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2022 оны 3 дугаар сар

АЗИЙН ХОЙД БҮСИЙН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН 
ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАС

Бид Азийн Хойд бүсэд та бүхэнтэйгээ мөр зэрэгцэн 
үйлчилж байгаагаа агуу адислал хэмээн үзэж, 
хамт үйлчилж байгаадаа талархдаг. Хэрэв биднийг 
өнгөрсөн жилийн хугацаанд суралцсан нэг зүйлээ 
хуваалц гэвэл, бид бие биедээ хэрэгтэй гэдгийг 
ойлгосон гэдгээ хуваалцах байсан. Нэг нэгнийхээ 
ачааг үүрэлцэж, гашуудах тэдний хамт гашуудан, 
тайтгарал хэрэгтэй тэднийг тайтгаруулж, Бурханы 
гэрчлэгч болж зогсох (Мозая 18:8-9) хэрэгцээ 
урьд өмнө нь ийм их байсангүй. КОВИД-ын саад 
бэрхшээлийг үл харгалзан нэг нэгэндээ тохинуулсан 
та бүхний бүтээлч арга барил биднийг үнэхээр 
сүнслэгээр урамшууллаа. Түүнчлэн биднийг хамтдаа 
мацаг барьж, залбирч, “[өөрсдийн] бодгалийн аз 
жаргалын талаар ярихаар” (Моронай 6:5) цуглахын 
тулд тохиромжтой нөхцөл байдалд дахин цугларахыг 
уриалсан ахлагч Нийл Л.Андэрсэны уриалгыг дагасанд 
тань бид талархаж байна. 

Мөн манай бүсэд Их Эзэний ажил үргэлжлэн урагшилж 
буй олон арга зам байгаад бид талархаж байна. Их 
Эзэн бидэнд өсөлт хөгжлийн төлөө зовлонгуудыг 
минь ариулан адисална (2 Нифай 2:2) бас КОВИД-
ын улмаас бидний үзэж туулсан хүнд хэцүү зүйлс ч 
сайн сайхны төлөө бидэнд туршлага суулгах болно 
(Сургаал ба Гэрээ 122:7) гэж амласан. Өнгөрсөн жил 
зохион байгуулагдсан Рүүтстэк Коннэкт цугларалтад 
хамрагдсан бүсийнхнийхээ гайхалтай оролцоонд бид 
талархаж байна. Гэр бүлийн түүхийн боловсролыг 
зөвхөн Солт Лэйк Ситид болж буй чуулган дээр бус, 
харин дэлхий даяар зохион байгуулах байдлаар 
түгээн дэлгэрүүлэх нь гайхалтай адислал байлаа. Гэр 
бүлийн түүхийн хүчин чармайлтад гарч буй ахиц 
дэвшил, хүүхдүүдийнх нь зүрх сэтгэлийг эцэг эх рүү 
нь, эцэг эхийнх нь зүрх сэтгэлийг хүүхдүүд рүү нь 
эргүүлэхэд гарч буй үр дүнг харахад таатай байлаа. 
Бид сүмийн байруудаас хол амьдардаг, Бурханы 
сайн үгээр тэжээгдэх ёстой өсвөр үеийнхэнд онлайн 
семинарын анги хэрхэн тусалж чадах талаар маш 
их зүйлийг мэдэж авлаа. Манай номлогчид сайн 

мэдээг олон нийтийн сүлжээгээр хуваалцаж сурах 
тал дээр гайхалтай ахиц гаргалаа. Маш олон гишүүн 
маань Ирээд, Намайг дага гарын авлагыг бэрхшээлээ 
даван туулах сүнслэг арга зам болгон ашиглаж 
эхлэн, гэр орон бол бидний сүсэг бишрэлийн төв 
юм гэсэн ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсоны захиасын 
чухлыг гүн гүнзгий мэдэрлээ. Бид суралцсан зүйлс, 
авсан сургамжаа бүгдийг нь жагсаах боломжгүй 
ч гэрээнийхээ дагуу амьдарч, бусдын амьдралыг 
адислах итгэлээр жигүүрлэсэн та бүхний бүтээлч 
үйлдэлд талархаж буйгаа илэрхийлж байна.   

Саяхан ахлагч Нийл Л.Андэрсэн биднийг “Хүмүүс та 
нарын сайн үйлсийг хараад, тэнгэр дэх Эцэгийг чинь 
алдаршуулахын тулд та нарын гэрэл тэдний өмнө 
тийнхүү гэрэлтэг” (Матай 5:16) гэх Аврагчийн хүслийг 
дагахад уриалсан. Ирж буй шинэ ондоо бид Аврагчид 
болон Түүний цагаатгагч золиост талархах талархлаа 
баяр баясгалантайгаар хуваалцахын сацуу Бурханыг 
болон хөршөө хайрла гэсэн агуу хоёр тушаалыг дагаж 
амьдарснаар өөрсдийгөө Есүс Христийн дагалдагч 
гэдгийг бусдад таниулах арга замуудыг таньж мэдэх 
болно гэж найдаж байна (Матай 22:27-39). Аврагчаас, 
Түүний сайн мэдээ, Түүний Сүмээс мэдэрдэг өөрсдийн 
баяр баясгаланг хуваалцах энгийн, даруу маш 
олон арга зам бий. Өөрсдийн “дэнлүүг савны доор 
тавьж” (Матай 5:15) нуулгүй, харин найз нөхөд, хамт 
олонтойгоо сэргээгдсэн сайн мэдээний гэрлийг 
хуваалцах арга замуудыг залбиран байж эрж хайхын 
төлөө залбирцгаая. Христийн гэрлийг мөн Түүнд итгэх 
итгэлээ хуваалцах бидний өчүүхэн бөгөөд энгийн 
хүчин чармайлт агуу зүйлсийг улиран тохиолгох 
болно.        

