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2022 оны 9 дүгээр сар

Ариун сүм бол Бурханы 
өргөө, бидэнд өгсөн гайхалтай 
бэлэг юм. Өнгөрсөн 2-3 жилийн 
туршид КОВИД-19 халдварын 
цар тахал бидэнд амьдралдаа 
маш олон зүйлийг өөрчлөх 
боломжийг олгосон ч ариун 
сүмийг юугаар ч орлуулшгүй 
юм гэдгийг бид мэдэрсэн. 

Цар тахлын бүх хугацааны 
туршид ариун сүмд орж, 
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ёслолуудыг гүйцэтгэх ямар 
ч боломж байсангүй. Бүрэн 
цагийн номлолдоо гарч, 
дуусгасан номлогчдод ч энэ 
боломж олдоогүй байсан ч 
энэ гайхамшигтай боломж 
2022 оны 3 сард тохиолоо. 

 

Солонгосын Сөүл ариун сүм

Хятадын Хонконг ариун сүм

Японы Токио ариун сүм

Филипинийн Манила ариун сүм

АРИУН СҮМ 
БОЛ БУРХАНЫ 
ӨРГӨӨ
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Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм

НОМЛОГЧИД ФИЛИППИНИЙН 
МАНИЛА АРИУН СҮМ РҮҮ АЯЛАВ

2022 оны 3-р сарын 17-оос 19-ний хооронд Монголд 
бүрэн цагийн номлолд үйлчлэхээр дуудагдсан 17 
монгол номлогч Филиппинийн Манила ариун сүмд 
орж, өөрсдийн хишгийг хүртэх боломж тохиов. 
Тэдгээр номлогчийн хувьд номлолынхоо туршид 
ариун сүм рүү явах, ёслолуудад оролцох боломж 
олдоогүй байсан юм. Номлолын ерөнхийлөгч 
Ханьсэны эхнэр, хоёр хүүхдийн хамт явсан энэ 
багт номлолоо тун удахгүй дуусгах гэж байсан 
номлогчдоос авхуулаад номлолоо эхлэх гэж буй, 
Номлогчийг бэлтгэх төвийн сургалтууддаа онлайнаар 
хамрагдсан номлогчид хүртэл багтсан байв.

 
Хэдий богино хугацааны аялал байсан ч 

хүлээн авсан гэрчлэл, адислал, үр нөлөө нь 
гайхамшигтай байлаа. Энэ аялалд оролцсон 
зарим эгчийн сэтгэгдлийг хуваалцъя.

Номлогч эгч Дуламсүрэн “Номлолын ерөнхийлөгч 
Ханьсэн, түүний эхнэр Ханьсэн эгч хоёр бидэнд 
анх удаа ариун сүмд орж үзэх гэж байгаа болохоор 
ойлгохгүй зүйл маш их байх болно, гэхдээ мэдрэмжин 
дээрээ төвлөрч, юу мэдэрч байгаагаа анзааран бас 
бичиж аваарай. Мөн оюун санаа, зүрх сэтгэлээ хамгийн 

сайнаараа бэлтгэхийн тулд өдөр бүр жижиг ч гэлтгүй 
гэм нүглүүдээ наманчлаарай. Тэнд зааварлагчид байх 
ч Ариун Сүнсээр заалгах нь маш их тусална шүү гэж 
хэлсэн” гээд, “Ариун сүмийн гадаа очоод харахад 
‘Би Ариун сүм харах дуртай’ гэдэг дуун дээр ариун 
сүм бол Бурханы өргөө, хайр, гоо сайхны газар юм 
гэж хэлдэг шиг үнэхээр гоо үзэсгэлэнтэй газар юм 
гэдгийг мэдэрсэн мөн ариун сүм дотор ороод, ханаар 
нь дүүрэн өлгөсөн Есүс Христийн зургуудыг хараад, 
Аврагчийн хайрыг мэдрэх боломжтой байсан. Тэнд 
байхдаа би энэ дэлхийн амьдралын дараа ч бид 
Бурханы гэр бүлд байна, Бурханы хүүхдүүд байна 
гэх үнэнийг мэдрэх боломжтой байсан” гэж хэлэв.

