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Бямба гарагийн өглөөний хуралдаан 

 

2011 оны 4-р сарын 2 

 

Хүндэтгэлийн өдөр болон ариун ёслол 

 

Арван Хоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын 

 

Ахлагч Л.Том Перри 

 

Дэлхийн өнцөг булан бүр дэх ах эгч нар минь, бид өнөө өглөө бошиглогчийн үгийг 

сонсохоор ирсэн билээ. Бидний саяхан сонссон дуу хоолой бол өнөөдөр дэлхийд байгаа 

Бурханы амьд бошиглогч Ерөнхийлөгч Томас С.Монсонгийн дуу хоолой болохыг би 

гэрчилж байна. Бидэнд түүний захиас болон үлгэр жишээ байгаа болохоор бид үнэхээр 

адислагдсан билээ! 

 

Энэ жил бид бүгд Шинэ Гэрээн дэх бошиглогчдын үгсийг Ням гарагийн хичээлээр  

суралцах боломжтой байгаа билээ. Хуучин Гэрээ нь бошиглогч болон ард түмний талаар 

байдаг бол Шинэ гэрээ нь мөнх бус амьдралд ирэхдээ дэлхий болон тэнгэрт хоёуланд нь 

харьяалалтай байсан цорын ганц Хүн болох бидний Аврагч, Гэтэлгэгч, Есүс Христийн 

амьдрал болон нөлөөг илүү ихээр харуулдаг. 

 

Хүмүүний сургаал өнөөдрийн дэлхийд давамгайлж байгаа болохоор Шинэ Гэрээ болох 

Аврагчийн амьдрал, сургаалын маш чухал цэдгийг мартаж, итгэлээ алдах нь амархан 

болоод байна. Аврагч Өөрөө бидний амьдралын гол цөм байдаг шиг энэхүү ариун 

товхимол нь сударт бичигдсэн түүхийн гол цөм нь билээ. Бид үүнээс суралцаж, үнэт 

эрдэнэс мэт эрхэмлэн нандигнах хэрэгтэй!  

 

Бид Шинэ Гэрээнээс суралцсанаараа  үнэлж баршгүй эрхэм мэргэн үгсийг олох болно. 

Паул аялж, Аврагчийн Сүмийг байгуулсан тухай  цэдгийг, ялангуяа Тимотод заасан 

түүний заавруудын талаар уншихдаа би үргэлж дуртай байдаг. Паулын Тимотид хандсан 

захиасын дөрөвдүгээр бүлгээс бид ийн уншдаг: “Эдгээр зүйлийг тушаа, мөн сургагтун. Чи 

итгэгч хүмүүст үг, зан байдал, хайр, итгэл хийгээд цэвэр ариун байдлаараа үлгэр дуурайл 

бол” 
1
. Хүндэтгэлийн өдрийг ариунаар нь сахихаас өөр итгэгчийн үлгэр жишээ болох илүү 

арга замыг би бодож олж чадахгүй байна.  

 

Дэлхийн бүтээлтээс эхлээд нэг өдрийг бусдаас ялган онцолсон. “Бурхан долоо дахь 

өдрийг ерөөж, ариун болгов.”
2
. Бурхан хүртэл энэ өдөр Өөрийн хөдөлмөрөөс амарсан юм. 

Тэрээр хүүхдүүдээ мөн адил үйлдээсэй гэж хүсдэг. Израилын хүүхдүүдэд Тэрбээр энэхүү 

зарлигийг өгчээ:  

 

“Амралтын өдрийг ариунаар сахихын тулд санагтун.  

Зургаан өдөр чи хөдөлмөрлөж, бүх ажлаа хий.  

Харин долоо дахь өдөр бол чиний Бурхан Эзэний амралт тул . . .  
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Тиймээс Эзэн Амралтын өдрийг ерөөн, тэр өдрийг ариун болгосон юм.”
3
 

 

Хүндэтгэлийн өдрийг ариунаар сахих хэв маяг нь хүндэтгэл бишрэлийг үргэлж багтаасан 

байх ёстой. Адам Ева хоёр мөнх бус биетэй болсны дараа тэдэнд “өөрсдийн Бурхан Их 

Эзэнийг шүтэх ёстой, мөн мал сүргийнхээ ууган төлүүдийг Их Эзэнд барих өргөлийн тул 

өргөж байх ёстой . . . энэ нь Эцэгийн Төрсөн Ганцын золиослолтой төстэй бөлгөө” 
4
 

хэмээн зарлигласан билээ. Малаар тахил өргөх нь нэгэн өдөр Бурханы Хурга, Есүс Христ 

амиа бидний төлөө золиослол болгон өргөхийг Адамын үр удамд сануулсан. 

 

Аврагч амьдралынхаа туршид тэрхүү золиослолын талаар ярьдаг байсан.
5
. Цовдлогдохынх 

нь өмнөх орой, Түүний үгс гүйцэлдэж эхэлсэн юм. Тэрбээр дэлхийн уруу таталтаас хол, 

дагалдагчдаа дээд өрөөнд цуглуулан, Их Эзэний Оройн зоогийн ариун ёслолыг 

танилцуулсан юм.  

 

“Тэднийг зооглон байх үед Есүс хэсэг талх аваад ерөөсний дараа, хуваан шавь нартаа 

өгөөд, Май ид. Энэ бол Миний бие гэлээ.  

 

Тэгээд Тэр аяга авч, талархлаа өргөөд, тэдэнд өгөнгөө Үүнээс та нар бүгдээрээ ууцгаа.  

 

Учир нь энэ бол нүглүүдийн уучлалын тулд олны төлөө урсгах гэрээний Миний цус” 
6
 

гэжээ. 

 

Тэр цагаас хойш Аврагчийн Цагаатгал агуу их болоод эцсийн золиослол болсон. Тэрээр 

амилсныхаа дараа Америк тивд ирээд Өөрийн санваарыг дагалдагч нартаа шилжүүлж, 

ариун ёслолыг танилцуулахдаа ийнхүү хэлжээ: 

 

“Мөн үүнийг та нар хийхээр . . . бүр яг би талхыг хувааж мөн үүнийг адисалж мөн үүнийг 

та нарт өгсний адилаар үргэлж чармайх болно. 

 

Мөн энэ нь Эцэгт та нар намайг үргэлж дурсан санаж байгаагийн гэрчлэл байх болно. Мөн 

хэрэв та нар намайг үргэлж санах аваас, миний Сүнс та нартай хамт байх болно” 
7
. 

 

Урвалтын харанхуй үед ч Хүндэтгэлийн өдрийг шүтэх нь мөн Ариун ёслолын хэв маяг 

олон янзаар үргэлжлэн явагдсаар ирсэн нь гайхамшигтай юм.  

 

Мөн сайн мэдээ сэргээгдэх үед Аврагчаас анх ариун ёслолыг хүртсэн Дагалдагчдын гурав 

нь болох Петр, Иаков, Иохан нар Иосеф Смит, Оливер Каудери хоёрт үзэгдсэн билээ. Есүс 

Христийн сүмийн гишүүдэд Ариун ёслолыг түгээхэд шаардагдах санваарын эрх мэдэл 

тэдний удирдлагын дор сэргээгдсэн 
8
.  

 

Аврагчаас Өөрийн бошиглогч дагалдагч нарт, тэднээс бидэнд дамжин өгөгдсөн тэрхүү 

санваарын эрх мэдэл нь дэлхий дээр өнөөдөр ч оршиж байгаа билээ. Дэлхий даяарх залуу 

санваар атгагчид сайн мэдээний жишгийн дагуу амьдарч, зарлигуудыг хичээнгүйлэн 

сахиснаар санваарын хүчийг эдлэх эрхтэй болдог. Эдгээр залуу эрэгтэйчүүд сүнслэг 
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байдлын хувьд сэвгүй зүрх сэтгэл, цэвэр ариун гартай байснаар Аврагчийн замаар – 2000  

жилийн өмнө Түүний танилцуулсан тэр арга замаар ариун ёслолыг бэлтгэн, адисалж, 

түгээдэг билээ. 

 

Ариун ёслолоос хүртэх нь Хүндэтгэлийн өдрийг ариунаар нь сахихын голт зүрх нь юм. 

Сургаал ба Гэрээнд, Их Эзэн бид бүгдэд ийн зарлигладаг:  

 

“Мөн чи өөрийгөө дэлхийгээс илүү бүрэн дүүрэн толбогүй байлгаж болгохын тулд, чи 

залбирлын өргөөнд очиж мөн миний ариун өдөрт ариун ёслолуудаа өргөх ёстой.  

 

Учир нь үнэнээр энэ бол хөдөлмөрүүдээсээ амрахаар, мөн Бүхний Дээдэд чи бүхнээ 

зориулахаар чамд өгөгдсөн өдөр юм. 

 

Мөн . . .энэ өдөр чи . . . өөр юу ч хийх ёсгүй” 
9
.  

 

 

Хүндэтгэлийн өдрийн болоод ариун ёслолын энэхүү хэв маягийг бид амьдралдаа 

хэрэгжүүлэхэд Их Эзэн биднээс гурван зүйлийг шаарддаг. Нэгдүгээрт, өөрсдийгөө 

дэлхийгээс илүү толбогүй байлгах; хоёрдугаарт, залбирлын өргөөнд очиж, ариун ёслолоо 

өргөх; гуравдугаарт, ажил хөдөлмөрөөсөө амрах явдал юм. 

 

Христэд итгэгч байж, Христийн үнэнч шавь болон амьдрах нь хэчнээн бахархууштай 

сайхан  зүйл билээ. Тэрбээр “Би  ертөнцийнх биш адил тэд бас ертөнцийнх биш” 
10

 хэмээн 

бидний талаар хэлсэн юм. Өөрсдийгөө дэлхийгээс илүү толбогүй байлгахын тулд Тэрбээр 

биднийг Хүндэтгэлийн өдөр ажил хийхгүй, зугаа цэнгэлээс хол байж, дэлхийн уруу 

таталтаас зайлсхийхийг хүсдэг. 

 

Тэр бас биднийг зөв зохистой хувцаслахыг хүсдэг гэдэгт би итгэдэг. Хуучны “Бүтэн сайн 

өдрийн сайн хувцас” хэмээх хэллэг хоцрогдсон гэж залуу үеийнхэн бодож магадгүй. 

Хэрэв өдөр тутмын өмсдөг хувцсаа Хүндэтгэлийн өдөр өмсөх юм бол бидний үйлдэл, төрх 

байдал тийнхүү илрэх болно гэдгийг бид мэддэг шүү дээ. Хүүхдүүд Хүндэтгэлийн өдрийн 

хувцсыг нар жаргатал өмсөх хэрэггүй ч байж болох юм. Гэсэн хэдий ч тэдэнд өмсгөх 

хувцас болон тэднийг хийхээр дэмжсэн үйл ажиллагаагаар дамжуулан бид тэднийг Ариун 

ёслолд бэлтгэж, өдөржингөө түүний адислалуудыг хүртэхэд тусалж байдаг. 

 

Их Эзэнд өөрсдийн ариун ёслолыг өргөнө гэдэг нь юу гэсэн утгатай юм бэ? Бид бүгдээрээ 

алдаа гаргадгаа мэддэг. Бид бүгд Тэнгэрлэг Эцэгт болон өөрсдийн гомдоосон байж мэдэх 

хүмүүст хандан алдаа нүглээ хүлээж, үүнийг давтахгүй байх хэрэгтэй . Хүндэтгэлийн өдөр 

нь ариун ёслолоо Их Эзэнд өргөх үнэт боломжийг бидэнд олгодог билээ. Тэрбээр, 

“Энэхүү, Их Эзэний өдөр, чи нүглүүдээ ахан дүүстээ, мөн Их Эзэний өмнө хүлээж, 

өөрийнхөө өргөлүүд хийгээд өөрийнхөө ариун ёслолуудыг Бүхний Дээдэд өргөх ёстой 

гэдгийг санагтун” 
11

 гэжээ.  

