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2022 оны 7 дугаар сар

Өсвөр үеийнхний хөгжлийн хөтөлбөрийг 
амжилттай гүйцэтгэж байгаа Энхчулууны 
Нэйтэн хэрхэн өсөн дэвжиж буй туршлагаасаа 
хуваалцлаа. Тэрээр усанд сэлэх, хоол хийх, 
ногооны хүлэмж, тавиур хийх гэх мэт олон чадвар 
эзэмшихийн зэрэгцээ өдөр бүр судар унших, 
залбирах зэрэг сүнслэг дадлуудтай болжээ.

 
Шинэ Дархан салбарын гишүүн Энхчулууны 

Нэйтэн 2021 оны 1-р сараас хөгжлийн хөтөлбөрөө 
хийж эхэлсэн бөгөөд сүнслэг байдал, бие махбод, 
оюун санаа, нийгмийн гэсэн дөрвөн тал дээр өөр өөр 
зорилго тавин ажиллаж эхэлжээ. Салбарынхаа өсвөр 
үеийнхний хөгжлийн хөтөлбөрийг хийхийг урьсан үйл 
ажиллагаанд оролцсоноор уг хөтөлбөрийг хийхийн 
чухлыг ойлгон, сүнсээр өдөөгдсөнөөр ийн тууштай 
хийж эхэлжээ. Энэхүү үйл ажиллагааны үеэр “Зөвийг 
сонго” бөгж, гинж бэлэглэсэн нь бас Нэйтэнийг 
урамшуулж, хөтөлбөрөө үргэлжлүүлэх сануулга 
болсон аж. Сүнслэг байдлын хувьд тавьсан зорилгууд 
нь Мормоны Номыг уншиж дуусгах, төгс эзэмших 
судруудыг цээжлэх, өглөө бүр тогтмол залбирах, англи 

хэл дээрх Мормоны Номыг гараараа хуулж бичих байв.
 
Э.Нэйтэн зорилгуудаа амжилттай биелүүлж, 

одоогоор монгол хэл дээрх Мормоны Номыг уншиж 
дуусган, төгс эзэмших судруудыг нэг бүрчлэн 
ойлгож цээжлэхээс гадна өглөө бүр тогтмол 
залбирах хэвшилтэй болж, залбирлын талаар 
өөрийн гэсэн гэрчлэлтэй болжээ. Англи хэл дээрх 
Мормоны Номыг хуулж бичсэнээр бичгийн хэв 
нь сайжирч, олон англи үг хэллэг сурснаас гадна 
судрын мэдлэг нь ч дээшилж буйг тэр анзаарав.

 
Э.Нэйтэн бие махбодын тал дээр усанд сэлж 

сурахаар шийджээ. Тэрээр морин хуур тоглодог учир 
хуруугаа гэмтээхээс сэргийлэн, энэ спортын төрлийг 
сонгосон гэнэ. Мэргэжлийн багшаар заалгаж, сайн 
сэлдэг болсон ч үргэлжлүүлэн хичээллэсээр байгаа аж. 

Э.Нэйтэний ээж А.Оюунчимэг хэлэхдээ, “Цар тахал 
болон янз бүрийн халдварт өвчин ихсээд байгаа 
энэ үед усан сэлэлтээр хичээллэснээр хүү маань 
илүү чийрэгжиж, эрүүл саруул байгаад баяртай 
байгаа” гэв. Мөн орой бүр гэртээ 5-10 минут гар дээр 
суниаж, өдөр нь нохойгоо дагуулан алхдаг болжээ.  

