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A ng  B a l i t a  s a  Ma n m i n ,  n g a 
m ig iya  sa  k a t awha n  sa  t ibuok 
kalibotan sa dalan sa kaluwasan 
pinaag i  sa  paghatod sa  pu long 
sa  k i nabu h i  og  sa  ga m ha na ng 
mga l ihok, nag selebrar sa ika-
31 anibersaryo. Ang iyang unang 
e d i s yo n  g i  p u b l i s a r  n i a d t o n g 
Mayo 17, 1987, og ang English nga 

e d i s y o n  g i s u g d a n 
pag publisar og pag 
panghatag niadtong 
E n e r o  19 91.  Pa g 
Nobyembre 2012, 
i k a - 3 0  t u i g  s a 
s i m b a h a n ,  a n g 

online nga edisyon 
g i s u g d a n  ( w w w.

ma n m i n news.com). 
Karon kini gipublisar 

sa 33 ka sinultian lakip sa 
English, Chinese, Japanese, 

Ru ss ia n ,  Spa n i sh ,  A r abic , 
Hindi, og Hebrew.

K i n i n g  m a o n g  m u l t i l i n g u a l 
nga mantalaan gi isyu sa matag 
sinultian sinimana, kada duha ka 
simana, binuwan, o kada upat ka 
bulan, depende sa lokal nga demand 
o sitwasyon. Kini nagpakita sa 
mga Pulong sa Kinabuhi n i Dr. 
Jaerock Lee,  espesyal  nga mga 
ar tikulo sa lainlaing estorya kon 
unsaon paghisama sa Ginoo, mga 
panghimatuud sa mga miyembro sa 
simbahan nga naka eksperyensya 

sa gugma og gahom sa Dios sulod 
og gawas sa nasod sa Korea og 
mga balita sa simbahan. Ang sulod 
ini nakatabang sa mga magbabasa 
sa pagtubo diha sa pagtoo, mao 
nga ang maong mantalaan ilang 
gimahal og gigamit alang sa pag 
ebanghelyo.

Ang pagpangalagad usab sa 
l ibro ak tibong ginabuhat sa 
Manmin.

Walay pi l i  sa  denominasyon , 
daghang pastor sa tibuok kalibotan 
nakat-on sa kabubut-on og dughan 
sa Dios og sa gugma sa Ginoo nga 
nahitisok diha sa Bibliya pinaagi sa 
pagbasa sa mga libro ni Dr. Lee, og 
ila sad na eksperyensya ang kabag-
ohan sa ilang dughan.

Si Dr. Lee naghalad og daghang 
panahon sa pagpuasa og pag ampo 
aron makadawat sa interpretasyon 
sa Bibliya, labi na sa mga lisod 
s a b t o n  n g a  b a h i n .  A n g  D i o s 
mit ubag sa  iyang pag ampo og 
nihatag niya sa interpretasyon. Og 

basi ini, naa siyay 112 nga mga 
librong gi publisar lakip na sa The 
Message of the Cross; The Measure 
of Faith; Heaven; Hell; Spirit, Soul, 
and Body; Love Is the Fulf ilment 
of the Law; og There Is No Law 
Against  Such Things.  Ang mga 
libro gihubad sa 61 ka pinulongan 
og 480 ka multilingual nga edisyon 
ang nigiya sa mga tawo sa tanang 
nasod alang sa dalan sa kaluwasan.

Na a  s i l ay  e - b o ok s  s a  Kyob o 
B o o k  C e n t e r ,  R id i  B o o k s ,  og 
Interpark. Ang 518 ka multilingual 
nga edisyon sa 58 ka pinulongan 
na a  sa  elec t ron ic  nga  pag ha n-
ay.  Nanghat ag si la  world-wide 
sa k indle e-readers,  iBooks, og 
Google Play Books.

Ang e-books ni Dr. Lee sa iyang 
awtobiograpiya My Life My Faith, 
The Message of  the Cross,  The 
Measure of Faith, Heaven, Hell, 
Spirit, Soul, and Body sa English, 
French, Spanish, Por tuguese, og 
Italian naa sa Amazon.com ang nag 
unang book store sa kalibotan. 

