
      anmin M  nga mga B la ita

Abril 25, 2015, ang kusog nga linog 
niigo duol sa Kathmandu, Kapital 
sa Nepal. Daghang mga bilding ang 
nangaguba, og ang kusog nga after-
shocks nikuha sad sa kinabuhi sa 
mga tawo didto. Kining makalilisang 
nga linog ni kalas sobra sa 7,000 ka 
mga tawo og dili mo minus sa 15,000 
katawo ang na biktima (hangtod Mayo 
6, 2015). 

Abril 26, 2015, si Pastor Grace Lee, 
Manmin Mission Center sa Nepal 
ni report mahitungod sa kahimtang 
sa simbahan nga iyang gialagaran 
sa pag-ingon, “Walay nasakitang 
mga miyembro og wala maunsa ang 
simbahan. Bisan ang ilang pamilya 
sa nagkalain laing lugar og ang ilang 
mga balay gi protektahan. Wala gyod 
maunsa ang simbahan!”

Ang Manmin Miss ion  Center 
nigamit sa ika 3-5 indana sa nipis og 
taas nga bilding sa Lalitpur District, 
taytayan ra  ang nakauwang ini 
paingon sa Kathmandu. Pag linog, ang 
bilding ni uyog pag ayo nga dili sila 
makabarog o maka lingkod kon dili 
manggunit.

Anang higayona, sobra sa 170 ka 
miyembro ang naniudto didto human 
sa ilang Sunday Morning Service, 
tungod kay ila mang himuon ang 
Adlaw sa Ginoo sa Sabado. Nang 
gawas sila og namarog sa dan kadiyot. 
Apan human sa usa ka oras namalik 
sulod sa simbahan nag prayer-meeting 
imbis unta mag Evening Service. Nag 
Daniel Prayer Meeting pa gani.

Si Pastor Lee nipadala og suwat, sa 
pag ingon, “Ang atong mga miyembro 
na protektahan ining kusog nga linog, 
diin maoy hinungdan sa pagtubo sa 
ilang pagtoo. Palihug iampo nga ang 
Nepal-government maka bangon 
dayon gikan ining dakong kadaot og 
ang tibuok nasod ma protektahan sa 
after-shocks.”

Diha  sa  mga  ka lamidad ,  ang 
katawhan walay mahimo og daling 
mapukan.  Apan,  kung ang mga 
anak sa Dios motoo sa Dios, mag 
praktis sa Iyang Pulong uban ang 
paghigugma Kaniya, og maglakaw sa 
kahayag, pinaagi ini dili sila mawad-
an og kalinaw. Sama nga ang Dios 
ni protekta sa mga Israelita didto sa 
Goshen sa mga kadaot nga miabot sa 
tibuok Ehipto, karon Iya usab gitugot 

nga ang mga tawo maka eksperyensya 
sa Iyang gahum sa pag protekta.

Hulyo 15, 2014, gabii didto sa 
Pilipinas, nahitabo sad ang sama ini. 
Ang Typhoon-Rammasun kusog 
kaayo nga bagyo nga malumpagong 
nihapak sa Pilipinas sa gi kusgon nga 
hangin sa 250km/h (155mi/h). Sa 
Cavite Manmin Church, ang haligi nga 
gitaptan sa atop sa bilding nisugod na 
og kurog tungod sa kakusog sa hangin. 
Si Pastor Sharon Cho nangayo dayon 
sa pag ampo ni Dr. Lee. Sa kalit lang 
ang hangin nga halos moibot sa haligi, 
napalong og nihunong sad ang uwan.

Sunod buntag, nakita ni Pastor 
Cho ang gatosang mga kahoy’ng 
nangatumba duol  sa  s imbahan. 
Nagkayamukat. Nakakita sad siya og 
iron-column atubangan sa gasolinahan. 
Apan ang simbahan walay nadaot, 
gawas lang sa gamay’ng guba sa atop 
og bongbong sa parkingan.

Marso 2011, ang tsunami nihapak sa 

Sendai, Japan halos nanglimpyo kini 
sa daplin sa dagat nga maoy hinungdan 
sa grabing ‘landslides’. Linibo ang 
mga tawong gilubong nga buhi. Og 
nadaot pa ang Fukushima Daiichi 
Power plant, nga maoy hinungdan sa 
radioactive-leakage. Sa dakong kadaot, 
unsa may nahitabo sa mga sanggang 
simbahan sa Manmin Central Church 
didto sa Japan?