Номлогч эгч Номин “Ариун сүм рүү явсан минь 
миний амьдралд тохиолдсон хамгийн том гайхамшиг, 
ялангуяа номлолд байхдаа ариун сүмд орсон маань 
үнэхээр завшаантай хэрэг байсан. Ариун сүм рүү 
явах хугацаа дөхөх тусам би маш их догдолж байлаа. 
Эхний хоёр өдөр бид хишгээ хүртэж бас нас барагсдын 
төлөө авралын ажил гүйцэтгэв. Гэвч харамсалтай нь, 
Монголоос явахдаа болон Филиппинд очсон анхны 
өдөр коронавирусийн PCR шинжилгээ өгөхөд хариу 
сөрөг гарсан байсан ч аяллын 2 дахь өдрийн орой 
өөрийгөө корона вирусын халдвар авснаа мэдсэн. 
Маргааш нь НБТ-ийн байранд ганцаараа тусгаарлагдах 
тэр үед надад үнэхээр аймаар бас гунигтай байсан. Би 
яагаад өвдчихөв, яагаад, яагаад гэсэн маш олон асуулт 

Номлолын Ерөнхийлөгч Ханьсэн, Систер Ханьсэн 2 охин болон 
16 номлогчийн (1 номлогч тусгаарлалтанд байгаа) хамт Манила 
Филиппины Ариун сүмийн гадаа, 2022 он
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АРИУН СҮМ РҮҮ ЯВАХ 
ГИШҮҮДИЙГ ДЭМЖИХ САН

Номлолын Ерөнхийлөгч Ханьсэн номлогч нарт Манила 
Филиппины Ариун сүмийн гадаа зааж байна, 2022 он

Систер Дуламсүрэн Манила Филиппины Ариун сүмийн гадаа

Систер Номин Баянзүрх байрны гадаа

төрж байсан ч НБТ-ийнхөн болон манай номлолын 
ерөнхийлөгч зэрэг олон хүн надад Бурханы хайрыг 
мэдрүүлж, тайвшруулж байв. Энэ хугацаанд би илүү 
их даруусаж, өдөр бүр ариун сүмийг цонхоороо харж 
байлаа. Монгол руу буцахаасаа өмнө дахин нэг удаа 
ариун сүмд орох боломж олдсонд би маш их талархдаг. 
Би тэнд өөрийн гэсэн олон гэрчлэл хүлээн авсан. 

Хамгийн сүүлийн өдөр ариун сүм орох өглөө 
надад их сонин зүйл тохиолдсон юм. Би ганцаараа 
тусгаарлагдсан байсан бөгөөд дөнгөж эдгэж байсан 
болохоор амрах хэрэгтэй байв. Гэтэл өглөө эрт 
миний чихэнд эхлээд юм нүдэх чимээ сонсогдох шиг 
болов. Би сэрээд, эргэж унтах гэсэн боловч утас минь 
дуугарах шиг болохоор нь шалгатал дуугараагүй 
байв. Ингэж хоёр ч удаа сонссон юм шиг санагдсанаас 
би босох хэрэгтэй юм байна гэж бодоод, ариун сүм 
орохоор өөрийгөө бэлдэж дуустал нөгөө өрөөнөөс 
номлогч эгч нар намайг дуудахаар орж ирсэн юм. 

Би ариун сүмд ёслол хийлгэх боломжтой байсан 
бөгөөд энэ үед Ариун Сүнсийг маш их мэдэрч, 
Ариун сүм үнэн гэсэн баталгааг хүлээн авав. 
Энэ аялал миний хувьд сүнслэг, адал явдалтай, 
сургамжтай аялал байлаа” гэж хуваалцав. 

Хэдийгээр номлогчдод янз бүрийн бэрхшээл, 
асуудал тохиолдож байсан ч Бурханы ач ивээлээр 
тэдгээрийг даван туулж, ариун сүмийн гайхалтай 
ёслолуудыг хүлээн авч, бидний Тэнгэрлэг Эцэг, Түүний 
Хүү Есүс Христ хоёрын тухай гэрчлэлээ өсгөн, тэдний 
хайрыг мэдэрсэн нь үнэхээр гайхалтай хэрэг!

Ариун сүм рүү анх удаа хишгээ хүртэхээр явж байгаа 
гишүүдийг дэмжих сан нь ариун сүмд орохуйц зохистой 
ч боломж хомс гишүүдийг адислахын тулд 1992 онд 
Сүмийн удирдлагаас үүсгэн байгуулсан хөтөлбөр 
юм. Монголд ариун сүм байхгүй учраас гишүүдэд 
авралын ёслолоо гүйцэтгэхэд нь туслахын тулд энэ 
сангаас тусламж үзүүлдэг. Анх удаа хишгээ хүртэхээр 
явж байгаа гишүүд, мөнхөд лацдан холбуулахаар явах 
гэж байгаа гэр бүлийн хосууд, тэдгээр хосын эцэг эх 
тус сангаас тусламж хүсэх боломжтой. Энэ сангийн 
талаар Улаанбаатар Зүүн Гадасны ерөнхийлөгч 
Адьяаболд ахтай ярилцаж, энэ сангаас ямар хүн 
тусламж авч болох, ямар ямар шалгуур тавигддаг 
талаар гишүүдэд танилцуулахаар бэлтгэлээ.