Бид 2022 он ариун сүмүүд маань дахин бүрэн 
нээгдэхийг харах жил байгаасай хэмээн найдаж 
байна. Солонгосын Сөүл ариун сүм 2Б зэрэглэл рүү 
шилжиж, нас барагсдын төлөөх баптисмын ёслолыг 
гүйцэтгэхээр үүд хаалгаа нээлээ. Японы Саппоро, 
Фукуока ариун сүм 3-р зэрэглэл рүү шилжин, нас 
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Азийн Хойд бүсийн хүндэт ах, эгч нар аа,

Зургийн тайлбар: 
Азийн хойд бүсийн нэгдүгээр зөвлөх, ахлагч Жэймс Р. 
Расбанд эхнэр Мэри Расбанд эгчийн хамт

Зургийн тайлбар: 
Азийн хойд бүсийн ерөнхийлөгч, ахлагч Такаши Вада 
эхнэр Наоми Үэно Вада эгчийн хамт

Зургийн тайлбар: 
Азийн хойд бүсийн хоёрдугаар зөвлөх, ахлагч Жон 
А.Маккюн эхнэр Дэббра Кингсбэри Маккюн эгчийн хамт



Зургийн тайлбар: 
Арван хоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Улиссэс 
Соарэс эхнэр Соарэс эгчийн хамт

барагсдын төлөөх бүхий л ёслолыг хуваарийн дагуу 
гүйцэтгэж байна. Саппоро ариун сүм Токио ариун 
сүмийн дүүргээс очих гишүүдэд зориулан хуваарийн 
дагуу үүд хаалгаа нээж байгаа нь бас нэгэн таатай 
мэдээ билээ. Бид баригдаж дууссан Гуамын Юиго, 
Японы Токио ариун сүмүүдийг энэ жил онцгойлон 
адислагдана гэж өөдрөгөөр хүлээж байгаа. КОВИД-19 
бидэнд ариун сүмүүд маань хэчнээн их хэрэгтэйг 
ойлгууллаа. Япон, Солонгос дахь бидний нэг хэсэг нас 
барагсдын төлөөх ёслолуудыг гүйцэтгэх боломжгүйдээ 
харамсаж байхад, бидний зүрх сэтгэл ариун сүм 
байхгүй мөн КОВИД-ын үеэр ариун сүмд зочлох 
боломжгүй Монголын гишүүддээ сэтгэл зовниж байв. 
Манай итгэлтэй, зоригтой монгол номлогчид хувийн 
хишгийнхээ адислал, хүчийг хүлээж авалгүй үйлчилж 
байгаа бөгөөд зарим нь номлогчийн үйлчлэлээ 
дуусгасан байна.    

Бид энэ залуу номлогчдыг төдийгүй бүсийнхээ бүх 
гишүүнийг ариун сүмийн ариун нандин ёслолуудаас 
ирэх адислалыг хүлээн аваасай хэмээн чин сэтгэлээсээ 
хүсэж байна. 2021 оны 10-р сарын Ерөнхий чуулган 
дээр ерөнхийлөгч Нэлсоны сануулан хэлсэнчлэн, 
ариун сүм бол бидний сүнслэг суурь билээ.

Биднийг итгэл, сүнслэг хүч чадлаа бэхжүүлэхэд ариун 
сүм голлох байр суурьтай байдгийн учир нь ариун 
сүмийн амин зүрх бол Аврагч, Түүний сургаал юм. Сүнс 
болон удирдамжаар дамжуулан ариун сүмд заагддаг 
бүх зүйл Есүс Христийн талаарх бидний ойлголтыг 
нэмэгдүүлдэг. Түүний амин чухал ёслолууд ариун 
санваарын гэрээнүүдээр дамжуулан биднийг Түүнтэй 
холбодог. Улмаар биднийг гэрээгээ сахих үед Тэрээр 

Өөрийн эдгээгч, хүчирхэгжүүлэгч хүчийг бидэнд 
хүртээдэг. Ай, ирэх өдрүүдэд Түүний хүч бидэнд ямар 
их хэрэгтэй гээч....  Таны амьдралд ямар нэгэн үймээн 
самуун гарах бүрд сүнслэг байдлын хувьд хамгийн 
аюулгүй газар бол ариун сүмийн гэрээнүүд дотроо 
амьдрах явдал юм!

