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Бид бүгд илчлэлтийн сүнс болон Ариун Сүнсний бэлгээр удирдагдаж чадна. 

Агуу баатар хэмээн миний дээдлэн  хүндэлдэг Виллям Тиндейлийн асар их хичээл зүтгэл 

гарган орчуулсан Библийн Хаан Жеймсийн хувилбар хэвлэгдэн гарснаас хойш эдүгээ 400 

жил улиран оджээ. 

Сайхь үйлчлэгч Библийг жирийн англи хэлээр нийтлэхийг хүсээгүй ажээ. Эрх баригчид 

Тиндейлийг хавчин дарлаж, нэг газраас нөгөөд хөөн цөлдөг байв. Тэрбээр тэдэнд “Хэрэв 

Бурхан миний амийг авардаг юм бол би анжисаар газар хагалж яваа хөвгүүнийг та нараас 

илүү Судрыг мэддэг болгоно доо”1 гэж хэлсэн гэдэг. 

 

Tиндейл мэхлэгдэж, Брюссельд жил гаруй харанхуй, хүйтэн гянданд хоригджээ. Хувцас 

нь ноорч, салбайн урагдсан байлаа. Тэр харгалзагчаасаа миний хүрэм, малгай бас лаа өгнө 

үү гэж гуйгаад: “Харанхуйд ганцаараа сууна гэдэг ч үнэхээр залхмаар юм байна шүү” 2 

гэжээ. Гэтэл гуйсан юмсыг нь өгөхөөс татгалзсан гэдэг. Эцэстээ түүнийг гяндангаас 

авчран, цугласан олны өмнө шонгийн модонд хүлэн шатаажээ. Гэвч Виллям Тиндейлийн 

хүч хөдөлмөр, итгэл бишрэлээсээ болж амиа алдсан нь талаар болоогүй. 

 

Хожмын Үеийн Гэгээнтэн хүүхдүүдэд судруудыг багаас нь заадаг учраас тэд дөрвөн 

зууны тэртээх Виллям Тиндейлийн бошиглолыг зарим талаар биелүүлж байгаа хэрэг юм. 
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Библи, Есүс Христийн бас нэгэн гэрээ болох Мормоны Ном, Агуу Үнэт Сувд, Сургаал ба 

Гэрээ бол бидний өнөө үеийн судрууд. 

 



2 

Мормоны Номын улмаас манай Сүмийг Мормоны Сүм гэж нэрлэх нь олонтаа тохиолддог. 

Энэ нэрэнд бид дургүйцдэггүй ч энэ нь оновчтой нэр биш юм. 

 

Мормоны Номонд нифайчууд Эцэгт хандан нэрээр нь залбирсан учир Их Эзэн тэдэн дээр 

эргэн очсон. Тэр үед Их Эзэн: 

 

“Та нарт намайг юу өгөөсэй хэмээн та нар хүснэв?” гэж асуужээ. 

 

 “Мөн тэд Түүнд хэлэв: Их Эзэн, энэ сүмийг ямар нэрээр нэрлэхийг бидэнд хэлээсэй 

хэмээн бид танаас хүсч байна; учир нь энэ хэргийн талаар хүмүүсийн дунд арцалдаан 

байна. 

 

“Мөн Их Эзэн тэдэнд хэлэв . . . , хүмүүс яагаад энэ хэргийн учир бувтналдан мөн 

арцалдах болов? 

 

Миний нэр болох Христийн нэрийг та нар өөрсдийн дээр авах ёстой хэмээсэн судруудыг 

тэд уншаагүй гэж үү? . . . Учир нь энэ нэрээр та нар эцсийн өдөр дуудагдах болно. . . . 

 

Тиймийн тул та нар юуг ч үйлдсэн, үүнийгээ миний нэрээр үйлдэх болно; тиймийн тул та 

нар сүмийг миний нэрээр нэрлэх болно; мөн тэрбээр миний тусын тулд сүмийг адислахын 

тулд та нар миний нэрээр Эцэгт хандах болно. 