Зардал мөнгө, виз авах боломж зэрэг олон 
нөхцөл байдлаас шалтгаалан, одоогоор Монголын 
гишүүдийн хувьд хамгийн боломжтой ариун 
сүм бол өнгөрсөн 6-р сард дахин онцгойлон 
адислагдсан Хятадын Хонконг ариун сүм юм. 



Энэ сэдвээр зохиогдох болсон олон шалтгаан байгаа ч 
хамгийн гол нь Улаанбаатар Зүүн гадасны удирдлагаас 
галын дэргэдэх цугларалт дээр 31-45 насны ганц 
бие гишүүдийн анхны ариун сүмийн аяллыг 
тусгайлан зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж 
байгаагаа мэдэгдсэнтэй холбон ойлгож болно. 

Улаанбаатар Баруун гадасны 31-45 насны ганц бие 
гишүүдийн төлөөлөл Л.Бат-Уянга эгч, П.Дагвадорж ах 
нарын удирдлаган доор, Улаанбаатар Зүүн гадасны 31-
45 насны ганц бие гишүүдийн төлөөлөл Д.Хонгорзул 
эгч, Ж.Сайнбаяр ах мөн бусад гишүүн, сайн дурынхны 
багийн гишүүн бүр хариуцсан ажил, үйл ажиллагаа, 
хөгжөөнт тоглоомуудаа сэтгэл гарган гүйцэтгэснээр 
уг чуулган амжилттай явагдаж өндөрлөлөө. 

Чуулганы оргил хэсгүүдийн нэг бол Улаанбаатар 
Зүүн гадасны ерөнхийлөгч Н.Адьяаболд ах, түүний 

эхнэр П.Туул эгч, Номлолын ерөнхийлөгч Ханьсэн 
ах, түүний эхнэр Ханьсэн эгч, Улаанбаатар Баруун 
гадасны ерөнхийлөгчийн нэгдүгээр зөвлөх 
А.Энхбаатар ах, Улаанбаатар Баруун гадасны 

патриарх Ц.Чимэдбаатар ах нарын уригдан 
оролцсон “Ариун сүм” сүнслэг цугларалт байлаа. 

Удирдагчид маань патриархын адислал 
гэж юу болох, үүнийг хүлээн авснаар ирэх 
адислал, ариун сүмд орохдоо өөрсдийгөө 
сүнслэгээр болон санхүүгийн хувьд 
хэрхэн бэлтгэх, хишгээ хүртэх нь ямар 
ач холбогдолтой, бид яагаад ариун сүм 
рүү явдаг талаар ярьцгаав. Хан-Уул 
тойргийн гишүүн Л.Буянаа эгч чуулганы 

судар болох Мормоны Номын Мозаягийн 
1:18 дээрх “Ариун сүм өөд явахаар нэгдэн 

цугларав” хэсгийг хуваалцаад, чуулганд 
оролцож байгаа гишүүдийг ариун сүмийн 

аялалд хамтдаа явах зорилго тавихад уриалжээ. 
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Гишүүн нь тус сангаас дэмжлэг авахын 
тулд аялалд шаардагдах зардлыг тооцоолон 
гаргасан байх хэрэгтэй бөгөөд үүнд: 

• гадаад паспорт шинээр авах, 
• онгоцны 2 талын тийзний үнэ, 
• онгоцноос буугаад ариун сүм 

хүртэл, ариун сүмээс онгоцны буудал хүртэл 
явах 2 талын автобусны зардал, 

• хоол ундны зардал буюу ресторан, түргэн 
хоолны газраар хооллоход гарах зардал эсвэл 
хямд үнэтэй хүнсий захаас хүнс цуглуулаад, 
өөрсдөө хоолоо бэлдэж идэхэд гарах зардал, 

• ариун сүм ажилладаггүй өдөр хотоор 
нэг хоног аялах зардал гээд шаардагдаж болох 
бүх зардлыг оролцуулах хэрэгтэй байдаг. 