Ang Yamagat Manmin Church duol 
ra kaayo sa Sendai, apan wala sila 
maunsa. Ila lang nabati nga ni kurog 
ang bilding og naputlan sa kuryente. 
Ang ubang sanggang s imbahan 
nakabati sad nga ni lihok ang bilding, 
apan silang tanan na protektahan.

Enero 2011, sunod sunod ang baha 
nga niigo sa Queensland, Australia. 
Nisaka ang Brisbane River og 8 
metros. Kung nipadayon pa kadto 
sigun sa pasidaan, linibo ang mga 
balay nga apektado. Si Dr. Mika 
Cooper,  Austra l ian WCDN nga 

direktor, nihangyo og pag ampo ni Dr. 
Lee para sa ilang nasod. Nihunong 
dayon ang uwan og ang dakong kadaot 
nasugpo. 

Bisag asa pa ang tawo, mahimo 
silang mahiagom sa kadaot nga wala 
damha. Ang Dios sa gugma dili buot 
nga ang katawhan mag atubang sa 
mga kalamidad. Gusto Niya nga sila 
baskog og malipayon sa kinabuhi nga 
naay paglaom sa Langit. Mo protekta 
Siya uban ang gugmang labaw pa sa 
ginikanan. Apan kung sila magsigi 
lang og pakasala hangtod nga talikdan 
sa Dios,  ang kalamidad moabot 
pinasubay sa hustisya.

Kung ilang dawaton si Hesu Kristo 
isip ilang Manluluwas, magsulay og 
pakabuhi sa Pulong sa Dios, motagbo 
sa hustisya para sa mga anak sa Dios 
sa pag buhat sa Adlaw sa Ginoo og 
mohatag sa tibuok ikapulo, sila ma 
protektahan sa kabalaka, kaguol, 
aksidente og kadaot.

Ang dakong linog sa Nepal nikuha sa liboan ka mga kinabuhi sa tawo. Atong iampo nga wala nay kadaot pa og ang mga tawo dili na mag 
antos pa sa troma. Dugang ini, maningkamot tang mahimong bulahang mga anak nga perming ma protektahan Niya og ato Siyang himayaon.

Unsay Imong Mabuhat sa dili pa 
Moabot ang mga Kalamidad?
Mga Magtotoo ni Kristo Protektado sa Linog, Bagyo, og Baha
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2 Ang Pulong sa Kinabuhi – Napulo ka Sugo 8

“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).
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Kung ang tawo atong tawgon nga 
kawatan, maulawan kini. Tungod kay 
nahibaw tang tanan nga ang pagpangawat 
sala.

Naay daghang hitabo nga ang tawo 
dili mo angkon nga sila nangawat. 
Kini nagpasabot nga nakahimo sila 
og sala apan wala sila mahibaw og 
dili sila mohinulsol tungod kay wala 
man sila maghunahuna nga kadto sala. 
Karon atong tan-awon ang pasabot sa 
“pagpangawat” sa ika-8 sugo-“Ayaw 
kamo Pangawat.”

1. Unodnong pangawat: pagkuha 
sa butang sa uban

Ang ubang tawo mogamit sa butang 
nga dili ila sa walay pagtugot sa tag-iya. 
Tingali maghunahuna sila nga ok rang 
gamiton kay amigo kaayo sila sa tag-iya 
o dili man kini bililhon. Baliwala ra kini 
sa ilang konsensya. Og usahay dili pa 
gani dayon iuli.

Dili lang kini maghimo og kadaot sa 
tag iya, apan nagpakita sad ni sa kaharas 
og walay pagtahod sa tawo. Bisan pa 
man kini’g gamay, og suod nga amigo 
ang tay iya, kon atong gamiton ang iyang 
butang sa walay pagpananghid, kini 
pagpangawat sa mata sa Dios.

