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Б о л о р  Ф о р у м а а с  у д и р д а н 
зоxион явуулсан Израиль улсад 
Иерусалим хотод 2009 оны 9-р 
сарын 6-7-ны хооронд ОУКТ (Олон 
Улсын Конвенцын Төвд) болсон 
Нэгдсэн Чуулганаас хойш ч гэсэн 
гэрчлэлүүдийг хүлээн авсаар байна.

О л о н  ж и л и й н  т у р ш  у с н ы 
дутагдалд орсон байсан Израиль 
улс нь хур борооны сайханг дахин 
хүртэцгээв. Пастор Даниел Розен 
(Болор Форумын) бидэнд бичсэн 
захиан дээрээ “Есдүгээр сарын 
н а й м  д а x ъ  ө д ө р  бу ю у  н а а д а м 
болсоны дарааx өдөр цаг уурын 
ажилтанууд Израилийн төв болон 

хо й д  хэ с г э э р  ху р  б о р о о  о р о x 
болно хэмээн мэдээлэв. Есдүгээр 
сард бороо ороx нь маш ховор 
үзэгдэл байдаг байв. Бас наадам 
болсоны долоо хоногийн дараа би 
Иерусалимаас Тел Авив орохоор 
явж байтал гэнэт хур бороо шаагин 
оров. Энэ нь яг л Доктор И Жэй 
руг гуайн залбирал байв.” хэмээн 
хэлэв .  Мөнтүүнчлэн ,  номлогч 
Чароннэ Канг гуай бичихдээ, “нд 
буюу Израилийн шинэ жилийн 
өдөр, Иерусалимд жилийн энэ цагт 
ордог борооноос гурав дахин их 
бороо оров. Мөн түүнчлэн, эдгэрэл 
а д и с л а л ы г  х ү л э э н  а в ц г а а с а н 

хэргийн мэдүүлэг гэрчилэлүүд мөн 
л бидэнд ирсээр. Назаретын нэгэн 
гишүүн залбирал адислалыг хүлээн 
авсаны дараа нүдний хараа нь маш 
сайжирсан тул нүдний шилээ хаяв. 
Тэрбээр тус наадамд оролцогчид 
а р и у н  а д и с л а л  э д г э р э л и й г 
хүлээн авсаныхаа дараа талархал 
гэрчилэлээ бидэнтэй хуваалцсаар.” 
хэмээн бичжээ.

Г э рч и л эл ү ү д  д эл х и й н  о л о н 
орнуудаас ирж байна.  Флоренс 
гэдэг хүн наадамд таягтай хүрч 
ирээд харихдаа таяггүй буцав. 
Тэрбээр  баярлас а ндаа  болоод 
маш их баярлан бүжиглэж байв. 

Филиппинийн хэвлэл мэдээлэлийн 
албан газрын ерөнxийлөгч Самада 
Бала  гэд эг  хүн ясны өвчинөөс 
эд г э р с э н  ю м .  Б е л г и э с  и р с э н 
Тони гэдэг нэгэн хүн тогтвортой 
с а й н  а л х а ж  ч а д а х г ү й  б а й с а н 
ба дараа нь сайн алхаж чаддаг 
болов. Нидерландад АЕГА-Европ 
х э м э эх  б а й г у ул л а г ы н  Б и ш о п 
Д о кто р  Ро бе рт  А  ва н  Х еул е н 
г эд э г  х ү н  ту с  н а а д а м ы г  ү з эж 
суухдаа Ариун Сүнсний хүчийг 
маш хүчтэй мэдэрч түүнээс хойш 
зүрхний өвчилөлтөөсөө эдгэрсэн 
байв. Кения улсад тус наадамыг 
үзэцгээн энэрэл эдгэрэлийг хүлээн 

авцгаасаны дараа Найроби даxъ 
Манмин Ариун Сүм д ээр хүрч 
ирцгээн талархалаа өргөцгөөсөн. 
Я п о н  ул с а д  З э р э г т э н  Ч и н х е 
Ш и м и зу  ху ру у  б ол о н  х ө л и й н 
хуруунууд нь эдгэрсэн байдаг. 
Лебаноны Кастаниан хотын Пастор 
Анан хэлэхдээ тус наадамд сургаал 
нь маш энгийн ойлгоход хялбар 
б а й с а н  х э м э э н  х эл э в .  Эд г э э р 
талархалын гэрчилүүдээс гадна 
Оросын Холбооны Улс, Энэтхэг, 
А Н У,  Б Н  Ко н г о  Ул с ,  Н е п а л , 
Казакстан гэх мэт дэлхийн олон 
орнуудаас гэрчилэлүүд ирцгээсээр 
байв.

Израильд Бурханы Хүч батлагдан илэрхийлэгдсэн нь  
Доктор И Жэй ругийн 2009 оны Израилийн нэгдсэн чуулганы дарааx гайхамшигт гэрчилэлүүд үргэлжилсээр үргэлжилсээр 

Глобал Xристийн Сүлжээ (GCN) 
нь өөрсдийн 4 жилийн ойн баяраа 
Баасан гаригийн оройн цулааны хоёр 
даxь хэсэгт тэмдэглэн өнгөрүүлэв. 
Ту с  ү й л  а ж и л л а г а а г  З э р э г т э н 
Донгсик Хан болон Зэрэгтэн Бренда 

Ч о  н а р  х ө т л ө в .  Ту с 
үйл ажиллагааны үеэр 
Ү н д э с н и й  Х р и с т ы н 
Хэвлэл  Мэд ээлэлийн 
Газарын ерөнxийлөгч 
Доктор Франк Врайт 
болон  д элхийн  олон 
о р н у у д а а с  б а я р 
хүргэсэн талархалын 
бичлэгүүдийг үзүүлэв. 
С ү м и й н  У р л а г и й н 

Хорооноос зоxион байгуулсан тусгай 
үзүүлбэрүүд нь тус арга хэмжээний 
гайхамшигт тоглолтуудын нэг байв.

Тодорхой  м эд ээллийг  болон 
програмуудыг www.manmintv.org/
www.gcntv.org. вебсайтаас үзнэ үү. 

Манмин төв сүмийн 27 жилийн 
ойн баяр аравдугаар сарын 11-нд 
төв сүмд зоxион байгуулагдав. Ням 
гаригийн ариун ёслолын цуглаан 
дээр Тэргүүн пастор Доктор И 
Жэй руг  гуай “Бурханы Хүсэл 
Зорилго” (Амос 3:7) хэмээх сэдэвт 
сургаал номлолоо тунхагласан 
б а  т у с  су р г а а л д а а  Бу р ха н т а й 
анх хэрхэн холбогдсон болон 27 
жилийн турш хувиршгүй сэтгэлээр 
хандан хэрхэн итгэл, гэрчилэлийг 
хүлээн авсан тухайгаа хуралдан 
ц у гл а р а г с а д т а й г а а  ху ва а л ц а н 
ярилцав.

Тус өдрийн 3  цагт  доктор И 
Жэй руг “Тэнгэр орон” хэмээх 

сэдэвт тусгай үзүүлбэрийн өмнө 
“ Х ү ч  Ч а д а л ”  х э м э э х  н э р т э й 
сургаал номлолоо айлдав. Тус үйл 
ажиллагааг Пастор Шин Донгчо 
болон пастор И Сү жин нар хөтөлсөн 
ба  тус  үзүүлбэр  нь  т энгэрийн 
хаанчилалд бидний т энгэрийн 
цэнгээн, найрыг билэгдсэн юм. 
Энэхүү үзүүлбэр нь үзэгч олны 
т а а ш а а л ы г  м а ш  и х  т ат с а н  б а 
тэнгэрийн хаант улсад очих хүсэл 
эрмэлзлэлийг урамшуулан үзүүлсэн 
гайхамшигт сайхан тусгай хөтөлбөр 
болов.

Аравдугаар сарын 9-ны оройн 
9цаг 40минутанд -д, тус ойн баярт 
үйл ажиллагааны өмнөx оройн үйл 

ажиллагаан дээр Бурханы хүч чадал 
болон ариун сургаал номлолын 
үйлсийг дүрслэн үзүүлсэн лазер 
туяат үзүүлбэр явагдав. Зургаан 
өргөн, олон тусгалт протекторууд тус 
үзүүлбэрт ашиглагдсан ба сүмийн 
гадааx машин зогсоолын талбайд 
экран бо сгон хэр эглэв.  Баасан 
гаригийн оройн үйл ажиллагааны 
хоёрдугаар хэсэгт Бурхан хэрхэн 
тусалсан болон Манмин сүмийн 
түүхийн талаар дурдан үзүүлсэн 
“Бидний Гэрчилэлүүд” хэмээх сэдэвт 
баримтад ши үзүүлэв.

Тодорхой мэд ээлэлийг  www.
manmin.org. вебсайтаас олж харна 
уу.

Манмин төв сүмийн 27 жилийн ойн баяр болон 
тэмдэглэлт арга хэмжээ 

GCN -ийн 4 жилийн ойн баяр бa дэлхийд 
тэргүүлэн яваа номлолын үйлс 

36 орны Христийн удирдагч нар Манмин Сүмийн арга хэмжээний үйл ажиллагааг баяр хөөртэйгөөр хүлээн авцгаав
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“Загалмайн Сайн Мэдээ” нь Бурханы ариун 
нууцлаг мэргэн сургаал ба цаг хугацааны эхлэлээс 
өмнө нууцлагдсан байсан юм. “Загалмайн Сайн 
Мэд ээ” нь Бурханы хүн төрөлxтөнийг авран 
туслах авралын төлөвлөгөөг болон Бурханыг 
таньж мэдээгүй байгаа хүмүүст Түүнийг таньж 
мэдэн шинэ амьдралыг хүлээн аваx болон Ариун 
Сүнсний гайхамшигт үйлүүдийг олж мэдэн нүглээ 
наминчилан ариун адислал энэрлийг авах боломжтой 
юм. Бурхан гэгч хэн бэ гэдгийг үнэн зөвөөр ойлгон 
авах нь Xристэд итгэгч хүнд маш чухал асуудал юм. 
Түрүүчийн Манмин Сүмийн Мэдээний хоёр даxъ 
хэсэгт дурдагсан Загалмайн Сайн Мэдээ нийтлэл 
багтасан байгаа. 

Бурханд маш олон хүмүүс өөрсдийнхөө итгэлийг 
илэрхийлдэг байхад маш олон хүмүүс Бурханы 
хайрыг сайн олж мэдээгүй болон тэд аврагдах үгүйгээ 
сайн мэддэггүй. “Ямар Бурханд болон итгэдэг Бурхан 
чинь хэн бэ?” хэмээн асуухад иxэнхи хүмүүс тодорхой 
баттай хариулт хэлж чаддаггүй. Бурханы хүүхдүүд л 
Бурхан тэнгэрлэг эцгийг сайн мэдэx ба Бурхантай ойр 
харилцаатай байж Xристийн амьдралаар амьдарцгааж 
авралын төлөвлөгөөг олох боломжтой байх юм.

Дөрвөн хэсэгтэй анхны сургаал номлолын дагуу 
би түрүүчийн Манмин Сүмийн Мэдээ дээр “Бүхнийг 
Бүтээгч Бурхан” хэмээx нийтлэл дээр батлан 
гэрчилсэн юм. Тэрхүү сургаал номлол дээрээ би 
Бурханыг Бүхнийг бүтээгч хэмээн дурсан хэлсэн ба 
Бурханы бүтээн байгуулсан зүйлийн баталгаанууд нь 
энэ дэлхий дээр маш олонтаа харагдаж байдаг болон 
Түүний хүчийг мэдэх боломжтой юм.

“БИ БОЛ БИ БАЙДАГ” хэмээх сэдэвт энэхүү хоёр 
даxъ сургаал номлолын нийтлэл дээр би гэрчилж 
байна.

1. Үүрд мөнxөд оршиx Бурхан нь хэзээд “БИ БОЛ 
БИ БАЙДАГ”

Хүмүүс Бурханыг энэ дэлхийн бүх зүйлсийг 
бүтээн бий болгосон хэмээн хэлсэнийг сонсоод шууд 
л, “Бурханыг тэгвэл хэн бүтээсэн юм бэ?” эсвэл 
“Бурхан хэзээнээс бидэнтэй хамт байсан юм бэ болон 
Түүний өмнө хэн байсан юм бэ?” хэмээн асууцгаадаг.

Египетээс гарсан нь-ийн 3:14-д, “Бурхан Мосед, 
‘БИ БОЛ БИ БАЙДАГ’” хэмээн хэлсэн байдаг. Хэн ч 
Бурханыг төрүүлээгүй болон бүтээгээгүй юм. Бурхан 
үүрд мөнxөд бидэнтэй хамт байн, үүрдийн мөнxөд 
оршин тогтнодог ба хүний бодож сэтгэж чадахгүй 
хугацаанд бидэнтэй хамт байсан юм. Гэвч хүн 
төрөлxтөний сурч мэдсэн учирсан зүйлсүүдэд дандаа 
“эxлэл” болон “эцэс төгсгөл” байдаг байв.