Бид энэ бүсийн хүн бүрийг энэхүү эдгээгч, бэхжүүлэгч 
хүчийг хүлээн аваасай хэмээн чин зүрхнээсээ хүсэж 
байна. Бид ариун сүмд үйлчилж, шүтэн бишрэхийн 
тулд хичээл зүтгэл гаргах үедээ “Чамд хэрэгтэйг 
мэдэх Өөрийн гайхамшгуудыг Их Эзэн авчрах болно” 
гэж хэлсэн ерөнхийлөгч Нэлсоны амлалтад итгэдэг 
(Рассэлл М.Нэлсон, “Үлгэр жишээч хожмын үеийн 
гэгээнтэн болох нь,” 2018 оны 10-р сар). 

Бид бошиглогч, үзмэрч, илчлэгчдээр удирдуулж 
байгаадаа талархаж байна. КОВИД-ын үеэр ч сайн 
мэдээний дагуу итгэлтэйгээр амьдарч, бие биедээ 
тохинуулан, гэрээгээ сахих талаарх та бүхний олсон 
олон гайхалтай арга замд бид талархаж байна. Цаашид 
бэрхшээл тохиолдсоор байх ч бид “Таны хувийн 
асуудлууд Эверест уул шиг том байсан ч итгэлээр тань 
дамжуулан Есүс Христ амьдрал дахь уулсаа нүүлгэх 
чадварыг тань хүчирхэгжүүлнэ” гэсэн ерөнхийлөгч 
Нэлсоны зөвлөгөөнд бүрэн итгэдэг (Ерөнхийлөгч 
Рассэлл М.Нэлсон, “Христ амилсан бөгөөд Түүнд итгэх 
итгэлээр уулсыг нүүлгэж чадна,” 2021 оны 4-р сар). 
Христ амьд бөгөөд бид хайраар дүүрэн Тэнгэрлэг 
Эцэгийн охид хөвгүүд тул Аврагчийн цагаатгагч 
золиосоор дамжуулан бүх зүйл бидэнд боломжтой 
хэмээн бид өөрсдийн даруухан гэрчлэлийг хуваалцаж, 
энэхүү захиасаа төгсгөж байна. 
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Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм

ROOTSTECH ГЭЖ ЮУ ВЭ?
RootsTech (Рүтстек) нь дэлхийн хамгийн том гэр бүлийн 
түүхийн хурал, жилийн туршид суралцах платформ 
юм. Бид уг платформ дээр гэр бүлийн түүхээ тэмдэглэх 
хүсэлтэй сая сая хүнийг хүлээн авч байна. RootsTech нь 
мянга мянган анги, урам зоригтой илтгэгч, утга учиртай 
үйл ажиллагаа, баяр баясгалантай хүн төрөлхтний гэр 
бүлийг нэгтгэж байна. Бидний үйл ажиллагаа 100% 
цахим хэлбэрээр 100% үнэгүй хүргэж байгаагаараа 
онцлоготой. Та манай https://www.familysearch.org/
rootstech/next/home холбоосоор орж бүртгүүлэн, өөрт 
хэрэгтэй мэдээллийг авах бүрэн боломжтой. Гэр бүлийн 
түүхээ хийх урам зориг өгөх олон шинэ санааг энэ 
хуудаснаас олж аваарай. 

Рүтстек (RootsTech) чуулганы 2022 оны 3-р сарын 
5-ны бямба гаргийн хуралдаан дээр Арван хоёр
Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Улиссэс Соарэс,
түүний эхнэр Розана нар үг хэлэх болно. Ахлагч
Соарэс гишүүдийг Чуулганд оролцохыг урихдаа “Гэр
бүлийн түүх бол алс холын өнгөрсөн түүх биш юм. Та
өөрийнхөө сүүлийн үеийн туршлага, түүхүүдийг эсвэл
яг одоо өрнөж буй үйл явдлыг харж болно. Та өөрийн

гэсэн уламжлалыг тогтоож болно. Өнгөрснийг одоотой 
хослуулах нь таныг бусдаас онцгой болгоно" хэмээв,
Ахлагч Соарэс, Соарэс эгч хоёрын захиасын нэг хэсэг нь 
тэдний төрсөн нутаг Бразилаас ирэх болно. Тэд хоёулаа 
Сан Паулу хотод төрсөн бөгөөд хамтдаа гэр бүлийнхээ 
туршлагаас хуваалцах болно.
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Зургийн тайлбар: 
Лхагважавын Баярцогт