N a a y  u b a n  p e r m i n g  m o i n g o n , 
“Makagamit ko ini?” o “Mahimong mo 
hulam?” og perming mo gamit sa butang 
sa uban. Naa say mogamit hangtod nga 
mahurot og wala nay ikauli ngadto sa 
tag iya. Og bisan pag iuli, nakadaot og 
nakahasol na kini sa tag iya. Tugbang ini, 
ang tawo nga naay maayong konsensya 
maikog kon manghilabot sila sa butang 

sa uban bisan pa kini og gamay’ng 
butang. 

Dugang  pa ,  b i s an  pag  wa la  t a 
mangawat o mokuha sa katungdanan 
sa uban, kon maato kini sa dili sakto 
nga paagi, kini pagpangawat gihapon. 
Pananglitan, naay modawat og soborno 
gamit ang ilang posisyon o gahum, ang 
uban mo patong og dagko ngadto sa 
mamalitay og magpalabi sa genansya. Sa 
ingon ani ang maayog kasingkasing ma 
konsensya. Bisan pag wala sila manguha 
sa butang sa uban, apan nakaangkon sila 
sa dili unta angay nga maangkon, kung 
imo gyong sumahon kini pagpangawat 
usab. 

2. Espirituwal nga pagpangawat: 
pagkuha sa mga butang nga iya sa 
Dios

Ang pagpanguha sa butang sa Dios 
konektado sa kaluwasan. Pananglitan, 
si Judas Escariot nga usa sa disipolo ni 
Hesus og maoy in-charge sa kwarta sa 
mga halad nanguha siya ini, og sa lihok 
ni satanas iya pa ganing gibaligya si 
Hesus. Wala siya makadawat sa espiritu 
sa pag hinulsol mao nga miabot niya ang 
misirabling kamatayon, nagpakamatay 
siya.

Karon  naay  mga magto too  nga 
mangawat og kwarta sa Dios. Ang uban 
nila murag tinuod nga Kristohanon og 
nagtrabaho pa sa simbahan. Apan wala 
nila mahunahun unsa ka grabi ang sala 
nga ilang gibuhat. Bisan pag ang ilang 
sala wala makita sa uban og wala sila 
masiloti ini, ang Dios nakakita sa tanan. 
Magbayad sila ini pinaagi sa hustisya, 
nga mas makahahadlok. Unsa kaha kung 
dili sila maghinulsol og moabot ang 
‘Seven-Year Great tribulation’ nga sila 
nagsigi pa gihapon og pangawat sa mga 
butang sa Dios? Maka guba sa dughan!

Sunod, ang pag abuso pag gamit 
sa butang og pag gasto sa kwarta sa 
simbahan pagpangawat sad sa Dios. 
Dili gyod ta magpataka og gasto sa mga 
membership-fees og mission-groups; 
gamit sa bisan unsa diha sa simbahan 
para sa atong personal nga katuyoan; 
og pag usik sa butang nga gipalit sa 
simbahan. Og kon makadawat og kwarta 
sa simbahan para ipalit sa kinahanglanon, 
kung naay sobra unya dili iuli apan 
gamiton sa personal nga katuyoan. Kini 
pangawat sad.

Bisan gani ang telepono sa simbahan 
og ubang gamit dili ta manghilabot ini 
para sa personal nga katuyoan. Dugang 
pa, mga ginikanan mo badlong gyod 

sa mga anak kon kini nag gisigisi sa 
mga papel o sobre para sa mga halad, 
mga weekly-bulletin o newspaper sa 
simbahan. Kining butanga makahimog 
babag ngadto sa Dios.

L a b i  n a  g y o d ,  a n g  D i o s  n a g 
pahimangnu nato sa pag pangawat sa 
‘tithes and offering’. Ang ‘tithe’ mao ang 
ikapulo nga ibalik nato sa Dios gikan sa 
atong mga kita isip pag ila nga ang Dios 
labaw pa sa mga material nga butang. 
Kini kamatuuran nga nitoo ta Niya og 
niila sa Dios nga maoy tag iya sa atong 
kinabuhi. Mao nga kon dili ta maghatag 
sa ikapulo unya moangkon nga nagtoo sa 
Dios, sama kini nga nanikas ta sa Dios, 
og ang tunglo moabot nato (Malaquias 
3:8-9). Dili ingon nga gitunglo ta sa Dios 
tungod kay wala ta mohatag sa ikapulo, 
apan tungod kay ang Dios dili mo 
protekta nato batok sa mga akusasyon 
ni satanas, mao nga mag antos ta sa 
kalisdanan penansyal, pagsulay og mga 
sakit.

