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2021 оны 12  дугаар сар

Хавай дахь БЯИС-д сурдаг 
Ариунбаатарын Доржпагам, 
Энхбаярын Баярмагнай хоёр 
2021 оны 7-р сарын 23-нд Хавайн 
Лаие ариун сүмд гэрлэжээ. Тэд 
мөнхийн гэрлэлтийн адислал, ач 
холбогдлын тухай болон ариун 
сүмийн гэрлэлтээ бат бөх байлгаж, 
мөнхөд хадгалахын тулд өдөр 
бүр хэрхэн хичээдэг талаараа 
хуваалцлаа.  

А.Доржпагам 2014 онд гэр 
бүлийнхэнтэйгээ хамт Сүмд 
нэгдсэнээс хойш зөв зохистой 
байхыг хичээхийн сацуу энэ 
дэлхий дээр Бурхантай хамгийн 
ойр байж болох газарт буюу ариун 
сүмд зохистой санваартантай 
Бурханы эрх мэдэл, санваарын 
хүчээр гэрлэхийг мөрөөддөг 
байжээ.

Тэрээр ариун сүмийн гэрлэлтээ 
эргэн дурсахдаа, “Хайртай 
хүнтэйгээ санваарын хүчээр газарт 
бас тэнгэрт мөнхөд холбогдож 
байгаадаа би маш их догдолж, яг 
зөв газраа зөв цагтаа зөв хүнтэйгээ 
хамт байгаагаа маш хүчтэй 
мэдэрсэн. Лацдан холболтын 
өрөөний толин дахь бидний тусгал 
хязгааргүй үргэлжилж байсан 
нь бидний гэрлэлт мөнхийнх 
гэдгийг бэлгэдэж байсан. Мөн 
Бурхантай байгуулсан гэрээнийхээ 
дагуу амьдарч байгаа зохистой 
санваартантай гэрлэснээр би 
Аврагчийн хоёр дахь ирэлтэд 
бэлтгэж, сүнслэг байдлын хувьд нэг 
түвшин ахиж байгаагаа мэдэрсэн” 
гэв.

Э.Баярмагнай ах хэлэхдээ 
“Санваарын хүчээр ариун сүмд 
гэрлэх нь сургаалд суурилсан гэр 
бүлийн хамгийн зөв эхлэл бөгөөд 
бидний гэрлэлтэд бурханлаг хүч 
нэмэгдэж байх шиг санагдсан” гэв.

А.Доржпагам эгч цааш 
үргэлжлүүлэн, “Ариун сүмийн сүйт 
бүсгүйн өрөө маш үзэсгэлэнтэй. 
Бас хуримын даашинз өмссөн 
өөрийгөө харахад үнэхээр 

гайхалтай сэтгэгдэл төрж байсан ба 
ариун сүмд гэрлэх мөрөөдөл минь 
биелж байгаад би итгэж ч чадахгүй 
байсан. Бид хоёрын аав, ээжүүд 
биднийг лацдан холбогдохыг харж 
чадаагүй нь харамсалтай ч найз 
нөхөд минь, бас дүү А.Шинэзуун 
маань хамт байсанд баярласан” 
гэлээ.

Тэрээр Сүмд нэгдэхээсээ өмнө 
үхлээс бас хайртай хүмүүсээсээ 
хагацахаас маш их айдаг байжээ. 
Ариун сүмд гэрлэснээр үхэл ч 
тэднийг салгаж чадахгүй гэдгийг 
мөн ирэх дэлхийд хамтдаа байна 
гэдгийг мэдэх нь түүний хувьд маш 
том адислал байсан гэнэ. 

