
  

 

Бямба гарагийн өглөөний хуралдаан 
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Хожмын Үеийн Гэгээнтэн эмэгтэйчүүд үнэхээр гайхалтай юм! 

Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын 

Ахлагч Квинтин Л.Кук 

Солт Лейкийн хөндий уруу Мормончуудын шилжин суурьших нүүдэл болон 

цугларалтын талаар зохиолч, түүхч Уоллас Стегнер бичсэн байдаг. Тэр хэдийгээр 

бидний итгэлд шүүмжлэлтэй хандаж, хүлээн зөвшөөрөөгүй ч;  манай Сүмийн эхэн 

үеийн гишүүдийн, ялангуяа эмэгтэйчүүдийн баатарлаг зориг, хичээл зүтгэл түүнд 

өндөр сэтгэгдэл төрүүлжээ. Тэрбээр, “Эмэгтэйчүүд нь тун гайхалтай” хэмээн 

дурсчээ.
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 Би өнөөдөр энэхүү мэдэгдлийг давтан хэлье. Манай Хожмын Үеийн 

Гэгээнтэн эмэгтэйчүүд үнэхээр гайхалтай!  

Хүч чадал, ариун журам, хайрыг мөн Түүний сүнсэн хүүхдүүдийн хойч үеийг өсгөн 

хүмүүжүүлэхэд золиослол гаргахад бэлэн байх тэнгэрлэг чанаруудыг Бурхан 

эмэгтэйчүүдэд хайрласан юм.  

Нэгдсэн Улсын өөр өөр шашны эмэгтэйчүүдийг хамарсан саяхны нэгэн 

судалгаагаар эмэгтэйчүүд нь “Бурханд гүн гүнзгий итгэж,” шашны үйлчлэл 

цуглаанд эрэгтэйчүүдээс илүү оролцож, “бүх талаараа илүү итгэл бишрэлтэй юм”
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гэсэн дүгнэлт өгсөн байна.  

Энэ дүгнэлт нь миний гайхлыг төрүүлээгүй ээ, ялангуяа гэр бүлүүд болон 

эмэгтэйчүүд манай итгэлд ямар эрхэм байр суурь эзэлдэг тухай эргэцүүлэн 

бодохоор үүнд гайхах зүйл үгүй юм. Эмэгтэйчүүд бол тэдэнд хайртай Тэнгэрлэг 

Эцэгийн охид юм гэсэн манай сургаал тод томруун билээ. Эхнэр нөхөр адил тэгш 

эрхтэй. Гэрлэлт нь эхнэр нөхөр хоёулаа гэр бүлийнхээ хэрэгцээг хангахын тулд 

хамтран ажиллах хоёргүй сэтгэлийг шаарддаг.
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Эмэгтэйчүүдэд олон сорилт, түүний дотор, сайн мэдээгээр амьдрахыг хичээн 

чармайхад нь сорилт бэрхшээл тулгардгийг бид мэднэ.  

Анхдагч эгч нарын өв 

Манай анхдагчдын амьдрал дахь хамгийн чухал шинж чанарын нэг нь эгч нарын 

итгэл байсан юм. Тэнгэрлэг мөн чанартай эмэгтэйчүүд маань гэр орондоо болон 

эргэн тойрондоо бусдыг мөн үр хүүхдээ хайрлан халамжлах агуу авъяас чадвартай, 

илүү хариуцлага хүлээсэн байдаг. Ийм зан чанарын сацуу, хээр талыг туулаад 

тодорхой бус ирээдүйн төлөө гэр орноо орхин явахад бэлэн байсан  эгч нарын 

итгэл нь үнэхээр бидэнд урам дэм хайрладаг билээ. Хэрвээ хэн нэгэн нь тэдний 

хамгийн чухал шинж чанарыг тодорхойлох хэрэгтэй болбол, энэ нь Их Эзэн Есүс 

Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээнд итгэх тэдний нугаршгүй, бат бөх итгэл байх 

болно.  