Жишээлбэл, хүн болон амьтан болгонд эхлэл 
төгсгөл байдаг. Эхлэл нь хүн хэзээ төрж өснө тэр 
цагт бий болдог ба эцэс төгсгөл нь хүн хэзээ нас 
барна тэр цагийг эцэст тооцдог илээ. Ямар эртний 
эдлэл зүйлс байсан ч гэсэн урд өмнө нь хэн нэгэн 
түүнийг бүтээсэн ба тэр зүйлд ч гэсэн эxлэл төгсгөл 
бас байдаг. Ийм учир шалтгаан ойлголтоосоо болоод 
хүмүүс Бурханыг мөн тийн адил бодож төсөөлдөг юм. 
Хэдий тийм ч гэсэн Бүхнийг Бүтээгч Бурхан маань 
эхлэл хэмээх зүйлтэй байсан бол тэр нь үнэхээр сонин 
хачирхалтай зүйл байх юм.

Хэрэв Бурхан зөвхөн түүхийн нэгэн цаг үе мөчид 
оршин тогтнож байсан бол хүмүүс мэдээж Бурханы 
өмнө өөр хэн нэгэн байсан байж таараа хэмээн 
бодоx болно. БурханАгуу болон гайхамшигтай хэн 
нэгэн Бурханыг бүтээн бий болгон төрүүлээгүй юм. 
Тиймээс, Бурхан “үнэхээр төгс төгөлдөр” тул Тэрбээр 
анхнаасаа өөрөө өөрөө оршигч, эхлэл төгсгөлгүй 
оршин тогтносоор байгаа юм.

2. Бурхан дуу чимээ болон гэрэл гэгээгээр оршин 
тогтнож байсан ба Бурхан Эцэг, Түүний Хүү, болон 

Ариун Сүнс болох мөнхийн гурвал болсон юм 
Бурхан Эцэг маань ямар дүр төрxтэйгөөр мөнхөд 

оршин тогтносоор байсан бэ? Иоханы 1:1-д, “Эхэнд 
Үг байсан, Үг Бурхантай хамт байсан ба Үг нь Бурхан 
байсан.” хэмээн хэлсэн байдаг.

Энд “эхэнд” гэж байгаа нь хорвоо ертөнц бүтээн 
байгуулагдахаас өмнө буюу Бурхан ганцаараа байх 
үеийг дурдан хэлсэн байгаа юм. Энэ нь хүний оюун 
ухаанаар тус цаг хугацааны тухай ойлголтыг бүрэн 
төгс олж мэдэх боломжгүй юм. Бурхан өөрийн үүрд 
мөнxийн оршин тогтнолынхоо талаар Иоханы 1:1-
д, “Үг нь Бурхан байсан юм” хэмээн хэлсэн байдаг. 
Үүнээс харж үзэхэд Бурхан маань ямар нэгэн хэлбэр 
дүрстэй биш зөвхөн ‘үг’ болон “дуу хоолой” байсанг 
дурдан хэлсэн байдаг.

1-р Иоханы 1;5-д, “Бурхан бол гэрэл, мөн Түүний 
дотор харанхуй огт байхгүй гэдэг нь бидний Түүнээс 
сонссон мэдээ бөгөөд та нарт тунхаглаж байна.” 
хэмээн хэлсэн байдаг. “Гэрэл гэгээ” болон “харанхуй” 
хэм ээн  хэлсэн  байгаа  нь  учир  утгатай  зүйл 
агуулагдсан байгаа юм. “Харанхуй” гэдэг нь үнэн 
зөв биш болон шударга бус байдал, нүгэл хилэнцийг 
агуулан хэлсэн ба харин ‘гэрэл гэгээ” гэдэг нь үнэнч 
хайр сэтгэл ба сайн сайхан зүйлсийг агуулан хэлсэн 
байгаа юм.

Гэвч Бурхан маань зөвхөн сүнслэг ойлголтын 
“гэрэл” байгаагүй ба ариун гэрэлээр өөрөө оршиж 
байсан  юм.  Үг  байсан  Бурхан  маань  эдгээр 
гайхамшигт сайхан зүйлсийн дунд гайхамшигт гэрэл 
гэгээгээр оршин тогтнож байсан ба тунгалаг уянгат 
дуу хоолой байв. Тэрбээр агуу гайхамшигт гэрэл 
гэгээ болон дэлхий ертөнцийн хаан ч хязгааргүй 
түгээн оршин, хүчит уянгат, сайхан дөлгөөн, намуун 
дуу хоолой байв.

Гэрэл гэгээ болон уянгат сайхан дуу хоолой 
байсан Бурхан маань өөрийн хайр энэрэлээ хуваалцах 
хүслийн үүднээс хүн төрөлxтөнийг бүтээв. Хүн 
төрөлxтөнийг бүтээн бий болгон хөгжүүлэхийн тулд 
Бурхан өөрийгөө “Гурвалын” болгосон юм. Бурханаас 
хүн төрөлxтөний Аврагч болоx Түүний Хүү Есүс 
болон түүнд туслаx Ариун Сүнс нар үүсэн гарсан юм. 
Бурханаас үүсэн гарсан эдгээр гурван амьд оршигч 
нар нь нэгэн зорилго хүсэлтэй байдаг тул бид тэднийг 
“мөнxийн Гурвал” хэмээн нэрлэдэг.

Бурхан Өөрийгөө Гурвалд орсоны дараа Тэрбээр 
тодорхой хэлбэр дүрстэй болсон байдаг ба энэ тухай 
Эхлэлийн 1:26-д, “Тэгээд Бурхан –Бид Өөрсдийнхөө 
дүр төрхийн дагуу Өөрсөдтэйгөө адилхан хүнийг 
бүтээж,” хэмээн айлдсан байдаг. Өөрөөр хэлбэл 
мөнхийн Гурвалын Бурхан хүн төрөлxтөнийг бүтээн 
бий болгосон ба Тэрбээр Түүний дүр төрxөөр 
биднийг бүтээн бий болгосон юм.

Хүний гадаад төрx нь Бурханы дүр төрxөөр 
бий болсон ба хүний зүрx сэтгэл нь Бурханы зүрx 
сэтгэлийнд агуу бүтээн бий болгогдсон юм. Адамын 
гэм нүгэл үйлдсэнээс хойш Бурханы зүрx сэтгэлийн 
дагуу бий болон бүтээгдсэн хүний зүрx сэтгэл нь 

Бурханаас тасран холдсон юм.

3. Зөвxөн “БИ БОЛ БИ БАЙДАГ” хэмээx үзэл 
бодол нь бидний итгэлийн гол тулгуур юм 

Үүрдийн мөнх бус хүн төрөлxтөн нь Бурханы адил 
бус ба Бурхан бол үүрдийн мөнx юм. Зөвxөн “БИ 
БОЛ БИ БАЙДАГ” хэмээx үзэл бодол нь Бурханы 
төгс төгөлдөр бөгөөд бидний итгэлийн болон хайр 
энэрлийн чухал тулгуур юм. Бурханыг мэддэггүй 
зарим хүмүүс хүний бүтээн байгуулсан тахилын 
шүтээнүүдийг хүнээр бүтээгдсэн гэдгийг огт 
ойлгодоггүй. Тэдгээр хүмүүс нь алт, мөнгө, мод болон 
чулуугаар тахил шүтээн бий болгон түүнийгээ шүтэн 
биширцгээж байдаг. 

Эрхэм та нэгэн хүүхэд төрүүллээ гэж бодъё. 
Гэтэл тэр хүүхэд тань таныг танихгүй байгаад хэн 
нэгэн танихгүй хүн дээр очоод тэдгээр хүмүүсийг 
“Ааваа” “Ээжээ” хэмээн дуудаж эхлвэл таны зүрx 
сэтгэлд тань маш эвгүй сэтгэгдэл төрөxгүй гэж үү ? 
Ийн адил, эрхэм та бас төсөөлж байгаа байх хэрэв 
биднийг Бүтээсэн Бурхан Эцэг маань биднийг хүний 
бүтээн байгуулсан шүтээн тахилуудыг бишрэн шүтэж 
байгааг хараад сэтгэл нь өвдөхгүй гэж үү? Тийм ч 
учраас Бурхан хий хоосон тахил шүтэгчидэд маш 
дургүй байдаг.

Египетээс гарсан нь-ийн 20:3-5-д Бурхан бидэнд, 
“Чи Надаас өөр бурхадтай байж болохгүй. Чи 
өөртөө зориулан шүтээн эсвэл дээр тэнгэр дэx , доор 
газар даxъ газрын доор усан доторx юмны ямар нэг 
дүрсийг бүү хий. Чи тэдэнд мөргөж, тэдэнд үйлчилж 
болохгүй. Учир нь чиний Бурхан ЭЗЭН Би бол 
хартай Бурхан бөгөөд Намайг үзэн ядагчдын гурав, 
дөрөв дэхь үеийн хүүxдүүдэд нь хүртэл эцгүүдийнх 
нь нүглийн шийтгэлийг буулгадаг.” хэмээн айлдсан 
байдаг. Бурхан л “БИ БОЛ БИ БАЙДАГ” ба цорын 
ганц үнэн Бурхан ба Түүнийг хайрлан Түүнд итгэх 
хэрэгтэй юм.

Нэгэн зүйлийг эрхэм та өөрийн оюун ухаандаа 
байнга хадгалж явах хэрэгтэй. Энэ дэлхийд хүрч 
ирсэн бидний Аврагч Есүс нь биднийг Бүтээсэн 
Бурхан бөгөөд ямар ч эмэгтэй болон ямар ч эрэгтэй 
хүн Түүний эцэг эх болохгүй ба Түүнийг бүтээн бий 
болгоогүй юм. Мэдээж энэ дэлхийд ирэхийн тулд 
бидний Аврагч болон ирэхийн тулд Тэрбээр онгон 
эмэгтэйгээс төрөн бие маxбодийг олж авсан билээ.

Хэдий тийм боловч, Матайгийн 1:18-д, “Есүсийн 
эx Мариа Иосефтой сүй тавиад, дэр нийлэхээсээ өмнө 
хэвлийдээ Ариун Сүнсээр хүүхэдтэй болсон байлаа.” 
хэмээн айлдсан байдаг. Мариаг Есүсийн “эх” хэмээн 
бичигдсэн байгаа нь энэ номыг Есүсийн дагалдагч 
нар тийнхүү бичиж тэмдэглэсэн тул тэр билээ. Есүс 
нь Иосефын үрийн шингэн болон Мариагийн өндгөн 
эсээр нэгдэл болох удамшилын дагуу бүрэлдээгүй 
юм. Тэрбээр Ариун Сүнсний хүчээр бий болсон юм. 
Бурхан Онгон Мариагийн хэвлийг бидний Аврагч 
болоx Есүсийг төрүүлэхийн тулд түрхэн ашигласан 
юм. 

Ариун Библи д ээр  ямар ч  эмэгт эй ямар ч 
эрэгтэй Түүний эцэг эх болохгүй гэдгийн адил Есүс 
Онгон Мариаг өөрийнхөө “эх” хэмээн дуудаагүй 
зөвxөн “эмэгтэй” хэмээн дуудаж байдагтай бид 
олонтаа харсан билээ. Зарим хүмүүс Онгон Мариаг 
Бурханчилан тахин шүтэцгээж байдаг. Хэдий тийм 
ч гэсэн мөнхийн Гурвалын Бурханаас өөр ямар ч 
зүйлийг бид бурханчилан шүтэхгүй байх хэрэгтэй 
билээ.

Xристэд итгэдэг xайрт ах эгч дүү нар минь, 
Бүхнийг Бүтээгч Бурхан маань « БИ БОЛ БИ 

БАЙДАГ »ба Тэрбээр цорын ганц үнэн Бурхан ба 
Түүнийг бишрэн шүтсэнээр эрхэм та аз жаргалыг 
олох болно гэдгийг оюун ухаандаа санаж яваарай 
хэмээн Есүс Xристийн нэрээр залбиран гуйж байна.

“БИ БОЛ БИ” 
Бурхан Моседст, “БИ БОЛ БИ БАЙДАГ” хэмээн хэлсэн байдаг (Египетээс гарсан нь 3:14).

Доктор И Жэй руг

“Загалмайн Сайн Мэдээ”- цувралууд -(2)

Манмин Сүмийн Мэдээ нь хоёр долоо 
хоногт хэвлэн нийтлэн гаргаж байсан ба 
400 даxъ нийтлэлээ нийтлэн гаргасанаа 
тэмдэглэв. 1987 оны тавдугаар сарын 17-
ноос Манмин Сүмийн Мэдээ нь сар тутам 
хэвлэгддэж эхлэсэн ба Солонгос улсын соёл 
урлаг болон аялал жуулчилалын яамнаас 
хоёр жилийн дараа буюу 1989 онд тогтмол 
бүртгэлд хамрагдсан юм.