Энэ төсөв нь гишүүнд Ариун сүмийн сангаас 
тусламж хүсэх маягтыг бөглөж, өргөдөл гаргахад 
ихээхэн тус болдог. Гишүүн бүр тодорхой хугацаанд 
өөрийн зүгээс ариун сүм рүү явахад зориулан 
боломжоороо мөнгө цуглуулсан байх ёстой ба 
аравны нэгээ төлдөг идэвхтэй гишүүн байж, сүнслэг 
байдлын хувьд бэлтгэсэн байвал зохино. 

Сангаас тусламж олгох шийдвэрийг 
бишоп дангаараа гаргадаггүй. Бишоп 
гишүүнтэй ярилцаад, маягтыг 
гадасны ерөнхийлөгч рүү илгээж, 
хамтдаа тодорхойлсны үндсэн 
дээр Азийн хойд бүс рүү илгээдэг. 
Эцсийн шийдвэрийг Солт Лэйк 
дэх захиргаанаас гаргадаг. Олон 
шат дамжлага дамжин батлагддаг 
тул зохистой, аравны нэгээ бүрэн 
төлдөг гишүүнийг ариун сүмийн 
аялалд гарахаасаа 3 сарын өмнө маягтаа бөглөн, 
бишоптойгоо ярилцлагад ороход урамшуулдаг. 
Гишүүн бишоптойгоо ярилцахдаа, сард хэдэн 
төгрөгийн цалин авдаг, юу юунд зарцуулж, сар бүр 
хэдэн төгрөгийг ариун сүмийн аялалд зориулан 
хадгалах боломжтой талаараа ярилцана. Хувиасаа 
хамгийн бага мөнгө гаргаж болох тохиолдлуудад 
тэтгэвэрт гарсан болон өвчний улмаас ажил 
хийх боломжгүй гишүүд ордог байна. 

“АРИУН СҮМ ӨӨД ЯВАХААР 
НЭГДЭН ЦУГЛАРАВ”

31-45 НАСНЫ ГАНЦ БИЕ ГИШҮҮДИЙН 
ЧУУЛГАН

Улаанбаатар Баруун гадас, Зүүн гадасны 31-45 
насны ганц бие гишүүдийн анхны чуулган “Ариун сүм 
өөд явахаар нэгдэн цугларав” гэсэн сэдэвтэйгээр 2022 
оны 6 сарын 17-18-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдлаа. 

Баруунаас Улаанбаатар Баруун Гадасны ерөнхийлөгчийн 
нэгдүгээр зөвлөх А.Энхбаатар ах болон сүнслэг хэсгийг 
хөтөлсөн Б.Ганбат ах



Цуглааны дараа олон гишүүнд ариун сүм рүү 
явах хүсэл төрж, зарим нь бүр зорилго тавьсан байв. 
Сонгино тойргийн Х.Мөнхсүрэн эгч “Ариун сүм рүү 
явж, нас барсан аав, ээж, ах дүүс, өвөг дээдсээ аварч 
чадна гэдэг бол үнэхээрийн гайхамшигтай адислал юм” 
гэсэн бол Л.Бат-Уянга эгч удирдагчдын хэлсэн үгсийг 
онцлон, “Бидэнд ариун сүмд орохгүй байх шалтгаан 
гэж байхгүй, бид өөрсдөө л сайн бэлтгэж, хийх 
ёстой зүйлсээ хийчихвэл (сүнслэг болон санхүүгийн 
бэлтгэл) болчих зүйл юм. Үйлчлэл, дуудлага бүр 
биднийг ариун сүм рүү чиглүүлж байдаг. Онцгойлон 
адислагдаагүй байхад нь ч тэнд Бурханы сүнс оршиж, 
гайхалтай амар амгаланг мэдрүүлдэг. Чуулганы энэ 
хэсэг нь ариун сүмд хурдхан очиж, селестиел өрөөнд 
20 жилийн өмнө мэдэрч байсан тэрхүү гайхалтай 
мэдрэмжийг дахин мэдрэхсэн гэсэн хүслийг минь 
улам бадраалаа. Бурханы оршихуй тэр өрөөнд илүү 
хүчтэй мэдрэгддэг” хэмээн гэрчлэлээ хуваалцсан юм. 