Уудам хээр талыг туулахдаа эдгээр анхдагч эмэгтэйчүүдийн золиослол гарган хийж 

бүтээсэн зүйлсийн тухай баримтууд нь Сүмийн үнэлж баршгүй өв юм. Мартины 

гар тэрэгтэй бүлгийн хамт Платте голыг гаталсны дараа нөхөр Айрон нь нас барсан 



  

Элизабет Жексоны дурсамж миний сэтгэлийг  үнэхээр догдлуулсан. Тэрээр 

бичихдээ: 

 “Ийм хүнд нөхцөл байдалд гурван хүүхэдтэй бэлэвсэрсэн миний сэтгэл санаа ямар 

байсныг дүрслэн өгүүлэх зорилго тавьсангүй … Сайн мэдээгээр амьдрахыг хичээн 

тэмцсэний улмаас надад тохиолдсон зовлон зүдгүүр миний сайн сайхны төлөө 

гэдэгт би итгэлтэй байлаа…  

“Бэлэвсэн эмэгтэйд  нөхөр нь, эцэггүй нэгэнд эцэг нь болохыг амласан Их Эзэнд би 

хандаж, тэрээр надад туслахаар ирсэн юм”
4
 гэжээ. 

Элизабет өөртэй нь адил амьдралын хатуу бэрхшээлийг даван  туулсан хүмүүст  

зориулж энэ түүхийг бичихдээ, үр удам нь Бурханы Хаант улсын төлөө бүхнээ 

золиосолж, зовлон зүдгүүрийг даван туулахад бэлэн байгаасай гэсэн итгэл найдвар 

өвөрлөж явжээ.
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Сүмийн эмэгтэйчүүд өнөөдөр бат бөх итгэлтэй, зоригтой байна 

Сүмийн эмэгтэйчүүд өнөөдөр тулгарсан сорилтыг даван туулах бат бөх итгэлтэй, 

хүч чадалтай хэвээр байгаа гэдэгт би итгэдэг.. Энэ сүмийн санваартны бүх шатны 

удирдагчид бид эгч нарынхаа үйлчлэл, золиослол, итгэл үнэмшил, хувь нэмрийн 

төлөө гүн талархал илэрхийлж байна.  

Энэ Сүм өдий зэрэгтэй байгаан ач гавъяа бол эмэгтэйчүүдийн бие хайргүй  

үйлчлэлийн үр дүнд билээ. Гэрт ч бай сүмд ч бай, санваартнуудын болон Нийгмийн 

Халамжийн Бүлгийнхэн төгс зохицон ажилдагийг харах нь  сайхан байдаг. Ийм 

харилцаа нь хөг ая нийлсэн найрал хөгжимчид биднийг урамшуулах яруу сайхан 

симфони тоглохтой адил байдаг.  

Саяхан би Калифорний Мишшен Виехо Гадасны чуулганд томилолтоор очоод, 

тэдний дөрвөн гадасны залуучуудын шинэ жилийн өмнөх оройн бүжгийн тухай 

нэгэн түүхийг сонсоод миний  сэтгэл ихэд догдолж билээ. Бүжгийн дараа хэнийх 

болох нь мэдэгдэхгүй нэг цүнх олдсон гэнэ. Би та нартай Лагуна Нигэл гадасны 

Залуу Эмэгтэйчүүдийн ерөнхийлөгч Моника Седвик эгчийн энэ талаар бичсэн 

зүйлийг хуваалцъя: 

 “Бид бусдын зүйлийг зөвшөөрөлгүй оролдохыг хүсээгүй, яагаад гэвэл энэ нь хэн 

нэгний хувийн зүйлс байв. Тэгээд бид энэ цүнхийг дөнгөж нээж хараад хамгийн 

дээд талд байгаа юм нь цүнхний эзэн хэн болохыг мэдэх юм байж магадгүй гэж 

бодоод гаргаж ирэв.. Гэтэл цүнхэн дотор Залуучуудын бат бөх байдлын төлөө 

товхимол байв… Ямар гайхалтай вэ! Энэ нь цүнхний эзний талаар ямар нэг 

зүйлийг бидэнд хэлэв. Тэгээд, бид дараагийн зүйлийг гаргаж ирсэн нь, жижигхэн 

тэмдэглэлийн дэвтэр… байв. Одоо л цүнх хэнийх болох нь мэдэгдэх болов уу гэж 

бодтол мөн л бидний бодсоноор болсонгүй. Эхний хуудас нь… дуртай судруудынх 

нь жагсаалт байлаа…Дараа нь бас нямбайлан бичсэн өөр таван хуудас судрууд 

болон хувийн тэмдэглэл байв.” 