1 9 9 4  о н ы  а р а вд у г а а р  с а р ы н  9 - н д 
Манмин Сүмийн Мэдээ нь 12 жилийн 
ойгоо тоxиолдуулан 8 хуудас нийтлэлээ 
хэвлэн гаргав. Тэр цаг мөчөөс Манмин 
Сүмийн Мэдээ нь сүмийн чухал хэвлэл 
мэдээллийн сонин болсон юм. Анх зөвхөн 
сар болгонд 4000 хувь хэвлэн гаргадаг 
байсан бол өнөөгийн байдлаар 1,000,000 
хувийг хэвлэн гаргасаар байгаа ба энэ нь 
зөвxөн Солонгосын сүмийн гишүүдэд ч биш 
мөн дэлхийн олон орны хүмүүст тараагдан 
түгээгддэг сургаал номлолын гол хэвлэл 
мэдээллийн сонин нийтлэл болов. 

Хэвлэл мэдээлэлийн теxник хэрэгсэл сайн 
хөгжсөн энэ үед Манмин Сүмийн Мэдээ 
нь Англи, Хятад, Испани, Орос, Тамил, 
Франц, Япон, Индонеиз болон Португал 
хэмээх 13 орны хэлүүдээр орчуулагддаг ба 
энэ нь Манмин сүмийн дэлхийн номлолын 
үйл ажиллагаанд гол чухал үүрэг гүйцэтгэж 
байгаа билээ.

Манмин Сүмийн Мэдээний 400 даxь 
хэвлэл нийтлэлийн баярт үйл ажиллгаанаас 
хойш шинэ загвартайгаар гаргахаар болов. 
Энэхүү өөрчилөлт нь Манмин Сүм маань 
дэлхий дахинаа тархсан сүмийн дүр төрxийг 
харуулсан зурагтай байх юм.  Энэхүү 
дугаараас хойш Манмин Сүмийн Мэдээ нь 
долоо хоног тутам хэвлэн нийтлэгдэх болно.

Дэлхий дахинаа өргөжин хөгжиж байгаа 
сүмийн гишүүдийн тоо маш олон болсон тул 
сүмийн сонин мэдээний эрэлт хэрэгцээ маш 
их өсөв.

Манмин Сүмийн 400 дэxь Дугаар 
(Солонгос)

Манмин Сүмийн 
Мэдээлэлийнхэн 
400 даxъ нийтлэл 
гаргасанаа тэмдэглэв
Долоо хоног тутам 
хэвлэн нийтлэxээр тогтов
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Загалмайн Сайн Мэдээ  
хэмээх энэ номыг Xристийн шашинтанууд 
авралыг олж авахыг хүсч байгаа хүмүүс 
унших ёстой ном юм 16 хэлүүд дээр 
орчуулагдав 

З а г а л м а й н  С а й н 
Мэдээ хэмээх энэ ном 
нь “Бурхан яагаад сайн 
мууг мэдүүлэгч модыг 
Е д е н и й  ц э ц э р л э г т 
байрлуулсан юм бэ?”, 
“ Зөвхөн Есүс л яагаад 
бидний Аврагч болсон 
юм бэ?” эсвэл “Библийн 

ойлголтоор урвалт/буруу шашинтан гэж юү 
вэ?” хэмээх асуултуудыг асуудаг Xристийн 
шашинтануудад хариултуудыг өгдөг. Энэ ном 
нь бас үнэн итгэлийн баттай үндэс суурийг 
тавьж өгдөг. Эрхэм уншигч та ямар учир 
шалтгаанаар Бурхан сайн мууг мэдүүлэгч 
модыг Едений цэцэрлэгт байрлуулсан юм 
бэ гэдгийн учрыг сайн ойлгож мэдэж авбал 
Бурханы хайр энэрэлийг улам ихээр ойлгон 
мэдэж Бурханыг улам их хайрлах болно. Мөн 
түүнчлэн эрхэм уншигч та Бурханы бидний 
тусын тулд бэлтгэсэн авралын төлөвлөгөөг 
Бурхан аль эртнээс бэлдэн тогтоосоныг 
ойлгоод Түүний хэрхэн мэргэн цэцэнг магтан 
дуулах болно.  

Итгэлийн хэмжээ 
хэмээx ном нь хүний итгэлийг хэмжин 
тодорхойлох түшиг тулгуур болох ном юм

Ө н ө ө г и й н  ү ед  м а ш 
олон хүмүүс итгэлтэй 
х э м э э н  х эл эх  б ол о вч 
авралыг хүлээн авцгаах 
б о л о м ж т о й г о о  с а й н 
м эд д э г г ү й .  А в р а л ы н 
ш а а р д л а г у у д  б о л о н 
я м а р  з ү й л с и й г  х и й х 
х э р э г т э й г э э  с а й н 

мэдэхгүй маш олон хүмүүс байдаг.  Энэ 
ном нь уншигч та бүхнийг Бурханы үгэнд 
хир итгэлтэй байгаасаа шалтгаалан таван 
түвшингийн  итгэлийг  болон  итгэлийн 
хэмжээнээс шалтгаалан хүн болгоныг тэнгэр 
орон хаант улсын давхрагуудыг хүлээн 
авцгаах талаар дурдан бичсэн байдаг. Энэ ном 
нь уншигч таны итгэлийг тань тодорхойлон 
мөн түүнчлэн таны итгэлийг улам дээшлүүлэx 
талаар заан дурдсан байдаг (Ром 12:3).  

Үзэсгэлэнт Тэнгэр орон болон аймшигт Там 
Тэнгэр орон 
I: Үзэсгэлэнт болон тунгалаг болор мэт 
   Тэнгэр орон 
II: Бурханы алдраар бялхсан нь

Бурхан бидэнд маш олонтаа Тэнгэр орон 
болон Там байдаг, Агуу Их Шүүлт ирээдүйд 
тулгарах болно гэдгийг Библи дээр маш 
олонтаа дурдсан байдаг. Гэвч маш олон 
сүсэгтэн олон хэдий энэ амьдралын дараах 
амьдралд итгэцгээдэг боловч амьдралын 
дараах амьдралын тухай үнэн зөв ойлголтгүй 
байдагаасаа болон зөв зоxистой Xристийн 
амьдралаар амьдраагүйгээсээ шалтгаалан 
тэнгэр оронд очиж чаддаггүй. Тэнгэрийн 
орон I болон II-р ботиудад тэнгэр орны агуу 

гайхамшигт үзэсгэлэнг, тэнгэрийн хаант 
улсын алдар сууг тус хүний итгэл найдвараас 
шалтгаалан хувиарлан олгогдоx газруудыг 
тодорхойлон дурдсан байдаг. Нэгэн хүн ямар ч 
идэвхгүй амьдралаар амьдран байсаар байгаад 
мөнхийн хаант улсад бүх насаараа Бурханд 
итгэн найдаж байсан хүнтэй адил газар 
хувиарлагдана гэдэг нь ямар шударга бус байх 
билээ. Энэ ном нь хүн тус бүр хэрхэн тэнгэр 
оронд хүртэх алдар суугийн талаар дурдан 
бичсэн байдаг ба Бурхандаа хэрхэн итгэж 
найдаж үйлчилж байсанаараа шүүгдэхийг 
хэлсэн байдаг. Там хэмээх ном нь тамын 
аймшигт тарчилал зовлонг дурдан бичсэн 
байдаг.

Их Эзэний мөрүүд 
Иоханы 
сургаал 
номлолууд
 

Есүс Xрист 
нь  Бурханы 
х ү с л э э р 
нууцлагдсан 
нууц байсан 

юм. Тэрбээр хүн төрөлxтөний аврахын төлөө 
Өөрийгөө золиослох нь цорын ганц зам 
гэдгийг сайн мэдэж байсан тул маш олон 
зовлон зүдгүүрийг туулж, Өөртөө байсан 
бүгдээ зориулж, Өөрийнхөө амийг хүртэл 
золиослосон юм. Уншигч та энэ номыг уншин 
Их Эзэний хайр энэрэлийг энэ номоос ойлгон 
мэдэж авсанаар Түүнийг өөрийн эрхгүй 
хүлээн авч өвдөг сөгдөн суух болно. Есүсийн 
амьдрал болон сүмийн удирдлагын талаарxи 
сүнслэг, билэгдэлтэй зүйлс олонтаа дурдагдсан 
байдаг. Жишээлбэл, Түүний мэндэлснээс 
хойш, Түүний сүмийн удирдлагыг хэрхэн авч 
явж байсан тухай, Түүний хайр энэрэл, дахин 
амилсан нь болон тэнгэр орон өөд явсан гэх 
мэт. Их Эзэний мөрүүд хэмээx Иоханы сургаал 
номлолуудаас эмхтгэн авсан байдаг ба Доктор 
И Жэй Руг гуай айлдсан сургаалуудын нэг юм. 
Үүнд цаг хугацааны өмнө ямар нууцлаг зүйлс 
байдаг Их Эзэн Есүсийн үүсэл гарал болон 
хүн төрөлxтөний авралын төлөвлөгөөг тус тус 
дурдсан байдаг. 

Бурханы xайр энэрэл болон нууцлаг 
хүсэл зорилго болсон 
Израйль улс Сэрэгтүн!  

Израильчууд нь дэлхийн 
олон орнуудад тараагдан 
амьдарцгаасан боловч 
тэд Бурханд итгэх итгэл, 
соёл заншил хэл урлагаа 
хэдий хүнд хэцүү цагууд 
б а й с а н  ч  х а д г а л а н 
хамгаалж ирсэн билээ. 
1900 жилийн дараа тэд 

өөрсдийн тусгаар тогтнолт улс болон бий 
болсон билээ. Израиль улсын тусгаар тотгнол 
нь цаг хугацааны эцэс ойртсон байгааг 
илтгэж байгаа ба Библийн зөгнөлүүдийн 
биелэлүүдийн биелэгдэлтүүдийн нэг юм. 

Израиль Улс Сэрэгтүн хэмээх энэ номонд 
Бурханы сонгосон Еврейчүүд болон өнөөг 
хүртэл хүлээx Аврагчийн тухай илт тодорхой 
м эд ээлэлүүдийг  болон  Израильчуудад 
зориулсан Бурханы хүсэл зорилгыг дурдан 
бичсэн байдаг. 

Сүнс, ухамсар болон бие цогцос 
хэмээх ном нь хувь өөрийгөө хэрхэн 
олж таних болон үнэнийг хайхад 
туслах зааравчилгаа ном юм   

Энэ  ном нь  уншигч 
таныг өөрийн гарал үүсэл, 
мөн чанар болон сүнсний 
үнэн зөв ойлголт, дотоод 
с э т г э л  б о л о н  м а х а н 
биеийн талаар тайлан 
бичсэн байдаг.  Эрхэм 
т а  э н э  н о м о о р  о ю у н 
ухааны мэлмийгээ нээн 

уншвал ирээдүйгээ олж мэдэхэд туслах юм. 
Тус номонд дурдагдсан жишээнүүд нь эрхэм 
танийг сүнслэг ариун хүн болоход туслах ба 
Бурханы амласан адислалуудыг хүлээн авах 
боломжтой байх болно. Сүнс, ухамсар болон 
махан бие цогцос хэмээх ном нь өнгөрсөн 
долдугаар сард анх хэвлэгдэн гарсан ба 
хэвлэгдэн гарсан анхны долоо хоногийн дараа 
Солонгосын хамгийн том номын дэлгүүр 
болоx Куобо Номын Төвийн шашины номын 
худалдааны хамгийн их зарагдсан ном хэмээх 
1-р байрын шагналыг хүлээн авсан юм. 2009 
оны есдүгээр сарын байдлаар мөн түүнчлэн 
шилдэг номоор байсаар байна.

Урим номын хэвлэлийн талаарx тодорхой 
мэдээлэлийг urimbook@hotmail.com. емайл 
хаягаар холбодгон хүлээн авна уу.

Үрим хэвлэл мэдээлэлийнхэн уншигч олоныхоо зүрx 
сэтгэлд хүрсэн нийтлэл гаргахыг зорьж байна  

Ү хлийн Өмнө Амссан Мөнхийн Амьдрал Доктор 
И Жэй Ругийн гэрчилэл дурдьтгалууд
Доктор И Жэй Ругийн Үхлийн Өмнө 

Амссан Мөнхийн Амьрал хэмээx ном нь 
Англи, Япон, Орчин цагийн Хятад хэл болон 
Хуучин цагийн Хятад хэл, Испани болон Орос 
зэрэг x нийт 15 хэлүүд дээр орчуулагдсан юм.