▲ Ang Balita sa Manmin gi publisar 
sa 33 ka sinultian.

Hinulagway’ng Report sa Literary Media Ministry alang sa katawhan sa tibuok kalibotan

Ang Aktibong Literary Media Ministry 
sa Manmin sa 61 ka Pinulongan og ang ika-31 

Anibersaryo sa Manmin News



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  Mateo  25  a tong maki ta  ang 
estorya sa lima ka “maalamon” nga 
mga dalagang “nagdala og suga uban 
sa lana niini” og naa say laing lima 
nga “buangbuang” nga mga dalagang 
“nagdala og suga nga walay lana.” Pag 
ingon nga naabot na ang pamanhonon, 
ang mga buangbuang namalit og lana 
apan pagbalik nila, ang pultahan sa 
bangkete sa kasal sirado na.

Dinhi, ang napulo ka mga dalaga 
mao kadtong mga magtotoong may 
paglaom sa Langit og ang “pamanhonon” 
nags imbolo  n i  Hesu Kr is to .  Ang 
importanteng leksyon dinhi nga sa 
napulo, ang lima ka maalamon lang ang 
nakasulod sa bangkete og ang uban wala. 
Sama sa laing lima, ang ubang magtotoo 
pakyas nga makadawat sa kaluwasan. 
Unsag klase sa magtotoo, nga miasoy sa 
ilang pagtoo sa Dios, ang mapakyas sa 
pagdawat sa kaluwasan og pagsulod sa 
Langit?

1. Mga Tawong Malapason sa 
Balaod

Mateo 7:21 nagingon, “Dili ang tanan 
nga magtawag kanakog, ‘Ginoo, Ginoo,’ 
makasulod sa gingharian sa langit kondili 
kadto lamang nagtuman sa kabubut-on 
sa akong Amahan nga atua sa langit” 
(Mateo 7:21).

Sa bersikulo 22-23 si Hesus mipadayon 
sa pag-ingon: “Niadtong adlawa daghan 
unya ang moingon kanako, ‘Ginoo dili 
ba nagsangyaw man kami sa mensahe 
sa Dios, naghingilin sa mga yawa og 
naghimog mga milagro pinaagi sa imong 

ngalan?’ Apan ingnon ko unya sila ‘wala 
ako makaila kaninyo. Mga makasasala 
pahawa kamo!’’’ Bisan pa og ang tawo 
nag proklamar sa ilang pagtoo sa Ginoo 
og naghimog mga milagro, moingon 
Siya nila, “wala ako makaila kaninyo” 
niadtong mga “malapason.”

Sa pagtapos sa kalibotan – sa adlaw 
sa Paghusga – ang atong Ginoo molahi 
sa tanang mga dili matarong nga nag 
praktis sa pagbuhat og daotan nga maoy 
hinungdan sa pagduhaduha sa uban, og 
molabay nila ngadto sa nagdilaab nga 
kalayo nga maoy silot sa Impeyerno 
(Mateo 13:40-42).

Unsa  may pasabot  n i  Hesus  sa 
“pagkamalapason”? Sa giingon sa 1 
Juan 3:4, “Ang nakasala naglapas sa 
balaod sa Dios, kay ang pagpakasala 
maoy paglapas sa balaod,” paglapas, o 
sala, gumikan sa pagsupak sa balaod sa 
matuud, nga mao ang Pulong sa Dios 
mismo. Ang mga tawong malapason 
kadtong nagbuhat sa gidili sa Bibliya; 
katong wala mopalayas sa mga butang 
nga giingon sa Bibliyang ipalabay; 
katong wala makabuhat sa mga butang 
nga giingon sa Bibliyang ipabuhat; 
og katong wala motuman o mobuhat 
sa giingon sa Bibliyang ipatuman o 
ipabuhat.