Эгч нар энэхүү гуйвшгүй итгэлт залуу эмэгтэйтэй даруйхан уулзахыг хүссэн гэнэ. 

Тэгээд цүнх хэнийх болохыг мэдэхийн тулд дотор нь байсан юмсыг гаргаж үзтэл 

хэдэн ширхэг гаа, саван, гарын тос, нэг сам байлаа. “Аа ингэхлээр, түүний ам 

сайхан үнэртэй; цэвэрхэн, зөөлөн гартай, өөртөө анхаарал тавьдаг хүн байх нь” гэж 

бичсэн нь надад таалагдсан.  



  

Тэд одоо юу гарч ирэх бол гэж тэсч ядан хүлээж байсан гэнэ. Цахилгаан 

товчлууртай кармаанд нь хэсэг мөнгө хийсэн ундааны цаасан хайрцгаар ухаан зарж 

хийсэн задгай мөнгөний гар хийцийн, жижигхэн түрийвч гарч ирсэн гэнэ. Эгч нар 

аа, энэ хүн аливаад бүтээлчээр ханддаг, амьдралд бэлтгэгдсэн хүн байх нь!” хэмээн 

дуу алдсан гэнэ. Тэд Христийн Мэндэлсний Баярын өглөөг угтаж буй бяцхан 

хүүхдүүд шиг л байв. Цүнхнээс гаргаж ирсэн дараагийн зүйл тэднийг бүр ихээр 

гайхахад хүргэсэн аж. Хар Ой хэмээх шоколадан бялууны жор, мөн энэ бялууг 

найзынхаа төрсөн өдөрт зориулан хийх тэмдэглэл байх нь тэр! “Тэр чинь ГЭРИЙН 

АЖИЛД гарамгай! Анхаарал халамжтай, үйлчлэх хүсэлтэй хүн байх нь!” гэж тэд 

бараг л хашгирах шахсан гэнэ. Тэгээд дараа нь, цүнхний эзэн хэн болохыг хэлж 

өгөх зүйл эцэст нь гарч иржээ. Залуучуудын удирдагчид “сайн мэдээгээр амьдардаг 

залуу эмэгтэйн даруухан жишээг ” хараад агуу ихээр адислагдсанаа мэдэрсэн юм 

хэмээн хэлж билээ.
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Энэ түүх залуу эмэгтэйчүүд Сүмийн жишгүүдэд тууштай үнэнч байдгийг харуулж 

байна.
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 Энэ нь бас дэлхий даяарх энэрэнгүй үйлст, анхаарал халамжтай, бие сэтгэл 

бүхнээ сайн мэдээнд зориулдаг Залуу Эмэгтэйчүүдийн удирдагчдын хувьд үлгэр 

жишээ болох зүйл юм. Тэд үнэхээр гайхалтай хүмүүс! 

Эгч нар Сүмд, гэр бүлдээ болон хувийн амьдралдаа маш чухал үүрэгтэй мөн 

Тэнгэрлэг Эцэгийн төлөвлөгөөнд нэн чухал байр суурь эзэлдэг. Эдгээр үүрэг 

хариуцлагаас олныг нь цалин мөнгөөр биелүүлдэггүй, харин сэтгэлийн баяр 

баясгалангаар хангадаг бөгөөд эдгээр нь мөнхийн ач холбогдолтой юм. Саяхан, 

нэгэн сонины редакцийн зөвлөлд ажилладаг, сэтгэл булаам, чадварлаг нэгэн 

эмэгтэй манай Сүм дэх эмэгтэйчүүдийн үүргийг тодорхойлохыг хүссэн аж. Манай 

Сүмийн бүх удирдагчид цалингүй ажилладгийг түүнд тайлбарлажээ. Сурвалжлагч 

эмэгтэй тэр даруй яриаг таслан, “Миний бодлоор эмэгтэйчүүдэд цалингүй ажил 

хэрэггүй” ярилцлага хийх сонирхол нь үлэмж буурлаа гэжээ.  