А.Доржпагам эгч ариун 
сүмийн гэрлэлт үүрдийн аз 
жаргал, мөнхийн өсөлт хөгжил 
рүү хөтөлдөг гэдэгт итгэдэг ба 
гэрлэлтээ ариун нандин хэвээр 
хадгалах нь насан туршийн үүрэг 
хариуцлага гэдгийг ойлгосон 
гэлээ. Тэрээр хэлэхдээ, “Ариун сүмд 
л гэрлэчихвэл үүрд аз жаргалтай 
байна, гэрлэлт маань мөнхийнх 
болно гэсэн үг биш бөгөөд энэ 
бол зөвхөн эхлэл юм. Зорилгоо 
үргэлж санаж, тулгарсан асуудал 
бүрийг сургаалын зарчмууд дээр 
тулгуурлан хамтдаа шийдвэрлэж, 
цаашид урам зоригтойгоор 
урагшлах нь энэхүү гэрлэлтийг 
мөнхийн болгоно гэж бид итгэдэг” 
хэмээв.

А.Доржпагам эгч, Э.Баярмагнай 
ах хоёр Хавайн Лаие ариун сүмд 
тогтмол ордог ба очих бүрдээ 
гэрлэлтээ бат бөх байлгах сүнслэг 
мэдлэгийг хүлээн авдаг гэнэ. Тэд 
саяхан хоёр найзынхаа лацдан 
холбох ёслолд оролцох үедээ 
ёслол гүйцэтгэсэн ахаас, өглөө бүр 
ханьдаа чи миний мөнхийн хань 
шүү, бид мөнхөд хамтдаа байна 
шүү хэмээн сануулж байх хэрэгтэйг 
сурч, шууд хэрэгжүүлж эхэлжээ.

Тэд Бурханаа үргэлж нэн 
тэргүүнд тавьдаг гэр бүл байхыг 
хичээж, дөнгөж гэрлэсэн хосын 

хувьд суралцах зүйл их байгаа 
учир эргэн тойрондоо байгаа 
үлгэр жишээч хосуудаас суралцдаг 
гэлээ. “Бид өдөр бүр хамт залбирч, 
Мормоны номоос дор хаяж нэг 
бүлэг уншин, зарчим гаргаж, 
тухайн өдөртөө хэрэгжүүлэхийг 
хичээдэг. Мөн номлолд байхдаа 
номлолын уриа судар уншдаг 
байсан шиг өдөр бүр бид Гэр 
бүл: Дэлхий дахинаа өргөх 
тунхгийг хамтдаа чангаар уншиж, 
уг тунхгийн зарчмуудын дагуу 
амьдрах гэж хичээж байна” хэмээн 
хуваалцлаа.

А.Доржпагам эгч, Э.Баярмагнай 
ах хоёр хоёул 2014-2016 онд 
Монгол Улаанбаатар номлолд 
үйлчилсэн. А.Доржпагам эгч 
ирээдүйд ариун сүмд гэрлэхийг 
хүсэж буй хүмүүст өөрсдийгөө 
сүнслэг байдлаараа бэлтгэх, ариун 
журамтай байх, ариун сүмийн 
талаар суралцаж болох бүхий 
л зүйлсийг мэдэж авах, ариун 
сүмийн эрхийн бичигтэй болохыг 
зөвлөв.

Мөнхийн гэрлэлтээ бат бөх 
байлгахаар хичээх нь

Зургийн тайлбар: 
Э.Баярмагнай, А.Доржпагам нар Хавайн Лаие 
ариун сүмд гэрлэснийхээ дараа, 2021 он
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21 ҮЕИЙН УГИЙН БИЧГЭЭ 
ХӨТӨЛСӨН ГЭГЭЭНТЭН 

Азийн хойд бүсээс Монголын 
Ариун сүм ба гэр бүлийн түүхийн 
зөвлөхөөр дуудагдан ажиллаж 
байгаа Дашдаваагийн Энхбаяр 
ах 2014 оноос гэр бүлийн түүхээ 
эрчимтэй хийж эхэлсэн бөгөөд 
одоогоор өөрөөсөө дээш 21 үеийн 
өвөг дээдсийнхээ мэдээллийг олж, 
FamilySearch вэбсайт дахь гэр 
бүлийн модондоо оруулаад байна.