Ang Bibliya maayong nipasabot ini sa 
1 Corinto 6:9-10, “Sa walay duhaduha 
nasayod kamo nga ang mga daotan 
dili makasulod sa gingharian sa Dios. 
Ayaw pagpalimbong kay ang tawo nga 
makihilawason, o nagsimba sa diosdios, 
o mga mananapaw, o nakighilawas sa 
isigkalalaki o isigkababaye, o kawatan, o 
hakog, o palahubog, o tigbutangbutang, o 
mga malapason sa balaod dili makasulod 
sa gingharian sa Dios.” Bisan pa sa pag-
asoy sa pagtoo diha sa Ginoo, kon siya 
magpadayon sa pagpakasala, dili siya 
makapanunod sa Langit og mosangpot sa 
Impeyerno (Galacia 5:19-21).

Ang uban ninyo mangutana. “Kon ang 
Kristohanon manghambog og kon siya 
dili makadawat sa kaluwasan tungod 
atong maong hambog, pila raman kaha 
ang makadawat sa kaluwasan?” Tinuod, 
nga kon ang usa katawo midawat sa 
Ginoo, wala kini magpasabot nga 
mapalayas dayon niya ang tanan niyang 
mga sala. Bisan og kanang tawhana 
wala pa makapalayas sa tanan niyang 
sala, kon siya mag-ampo, maningkamot, 
og mabag-o, ang Dios moila sa iyang 
paningkamot isip maoy kamatuuran sa 
iyang pagtoo nga angyan sa kaluwasan.

Apan, kon ang tawo wala magsulay sa 

pagpapahawa sa sala og hinoon nagsige 
og pakasala og labaw’ng misunod sa 
kalibotanhong mga paagi, ang iyang pag 
angkon nga, “Nagtoo ko,” dakong bakak.

2. Mag Tawong Nakabuhat og Sala 
nga Mosangpot sa Kamatayon

Mabasa sa 1 Juan 5:16, “… Adunay 
sala nga mosangpot gayod sa kamatayon 
og dili na kinahanglan nga mag-ampo pa 
kamo alang niini.”

Maningkamot gyod ta sa pagdasig 
og pag ampo niadtong nakabuhat og 
sala nga dili mosangpot sa kamatayon 
og motabang nila nga ilang talikdan 
ang mga sala apan naay say sala nga 
mosangpot sa kamatayon. Unsa mag 
klaseha ning sala nga mosangpot sa 
kamatayon?

S a  M a t e o  1 2 : 3 1  s i  H e s u s 
nipahinumdum nato og klaro sa pag-
ingon, “Tungod niini, sultihan ko kamo: 
ang mga tawo mapasaylo sa bisan 
unsang sala nila og bisan unsang sulti 
nila nga daotan. Apan dili mapasaylo 
ang magsultig daotan batok sa Espiritu 
Santo,” Og sa Lucas 12:10, “Bisan 
kinsay magsultig daotan batok sa Anak 
sa Tawo pasayloon. Apan ang magsultig 
daotan batok sa Espiritu Santo dili gayod 
pasayloon.”

“Pagsultig daotan batok sa Espiritu 
Santo” mao ang pagsultig daotan og 
pagdagnay sa Espiritu Santo “ang 
demonyo” o “satanas” og pag saway sa 
lihok sa Dios nga gipakita pinaagi sa 
lihok sa Espiritu Santo sa pag ingon nga 
lihok sa demonyo og satanas.

“Pagbalda sa Espiritu Santo” mao ang 
pagpugong sa lihok sa Dios aron dili 
mahitabo pinaagi sa pagpangulipas sa 
lihok sa Dios diha sa iyang kaugalingong 
pagkadaotan bisan human nga siya 
mismo ang naka saksi sa lihok sa Espiritu 
Santo.

Panangli tan,  ang pagpakatag sa 
walay basihan nga balita og pagtawag 
sa simbahan nga puno sa lihok sa 
Espiritu Santo nga “heretic” o “sayop” 
maoy l ihok sa  mga “pagbalda  sa 
Espiritu Santo.” Kini tinuod nga grabi o 
makahahadlok nga sala kay kini paghagit 
sa Dios Magbubuhat og mga pagpugong 
sa katumanan sa Iyang gingharian.