Зургийн тайлбар: 
Баатарын Оюунчимэг 

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн бошиглогч, төлөөлөгчид, Сүмийн эрх мэдэлтнүүд жил 
тутмын 4, 10-р сард болдог Ерөнхий чуулган дээр Бурханы үг, захиасыг гишүүддээ хандан хэлдэг. Гишүүд 
тэрхүү үгсийг анхааралтай сонсож, захиасыг хувь хувьдаа хүлээн авахад бэлэн байхын тулд Ерөнхий чуулганд 
бэлтгэлтэй оролцох нь маш чухал. Гэгээнтэн ах, эгч нар хувиараа төдийгүй гэр бүлээрээ Ерөнхий чуулганд хэрхэн 
бэлтгэдэг талаараа хуваалцсантай танилцана уу. 
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Лхагважавын Баярцогт
Миний дуртай судруудын нэг болох 3 Нифай 17:1–3-т Аврагч нифайчуудад тохинуулах 
үедээ, заасан бүх зүйлийг нь тэд ойлгож чадахгүй гэдгийг мэдээд, маргаашийн 
тохинуулалд бэлтгэхийн тулд гэртээ харьж, хэлсэн үгсийг нь эргэцүүл хэмээсэн байдаг. 
Энэхүү судрын эшлэлийг би өнөөгийн Ерөнхий чуулганд бэлтгэхтэй зүйрлэн ойлгодог 
бөгөөд өнгөрсөн чуулганыг эргэцүүлэн, ирэх чуулганд оюун санаагаа бэлтгэхийг 
хичээдэг. Заалгаж байгаа, зааж байгаа хоёр хүн хоёул сүнслэг байдлаа сайтар бэлтгэж 
байж амжилттай суралцах тул би өөрт байгаа асуултууд, гаргах шаардлагатай том 
шийдвэрүүд зэрэг Тэнгэрлэг Эцэгийн удирдамж хэрэгтэй байгаа зүйлсээ урьдчилан 
бичээд, сонсож байх үедээ хариултуудаа авахыг хичээдэг. Маш олон асуултынхаа 
хариуг Ерөнхий чуулганаас авч байсан гэрчлэл надад бий. Хэрэв бид бэлтгэлгүй бол 
Аврагч бидэн дээр ирж заасан ч нифайчууд шиг ойлгож чадахгүй байх болно.

Баатарын Оюунчимэг 
Ерөнхий чуулганд чуулганы өмнөх өдөр бэлтгэх бус, харин сүүлчийн чуулганы 
дараагаас бэлтгэж эхэлдэг гэж би боддог. Тиймээс би Gospel Library гар утасны 
aппликэйшн ашиглаж, өнгөрсөн Ерөнхий чуулгануудаас дэс дараатай суралцдаг. Би 
Gospel Library апп дээр “Сургалтын хэрэгсэл” цэснээс судлах төлөвлөгөө гаргаж, эхлэх, 
дуусах хугацааг болон өдрийн аль цагт суралцахаа сонгож, сэрүүлэг тавьдаг. Тиймээс 
би өдөр бүр тогтмол суралцаж чаддаг. Энэхүү сургалтын төлөвлөгөө маань надад 
сүнслэг байдлаараа өсөх, Сүнсийг сонсох чадвараа дээшлүүлэхэд тусалдаг төдийгүй 
ирэх Ерөнхий чуулганаас өөрт хэрэгтэй илчлэлтүүдийг хүлээн авахад бэлтгэдэг гэж 
би боддог.

ЕРӨНХИЙ ЧУУЛГАНД 
ХЭРХЭН БЭЛТГЭХ ВЭ?

СҮНСЛЭГ БАЙДЛЫН ХУВЬД ХУВИАРАА ХЭРХЭН БЭЛТГЭХ ВЭ?



ОРОН НУТГИЙН МЭДЭЭ

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм

ЕРӨНХИЙ ЧУУЛГАНЫ ҮЕЭР ХҮҮХДҮҮДЭЭ ХЭРХЭН 
БҮТЭЭЛЧЭЭР СААТУУЛАХ ВЭ?

Зургийн тайлбар: 
Цэндийн Наранчимэг

Зургийн тайлбар: 
Дашжавын Оюун 

Цэндийн Наранчимэг
Хамгийн эхлээд хүүхдүүдээ Ерөнхий чуулганыг догдлон хүлээдэг болгох нь чухал. 
Сарын өмнөөс эхлээд л чуулган болоход төдөн хоног үлдлээ хэмээн хуанли дээр 
тэмдэглэж, хүүхдүүдтэйгээ хамт тоолж эхэлдэг. Ингэж хүүхдүүдийн оюун санааг бэлтгэх 
нь чуулганы өглөө босоод л “За, суу, чуулган үз” гэж хэлэхээс илүү үр дүнтэй байдаг. 
Хүүхдүүдээ бага байхад нь чихрийн цаас цуглуулж, хайчилбар хийлгэн наалгадаг 
байсан. Харин одоо тэд маань том болж, чуулганыг ойлгодог болсон учир хамтдаа 
анхааралтай сууж, тэмдэглэл хөтөлж сурч байна. Аав, ээжүүд өөрсдөө чуулганы 
үгсийг анхааралтай сонсдог, тэмдэглэл хөтөлдөг байвал хүүхдүүдэд ‘Энэ бол онцгой 
цаг, бид анхаарах ёстой’ гэсэн ойлголтыг өгч байдаг. Мөн бид чуулганы өмнөх өдөр 
нь завсарлагааны үеэр идэх зууш, бялуу зэргийг хамтдаа бэлтгэдэг. Чуулганы үеэр 
өдөр бүр идээд байдаггүй онцгой зууш бэлтгэх нь бас хүүхдүүдэд Ерөнхий чуулган бол 
чухал зүйл гэдгийг ойлгуулдаг гэж би боддог.