 



4 

Ахлагч Мелвин Ж.Баллард, “Бид Хожмын Үеийн Гэгээнтэн болгоныг ариун ёслолын 

ширээнд ирэхийг хүсдэг, учир нь энэ нь өөрсдийгөө Сүмийн заадаг зүйлс болон ах эгч 

нартайгаа нэгдэх болгож, амьдралаа зөв зүйтэй болгож, замаа засч сурахад тусалдаг 

өөрсдөдөө хяналт тавих газар юм” 
12

 гэж хэлжээ.  

 

Бид ариун ёслолоос зохистойгоор хүртсэнээр, Түүний Сүнсийг өөрсөдтэйгөө үргэлж хамт 

байлгаж болохын тулд өөрсдөдөө Аврагчийн нэрийг авч, мөн үргэлж Түүнийг санаж, мөн 

Түүний зарлигуудыг дагахад бэлэн гэдгээ гэрчилдэг. Ийм замаар бидний баптисмын гэрээ 

шинэчлэгддэг. Их Эзэн Өөрийн дагалдагчдад, “Та нар үүнийг хийх бүрдээ Миний та 

нартай байсан энэ цагийг санах болно” 
13

 хэмээн батлан хэлжээ. 

 

Заримдаа бид ажил хөдөлмөрөөсөө амарна гэдгийг талбай дахь өвс хураагч машинаа 

ажиллуулахгүй байхыг эсвэл дэлгүүр, үйлчилгээний газрынхаа үүдэн дээр “Хаалттай” 

гэсэн тэмдэг тавих гэж боддог. Гэсэн хэдий ч өнөөдрийн дэлхийд хөдөлмөр гэдэг нь 

бидний өдөр тутам хийдэг ажил хөдөлмөрийг багтаадаг. Үүнд бидний гэрээсээ хийж 

болох бизнесийн үйл ажиллагаа, спортын тоглолт тэмцээн мөн биднийг Хүндэтгэлийн 

өдрийн шүтлэг болон бусдад туслах боломжоос холдуулдаг бусад зүйлүүд багтаж болно. 

 

“Ариун нандин зүйлүүдэд бүү хөнгөн хуумгай ханд” 
14

 хэмээн Их Эзэн Хожмын Үеийн 

Гэгээнтнүүдэд илчилсэн бөгөөд энэ нь дагалдагчиддаа хандаж хэлсэн дараах үгсийг 

бидэнд сануулж байдаг: “Хүн Хүндэтгэлийн өдрийн төлөө бус, Хүндэтгэлийн өдөр нь 

хүний төлөө бий болсон.” 
15

  

 

Ах эгч нар аа, эдгээр хожмын өдрүүдэд бид Аврагчид бие сэтгэлээ зориулахаа больж, 

Шинэ Гэрээ болон бусад судрууд дахь Түүний сургаалуудыг үл ойшоон, Түүнийг дагахаа 

болих юм бол дайсан  ялж байгаа нь тэр. Эцэг эхчүүд ээ, Ариун ёслолын цуглаанд 

оролцсоноор итгэгчдийн үлгэр жишээ байхыг хүүхдүүддээ заах цаг нь одоо шүү. 

Хүндэтгэлийн өдрийн өглөө болоход, тэднийг сайн амарч, зөв хувцаслаж, Ариун ёслолын 

бэлгэдлийг хүртэхэд сүнслэг байдлын хувьд бэлтгэж, Ариун Сүнсний гэгээрүүлэх, 

сэнхрүүлэх болон хөгжүүлэх хүчийг хүлээж авахад нь туслаарай. Та бүхэн Хүндэтгэлийн 

өдрийг бүтэн өдрийн турш хүндэтгэж мөн үүний сүнслэг адислалыг долоо хоногийн 

туршид хүртсэнээр гэр бүлээ хайраар дүүргээрэй. Хүндэтгэлийн өдрийг ариунаар нь 

сахиснаар хөвгүүд, охиддоо “тэдний гэрэл үндэстнүүдийн хувьд жишиг байж болохын 

тулд босч мөн урагш гэрэлтүүлэхийг” 
16

 уриалаарай. 

 

Он жилүүд өнгөрөх тусам би хүүхэд насныхаа болон залуу үеийнхээ Хүндэтгэлийн 

өдрүүдийн талаар эргэн боддог. Би дикон болоод ариун ёслолыг түгээсэн анхны өдрөө 

мөн тойргийнхоо гишүүдэд түгээсэн жижигхэн шилэн аягануудыг  одоо ч санаж байна. 

Хэдэн жилийн өмнө миний өссөн хотын Сүмийн байр шинэчлэгдэн засагдахад индэр 

дээрх нэг шургуулга хаагдан хадагдсан байлаа. Түүнийг буцааж онгойлгоход нөгөөх 

жижигхэн шилэн аяганууд дотор нь байж байлаа. Аягануудын нэгийг надад дурсгал 

болгон өгсөн юм.  
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Мөн би Нэгдсэн Улсын Тэнгисийн Цэргийн Хүчинд алба хааж байхдаа үргэлж биедээ авч 

явдаг байсан ногоон хайрцгийг бас санаж байна. Дайны цаг, сорилт бэрхшээлийн үед ч Их 

Эзэний Зоогийн найдвар болон амар амгалангаар бид адислагдаж болохын тулд тэр 

хайрцган дотор модон тосгуур, ариун ёслолын ууттай аяганууд байдаг байлаа.  

 

Залуу үеийнхээ ариун ёслолын аяганууд болон энх тунх өсч торнисон хүүхэд ахуй үеийн 

гэр орныхоо тухай түүнчлэн мянга мянган км-ийн чанад дахь Номхон далайд эр цэргийн 

алба хашиж байхдаа ус уудаг байсан аягануудыг санах үед дэлхийн Аврагч миний төлөө 

“гашуун аяганаас” 
17

 уухад бэлэн байсны төлөө зүрх сэтгэл минь талархлаар дүүрдэг 

билээ. Мөн Тэрээр тийн үйлдсэн учраас л Түүний үүрд мөнхийн хэмжээлшгүй 

Цагаатгалын адислалаар “аяга маань дүүрэн бялхдаг” 
18

 гэж би Дууллын зохиогчтой дуу 

хоолой нийлүүлэн хэлж чадна. 

 

 

Хүндэтгэлийн өдрийн өмнөх энэ өдөр энэхүү агуу чуулганыг эхлэх агшинд салбар, 

тойргууддаа долоо хоног бүр ариун ёслолын цуглаанд оролцсоноор бидэнд ирдэг 

боломжууд болон адислалуудыг бүгдээрээ санацгаая. Бидэнд болон бидний гэр бүлүүдэд 

амлагдсан адислалуудыг хүртэхүйц байдлаар Хүндэтгэлийн өдөрт бэлтгэхийн сацуу биеэ  

мөн тийм байдлаар авч явцгаая. Энэ амьдрал дахь хамгийн агуу баяр баясал нь зөвхөн 

Аврагчийг дагаснаар ирдэг гэсэн онцгой гэрчлэлийг би хуваалцаж байна. Бид бүхэн 

Түүний ариун өдрийг ариунаар нь хадгалж, Түүний зарлигуудыг сахихын төлөө би 

залбирч байна, Есүс Христийн нэрээр, амен. 

 

Эшлэл 

1. 1 Тимот 4:11–12 

 

2. Эхлэл 2:3 

 

3. Египетээс Гарсан нь 20:8–11 

 

4. Мосе 5:5, 7 

 

5. Жишээ нь, Марк 10:32–34, Иохан 2:19, 10:17, 12:32-ыг үз. 

 

6. Матай 26:26–28 

 

7. 3 Нифай 18:6–7 

 

8. Иосеф Смит---Түүх 1:68-69, 72; Сургаал ба Гэрээ 27:12–13-ыг үз. 

 

9. Сургаал ба Гэрээ 59:9–10, 13 
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10. Иохан 17:16 

 

11. Сургаал ба Гэрээ Г 59:12 

 

12. Брайнт С.Хинкли, Sermons and Missionary Services of Melvin Joseph Ballard (1949), 150. 

 

13. Иосеф Смитийн орчуулга, Марк 14:21, Bible appendix. 

 

14. Сургаал ба Гэрээ 6:12 

 

15. Марк 2:27 

 

16. Сургаал ба Гэрээ 115:5 

 

17. 3 Нифай 11:11 

 

18. Дуулал 23:5 

 