 

Мөн энэ нь миний нэрээр нэрлэгдэхгүй аваас яахан миний сүм байх билээ? Учир нь хэрэв 

сүм Мосегийн нэрээр нэрлэгдсэн байвал энэ нь Мосегийн сүм; эсвэл хэрэв энэ нь 

хүмүүний нэрээр нэрлэгдсэн байвал уг сүм нь хүмүүний сүм байна; харин энэ нь миний 

нэрээр нэрлэгдвэл, хэрэв тэд миний сайн мэдээн дээр тулгуурлах аваас, тэгвэл энэ нь 

миний сүм мөн.”3 

 

Бид дээрх илчлэлтэнд дуулгавартай байдаг учраас өөрсдийгөө Мормоны Сүм гэдэггүй 

харин Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм гэдэг. Бусад хүмүүс манай 
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Сүмийг Мормоны Сүм эсвэл биднийг мормончууд гэх нь тэдний хэрэг, харин бидний 

хувьд бол энэ нь огт өөр юм. 

 

 “Илчлэгдсэн нэр буюу Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм гэдэг нэрийг 

хэрэглэх нь Аврагчийн нэрийг бүх дэлхий даяар тунхаглах бидний үүрэг хариуцлагад нэн 

чухал. Тиймээс бид Сүмийн тухай ярихдаа боломжтой л бол бүтэн нэрийг нь хэлж байхыг 

хүсч байна. . . . Сүмийн гишүүдийг нэрлэхдээ ‘Есүс Христийн Хожмын Үеийн 

Гэгээнтнүүдийн Сүмийн гишүүд’ гэж байхыг зөвлөж байна.’ Харин товчилсон нэрээр, 

‘Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүд”4 гэх нь зүйтэйг Тэргүүн Зөвлөл мэдэгдсэн билээ. 

 

“[Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүд] бидний хүүхдүүд нүглээс ангижрахын тулд ямар 

сурвалжийг хайж болохыг мэдэж болохын тулд бид Христийн тухай ярьж, бид Христэд 

баясч, бид Христийн талаар номлож, бид Христийн тухай бошиглож, мөн бид 

бошиглолуудынхаа дагуу бичдэг болой.”5 

 

Дэлхий биднийг юу гэх нь тэдний хэрэг харин бид үг яриандаа өөрсдийгөө Есүс 

Христийн Сүмд харьяалагддаг гэдгээ үргэлж санаж явах ёстой. 

 

Зарим хүмүүс биднийг Христэд итгэгчид биш гэдэг. Тэд нэг бол биднийг огт мэдэхгүй 

байгаа хэрэг эсвэл биднийг буруу ойлгож байгаа хэрэг. 

 

Сүмд ёслол бүрийг Есүс Христийн эрх мэдэл болон нэрээр гүйцэтгэдэг.6 Төлөөлөгчид, 

бошиглогчидтой байсан анхны Сүмийн зохион байгуулалт өнөө үед бидэнд байдаг.7 

 

Эрт үед Их Эзэн Арванхоёр төлөөлөгчийг сонгон дуудсан. Түүнээс хүмүүс урван 

тэрсэлж, улмаар Тэрбээр цовдлогдсон билээ. Аврагч Амилалтынхаа дараа шавь нартаа 40 

өдрийн турш номлож, тэгээд тэнгэр өөдөө одсон.8 

 

Гэвч төлөөлөгчдөд нэг зүйл дутагдаж байлаа. Хэд хоногийн дараа Арванхоёр нэг байшинд 

цуглаад байтал “гэнэт тэнгэрээс хүчит хуй салхи мэт дуу чимээ гаран, тэдний сууцгааж 

байсан байр бүхэлдээ тэрхүү дуунд автагджээ. . . . Тэгтэл гал хаялах мэт . . . хэлүүд, 
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тэдний хүн нэг бүрийн дээр тогтлоо. Ийнхүү тэд . . . Ариун Сүнсээр дүүрчээ.”9 Түүний 

Төлөөлөгчид ийнхүү тэнгэрийн хүч буюу эрх мэдэлтэй болсон юм. Түүний Сүмийг 

үндэслэн байгуулахад шаардлагатай эрх мэдэл нь Аврагчаар болон Ариун Сүнсний 

бэлгээр өгөгдсөнийг тэд ойлгож байлаа. Баптисм хүртээж, Ариун Сүнсний бэлэг олгохыг 

тэдэнд зарлиглажээ.10 

 

Эцэстээ Төлөөлөгчид болон тэдний санваар авагдсан. Тэргүүлэх эрх мэдэл болон хүчийг 

сэргээх шаардлагатай байлаа. Хүмүүс тэрхүү эрх мэдлийг сэргэж, Их Эзэний Сүм 

байгуулагдахыг олон зууны туршид хүсэн хүлээсэн юм. 