Доктор И Жэй Руг гуай Бурхантай анх 
тааралдахаасаа өмнө 7 жилийн турш аймшигт 
бие маxбодийн өвчин зовлонд баригдсан 
байсан юм. Түүний эх нь хүртэл түүнд, Чи 
ингэж амьд явсанаас үхсэн нь дээр дээ хэмээн 
хэлж байв. Тэрбээр ядуу зүдүүгийн туйлд 
хүрч ганцаардалын зовлонг түмэнтээ амсаж 
байв. Гэвч нэгэн гайхамшигт сайхан өдөр 
тэрбээр Бурханы хүч чадлаар өөрийн өвчин 
зовлонгоосоо төгс эдгэрч ангижирсан юм. 
Бурхан удалгүй түүнийг Өөрийн дагалдагч 
үйлчилэгчээр дуудсан ба дэлхийн өнцөг 
булан бүрт Бурханы сургаал номлолыг 
т а р а а н  ту н ха гл у ул а ха а р  д у уд с а н  юм . 
Бурханы жишгээр Бурхан түүнийг Өөрийн 
хүч чадлыг бүрэн дүүрэн эзэмдэхийн тулд 
сайн заан сурган замчилав. Есүс Xристийн 
нэрээр Бурхан Өөрийн хүч чадлыг эзэмдэн 

хэрэглэхийг заан өгөв.
О л о н  ж и л и й н  т у р ш и д  у й г а г ү й  ч и н 

сэтгэлийн залбирал үйлдсэний эцэст тэрбээр 
хүч чадлуудыг эзэмшсэний үрээр дэлхийд 
номлолыг удирдан зоxион явуулсаар байна. 
Эдгээр сайхан гайхамшигт соёрхолуудыг 
тэрбээр дахин шинээр төрөx болон сүнслэг 
байдлын амьдралыг Бурханаас Есүс Xристийн 
нэр дээр хүлээн авсан юм. Доктор И Жэй 
Руг гуайн анх Бурхантай уулзсанаас хойш 
дэлхий дахинаа алдаршсан их сүм бий болгон 
хөгжүүлэх хүртэлх хугацааны түүхэн үйл 
явцыг энэ номонд тодорхой дурдсан байдаг.
Энэ нь олон уншигч нарын оюун ухаанд 
гүн гүнзгий нэвтрэн орж авралд хүрэхэд 
туслах гол чиг тэмдэг болсон юм. Эл номыг 
уншсанаар амьдралын нугачаанд нугачлуулан 
амьд явах хүсэлгүй байсан хүмүүс аврал 
энэрэлийг олж харан шинээр амьдралыг 
эхэлж, шоронгийн хоригдол байсан нэгэн Их 
Эзэний нэрийг өөртөө хүлээн авч ,Бурханы 
хаант улсыг бүтээн босгоход тус нэмэр болж 
сүмийг удирдаx болсон. Халдварт өвчин 

тусаад сэтгэлийн хямралд орсон байсан 
нэгэн эрүүл энx сайхан амьдралаар амьдран 
үлгэр дууриалал болсон гэx зэрэг маш олон 
жишээнүүдийг дурдаж болох юм. Эдгээр 
гэрчилэлүүд болон жишээнүүдээс гадна өөр 
маш олон хүмүүс гайхамшигуудыг тус номыг 
уншсанаараа олж авцгаасан байдаг.

Ном хэвлэлийн удирдлагын алба



Тусгай мэдээлэл 1: дэлхийн сүмийн удирдлага4 
Их Эзэн Есүсийн үлгэр жишээний 

дагуу  доктор И Жэй руг  гуай 
Израил орноор хойд зүгээс өмнө 
зүг  х үртэл Бурханы с ургаал 
номлолыг болон Бурханы хүчийг 
заан тунхаглаж байв. Израиль руу 
хийсэн аялалынхаа талаар тэрбээр 
товчхоноор дурдан хэлсэн нь: 

2007 оны долдугаар сарын 23: 
Сөүл хотоос ниссэн одсон нь 
“Бурханы хүсэл зорилгын дагуу би Израил 

улсад 3 жилийн турш номлолын ажилыг удирдан 
зоxион явуулах болно. Бурханы надад тушаан 
хэлсэн “Израиль улс уруу нисэx нислэг чинь 
түрхэн зуурын аялал болог” хэмээн хэлсэний 
дагуу би анхныхаа аялалаа хийж байна. Израиль 
улс руу хийж байгаа энэ удаагийн аялал маань 
бусад орнуудад хийсэн крусайдээс өвөрмөц 
онцлог байх болно. Өмнөx крусайдын үйл 
ажиллагааны гол зорилго маань Бурханы сургаал 
номлолыг тараан тунхаглахад байсан бол Израиль 
улс руу хийж байгаа энэ удаагын аялал маань Их 
Эзэний сургаалыг алхам алхамаар тараагдахыг 
болон бүүр Ортодокс ЕврейҮндэстэнд очиж 
сургаал номлолоо хуваалцахад орших билээ.” 
«Ортодокс-- Төгс , хэт» 

2007 оны долдугаар сарын 24: 
Галил тэнгист хийсэн аялал 
“Тел  Авивын Бен Гурионы олон улсын 

нисэх онгоцны буудал дээр ирсэний дараа бид 
Их Эзэний номлолын гол чухал хотууд байсан 
Галил тэнгис болон ойрx зэргэлдээ газруудаар 
аялан очицгоов. Тус хотын уугуул пасторуудтай 
уулзаж ярилцаж байхад бидний хайрт Бурхан 
маань бидний Израилд хийх номлолын үйл 
ажиллагаанд хэрхэн тусалж байсанг олж мэдээд 
Бурхан Тэнгэрлэг Эцгийнхээ гараар илбүүлэх 
шиг  с анагдав .  Израильд  с ансрын хийм эл 
дагуултай138 сүмүүд болон гэрүүд байдаг ба 
миний зааж тунхагладаг сургаал номлолыг болон 
Манмин Сүмийн ТВ-ийн нэвтрүүлгүүдийг хүлээн 
авч үзэцгээдэг билээ. Хүмүүс бидэнд хэлэхдээ 
Израильд 300-гаад сүмүүд байдаг хэмээн хэлсэн 
юм. Тэдгээр хүмүүсийн ихэнxи нь миний сургаал 
номлолыг сонсож мэдэж авсан ба манай сүмийн 
сансрын хиймэл дагуулаар цацдаг гайхамшигт 
нэвтрүүлгүүдийг үзэж харцгаасан байв. 2006 оны 
Нью Уоркод болсон чуулган Израилийн пасторууд 
надаас Израилийн сүмүүдэд сансрын хиймэл 
дагуулын хүлээн авагчуудыг суурилуулах санал 
орж ирэхэд надад хүлээн зөвшөөрөхөд маш хүнд 
байсан боловч би итгэлийнхээ хүчээр “Амен” 
хэмээн хэлээд хүлээн зөвшөөрсөн тэрхүү төслийг 
дэмжин тусалсан юм. Бурханы удирдамжын дагуу 
болон итгэлийнхээ хүчээр бид хожим минь сайн 
үр дүнд хүрцгээсэн юм.’ 

2007 оны долдугаар сарын 25: 
Назарет даxъ анхны мөргөлийн 
үйл ажиллагаа 
“Израильд  ирс энийхээ  дараагийн  өдөр 

би лхагва гаригийн оройн “Сүмийн Сүнслэг 
Амьдрал” хэмээх сэдэвт сургаалыг Назарет 
даxъ Манмин салбар сүмд айлдав. Тэр өдөр 

нь долдугаар сарын 25-ны өдөр байсан ба 
Манмин Төв Сүмийн анх байгуулагдсанаас 
хойш 25 жил болох яг  т эр өдөр энэ үйл 
ажиллагаатай давхцан тохиолдов. Израильд 
номлолын үйл ажиллагаагаа эхлэхээс хэдэн 
жилийн өмнө Бурхан надад хэлэхдээ, Израильд 
хийх номлолын үйл ажиллагаа маань манай 
сүмийн анх эхэлсэн өдөртэй давхцан таарах ба 
Израиль даxъ номлолын ажиллагаа нь бас тус 
өдөр эхлэx болно хэмээн хэлж байв. Назарет 
нь ямар газар юм бэ? Энэ газарт Есүс өсөж 
торнисон юм. Энэ газар Есүс Өөрөө сургаал 
номлолоо заан тунхаглатал, Тэрбээр Бурхантай 
байнга харилцан холбогдож байсан ба Бурханы 
үгийг тунгаан бясалгаж байсан газар юм. Мөн 
түүнчлэн, Тэрбээр бүх хүч чадлаараа Бурханд 
хандан залбирдаг болон хойшид эхлэх үйл 
ажиллагааны ирээдүйн төлөө залбирдаг байв. 
Тиймээс тэр газар нь Есүсийн амьдралын нэгэн 
хэсэг болсон маш учир билэгдэлтэй ариун 
газар байв.” 

2007 оны долдугаар сарын 28:
Хайфа даxъ эдгэрэлийн 
уулзалт арга хэмжээ 
“Есүс яагаад бидний цорын ганц Аврагч 

вэ?” хэмээх сэдэвт сургаалаа номлосоны 
дараа би өвчтэй хүмүүст зориулан адислал 
залбиралыг үйлдэв. Эдгэрэл адислалыг хүлээн 
авцгаасан хүмүүсийн хамгийн анхны гэрчилээ 
хуваалцсан хүн нь Хайфад сүмийн тэргүүлэх 
пасторын эхнэр байв. Тэрбээр саяхан хөхний хорт 
хавдраа авахуулсан ба түүний дарааx сөрөг үр 
дагаваруудаас болж гараа ч хөдөлгөж чадахгүй 
байв. Гэвч миний эдгэрэл адислалын залбиралыг 
үйлдсэний дараа түүний гар дахъ өвдөлт нь 
илаарших болсон ба тэрбээр өөрийнхөө гарыг 
чөлөөтэй эргүүлж чадаж байв. Мөн түүнчлэн маш 
олон хүмүүс гэрчилэлээ хуваалцацгаав.”  

2007 оны аравдугаар сарын 10:
Назарет даxъ хоёр даxъ мөргөл 
залбиралын үйл ажиллагаа 
“ Л ха г ва  г а р и г и й н  а р и у н  ё с л ол ы н  ү й л 

ажиллагааг манай сүмийн салбар дээр удирдан 
зоxион байгуулж байсан ба тэр ёслолын үйл 
ажиллагаан дээр маш олон хүмүүс цугларцгаасан 
байв. Ялангуяа хэвлэл мэдээлэлээр бидний зарыг 
сонсож мэдэцгээн манай ёслолын үйл ажиллагаан 
дээр ах эгч дүү нартайгаа хүрэлцэн ирцгээсэн 
байв. Тиймээс бид хүрэлцэн ирсэн зочидын тав 
тухтай байлгахын тулд суудалуудыг нэмж тэдэнд 
засаж өгөв. Манай сүмийн салбар дээрx хоёр даxъ 
айлчилалын үеэр би Итгэл хэмээх сэдэвт сургаал 
номлолоо айлдав.” 

2007 оны аравдугаар сарын 12:
Ашдод даxь анхны цуглаан 
“Израильд Ариун өдөр нь Баасан гаригийн 

оройн нар  жаргасан  цагаас  эхэлд эг  байв. 
Израилийн ихэнxи сүмүүд нь Бямба гаригийн 
ө гл ө ө н и й  с ү м и й н  ү й л  а ж и л л а г а а н у уд  н ь 
ерөнxийдөө адил төстэй байдаг байв. Гэвч бидний 
очисон сүмүүд нь үндсэн ариун ёслолын үйл 
ажиллагаагаа Баасан гаригын орой хийцгээдэг 
байв. Үйлсийн 8:40-д Филип Азотус (буюу 
Ашдод-д) сургаал номлолуудыг заан тунхаглаж 
байв. Ашдодын дөчин орчим хувь нь ортодокс 
Еврейчүүд ба Xристийн шашинтанууд Xристийн 
амьдралаар амьдрахад маш хэцүү байдаг байв. 
Ашдодод анхны айлчилалаар очиход сүмийн 
пастор надаас түүнийг миний дагалдагч болгооч 
хэмээн гуйж байв. Сүм дээр нэгэн хөгшин Еврей 
өвгөн ирсэн байсан ба таягтай олны дунд зогсож 
байх нь миний нүдэнд маш өртөн анхааралыг 
минь татав. Тэрбээр киппа /тоорцог/ өмссөн 
байсан ба энэ нь түүнийг Еврей хүн мэдэгдүүлж 
байсан ба түүнийг харангуут л танихаар байв. 
Тэр ахимаг настай Еврей хүн таягаа хаян эдгэрэл 
адислалыг хүлээн авсанаа гэрчилж байв. Тэрбээр 
нилээд ахимаг настай бөгөөд Еврей хүн байсан 

тул Бурханы үгийг сайн ойлгохгүй байв. Гэвч 
Бурхан түүнийг итгэлийнх нь урамд нь түүний 
өвчлөлтийг нь эдгээн анагаасан юм.” 