 
Оюун санааны хувьд тэрээр хэд хэдэн шинэ 
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чадвар эзэмших зорилго тавин биелүүлжээ. 
Интернэтээс хоолны шинэ жор туршиж, олон хоол 
бие даан хийж сурсан байна. Мөн аавтайгаа хамт 
цэцэг, ногоо арчлах хэрэгсэл хадгалах тавиур, 
унадаг дугуй хананд өлгөх тавиур, хүнсний ногоо 
тарих хайрцагнууд хийжээ. Мөн хашаандаа 
лууван, амтат гуа, улаан лооль зэрэг нарийн ногоо 
тарих талбай засаж, байгалийн элдэв үзэгдлээс 
хамгаалах жижиг хүлэмжүүд хийж сурав. Түүний 
ээж А.Оюунчимэг “Эдгээр төслийг хэрэгжүүлснээр 
хүү минь цэвэрч нямбай болж, гэр ахуйн олон ажил 
хийх чадвартай болсон. Цаашид бие даан амьдрах 
чадварт суралцсан гэж би бодож байна” гэж хэллээ.

 

ӨСВӨР ҮЕИЙНХНИЙ ХӨГЖЛИЙН 
ХӨТӨЛБӨРИЙН АМЖИЛТ



ДУУЛГАВАРТАЙ ГИШҮҮДИЙН
ДУНДАРШГҮЙ АДИСЛАЛ

ОРОН НУТГИЙН МЭДЭЭ

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм

Нийгмийн тал дээр тэр бусдад туслахыг сонгож, 
цар тахлын хөл хориотой холбоотойгоор эхлээд ээж, 
аавдаа голчлон туслахаар зорьжээ. Гэр цэвэрлэх, зүлэг 
арчлах, машин угаах, хоол хийх, хүлэмж, тавиур хийх 
зэргээр ээж, аавынхаа өдөр тутмын ажилд тусалснаар 
тэдний талархлыг хүлээжээ. “Хүү маань гэр ахуйн 
ажилд тусалснаар гэрээрээ ажилладаг надад ажилдаа 
зарцуулах илүү их цаг гаргаж өгөн, гэр бүлийн орлогоо 
нэмэгдүүлэхэд тусалсан. Аав, ээж хоёр нь хүүгийнхээ 
тус дэмд талархаад баршгүй” гэж ээж нь хэллээ.

 
Э.Нэйтэн “Энэхүү хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр 

би хичээлдээ сайжирч, илүү хариуцлагатай, 
илүү их бие даасан хүн болж байгаагаа 
мэдэрдэг. Би тал бүрийн чадвараа хөгжүүлж 
байгаадаа бас баяртай байна” гэж хэллээ.

‘Ирээд, Намайг дага’ гарын авлагаас тогтмол 
суралцсанаар сурсан зүйлс, хүлээн авсан адислалаа 
хуваалцаж, энэхүү гарын авлагын тэнгэрлэг уг гарлыг 
болон сорилтоор дүүрэн өнөөгийн нийгэмд гэр бүлээ 
сургаалд хүчирхэг байлгахад хэрхэн тусалж байгаа 
талаар гэрчиллээ. 

Шинэ Дархан салбарын гишүүн Колягийн 
Энхчулуун ахын гэр бүл энэхүү гарын авлагаас өдөр 
бүр хамтдаа суралцсанаар гэр бүлийнх нь уур амьсгал 
эерэг болж, бие биеэ илүү сайн ойлгодог, хүндэлж, 
хайрладаг болж байгааг анзаарав. К.Энхчулуун 
ахын эхнэр Андрейн Оюунчимэг эгч Есүс Христийн 
сэргээгдсэн сайн мэдээний сургаалаас өдөр алгасалгүй 
хамтдаа суралцах нь гэр бүлээ өргөмжлөлд хүргэхийн 
тулд зайлшгүй хийх ёстой зүйл гэдгийг хувийн 
илчлэлтээр хүлээн авчээ. Тэд өдөр бүр судар судалдаг 
болсноор зарлигуудыг дагах, ариун ёслолд болон 
сүмийн бусад үйл ажиллагаанд тогтмол оролцох 
хүчтэй болж, итгэлээ илт өсөж байгааг анзаарчээ.   

Бага хүү нь “Ирээд, Намайг дага” гарын авлагаас 
тогтмол суралцаж эхэлснээс хойш семинартаа 
идэвхтэй явдаг болсон бөгөөд семинарынхаа 

ангийн дарга болж, хичээл бүрийн өмнө нээлт, 
хаалтын залбирал хэлэх, сүнслэг бодол хуваалцах 
суралцагчдыг сонгох зэргээр багшдаа тусалдаг болов. 
Мөн семинартаа саадгүй явахын тулд хичээлийн 
даалгавраа ч бас хурдан хийж дуусгахаар яардаг 
болжээ. 

Коронавирусын цар тахал дэгдсэн хүнд цаг үед үр 
хүүхдээ сэргээгдсэн сайн мэдээний нарийн бөгөөд 
шулуун зам дээр өсгөхөд туслах, бошиглогчдоор 
дамжин өгөгдсөн хамгийн оновчтой эх сурвалж 
бол энэхүү гарын авлага мөн гэж А.Оюунчимэг эгч 
гэрчиллээ. 

“Ирээд, Намайг дага” гарын авлагаас тогтмол 
суралцдаг өөр нэгэн гэр бүл бол Батмагнайн Бат-Орхон 
ах, Нямдэлэгийн Соёлмаа эгч нарын гэр бүл юм. Тэд 
2019 онд энэхүү гарын авлагыг анх хэвлэгдэн гарснаас 
хойш тасралтгүй суралцаж байгаа бөгөөд “Ирээд, 
Намайг дага” гарын авлагыг хэвлэгдэхээс өмнө гэр 
бүлээрээ өдөр бүр тогтмол цагт судраас судалж дадсан 
байсан нь уг гарын авлагаас тууштай суралцахад 
тусалжээ. 
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Б.Бат-Орхон ах “Бид аль болох өглөө эрт 
уншихыг хичээдэг. Учир нь орой бидэнд хийх ажил 
мундахгүйгээс гадна их ядарсан байдаг учир үр дүн 
муутай байдаг. Бурханы үгсийг судлахаа эн тэргүүнд 
тавьснаар Тэнгэрлэг Эцэг бидний өдөр бүрийг адисалж 
байгааг бид мэдэрдэг. Өглөө сурсан зарчмууд бүтэн 
өдрийн турш оюун санаанд минь байж, ажил үйлс 
бүтэмжтэй, амьдрал эмх цэгцтэй урагшилж байх шиг 
санагддаг” гэлээ. 

“Ирээд, Намайг дага” гарын авлагаас тогтмол 
суралцсанаар тэдний итгэл, гэрчлэл нэмэгдэж, 
мэдлэг нь тэлжээ. Өнгөрсөн жил Сургаал ба Гэрээнээс 
суралцахдаа, Есүс Христийн сайн мэдээг сэргээхийн 
тулд бошиглогч Иосеф Смит болон олон мянган 
анхдагч ямар их зовлон зүдгүүр туулсныг мэдээд, 
тэдэнд бүр их талархдаг болсон. Б.Бат-Орхон ах 
өмнө нь Сургаал ба Гэрээг дуустал уншиж байгаагүй 
ба бошиглогчдын заавраар өдөр бүр бага багаар 
судалснаар уг судар бол бошиглогчдоор дамжин 
өгөгдсөн Бурханы үнэн үгс мөн гэх бат бөх гэрчлэлтэй 
болжээ. 

Н.Соёлмаа эгч “Энэ гарын авлага маш эмх цэгцтэй 
мэдлэг олгодог. Өмнө нь бид судруудыг бүлэг бүлгээр 
нь уншдаг байхдаа тэр бүр зарчим гарган суралцаж 
чаддаггүй байсан. Харин “Ирээд, Намайг дага” гарын 
авлага сэдэв, зарчмуудыг судрын шүлгүүд, ерөнхий 
чуулганы үгс болон өөр олон нэмэлт материалтай 

хамт эмх цэгцтэйгээр бэлтгэж өгсөн нь хүүхдүүдтэйгээ 
хамт уншихад их ойлгомжтой байдаг. Мөн гэр бүлийн 
сургалт маань хамтдаа цагийг өнгөрөөх, ярилцах маш 
үр дүнтэй цаг байдаг” гэлээ.  