31-45 насны ганц бие гишүүд “Ариун Сүм” чуулганы сүнслэг хэсгийн дараа гадаа, 2022 он

31-45 насны ганц бие гишүүд “Ариун Сүм” чуулганы сүнслэг хэсгийн дараа танхимд, 2022 он

Үг хэлэхээр уригдсан удирдагч нар. Баруун гар талаас Ханьсэн 
эгч, УБ Номлолын ерөнхийлөгч Ханьсэн, Улаанбаатар Зүүн 
гадасны ерөнхийлөгч Н.Адьяаболд, түүний эхнэр П.Туул, 
Улаанбаатар Баруун Гадасны патриарх Ц.Чимэдбаатар ах.
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АВРАГЧТАЙ АДИЛ
ТОХИНУУЛАХ НЬ

Аврагч Есүс Христ хамгийн агуу хоёр зарлигийг 
өгөхдөө, “Чи өөрийн Бурхан Эзэнийг бүх зүрх, бүх 
сэтгэл, бүх оюун ухаан, бүх хүчээрээ хайрлагтун. 
Мөн чи хөршөө өөрийн адил хайрла” (Марк 12:30-
31) хэмээжээ. Бид хичээнгүйлэн тохинуулснаар 
энэхүү тушаалыг биелүүлэх боломжтой талаар 
итгэлтэй тохинуулагч гишүүд гэрчиллээ. Бид 
тохинуулахдаа Есүс Христийг төлөөлдөг мөн Түүний 
төлөөлөгчийн хувиар эргэн тойронд байгаа хүмүүсээ 
харж хандаж, өргөн дэмжиж, хүчирхэгжүүлдэг.

Туул тойргийн гишүүн Жамсранжавын 
Алтансүх ах тохинуулна гэдэг нь бусдыг Христийн 
хайраар халамжлах, тэдний төлөө ямар нэгэн 
үйлдэл хийх явдал гэж ойлгож, хэрхэн амжилттай 
тохинуулдаг туршлагаасаа хуваалцав. Тэрээр урьд 
нь Сүмийн хэд хэдэн удирдах дуудлагад үйлчилж, 
олон хүнтэй ярилцаж байсан туршлагаасаа 
хүнтэй зөв ярилцахын чухлыг ойлгожээ. 

Ж.Алтансүх ах хүнтэй ярилцах бүрдээ уг хүний 
тухай дэлгэрэнгүй мэдэж авахыг хичээн, чин 
сэтгэлээсээ анхааралтай сонсож, илэн далангүй 
ярилцдаг. Тэрээр “Сайхан ярилцаад, илүү их таньж 
мэддэг болох тусам хүн бүрд гайхалтай бурханлаг зан 
чанар байдгийг анзаарч, хүн бүр Их Эзэний хүүхэд 
гэдгийг би мэдэрдэг. Мөн тэдэнд сүнслэгээр болон 
ахуйд нь хэрхэн тусалж болохыг мэдэж авдаг” гэлээ. 

Амжилттай тогтмол тохинуулахын нууц нь 
хариуцаж авсан хүмүүсээ үнэн сэтгэлээсээ хайрлаж, 
тэдэнд санаа тавих явдал юм гэдгийг Алтансүх 
ах туршлагаасаа сурчээ. Тэрээр маш олон арга 
замаар тохинуулж болдгийг дурдаад, ихэвчлэн 
утсаар ярих, э-мэйл, чаатаар холбогдох, гэрт нь 
зочлох гэх мэтээр тохинуулдаг гэв. Мөн хариуцаж 
авсан хүмүүсийнхээ төрсөн өдрөөр болон гэр 

бүлд нь ямар нэг баярт үйл явдал тохиолдох 
зэрэгт холбогдож, баяр хүргэх нь холбоо барих 
сайхан завшаан байдаг гэж хуваалцсан юм.  

Туул тойргийн гишүүн Жагдалцэрэнгийн 
Давхарбаяр ах тохинуулахаар хариуцаж авсан 
хүмүүстэйгээ долоо хоног бүр утсаар ярьж, сүм 
дээр зохиогдож байгаа үйл ажиллагаануудад болон 
ариун ёслолд урьдаг төдийгүй ойр амьдардаг 
хүмүүсээ хувийн автомашинаараа аваад хамт 
явдаг аж. Мөн тэрээр өөрийн хариуцсан хүмүүсийг 
Аврагчид төвлөрүүлэхийн тулд, тэдэн дээр очих 
бүрдээ судруудаас болон сургаалын зарчмуудаас 
зааж, гэрчлэлээ хуваалцдаг. Мөн тохинууллын 
хамтрагчтайгаа ярилцаж, хийж гүйцэтгэх зүйлсээ 
хуваарилж авснаар өөртөө хэт их ачаалал болголгүй 
ажиллаж чаддаг байна. Тэрээр 2008-2010 онд Монгол 
Улаанбаатар номлолд үйлчилсэн ба номлолын 
туршлагууд нь тохинуулахад их тус болдог тухай ярив. 

Ж.Давхарбаяр ах шантралгүйгээр уйгагүй 
тохинуулах хэрэгтэйг онцолсон юм. “Энэ хүн уриад 
байхад сүмдээ ирсэнгүй, залгаад байхад утсаа 
авсангүй гэж битгий шантраарай. Эсвэл уулзаад 
байхад миний хүмүүс ирэхгүй байна. Би муу 
тохинуулагч юм байна гэж гутрах хэрэггүй. Тохинуулал 
нь нэг, хоёр удаагийнхаар болчихдог зүйл биш. 
Тогтмол тохинуулсны үндсэнд л тэр хүмүүсийн зүрх 
сэтгэл бага багаар бэлтгэгдэж, наашилж байдаг. Цар 
тахлаас шалтгаалан сүмээс хөндийрсөн олон хүнийг 
бид тохинууллаар л буцаан авчирч чадна” гэлээ.  

2018 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулган дээр 
Халамжийн нийгэмлэгийн ерөнхий ерөнхийлөгч 
Жийн Б.Бингам эгч Аврагч хэрхэн тохинуулж байсан 
талаар “Заримдаа бид хөршдөө үйлчлэхийн тулд ямар 
нэг агуу бөгөөд баатарлаг үйлс бүтээх хэрэгтэй гэж 

ОРОН НУТГИЙН МЭДЭЭ

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм

Туул тойргийн гишүүн Ж.Алтансүх ах, Ж.Давхарбаяр ах нар Туул тойргийн гишүүн Ч.Лхагвадорж ахынд зочилж, тохинуулж буй нь.



АМЖИЛТТАЙ НОМЛОГЧ 
БОЛОХЫН ТУЛД БЭЛТГЭХ НЬ

боддог. Гэвч үйлчлэлийн энгийн үйлдлүүд нь бусдад 
болон өөрсдөд маань хүчирхэг нөлөө үзүүлж чадна. 
Аврагч юу хийсэн бэ? ... Тэрээр инээмсэглэж, ярьж, хамт 
алхаж мөн сонсож, цаг гаргаж, урамшуулан дэмжиж 
бас зааж, хооллож, уучилж байсан” гэж хэлсэн.  

ТОХИНУУЛЛЫН АДИСЛАЛ 

Тохинууллаас ирэх адислал тоолж баршгүй олон 
гэдгийг Ж.Алтансүх ах дурдаад, “Хүн бүр дахин 
давтагдашгүй онцгой амьдралыг туулж өнгөрүүлдэг 
тул тохинуулах үедээ бид тэдгээр туршлагаас 
суралцах боломжтой. Ахмад настнуудаас гадна залуу 
үеийнхнээсээ ч гэсэн сурах зүйл их бий” гэлээ.  

Мөн тэрээр Ариун Сүнснээс ирэх амар амгалан, аз 
жаргал, тайтгарлыг мэдрэх нь хамгийн том адислал 
гэдгийг онцлоод, “Мөн, хэрэв та нар… өөрсдийн бүхий 
л өдрүүдэд хөдөлмөрлөж зөвхөн нэг бодгалийг надад 
авчрах аваас, миний Эцэгийн хаант улсад түүнтэй 
хамт та нарын баяр хөөр хичнээн агуу байх билээ” 
(С ба Г 18:15) хэмээх судрын эшлэлийг хуваалцав. 

Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон 2022 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулган 
дээр  зохистой залуу эрэгтэй, эмэгтэйчүүдийг номлолд үйлчлэхийг 
уриалж, “Ах, эгч нар аа, Есүс Христийн сайн мэдээ урьд өмнөхөөс ч илүү 
хэрэгтэй байна. Би ... Түүний сайн мэдээ бол амар амгаланд хүргэх цорын 
ганц найдвартай шийдэл гэдгийг гэрчилж байна. Түүний сайн мэдээ 
бол амар амгалангийн сайн мэдээ. Түүний сайн мэдээ бол хүмүүнийг 
айж цочирдох үед туслах цорын ганц хариулт юм. Энэ нь Их Эзэний 
шавь нартаа өгсөн ‘бүх ертөнцөөр явж, сайн мэдээг хамаг бүтээлд 
тунхаглагтун’ хэмээх удирдамжийн ач холбогдлыг онцолдог. ... 
Залуу эрэгтэйчүүд та нарыг Израилын амлагдсан цугларалт 
тохиож байгаа энэ цаг үед ирүүлэхээр нөөцлөн үлдээсэн. Та нар 
номлолд үйлчилснээрээ урьд өмнө болж байгаагүй энэ чухал үйл 
явдалд нэн чухал үүрэг гүйцэтгэнэ” хэмээн хэлсэн билээ. 