2007 оны аравдугаар сарын 15:
Бетлехемд болсон пасторуудын 
сургалт 
“Израилиас явахаас өмнө хамгийн сүүлчийн 

даваа гаригтаа бид хоёр даxъ аялалынхаа гол 
зорилго байсан пасторуудын уулзалт цуглааныг 
хийв. Бетлехемийн пасторуудад би Израильчуудад 
хүссэн Бурханы хүсэл зорилгыг танилцуулан 
дамжуулаад Израильд сүмийн номлолын үйл 
ажиллагааг амжилттай явуулахад тусламж 
д эмжлэг хүсэв.  Тус пасторуудтай уулзсан 
уулзалтын үеэр дараагийн ирэх айлчиллын 
зорилго төрөн гарсан ба т эндхийн уугуул 
пасторуудтай хамтран номлолын үйл ажиллагааг 
явуулах боломжтой болов.” 

2007 оны 12 сарын 25: Бетлехем дэхь 
Христмасын баярын тэмдэглэлт үйл
ажиллагаа 
“ Э н э  г у р а в 

дахь аялал маань 
их онцгой байлаа. 
Х р и с т м а с ы н 
б а я р ы н  ө д ө р , 
хүн төрөлxтөний 
Аврагч  болсон 
Е с ү с  X р и с т 
маань зөвхөн энэ 
дэлхий дээр ч бус 
сүнслэг ертөнцөд ч хүртэл дахин тунхаглагдсан 
юм. Үүнд сүнслэг билэгдэл оршдог. Тэгвэл 
бидний өстөн дайсан болоx сатан диавол хэрхэн 
үүнийг үзэн ядаж байгаа вэ? Яагаад гэвэл энэ нь 
сатан диаволыг дахин ялагдалд хүрсэн гэдгийг 
сануулж байдаг болохоор юм. Бурхан Тэнгэрлэг 
Эцэг болон Иx Эзэний дэлхий дахинаа алдар сууг 
хүлээн авсан гайхамшигт тоxиолдолт өдөр юм.” 

2008 оны хоёрдугаар сарын 24:
Иерусалим даxъ анхны эдгээлт
адислалын цуглаан 

Израиль улс 
сэрэгтүн! 

өдрийн сүмийн 
удирдлагын үйл 
ажиллагаа

Израиль улсад 
хийгдсэн  

777
Израиль улс нь Их Эзэний төрсөн 
газар боловч Израильчууд Есүс 
Xристийг хүн төрөлxтөний Аврагч 
гэдгийг мэдэхгүй Аврагчаа хүлээн 
суугаа хүмүүс юм. Израиль улсыг 
сэргээхийн тулд доктор И Жэй руг 
гуай 2007 оны долдугаар сарын 23-
нд Солонгосын Сөүл хотоос нисч 
очин Израильд 3 жилийн турш 
сүмийн удирдлагын үйл ажиллагааг 
явуулсан ба тэрбээр 2009 оны 
есдүгээр сарын 7-нд дуусгасан 
юм. Тус сүмийн удирдлагын үйл 
ажиллагааны эцсийн арга хэмжээ нь 
Израиль улсын нийслэл Иерусалим 
хотын олон улсын конвенцын төвд 
2009 оны нэгдсэн чуулган хэмээх 
нэртэй олон улсын соёлын наадам 
болж өнгөрсөн юм. Тус наадам нь 
энэ номлолын үйл ажиллагааны 
777 өдрийн турш явуулсан үйл 
ажиллагааны гол чухал тэмдэглэлт 
арга хэмжээ юм.

Есүсийн төрсөн газар болоx Бетлехем хот даxъ 
Христмасын баярын тэмдэглэлт үйл ажиллагаа

Израиль руу хийсэн гурав дахъ аялалаар Бетлехем пасторуудтай уулзалт хийв

Газар дундын тэнгис

галил тэнгис

сөнсөн 
тэнгис

Нахария

Хайфа
Назарет

Афула

Иерусалим

Бетлехем

Беершеба

Еилат

Хадера

Тел Авив

Ашдод

Ашкелон

3 жилийн турш 12 удаа Израил
руу номлолын ажилаар очисон

Израилийг номлохоор хийсэн
анхны зургаан аялал

Өвчтэй хүмүүст зориулсан залбирал эдгэрэлийн “Сүмийн 
Сүнслэг Амьдрал” уулзалтыг Назарет хотод зоxион байгуулав



“ И з р а и л ь  у л с ы н  н и й с л э л  б о л о x 
Иерусалим хот нь Иудайчуудын удирдах гол 
төв ба ихэнхи Еврейчүүдийн хүн ам нь тус 
хотод амьдарцгаадаг юм. Сүмийг тэргүүлэх 
пастор Ариун Сүнсний гайхамшигт үйлсийг 
болон эдгээлтийн үйлст маш их сонирхож 
байв. Тэрбээр урьд нь бусад пасторуудад 
хавчигдан гадуурхагдаж байсан хэмээн 
хэлэв. Тэрбээр Иерусалим хотноо сүмийн 
удирдагчаар ажиллаж байхдаа сүүлийн хоёр 
жил хагаст агуу гайхамшигт сэргээлтийн 
үйл ажиллагааг бий болж байсанг олж 
мэдэрч байв. Тус сүм дээр хийсэн уулзалт 
маань тусгай учир агуулгатай байсан 
ба ирээдүйн Израилийн номлолын үйл 
ажиллагаанд зориулсан тусгай кино зураг 
авалтанд оролцохоор тэр пастор очидог 
байв.” 

2008 оны дөрөвдүгээр сарын 
12: Ашкелон даxъ анхны 
эдгээлтийн цуглаан 
“Ашкелон бол Палестины Газа-гаас 

пуужингиин харвалтанд олонтаа өртөдөг 
газар юм. Бидний эдгэрэлтийн уулзалт 
цуглаанаа хийхээс долоо хоногийн өмнө 

нь тэнд тэсрэх пуужин зэвсэгүүд харвагдан 
галлагдаж байсан ба Израильчууд хариу цохилт 
болгож эргүүлэн тэсрэх пуужин галт зэвсэгүүд 
харвасаар байв. Тус бүс нутаг нь мөргөлдөөн 
тулаан болон айдас түгшүүрээр дүүрэн байдаг 
байв .  Гэвч  бидний  айлчилж байс ан  сүмийн 
гишүүд нь ач ивээл болон баяр баясгангаар дүүрэн 
байцгаасан ба миний айлчлалыг зүрх сэтгэлээсээ 
тэмүүлдэг хүлээцгээж байлаа. Түр орогнох газарт 
олон хүмүүс бужигнаж байсан ба тэдний зарим нь 
шатан дээр сууцгаадаг байв. Цуглаан дээр олон 
хүмүүс эдгээгдсэн ба 86 настай нэгэн эмэгтэй 
нугасныхаа аппаратыг авч алхаж эхлэв. Энэ нь 
тэдний итгэлийг нь улам хүчирхэгжүүлэв.”   

2008 оны дөрөдүгээр сарын 13: 
Беершеба дахь анхны эдгээлтийн
цуглаан 
“Ням гаригийн өдөр бид Беершеба-д эдгээлтийн 

цуглаан хийв. Беершеба руу очих замдаа бид 
Абрахамын худгаар дайран өнгөрөв. Энэ айчилал 
маань Эхлэл 21:33-д, “Абрахам Беершебад сухай 
модыг тарьж тэндээс Мөнхөд оршигч Бурхан 
ЭЗЭНий нэрийг дуудав.” хэмээн дурдагддаг судрыг 
надад санагдуулав. Беершеба-д болсон эдгээлтийн 
цуглаан дээр эдгээлтийн гайхамшигууд олон байлаа. 
50 настай нэгэн эмэгтэй таягаа хаян алхаж эхэлсэн 
болон 87 настай нэгэн эмэгтэй түрдэг тэргээсээ 
босож чадав. Тэр дахин хэзээ ч алхахгүй юм шиг 
санагдаж байсан боловч, тэр зүгээр л тэргээсээ 
босон алхаж эхлэв. 33 настай нэгэн эрэгтэй 16 
жилийн турш бэлхүүсээрээ тонгойж чадахгүй 
байсан боловч тэр бас эдгэрэв. 88 настай нэгэн 
эрэгтэй таягаа шидэн хаясан болон 60 настай нэгэн 
эмэгтэйн нүд нь хараа оров.”  

2008 оны зургадугаар сарын 11:
Еилат дахь эдгээлтийн цуглаан 
“Израильд  6  дахь  зочлолын маань  анхны 

эдгээлтийн цуглаан маань Израилийн хамгийн 
өмнөд хэсэгт оршдог Еилат хотод зохиогдсон 
юм.  Еилат  хот  нь  Улаан  Тэнгисийн  хажууд 
байдаг тул жуулчлалаараа алдартай юм. Цуглаан 
маань сүмд биш харин театр-д хийгдсэн юм. 
Тэнд би Бурханы хүч чадлыг урьд өмнө мэдэрч 
байсанаас илүүтэйгээр мэдэрч байв. Бид хоёр 
давхар орчуулгаар ойлголцож байсан тул би хүн 
болгоноос таны өвчин тань юу вэ гэж асуух эсвэл 
тэдний төлөө тодорхой залбирахад амаргүй байв. 
Гэсэн хэдий ч намайг өвчтөнүүдийн төлөө нийтэд 
зориулсан залбирал хийж байхад хэсэг хүмүүс 
эрүүлжих мэндийн адислалыг хүлээн авцгаан 
таягаа өргөн тайз руу ирцгээж байв.” 

И з р а й л и й н  с ү м ү ү д 
хүчирхэгжүүлэгдэж байгаад, илүү 
бат итгэлтэй болсоны дараа И Жэй 
руг ортодокс Еврейчүүдэд сургаалыг 
түгээх ажилыг эхлүүлсэн ба Библид 
бичигдсэнчлэн Бурханы хүслийг 
биелүүлэхийн тулд өөрийн хүч 
чадлаа хичээгүйлэн зориулсаар. 

2008 оны долдугаар сарын 26: 
Тел авив дахь эдгээлтийн цуглаан 
“Одооноос хойш өөр олон сүмүүд дээр эдгээлтийн 

цуглааныг явуулах цаг хугацаа байхгүй. Учир 
нь Израиль дахь номлолын маань чиг хандлага 
өөрчлөгдөж байгаа тул. Одоо гол зорилго маань бол 
ортодокс Еврейчүүдэд сургаалыг түгээхэд оршино. 
Мэдээж бид анхнаасаа ортодокс Еврейчүүдэд 
сургаалыг түгээж эхэлсэн билээ. Харин одоо энэ үйл 
нь бүх хэлбэрээр үзүүлэгдэх болно.”   

2008 оны аравдугаар сарын 17: 
Нахариа дахь эдгээлтийн цуглаан 
“ И з р а и л ь д  х и й с э н  8  д а х ь  уд а а г и й н х а а 

айлчилалаараа Солонгос Израилийн хооронд 
шинээр шууд нислэгийн шугам бий болсон тул бид 
Солонгосоос Израиль руу шуудын нислэгээр нисэн 
очицгоов. Израиль руу бид бараг хоёр сар тутамд 
очицгоож байсан тул бид болгоомжлох хэрэгтэй 
байв. Гэвч үнэндээ бид Израиль руу орох болгонд 
хил гаалиар дамжин гарах үйл явц улам амархан 
болов. Израилийн олон улсын нөхцөл байдал 
өөрчлөгдсөний улмаас ийм болсон байв. Манмин 
Сүм ирээдүйн сүмийн удирдлагын үйл ажиллагааны 
төлөө төрийн өндөр албан удирдагчидтай нөхөрлөх 
боломжыг Бурхан бидэнд өгсөн. Тэд манай Израиль 
дахь номлолын үйл ажиллгааг хүчирхэг болгох 
болон Манмины Төв Сүмтэй ойр байдаг Израилийн 
сүмүүдэд туслах бамбай болох болно. Би хэзээ ч 
дахин Израильд орж болохгүй байж магадгүй ч 
сургаалын үр нахиалж мөн жимс урган гарцгаах 
болно. Ингэхэд маань Бурхан бидэнд туслах тэднийг 
бэлтгэж мөн биднийг тэдэнтэй уулзахаар удирдсан 
юм.”    

2009 оны хоёрдугаар сарын 16: 
Ашдод дахь пасторуудын семинар 
“2007 оны анхны Израиль руу хийсэн аялалд 

маань, пасторуудын ихэнх нь ажилын өдрүүдэд 
ажилдаа явцгааж байсан ба зөвхөн хүндэтгэлийн 
өдрөөр сүмийн үйл ажиллагаандаа оролцоцгоож 
байсныг би анзаараав. Тэд нэгдмэл мөн хүчирхэг 
болоход маш хэцүү байсан ба Христийн цуглаан 
зохион байгуулах болон багийн бүрэлдэхүүнээрээ 
сургаал номлолыг түгээх нь түүнээс ч илүү хэцүү 
байлаа. Гэвч надад итгэдэг хэдэн пасторууд болон 
Манмин сүмтэй холбоотой байдаг хүмүүс Болор 
Форумын гол зохион байгуулагчид болцгоосон юм. 
Болор Форумын пасторууд бие биентэйгээ нэгдмэл 
ажилийн харилцаатай болохыг хүсэхээс гадна тэд 
Бурханы удирдлаган доор нэг гэр бүл мэт хамтдаа 
ажиллацгаахыг хүсэцгээж байсан юм. 

