” ni Hesus, Iyang
gipamatud-an nga Iyang giinom ang
suka og aron kita posibleng makainom
sa bag-ong suka. Ang “suka” simbolo
sa balaod sa Daang Kasulatan samtang
ang “bag-ong bino” timaan sa balaod
sa gugma sa Bag-ong Kasulatan nga
gituman mismo ni Hesus.
Basi sa balaod sa Daang Kasulatan,
ang tanang makasasala silotan sa
ilang sala og ang kapasayloan sa ilang
sala mahimo lamang kon paagasan
og dugo sa hayop nga ilang ihalad
ngadto sa Dios. Si Hesus mismo maoy
panghimayad nga halad og milukat
kanato sa tunglo sa balaod pinaagi sa
Iyang kamatayon sa krus, bisan pa,
gidawat ni Hesus ang “suka” lang
kanato.
Mao nga, kita mapasaylo sa atong
mga sala kon kita motoo ni Hesu Kristo
og kinasingkasing magbasol sa atong
mga sala. Kini mao ang pagbuhat
sa “pag-inom sa bag-ong bino” og
pagpahimangnu nato sa punto, sa pagingon ni Hesus, “Giuhaw Ako” og
midawat Siya mismo sa suka.
Ang ika-6 nga Pulong: “Natapos
na!”
Juan 19:30 mabasa, “sa dihang si
Hesus nakatilaw sa suka, niingon
Siya, ‘Natapos na!’ Miduko Siya og
namatay.” Sa pag-ingon “Natapos
na!” si Hesus nagpasabot giunsa Niya
paglukat ang katawhan og pagtuman sa
probidensya sa kaluwasan og pagtuman
sa balaod pinaagi sa gugma.
Kay “Ang silot sa sala kamatayon,”

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).

(Roma 6:23), ang tanang makasasala
makadawat sa silot sa kamatayon og
ma Impeyerno. Ang mga anak sa Dios,
sa dugayng panahon, magpatay og mga
hayop og ihalad ang dugo sa maong
hayop alang sa kapasayloan sa ilang
sala, apan si Hesus milukat natong mga
makasasala sa tunglo sa balaod pinaagi
sa paghalad sa Iyang kaugalingon sa
pagpalansang (Hebreo 7:27).
Ang lakang sa paglukat ni Hesus sa
katawhan sa ilang mga sala gituman
pinaagi sa dili maasoy og dili mabatbat
nga kadako sa Iyang gugma. Ang
bililhong Anak sa Dios mianhi sa
kalibotan, milungtad sa grabing pasakit
gidakop og gibunalbunalan sa mismong
mga makasasala, gipurongpurongan
sa maidlot nga tunok, og gilansang sa
kamot og tiil.
Atong nadawat ang katugod nga
makasulod sa Langit pinaagi sa atong
pagtoo ni Hesu Kristo, nga pinaagi sa
iyang dakong gugma nagpasakit alang
kanato, og mibuntog sa kamatayon.
Unya unsa may atong buhaton?
Kay gituman ni Hesus ang tanang
probidensya sa Dios uban sa gugma og
sakripisyo og nahimong Hari sa mga
hari og Ginoo sa mga ginoo, kita nga
naluwas pinaagi Niya motuman usab sa
kabubut-on sa Dios.
Ang kabubut-on sa Dios alang kanato
mao ang hingpit nga pagbalaan og
hingpit nga pagtoo. Kinahanglan kita
mamunga sa siyam ka bunga sa Espiritu
Santo, makatuman sa espirituwal nga
gugma, og sa ‘Beatitudes.’ Sa iyang
giingon nato, nga kita mahimong saksi
sa Ginoo sa tanang suok sa kalibotan
og mohatag sa tanang kusog alang sa
kaluwasan sa mga kalag. Og kon kita
kompletong maka pangandam sa atong
kaugalingon isip Iyang pangasaw-onon,
makahimo sa tanang katungdanan nga
gitugyan sa Dios kanato, og sa adlaw
sa Iyang pagbalik, kita mosugid Niya,
“Natapos na!”
Mga kaigsoonan diha ni Kristo,
pinaagi sa pagsabot sa espirituwal nga
pasabot ni Hesus sa “Kataposang Pito
ka Pulong Didto sa Krus” og sa pagkulit
ini diha sa inyong dughan, ako mag
ampo sa ngalan sa Ginoo nga ang matag
usa kaninyo magpakabuhing matarong
atubangan sa Dios og makapuyo uban
sa Ginoo sa pinaka nindot nga puloyanan sa langit.
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Ang pulong sa kinabuhi migiya nako sa dalan sa kausaban og kalipay!