Буцаж ирсэн болон одоо үйлчилж буй 
номлогчид энэ цаг үед үйлчлэхээр сонгогдон 
нөөцлөгдсөн залууст номлолдоо хэрхэн 
бэлтгэж болох талаар ийн зөвлөж байна.

Монгол Улаанбаатар номлолд 2012-2014 онд 
үйлчилснийхээ дараа, Филиппинийн Манила дахь 
Номлогчийг бэлтгэх төвийн багшаар хоёр жил 
ажилласан Энхболдын Тулга ах “Сайн номлогч болохын 
тулд сайтар бэлтгэх хэрэгтэй. Номлолд бэлтгэл муутай 
гарснаар амжилтгүй номлогч болох магадлалтай” гэлээ. 

Тэрээр номлолд гарахаасаа өмнө номлолд бэлтгэх 
институтэд бүрэн оролцож, найзуудтайгаа хамт 
номлолд бэлтгэх өглөөний семинар зохиож, өглөө бүр 
хамтдаа ‘Миний сайн мэдээг номло’ номоос суралцдаг 
байсан нь номлолд бэлтгэхэд их тусалсан гэж ярив.

ОРОН НУТГИЙН МЭДЭЭ
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Өөрийнх нь тохинууллаас болж хүмүүс сургаалд 
хөрвөгдөж, амьдралаа өөрчилсөн тохиолдол хэр 
олон байдгийг сайн мэдэхгүй ч тэд өөрсдөд нь тусалж 
дэмжих, анхаарал тавих хүмүүс байгаа гэдгийг мэддэг 
байх нь л хангалттай том адислал гэж тэр хэлсэн юм. 
Тэрээр нэгэн гэр бүлтэй гэрт нь очиж ярилцсаар Сүмд 
авчирч, идэвхжүүлж байсан бөгөөд уг айлын өрхийн 
тэргүүн нь яваандаа бишопоор үйлчилдэг болсныг 
мэдээд, хэчнээн баярлаж байсан тухайгаа дурсав. 

Ж.Давхарбаяр ах бусдад тохинуулснаар 
дамжин ирсэн гол адислал нь өөрөө сургаалд 
хүчирхэгжсэн явдал гэж хэллээ. Тэрээр хариуцсан 
хүмүүстээ сайн үлгэр жишээ үзүүлэхийн тулд 
заадаг сургаалын зарчмуудаа ягштал дагаж 
амьдрахаар хичээж, дутагдлаа бага багаар засаж, 
биеэ илүү хянамгай авч явдаг болсон байна.  

Галбадрахын Мөнхзул эгч 2012-2014 онд Монгол 
Улаанбаатар номлолд үйлчилсэн ба номлогчидтой 
хамт гэрчээр олонтоо явдаг байсан нь номлогчдын 
заах арга барил, хүмүүстэй хэрхэн зөв харьцах 
талаар суралцахад тусалсан байна. Мөн номлолтой 
холбоотой олон зүйлийг номлогчдоос асуудаг байжээ. 

2013-2014 онд Монгол Улаанбаатар номлолд 
үйлчилсэн Дугарын Цэрэндолгор эгчид ахлагч 
Дэвид А.Бэднарын 2005 оны 10-р сарын Ерөнхий 
чуулган дээр хэлсэн “Номлолд явахаасаа өмнө 
номлогч бол. Зарим хүн номлолд гарсан ч номлогч 
болохгүй байсаар буудаг. Их Эзэнд тийм номлогчид 
хэрэггүй” гэх үгс онцгой туссан учир тэрээр номлолд 
явахаасаа өмнө номлогч болохоор хичээжээ. 
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Тэрээр “Би тойргийн номлогчоор дуудагдаад, 
хамтрагчтайгаа хамт амралтын өдөр бүр яг л 
номлогчид шиг ажилладаг байсан. Мөн номлолд 
гарахаасаа өмнө дөрвөн удаа түр хугацааны номлолд 
гарснаа тооцоолж үзэхэд бараг долоон сар бүрэн 
цагийн номлолын ажил хийсэн байсан. Энэ бүх 
туршлага миний номлолд их тус болсон” гэлээ. 

Одоо Монгол Улаанбаатар номлолд үйлчилж 
байгаа Үүртуяагийн Цээням эгч номлолд 
гарахаасаа өмнө Мормоны Номыг бие даан 
уншиж судлах, бусад судраас тогтмол судалж, 
хувийн гэрчлэлтэй болохыг чухлыг дурдлаа. 