Дэлхий дээрх хамгийн чухал байгууллага бол гэр бүл бөгөөд үүнд “эцэг эхчүүд 

нь… адил тэгш хамтрагчид”
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 байдаг гэдгийг бид онцлон тэмдэглэсэн. Энэ хоёрын 

аль нь ч үүнийхээ төлөө цалин авдаггүй, харин үүнээс ирдэг адислал нь 

төсөөлөхийн аргагүй их юм.  Бид, мэдээжийн хэрэг, эмэгтэй ерөнхийлөгчдөөр 

удирдагддаг Нийгмийн Халамжийн Бүлэг, Залуу Эмэгтэйчүүд, мөн Хүүхдийн 

Хэсгийн байгууллагуудын талаар түүнд ярьсан. Манай Сүмийн эхэн үеийн түүхээс 

л эрэгтэй, эмэгтэйчүүд аль аль нь манай хамгийн ариун цуглаан болох ариун 

ёслолын цуглаанд залбирч, хөгжим тоглож, үг хэлж, найрал дуунд дуулдаг гэдгийг 

тэмдэглэн хэлсэн.  

Сүүлийн үеийн, өндрөөр үнэлэгдсэн American Grace (Америкийн ач ивээл) хэмээх 

номонд олон шашны эмэгтэйчүүдийн тухай өгүүлсэн байдаг. Энэ номонд Хожмын 

Үеийн Гэгээнтэн эмэгтэйчүүд Сүмийн удирдлагын үүрэгтээ маш ихээр сэтгэл 

хангалуун байдгаараа онцгой ялгаатай гэж бичжээ.
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 Түүнчлэн, Хожмын Үеийн 

Гэгээнтнүүд нь бүхэлдээ, эрэгтэйчүүд мөн эмэгтэйчүүд нь, судалгаанд хамрагдсан 

бусад шашнуудтай харьцуулахад сүмтэйгээ хамгийн бат бөх холбоотой байдаг 

гэжээ.
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Манай эмэгтэйчүүд амьдралын бэрхшээлээс зайлсхийж чаддагаараа бусдаас 

ялгаатай байдаггүй---харин ч үүний эсрэг юм. Тэд амьдралын хүнд сорилтуудад 

хандах арга замаараа бусдаас онцгой ялгаатай юм. Гэрлэлт нь бүтэлгүйтсэн буюу 

гэрлээгүйгээс, хүүхдүүдийнхээ сонголтоос, сул дорой эрүүл мэндээсээ эсвэл 



  

боломж олдоогүйгээс, түүнчлэн бусад асуудлууд тулгарсан ч тэд итгэл бишрэлдээ 

гайхалтай үнэнч, бат бөх хэвээр үлддэг. Сүмийн эгч нар маань сул доройчуудад 

итгэлтэйгээр тусалж, доош унжсан гарнуудыг өргөж мөн сул дорой өвдөгнүүдийг 

хүчирхэг болгож байдаг.
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 Энэхүү ер бусын үйлчлэлийн төлөө баярлаж, талархснаа 

илэрхийлсэн нэгэн Нийгмийн Халамжийн Бүлгийн ерөнхийлөгч, “Эгч нар үйлчилж 

байхдаа ч ‘би үүнээс бүр илүүг хийсэн ч болоосой’ хэмээн боддог” гэж хэлжээ. 

Хэдийгээр тэд төгс төгөлдөр бус мөн бүгд хувийн сорилтуудаа давах шаардлагтай 

ч, хайрт Тэнгэрлэг Эцэгтээ итгэх итгэл болон Аврагчийн цагаатгагч золиослолын 

найдвар тэдний амьдралыг гэрэлтүүлдэг.  