Nagbahang
Ebidensya sa
Buhi nga Dios
Sa giingon ni Hesus sa Juan 11:40,
“Wala ko ba ikaw sultihi nga
kon motoo ka makita mo
ang himaya sa Dios?”
ang pagtoo sa Dios makahatag
sa dili mahanduraw
nga mga kahibulongang
lihok sa Dios.

Pinaagi sa daghang oras sa pag-ampo og pagpuasa si Dr.
Jaerock Lee nakadawat sa interpretasyon sa Kasulatan gikan
sa Dios pinaagi sa inspirasyon sa Espiritu Santo. Ang tanan
niyang espirituwal nga mensahe makita sa website sa simbahan
www.manmin.org diin daghan ang nakapaminaw sa sermon og
naka eksperyensya sa kaayohan, kausaban og kinabuhi.

Brother Victor Chevchigashev, 46 anyos, Russia,
naminaw sa sermon ni Dr. Lee pinaagi sa CNL og TBN Russia,
Kristohanong magsisibya sa Russian-speaking nga mga tawo.
Nahingangha siya sa lawum nga espirituwal nga mensahe.
Niingon siya, “Si Dr. Lee mapaubsanon tan-awon og kasaligan,
og nihatag siya sa klarong tubag sa dugay na nakong mga
pangutana mahitungod sa Bibleya.” Naka eksperyensya sad
siya og kaayohan. Nanghubag
ang iyang tudlo og nanag nana
ang iyang koko t u ngod sa
iyang trabaho og naa sad siyay
‘psoriasis’ sa bitiis. Apan kining
tanan naayo.
Sugod nga ang iyang pamilya
nagpa miyembro sa Manmin,
moapil sila sa worship service sa
internet og nagpakatag sa balaang ebanghelyo ngadto sa ilang
mga silingan.

Decono Jongyeong Park, 43 anyos, Parokya 32 sa
Manmin Central Church, niingon nga wala siya makabati og
kalipay niadtong nisimba siya sa laing simbahan. Naghunahuna
siya, “Ang kalibotan natumog sa daotan og mao ni nibira nako
aron makasala sad. Ma buntog ko ba gud ni? Maayo unta og
makadawat ko bisan sa maulaw
nga kaluwasan.”
Og na h it abo nga na ka k it a
siya sa video clip nga giulohan
og ‘Power’ sa YouTube. Kini
mahitungod sa gamhanang lihok
nga gipakita ni Dr. Jaerock Lee.
Nangita siya sa mga sermon ni Dr.
Lee.
Nagsugod siya og paminaw sa mga sermon ni Dr. Lee
“The Message of the Cross” og nipadayon sa uban pang mga
mensahe. Natandog kaayo siya sa dakong gugma sa Dios
human sa pagpaminaw nga ang Dios miugmad sa tawo dinhi
sa kalibotan aron makabaton og tinuod nga mga anak nga
mahimong iyang ika panag-ambitan sa gugma hangtod sa
kahangtoran. Sa kataposan nagpa rehistro siya sa Manmin uban
sa iyang pamilya, og karon nakatilaw sa tinuod nga kalipay
diha sa iyang matoohong kinabuhi. Kay siya nagpakabuhi sa
Kristohanong kinabuhi nga wala malambigit sa sala, ang iyang
pamilya malinawon diha sa Ginoo.

Ang mga miyembro
sa Manmin sulod og gawas
sa Korea naka eksperyensya
sa dakong lihok sa gahom

“Naayo ko sa gastro-esophageal reflux
disease pinaagi sa pag-a mpo!”

sa Dios diin ang tanan possible.

Deconesa Songyee Jung, 40 anyos,
Canaan Mission, Manmin Central Chruch

Naayo sila sa mga sakit,
nakadawat sa mga tubag og grasya,
og na protektahan sa mga
kalamidad og aksidente.
Nia ang uban sa ilang mga
panghimatuuud.

Sa kataposang duha katuig, usahay
magka-heartburn ko. Og ang sintoma,
mokatag sa akong tutunlan. Makabati
ko nga murag masunog ang akong
tutunlan og murag naay maglihok.
Lud-on ko. Kon mohigda ko, mobalik
sa akong tungol ang sulod sa akong
tiyan og g rabi kainit ang akong
dughan. Dili ko makatulog nga maghigda.

“Ang akong kamot nabali apan nauli
kini sa hingpit bisan wala operahe!”
Brother Juyeong Jung, 14 anyos, Parokya 9, Manmin
Central Church

Nobyembre 4, 2017, nadaot
ang akong t uong kamot
tungod sa pagkahulog nako
sa ‘slide’ didto sa duwaanan.
A n g d o k t o r n i i n go n n g a
nabuak pag ayo ang akong
bukog og kinahanglan
operahan. Nidugang pa siya nga kon dili operahan ang

“Naayo ko sa pagka paralisado
tungod sa atake!”
Decono Changkeuk Maeng, 69 anyos,
Chines Parish, Manmin
Central Chruch

D i s y e m b r e 2 6 , 2 0 17,
nigawas ko padong sa trabaho.
Akong nabantayan ang akong
lawas moharag padong sa
wala, nibalik ko sa balay.

Septembre 2016, gi gastropic examination ko, nga nagpakita sa
gastro-esophageal reflux disease. Naay grabing pagdugo sa akong
tungol. Niinom ko og tambal apan walay kaayohang nahitabo.
Agosto 2017 gi gastropic exam nasad ko naa gihapoy mga gadlas
ang akong tiyan og tungol.
Disyembre 30, 2017, nidawat ko sa pag ampo ni Senyor Pastor
Dr. Jaerock Lee human sa Friday All-night Service. Sunod buntag
wala na ang akong heartburn og
Sa wala pa ang pag-ampo
ang ubang mga sintoma nangawala
sa d. Wala nay nag hasol pa sa
akong tutunlan og makakaon nako
og tarong. Naayo ko sa gastroesophageal reflux disease pinaagi sa
pag-ampo ni Senyor Pastor.
▲ pagdugo og paghubag sa tiyan
paingon sa tungol

akong kamot dili na motubo pa og mubo ni kaysa usa ka
kamot og kon dili kini mabaliko. Gusto kong makadawat
sa kaayohan gikan sa Dios, maong nipauli ko. Akong
gidawat ang pag ampo ni Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee
nga gi record sa Automated Response System. Human
sa pag-ampo, ang kasakit niminor og nawala. Anang
gabhiona maayo ang akong pagkatulog.
Ang doktor niingon nga ang akong kamot maayong
pagkabali, og magsakit ni og maayo. Apan wala gyod
ko sakiti. Niadto ko sa Daniel Prayer Meeting og
naghinulsol. Nibaha ang akong mga luha.
Pag Nobyembre 17, nipadala ko og prayer request
ngadto ni Senyor Pastor nga nag-ampo didto sa prayer
mountain. Disyembre 2, nagpa xray ko. Ang doktor
niingon nga ang akong bukog naayo og hingpit nga nauli.
Halleluyah!

Padong uli akong nabati nga na paralisado ang akong paa og
dila. Dili ko makasaka sa hagdan og dili na makasulti.
Nakauli gyod ko. Ang akong anak nitawag sa 911 para
sa ambulansya, og gidali ko og dala sa hospital. Cerebral
infarction kato. Ang doktor niingon nga ang brain-cells
nadaot sa tulo ka bahin sa akong utok og dili na mauli
pa sa hingpit. Nidugang siya sa pag-ingon, nga dili nako
makahimo pa sa pagbalik sa normal nga kinabuhi.
Pag 5 P.M., Disyembre 29, akong gidawat ang pag ampo
ni Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee. Human sa pag ampo,
ang akong mga paa nilihok, og makalakaw nako bisan dili
tabangan sa ubang tawo. Og bisan ang akong lawas wala na
magtakilid paingon sa wala.