Ang tawong mobuhat ini og kon 
ang maong binuhatan mosangpot sa 
kadaotan mao kini ang mapintas nga 
pagsaway batok sa Espiritu Santo og sila 
nakahimo sa sala nga “pagsultig batok 
sa Espiritu Santo.” Ang gipakita diha sa 
Marcos 3:20-30 mao ang hitabo nga ang 

mga Hudeyo nagsultig daotan, nibalda 
sa Espiritu Santo. Sa mga tawong 
nakadunggog sa balita mahitungod ni 
Hesus, ang mga maayong tawo nitoo 
Niya og naghimaya sa Dios. Ang mga 
daotang tawo, bisi hinoon kaayong 
naghimohimo og daotang balita og 
nipakatag niini kining maong trabaho 
gipangulohan sa mga iladong magtutudlo 
og Pareseo nga kinsa nagpahambog sa 
ilang kahibalo sa Kasulatan. Niingon 
sila “Nabuang Siya” og “Naa Niya si 
Beelsebol.”

Tungod ini gipaduol ni Hesus ang 
mga tawo og gisuginlan Niya silag mga 
sambingay: “Unsaon man ni Satanas 
paghingilin ni Satanas? Kon ang mga 
tawo sa usa kanasod mag-unay pag-
away, mapukan kanang nasora. Kon 
ang mga sakop sa panimalay mabahin 
og mag-unay pag-away, mabungkag 
gayod kanang panimalaya. Busa kon ang 
gingharian ni satanas magkabahinbahin, 
dili kana molungtad kondili mapukan og 
matapos hinoon!” Kay naay estriktong 
order bisan sa kalibotan sa mga daotang 
espiritu, ang demonyo dili mopapahawa 
sa demonyo nga naa sa laing tawo, og 
si satanas dili mopapahawa sa iyang 
kaugalingon. 

Dugang pa si Hesus mipadayon sa pag 
ingon sa Bersikulo 28-29, “Timan-i ninyo 
kini: mapasaylo ang mga tawo sa tanan 
nilang sala og sa tanan nilang daotan nga 
gisulti. Apan ang tawo nga nagpasipala 
sa Espiritu Santo dili gayod mapasaylo 
kay nakabuhat man siyag sala nga dili 
mapapas,” unsaon man pagkadawat og 
kaluwasan sa usa katawo nga nagsultig 
daotan, nipugong, og nanamastamas sa 
lihok sa Dios og nitawag nga kini “lihok 
sa demonyo”?

Ang Dios mao kaniadto, karon og sa 
kahangtoran mopakita sa ilhanan og 
kahibulongan bisan karon sa mga tawong 
Iyang gikahimut-an (Juan 4:48), og 
nagpmatuud Niya og sa Iyang presensya 
pinaagi ining mga tawhana. Mao nga dili 
gyod ka manaway, mobalda, og mosultig 
batok sa Espiritu Santo.

Mahal nga kaigsoonan diha ni Kristo, 
ako mag ampo sa ngalan sa Ginoo nga 
pinaagi ining maong mensahe imong 
masabtan nga ang tawo mahimong dili 
makadawat sa kaluwasan bisan pa sa 
iyang pag angkon sa pagtoo sa Dios, og 
kinahanglan nga magpalayo sa dalan sa 
kamatayon, og makaabot nga maayo sa 
Langit pinaagi sa pagsubay sa maayong 
agianan!

Ang Tawong Walay 
Kaluwasan Bisan pa sa Ilang 
Pag-angkon sa Pagtoo sa Dios

“Dili ang tanan nga magatawag 
kanakog, ‘Ginoo, Ginoo,’ 
makasulod sa gingharian sa langit 
kondili kadto lamang nagtuman 
sa kabubut-on sa akong Amahan 
nga atua sa langit” (Mateo 7:21).

 “… Adunay sala nga mosangpot 
gayod sa kamatayon og dili na 
kinahanglan nga mag-ampo pa 
kamo alang niini” (1 Juan 5:16).

Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee

●●●
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B i s a n  t i n u o d  n a g s i m b a  n a k o 
nagduhaduha pa gihapon ko sa tanan 
tungod kay naa koy daghang pangutana 
mahitungod sa pagtoo. Sama sa, “Unsaon 
man pagpamuhat sa biblikal nga lihok sa 
Dios nato karon nga nagpakabuhi ining 
modernong panahon? Nganong moadto 
pa man ta sa simbahan kada Domingo? 
Nganong si  Hesus raman ang atong 
Manluluwas?” Wala koy tubag nga nakuha 
bisan diin.

Mao nga habit lang nako moadto sa 
simbahan. Isip parti sa akong kinabuhi. Miyembro ko sa Praise team sa 
simbahan, apan mokanta sa grupo tungod kay ganahan man ko mokanta. 
Og ang butang nga ako gyod ganahan mao ang pagpakigkita sa akong mga 
amiga sa simbahan. Bisan panahon sa sermon moadto ko sa coffee shop 
og makigtabi sa akong team members. Walay klaro ang akong pagbaton sa 
Adlaw sa Ginoo og sa paghatag og ikapulo. Moadto ko sa ubang simbahan 
mamasin kon naa bay kalahian. Manan-aw ko og sermon sa mga iladong 
pastor sa online og maminaw nila, apan walay kalahian og wala gihapon 
koy nakitang tubag sa akong mga pangutana.

◈

Pag Pebrero 2015, grabi ang kasakit sa akong tiyan og niadto sa hospital. 
Ovarian cyst diay og giingnan ko nga operahan aron makuha. Ni estorya 
ko sa akong nakaila nga mag tambong sa Moldova Manmin Church. 
Nipadala siya og prayer request sa Manmin Central Church sa Korea alang 
nako. Na plano na ang akong operasyon sunod adlaw og gi operahan. Ang 
milagro nahitabo human sa operasyon. Ang doktor klarong niingon nga 
ang akong ovarian function dili mabalik og klaro tungod sa kadako sa cyst. 
Apan human sa operasyon, nakarecover dayon ko og maayong ni ‘function’ 
ang akong ovary. Halleluyah!

Human maka eksperyensya ini, niadto ko sa Moldova Manmin Church. 
Unang adlaw sa akong pag adto sa simbahan, nabati nako ang bag-o og 
espesyal nga wala pa nako mabati kaniadto. Sa Daniel Prayer Meeting, 
akong nabati ang preskong hangin niagi sa akong dughan. Unang higayon 
nga nadasig ko og malipayong nag ampo sa Dios. Ang mga mensahe ni 
Senyor Ps. Dr. Jaerock Lee nakahatag nako og daghang grasya. Klaro 
nakong masabtan, og ang daghang pangutana nga nakahasol nako dugay 
na, na resulbar.

◈

Hunyo 2015, nagpa rehistro ko isip miyembro sa Manmin. Nagsugod 
ko pagbag-o basi sa mga mensahe nga akong nadunggog ni Senyor Pastor. 
Nakasabot ko nganong kinahanglan mosimba og nag sugod sa akong 
matoohong kinabuhi. Ang akong tumong na klaro og nakabaton ko og 
paglaom sa langit. Nagsugod ko og baton sa Adlaw sa Ginoo og naghatag 
sa ikapulo. 

Sayo sa 2017, napanalanginan kong labaw’ng mabag-o ang akong 
dughan. Nag antos ko sa taas nga hilanat og niabot ang akong kainit sa 
lawas og 380C (100.4 F). Nagkurog ko. Ang akong nawong og tutunlan 
namaga og nagpuwa ang akong mata. Naalergyek ko. Napahinumduman ko 
nga ang mga sakit gumikan sa mga sala (Exodu 15:26) og nag ampo ko nga 
makita ang akong mga sala og naghinulsol. Ako sad gidawat ang pag ampo 
ni Senyor Pastor alang sa mga masakiton og niinom sa Muan Sweet Water 
(Exodu 15:25). Wala madugay, ang tanang sintoma nawala. Halleluyah!

Akong pasalamatan og himayaon ang Dios nga nigiya nako sa tinuod 
nga pagpahulay. Ako usab pasalamatan si Senyor Pastor nga nibag-o nako 
pinaagi sa pulong sa kinabuhi.