Хэдийгээр одоо бага байгаа ч хөвгүүд нь судар 
унших дадалтай болж, судрын энгийн зарчмуудыг 
ойлгодог болжээ. Хоёр хүү нь өөрсдөө бие даан 
зурагтай судрын түүхүүдийг уншдаг төдийгүй том 
хүү нь сургуульд орохоосоо өмнө уншиж сурсан нь 
судраас тогтмол судалсны ач гэж Н.Соёлмаа эгч боддог 
аж. Б.Бат-Орхон ах хэлэхдээ “Хүүхдүүд анхаарахгүй 
байх үед бид тэднийг хүчлэлгүй хажууд нь сонсдохуйц 
чанга уншдаг бөгөөд дараа нь асуухад тэд ямар нэг 
зүйл заавал сурсан байдаг” хэмээв. 

Н.Соёлмаа эгч энэ гарын авлага бол хожмын үеийн 
сорилтын шуурганд сүнслэг байдлаараа хүчирхэг 
хэвээр тэсэж үлдэхэд бидэнд туслах зорилгоор 
бошиглогч төлөөлөгчдөөр дамжин өгөгдсөн ба тэдэнд 
өдөр бүрийн сүнслэг тэжээл болж, гэр бүлээрээ амар 
амгалан, эв найрамдлын сүнстэй байхад тусалдаг гэсэн 
бол Б.Бат-Орхон ах энэхүү гарын авлага нь яах аргагүй 
Их Эзэнээс ирсэн илчлэлт бөгөөд Есүс Христ дэлхий 
дээр тохинуулж байхдаа шавь нараа ‘Ирээд, Намайг 
дага’ хэмээн урьсны адилаар биднийг ч бас ийн урьж 
байгааг ойлгож, өдөр бүрийнхээ удирдамжийг хүлээн 
авдаг тухайгаа гэрчлэв. 
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ЗОВЛОН БЭРХШЭЭЛ ТУЛГАРАХ БҮРД ЗОРИГТОЙ БАЙХ НЬ

Оюунбаяр эгч 2000 онд цус харвалт 
өвчний улмаас амьдралынхаа хамгийн 
хүнд хэцүү цаг мөчүүдийг туулж 
байхдаа биеийн тал хэсэг нь саажсан 
тул бүхий л амьдрал нь зогсонги 
байдалд орсон мэт санагддаг байв. Энэ 
үедээ анх сургаалын талаар сонсож, 
номлогчдоос Сүм сонирхогчдын хичээл 
авч эхэлжээ. Оюунбаяр эгч сайн мэдээг 
сонссон цагаасаа эхлэн мөн итгэл нь 
өсөх тусам бие нь сайжирч байсан 
гайхамшгийг мэдрэв. Тэрээр 2001 
онд баптисм хүртжээ. Оюунбаяр эгч 
сайн мэдээний тухай номлогчдоор 
заалгаж байхдаа эрүүл мэндийн 
байдлын улмаас сүмд явах боломжгүй, 
хүндрэлтэй байдаг байсан ч Сүмийн 
итгэлтэй олон ах, эгчийн хувийн 
унаагаараа болон таксигаар сүмд 
хүргэж өгдөг байсныг дурдан, тэдний 

үйлчлэл, үлгэр жишээ Бурханы хайрыг 
мэдрэхэд нь хамгийн их нөлөөлснийг 
дурссан юм. Түүний хувьд Бурханд 
итгэж, Түүнд найдсанаар боломжгүй 
зүйл байдаггүйг ойлгож, Сүмд нэгдэх 
нь хамгийн зөв шийдвэр гэдгийг олж 
мэджээ.

Сүхзориг ах 2009-2011 онд Монгол, 
Улаанбаатар номлолд үйлчилсэн 
бөгөөд энэ хугацаандаа хамгийн 
сайнаараа хичээж үйлчилснээр 
мөнхийн ханиа олох гайхамшигтай 
адислалаар адислагдсан гэдгээ 
хуваалцлаа. Оюунбаяр эгч, Сүхзориг 
ах хоёр 2012 онд гэрлэлтээ бүртгүүлсэн 
бөгөөд одоо УББГ-ны Жаргалант 
тойрогт харьяалагддаг.