Тухайн үед Азийн бүсээс 
гаргасан дөрвөн үеийн өвөг 
дээдсийнхээ мэдээллийг олж, 
оруулах уриалгыг Д.Энхбаяр 
Бурханаас ирсэн илчлэлт хэмээн 
хүлээн авч, шаргуу хичээснээр 
ийм үр дүнд хүрчээ. Тэрээр өвөг 
дээдсийнхээ талаар илүү ихийг 
мэдэхийг хүсдэг төдийгүй өөрийн 
өвөг дээдэсгүйгээр энэ дэлхийд 
төрж өсөх боломжгүй байсан учир 
гэр бүлийн түүхийн ажлыг хийх нь 
маш чухал гэж боддогоо хэлэв.

Д.Энхбаяр ах эдгээр хожмын 
өдөр сайн мэдээг хүлээн авахаар 
адислагдсан учир өөрийн өвөг 
дээдсийн авралын ажлыг хийх 
ёстой гэдэг илчлэлтийг хүлээн 
авчээ. Хэзээ ч харж байгаагүй 
олон өвөг дээдсийнхээ мэдээллийг 
хэрхэн хайж олохоо мэдэхгүй 
байсан ч хичээж зүтгэвэл Тэнгэрлэг 
Эцэг туслах болно гэсэн Ариун 
Сүнсний шивнээг тэр мөн сонсжээ. 
Тэрээр гэр бүлийн түүхийн ажлаа 
хийж байхдаа, Матай 25:14-30 дээр 

гардаг талантын сургаалт үлгэрийг 
санаж, “итгэмжит сайн зарц” 
байхсан гэж хичээдгээ хуваалцав.

2021 оны аравдугаар сард 
болсон Улаанбаатар Баруун 
Гадасны намрын чуулганаар УББГ-
ны ерөнхийлөгч П.Эрдэнэбилэг 
гишүүн бүрийг гэр бүлийн 
модондоо 100 хүний мэдээлэл 
оруулахыг уриалаад, хэрэв 1000 
хүн тус бүрдээ 100 хүний мэдээлэл 
гэр бүлийн модондоо оруулбал 
100,000 нэрс болох бөгөөд энэ нь 
Монгол улс ариун сүмтэй болох 
хугацааг ихэд наашлуулна хэмээн 
хэлснийг тэрээр онцлов.

Д.Энхбаяр ах гэр бүлийн 
түүхийн ажлаа хийх хүсэлтэй 
ч хэрхэн эхлүүлэхээ мэдэхгүй 
байгаа гишүүдэд хандан, тойрог, 
салбарынхаа гэр бүлийн түүхийн 
зөвлөхүүдээс туслалцаа авахыг 
зөвлөлөө. Тэрээр зөвлөхийн 
дуудлагатай ах, эгч нар таныг 
гэр бүлийн түүхээ хөтөлж, 
FamilySearch-д гэр бүлийн мод 
үүсгэн, өвөг дээдэс, хамаатан 
садныхаа мэдээлэл, дурсамж, зураг 
гэх мэтчилэн мэдээллийг оруулж, 
модоо өргөжүүлж тэлэхэд дуртайяа 
тусална хэмээв. 

Гэр бүлийн модондоо мэдээлэл 
оруулахаас өмнө мэдээлэл 
цуглуулах нь маш чухал бөгөөд 
цаг хугацаа, тэвчээр, итгэл 
шаарддагийг Д.Энхбаяр ах 
онцлоод, Бурханд итгэж, залбирч, 
хувийн илчлэлт хүлээн авч, садан 
төрөлтэйгөө холбоо баривал гэр 
бүлийн түүхийн ажил хийхэд бүх 
зүйл боломжтой гэдгийг гэрчлэв. 
Тэрээр өвөг дээдэс, хамаатан 
садныхаа мэдээллийг цуглуулахад 
хэрэгтэй дараах аргуудыг зөвлөсөн 
юм. Үүнд:

Өөрт байгаа бүх мэдээллийг 
бичиж нэгтгэх

Гэр бүл, хамаатан садан, 
ялангуяа ахмад настнуудтай 
холбогдох

Улсын Төв Архивын Газарт очиж, 
шаардлагатай мэдээллээ хайж, 
шүүлгэх

Удмын бичигтэй холбоотой ном 
хэвлэл нийтлэгдэж байсан бол олж 
судлах

Өвөг дээдсийнхээ амьдарч 
байсан орон нутгийн архивын 
газарт очиж, судалгаа хийх

Зургийн тайлбар: 
Д.Энхбаяр ах гэр бүлийн модон дээрээ ажиллаж байгаа нь

Зургийн тайлбар: 
Д.Энхбаяр ах Ургийн баяраа тэмдэглэх үеэрээ
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ГЭР БҮЛИЙН ТҮҮХИЙН 
АЖИЛ ДЭЛХИЙ ДАХИНАА

Зургийн тайлбар: 
RootsTech Connect вэбсайт дээрх монгол хэлээр 
тавигдсан видео бичлэгүүдийн харагдац

Зургийн тайлбар: 
Д.Энхбаяр ахын FamilySearch вэбсайтад оруулсан 
21 үеийн гэр бүлийн модны дэвүүр хэлбэрээр 
харагдах байдал

Зургийн тайлбар: 
RootsTech Connect чуулганы вэбсайтын нүүр хуудас

Ажиллаж байсан албан 
байгууллагынх нь архивын 
мэдээллийг шүүх

Нутгийн ард иргэд, айл хөрш, 
ангийн хамт олноос нь асууж 
сураглах

Хуучны зураг, дүрс бичлэг, сонин 
хэвлэлд нийтлэл мэдээлэл гарч 
байсан бол шүүлгэх

Өвөг дээдсээс тань хилс хэрэгт 
хэлмэгдэж байсан бол Тагнуулын 
Ерөнхий Газрын болон цагаатгах 
ажлыг удирдан зохион байгуулах 
Улсын комиссын архивыг судлах

Сурч байсан их дээд сургууль, 
коллеж, бага сургуулиудаас нь 
мэдээлэл хайх

Улсын Бүртгэлийн Ерөнхий 
Газраас орчин цагийн мэдээлэл 
авах

Хуучны гар бичмэл, гэрэл зураг, 
захидал, баярын бичиг, шагнал 
зэргээс мэдээлэл авах

Гадаад Харилцааны Яамны төв 
архив, Батлан Хамгаалах Яамны 
төв архив, Уулын баяжуулах 
Эрдэнэт үйлдвэрийн төрөлжсөн 
архив, Улаанбаатар Төмөр замын 
архив, Улсын Ерөнхий Прокурорын 
газрын архив, Монгол Ардын 
Хувьсгалт Намын архив (хуучнаар) 
зэрэг газруудаас хайж судлах 
хэрэгтэй гэв.

Д.Энхбаяр ах дээрх эх 
сурвалжуудыг ашиглаж, гэр бүлийн 
түүхийн ажлаа ихэд урагшлуулан, 
арвин туршлага хуримтлуулсан 
учир ийнхүү зөвлөж байна. 

Дэлхийн хамгийн том гэр 
бүлийн түүхийн  технологийн 
чуулган болох RootsTech АНУ-
ын Юта мужийн Солт Лэйк хотын 
Солт Лэйк Хурлын Танхимд жил 
бүр зохиогддог. Уг чуулганаар 
дэлхийн өнцөг бүрээс уригдсан 
гэр бүлийн түүхийн ажил хийх 
дуртай нэр хүндтэй жүжигчид, 
телевизийн алдартнууд, болон гэр 
бүлийн түүхээр нарийн мэргэшсэн 
мэргэжилтнүүд үг хэлдэг. 

2021 оны хоёрдугаар сарын 25-
27-нд болсон RootsTech Connect 
2021 чуулганыг КОВИД-19 цар 
тахлын улмаас онлайнаар арван 
нэгэн хэлээр төлбөр хураамжгүй 
дамжуулсан бөгөөд 242 орны 1,5 
сая гаруй хүн оролцжээ. 2021 оны 
чуулган генетик, үе удамшлын 
замнал, дууны тэмцээн, 85 
үзэсгэлэн бүхий виртуаль экспо 
танхим зэргийг хамруулжээ.

RootsTech Connect-ийн вэбсайт 
дээр зургаан дүрс бичлэг монгол 
хэлээр тавигдсан байгаа бөгөөд 
уг вэбсайтын нүүр хуудсан дээрх 
хэлнүүдээс монгол хэлийг сонгон 
үзээрэй.

Дараагийн RootsTech Connect 
чуулган 2022 оны гуравдугаар 
сарын 3-5-нд онлайнаар болох 
бөгөөд одооноос эхлэн та 
бүхнийг хуанлидаа тэмдэглэн уг 
чуулганд оролцож, өвөг дээдэс, 
гэр бүлийн түүх, удам угсааны 
судалгаа, технологи, туршлагатай 
танилцаарай хэмээн урьж байна.

Энэхүү чуулганы тухай 
дэлгэрэнгүйг үзэхийг хүсвэл https://
www.familysearch.org/rootstech/
rtc2021 холбоосоор зочилно уу.

2021 оны 12  дугаар сар
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Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм

Норовын Сүнжидмаа эгч 
найман жилийн турш угийн 
бичгээ эрчимтэй хөтөлж, өвөг 
дээдсийнхээ мэдээллийг цуглуулж, 
нэгтгэн, 2018 онд угийн бичгийн 
анхны номоо хэвлүүлжээ. Тэрээр 
номоо бичиж байхдаа хүлээн 
авсан олон адислалаа дурдан, 
гэрчлэлээ хуваалцав.

Н.Сүнжидмаа эгч 2008 онд 
Сүмийн гишүүн болсон бөгөөд 
гэр бүлийн түүхийн ангид хэд 
хэдэн удаа суралцаж, удмын 
бичгээ хөтлөх мэдлэгтэй, 
хүсэл эрмэлзэлтэй болжээ. 
Тэрээр “Хайртай аав ээж, өвөг 
дээдэстэйгээ мөнхөд хамт амьдрах 
боломжтой гэдгийг анх мэдээд, би 
их баярлаж, сэтгэл хөдлөн уйлж 
байсан. Сүнсний дэлхийд байгаа 
олон хүний мэдээллийг цуглуулж, 
тэдний авралын ёслолуудыг 
гүйцэтгэх нь миний л хийх ёстой 
ажил мэт санагдан, тэр хүмүүсийн 
өмнө хариуцлага хүлээж байгаагаа 
ойлгосон учир гэр бүлийн түүхийн 
ажлыг шаргуу хийж эхэлсэн” гэлээ. 

Тэрээр цааш үргэлжлүүлэн 
“Мөнхийн гэр бүлийн тухай 
мэдлэг, гэрчлэл минь намайг айх, 
санаа зовох зүйлгүй, амар амгалан 
болоход тусалсан. Мөн энэ ажлыг 
л хийж байвал бүх зүйл сайхан 
болох мэт санагддаг. Ямар нэгэн 
зүйл болохгүй байвал судраа 

уншаад, гэр бүлийн түүхээ яаж 
хийх вэ гэж Тэнгэрлэг Эцэгт хандан 
залбирч асуудаг. Тэгээд өөрт 
төрсөн бодол, мэдрэмжийнхээ 
дагуу үйлддэг” хэмээв. 

Түүний аав Батын Норов бичиг 
үсгийн өндөр боловсролтой хүн 
байсан ба өөрийнхөө болон эхнэр 
Дүрвээний Бэлэгийнхээ гурван 
үеийн намтар түүх, дурсамжийг 
бичиж үлдээсэн нь Н.Сүнжидмаа 
эгчид гэр бүлийн түүхийн ажлаа 
хийж эхлэх урам өгчээ. Мөн тэрээр 
Сүмийн гэр бүлийн түүхийн ангид 
заалгасны дагуу гэр бүлийнхнийхээ 
шагнал урамшуулал, хуучны 
зураг зэрэг түүхэн баримтуудыг 
цуглуулж, номдоо оруулсан байна.