 

1829 онд Иохан Баптист, Төлөөлөгч Петр, Иаков, Иохан нар Иосеф Смит болон Оливер 

Каудери хоёрт санваарыг сэргээн олгосон билээ. Эдүгээ Сүмийн зохистой, эрэгтэй 

гишүүд санваарт томилогдож байна. Баптисмын дараа Сүмийн бүх гишүүдэд олгодог 

энэхүү эрх мэдэл болон Ариун Сүнсний бэлэг нь бидний бусад сүмүүдээс ялгарах онцлог 

болдог. 

“Хүн болгон Их Эзэн Бурханы, бүр дэлхийн Аврагчийн нэрээр ярьж болохыг”11 эртний 

нэгэн илчлэлт чиглүүлдэг. Өнөөдөр тэргүүлэх, заах, удирдан зохион байгуулахаар 

дуудагдсан жирийн эрэгтэй, эмэгтэйчүүд Сүмийн ажлыг гүйцэтгэж байна. Дуудагдсан 

хүмүүс Их Эзэний хүслийг мэдэхийн тулд илчлэлтийн хүч болон Ариун Сүнсний бэлгээр 

удирдагддаг. Бусад хүмүүс бошиглол, илчлэлт, Ариун Сүнсний бэлгийг хүлээн 

зөвшөөрөхгүй байж болох юм. Гэвч тэд биднийг ойлгох болно, бид дээрх зүйлсийг 

хүлээн зөвшөөрдгийг тэд ойлгох ёстой. 

 

Эрүүл мэндийн хууль буюу Мэргэн Ухааны Үгийг хортой бодисуудын аюул дэлхийд 

нүүрлэхээс бүр өмнө Их Эзэн Иосеф Смитэд илчилсэн. Манай залуусын өмнө хаана л бол 

хаана үргэлж байдаг цай, кофе, хар тамхи, тамхи мөн төрөл бүрийн мансууруулах болон 

донтуулагч бодисуудаас татгалзахыг бид заадаг. Энэхүү илчлэлтэнд дуулгавартай байдаг 

хүмүүс эрүүл мэндийг хүлээн авч, “эрүүл энхийг хийгээд яснууддаа чөмөг хүлээн авах 

болно”12 хэмээн амлагдсан юм. 

 

Мөн мэргэн ухаан хийгээд мэдлэгийн агуу сан хөмрөгүүдийг, бүр нуугдмал сан хөмрөгүүдийг; 

 

Мөн гүйхэд мөн ядрах нь үгүй, мөн алхахад мөн цуцах нь үгүй байх болно.”12 
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Амьдралыг бүтээгч ариун нандин хүчийг зөвхөн эхнэр, нөхөр болсон эмэгтэй, эрэгтэй 

хоёр л ашиглах ёстойг зарлиг болгосон Их Эзэний ёс суртахууны жишиг өөр нэг илчлэлд 

байдаг.13 Энэ хүчийг буруу ашиглах нь ноцтой байдлаараа гэмгүй цусыг урсгах эсвээс 

Ариун Сүнсийг үгүйсгэхийн дараа ордог. Хэрэв хүн тэрхүү хуулийг зөрчсөн бол ирэх үр 

дагаврыг нь хэрхэн арилгахыг наманчлалын сургаал заадаг. 

 

Хүн болгон соригддог. Бусад хүмүүст тохиолдоогүй уруу таталт өөрт нь тохиолдож 

байгааг шударга бус хэрэг гэж хүн бодож болох юм. Гэвч соригдох нь мөнх бус 

амьдралын зорилго юм. Хариу нь бүх хүнд адил. Бид бүхий л уруу таталтыг эсэргүүцэх 

ёстой, эсэргүүцэж ч чадна. 

 

“Аз жаргалын агуу төлөвлөгөө”15 гэр бүл дээр суурилдаг. Нөхөр нь өрх гэрийнхээ 

тэргүүн, эхнэр нь гэр орондоо хайрын уур амьсгалыг бүрдүүлэгч байснаар, тэд гэр 

бүлийнхээ амьдралд эрх тэгш хамтрагчид болдог. Хожмын Үеийн Гэгээнтэн эр хүн өрх 

гэрээ авч явах үүргээ ухамсарласан бөгөөд сайн мэдээнд итгэлтэй байх ёстой. Тэрбээр гэр 

бүлдээ анхаарал халамж тавьдаг, хоёргүй сэтгэлт эцэг, эмэгтэй хүнийг хүндэлдэг эр хүн 

юм. Эхнэр нь нөхрөө дэмждэг бөгөөд эцэг эх хоёул үр хүүхдээ сүнслэг байдлын хувьд 

өсгөн торниулдаг. 