Сүм дэх эгч нарын үүрэг 

Сүүлийн гурван жилийн турш Тэргүүн Зөвлөл болон Арванхоёр Төлөөлөгчийн 

Чуулгын гишүүд санваартны болон туслах байгууллагын удирдагч нартай 

зөвлөлдөн Сүмийн шинэ гарын авлагаууд дээр ажиллахдаа удирдамж, бурханлиг 

нөлөө, илчлэлтүүдийг эрэлхийлсэн юм. Энэхүү үйл явцад эгч нар туйлын чухал 

үүрэг гүйцэтгэж байгааг өндрөөр үнэлж, надад талархлын гүн мэдрэмж төрж билээ. 

Манай эгч нар гэр бүлтэй ч бай, ганц бие ч бай, гэр бүлд болон Сүмд, үргэлж асар 

их үүрэг гүйцэтгэсээр ирлээ.  

Есүс Христийн Сүмийн бүх гишүүд  “Хүмүүний бодгалиудыг аврахын төлөө 

түүний талбайд хөдөлмөрлөх”
12

 ёстой. “Авралын ажилд гишүүний номлолын ажил, 

хөрвөгчдийг идэвхтэй хэвээр үлдээх, идэвх султай гишүүдийг идэвхжүүлэх, ариун 

сүмийн болон гэр бүлийн түүхийн ажил, … сайн мэдээг заах,”
13

 болон ядуучууд, 

тусламж хэрэгтэй хүмүүсийг халамжлах зэрэг нь орно.
14

 Авралын ажлыг ихэвчлэн  

тойргийн зөвлөл хийдэг.
15

 

Бишопууд хүмүүсийн ажил үүргийн хэмжээг харгалзан, илүү их үүрэг хариуцлагыг 

бусдад хариуцуулан хийлгэх талаар шинэ Гарын авлагуудад тодорхой заасан юм. 

Гишүүд тэдний зөвлөгөөг дагаснаар тэдэнд тусалж, дэмжлэг үзүүлдэг. Энэ нь 

залуучууд, залуу насанд хүрэгчид, гэр бүлтэйтэйгээ илүү их цагийг хамт 

өнгөрүүлэх боломжийг олгох болно. Тэрбээр бусад чухал үүрэг хариуцлагуудыг 

санваартны удирдагчид, туслах байгууллагуудын ерөнхийлөгч нарт түүнчлэн 

гишүүдэд хариуцуулан даалгаж болно. Сүм гэр бүлд гүйцэтгэдэг эмэгтэйчүүдийн 

үүрэгт хүндэтгэлтэй ханддаг билээ.
16

 Эхнэр нь их цаг хугацаа шаарддаг Сүмийн 

дуудлага авсан бол, нөхөрт нь цаг хугацаа бага шаарддаг дуудлага өгч болно.  

Хэдэн жилийн өмнө би Тонгад нэг гадасны чуулганд оролцож билээ. Ням гарагийн 

өглөө цуглааны байрны эхний гурван эгнээ 26--35 насны эрэгтэйчүүдээр дүүрсэн 

байв. Би тэднийг эрэгтэйчүүдийн найрал дуучид байна гэж бодсон. Гэвч чуулганы 

ажил хэргийг явуулах үед, эдгээр 63 эрэгтэйн нэрийг дуудахад тэднийг Мелкизедек 

санваарт томилохоор нэр дэвшүүлж байгааг мэдэв. Би гайхахын сацуу бас баярлаж 

билээ. Хуралдааны дараа би гадасны ерөнхийлөгч Матеяакигаас ийм гайхамшиг 

яаж тохиов гэж асуув. Тэрээр гадасны зөвлөлийн хуралд идэвх султай гишүүдийг 

идэвхжүүлэх талаар ярилцсан тухайгаа ярив. Гадасных нь Нийгмийн Халамжийн 

Бүлгийн ерөнхийлөгч Лиената Ва’энуку эгч үг хэлж болох уу гэж асуужээ. Тэр 

эгчийг үг хэлж байхад түүний санал болгож байгаа зүйл үнэн гэдгийг сүнс 

ерөнхийлөгчид баталсан гэнэ. Тэдний гадсанд номлолд үйлчлээгүй, 20--30 насны 

олон гайхамшигтай залуу эрэгтэйчүүд байгааг тэр хэллээ. Тэднээс олон нь номлолд 

үйлчил гэж ихэд дэмжиж байсан бишоп болон санваартны бусад удирдагч 

нарынхаа урмыг хугалсан гэдгийг мэдээд, одоо тэд сүмийн хоёрдугаар зэргийн 

гишүүд мэт санагддаг болжээ гээд эдгээр залуу эрэгтэйчүүд бүрэн цагийн номлолд 



  