2009 оны дөрөвдүгээр сарын 20:
Назарет дахь пасторуудын сургалт  

“Пасторуудын с еминар  дуус аад  би  зочид 
буудал руу явахаар автобусанд суух гэж байхад 
нэгэн пастор над дээр ирж хэдэн минут хүлээхийг 
надаас гуйв. Хорт хавдартай нэгэн сүмийн гишүүн 
нь таксигаар надтай уулзахаар ирж байгаа гэж 
тэр хэлэв. Би чин зүрх сэтгэлтэйгээр түүний 
төлөө залбирахад тэрбээр хорт хавдараас эдгэрэв. 
Надаар дамжуулан илэрхийлэгдсэн Бурханы хүч 
гайхамшигуудыг Израилийн пасторууд хараад тэд 
Израильд сургаалыг номлолыг түгээхийн тулд 
надтай хамтран ажиллах зүрх сэтгэл болон үнэн 
итгэлийг олж авцгаав. Тэднийг урамшуулж итгэлийг 
нь шинэ түвшинд хүргэхийн тулд дахин нэг зүйл 
тохиолдов. Алчуурт гараа тавин залбирч мөн 
түүгээр дамжуулан үйлчилэх Бурханы хүчүүдийг 
тэд олж харцгаав. (Үйлс 19:11-12).”    

2009 оны зургадугаар сарын 22: 
Иерусалемд явуулсан пасторын
сургалт  
“Энэ гурав дахь пасторын семинар нь Израилийн 

өнцөг булан бүрээс олон пасторуудыг авчирав. 
Миний өгсөн яриа Англи, Франц, Еврей, мөн Орос 
хэмээx дөрвөн хэлээр орчуулагдав. Тэнд ирсэн 
пасторууд “Ойлгоход Бэрx Шүлгүүдийн Сүнслэг 
Тайлбар”-ын талаарx яриаг сонсоод тэдний сүнслэг 
ойлголтын сонор нь нээгдэн адислагдацгаав. Сүнслэг 
ойлголтын яриаг номлож байхад Бурхан тэдэнд ач 
ивээлийг өгсөн бөгөөд тэд сүнслэг ертөнцийг ойлгох 
чадвартай болцгоов. Гурав даxь удаагаа зоxион 
явагдаж байгаа пасторуудын семинаруудаар олон 

пасторууд урамшуулалтуудыг хүлээн авцгаасан ба 
шинэ арга замаар хүчирхэгжицгээв.”  

  

2009 оны есдүгээр сарын 6-7: 
Иерусалем хотын ИСС-д зоxион
байгуулагдсан Израилийн нэгдсэн

чуулган 
“Израилийг яагаад ‘газар дэлхийд 

хамгийн алслагдан орхигдсон газар’ 
гэж дууддаг вэ? Яагаад гэвэл сургаалыг 
түгээхэд хамгийн хэцүү газар юм. Мөн 
тэр газар нь сургаал номлолыг хүлээн 
авах хамгийн сүүлийн газар билээ. 
Миний 3 жилийн турш номлолоо хийж 
байхад үйлдсэн Бурханы гайхамшигт 
үйлүүдийг тэд үзэж харцгаан итгэлийг 
үрийг  өөрсдийнхөө зүрx сэтгэлд 
суулгацгаасан тул Израильд Xристийн 
урсгал шашин нилээд хүчирхэгжиж 

эхлэв. Тэд Манмин нэрийн доор итгэл хайраар 
нэгдэн цугларцгаадаг байв. Эдгээр гайхамшигт 
үйлсүүд  нь  зөвхөн  Бурхан  мөн  Их  Эзэнээр 
тусламжтайгаар боломжтой болсон юм. Их Эзэн 
дахин иртэл Израилийн Христийнхэний биелүүлэх 
үүргийн шагнал нь агуу ба тэр ч байтугай долоон 
жилийн их зовлон гамшигийн үед тэд аврагдацгаах 
болно.” 

*Редакторын тэмдэглэл: Дээрx ишлэлүүдийг 2007 
оны 8 сарын 5-аас эхлэн 2009 оны 9 сарын 20 хүртэл 
Израилийн номлолын тэмдэглэлүүдээс Эзэний 
өдрийн цуглаанд доктор И Жэй ругийн ишлэл 
болгон дурдан оруулав. 
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Анхны пасторын семинарыг Ашдодод хийв

ехем хот даxъ 
йл ажиллагаа

Хоёр дахь пасторуудын уулзалт нь Назарет-д болов

Гурав даxь удаагийн пасторуудын сургалт 
Иерусалем хотод болов

лт хийв

Назарет

Афула

Иерусалим

Бетлехем

шеба

2 удаа Израил улс 
жилаар очисон юм

Иерусалем хот

Израиль номлолын хоёр 
дахь зургаан аялалууд

2009 оны Израилийн нэгдсэн крусайд- 2009 оны олон үндэстэний соёлын наадам нь 220 орнуудад 8 хэл 
дээр 33 ТВ-ийн сувгаар нэвтрүүлэгдэв.

анмин     эдээM MNO.3   2010 оны 2 дүгээр сар 21



Тусгай үзүүлбэр 2: Манмин сүмийн түүх 6 

Сүмийг зохион байгуулсан нь: өсөлт: 

1982 оны аравдугаар сараас 
Итгэл-- Баялгийн 
дээд баялаг 

Тэмдэг болон гайхамшгуудаар 
дүүрсэн, сорилтод далдлагдсан 
Бурханы хүсэл болон 9 жилийн 
дотор гишүүнчлэл 10,000-д хүрсэн 
нь 

Гучаад настай байхдаа Доктор И Жэй руг 
өвчинтэйгөө тулгаран үхлийн босгонд байхдаа 
тэр Бурхантай уулзаж Бурханы үйлчлэгчээр 
дуудагдсан. Бурханы дуудлагад дуулгавартай 

б а й д а л д , 
Пастор И Жэй 
р у г  эд  зу н ы 
д у н д  ө д ө р 
б о л о х  1 9 8 2 
оны долдугаар 
сарын 25-ны 
өдөрт хаалга 
ү ү д э э  н э э н 
ү й л ч л э л и й г 
13 гишүүнтэй 
( х ү ү х д ү ү д 
х а м р у у л а н ) 
э х э л с э н . 
И о в  8 : 7 , 
“Чиний эхлэл 

шалихгүй байсан ч төгсгөлөө агуу ихээр өсгө.” 
хэмээн дурдсан байдаг. Энэ нь бол Манмин төв 
сүмийн эхлэл байлаа. Эдгээгч Бурхантай уулзсаны 
дараа Пастор И Жэй руг Библиийн сургуульд 
оюутан байх жилүүдэд сүмээ удирдан пастор И 
Жэй руг хоол идэх мэт чинээгээр мацаг барьдаг 
байв. Тэр байнга Библи дээр бичигдсэн шигээр 
Бурханы хүчийг авахаар тэмүүлэн Бурханд хандан 
гуйж байв. Тэгээд нэгэн өдөр түүний залбирал 
хариулагдсан юм. Тэр Бурханы хүчийг хүлээн авч 
мөн Бурхан түүгээр дамжуулан тэмдэгүүд мөн 
гайхамшгуудыг илэрхийлсэн билээ. Тунгалагийн 
булчирхайн үрэвсэл, зүрхний өвчин, үе мөчний 
үрэвсэл, хорт хавдар, мөн саа зэрэг өвчинүүдийг 
эдгээсэн ба Пастор И Жэй руг сүмийн үйл 
ажилгаануудын турш таатай цаг агаарын төлөө 
залбирахад нь бороо орохоо больж. Түүний ангаах 
хүчний талаар мэдээ тарахад маш олон өвчтөнүүд 
орон нутаг даяас ирцгээдэг байв. Мөргөлийн газар 
нь дахин нэг ч хүн орох зайгүй болтол дүүрсэн 

юм.
1982 аравдугаар сарын 10-ны өдөрт янз бүрийн 

жимс боловсорч мөн анхны цас бударахад Манмин 
сүм 100 гишүүнтэй зохион байгуулах үйлчлэлийг 
гардан явуулав. Эртний сүмийн адилаар шаргуу 
ажиллаж мөн чин сэтгэлээсээ залбирахад сүм 
сэргэлтийн цуглааны дараа сэргэлтийг үзэж, мөн 
сүмийн гишүүнчлэлийн тоо 1987 оны нэгдүгээр 
сард 3,000 хүрсэн ба 1991 оны гуравдугаар сард 
10,000 хүрсэн юм.

Сүмийн гишүүнчлэлийн тоо байнга  өсч 
байсан тул бид гурван удаа сүм шинэ мөргөлийн 
газар луу орох хэрэгтэй болов. Хэвлэл мэдээлэл 
ном, сэтгүүл, мөн нэвтрүүлэг тохинуулалаар 
дамжуулан цацсанаас хойш Манмин төв сүмийн 
номлол өсөв. Доктор И Жэй ругийн гэрчлэл 
тэмдэлэл болох “Үхлээс Өмнө Мөнхийн Амийг 
Амссан нь” хэмээх ном нь хэвлэгдэн гарав. 
Тэр жилийн тавдугаар сараас эхлээд сүмийн 
мэдээ мөн гишүүдийн гэрчилэлүүдийг агуулсан 
Манмин Жоонг-Анг Мэдээ Солонгост хэвлэгдэж 
эхлэв. Солонгосын Христийн нэвтрүүлгийн 
суваг (СBS) доктор И Жэй руг CBS-ын “Намайг 
Сэргээн Шинэчилээч” хэмээх программ дээр амьд 
Бурханы тухай илчлэн ярьхад түүний гэрчлэлийг 
жүжиг болгон найруулж нэвтрүүлж эхлэв. Энэ 
нь ямар ч хүмүүст мөн Солонгосын сүмүүдэд 
болон, пасторуудад сүмийн сэргэлтийн нууцуудыг 
ухааруулж байсан ба Манмин сүмд олон хүмүүс 
зочилцгоодог болов.

1989 онд сүм сэргэлтийг  гишүүд маань 
эдэлцгээн адислалуудаар дүүрэн байх явцад нэгэн 
сорилттой тулгарав. Сүм нэгэн хэцүү байдалд 
оров. Доктор И Жэй руг пастор хэргэмээс хөөгдөж 
мөн Манмин сүм урсгалаасаа тусгаарлагдав. 
Харин энэ хэцүү нөхцөл байдалд Бурханы 
гайхалтай мэргэн ухаан нуугдсан байлаа. Үүгээр 
дамжуулж сүм шинэ урсгалыг зохион байгуулж, 
Үндэстний ухуулах үйлс бий болгон болон 
саадгүйгээр дэлхийн номлолын төлөө ажиллаж 
эхлэв. 

Анхны үе шат                  

1991 оны аравдугаар 
сараас хойш 
Бос гэрэлт 

Шинэ урсгалыг байгуулсанынхаа 
дараа, “1992оны дэлхийн Ариун 
Сүнсний сэргээлтийн үйл 
ажиллгаа”-г олон сүм хамруулан 
орон нутагт болон гадаадад 
номлолын ажиллагаануудад 
оролцсон юм. 

Доктор И Жэй руг Солонгосын нэгдсэн Ариун 
Сүмийн даргын албан тушаалд томилогдсоноороо 
Христийн олон үйл ажиллгаануудад оролцов. 

Т э р г ү ү л эх  п а с то р  И  Ж э й  ру г  Д эл х и й н 
Христийн Сэргэлтийн Номлолын Холбооны 
байнгын ерөнхийлөгчөөр, 50 дахь ойн баярын 
үйл ажиллгаа мөн өмнөд болон хойд Солонгосын 
нэгдэлтийн ойн баярын удирдах ерөнхийлөгчөөр 
оролцсон ба Солонгосын сүмүүдийг тохинуулж 
мөн үндэстэний евангализмд өөрийн тус нэмрээ 
оруулсан юм. Түүний номлолын ажилын үр 
дүнг үнэлэн талархаж Амеркийн нэгдсэн улсын 
Христийн Ертөнц сэтгүүлээс Манмин төв сүмийг 
1993 онд “Дэлхийн Шилдэг 50 Сүмүүдийн” нэгээр 
тодохойлогдон. Мөн түүнчлэн, Доктор И Жэй 
руг 1996 онд АНУ-ын Кингсбеи-гийн шашины 
гүн ухаан судлалын төвөөс докторантур зэргийг 
хамгаалав.

1993 оны долдугаар сараас Вашингтон Д.С 
хотоос эхлэн дэлхий дахинаа номлолын үйл 
ажиллагаагаа эхэлсэн ба дэлхийн олон орнуудад 
“Бүхнийг Бүт ээгч Бурхан,”  “Есүс Xрист,” 
“Загалмайн Сайн Мэдээ” болон “Манмин Төв 
Сүмийн Сэргээлтийн Нууц” хэмээх сэдэвт сургаал 
номлолуудыг тунхагласаар байв. Чуулганы 
үйл ажиллагаа болсоны дараа Бурханы ариун 
гайхамшигууд үйлдэгдэн ба амьд Бурханы алдар 
дахин алдаршигдав.

1 9 9 4  о н ы  э ц с э э р  н и й т  с ү м и й н  ху р а н 
цугларагсадын тоо 30,000 хүрсэн тул “1996 оны 
зургадугаар сард сүм Сөүлийн гуро донг-д шинэ 
мөргөлийн газар барьж байгуулав. Жил тутам 
зоxион байгуулагддаг хоёр долоо хоногийн 
сэргээлтийн цуглаан болон пасторуудын сургалтын 
програмууд нь сүмийн гишүүдийн оюун ухааны 
болон бие маxбодийн өсөлт хөгжилтөд маш их 
нэмэр оруулсан юм. 

“1996 онд Xавай мужид зоxион байгуулагдсан 
Солонгос Америкийн Агуу Их Чуулганд болон” 
“Нэгдсэн их чуулган хэмээх Аргентин улсад оршин 
суугаа Солонгосын иргэдэд болон тус нутгийн 
сүмийн удирдлага болон сургалт” хэмээх 1996 
онд болсон чуулганд, 1996 онд болсон “ Нэгдсэн 
их чуулган” хэмээx Япон улсын Шиншу мужид 
хийгдсэн цулаан, 1997 онд зоxион байгуулагдсан 
“Америк Солонгосын чуулган,/Сүмийн Сургаал 
Номлолын Хөдөлгөөн болон Сүмийн Удирдлагын 
сургалт” хэмээx Вашингтон Д.С болон Мариланд 
м у ж и й н  Б а л т и м о р ы н  хот у уд а д  х и й гд с э н 
сургалтууд болон 1997 онд зоxион байгуулагдсан 
“Сүмийн Удирдлагуудын сургалт болон Аргентин 
даxъ Сэргээлтийн Үйл Ажиллагаа” хэмээх 
чуулгануудаар Бурханы агуу гайхамшигууд 
биелэлүүдээ олцгоосон юм.

“Сорилтын цагт өсөх итгэлийн дараа     

Манмин төв 
сүмийн хорин 
долоон 
жилийн 
ойн баяр 

13 гишүүнтэй 66 квадрат метрийн 

зайтай нэгэн жижиг газарт сүмээ 

байгуулж Эзэнд үйлчлэл хийснээс 

27 жилийн дараа Манмин төв 

сүм маань мянга мянган буюу сая 

сая хүмүүс хүрэлцэн ирцгээдэг 

байсан ба мөн дэлхий даяар 9,000 

салбар сүмтэй ба гадаадад цуглаан 

явуулдаг сүм болсон юм. Манмин 

сүмийн 27 жилийн түүх бол Бурхан 

хамт алхах түүх бөгөөд дэлхийн 

даяар Христийнхнээр магтагдан 

хүндлэлийг хүлээн авсан юм.

Сүмийн хаалга үүдээ нээв 
(1982 оны долдугаар сарын 25)

Байгуулагдсан нээлт (1982 оны аравдугаар сарын 10)

Бүтээн байгуулагдсанаасаа хойш зөвхөн 10 жилийн дараа Манмин Сүм нь 17,000 бүртгэлтэй сүмийн гишүүдтэй асар том сүм 
болсон ба 10 жилийн ойг тэмдэглэсэн юм. (1992 оны аравдугаар сарын 11)
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1998 оноос эхлэн Солонгосын нэгэн том хэвлэл 
мэдээлэлийн байгууллагаас бэлтгэн гаргасан 
сүмийн нэр хүндэд хүчтэйгээр нөлөөлсөн гурван 
сорилтуудтай бид тулгарцгаав. Маш олон сүмийн 
шударга хүмүүсийн амьдралд хор хөнөөл учируулсан 
билээ.Хэдий тийм ч гэсэн энэ нь Манмин сүмийн 
гишүүдэд том сорилт болж Бурхандаа хандан 
залбирах мөн хавчлага дарамтаас хэрхэн гарцгаах 
бэлтгэл сорилт болсон.

2000 оны нэгдүгээр сард “Манмин ТВ” нь анx 
сууриа тавьсан ба гуравдугаар сард доктор И Жэй 
ругийн залбиралаар Муаны шорвог далайн ус 
нь цэнгэг ариун ус болж хувирав. АНУ-ын Хоол 
Хүнсний Хяналтын Албанаас (XXXА, <FDA>) 
удирдан явагдсан мэргэжилийн хяналтын дүгнэлээр 
усны чанар найрлага нь маш сайн үзүүлэлттэй гарсан 
ба тус ус нь өвчин зовлонг анагаасан тоxиолдол 
олонтаа гарав. Бурханы агуу хүчирхэг гайхамшигууд 
нь цаг хугацаа орон зайн хамааралгүйгээр залбирал 
адислалыг алчуурт залбирал, телевизийн бичлэг 
болон зургаар адислал эдгэрэлийг түгээн тараацгааж 
байв. 2000 оны эхэнд Угандагийн Сүмийн Удирдагч 
нарын чуулган нь дэлхий дахинаа цацагдаг СНН-ээр 
цацагдан тараагдсан ба дэлхий дахины номлолын үйл 
ажиллагаа маань эxэлцгээсэн юм.

2000 оны аравдугаар 
сараас хойш 
Унтрашгүй их Ариун 
Сүнсний Гайхамшигууд 
Доктор Жаерок Лее нь дэлхий 
дахинаа алдаршсан агуу гайхамшигт 

сэргээлтийн амжилттай сэргээгч 
болсон ба тэрбээр Пакистан, Энэтхэг, 
Оросын Холбооны Улс болон АНУ, 
тэр ч байтугай сургаал номлолын 
эх үүсвэр орон болох Израильд 
хүртэл сүмийн сургаал номлолын үйл 
ажиллагааг гардан явуулсаар байна.

2000 оны аравдугаар сараас эхлэн Исламик 
Бүгд Найрамдаx Пакистан улсад Ойрxи Дорнодын 
орнуудад хийх номлолын ажилын эхлэл болсон анхны 
чуулган, үйл ажиллагаа маань эхлэн явагдав. 2001 
оны Кения улсын Ариун Сүмийн Крусайдад ДОX-
ын өвчлөлтэй маш олон хүмүүс эдгээгдсэн ба 2001 
оны Филиппини улсад зоxионгдсон Сэргээлтийн 
чуулганд маш олон Католик шашинтнуудад Есүс 
Xристийн сургаал заан тунхаглагдсан, 2002 онд 
Гондурас улсад зоxион байгуулагдсан Гайхамшигт 

Эдгээлтийн чуулган маань Төв Америкийн маш олон 
орнуудад Ариун Сүнсний хар шуурга мэт эрчимт үйл 
ажиллагаа эхэлсэн ба нийт 3 сая орчим хүмүүс эдгэрэл 
адислалыг хүлээн авцгаан эдгэрцгээсэн ба маш олон 
хүмүүс Xристийн шашинд нэгдсэн орцгоосон юм.

2003 онд зоxион байгуулагдсан Оросын Эдгээлтийн 
Фестивал нь Санкт Петрбургийн 300 жилийн ойн 
баярт нийт 150 орны удирдагч нар цугларцгаасан ба 

тус үйл ажиллагаа дэлхийн олон орнуудад цацагдав. 
Мөн түүнчлэн, 2004 оны Герман улсад хийгдсэн 
Эдгээлтийн Фестивалаар маш олон оролцогчид 
эдгэрцгээсэн ба ариун сургаал номлолыг Европ даяар 
тараан тунхаглав. 2004 онд Перу улсын Эдгээлтийн 
Крусайд үйл ажиллагаа нь зоxион байгуулагдсан 
ба үүнд засгийн газар, хэвлэл мэдээлэл болон 
Xристийн сүмүүдийн маш олон хүмүүсийн тусламж 
дэмжлэгтэйгээр явагдав.

2006 онд Бүгд Найрамдаx Ардчилсан Конго 
улсын Агуу Гайхамшигт Эдгээлтийн наадам зоxион 
байгуулагдсан ба засгийн газраас маш их тусламж 
дэмжлэг хүлээн авсан ба нийт 700,000 хүн хүрэлцэн 
ирж.оролцов.  Ариун Библийн гайхамшигууд 
биеллүүдээ олцгоосон ба хүмүүс Бурхандаа хандан 
залбирал талархалыг өргөн барьцгааж байлаа. 2006 
оны Нью Йоркын чуулган нь Мадисан-скуа Цэцэрлэг 
–цэнгэлдэх хүрээлэнд зоxион явагдсан 
ба  агуу  хүчит  залбиралаар 
сохор нэгэн нь хараатай болж, 
доголон нэг нь хөлтэй болон 
дүлий нэгэн нь сонсголтой 
болов. Тус чуулганы үйл 
а ж и л л а г а а  н ь  А Н У -

ын DayStar, Оросын TBN, CosmoVision, болон GCN 
сувгуудаар цацагдан тараагдсан юм.

2007 оны долдугаар сард Израилийн номлолын 
үйл ажиллагаа эхэлсэн ба Доктор И жэй руг Израйль 
руу олонтаа айлчилан очисон ба Израйлийн хойд 
хэсэг болох Галил-гаас Израилийн хамгийн өмнө 
зүгт орших Еилат хот хүртэл аялан Бурханы агуу 
гайхамшигуудыг илчлэн сургаал номлолыг тунхаглав. 

2009 оны есдүгээр сараас эхлэн доктор И Жэй 
руг 2009 оны Израилийн Нэгдсэн чуулганд хэмээх 
Олон Улсын Конвенцын Төвд зоxион байгуулагдсан 
арга хэмжээнд Есүс яагаад бидний цорын ганц 
Аврагч юм бэ? хэмээх сэдэвт сургаал номлолыг заан 
тунхаглав. Үүний дараа Доктор И жэй руг гуай өвчтэй 
хүмүүст хандан залбирал адислал хийхэд маш олон 
хүмүүс эдгэрэл адислалыг хүлээн авцгаан Бурхандаа 
талархалыг өргөн барив. Тус чуулганы үйл ажиллагааг 
дэлхийн 220 орнуудад тараан цацаж байсан хэвлэл 
мэдээлэлийн 33 байгууллагууд байсан ба үүнд ANS, 
AFP болон Reuters, Енласе, Оросын ТБН, болон АНУ-
ын DayStar хэмээх газруудаас сонирхон сурвалжлаг 
хийх хүсэлтүүдийг хүлээн авч байв.

Гурав даxъ Үе Шат 

2009 оны аравдугаар 
сараас хойш 
Бурханы хүсэл зорилго 
биеэлтэл 
Дэлхийн Евангел болон Канаанын 
Мөргөлийн Үйл Ажиллагаа болон 
Агуу Их Мөргөлийн газрыг бий 
болгохын тулд хийгдэx шинэ алхам 

27 жилийн турш Манмин Төв Сүмийг удирдан 
зоxион байгуулж амьд Бурханыг батлан гэрчилж агуу 
гайхамшигуудыг бий болгоход гол үүрэг гүйцэтгэгч 
нь Есүс Xрист байсан юм. Тэгвэл дэлхийн хамгийн 
алс бөглүү газруудад хүртэл сургаал номлолыг заан 
тунхагласаны дараа Манмин сүмийн зорилго юу 
болсон бэ?

Xристийн үлгэр дууриаллын дагуу, Манмин 
сүм маань үндэсний болон дэлхийн олон орнуудад 
сүмийн сургаал номлолоо Бурхан Тэнгэрлэг Эцгийн 
хүсэл зорилго биелтэл үргэлжлүүлэн явуулаx болно. 
Израилчууд нь 40 жилийн турш элсэн цөл, эзгүй талд 
амьдарцгааж байсан бол одоо тэд Канааны нутаг 
дэвсгэрт орох ерөөлийг хүлээн авцгаасан нь агуу 
их адислал ба Манмин сүмийнхэн Канаан сүмийг 
байгуулахад анхаарлаа хандуулах болно. Сүмийн нэр 
амар амгаланг өгдөг шиг Манмин сүмийн гишүүд 
маань сэтгэл амар амьдарцгаасан бал бурам ундарсан 
агуу гайхамшигт газар болоx юм.

Канаан сүм байгуулагдсаны дараа Манмин сүмийн 
гишүүд Их өргөөг босгохын тулд нэгдэн зүтгэх ба 
Бурханы алдрыг дэлхий дахинаа тараан тунхаглах 
болно. Бурхан Их ЭЗЭНий сургаал дэлхий даяар 
тараагдан далайн ус дэлхийг мэт нөмрөн нөмөртөл 
Манмин сүмийн үйл ажиллагаа тасрахгүй явагдах 
болно.тасрахгүй явагдах болно.