Dugay na nagsakit ang akong duha ka 
tuhod. Pag 2003, ang kasakit ni grabi, 
maong nagpahiling ko sa hospital. Giingon 
nga ang bukog sa akong tuhod nabuak. 
Ang doktor niingon nga kon dili ilisan og 
artifi cial joint dili nako makalakaw.

Daghan ko og tawong nakita nga naayo 
sa ilang mga sakit pinaagi sa pag ampo ni 
Senyor Ps. Dr. Jaerock Lee nga nagpakita 
sa gamhanang lihok sa Dios. Buot sad 
kong maayo pinaagi sa gahom sa Dios.

Human sa lima ka minutong lakaw, 
sakit na kaayo ang akong tuhod og kinahanglan mopahuway nako. Sa gabii, 
dili ko makatulog tungod sa kasakit. Ang akong tuhod mohubag kon naa koy 
buhaton. Inig bangon nako sa buntag ang akong tuhod magkagot, og dili nako 
matul-id. Akong pisilon aron makabarog ko. Hinuon, ang kasakit mominor kon 
modawat ko sa pag ampo ni Dr. Lee alang sa mga masakiton. Mao ni akong 
paglungtad sa kasakit.

Sayo sa Marso 2018, 
n a a  koy  n a b u h a t  n g a 
nagkalisod og samot ang 
akong lawas. Paghuman 
ang grabing kasakit niigo 
sa akong lawas. Dili na 
gyod ko makatikang pa, 
nagpabilin kong maghigda 
og mag wheelchair kon 
magbanyo.

Ang akong pamilyang 
dili magtotoo nidala nako 
sa hospital. Apan akong naduggog sa mga doktor nga dili sila maka garantiya 
sa maayong resulta. Marso 24, nakabati ko sa dakong pagdasig nga maayo 
ko kon akong makita si Senyor Pastor. Akong giingnan ang akong mga anak 
nga ipadala ko ngadto sa miting sa mga miyembro sa simbahan ni Senyor 

Pastor sa Domingo sa buntag Marso 25. Gidala ko sa santuwaryo 
sakay sa wheelchair og kargahon ko sa akong anak 
agi sa hagdanan. Ang akong dughan nanginit og 

niingon ko nila nga gusto kong molingkod sa 
atubangan. 

Human sa mensahe ni Senyor Pastor, 
niampo siya sa mga masakiton diha sa altar. 

Unya, ang kasakit sa tuhod nawala og 
kalit og na presko ang akong tibuok 
lawas. Nibarog dayon ko. Ang akong 
pamilya og ako na surpresa! Human 
sa Sunday Evening Service, si Senyor 
Pastor niampo nako nga nagbutang sa 
iyang kamot diri nako, og ang akong 
mga paa natul-id og nakabarog ko og 
nilakaw!

Gikan sa akong baba, ang kanta 
s a  p a gd aye g  n ig aw a s ,  “ B a r og , 

lakaw! Hatagan ko ikaw og bag-ong 
kusog!” Human nakalakaw na gyod 
ko og nakatulog og nindot sa gabii. 
Mapasalamaton kaayo ko.  A kong 
hatagan sa tanang pasalamat og himaya 

ang Dios og usab k inasing kasing 
magpasalamat ni Senyor Pastor. 

Sister Kristina Nikora, 
26 anyos, Moldova Manmin Church

Senyor Deconesa Youngwol Cho, 
83 anyos, Seosan Manmin Church

“Tanan nga mga pangutana 
diri sa akong dughan natubag!”

“Nibarog ko gikan 
sa wheelchair og nakalakaw!”

X-ray scan

▲ Ang tuhod ni Senyor Deconesa Youngwol Cho sa dakong 
kadaot
▶ Ang tuhod nga normal sa usa katawo diin ang ‘cartilage 
maayo og walay kadaot 
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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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    Marso 13, 2018, ang akong bana og ako nag-trip sa 
Europe. Diha mi sa train sa Zermatt aron malingaw 
og tan-aw sa kanindot sa bukid nga napuno sa 
snow 3,100m – above sea level. Diha mi tunga sa 
mga bukid, ang akong bana, Brother Seokgeun Im, 
niingon nga malipong siya og dili gani siya normal 
tan-awon. Abi nako og tungod lang sa high altitude. 
Apan pagbalik sa hotel nagmasakiton gyod siya. 
Among gisusi ang among motoohong kinabuhi og 
nag ampo.

Sunod buntag, ang staff sa travel agency na 
surpresa nga nakakita sa iyang lawas nga nagtakilid 
og nitawag og ambulansya. Ang mga paramedic 
nangabot og gihiling ang akong bana. Gidala dayon 
siya sa hospital sakay sa helicopter. Karon nga wala 
gyod koy ika estorya og walay makatabang wala koy 
laing mabuhat apan ang pagsalig sa tanan sa Dios og 
nag ampo didto sa langyaw’ng dapit.

Ang iyang MRI nagpakita sa ‘acute cerebral 
enfarction’. Ang doktor niingon namo nga hatagan 
dayon siya sa aksyon medikal, apan nakahibaw 
mi nga ang gastoan grabi kadako. Buot nalang mi 
mobalik sa Korea, apan ang hospital dili motugot. 
Ni perma nalang mi og sulat pamatuud nga kon 
magkina-unsa ang hospital dili responsabli sa kon 
unsa man ang mahitabo, og nibiya mi sa hospital. 
Pinaagi sa tabang sa tour guide, giusab ang among 
itirenary.

Pag 5pm Marso 16,  n iabot mi sa Incheon 
Internatonal Airport human sa 8 ka oras nga lupad 
gikan sa Zurich Airport. Gidala dayon nako ang 
akong bana sa hospital. Ang doktor niingon nga 
dilikado na kaayo ang iyang kondisyon og milagro 
na gani nga buhi pa ang akong bana gikan sa taas 

nga byahe. Samtang diha siya sa hospital, dili niya 
malihok ang iyang tuo nga kamot og paa tungod kay 
paralisado og maglisod og litok kon mosulti.

Marso 19, ang akong parish pastor niadto sa 
hospital og giampoan siya uban ang panyo sa gahom 
nga inampoan ni Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee 
(Buhat 19:11-12). Human sa pag ampo, malinawon 
na siyang tan-awon og naayo dayon. Nisugod siya og 
tikang og maayo nang nilakaw. Malihok nasad niya 
ang iyang kamot og makalitok na og tarong.

Bisan ang doktor niingon nga moabot pa og 6 
kabulan aron siya maka-recover, nigawas siya sa 
hospital human sa 9 kaadlaw, niadtong Marso 24. 
Dugang pa, wala siya’y aftereffects og normal 
ang tanan. Gikan Abril 5 nibalik siya sa trabaho. 
Halleluyah!

Umikan sa maong insedente dili na siya mag-inom 
og niingon nga magbag-o na siya diha sa atubangan 
sa Dios. Akong pasalamatan og himayaon ang 
Dios nga ni protekta sa akong bana tungod kay siya 
karnero sa magbalantay og gihimo ang tanan alang 
sa kaayohan.

Na t awo  ko  s a  K r i s t oh a no ng 
pamilya og ang akong amahan pastor. 
Apan bisan pa, naa koy daghan nga 
pangutana sa daghang parti sa Bibliya 
og naglibog kon unsaon pagpakabuhi 
sa tarong nga Kristohanong kinabuhi. 
Usa ka Domingo sa tuig 2008, akong 
gi-ON ang TV og si Dr. Jaerock Lee 
nigawas sa Enlance TV, ang nag 
unang magsisibya sa Spanish og 
sinultian nga mga tawo. Si Dr. Lee 
niwali sa “The Message of the Cross.” 
Ang worship service malinawon 
kaayo og nakatandog nako ang kaayo 
og pagka mapaubsanon ni Dr. Lee. 
Buot kong maminaw pa sa iyang mga 
sermon og nisulod sa ilang website.