Тэрээр “Номлолд гарахад маш олон сорилт ирдэг ч 
энэ нь бидний явах ёстой зөв зам учир Бурхан туслах 
болно. С ба Г 121:7-9-д хэлсэнчлэн, бид номлолын 
сорилтуудаа дажгүй давбал Их Эзэний амласан бүхий л 
гайхалтай адислалууд баттай ирнэ” гэж хуваалцсан юм. 

 
Удахгүй номлолд гарахаар бэлтгэж байгаа 

Ариунбаатарын Тэмүүлэн ах өглөөний семинараас 
гадна долоо хоног тутмын 18-30 насныхны институтэд 
хамрагдсанаар сургаалын тухай цэгцтэй ойлголттой 
болж байгаа тул энэ нь номлолд гараад, сургаалыг 
бусдад заахад тус болно гэж итгэж байгаагаа хуваалцав. 
Тэрээр мөн ‘Номлогчийн гарын авлага’-аас номлолын 
дүрмүүдийг судлахаас гадна өсвөр үеийнхний зуны 
чуулгануудад оролцох нь номлолд бэлтгэх бас 
нэгэн гайхалтай боломж байдаг гэж хуваалцлаа. 
А.Тэмүүлэн ах 2019 оны өсвөрийн чуулганд оролцох 
үедээ номлолд үйлчлэх нь амьдралдаа хийж болох 

хамгийн зөв зүйл гэдгийг мэдэрч, бүрэн цагийн 
номлолд үйлчлэх баттай шийдвэрээ гаргажээ. 

Э.Тулга ах номлолд гарахаар бэлтгэж байгаа 
залуусыг яагаад номлолд гарахаар шийдсэнээ 
өөрөөсөө асуухад уриаллаа. “Үеийнхэн чинь 
номлолд гарч байгаа учраас чи тэднийг дагаж, 
номлолд үйлчлэхээр шийдэж байна уу? Эсвэл 
чи үнэхээр Их Эзэнд үйлчилж, бодгалиудыг 
Бурханд авчрахын тулд номлолд гарч байгаа 
юу? Олон хүн энэ тухай эргэцүүлэн бодоогүйгээс 
болж дуулгаваргүй, амжилтгүй номлогч 
болж, номлолоосоо буусны дараа идэвхгүй 
болдог. Номлолынхоо үед, яагаад номлол хийж 
байгаагаа байнга санаж явах нь энэ ажлыг 
зүрх сэтгэлээрээ хийхэд тусалдаг” гэв. 

Монгол Улаанбаатар номлолын ерөнхийлөгч 
асан Жозэф Бэнсон ах “Номлолын дундуур 
шантармаар хэцүү үе олон гардаг ч хэрвээ 
чи бууж өгвөл ирээдүйд их сургуульд сурч 
байхдаа юм уу гэрлэлтдээ ч бас бууж өгөх 
болно. Ирээдүйд тохиох олон бэрхшээлд 
шантардаг хүн болно” гэж хэлж байсныг Э.Тулга 
ах үргэлж санаж явдаг талаараа ярьсан юм. 

Э.Тулга ах бүрэн цагийн номлолд үйлчилснээр 
хувь хүнийхээ хувьд өөрчлөгдөх, сүнслэг 
байдлаараа өсөх, олон найз нөхөд, танилтай 
болох, өөр бусад олон боломжийн үүд нээгдэх зэрэг 
олон адислал ирдгийг дурдаад; олон бодгалийг 
сургаалын гэрэлд авчирч, тэдний амьдралыг үүрд 
өөрчлөх нь хамгийн гайхалтай адислал юм гэлээ.  

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм

Ахлагч Баянбат, Ахлагч Тулга нар

Цэрэндолгор эгч, Лонжидпил эгч нар сонирхогч 

Мөнхзул эмээгийн хамт.

ОРОН НУТГИЙН МЭДЭЭ

Цэрэндолгор эгч, Мөнхзул эгч нар 
сонирхогч Амаржаргал болон баптисм 
хүртээсэн Ахлагч Ганзориг нарын хамт

Цэрэндолгор эгч, Мөнхзул эгч нар

Ахлагч Тулга, Ахлагч Ганзориг, Цэрэндолгор эгч, 

Мөнхзул эгч нар баптисм хүртэж байгаа сонирхогч 

болон баптисм хүртээж байгаа санваартан ах 

нарын хамт