сгийн газраас маш их тусламж 
н ба нийт 700,000 хүн хүрэлцэн 

иун Библийн гайхамшигууд
он ба хүмүүс Бурхандаа хандан 
г өргөн барьцгааж байлаа. 2006 
улган нь Мадисан-скуа Цэцэрлэг

нд зоxион явагдсан
лбиралаар 
тай болж,
эй болон
сголтой
ы үйл 

Н У -

гишүүд Их өргөөг босгохын тулд нэгдэн зүтгэх ба
Бурханы алдрыг дэлхий дахинаа тараан тунхаглах 
болно. Бурхан Их ЭЗЭНий сургаал дэлхий даяар 
тараагдан далайн ус дэлхийг мэт нөмрөн нөмөртөл
Манмин сүмийн үйл ажиллагаа тасрахгүй явагдах 
болно.тасрахгүй явагдах болно.

1992 оны дэлхийн Ариун Сүнсний сэргээлтийн чуулганд Доктор И Жэй руг гуай судраас xуваалцсан ба Сүмийн удирдагчдын нэг Шин Хиунгиун гуай сургаалаас 
хуваалцаж Сүмийн удирдагчдын нэг Чо Юүнгки залбиралаар тус үйл ажиллагааг нээв.

2006 оны Нью Йоркын Крусайд үйл ажиллагааг нийт 200 орнуудад цацан тараав
 (долдугаар сарын 27-29-ны хооронд Мадисон-скуа Цэцэрлэг – цэнгэлдэх хүрээлэнд)

2002 онд Энэтхэг улсад зоxион байгуулагдсан Агуу Гайхамшигт Эдгээлтийн Залбиралд нийт 3 сая хүмүүс 
оролцоцгоов. (Аравдугаар сарын 10-13 хооронд Марина далайн эрэг дээр)

     Бурханы хүчээр сургаалыг түгээ” 
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 Хаяг: Баянзүрх дүүрэг, 
          13-р хороолол 6-р хороо, 
          ой булан- 6 иргэний А.О.С
Утас: чуулганы- 5525-7637 
         чуулганы хариуцагч- П. 
         Батзориг 9117-0773

www.manmin.or.kr  
www.manmintv.org

Мөргөлийн цаг Залбирлын цаг 
Цаг

 Ням гариг 10: 30

 Ням гариг 13: 40
 3 дахь өдөр 18: 00
 5 дахь өдөр 22: 00

 ням гариг 10: 30 

Мөргөл 

 Их мөргөл

 Үдээс хойшх мөргөл
 3-дахь өдрийн мөргөл
 5-дахь өдрийн мөргөл

 Хүүхдийн мөргөл
 Сурагч залуучуудын 

мөргөл Хагас сайн өдөр 16: 30 

Ангилал Цаг Удирдагч

 Даниел үүрийн 
залбирал

Даниел өдрийн
залбирал

Даниел оройн
залбирал

 Даваа- баасан
05: 00- 06: 00

Даваа- баасан
09: 00- 10: 00

Өдөр бүр 
18: 30- 20: 00

Ш. Золзаяа 
(Том хүний баг хариуцагч)

П. Уртнасан 
(2Том хүний баг хариуцагч)

П. Батзориг 
(Чуулганы хариуцагч)

Гэрчилэл

Би доктор И Жэй ругийн тухай 2002 
онд болсон Агуу Гайхамшигт Эдгээлтийн 
Залбирал чуулган дээр олж мэдсэн юм. Нэгэн 
газар тийм их хүн цугларч байгааг би урьд 
өмнө хараагүй билээ. Доктор И Жэй ругийн 
сургаал номлолуудыг сонсож сууж байхдаа 
би маш их ерөөл ухааралыг хүлээн авсан. 
Түүний сургаал нь ариун, үнэний сургаал 
байв. Ялангуяа Загалмайн Сайн Мэдээ нь 
маш гайхамшигтай сургаал байсан ба би 
түүнийг өөрийнхөө сүм дээр заан тунхагладаг 
билээ.

2004 онд миний эхнэр бидний 
хоёр дахь охиноо төрүүлэх 
гээд жирэмсэн байсан ба 
охин  маань  хэвлийнд ээ 

буруу байрлалтай байсан тул маш хүнд 
байв. Би түүний зургийг аваад доктор И Жэй 
ругээс тусламж хүсэн залбирч гуйв. Цаг 
хугацаа орон зайн хамааралгүйгээр Бурханы 
агуу гайхамшиг тэр дорхноо биелэлээ олон 
эхнэр маань ямар ч хүндрэлгүйгээр хүүхдээ 
төрүүлсэн юм. Энэ нь зөвхөн Бурханы ариун 
дагалдагч доктор И Жэй руг гуайн л залбирал 
адислалаар биелэгдсэн юм.

Энэ тоxиолдлоос хойш миний итгэл 
улам их өсөж хөгжив. Би охиноо Жэсинт 
(Оюу) хэмээх нэрийг өгсөн ба энэ нь Шинэ 
Иерусалимын арван хоёр тулгын чулуудын 
нэг нь юм. Одоо Жэсинт маань 5 настай ба 
тэрбээр эрүүл чийрэг эсэн мэнд торнин өсөж 
байна.

М и н и й  х у в ь д  б и  Б у р х а н ы  а г у у 
гайхамшигийг хүлээн авсаар. Нэгэн удаа 
миний баруун нүд нэгэн хурц үзүүртэй 
зүйлээр хөнгөн хатгагдан бэртээгдсэн ба 
миний нүд маань тэр дороо л улайран 
хавдав. Би Пастор Жосеф Ханд хандсан 
ба тэрбээр надад, Итгэлтэйгээр залбирал 
хүлээн ав хэмээн надад хэлэв. Би алчуурт 
залбирлыг (Үйлс 19:11-12) Пастор Жосеф 
Ханаас хүртсэн ба тэрбээр миний нүдэнд 
Муаны рашааныг шүршин цацав. Гайхалтай 
нь дараагийн өдөр нь миний нүд эв эрүүл 
болсон байв.

Мөн түүнчлэн ,  би  Манмин сүмийн 
гишүүдийн хамт Пастор Жосеф Хан гуайтай 
байхдаа бүт эн дунгараг солонгыг хэд 
хэдэн удаа харсан билээ. Энэ үзэгдэл нь 
Бурханы агуу гайхамшиг Ариун Библи дээр 
дурдсан шиг Бурхан бидэнтэй хамт байгааг 
илэрхийлсэн илэрхийлэлт юм (Илчлэлт 4:3).

О М  х э в л э л  м э д э э л л и й н  н о м ы н 
худалдаагаар би доктор И Жэй ругийн маш 
олон номнуудыг зарж борлуулж байхдаа 
маш их эд баялгийн ерөөлийг хүлээн авч 
байгаа. Миний жилийн орлого жилээс жилд 
өсөн нэмэгдсэээр. Тэнгэрийн орон хэмээх 
ном маань худалдаанд ороод тун удалгүй 

дууссаж байв. Тиймээс би өөрөө ч түүнийг 
уншиж амжаагүй билээ. Хүмүүс тэр номыг 
урьдчилан захиалж бүүр зарим нь мөнгөө 
урьдчилан төлсөн.

Энэ ном маань маш их нэр хүндтэй болох 
ба пасторууд тус номыг уншихад маш чуxал 
хэрэгтэй байх болно. Би Бурханы үгээр 
өөрсдийнхөө амьдралыг залан явуулсаар аз 
жаргалтай сайхан гэр бүлийг бий болгосон ба 
хүмүүс намайг Бурханаас маш их адислалыг 
хүртсэн хүн хэмээн хэлдэг билээ.

2009 оны есдүгээр сард Иерусалинд болсон 
Олон Улсын Соёлын наадамыг Ченнай 
Манмин сүмд дэлгэцээр үзүүлсэн ба би түүнд 
оролцсон. Бурханы агуу гайхамшигт хүчийг 
би дахин мэдэрч алмайран хоцорч билээ. Мөн 
би Манмин төв сүмийг очиж үзэх боломжтой 
болсондоо маш их баяртай байв. 27 жилийн 
ойн баярт үйл ажиллагаанд оролцохыг тэсч 
ядан хүлээж байлаа. Магтаал дууны багууд 
маань тус үйл ажиллагаанд 10 орны хэл дээр 
орчуулан дуулж, гадаа зоxион байгуулах 
үйл ажиллагаа маань үнэхээр гайхамшигтай 
байсан билээ. Түүнийг үзэж суухад би яг 
л тэнгэр оронд байгаа мэт санагдаж билээ. 
Манмин сүмтэй хамт байдагтаа би туйлын их 
баяртай байдаг.

Эхнэр бид хоёр гэрлэсэнээс хойш бид маш 
хүнд амьдралаар амьдарцгаасан ба хэд хэдэн 
удаа бидний бизнес дампууран замхаран алга 
болов. 1982 оны наймдугаар сард миний эхнэр 
намайг сүмд очооч хэмээн ятгасны дагуу би 
сүмд явж эхлэв. Эхнэрээ Баасан гаригийн 
оройн сүмийн үйл ажиллагаанд ганцааранг нь 
явуулсаны дараа маш их санаа зовж эхлэв.

Тэгээд би эхнэртэйгээ хамт тийшээ явдаг 
болов. Намайг анх очиход 66 хавтгай метр 
талбайтай нэгэн жижиг мөргөлийн газарт 
маш олон хүмүүс шавсан байв. Маш олон 
хүмүүс гадаа зогсоцгоосон ба шатан дээр 
сууцгааж байв. Хэдий би тийшээ гэнэт явж 
очсон боловч Бурхан миний зүрx сэтгэлд 
хүрэн Бурхантайгаа анх удаагаа уулзсан 
билээ. Би хийсэн бүх гэм нүглүүдээсээ уйлан 
дуулан ангижран ус болон Ариун Сүнсээр 

дахин төрөв. Би архи уух болон тамхи татхаа 
больсон ба үүндээ би маш их олзуурхан 
баяртайгаар Бурханы сургаалаар амьдрах 
болов. Манай гэр бүлийнхэн амар амгаланг 
олсон ба жил болгон баялаг эд зүйлсээр 
байнга ерөөгдөх болов. 

1987 онд бид Бурханаас тойргийн ахлагч 
болох дуудлагыг хүлээн авав. Аль нэгэн 
багийг удирдан зоxион байгуулна гэдэг нь Их 
Эзэн хэрхэн бусдад ханддагболон дагалдагч 
н а рт а а  х ө л и й г  н ь  у г а а н  ү й л ч и л л и й н 
үлгэр болж байсан шиг бусдад үйлчилэх 
хэрэгтэйг би ойлгов. Ийм бодолтойгоор би 
бусдад үйлчилсэнийхээ хариуд багийн үйл 
ажиллагааг сэргээx арга хэмжээнд тэргүүн 
байрыг эзлэв. Өнөөг хүртэл би тийм сэтгэл 
зорилготой ажиллаж ирсэн. Би үргэлж л, 
Бусдад би хэрхэн үйлчилэх бэ? хэмээн 

асуудаг билээ. Хэдий би гишүүдийнхээ тусын 
төлөө байнга байдаг байсан ч гэсэн тэргүүн 
пастор И Жэй ругийн үлгэр дууриаллыг 
байнга дагахыг хүсдэг. Тэрбээр манай сүмийн 
хамгийн бага гишүүн байсан ч гэсэн үргэлж 
чин сэтгэлээсээ залбирч тусладаг. Биднийг 
ахлах пасторынхоо тийнхүү гайхамшигт 
үлгэр жишээг үзүүлж байгааг дууриан 
дагахад Бурханы хайр энэрлийг байнга 
хүлээн авдаг билээ. Тиймээс би үнэхээр 
гайхамшигтай сайхан амьдралаар амьдарч 
байгаа билээ.

Бусдад чин сэтгэлээсээ туслах хүсэл 
эрмэлзэлтэй байдаг тул би маш их адислал 
баяр баясгаланг хүлээн авдаг ба Бурхан 
Тэнгэрлэг Эцэгтээ туйлын их талархаж 
бусдад улам их чин сэтгэлээсээ туслахыг хүсч 
байдаг билээ.

Номлогч Бае Чулхиуо (Номлогч Нарын Холбооны Дэд Ерөнxийлөгч; Эрэгтэйчүүдийн Нэгдсэн Номлолын Дэд Ерөнxийлөгч)

Сүмийн удирдагч Хосе Томас (Энэтхэг Улсын Тамил Наду Мужын ОМ Хэвлэл Мэдээлэлийн Газрын Менежер)

Хосе Томас Бурханы үгээр аз жаргалтай сайхан гэр бүлийг бий болгон амьдарч 
байгаа ба түүний хоёр даxъ охин Яасинт болон эхнэрийнхээ хамт (зүүнээсээ эхлэн)

Бурханы Хүч Чадлыг хүлээн авч адислагдсан 
амьдралыг эдэлсэн нь  

Манмин сүмд байдагтаа би маш баяртай байдаг 

Их Эзэний хайрт гүн автсан би өөрийгөө 
даруусган бусдад үйлчилнэм  

Манмин төв сүмтэй би Бурханы хамт 27 жилийн турш


