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Ang Simbahan Gitukod Aron Pagsabwag sa 
Ebanghelyo Ngadto sa Tanang Katawhan

Ang Dios sa gugma nag andam, nagpili, 
og mogamit og bantogang tawo sa Dios 
sa kada henerasyon. Ang Dios nipili ni 
Abraham, nga nagmasinugtanon, isip 
sulundong amahan sa pagtoo alang sa 
preparasyon sa pagsugod sa nasod sa 
Israel. Ang Dios nibutang ni Moises nga 
mangulo sa Exodu. Panahon sa Bag-
ong Testamento, Iyang gipadala si John 
the Baptist aron mangandam sa dalan sa 
pagpangalagad ni Hesus. Iya sad gipili si 
Apostol Pablo aron mag ebanghelyo sa 
mga Hintel. 

Karon ang sala og daotan naghitak. 
Daghang Kristohanon nagbaton og 
kahadlok sa Dios apan gilimud ang gahum 
niini. Naghinapos na gyod ang panahon. 
Ang Dios nitukod sa Manmin Central 
Church isip mensahero nga mosabwag 
sa pulong mahitungod sa pagpamuhat sa 
Dios, probidensya sa ‘Human cultivation’, 
og sa ebanghelyo ni Hesu Kristo. Iya sad 
gihatag ang ngan nga ‘Manmin’ sa panan-
awon nga mawali ang ebanghelyo sa 
tanang katawhan.

Hulyo 25, 1982 ang simbahan niabli sa 
santuwaryo nga 33 metros ang gidak-on 
uban ang 13 ka mga miyembro apil na sa 4 
ka mga bata. Pag 2015, ang simbahan nag 
saulog sa ika-33 nga anibersaryo. Sulod 
lang sa 33 katuig ang simbahan nidako 

pag ayo nga naay gibanabanang 10,000 
ka mga sanga og nakig ubang simbahan 
sa tibuok kalibotan. Ang simbahan nag 
ebanghelyo sa kalibotan lakip na sa Korea 
og pinaagi usab sa GCN-broadcasting 
(www.gcntv.org) nga niabot sa 170 ka 
mga nasod; Ang pagpangalagad ni Dr. 
Jaerock Lee gi publisar sad sa libro sa 59 
ka sinultian; WCDN (World Christian 
Doctors Network, www.wcdn.org), og 
MIS (Manmin International Siminary).

Ang panghitabo nga nasulat sa 
Bibliya nahitabo sad sa simbahan.

Matag tuig, daghang tawo interesadong 
mobisita sa Manmin Central Church 
tungod sa paspas nga pagtubo sa 
simbahan. Sa ilang pagbisita, kasagaran 
moingon nga ang mga hitabo sa Bibliya 
nangahitabo sa simbahan. Kini tungod 
kay ang gahom nga iya sa Dios nahitabo 
sa simbahan (Salmo 62:11).

Gikan sa pag abli sa simbahan, daghang 
ilhanan og kahibulongan nga nakita. Ang 
mga tawo nangaayo sa terminal cancer, 
carbon monoxide poisoning, og daghan 
pang mga sakit. Daghan ang naayo sa 
panan-aw og pagpaminaw, ang bakol 
nakalakaw, og daghang naayo sa sakit nga 
wala nay kaayohan sama sa AIDS. Ang 
gahom nagtubo permi. 

Ang simbahan naghimo sad og krusada 
sa kanasoran lakip na sa U.S. (New York), 
Israel, (Jerusalem) Uganda, Pakistan, 
Honduras, India, og Germany. Daghang 
kahibulongang ilhanan og ang gamhanang 
lihok nahimo pinaagi sa mabutohong 
lihok sa Espiritu Santo aron ang tawo 
makaila sa buhi nga Dios.

Pag 2009, si Dr. Lee naghimo sa Israel 
United Crusade og iyang giampo ang 
‘swine flu’ aron dili na mokatag og iya 
sad giampo ang tumang kahulaw sa nasod 
ubos sa hangyo sa local-press og ‘media.’ 
Human sa pag ampo, ang swine-fl u wala 
na mokatag og nibubo ang uwan sa nasod 
sa Israel. Pag 2014, ang gobernor sa 
DR Congo nihangyo niya nga ipa ampo 
aron mawala ang ‘Ebola virus’ sa nasod. 
Human sa iyang pag ampo, ang ebola 
nahuman og ang Dios nahimaya pag ayo 
(padayon sa p. 3).