 

Бие биеэ хайрлаж, бусдын гэм бурууг уужуу сэтгэлээр уучилдаг байх ёстойг Хожмын 

Үеийн Гэгээнтнүүдэд заадаг. 

 

Миний амьдралыг зөв шударга нэг патриарх өөрчилсөн. Тэр залуу насандаа хайр 

сэтгэлтэй бүсгүйтэйгээ гэрлэсэн юм. Тэр хоёр бие биедээ ухаангүй хайртай, эхнэр нь 

удахгүй анхныхаа үрийн зулайг үнэрлэх гэж байв. 

 

Эхнэрийг нь төрөх шөнө орон нутгийн цорын ганц эмч өвчтөнүүдийг эмчлэхээр хаа 

нэгтээ явчихсан байж. Олон цагийн дараа эхийн биеийн байдал сайнгүй болоод байтал 

эмч хүрч ирсэн гэнэ. Эмч яаралтай арга хэмжээ авсны үр дүнд хүүхэд төрж асуудал 

шийдэгдсэн ч тэр шөнө эмчийн өөр айлд өвчтөн эмчилж байхдаа авсан халдвараас болж 

залуу эх нас баржээ. 
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Залуу эрийн амьдрал сүйрэв. Хоног хугацаа өнгөрсөн ч уй гашуу нь улам нэмэгдсээр 

байв. Тэр өөр юуны ч тухай бодохоо болиод, хорсол нь буцалж, хүмүүст хор хүргэхээр 

заналхийлэх болсон гэнэ. Хэрэв энэ явдал өнөө үед болсон бол, мөнгө бүхнийг шийддэг 

юм шиг, эмчийг мэргэжлийн ажилдаа алдаа гаргасных нь төлөө шүүхэд өгч заргалд гэж 

тэр залууд дарамт шахалт үзүүлэх байсан нь эргэлзээгүй. 

Нэг шөнө хаалгыг нь жаахан охин тогшин энгийнээр “Аав таныг манайд хүрээд ир гэж 

байна. Тантай ярилцахыг хүсч байна” гэжээ. 

“Аав нь” гадасны ерөнхийлөгч байж. Ухаалаг тэр удирдагчийн өгсөн зөвлөгөө тун энгийн 

байлаа. “Жон, энэ асуудлыг одоо орхи. Чи юу ч хийсэн түүнийг эргүүлэн авчирч 

чадахгүй. Ямар нэг юм хийлээ гэхэд байдлыг улам л дордуулна. Энэ асуудлыг ингээд 

орхи” гэжээ. 

Энэ бол миний найзад тохиолдсон хүнд сорилт байлаа. Тэр энэ асуудлыг хэрхэн орхиж 

чадсан гээч? Түүнд үнэхээр хэцүү байсан. Найз минь биеэ барих гэж их зовсон доо. 

Тэгээд эцэст нь гадасны ухаалаг ерөнхийлөгчийн зөвлөгөөг дуулгавартай дагахаар 

шийдэж, нөгөөх гайтай асуудлыг орхисон. 

 

“Хөдөө нутгийн тэр хөөрхий эмч хоёр нарны хооронд нэг өвчтөнөөс нөгөө уруу гүйж, эм 

хэрэгсэл нь хүрэлцээгүй, өвчтөнөө хэвтүүлчих эмнэлэггүй, цалин тааруухан атлаа 

эрдэнэт хүмүүний амийг аврахын төлөө чадах бүхнээ хийж, ихэнх тохиолдолд эмчилгээ 

нь амжилттай болдог байсныг би нас ахиж өтөлсөн хойноо л ойлгосон юм даа. Хоёр 

хүний амь хутганы ирэн дээр байсан эгзэгтэй үед эмч ирж, тэр дороо шуурхай арга 

хэмжээ авсан. Сүүлдээ л би энэ бүхнийг ойлгосон! Хэрэв би тэр асуудлыг орхиогүй бол 

өөрийн амьдралыг ч өрөөлийн амьдралыг ч сүйтгэж мэдэх байсан шүү” гэж найз минь 

ярьж билээ. 

 

“Жон, энэ асуудлыг одоо орхи” хэмээн энгийн зөвлөгөө өгсөн санваартны ухаалаг 

удирдагчийн төлөө тэрбээр Их Эзэнд олон удаа талархал өргөсөн юм. 