Ang website gipamuhat sa 8 ka 
linguwahe, og ang Spanish apil. 
Naminaw ko sa iyang sermon og 
nibasa sa sermon-txts sa Spanish. 
Ang iyang sermon sa “Heaven”, labi 
na gyod, maoy nakapatandog kaayo 
sa akong dughan. Nibasa ko sa iyang 
mga libro sama sa The Message of 
the Cross, The Measure of Faith, 
og Spirit, Soul, and Body. Sa akong 
pagsige og basa akong nasiguro nga 

ang mga libro sinulat pinaagi sa 
inspirasyon sa Espiritu Santo basi sa 
Bibliya.

Nalingaw kaayo kong nagbasa 
sa l ibro nga Heaven  og Hell  og 
nakahunahuna nga unsa kaha ka 
daghan sa pag-ampo og pagpuasa ang 
gihalad ni Dr. Lee aron makadawat 
sa lawum og lapad nga interpretasyon 
nga misteryo sa espir ituwal nga 
kalibotan. Ang tanang pangutana 
nga dia nako nga karon natubag 
sama katam-is sa dugos nga wala 
pa nako matilawi sa tibuok kong 
kinabuhi, ang akong kinabuhi karon 
nabag-o. Labaw kong nagmainiton, 
nakadawat sa gahom sa pag ampo, 
matinud-anong nagapamuhat uban sa 
paglaom sa langit, og naningkamot 
nga mahimong balaan. Og sa giingon 
ni Dr. Lee, nagbasa ko og usa ka 
kapitulo sa Bibliya matag adlaw og 
nag mimorya og bersikulo matag 
adlaw. Kaupat na nako mabasa ang 
tibuok libro sa Bibliya.

Pebrero 2017, nagpa rehistro ko 
online isip miyembro sa Manmin 
Central Church. Motambong ko sa 

worship service og Daniel Prayer 
Meeting sa SNS sama sa Facebook og 
YouTube tungod kay 12 oras man ang 
deperensya sa oras sa Chile og Korea. 
Ako sad gitudloan ang miyembro sa 
among simbahan sa “The Message 
of the Cross” og “The Measure of 
Faith” basi sa simple nga question-
and-answer sheet. Pinaagi ini ang 
mga miyembro sa among simbahan 
daghag nakat-onan nga espirituwal 
nga prensipyo sama sa ka importante 
sa pagbaton sa Adlaw sa Ginoo og 
nakadawat sila’g daghan nga grasya.

Marso 19, 2018, nakamata ko sa 
grabing kasakit sa akong tiyan. Akong 
gibutangan sa panyo ang akong 
tiyan og naghinulsol sa akong mga 
kalapasan pinaagi diha sa matuud 
(Buhat 19:11-12). Ako sad giampo nga 
maayo og akong na eksperyensya ang 
kaayohang lihok ang kasakit niminor.

Ang Manmin Cent ral  Church 
pinakanindot nga simbahan sa tibuok 
kalibotan. Nagpakita sa buhi nga Dios 
Magbubuhat og 
n ag pa a mbi t  s a 
gugma sa Ginoo. 

Og ang gamhanang lihok sa Espiritu 
Santo gihikyad ini.

M a n g h i n a o t  ko  n g a  p i n a a g i 
sa  pag pa ngalagad  sa  Ma n m i n , 
ang tanang tawo sa Chile maka 
eksperyensya sa lihok sa kaluwasan 
og daghang Kristohanon 
m a p u k a w  s a 
e s p i r i t o h a n o n g 
paghikatulog.

“Ang akong Kinabuhi nausab sukad nga 
ang tanan nakong pangutana sa Bibliya natubag!”

Deconesa Haesuk Lee, 62 anyos, 
Parish 24, Manmin Central Church

MRI scan (sa wala pa ang pag ampo)

▲ Cerebral infarction sa iyang tuo white substance
▶ Cerebral infarction sa iyang left lateral ventricle 

sa lihok sa kaluwasan 
ririststohohananonon 
w  s a 
n o n g 

Brother Carlos Delgado Fuentealba, 
26 anyos, Chile

“Ang akong 
bana naayo sa 
‘acute cerebral 

infarction’ nga walay 
aftereffect!”