Sama sa nanag unang simbahan nga 
manag hiusang nag ampo matag adlaw sa 
santuwaryo (Buhat 2:46), linibong mga 
miyembro mag pundok sa simbahan og 
mag ampo matag gabii sa Daniel Prayer 
Meeting uban sa mga overseas-members 
pinaagi sa GCN. Nanag ampo sila pag ayo 
aron mahimong balaan og makatuman sa 
world-mission.

Ma babaye o lalake, bisag unsay edad, 

daghang miyembro magsimba uban ang 
pagtoo og gugma sa Wednesday Service 
og Friday All-night Service og usab sa 
Sunday Morning Service og sa Sunday 
Evening Service. Gikan sa pag abli 33 
katuig nang nilabay, usahay ang mga 
miyembro makasugat og mga pag antos, 
apan sa gihapon matinguhaong nag ampo. 
Ilang nalabang ang tanan ubos sa kamaayo 
og pinasubay sa Pulong sa Dios, og wala 
sila pasagdi sa Dios og gipanalanginan.

Ang 2015, mao ang ika 33 katuig sa 
simbahan, ang mga miyembro sa Manmin 
nakasakay sa baha sa tibuok espiritu. Ang 
Manmin magpadayon sa pag sabwag 
sa gahom sa Dios Magbubuhat og sa 
ebanghelyo ni Hesu Kristo ngadto sa 
suok nga bahin sa kalibotan og abton 
ang probidensya ining naghinapos nga 
panahon.

Pag Hulyo 26, 2015, ang Sunday 
Evening Service gihalad sa ika-33 
nga anibersaryo sa simbahan og ang 
selebrasyong pasundayag gihatod sulod sa 
30 minutos. Ang 7 ka grupo sa Performing 
Arts Committee lakip na sa Heavenly 
Voice Chorus, Heavenly Dance Team, 
og Power Worship Dance Team nihalad 
sa kahumot sa pasalamat ngadto sa Dios 
nga kinsa mao ang nahimaya pinaagi sa 
pagpangalagad sa Mamin.

Nagsaulog sa Ika-33 nga Anibersaryo sa Simbahan



1. “Manmin Central Church” nagatuo nga ang Bibliya mao ang gininhawang
  pulong sa Diyos, perpekto og walay sipyat.
2 . “Manmin Central Church” nagatuo sa panaghiusa’ng l ihok sa Diyos nga
 Trinidad: Diyos nga Balaang Amahan, Diyos nga Balaang Anak, og Diyos
  nga Balaang Espiritu Santo.
3. “Manmin Central Church” nagatuo nga kita mapasaylo sa atong mga kasal-

 anan pinaagi lamang sa dugo ni Hesu Kristo.
4. “Manmin Central Church” nagatuo sa pagkabanhaw og pagkayab ni Hesu
  Kristo, sa Iyang ika duhang pagbalik, panahon sa kalipay og ang Lanigt nga
  walay katapusan. 
5.  Mga Miyembro sa “Manmin Centra l Church” ni angkon sa i lang pagtuo
  diha sa “The Apostles’ Creed”, sila nagatuo sa unod sa mga pulong nahisulat niini.
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“Ang Diyos mismo ang naghatag sa kinabuhi og ginhawa sa tawo og sa tanang butang” (Buhat 17:25).
“Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya kay dinhi sa kalibotan wala nay laing ngalan nga gihatag sa Diyos ngadto sa katawhan nga 

maoy makaluwas kanato” (Buhat 4:12).

“Sa pinasugdan ang Pulong diha na, Ang Pulong uban sa Dios og ang Pulong Dios” (Juan 1:1).

Pinasubay sa Pulong sa Dios

Dr. Jaerock Lee, Senyor Pastor 
sa Manmin Central Church

S u g o d  s a 
p a g  a b l i  s a 
s i m b a h a n , 
a m o n g 
nabuha t  ang 
pagpangalagad 
pinasubay lang 
sa Pulong sa 
Dios.  Labaw 
s a  t a n a n , 

nagtuman mi sa 66 ka libro sa Bibliya. Amo 
sad gituman ang Pulong sa Dios nga gihatag 
matag higayon pinaagi sa inspirasyon sa 
Espiritu Santo. Karon atong tan-awon 
ang pag pangalagad ining simbahana nga 
nahimo pinaagi ra sa Pulong sa Dios, og ato 
pang saligan og higugmaon ang Dios.