Sa wala pa ang pag-ampo

▶ Ang kataposan sa
‘humerus’ kompletong
nabuak og wala
na sa lugar.

Human sa pag-ampo

▶ Ang nabuak nga parti
naanay insaktong bonehealing fluid, og walay
timailhan sa pagmubo.

Human sa Friday All-night Service niadtong Disyembre
30, nilamano ko ni Senyor Pastor og ang akong paralisado
nga dila ni normal. Normal nako nga maka estorya.
Halleluyah!
Sa wala pa ang pag-ampo

▶ Ang ilhanan sa
‘cerebral infarction’ sa
utok sa ‘basal nuclei’
og ang likod sa tuo nga
‘lateral ventricle’ sa utok.
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anmin nga mga Balita

“Mga panalangin nibaha
sa among pamilya!”

“Naayo ko sa
hematologic malignancy!”

Decono Yongchul Baek, 53 anyos, Parokya 6, Manmin Central Chruch

Sister Tara Singh, 28 anyos, Delhi Manmin Church, India

Karon lang nako
nahunahuna nga mahimo
nako ang tanan og
makapamunga diha sa
Ginoo basta naa ang
akong pagtoo. Nagtrabaho
ko sa Seoul Housi ng &
Communities Corporation.
Responsable ko sa daghang
constr uction sites, apan
walay bisan usa ka aksedente sulod sa daghang katuigan tungod kay si
Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee nag ampo para nako.
Matinguhaon kong nagbuhat sa akong mga buluhaton og nagsilbi sa uban
tungod kay iya kong gitudloan. Disyembre 31, 2017 akong nadawat ang “Seoul
mayoral citation.” Gihatagan ko ini agig pag-ila sa akong kontribusyon sa
pagbuhat sa ‘flood damage security measures’, pagpaubos sa kadaot, og ang
siguridad sa katawhan. Nalipay kaayo kong maghimaya sa Dios.
Brother Jonghyun Baek, ang akong anak, 12 anyos na karon. Pag 5
niya, magkanga-kanga siya. Apan pag lamano niya ni Senyor Pastor
uban sa pagtoo, na normal dayon siya. Human nga naka eksperyensya sa
kahibulongang gahom sa Dios, nag ampo siyang maka eskuwela og mga
sinultian og maka trabaho alang sa gingharian sa Dios. Pag 2018, nadawat
siya sa Department of Arabic sa Hankuk University para Foreign Studies
pinaagi sa pagpasar sa writing-test sa proseso sa sayong pagpanawat.
Nahatagan pa gani og scholarship, katunga sa bayranan walay bayad sa
tibuok academic years.
Sister Jihyun Baek, ang akong anak (19 anyos) hapit mamatay pagka
gamay niya. Nibanga ang sakyanan diha niya! Apan naprotektahan siya ubos
sa magbalantay. Baskog siya. Nagsilbi siya isip presidente sa High School
Mission sa mga estudyante sa Sunday School sa niaging tuig og karon. Kay
naningkamot man siya og nagbinuutan sa eskuwelahan, nakadawat siyag
award isip sulundugong estudyente.