үйлчлэх насанд хүрснийг тэрээр хэлжээ. Тэр бас тэднийг хайрладгаа болон тэдний 

төлөө санаа зовж байгаагаа илэрхийлсэн аж. Авралын бүх ёслол тэдэнд боломжтой 

байгаа, тэдний анхаарал санваарын томилолт дээр болон ариун сүмийн ёслолууд 

дээр төвлөрдөг бол сайнсан гэж хэлжээ. Мөн эдгээр залуу эрэгтэйчүүдийн зарим нь 

ганц бие, зарим нь идэвхтэй, зарим нь идэвх султай, зарим нь сүмийн гишүүн биш 

эмэгтэйчүүдтэй гэр бүл болсныг тэр дурджээ.  

Гадасны зөвлөлийн хурлаар хэлэлцсэний дараа бишопууд цаг завынхаа ихээхэн 

хэсгийг залуу эрэгтэйчүүд, залуу эмэгтэйчүүдэд зориулж, санваартан эрэгтэйчүүд 

болон Нийгмийн Халамжийн Бүлгийн эгч нар дээрх эрэгтэйчүүд болон  тэдний 

эхнэрүүдэд туслахаар шийдсэн ажээ. Авралын энэхүү ажилд оролцсон хүмүүс 

тэднийг санваар, мөнхийн гэрлэлт, ариун сүмийн авралын ёслолуудад бэлтгэхэд 

ихэвчлэн анхаарч байлаа. Миний оролцсон чуулганаар Мелкизедэкийн санваарт 

томилогдсон 63 эрэгтэй бараг бүгдээрээ дараагийн хоёр жил ариун сүмд хишгийг 

хүлээн авч, эхнэрүүд нь тэдэнтэй лацдан холбуулсан байлаа. Энэ явдал нь манай 

тойрог, гадсууд дахь авралын ажилд эгч нар шийдвэрлэх үүрэг гүйцэтгэдгийн, 

ялангуяа гэр бүлд болон Сүмийн зөвлөлд илчлэлт хүлээн авахад хэрхэн тус дөхөм 

үзүүлдгийн тодорхой жишээ юм.
17

  

Гэр бүл дэх эгч нарын үүрэг 

Эмэгтэйчүүд болон гэр бүлийн эсрэг ямар их хүчээр дайрч давшилж байгааг бид 

мэддэг. Сүүлийн үеийн судалгаанууд гэрлэлтэндээ үнэнч байх нь багассаны хамт 

насанд хүрсэн хүмүүсийн гэрлэлтийн тоо буурсныг харуулсан байна.
18

 Зарим 

хүмүүсийн хувьд, гэрлэлт болон гэр бүл нь “нийгмийн үндсэн гол зохион 

байгуулалтын зарчим байхаасаа илүүгээр зүгээр л сонгож болох зүйлсийн нэг” 

болоод байна.
19

 Эмэгтэйчүүд олон сонголттой тулгарч байгаа бөгөөд хийсэн 

сонголтууд нь гэр бүлд нь яаж нөлөөлж байна вэ гэдгийг залбирч, тунгаан бодох 

хэрэгтэй.  

Өнгөрсөн жил Шинэ Зеландад байхдаа би эдгээр асуудлуудтэй тэмцэж, даван 

туулахыг хичээж буй гишүүн биш эмэгтэйчүүдийн тухай Аукландын сониноос 

уншиж билээ. Нэгэн ээж түүний хувьд, гэртээ байх уу эсвэл ажилд орох уу гэдэг 

сонголт нь түүнд зайлшгүй шаардлагатай биш шинэ хивс, хоёр дахь машин авах 

тухай асуудал байсан гэдгийг ойлгосноо ярьж билээ. Гэтэл өөр нэг эмэгтэй, “аз 

жаргалтай гэр бүлийн хамгийн том дайсан бол цалин авч байгаа ажил биш, харин 

зурагт” гэж боддог аж. Зурагт үзэхэд олон цаг зарцуулдаг гэр бүл маш бага цагийг 

бие биетэйгээ хамт өнгөрүүлдэг гэжээ.
20

 