Тэрээр ах эгч дүүстэйгээ, дараа нь 
хол ойрын хамаатан садантайгаа 
холбогдож, шаардлагатай 
мэдээллийг цуглуулахаас ажлаа 
эхэлжээ. Н.Сүнжидмаа эгч 
хүмүүстэй ярих, уулзахаасаа өмнө 
Тэнгэрлэг Эцэгтээ хандан залбирч, 
дэмжлэг хүсдэг гэнэ. Ихэвчлэн 
утсаар холбогдож, мэдээлэл авсан 
бөгөөд хүмүүс ч их дуртай байдаг 
аж. Тэр хүмүүсийн яриаг бичиж 
тэмдэглэх юм уу дууг нь хурааж 
аваад, дараа нь гэртээ ирээд 
сийрүүлж бичдэг гэв. Хүмүүсийг 
ямар зорилгоор ийм ярилцлага 
хийж байгааг нь асуухад алсдаа 
нэг ургийн ном хийх санаатай 

гэж хэлдэг байсан тухайгаа 
Н.Сүнжидмаа эгч хуваалцлаа. 

Н.Сүнжидмаа эгч 2016 онд 
аавынхаа 100 насны ойд зориулж, 
“Мөнхийн үлгэр дуурайл аав минь” 
нэртэй дурсамжийн ном гаргахаар 
төлөвлөж байснаа угийн бичгийн 
номтойгоо хамтатган хийхээр 
шийдэж, А4 хэмжээтэй 830 нүүр 
бүхий материал бэлтгэн, ураг 
угсааныхаа 5000 гаруй хүний нэр 
орсон номынхоо нээлтийг 2018 
оны 7-р сарын 5-нд хийж байжээ.

Угийн бичгийн номоо бичиж 
байхад амьдрал нь амар амгалан, 
баяр баясалтай мөчүүдээр 
дүүрэхийг мөн Тэнгэрлэг Эцэг 
өөрт нь хэчнээн их хайртайг тэр 
мэдэрдэг байв. “Алдаа мадаггүй, 
олон хүний талархал хүлээсэн 
бүтээл болсныг бодоход Тэнгэрлэг 
Эцэг миний гарыг барьж бичүүлж 
байсныг одоо би мэдэрдэг. 
Хоёр хүү маань дээд боловсрол 
эзэмшиж, сайхан ажил эрхэлж, 
амжилттай яваа нь, мөн ах эгч 
дүүс маань бүгд сайн сайхан 
амьдарч байгаа нь гэр бүлийн 
түүхийн ажлын адислал. Гэр 
бүлийн түүхийн ажлаа хийгээд 
сууж байхад хувийн амьдрал 
минь миний оролцоогүйгээр зэрэг 
урагшилж байгааг би мэдэрдэг. 
Ямар ч зүйлд санаа зовохгүй, бүх 
зүйл сайхан байна гэдэг үнэхээр 
гайхамшиг” хэмээн тэрээр ярьлаа. 

Одоо Н.Сүнжидмаа эгч 
угийн бичгийн номоосоо нас 
барагсдынхаа мэдээллийг 
FamilySearch рүү оруулж байгаа ба 
дахин нэг ургийн ном бичихээр 
төлөвлөж байгаа аж. Олон хүний 
дурсамжийг нэгтгэн гаргахаар 
төлөвлөж буй уг номноос 
хамаатан садан, төрөл төрөгсөд нь 
өвөг дээдсийнхээ ямархуу хүмүүс 
байсныг олж мэдэн, үр хүүхдүүд нь 
тэднээр бахархах, үлгэр дуурайл 
авах хүмүүжлийн ач холбогдолтой 
ном байгаасай гэж бодож 
байгаагаа тэрээр хуваалцсан юм.             

Зургийн тайлбар: 
Н.Сүнжидмаа эгч “Мөнхийн үлгэр дуурайл аав минь” номоосоо нас барагсдынхаа нэрсийг FamilySearch дэх 
гэр бүлийн мод руугаа оруулахаар ажиллаж байгаа нь                                                                     

Угийн бичгийн номын адислал

local news_sugarmaa draft.indd   4local news_sugarmaa draft.indd   4 12/7/2021   8:53:52 AM12/7/2021   8:53:52 AM