 
Сүхзориг ах “Бидний гэрлэлтийг 

дэлхийн хүмүүс, тэр тусмаа гэр бүлүүд 
боломжгүй зүйл гэж үздэг байв. Тэд 
бидний гэрлэхийг зөвшөөрдөггүй 
байсан ч бид үргэлжлүүлэн сургаалаас 
суралцаж, Ариун Сүнсийг мэдэрсэн 
мэдрэмжиндээ итгэсээр л байсан. 
Хэдийгээр маш олон хүний хувьд энэ 
гэрлэлт боломжгүй санагдаж байсан ч  
Бурханы хувьд боломжтой байсан 
төдийгүй Тэр биднийг адисалж, бид 
гайхалтай гэр бүлийг бүтээж чадсан 
юм. Тэр байтугай эхнэрийг минь хүүхэд 
төрүүлэх боломжгүй гэж байсан ч 

Ахлагч Отгонсүрэнгийн 
Дашням 

(УБЗГ, Багануур 
салбараас Австрали, 

Сидней  номлолд  2022 
оны 7-р сарын 25-наас)

Систер Цэгмидийн 
Мөнгөнтуул 

(УББГ, Сонгино 
тойргоос Монгол, 

Улаанбаатар номлолд 
2022 оны 5-р сарын 

6-наас)

Систер Ариунболдын 
Түвшинжаргал 

(УБЗГ, Баянзүрх тойргоос 
Монгол, Улаанбаатар 
номлолд 2022 оны 3-р 

сарын 27-ноос)

Систер Сүхбаатарын 
Солонго 

(Дархан дүүрэг, Сэлэнгэ 
салбараас Монгол, 

Улаанбаатар номлолд 
2022 оны 3-р сарын 

27-нооc)

Систер Мягмарын 
Отгонцэцэг 

(УББГ, Ховд салбараас 
Монгол, Улаанбаатар 
номлолд 2022 оны 5-р 

сарын 6-наас)

Систер Үүртуяагийн 
Цээням

 
(УБЗГ, Американ дэнж 

тойргоос Монгол, 
Улаанбаатар номлолд 

2022 оны 6-р сарын 
16-наас)

ХАЙРЛА, ХУВААЛЦ, УРЬ

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм

бид хөөрхөн охиноор адислагдан, гэр 
бүлээрээ ариун сүмд мөнхөд лацдан 
холбогдсон. Энэ бүх зүйлээс бид 
Бурханд найдаж, сорилт бэрхшээл 
тулгарахад итгэлтэй, зоригтой байвал 
гайхалтай адислалуудыг хүртдэг 
гэдгийг ухаарч ойлгосон” гэж хэлэв.

Харин Оюунбаяр эгч энэ бүх хүнд 
хэцүү цаг үед санваартны зөвлөгөө, 
адислал ямар чухал байдгийг мөн 
энэ нь биднийг айдас, эргэлзээнээс 
холдуулж, тайвшруулж, зоригжуулдаг 
гэдгийг ойлгож, мэдэрсэн хэмээн 
хуваалцсан юм.

Эцэст нь Сүхзориг ах “Манай 
гэр бүлийн хувьд энэ амьдрал бол 
селестиел хаант улсад хүрэх аялал 
гэж боддог бөгөөд бид өөрсдийгөө 
илүү сайн бэлдэж, аз жаргалтай 
аялахыг хүсдэг. Бид гэр бүлдээ 
сургаалын зарчмуудыг хэрэгжүүлэхэд 
байнга анхаарч, судруудад амласан 
амлалтуудад найдан, шийдвэрийнхээ 
мөнхийн ач холбогдлыг олж харахыг 
үргэлж хичээдэг” гэлээ. Мөн тэрээр 
өнөөдөр ямар нэгэн байдлаар 
сорилт бэрхшээл, хүнд хэцүү нөхцөл 
байдалтай тулгараад байгаа ах, эгч 
нарыг Бурханд илүү их итгэл найдвар 
тавьж, зоригтой байхад уриалсан юм. 

ҮЙЛЧЛЭХЭЭР ДУУДАГДЛАА