Дашжавын Оюун 
Бид Ерөнхий чуулганд болон долоо хоног бүрийн ариун ёслолд оролцохдоо хүүхдүүддээ 
зурагтай ном, чимээ гаргадаггүй тоглоом, харандаа, цаас гэх мэт анхаарлыг нь татах 
зүйлсийг хангалттай бэлтгэж өгдөг. Бид сүм дээр хүндэтгэлтэй байх ёстойг сануулдаг 
гурван дүрэмтэй. Ярих хэрэг гарвал шивнэх, шаардлагагүй бол суудлаас босохгүй байх, 
залбирах, дуулах үед хамтдаа оролцох гэсэн дүрэмтэй. Тэр дүрмээ сүм рүү очихоос өмнө 
заавал сануулдаг. Эцэг эхийн бэлтгэл хүүхдүүдийг цуглаануудад хүндэтгэл бишрэлтэй 
оролцоход их нөлөөлдөг гэдгийг нөхөр бид хоёр туршлагаасаа мэднэ.

Зургийн тайлбар: 
Цэрэнжавын Ариунчимэг 

Зургийн тайлбар: 
Дугарын Цэрэндолгор

Цэрэнжавын Ариунчимэг 
Би хүүгээсээ чуулганд үг хэлэх хүмүүсийг зурж, таалагдсан нэг эшлэлээ доор нь бичээрэй 
гэж хүсдэг. Чуулган эхлэхээс өмнө усан будаг, бийр, харандаа, цаас гээд зурахад 
шаардлагатай бүх зүйлийг нь хангалттай бэлтгэдэг. Чуулган дуусахад үг хэлэгчдийн 
хөрөг зураг, эшлэл бүхий уран зургийн үзэсгэлэн бэлэн болж, бүтээлийг нь хадгалдаг. 
Мөн “Ямар сайхан зураа вэ!” гэх мэтээр магтаж, хичээл зүтгэлийг нь үнэлж урамшуулдаг.

Дугарын Цэрэндолгор
Ерөнхий чуулган бүрийн өмнө бид Сүмээс бэлтгэн гаргадаг хүүхдүүдэд зориулсан 
Ерөнхий чуулганы номыг Сүмийн вэбсайтаас татан аваад, хэвлэж бэлтгэдэг. Хүүхдүүд 
үг хэлэгчдийг сонсонгоо тэмдэглэл хөтөлж, зурж, будаж, өөрсдийн гэсэн номыг бүтээх 
боломжтой. Мөн Гүүгл дээр Ерөнхий чуулганы бингоны маш олон хувилбар бий. 
Тэдгээрээс өөрт таалагдсанаа татан авч, хэвлэж бэлтгэдэг. Хүүхдүүд Ерөнхий чуулганыг 
сонсох зуураа дурдагдсан үгс дээр жижиг чихэр юм уу тоглоом тавьж тэмдэглэнэ. Мөн 
бинготой төстэйгөөр, хүүхдүүдээ урьдчилан сонгосон үгсийг сонсоход урьж, төгсгөлд 
нь шагнадаг. Эхлээд Ерөнхий чуулган дээр дурдагдах магадлалтай залбирал, гэр бүл, 
судар, бошиглогч, итгэл, ариун сүм гэх мэт үг хэллэг, нэр зэргийг бэлтгэнэ. Хүүхдүүддээ 
тэмдэглэлийн дэвтэр, эсвэл цаас өгч, сонгосон үгсийг хэлэгдэх тоолонд бичихийг хүснэ. 
Чуулган завсарлах үед тэд миний бэлтгэсэн ‘Ерөнхий чуулганы дэлгүүр’-ээс амттан, 
зууш, тоглоом зэргийг бичсэн үгсээрээ худалдаж авна. Хүүхдүүдийн наснаас хамаарч, 
тоглоомыг хүндрүүлж болно. Жишээ нь, том хүүхдүүдийг ганц үг биш, онцгой санагдсан 
эшлэлээ бичихэд урьж болох юм.  



ОРОН НУТГИЙН МЭДЭЭ

2022 оны 3 дугаар сар

Зургийн тайлбар: 
Баасанбатын Аззаяа

Баасанбатын Аззаяа
“Хүүхдүүдийнхээ сонирхлыг татах зүйлсээр дүүрэн цүнх бэлддэг. Тэд цүнхээ зөвхөн 
Ерөнхий чуулганы үеэр эсвэл ариун ёслол дээр хэрэглэчхээд, буцааж далд хийдэг 
учраас цүнхэн доторх зүйлсээсээ уйддаггүй төдийгүй чуулган болохыг хүлээж, түүгээрээ 
тоглох дуртай байдаг. Сонирхлыг нь бууруулахгүйн тулд тоглоом, хэрэгслүүдийг нь үе 
үе сольдог. Цүнхэндээ баримлын шавар, баримлын шавраар бүтээл хийхэд хэрэглэх 
том товч, зайрмагны иш гэх мэт зүйлс, зургийн дэвтэр, өнгийн болон тосон харандаа, 
наадаг зураг, чимээ гаргадаггүй ном, дуртай өөр тоглоом, амны зугаа гаргах хөнгөн 
зууш зэргийг бэлтгэж хийдэг. 