Эдгээр нь зөвхөн хувь хүний шинжтэй, сэтгэл зүрхний шийдвэр юм. Гэвч бид хоёр 

зарчмыг үргэлж  санаж явах ёстой. Нэгдүгээрт, үр хүүхдээ өсгөн хүмүүжүүлэхэд 

гол хүч чармайлтаа зориулдаг эмэгтэй өөрийн хувь нэмрийг ач холбогдол багатай 

байна, эсвэл үүнийхээ төлөө уучлал гуйх хэрэгтэй хэмээн бодох ёсгүй ээ. Бидний 

Тэнгэр дэх Эцэгийн төлөвлөгөөнд эмэгтэйчүүдийн үүргээс илүү ач холбогдолтой 

зүйл байхгүй. Хоёрдугаарт, бид бүгдээрээ бусдыг шүүмжлэхээс, гэрээсээ гадуур 

ажиллах шийдвэр гаргасан эгч нарыг итгэл багатай гэж бодохоос болгоомжлох 

ёстой. Бид хүмүүсийн ахуй амьдралыг бүрэн ойлгож ухаарах нь ховор байдаг. 

Гаргасан шийдвэрүүдийнхээ төлөө Бурханы өмнө хариуцлага хүлээнэ гэдгээ 

ойлгосны үндсэн дээр эхнэр нөхрүүд хамт залбирч, зөвлөлдөх хэрэгтэй.  

Ямар шалтгааны улмаас ганц бие болсон нь хамаагүй, ганц бие итгэлтэй эхчүүд ээ, 

бид та нарт хайртай бөгөөд талархдаг билээ. Та нарт бүхий л мөнхийн адислал 



  

боломжтой байдаг гэдгийг бид баталж байна. “Олон гар та нарт туслахаар та нарын 

зүг сунгаастай байгаа. Бурхан та нарт хайхрамжгүй хандаагүй. Мөн Түүний Сүм ч 

бас адил” гэж бошиглогчид тод томруунаар мэдэгдсэн юм.
21 

Эцэг эхийн үүргээ 

биелүүлэх тохиромжтой уур амьсгалыг ажлын байрандаа бий болгоход Хожмын 

Үеийн Гэгээнтнүүд  манлайлан тэргүүлэх болно гэдэгт би найдаж байна.  

Бат бөх итгэлтэй ганц бие эгч нар аа, бид та нарт хайртай мөн та нарт чин 

сэтгэлээсээ талархалтай ханддаг гэдгийг санаарай. Үүрд мөнхийн олон адислал та 

нарт өгөгдөнө гэдгийг та нарт амлаж байна.   

Гайхамшигтай анхдагч эмэгтэй Эмили Х.Вудмайнси, “Сионы эгч нартаа” гэдэг  

сүмийн дууллын үгсийг зохиосон юм. Тэрээр, “тэнгэр элчийн үүрэг эмэгтэйчүүдэд 

өгөгдсөн” гэж үнэн зөвөөр өгүүлсэн.  Тэрхүү үүрэг нь “Тэнгэр дэх Эцэгийн 

зарлигласныг  тэр дор нь, шуурхай биелүүлэх явдал бөгөөд ‘энэ нь эгч нарын авч 

болох… бэлэг’” хэмээн дүрсэлсэн ажээ.
22

  

Хайрт эгч нар аа, бид та нарт хайртай, та нараар бахархан биширдэг. Их Эзэний 

хаант улс дахь та бүхний үйлчлэлд бид баяр талархалтай байдаг.  Та нар бол 

гайхамшигтай хүмүүс! Ялангуяа бүх таньдаг эмэгтэйчүүддээ чин сэтгэлийн 

талархал илэрхийлж байна. Би Цагаатгалын үнэн бодит байдал, Аврагчийн 

бурханлиг байдал болон Түүний Сүмийн Сэргээлтийг гэрчилж байна. Есүс 

Христийн нэрээр хэллээ, амен.  
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