Ang ‘tithe’ dili lang ikapulo sa atong 
sweldo apan sa atong tibuok kita. Kung 
naa tay lain pang mga kita, o pang gasto, 
o gasa gikan sa uban, kini kita sad, og 
kinahanglan maghatag sad ta og tithe ini. 
Apan ang uban dili moapil ini og kwenta 
og mohatag ra gikan sa ilang sweldo. 
Unya gikan nalang gani sa sweldo, 
minusan pa sa ubang mga gipanggastoan, 
mohatag sila dili isip tithe apan para 
sa mission-offering o charitable nga 
kalihokan sigun sa ilang gusto.

Sunod, dili ta mangawat sa halad 
pasalamat. Ang mga anak sa Dios daghan 
kaayog ika pasalamat. Mapasalamaton 
tang naluwas og paingon sa Langit; 
nakadawat sa katungdanan, og maka 
pamundo sa ganti; og ang Dios nag 
protekta nato og nanalangin sa tanang 
butang. Mapasalamaton sad ta tungod 
kay bisan sa mga kalisdanan, nagtoo 
ta nga ang Dios mohimo para sa atong 
kaayohan. Mao nga maghatag ta og 
pasalamat paghalad matag Domingo, og 
espesyal nga mga halad sa espesyal nga 
mga okasyon.

Ingon sad ini ngadto sa isig katawo. 
Kon naay mohatag nato og pabor, angay 
lang nga atong pasalamatan og mohimog 
butang isip bayad sa kalipay. Sa samang 
paagi, lipay kaayo ta sa Dios sa iyang 
pag protekta nato matag simana og sa 
pagtubag sa atong mga pag ampo og 
gusto sad tang mobalos Niya sa grasya 
pinaagi sa paghatag. Apan, ang ubang 
tawo mo hikaw sa paghatag og pasalamat 
bisan pag sila moingon nga nagtoo sila sa 

Dios.
Kon walay gustong mohatag sa Dios 

nagpakita kana nga siya puno sa kahangol 
sa kadato og sa kalibotanhong butang 
(Mateo 6:24). Kung bag-ong magtotoo, 
tingali masabtan, apan kung dugay na 
siyang Kristohanon og naa gihapon ining 
klaseha sa dughan, ang iyang pagtoo mo 
kunhod. Mao nga kon ang halad nga iya 
sa Dios dili ihatag, kini naay kalabutan sa 
kaluwasan.

Tinuod, ang matag sukdanan sa pagtoo 
managlahi, og tungod kay ang Dios 
nahibaw sa sulod sa dughan sa tawo, dili 
Siya motan-aw sa kantidad nga gihalad 
(Marcos 12:41-44). Ang Dios buot nga 
modawat sa kahumot sa atong pasalamat 
og pagtoo. Kon Siya mahimuot nato, 
atong madawat ang daghang grasya 
gikan Niya. Itugot sa Dios nga molambo 
ang atong espiritu, hatagan ta Niya’g 
daghang ika pasalamat, panalanginan 30, 
60, og 100 ka pilo.

Naa pay laing klase sa espirituwal nga 
pagpangawat, ang pagkawat sa Pulong 
sa Dios. Ang paghatag og sayop nga 
propisiya gamit ang ngan sa Dios. Ang 
ubang tawo mo sulti og kaugmaon sa 
uban, sama sa mananag-an, moingon 
nga iyang na dunggog ang tingog sa 
Dios. Naa say mag damgo unya moingon 
nga gipadamgo sa Dios, og ang uban 
naay mahunahuna og moingon nga 
gihatagan silag panan-awon sa Dios. Kini 
pagpasipala sa Dios.

Tinuod, nindot kon atong masabtan 
ang kabubut-on sa Dios pinaagi sa 
inspirasyon sa Espiritu Santo og sa pag 
proklama ini, apan sa pagbuhat, ato 
gyong susihon ang atong kaugalingon 
kon angayan ba gyod sa paghatod 
sa Pulong sa Dios. Ang Dios mamili 
niadtong walay daotan og limpyo nga 
dughan og motugot nila sa pag proklama 
sa kabubut-on sa Dios. Mo awhag ko nga 
bantayi ang imong isulti og ayaw gyod 
pangawat sa Pulong sa Dios gamit ang 
imong hunahuna.

Kaigsoonan ko diha ni Kristo, labot 
pa sa imong nabasa, kon ang tawo 
dili mobuhat sa iyang katungdanan og 
mag usik sa panahon nga iya untang 
igahin para sa Dios, kini pagpangawat 
sad. Ako mag awhag nga wagtangon 
ang hunahuna nga para lang permi sa 
imong kaugalingon og kahangol, hinuon 
perming pangitaa ang kaayohan sa uban 
diha sa dughan nga matinud-anon og sa 
maayong konsensya. Ako mag ampo sa 
ngalan sa Ginoo nga ikaw mahimong 
hingpit nga anak sa Dios diha sa matuud.

“Ayaw Kamo Pangawat”

“Ayaw kamo pangawat” 
(Exodo 20:15).

Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee

●●●
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Disyembre 11, 2014, nag kalibang ko 
og naay say ‘hemafecia’. Niadto ko sa 
hospital. Gi-biopsy ko, endoscopy, gitan-
aw sad ang ihi og dugo. Ang doktor 
niingon nga basin og Crohn’s disease, 
klase sa infl ammatory bowel disease (IBD) 
og ni sugyot nga paadtoon ko og dakong 
hospital.

Pag Disyembre 23, gibalik ko og tan-
aw didto sa Seoul National University 
Hospital. Ang resulta nagpakita nga 
naa koy fatty-liver og colorectal cancer. 

Gi tambagan ko ni Mrs. Booknim Lee, 
Presidente sa Manmin Prayer Center. 
Nagsugod ko og halad og pag ampo 3o 
minutes sa buntag og 1 oras sa gabii. Nag 
lista sad ko sa sermon ni Dr. Jaerock Lee 
“Spirit, Soul, ang Body.” Ang gugma sa 
Ginoo niabot og nitandog sa akong dughan. 
Nahatagan ko og pagtoo, og nag pasalamat.

Si Deconesa Kyungmi Lee, akong 
inahan, nitambong sad sa Manmin Prayer 
Center’s Meeting, buntag og hapon. Nag 
ampo sad siya sa Daniel Prayer Meeting. 

Naghinulsol sa iyang bugnaw nga pagtoo. 
Grasya sa Dios, nibintaha ang akong 
kahimtang. Human nga nakadawat sa pag 
ampo ni Senyor Pastor niadtong Pebrero 
19, 2015, dali kaayong niarang ang akong 
kondisyon. Mahilisan nako, makakaon, og 
wala na magkalibang.

Pag Marso,  n ibal ik  ko sa  Seoul 
National University Hospital para sa 
biopsy, endoscopy, og urine og testing sa 
dugo. Apan ang tanang resulta normal! 
Hallelujah!

Niadtong Marso 5, 2015, naa koy grabing 
sakit sa kutokuto. Nisuka pa gani. Akong 
nadawat ang pag ampo ni Senyor Pastor 
nga gi-record sa Automated Response 
System (822-830-5320), unya nawala ang 
sakit. Sunod buntag, nibalik ang kasakit. 
Pag 6 P.M., gidala gyod ko sa hospital.

Samtang naghulat sa mga resulta, akong 
nadawat ang pag ampo sa panyo sa akong 

Parish Pastor nga si Dalcheon Lee (Buhat 
19:11-12) pinaagi sa telepono ubos sa 
tabang sa akong asawa, Senyor Deconesa 
Mihae Ryu. Og ang grabing kasakit 
nawala. Ang akong CT-scan nipakita nga 
naay bato nga 4mm kadako diha sa akong 
urinary-tract. Human makakita sa resulta 
nipauli ko og niinom sa Muan Sweet 
Water. Pagtaodtaod nangihi ko og akong 

nakita nga naay bato nigawas uban sa ihi. 
Hallelujah!

Sa 5 katuig, sugod 2010, near-sighted 
kaayo ko og dili makakita sa layo. Hanap 
ang suwat sa maestro sa black-board. Pag 
Enero 2013, nagsugod ko og tambong sa 
Colombia Manmin Church uban sa akong 
ginikanan.

Niapil mi sa Manmin Central Church 
Sunday Service pinaagi sa pag sibya sa 
GCN. Nakadawat ko og daghang grasya sa 
mensahe ni Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee. 
Wala lang niya gisulti nga kita makadawat 
og grasya, apan iyang gi presenta ang 

yawi para sa mga grasya, nga mao ang 
pagbalaan sa dughan. Natandog kaayo 
ko. Apan ang akong mata nag ngutngut sa 
dihang nag tan-aw sa TV screen, mao nga 
naglisod kog pagpaminaw sa sermon.

Abril 2014, si Rev. Heesun Lee nibisita 
sa Colombia Manmin Church para sa 
among ika-2 anibersaryo, og iyang gihimo 
ang Handkerchief Healing Meeting. Sa 
dihang iya kong giampoan sa panyo nga 
inampoan ni Senyor Pastor (Buhat 19:11-
12), ang akong tibuok lawas niinit og ang 

akong mata nibati og kahayag. Pag abli 
nako sa akong mata, ang mga butang sa 
layo kita na. Kahibulongan!

Makakita nako og klaro. Dugang pa, 
giabli sa Dios ang akong espirituwal nga 
mata pinaagi sa libro ni Senyor Pastor 
“Heaven and Hell” aron makakita ko sa 
espirituwal nga kalibotan. Pasalamatan 
ko ang Dios. Karon akong dayegon ang 
Ginoo isip miyembro sa ‘performing 
team’ og dako ang akong paglaom sa 
Langit. Hallelujah!

Sugod Disyembre  2014,  d i l i  ko 
makalakaw og tarong tungod sa atritis. Ang 
akong asawa si Kalmesh nag wheel chair 
sad, na inbalido ang iyang ubos nga parti 
tungod sa spinal-tumor. 

Pag Pebrero 2015, ang akong ika-2 anak 
Neha Sharma nagdala og libro og DVD 
gikan sa Delhi World Book Fair 2015. 
Ang mga libro kang Dr. Jaerock Lee, ang 
The Message of the Cross, The Measure of 
Faith, Seven Churches, og Keep Watching 

and Praying. Ang DVD giulohan kini og 
‘Power’.

Nagsimba sad mi og laing simbahan mao 
nga naa mi-interest sa Pulong sa Dios og sa 
Iyang sagradong kaayohan. Among gibasa 
ang libro og na grasyahan. Amo sad gitan-
aw ang DVD; nahibulong kaayo sa lihok 
sa Dios og napuno mi sa Espiritu Santo. 
Napuno ko sa kalipay og nikurog ang akong 
lawas. Unya ang sakit sa akong tuhod 
nawala! Halleluyah!

Naa koy ‘appointment’ sa doktor. 
Apan kompleto nakong naayo og dili na 
kinahanglan nga moadto pa. Pag Marso 8, 
ang tanang miyembro sa akong pamilya 
niadto sa Delhi Manmin Church og nagpa 
rehistro. Human ana, ang akong asawa 
nag tan-aw sa DVD ‘Power’, nakabati ang 
iyang paralisadong paa. Kahibulongan! Ang 
akong pamilya nakaangkon og paglaom sa 
kaayohan. Akong pasalamatan ang buhi nga 
Dios.

Septembre 2007, gikuyogan ko sa 
akong kaila sa Gwangju Manmin Church 
sa Sunday Service. Adtong adlawa, nag 
antos ko sa pag panglipong og rhinitis. 
Labi na nga ang rhinitis naghasol nako 
sulod na sa 20 katuig. Moinom ko og 
manigarelyo. 

Sa unang adlaw sa akong pagtambong, 
si  Senyor Pastor Dr.  Jaerock Lee 
nihatod sa mensahe “Langit.” Ang mga 
miyembro niapil sa panimbahon sa 

Central Chruch pinagi sa GCN. Una 
to nakong higayon nga naka dunggog 
mahitungod og langit. Akong nabati 
nga naa ko sa bag-ong kalibotan og 
ang kalipay niabot sa akong dughan. 
Naghilak sad ko sa dihang nagbasa sa 
testimonyal nga libro ni Dr. Lee Tasting 
Eternal Life before Death.

Human sa usa ka simana, nihunong 
nako og inom og panigarelyo. Milabay 
ang 3 ka simana, pinaagi sa pag ampo 

ni Dr. Lee naayo ko sa rhinitis, og ang 
5 katuig nga pang lipong og 3 katuig 
nga high-blood pressure nangawala. 
Hallelujah! 

Karon trabahante nako sa Ginoo, isip 
Group Leader, Cell Leader, og Financial 
Supporter para sa mga estudyante, og 
boluntaryong driver sa simbahan. Akong 
pasalamatan ang Ginoo nga nigiya nako 
sa bulahan nga kinabuhi og aron magsilbi 
sa simbahan.

“Naayo ko sa Fatty-Liver og Colorectal Cancer”

◄4 m m - b i g -
urinary stone

Brother Yuusuke Lee, 19 anyos, estudyante sa Sunday School, South Korea

“Pinaagi sa pag ampo sa panyo, ang akong Urinary Stone nigawas!”
Deacon Kyocheon Jin, 52 anyos, Parish 10, South Korea

“Naka recover ko sa Maayong Panan-aw og Nakaangkon sa Espirituwal nga panan-aw”
Sister Diana Moreno, 18 anyos, Colombia Manmin Church

“Samtang Nagtan-aw sa DVD ‘Power’, akong na eksperyensya ang Kaayohang lihok sa Dios”
Satya Prakash Sharma, 50 anyos, Delhi Manmin Church, India

 “Naayo ko sa Rhinitis nga nag Hasol Nako Sulod sa 20 Katuig”
Deacon Cheoljin Kim, 56 anyos, Gwangju Manmin Church, South Korea
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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

4           anmin MsaB la ita

    
Nagpuyo ko sa pamilya sa akong ika 

duhang anak. Pebrero 2013, ang akong 
apo natawo. Apan human sa duha 
katuig sa iyang pagkatawo, dili gihapon 
siya makalakaw. Ang mga ka edad niya 
makalakaw na, apan siya dili. Nabalaka 
mi.

Amo siyang gipa tan-aw sa hospital. 
Ang doktor niingon nga ang iyang 
bukog sa bat-ang wala motubo nga 
normal maong dili siya kalakaw. 
Gi tambagan mi nga mag sul-ob og 
‘support belt’ aron mahimutang ang 
iyang paa og mahatagan og kalig-on. 
Giingnan sad mi nga pa imnon siya og 
tambal sulod sa 4 ka bulan.

Usa kaadlaw, among nakaila si 
Deconesa Nansalma, og nakakita siya 
sa akong apo og naluoy kaayo. Niingon 
siya nga kon mosimba, magsunod sa 
maayong Kristohanong kinabuhi, og 
modawat sa pag ampo, ang akong apo 
maayo.

Nagpa rehistro ko sa Mongolia 
Manmin Church og matinguhaong nag 
tambong. Nagbaton ko sa Adlaw sa 
Ginoo og nahatag sa ikapulo. Gisulayan 
nako og apil  ang Daniel  Prayer 
Meeting. Amo siyang gihunongan og 
painom sa tambal. Matinguhaon kong 
nagdawat sa pag ampo ni Dr. Lee para 
niya. Ako sad permi sprayhan ang 

iyang paa sa Muan Sweet Water (Exodo 
15:25).

Human nga akong nadawat ang pag 
ampo sa panyo (Buhat 19:11-12), dali 
kaayo siyang naayo. Sa kataposan, 
Oktobre 2014, nilakaw na. Sugod 
Marso 2015, makalakaw na siya bisan 
walay support-belt. Hallelujah!

Human sa kaminyoon, kulatahon ko 
sa akong bana og nibuto ang akong wala 
nga dunggan. Perming mag ngutngut, 
mag dugo og magsakit ang akong ulo. 
Wala ko magpa hospital kay wala man 
mi kwarta. Hangtod na bungol gyod ang 
akong wala nga dunggan.

Apan sa pag sigi og simba, namutang 
ko og Muan Sweet Water sa akong wala 
nga dunggan. Ang ka ngutngut nawala 
og ang sakit sa ulo ni minus. Sugod 
Disyembre 31, 2014, nagpuasa ko og 3 

ka adlaw. Sa tinguha sa akong dughan 
nilamano ko ni Senyor Pastor sa wala 
pa ang New Year’s Service. Paghuman 
sa service nipauli ko. Apan nisuka ko og 
nag kalibang upat ka higayon, og naka 
tulog. Pagka buntag nindot kaayo ang 
akong pamati, ang sakit sa ulo wala na 
gyod.

Pipila ka adlaw, murag naay gahi 
sa akong dunggan. Akong gikuha og 
dugo kini nga nigahi. Human sa duha o 
tulo kaadlaw, nag siyok ang kong wala 

nga dunggan. Dili ko komportabli, nag 
‘earphones’ ko og naminaw sa sermon. 
Paghuman ang siyok nawala og nindot 
na ang akong pamati. Unya naka 
dunggog nako. Hallelujah!

Abril 2, 2015, niadto ko sa hospital 
para pagpamatuud sa akong pag 
mabdos. Apan wala damha, gi ingnan 
ko nga naay ‘interstitial pregnany’ 
(Ang akong pagmabdos naa gawas sa 
uterine-cavity kini parti sa fallopian-
tube nga mo sampak sa muscular nga 
bahin sa uterus). Gi ingnan ko nga pa 
adtoon sa dakong hospital.

Sunod adlaw, niadto ko sa university 
hospital. Mao gihapon ang resulta. Ang 
binhi naa motubo sa parti nga naay 
daghang blood-vessels. Naay linaw sa 
duha ka litrong dugo. Aborsyon maoy 
pinaka maayong paagi kay kon dili ma 
piligro ang akong kinabuhi. Ingon ang 
akong doktor.

Ang akong bana, Brother Jungtae 
Yun, og ako nipauli aron makadawat sa 
kaayohan pinaagi sa pagtoo. Nagbasol 
ko nga dili maayong cell-leader sa 
mata sa Dios og naay panag bingkil sa 
pamilya. Og akong gidawat ang pag 
ampo ni Dr. Lee sa dili pa ang Friday 
All-Night Service.

Anang higayona, akong nabati ang 
akong tiyan nga niluag bisan og nag 
sakit ni sa una. Komportabli nako, apan 
nag dugo. Upat ka adlaw ang milabay 
nagpa re-test ko. Ang resulta nakita nga 
ang ‘fetus’ maayo nang pagka butang 
sa akong tiyan. Ang dugo nga nang 
gawas mao tong nanag ali, wala nay 
ika balaka pa. Hallelujah!

Ang akong bana nag sugod na og 
ampo human nga naka eksperyensya 
sa kahibulongang lihok sulod lang sa 5 
kaadlaw. Nagpasalamat siya sa gugma 
og grasya sa Dios. Among pasalamatan 
og himayaon ang Dios.

Ang Tanang Butang Mahimo sa Dios
Ang Dios sa gugma buot nga ang tanan maluwas. Iyang ipakita nga diha Niya walay 

imposibli pinaagi sa mga milagro, ilhanan, kahibulongan og sa gamhanang lihok. Atong 
paminawon ang mga panghimatuud sa mga magtotoong naka eksperyensya sa Iyang gahom.

▲ Ang dugo nang gawas sa iyang bungol 
nga dunggan, unya nag siyok kini sulod sa 
pipila kaadlaw. Unya naka dunggog na siya.

▲Human sa pag ampo, ang hematoma 
nawala na og ang ‘fetus’ nahimutang na sa 
iyang tiyan.

b
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“Ang akongApo Nakalakaw Human sa Pag ampo”
Sister Narantoya, 57 anyos, Mongolia Manmin Church

“Ang akong wala nga dunggan nga bungol Naka dunggog na”
Deaconess Sunok Park, 67 anyos, Parish 7, South Korea

“Pinaagi sa Gamhanang Pag ampo ang Akong Interstitial Pregnancy Nahimong Normal”
Deaconess Kyungmi Lee, 36 anyos, Parish 32, South Korea