Ерөнхий чуулганы
БИНГО



АРИУН СҮМ БА МӨНХИЙН ГЭР БҮЛ

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм

ӨСВӨР ҮЕИЙНХНИЙ БАТ БӨХ 
БАЙДЛЫН ТӨЛӨӨ

Есүс Христийн Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн Сүмийн 12-18 насны 
хүүхдүүдэд зориулсан “Өсвөр 
Үеийнхний Бат Бөх Байдлын Төлөө” 
чуулган КОВИД-19 цар тахлын 
улмаас хоёр жил завсарласны дараа 
буюу 2022 оны 6-р сарын 27-оос 7-р 
сарын 2-ны өдрүүдэд Олон Улсын 
Хүүхдийн “Найрамдал” цогцолборт 
болно. Энэхүү Чуулганы 
зохион байгуулагч хосоор 
үйлчлэхээр Алтансүхийн Мөнх-

Од, Амаржаргалын Баярсайхан 
нар дуудагджээ. Чуулганд 
“Залуучуудын бат бөх байдлын 
төлөө” товхимлын жишгүүдийг 
дагадаг өсвөр үеийнхнийг сонгон 
оролцуулах аж. А.Баярсайхан 
“Би энэ жилийн чуулганыг 
зохион байгуулах болсондоо их 
баяртай байна. Чуулганд оролцох 
өсвөр үеийнхнийг өөрсдийг нь 
хязгааргүй их хайрладаг Бурханы 
хүүхдүүд гэдгээ ойлгож, Түүнд 
итгэж найдаж сураасай, гэрчлэлээ 
хүчирхэгжүүлээсэй хэмээн хүсэж 
байна” гэж хэлэв. А.Мөнх-Од 
хэлэхдээ, “‘Тэнгэрлэг Эцэг маань 
Өөрийн хамгийн нэр төртэй 
суутнуудаас олныг буюу хамгийн 
шилдэг багаа энэхүү сүүлчийн үед 
зориулан бэлтгэсэн. Тэдгээр нэр 
төртэй суутан, шилдэг тоглогч, 
баатрууд бол та нар!’ хэмээн 
бошиглогч Рассэлл М.Нэлсон өсвөр 
үеийнхэнд хандан хэлсэн бөгөөд 
өсвөр үеийнхэн бол манай Сүмийн 
залгамж халаа, ирээдүй төдийгүй 
дэлхийн хаана ч явсан гэрэл болж 
манлайлах онцгой үеийнхэн 
гэдгийг удирдагчид маань байнга 

онцлон хэлдэг. Энэ Чуулган асар 
хурдацтай өөрчлөгдөж байгаа 
энэ орчин цагт өсвөр үеийнхнийг 
сүнслэг байдал, сэтгэл санаа, 
бие бялдар, нийгмийн талаас нь 
хүчирхэгжүүлэх боломж, дэмжлэг 
болох учраас чуулганд үйлчлэх нь 
бидний хувьд нэр төрийн хэрэг, 
үйлчлэх боломж, буянтай ажил 
гэж би харж байна. Хэдийгээр цар 
тахал дэлхийг хамарч, ирээдүйд юу 
болохыг сайн мэдэхгүй байгаа ч 
гэлээ бид Бурханд итгэл найдвараа 
тавьж, энэ чуулганыг амжилттай 
зохион байгуулахын тулд чадах 
бүхнээ хийхийг хичээж байна” 
гэсэн.
2019 онд зохион байгуулагдсан 
“Өсвөр Үеийнхний Бат Бөх Байдлын 
Төлөө” чуулганыг эргэн дурсахад 
“Өсвөр Үеийнхний Бат Бөх Байдлын 
Төлөө” чуулган 2019 онд Олон 
Улсын Хүүхдийн “Найрамдал” 
цогцолборт зохион байгуулагдаж, 
Энхтайваны Мишээл, Санатхааны 
Анартас нар зохион байгуулагч 
хосоор үйлчилжээ. С.Анартас эгч 
уг чуулганы тухай дурсан ярихдаа, 
“Энэ чуулган маш олон хүүхэд 

Зургийн тайлбар: Чуулганы зохицуулагч А.Мөнх-Од 
эхнэр А.Баярсайхан, хүүхдүүдийн хамт 