Abril 2017, ang akong lawas naay abnormal nga sintoma.
Sakit akong tibuok lawas og naglisod pagkatulog tungod
sa grabing sakit sa ulo og pag pangatol. Naluya ko og
naa nalang sa higdaanan permi. Kay kini nagka grabi
man, dili nako makakaon pa.
Giingon nga naa koy 4th stage sa hematologic
malignancy. Ang doktor niingon nga ang kompletong
kaayohan dili ika garantiya tungod kay ang cancer cells
nikatag na sa akong tibuok lawas. Ang grabi pa, giingnan ko nga
pwede kong mamatay diha dayon kon dili operahan.
Sa desperadong sitwasyon, naay niabot sa akong hunahuna. Duha ka bulan
sa wala pa ni magsugod naay nidala nako ngadto sa Delhi Manmin Church.
Nakadunggog ko nga naay daghan naayo sa mga sakit tungod sa pag-ampo ni
Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee.
Nagsugod ko og ampo sa Daniel Prayer Meeting sa GCN. Akong gibasolan
ang akong niaging kinabuhi og nag ampo pag-ayo. Nidawat ko sa recorded
prayer ni Senyor Pastor katulo sa usa ka adlaw og naminaw sa iyang mga
sermon “The Message of the Cross.” Permi kong nidawat sa pag-ampo sa
panyo, nga inampoan ni Dr. Lee, pinaagi ni Pastor John Kim (Buhat 19:11-12).
Paghuman, niarang gyod ang akong paminaw og nakaangkon og kusog ang
akong lawas.
Unya, nakadunggog ko nga ang Manmin Summer Retreat 2017 himoon inig
Agosto. Nangandam ko sa akong kaugalingon aron makadawat sa kompletong
kaayohan. Nagpuasa og nag-ampo. Agosto 7, niapil ko sa unang adlaw sa
retret pinaagi sa GCN. Pagdawat nako sa pag-ampo ni Senyor Pastor, naay
kahibulongan nga nahitabo nako. Diha sa pag-ampo, akong nadawat ang
kalayo sa Espiritu Santo. Niinit ang akong lawas og gipaningot. Og ang
tanang sintoma sa kanser kompletong nangawala!
Human sa napulo ka adlaw, nagpa check-up ko. Ang doktor niingon nga
nahibulong, “Ang tanang cancer cells wala na!” Akong pasalamatan og
himayaon ang Dios nga niayo nako!

Hingpit mi nga na protektahan
sa dakong sunog og grabing aksidente!
Sister Teresita Tamayo
sa Manila Manmin Church,
Philippines, 67 anyos, hingpit
nga na protektahan sa dakong
sunog. Alas 10 sa buntag, Enero
4, 2018, nagsunog tungod sa
bata nga nagduwa og kalayo, og
nidako ni. Alas 5 na sa hapon na kontrola pinaagi
sa 20 ka fire trucks. Kining sunoga nisunog sa 50
ka mga panimalay silingan ni Sister Tamayo apil
na sa balay nga tapad sa iyang balay. Apan ang
iyang balay hingpit nga na protektahan sa sunog.
“Nipadala ko og prayer request ngadto sa
central church pinaagi sa among pastor. Sa
kataposan, ang ako rang balay ang na protektahan
pinaagi sa magbalantay! Kahibulongan!”

D i s y e m b r e 2 9, 2 017, s i
Brother A rguins O daka
Sande, 23 anyos, Nairobi
Manmin Holiness Church sa
Kenya, nahulog gikan sa 4th
floor sa konstraksyon nga iyang
gi trabahoan. Nasayop siya
pagtunob sa kahoy nga walay lansang og nahulog.
Gidala siya sa iyang kauban ngadto sa hospital,
apan wala siya maunsa gawas sa gamay nga gadlas
sa iyang nawong!
Niingon siya, “Nahulog ko nga nag-una ang
akong ulo apan, sa kalit lang nakabati ko diha sa
hangin nga naay kusog nga tuyok sa akong lawas,
mao nga nag-una ang akong kamot, dili ang ulo.”
Gihiling siya apan walay kadaot diha sa iyang
lawas og ang X-ray walay gipakita nga problema.

Brother Vasliv, 32 anyos,
Moldova Manmin Church
wala t uyoa ng n iba ng ga sa
sakyanan duol sa iyang sakyanan
niadtong Oktobre 11, 2016.
Ang iyang sakyanan nalokot sa
atubangan nga bahin ini.
“Ang sakyanan nihunong sa dili pa maabot
sa akong lawas. Human akong giabli ang akong
pultahan og nigawas. Akong gisusi ang akong
lawas, apan wala may nagsakit. Na protektahan ko
diha ubos sa magbalantay!”
Nagpa rehistro siya sa Manmin human nga siya
nakapaminaw sa sermon ni Senyor Pastor Dr. Lee
pinaagi sa CD nga hinatag sa iyang kaila. Niingon
siya nga ang iyang kinabuhi nausab pinaagi sa
pulong sa kinabuhi.

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