1. Nagtuman aron mahimong pastor
Abril 17, 1974 mao kini ang adlaw 

nga akong nailhan ang Dios. Diha ko sa 
kalisdanan, og nagmasakiton, naghulat Manmin Central Church

nalang sa kamatayon. Apan naayo ko sa simbahan, og 
ang ako nalang gitinguha mao ang Pulong sa Dios.

Gusto kong mahibalo kinsa ang Dios, og unsaon nako 
pag pakig estorya sa Dios. Matinguhaon kong nagbasa 
sa Bibliya, og motambong sa worship service og mga 
miting. Akong gitoohan ang tanang pulong sa Dios og 
gustong maka tuman niini. Sa akong pagtuman sa Pulong 
sa Dios, nakadawat ko og tawag nga mahimong pastor, 
ang solugoon sa Dios.

Pag 1979, tigulang nako nga mo eskuwela pa sa 
‘theological college’, dili na gani maayong mo memorya 
og lisod nang mokuha og entrance-exam. Apan wala ko 
moingon nga dili nako mahimo. Nituman lang ko og 
nahimong pastor pinaagi sa Pulong sa Dios.

Sugod ato, nabuhi ra ko sa Pulong og sa pag ampo. 
Akong balik balikon ang 100- o 200 ka gabiing halad sa 
pag ampo, og nagtuman sa dasig sa Espiritu Santo nga 
mag puasa sa 10, 15, 21, og 40 kaadlaw.

Pag 1982, nagtuman lang ko sa Pulong sa Dios sa 
dihang akong giabli ang simbahan atol sa akong senior-
year sa ‘theological college.’ Ang Dios nihatag nako 
og ngan sa simbahan, panahon og lugar sa pag abli sa 
simbahan, og sa penansyal. Naa ra koy 7 ka dolyar, apan 
ang Dios nihatag nako og kwarta sa dili katoohang paagi 
aron iabli sa simbahan.

2. Akong giabli ang simbahan pinasubay sa 
Pulong sa Dios

Ang Dios nihatag nako sa ngan nga ‘Manmin’ o ‘tanang 
tawo’ sa panglantaw nga mawali ang ebanghelyo sa 
tanang tawo. Nihatag ang Dios nako og 13 ka miyembro 
apil na sa 4 ka bata. Sila ang unang miyembro sa 
simbahan. Gitudloan ko sa Dios unsaon pag ampo og 
pagpuasa para sa pag abli; og naa say mga pagbalda nga 
lihok ni satanas; og unsaon paglabang sa mga kasamok.

Ang Dios nidasig nako aron maghalad og 4 ka prayer-
meeting sugod Marso 1982. Pag Mayo gihatagan ko Niya 
og panahon aron iabli ang simbahan sa pag ingon, “Abliha 
ang simbahan kon mag lagiting ang kainit.” Og, “Naay 
mga pagsulay, apan ayaw kabalaka, toohi lang og pag 
ampo kay gantihan ko ikaw og mga grasya.”

Pag Hunyo naa gyod tinuod ang pagsulay nga 
nagsamok sa pag abli sa simbahan. Usa sa akong ka klase 
nasuya sa sagradong kaayohan og sa lihok sa Espiritu 
Santo nga nahitabo diri nako. Iya kong gipakaulawan og 
nagpakatag og estorya. Naka dungog pa gani ko gikan 
sa mga propisor nga papahawaon kono ko. Usa sa mga 
propisor ni tambag nako og niingon nga dili nalang ko pa 
ablihon og simbahan.

Apan ang Dios niingon nga, “Pagmaya og pag 

pasalamat. Iampo sila uban ang gugma.” Sa akong 
pagpasalamat diha sa pag ampo pinasubay sa pulong nga 
gihatag, ang tanang kasamok na resulbar og ang akong 
ka klase nga namutang butang nako naghinulsol.

Pag Hulyo 25, 1982, pinasubay sa pulong sa Dios, amo 
gyod naabli ang simbahan samtang nag init og maayo 
ang adlaw. Sa sama nga ang adlaw mosidlak human sa 
bagyo, ang tumang kalipay nga naabli ang simbahan 
human sa grabing pagsulay, dili ika padayag sa pulong.

Ang kasaysayan sa  Manmin Central  Church 
nahimo lang pinasubay sa Pulong sa Dios sukad pa sa 
sinugdanan. Gikan sa pagsugod, sa among pagsunod sa 
pulong sa Bibliya og pag ampong mangiiniton 
matag adlaw, ang mga ilhanan og kahibulongan 
nag padayon. Dili lang tibi og kanser ang 
nangaayo, apan ang demonyo milayas, ang 
buta nakakita, ang bungol nakadunggog og ang 
amang nakasulti. Ang katong nanag sakay sa 
‘stretchers’ namarog og nang lakaw.

3.  Namalh in  mi  og  santuwaryo 
pinasubay sa Pulong sa Dios

Ang simbahan nagtubo nga sulod lang sa usa 
katuig dili nami maarang sa lugar. Bisan gusto 
nami nga mo balhin apan walay dako nga 
bilding sa duol, og wala sad mi kwarta.

Og ang Dios niingon nga patukoron mi og 
temporaryo sa bakanting yuta. Niingon Siya, 
“kung magtukod namo, mahugno kini, og 
inig tukod ninyo pag usab maguba nasad, og 
dinhi ang probidensya sa Dios mapadayag.” 
Nagsugod nami og tukod sa temporaryo nga 
bilding, apan giguba sa lokal nga opisyal sa gobyerno. 
Among gibalik og tukod apan gisigi ra gihapon nila og 
guba pagbalik.

Ingon ani ang hitabo sulod sa pipila ka mga buwan 
og ang mga miyembro dako na kaayo ang kadasig nga 
makahimo og santuwaryo. Atol ini naay dako nga bilding 
gitukod duol sa simbahan, og naay ni sugyot nga adto 
nalang mi balhin. Tinuod nindot ning lugara apan dili 
namo maabot ang kantidad. Apan sa pag sigi nila og 
guba sa among santuwaryo, niabot ang dakong pagtoo 
og grabing kadasig sa mga miyembro og ang insaktong 
kantidad aron makabalhin sa dako og maayong lugar na 
andam.

Lisod sabton sa tawhanong panabot, apan sa among 
pag tuman sa Pulong sa Dios ang dalan para namo naabli 
aron kami maka balhin sa bag-o nga santuwaryo kay sa 
giingon sa Dios nga ang Iyang probidensya maipadayag. 
Human ato, nag masinugtanon ang tanan sa Pulong 

Ang Pulong sa Kinabuhi2
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sa Dios, dili lang sa pag balhin sa 
simbahan apan sa tanang butang.

4. Ang Manmin nangalagad 
pinasubay sa Pulong sa Dios

Bisan  s a  3  ka  mga  pagsu l ay 
niadtong 1998 og 1999, ang Dios 
niingon nang daan nga ang Iyang mga 
grasya moabot sama ka paspas sa 
kahayag kon among malabang uban 
sa pagtoo. Sa among paglabang sa 
grabing kalisdanan ubos sa kalipay 
og pasalamat og sa pag masinugtanon 
sa Pulong sa Dios, among nakita ang 
pultahan naabli para sa pag ebanghelyo 
sa kalibotan.

Ang Dios nisugo nga maghimo 
og krusada sugod adtong 2000 og 
sa matag krusada ang gahom sa 
Dios nagtubo aron mapadako ang 
gingharian sa Dios. Naghimo mi og 
krusada sa Uganda, Japan, Pakistan, 

Kenya, Philippines, Honduras, India, 
Russia, Germany, Peru, DR Congo, og 
U.S., diin liboan o minilyon ka mga 
tawong napundok.

Ang Dios Magbubuhat og si Hesu 
Kristo napamatud-an og daghang 
nangaayo sa ilang mga sakit pinaagi sa 

gahom sa Espiritu Santo. Nanglayas 
ang daotan, nabuhi ang patay og 
daghang tawo nilabay sa ilang mga 
diosdios og nahimong Kristohanon.

Nagsugod mi og pangalagad sa Israel 
niadtong Hulyo 2007, og nipadayon 
sa tulo katuig. Pag Septembre 2009 
naghimo mi sa Israel United Crusade. 
Hinungdan, ang ebanghelyo nibalik sa 
Israel sama sa propisiya sa Bibliya. Sa 
Israel si Hesu Kristo gi proklama sa 
orthodox-Jews lakip na sa Messianic-
Jews.

Bisan pa man og naay mga hangyo 
nila uban ang mga pabor, dili ta 
moadto kon walay pagtugot sa Dios. 
Apan kon ang Dios mosugo, moadto 
mi bisag walay mga kondisyon. Dili 
mi mabalaka bisan og walay moingon 
nga motabang og bisan walay kwarta, 
gani naa may mga pag pang hulga 
sa terorismo og legal nga kahimoan. 

Kon kita magpakita og pagtoo sa 
Dios hangtod sa kataposan, ang Dios 
milagrosong moandam sa kwarta og sa 
tanan para sa krusada.

Sa tanan namong adtoan, ang Dios 
ni hatag og bunga tungod sa among 
pagtuman, og Siya nahimaya.

5. Ang probidensya sa Dios 
nagpadayon diha sa baha sa 
tibuok espiritu

Pag 2000, ang Manmin nisulod sa 
‘ika-2 hut’ong.’ Atol ining panahona 
naghimo mi sa dinagkong overseas-
crusades sa tibuok kalibotan og 
g ihuman ang 3  ka tu ig  nga  pag 
pangalagad sa Israel. Og gi proklamar 
sa Dios ang ika-3 hut’ong pag 2010 
aron ang tanang tawo makaabot sa 
kaluwasan og ang mga miyembro sa 
Manmin sa tibuok kalibotan nanga 
dorno sa ilang kaugalingon isip 
pangasaw-onon sa Ginoo.

Sugod Disyembre 25, 2010, nihatag 
ko og taas nga higayon og sakripisyo 
nga sama na sa patay. Nawad-an 
ko og kusog sa maong espirituwal 
nga pagbansay. Sa gihapon ang mga 
sala nagpadayon, og kinahanglan 
nga akong pun-on ang sukdanan sa 

hustisya pinaagi sa paghalad sa akong 
kinabuhi.

Mao nga ,  daghang miyembro 
nakabalik sa ilang pakig relasyon 
sa Dios isip Iyang anak, apan buot 
sa Dios nga sila mahimong tinuod 
Niyang mga anak nga naay matinud-
anong dughan og puno sa kasiguroan 
sa pagtoo. Sa gihapon gikinahanglang 
akong pun-on labaw pa sa 90% ang 
sukdanan sa hustisya aron ang mga 
miyembro mahimong Iyang tinuod nga 
mga anak.

Akong gipuno ang sukdanan sa 
hustisya aron makadawat ang mga 
miyembro sa sukdanan sa pagtoo tuig 
2011; aron ang ilang pagtoo daling 
motubo sa 2012; og aron madawat 

ang tulo ka buwan nga ‘grace period’ 
gikan sa Dios para nila sa tuig 2013. 
Ni sangpot, nga kami sa Manmin naka 
tuman sa ‘standardization of spirit’ pag 
Marso 31, 2014.

Human sa pagbuhat  ini  sulod 
sa 4-katuig, unsa may natuman sa 
Dios ining ika-3 hut’ong? Mao ang 
pagbaha sa espiritu nga gitawag og 
‘standardization of spirit.’ Sa Iyang 
pagsugo nako nga pun-on ang Bag-
ong Herusalem sa mga miyembro sa 
simbahan, amo nasabtan karon nga 
mahimo nang among tukuron ang 
‘Grand Sanctuary’ uban ang tinuod 
nga pasabot ini og ang pagtuman sa 
pag ebanghelyo sa kalibotan tungod 
kay naa nay insaktong gidaghanon sa 
katawhan nga tibuok og espiritu. Mao 
nga gipalahutay gyod ko sa Dios bisan 
imposibli nga molungtad pa og usa ka 
adlaw.

Ang 2015 maoy tuig sa himaya. Ang 
Dios niingon nga ang himaya makita 
dili lang sa magbalantay apan ngadto 
usab sa mga tawo sa espiritu. Ang 
gidak-on sa himaya dili managsama 
apan pinasubay sa sukdanan sa 
hustisya nga gipuno sa matag usa. Kini 
nagpasabot kon giunsa nila pag luhod 
atubangan sa Dios, pag ampo, og pag 
kuha sa kusog nga gikan Niya, ang 
bunga managlahi og ang gitas-on sa 
garantiya diha sa magbalantay manag 
lahi usab.

Kining maong baha sa t ibuok 
espiritu mahimo tungod kay ang bayad 
sa hustisya gibayran na (1 Tesalonica 
5:23). Bisan pa sa ‘Sabbath year’, 
akong gi sakripisyo ang tanan para sa 
kalag og ang baha sa tibuok espiritu 
nahimo isip bunga aron daghang tawo 
makasulod sa espiritu og sa lawum 
pa nga sukdanan niini. Kini tungod 
kay gikinahanglan naay daghang 
espirituwal nga mang gugubat aron 
sa pagkab-ot sa probidensya ining 
naghinapos nga panahon kon ang 
gahom sa re-creation ma kompleto na. 

Mahal nga kaigsoonan diha ni 
Kristo, pinaka siguro ang probidensya 
sa Dios natuman (Numeros 23:19). 
Ako mo awhag ninyo nga kamo 
makaabot sa dughan sa espiritu og 
sa tibuok espiritu, maka tuman sa 
probidensya sa Dios para sa end-time, 
og matagboan ang adlaw sa himaya. 
Akong ihatag ang tanang pasalamat 
og dunggog sa Dios nga perming nag 
uban namo og nahimaya sa 33 katuig 
og magadawat sa dakong himaya 
pinaagi nato.

▲ Ang krusada ni Dr. Jaerock Lee sa nagkalain laing nasod. Ang Dios Magbubuhat og si Hesu Kristo na proklama og ang gahom sa Espiritu 
Santo niayo sa sakit sa mga tawo. Daghan ang na Kristohanon.

▼ Ang Uganda United Crusade gi report sa CNN. Atol sa Peru United Crusade 2004, si Dr. Lee nakig kita sa presidente sa Peru.

  

India United Crusade 2002 Israel United Crusade 2009

◄“Human sa pag ampo ni Dr. Lee atol sa Israel United 
Crusade, ang ‘swine flu’ ni hunong og ang grabing ulan 
ni tagbaw sa grabing hulaw.”
Pastor Daniel Rozen, sa Israel

◄ “Ang pag ampo ni Dr. Lee nipahunong sa baha sa 
Brisbane River, nga tungod sa grabing ulan sa Australia.”
Dr. Mieke Kuiper, Australia

“Human sa pag ampo ni Dr. Lee para mahunong ang 
Ebola virus, nihunong ni sa DR Congo.”

DR Congo Equateur Governor Sebastien Impeto Pengo

►

      “Ang Manmin Mission Center, sa Nepal og ang 196 
ka sanga og nakig ubang simbahan na protektahan sa 

linog sa Nepal niadtong Abril 2015.”
Pastor Grace Lee, Manmin Mission Center, Nepal

►

Ang Birds-eye view sa Canaan Sanctuary
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Mga Sangay ng Ministeryo ng Manmin sa Pilipinas
Manila Manmin Holiness 
Church

441 Patato St, J-Figueras 
Sampaloc, Manila, Pilipinas
Pastor Jaebhong Uhm
2-735-1423

Bataan Manmin Holiness 
Church

067 Daang Bago, Dinalupihan, 
Bataan, Pilipinas
Pastor Jaebhong Uhm
2-735-1423

Isabela Manmin Holiness 
Church

Purok 3, Brgy, San Roque, San 
Mateo, Isabela, Pilipinas
Pastor Jaebhong Uhm
2-735-1423 

Cavite Manmin Holiness
Church

5 Lot 33 Bk 1, Canutuhan (tenant), 
Santiago Gen.Trias, Cavite, Pilipinas
Pastor Sharon Cho
046-850-3193 / 
0916-674-3903 /
0905-319-8191 

Imus Manmin Holiness 
Church 

Blue Bell St. Plaridel III Sub. 
Bayan Luma 7, Imus Cavite, 
Pilipinas
Pastor Jubeom Kim 
0927-311-7633

Cebu Manmin Holiness 
Church 

LOT N. 402 - B-4 
Looc Along Side The Canjulao 
Road, Lapu-Lapu City Cebu, 
Pilipinas 
Pastor Rossetta Sung
0921-635-7595

Davao Manmin Holiness 
Church

301 Ilang Ilang St. Flores 
Village, Bangkal, Davao City, 
Pilipinas
Pastor Kathryn Kim
0908-635-2714
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Hulyo 1984, nahiling nga naa koy 

‘nasopharyngeal angiofibroma’ og gi 
operahan sa Seoul National University 
Hospital. Niabot og 8 ka oras. Apan 
nibalik human sa 3 ka bulan. Naghasol 
og maayo ang akong ilong og magdugo. 
Ang ugat sa tumor niabot sa akong utok 
og nahimong tumor sa utok.

Enero 1985, gidala ko sa akong inahan 
sa Manmin Central Church. Nakalabang 
ko sa krisis sa kamatayon pinaagi sa 
pag ampo ni Senyor Pastor Dr. Jaerock 
Lee. Pag Hunyo, nakadawat ko og 
tawag og nagsugod sa preparasyon 
pagka pastor bisan ako medical-student. 
Samtang nagdugo ko pag ayo, duol na 
sa kamatayon ang sitwasyon. Ang akong 
Senyor Pastor nga didto sa iyang prayer-
mountain, nahibaw sa akong kritikal nga 
sitwasyon pinaagi sa inspirasyon og nag 
ampo sa Dios para nako. Ang iyang pag 
ampo maoy hinungdan nga buhi pa ko.

Og unya nag trabaho ko sa Editorial 
Bureau, sa publication-ministry. 
Samtang nagpuno sa akong kaugalingon 
sa Pulong sa Dios, akong nahunahuna 
ang hinungdan sa akong sakit. Kini 
tungod kay nagpakabuhi ko sigon sa 
akong gusto bisan pa og Kristohanon mi 
sukad pa sa pagkatawo, og tungod sad sa 
sala sa among ginikanan og katigulangan 

(Numeros 14:18). Sa dihang ang akong 
amahan maghubog, manigarilyo og dili 
mosimba, ang akong ilong magdugo pag 
ayo. Paghinulsol niya uban sa pag puasa, 
nihunong ang pagdugo sa akong ilong.

Ang akong ginikanan nibalik sa grasya 
sa Dios og ako naluwas. Nakurat kaayo 
ko og nihilak. Unya determinado kong 
mahimong pastor. Galacia 5:24 mabasa, 
“Gilansang na diha sa krus sa mga tawo 
nga iya na ni Kristo Hesus ang mga 
tawhanong kailibgon og mga lawasnong 
pangandoy.” Sa giingon, nagsugod ko 
og silbi sa akong ginikanan pinasubay 
lang sa kabubut-on sa Dios, dili sa akong 
personal nga gusto.

Pagsilbi nako sa College-Mission 
isip pastor, luya pako nga motuman sa 
akong katungdanan. Mo undang 
nalang unta sa posisyon, apan ang 
senyor pastor nidasig nako uban 
ang pagtoo og gugma, sa pag 
ingon, “Ang pastor makaangkon 
og kusog kon mag atiman sa 
iyang panon.” Mapasalamaton 
kaayo ko og nahunahuna pag usab 
nga mabaskog ko, magbayad sa 
grasya, og mahimong gigikanan 
sa gahom para sa simbahan og sa 
magbalantay.

Sugod adto nag puasa ko sa 

maka daghan, tag 21, 30, og 40 kaadlaw 
pinaagi lang sa pagsalig sa Dios. Sa 
kataposan, ang espirituwal nga gapos 
sa mga katigulangan naputol. Naayo ko 
sa tanang kaluya og nabaskog. Karon 
naa ko sa bililhong katungdanan, Parish 
Pastor, og Grand Parish Pastor pinaagi 
sa grasya sa Dios. Halleluyah!

Sugod Hulyo 2011, naningkamot 
nako nga maabot ang dughan sa espiritu 
nga maoy buot sa Dios nga akong 
maangkon. Usa ka adalaw akong nakita 
ang akong kaugalingon nga mo husga 
sa uban samtang nagsulay pag ila sa 
matag sitwasyon. Og naghinulsol ko nga 
mo husga ko sa uban og mokondinar sa 
dili pa nako sulayan pag sabot og pag 
pasaylo uban ang gugma.

Sayo sa 2013, niabot sa akong 
hunahuna diha sa pag ampo nga si Hesus 
gilansang ang kamot og tiil para nako 
og ang magbalantay nag antos sa silot 
nga para unta nako, apan sa gihapon siya 
nag tan-aw nako uban ang gugma. Dili 
ko makahunong sa pag hilak. Sugod ato 
nag silbi nako sa uban og mosabot nila 
nga mapa ubsanon. Og sa kataposan 
akong naabot ang dughan sa espiritu.

Malipayon kaayo ko karon tungod 
kay daghang miyembro ang nabag-o 
kon ako maghatod sa gugma sa Dios, 
sa Ginoo og sa magbalantay ubos sa 
giya sa Espiritu Santo. Salamat Ginoo 
sa panalangin nga ako nahimong tinuod 
nga pastor. Akong pasalamatan og 
himayaon ang Dios!

Iyang giampoan ang mga miyembro didto sa Thailand gamit ang panyo (Buhat 19:11-12). Siya nag 
saulog atol sa Penang Manmin Deaf Church’s anniversary celebration sa Malaysia.

Pag 2010, nag tan-aw ko sa Life TV, Kristohanong 
channel sa Estonia. Naay programa nga nagwali si Dr. 
Jaerock Lee unya naay litrato sa ika-2 pagbalik sa Ginoo, 
daghan kaayong naminaw sa iyang mensahe didto sa nindot 
nga santuwaryo. Bag-o para nako og natagdog kaayo ang 
akong dughan. Ang iyang mensahe lawum kaayo espirituwal 
nga ako gyod ganing gisuwat og naminaw ko pag ayo.

Oktobre sa samang tuig, nakakita ko og poster sa dalan, 
mahitungod sa Estonia Crusade ni Dr. Lee. Lipay kaayo ko! 
Naka dungog ko sa miting sa mga pastor og nitambong sad 
ko sa miting uban si Dr. Lee. Naminaw ko sa iyang mensahe 
og nilamano niya.

Mga taga Estonia gahi paapilon og Kristohanong 
kalihokan og dili sila ganahan. Natingala kaayo ko nga 
daghan ang mga tawong nanambong sa Estonia Crusade 
ni Dr. Lee. Nanambong sad mi. Ang tanan nindot kaayo 
og espirituwal lakip na sa mensahe og pasundayag. Labi 
na gyod sa dihang siya nag ampo para sa mga masakiton, 
daghan ang nangaayo og nagpamatuud sa ilang kaayohan. 

Kahibulongan! Ako naka eksperyensya sad og grabing 
kahayag gikan sa nagwali og ni paingon nako. 

Human sa krusada, naka angkon ko og mga libro ni Dr. 
Lee og Balita sa Manmin gikan ni Ptr. Grigory Kolessov 
(Fountain of the Truth Church). Sa akong pagbasa, 
nakaangkon ko og paglaom sa Bag-ong Herusalem og 
nakasabot ko kon kinsa ang Dios. Naka dunggog sad ko 
ni Ptr. Christina Roh (Hainaut Manmin Church, Belgium) 
mahitungod sa pagpangalagad sa Manmin og naikag kaayo 
ko.

Hunyo 24, 2015, naka bisita gyod ko sa Manmin Central 
Church sa South Korea. Pag abot nako sa Korea dili ko 
makatulog tungod kay puno kaayo ko sa Espiritu Santo. 
Ang worship service, Daniel Prayer Meeting, og Leadership 
Conference puno sa grasya og kalipay. Nibisita sad ko sa 
Muan Sweet Water og nahingangha sa gamhanang lihok 
sa Dios. Akong ihatag ang tanang pasalamat og himaya sa 
Dios nga nitugot nga akong mailhan si Dr. Jaerock Lee, ang 
gamhanang pastor nga inubanan sa Dios. Halleluyah!

Pastor Sooyeol Cho, 51 anyos, 2nd Great Grand Parish Pastor, sa South Korea

“Naayo ko sa Brain-Tumor,
Og Karon Pastor ko nga Malipayon!”

“Akong Natagboan ang Gamhanang Pastor nga Inubanan sa Dios!”

Pastor Ljudmila, 
Grace Church sa Estonia
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