Уг чуулганд оролцож байх үедээ 
номлолд үйлчлэх шийдвэрээ 
гаргасан Уранбилэгийн Маргад 
“Энэ чуулган миний оролцох 
хамгийн сүүлийн өсвөр үеийнхний 
чуулган байсан учир их онцгой 
байв. Би номлолд явахыг багаасаа 
мөрөөддөг байсан ч төлөвлөгөөгөө 
гаргаагүй байсан юм. Чуулганы 
үеэр Монгол, Улаанбаатар 
номлолын ерөнхийлөгч Ханьсэн 
‘Номлолд бэлтгэхээр дуудаж 
байна’ гэсэн захиаг хүүхэд нэг 
бүрийн нэрийг бичсэн номлогчийн 
нэрийн тэмдэгтэй хамт бэлдсэн 
байсныг бидэнд гардуулж өгсөн 
нь үнэхээр гайхалтай санагдсан. 
Тэр нэрийн тэмдгийг хараад, би 
номлолд заавал гарна гэсэн маш 
хүчтэй Сүнсний мэдрэмжийг авч, 
өөрийн эрхгүй уйлж билээ. Тэр 
үеэс хойш номлолдоо бэлтгэж 
эхлэн, одоо номлолын хариугаа 
хүлээж байна. Би гэрээнд төрсөн 
болохоор Сүмд явах хүсэлтэй 
эсэхээсээ үл шалтгаалан багаасаа л 
гэр бүлийнхэнтэйгээ явдаг байсан. 
Харин энэ чуулган дээр байхдаа би 
зөв газраа зөв цагтаа байна гэсэн 
хүчтэй гэрчлэлийг олж авсан” гэв. 

Уг чуулганаас шинэ гэрчлэлтэй 
болж, бэлтгэлтэй байхын чухлыг 
ойлгосон Адьяаболдын Итгэл 
“Чуулганы үеэр бидэнд судар 
судлах цаг гаргаж өгдөг байсан. 
Алма 5:26 надад гэрчлэлээ өсгөж, 
амьдралынхаа хэв маягийг 
өөрчлөхөд тус болсон. Уг сударт 
“… хэрэв та нар зүрх сэтгэлийн 
өөрчлөлтийг эдэлсэн бол, мөн 
хэрэв та нар гэтэлгэх хайрын дууг 
дуулмаар санагдсан бол, би асууя, 
та нар одоо тийн мэдэрч чадна 
уу” гэсэн байдаг. Үүнээс хойш 
би энэ асуултыг өөртөө үргэлж 
тавьдаг болж, надад мөнхийн аз 
жаргал авчрахгүй зарим дэмий 
зүйл хийдэг байснаа ухаарч, ийм 
зүйлүүдийг хийхээ больсон. Мөн 
миний аливаа зүйлийг харах 
өнцөг өөрчлөгдсөн. Чуулган 
дээр бүлгээрээ судар судлах үед 
ялангуяа зөвхөн нэг судрын 
шүлгээс гэхэд л хүн бүр өөр өөр 
зүйлийг сурч, сурсан зүйлээ 
бусадтайгаа хуваалцдаг байсан 
нь олуулаа суралцах ямар их үр 
дүнтэй байдгийг харуулж байсан. 
Чуулганы үеэр би Ариун Сүнсийг 
их мэдэрч байсан ч тухайн үед 
тэмдэглэл хөтлөөгүйдээ мөн 
тарааж өгсөн гарын авлагуудыг нь 
сайн ашиглаж чадаагүйдээ одоо 
харамсдаг. Тиймээс ирэх чуулганд 
илүү бэлтгэлтэй, олон асуулттай, 
идэвхтэй оролцоно гэж бодож 
байгаа” гэж хуваалцав. 

“Өсвөр Үеийнхний Бат Бөх 
Байдлын Чуулган” хүүхдүүдэд 
сүнслэг байдлаараа өсөж 
хөгжихөөс гадна ижил жишигтэй 
найз нөхөдтэй болоход тусалдаг 
гэдгийг уг чуулганд оролцсон 
Одгэрэлийн Мишээл гэрчиллээ. 
Тэрээр “Энэ чуулганд өөр өөр 
тойргийн хүүхдүүдийг нэгтгэж 
байгаад, бүлгүүдэд хуваарилсан 
нь бидэнд олон шинэ найзтай 
болох боломжийг олгосон. 
Ангидаа төдийгүй сургууль дээрээ 
би ганцаараа Сүмийн гишүүн 
болохоор заримдаа их ганцаарддаг. 
Харин чуулганы үеэр Сүмийн 
олон гишүүнээр хүрээлүүлж, нэг 
жишигтэй хүүхдүүдтэй хамт байсан 
тул би огт ганцаардаагүй. Бас 
итгэл, гэрчлэлээ хуваалцах боломж 
их гарсан. Уг чуулганы уриа болох 
Иохан 14:15 дээр байдаг “Та нар 
Намайг хайрладаг бол тушаалуудыг 
минь сахь” хэмээх шүлэг миний 
амьдралын уриа болсон. Тэнгэрлэг 
Эцэг намайг хайрладгийг би мэддэг. 
Би бас Түүнийг хайрладаг гэдгээ 
мэдүүлэхийн тулд зарлиг бүрийг 
нь хичээнгүй дагах ёстой гэдгийг 
сурсан. Энэ нь надад өдөр бүр хэрэг 
болдог” гэж хуваалцлаа. 