 

Хохирч гомдсон Сүмийн гишүүд бидний дунд зөндөө л байдаг. Зарим нь бусдын 

өнгөрсөн алдаа дутагдлыг уучлах чадваргүйгээсээ болоод, Сүмийн зарим удирдагчид 
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гомдлоо орхиогүйгээс насан туршдаа зовлон үзэж хохирсныг Сүмийн түүхэн дэх хэрэг 

явдлууд харуулдаг. Тэд гомдлоо орхиж чадаагүйгээс Сүмд идэвхгүй болсон. 

 

Ийм зан төлөв нь хүн бороохойгоор өөрийгөө балбахтай адилхан. Тэр хүн гомдсондоо 

бороохой шүүрч аваад насан туршдаа толгой уруугаа цохьж явдаг. Хэчнээн ухаангүй, 

гунигтай хэрэг вэ! Ийм байдлаар өс хонзон санах нь зөвхөн өөрийгөө л хөнөөнө. Хэрэв 

таныг хэн нэгэн нь гомдоосон бол уучил, март, тэгээд асуудлыг орхи. 

 

Мормоны Номонд ийм нэг сэрэмжлүүлэг байдаг: “Мөн эдүгээ, хэрэв буруу буй бөгөөс 

тэдгээр нь хүмүүний алдаа бөлгөө; иймийн тул, та нар Христийн шүүлтийн суудлын 

өмнө толбогүй байж болохын тулд, Бурханы зүйлүүдийг бүү буруушаа.”16 

 

Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүд бол жирийн л хүмүүс. Эдүгээ 14 сая болтлоо өсч, дэлхийд 

хаа сайгүй амьдарч байна. Энэ бол зөвхөн эхлэл. Дэлхийд бай, харин дэлхийнх биш бай 

гэж бидэнд заадаг.17 Tиймээс, бид жирийн гэр бүлүүдэд жирийн амьдралаар амьдардаг. 

Худал хэлэхгүй, хулгай хийхгүй, хуурч мэхлэхгүй байхыг бидэнд заадаг.18 Бид бүдүүлэг 

үг хэрэглэдэггүй. Бид өөдрөг санаа бодолтой, аз жаргалтай хүмүүс, амьдралаас айж 

цэрвэдэггүй. 

 

Бид “гашуудах тэдний хамт гашуудахад . . . тайтгарал хэрэгтэй тэднийг тайтгаруулахад, 

мөн ямар ч цагт мөн бүх зүйлд Бурханыг гэрчлэгч болж зогсоход бэлэн”19 байдаг. 

 

Хэрэв хэн нэг нь маш бага зүйл шаарддаг сүмийг хайж байгаа бол энэ сүм тийм сүм биш 

юм. Хожмын Үеийн Гэгээнтэн байна гэдэг амаргүй ч цорын ганц зөв зам. 

 

Эсэргүүцэл тэмцэл эсвээс “дайнууд, дайны цуурхлууд, мөн хаа сайгүй газар 

хөдлөлтүүд”20 тохиолдсон ч энэ ажлыг зогсоож чадах ямар ч хүч, ямар ч нөлөө байхгүй 

билээ. Бид бүгд илчлэлтийн сүнсээр, Ариун Сүнсний бэлгээр удирдагдаж чадна. 

“Түүнчлэн Миссури мөрний жам ёсны урсгалыг хүмүүн өчүүхэн гараа урагш сунган 

зогсоох буюу эсвээс үүний урсгалыг эргүүлэх лугаа адил Хожмын Үеийн 
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Гэгээнтнүүдийн тэргүүн дээр тэнгэрээс доош юүлэгдэх Бүхнийг Чадагчийн мэдлэгт саад 

учруулж чадна гэж үү?”21  

 

Хэрэв танд сэтгэл санааны дарамт учирсан бол үүнийг март, зүгээр л зөнд нь орхичих. Уужуу 

сэтгэл гарган уучилж, наманчилсан тохиолдолд Ариун Сүнс танд зочилж, өмнө нь мэдэхгүй 

байсан гэрчлэлээр энэ нь батлагдах болно. Танд болон гэр бүлийн гишүүдэд тань анхаарал 

халамж тавьж, адислах болно. Энэ бол Түүнд ирэх урилга мөн. Энэ сүм---эсвээс Есүс Христийн 

Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм бол Түүний Өөрийнх нь мэдэгдсэнээр “бүх дэлхийн 

гадаргуу дээрх цорын ганц үнэн бөгөөд амьд сүм” мөн.22 Бид энэ сүмээс “аз жаргалын агуу 

төлөвлөгөөг”23 олсон юм. Энэ тухай би Есүс Христийн нэрээр гэрчилж байна, амен. 
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