Зургийн тайлбар: Зүүн талаас Уранбилэгийн Маргад

Зургийн тайлбар:  Адьяаболдын Итгэл Зургийн тайлбар:  Одгэрэлийн Мишээл

2022 оны 3 дугаар сар

оролцсон, их нүсэр арга хэмжээ 
болж байсан. Чуулганы дараа 
хүүхдүүд сүнслэг байдлаараа 
хэрхэн өссөн тухайгаа хуваалцаж 
байсан нь уг чуулган ямархуу үр 
дүнтэй болсныг илтгэн харуулсан 
гэж би боддог. Түүнчлэн нэлээд 
олон өсвөр үеийн хүүхэд уг 
чуулган дээр байхдаа номлолд 
гарах шийдвэрээ гаргасан” гэж 
хуваалцлаа. 



Монгол, Улаанбаатар номлолд 
үйлчилж буй Систер Дашдоржийн 
Есүй “Өсвөр Үеийнхний Бат Бөх 
Байдлын Төлөө” Чуулганд оролцсон 
тухайгаа “Номлолын ажлаар 
айлуудад очихдоо 2019 онд Чуулган 
дээр танилцсан олон найзтайгаа 
тааралдаж, олонтой нь мөн хамт 
нэг номлолд үйлчилж байгаа нь 
үнэхээр гайхамшиг. Би багаасаа 
сүмд явсан ч эмэгтэй хүний хувьд 
сонголттой учраас номлолд явна 
гэж боддоггүй байлаа. Гэхдээ 
Чуулган дээр мэдэрсэн тэр маш 
хүчтэй Ариун Сүнсний өдөөлтийг 
огт мартдаггүй юм. "Би л хийх ёстой 
юм байна. Би заавал хийх хэрэгтэй" 
гэх байж суухын аргагүй хүчтэй 
мэдрэмж төрсөн. Одоо бодоход 
Чуулган яг номлол шиг байсан 
байна. Долоо хоногийн турш 
өдөр болгон 24 цаг Ариун Сүнсээр 
дүүрэн байх боломжтой, тухайн үед 
миний амьдралдаа очиж байсан 
хамгийн сүнслэг газруудын нэг 
байсан. Гайхалтай эрч хүч, сүнсээр 
хөтлөгдөөд гэртээ харихад буцаад 

Чуулганы зохицуулагч Э.Мишээл 
дараа дараагийн чуулганд 
оролцохыг хүсэж байгаа өсвөр 
үеийнхнийг өглөөний семинартаа 
идэвхтэй оролцож, асуумаар, 
мэдмээр байгаа зүйлээ бэлдэж, 
сүнслэг байдлаараа сайтар 
бэлтгэн, оролцоход уриалав. 
Тэрээр “Бэлтгэлтэй оролцсон 
хүүхдүүдийн гэрчлэл өсөж, 
үнэхээр өөр түвшинд хүрдгийг бид 
анзаарсан. Өсвөрийнхний чуулган 
бол зүгээр нэг зусланд очиж амарч 
байгаа хэрэг бус, харин сүнслэг 
болон бусад талаар өсөж хөгжих, 
суралцах том боломж гэдгийг 
ойлгоорой гэж захья” гэлээ.

энгийн дэлхий рүү очиж буй мэт 
байсан. Би номлолдоо гарахын 
тулд хоёр жилийн туршид номлолд 
үйлчлэх хүсэлтийн маягтаа 
бөглөсөн. Удаан байсан ч би бууж 
өгөөгүй. Бэлдэж байх хугацаандаа 
Чуулган дээр олж авсан гэрчлэлээ 
эргэн санаж, надад үргэлжлүүлэн 
хичээх урам зориг өгдөг байсан. 
Энэ бол өсвөр үеийнхний анхны 
номлолд бэлтгэх талбар юм шиг 
санагддаг. Тэнд бид сүнслэгээр 
өсөж хөгждөг. Гайхамшгуудыг 
мэдэрдэг, амьдралын найзуудаа 
олдог. Өөрөө өөрийнхөө хэлсэн 
тэр үгнээс би үргэлж урам, 
хүсэл тэмүүлэл авч, мөн хичээх 
шалтгааныг минь сануулж байдаг. 
Чуулганд оролцох өсвөрийн 
хүүхдүүдийг яг үүнтэй адил 
өөрсдийн гэсэн мартагдашгүй 
туршлага, амьдралын тань туршид 
та бүхнийг адислах адислал, зөв 
зүйлийг хийхийг хичээхэд туслах 
хөдөлгүүр болсон гэрчлэлийг олж 
авна гэдэгт би итгэлтэй байна” 
хэмээн хуваалцлаа.  
 

Зургийн тайлбар: 
Чуулганы зохицуулагч Э.Мишээл эхнэрийн хамт 

Зургийн тайлбар: 
Дашдоржийн Есүй 

ОРОН НУТГИЙН МЭДЭЭ

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм


