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Өнөө орой би 12-25 насны cанваар атгагч ах нартаа хандан ярьж байна. Сүмийн 

удирдагчид бид та нарт санаа тавьж, та нарынхаа төлөө залбирдаг. Манай дөрвөн настай 

ач хүү дүүгээ хүчтэй түлхэж унагасан тухай түүхийг би нэгэнтээ хуваалцаж байсан. 

Уйлж байсан дүүг нь тайвшруулсны дараа миний гэргий ахаас нь “чи яагаад дүүгээ 

түлхэж байгаа юм бэ?” гэж асуухад, ач хүү маань эмээ рүүгээ хараад “эмээ уучлаарай. Би 

‘Зөвийг сонго’ бөгжөө гээчихсэн учраас зөвийг сонгож чадахгүй байна” гэж хариулсан 

юм. Та нар зөвийг сонгохоор их хичээл зүтгэл гаргадгийг бид мэддэг. Бид та нартаа их 

хайртай шүү.  

Та нар яагаад яг энэ цаг үед дэлхий дээр ирсэн талаараа бодож байсан уу? Та нар Адам 

Евагийн үед эсвэл Египетийг фараонууд захирч байсан үед аль эсвэл Мин эзэнт гүрний 

үед төрөөгүй. Харин Есүс Христийн эхний ирэлтээс 20 зууны дараах өнөө үед төрсөн. 

Энэ бол Бурханы санваар дэлхийд сэргээгдэж, Их Эзэн сүрлэгээр залран ирэхэд 

бэлтгэхээр Өөрийн мутрыг сунгаж дэлхийг бэлтгэж буй цаг үе билээ. Энэ бол агуу их 

боломж хийгээд чухал хариуцлагатай цаг үе юм. Энэ бол та нарын өдрүүд шүү. 

  

Баптисм хүртсэнээр та бүгд Есүс Христэд итгэх итгэлээ тунхагласан. Санваарт 

томилогдсоноор авьяас чадвар болон сүнслэг байдал чинь нэмэгдсэн. Та нарын чухал 

үүргийн нэг бол Есүс Христийн Хоёр дахь Ирэлтэд дэлхийг бэлтгэх явдал мөн. 

Их Эзэн санваартны үйл хэргийг удирдуулахаар бошиглогч Ерөнхийлөгч Томас 

С.Монсонг томилсон юм. Ерөнхийлөгч Монсон та нарт хандаж “Их Эзэнд номлогчид 



  

хэрэгтэй байна” 1 хэмээн хэлсэн. “Зохистой мөн үйлчлэх боломжтой бүх залуу эрэгтэй 

номлолд үйлчлэхээр бэлтгэх ёстой. Номлолын үйлчлэл бол санваарын үүрэг бөгөөд энэ 

бол Их Эзэний шаардлага билээ.” 2  

 

Номлолын үйлчлэл нь золиослолыг шаарддаг. Бошиглогчоос үйлчлэлийн дуудлагыг 

хүлээн авахын тулд та нар ямар нэг зүйлийг зайлшгүй орхих хэрэгтэй болно. 

Рагби гэдэг спортыг сонирхогчид Шинэ Зеландын Оол Блакс буюу Тас хар багийг 

андахгүй. Уг нэр нь тэдний өмсгөлөөс нь үүдэлтэй бөгөөд рагбигийн хамгийн алдартай 

баг юм.3 Шинэ Зеландад “Оол Блакс” багт тоглохоор сонгогдоно гэдэг нь америк хөл 

бөмбөгийн аварга багт тоглох эсвэл хөл бөмбөгийн дэлхийн цомын төлөө тоглох багт 

тоглохтой адил юм.  

Сидни Гөинг ах 1961 онд 18 настай Аароны санваартан байхдаа Шинэ Зеландын 

рагбигийн од болж эхэлсэн. Тэр маш чадварлаг тоглогч байсан учир олон хүн түүнийг 

дараа жил үндэсний “Оол Блакс” шигшээ багт сонгогдоно гэж таамаглаж байв. 

 

Мэргэжлийн рагбигийн зиндаа ахих чухал мөчид 19 настай Сид рагбиг орхиж номлолд 

явна гэдгээ мэдэгсэн юм. Зарим хүн түүнийг “галзуурсан” зарим нь түүнийг “тэнэг” гэж 

байлаа.4 Тэд ийм алтан боломж ахиж хэзээ ч ирэхгүй хэмээн халаглаж байсан. 

Сидийн хувьд орхих зүйл нь биш харин ирээдүйн боломж үүрэг хариуцлага нь чухал 

байсан юм. Тэр Их Эзэн Есүс Христийн үнэнийг тунхаглахаар амьдралынхаа хоёр жилийг 

зориулах санваартны үүрэгтэй байсан. Энэхүү үүргээ биелүүлэхэд нь юу ч, бүр үндэсний 

шигшээ багт тоглон нэр хүндтэй болох ч түүнийг зогсоогоогүй билээ.5  

 

Тэрээр Канадын Баруун Номлолд үйлчлэх дуудлага хүлээн авч, одоогоос яг дөчин найман 

жилийн өмнө энэ сард 19 настай Ахлагч Сидни Гөинг Шинэ Зеландыг орхиж Хожмын 

Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн номлогч болж байлаа. 

Номлолдоо тохиолдсон нэг түүхийг Сид надад ярьж билээ. Орой болж хамтрагчтайгаа гэр 

уруугаа харих үедээ дахиад нэг айлаар орохоор шийдэв. Гэрийн эзэн тэднийг гэртээ 

урихад ахлагч Гөинг болон хамтрагч нь тэдэнтэй Аврагчийн тухай гэрчлэлээ хуваалцжээ. 

Номлогчид тэдэнд Мормоны Ном бэлэглэв. Гэрийн эзэн Мормоны Номыг шөнөжингөө 

уншсан бөгөөд 10 хоногийн дотор Мормоны Ном, Сургаал ба Гэрээ болон Агуу Үнэт 



  

Сувдыг уншиж дуусгажээ. Хэдэн долоо хоногийн дараа гэр бүлээрээ баптимс хүртсэн 

гэнэ.6 

 

“Оол Блакс” багийн оронд номлолыг сонголоо гэж үү? хэмээх асуултанд Сидни: “Бусдыг 

сургаалд авчирснаас ирэх адислал нь ямар ч золиосоос илүү байдаг” гэж хариулсан ажээ.7 

 

Сид Гөингийн номлолын дараа юу болсон талаар та нар сонирхож байгаа байх л даа. 

Хамгийн чухал нь тэрээр хайрт Коллийнтэйгээ гэрлэж, таван сайхан хүүхэдтэй, олон ач 

зээ нартай болсон. Тэрээр амьдралынхаа турш Тэнгэрлэг Эцэгт итгэн найдаж, зарлигуудыг 

нь дагаж, бусдад үйлчилжээ.  

Харин рагбигийн тухайд гэвэл номлолынхоо дараа Сид “Оол Блакс”-ийн түүхэн дэх 

хамгийн агуу тоглогчдын нэг болж 11 улирал тоглосон бөгөөд олон жил багийн ахлагчаар 

тогложээ.8 

 

Сидни Гөинг хэр зэрэг сайн тоглогч байсан юм бол? Тэрээр үнэхээр сайн байсан учир 

түүнийг ням гарагт тоглохгүй гэхэд нь бэлтгэл болон тэмцээний хуваарийг түүний цагт 

тохируулан өөрчилж байжээ.9 Тэрээр үнэхээр сайн байсан тул Английн Хатан Хаан 

түүний рагбид оруулсан хувь нэмрийг нь үнэлжээ.10 Тэрээр үнэхээр гарамгай  байсан 

болохоор  түүний тухай “Супер Сид” хэмээх ном хүртэл бичигдсэн аж. 

Энэхүү нэр хүнд болон амжилт  Сидийн номлолын дараа ирээгүй бол яах байсан бол? 

Энэ Сүмийн номлолын үйлчлэлийн нэгэн гайхамшиг бол Сид болон түүнтэй адил мянга 

мянган номлогч “Би номлол хийснээрээ юу авах вэ?” гэх биш “Би юу өгч чадах вэ?” гэж 

асуудагт байгаа юм. 

Та нарын номлол бол хүмүүсийг Христэд авчирч “Аврагчийн Хоёр дахь Ирэлтэд” 10 

бэлтгэх ариун үйлс байх болно. 

Их Эзэн Хоёр дахь Ирэлтийн өмнөх бэлтгэлийн талаар эрт үеэс ярьсаар ирсэн. Енохд 

Тэрээр тунхаглахдаа: “Мөн зөв шударга ёсыг тэнгэрээс доош би илгээх болно; мөн … 

дэлхийгээс үнэнийг би илгээх болно … миний сонгогдсон хүмүүсийг дэлхийн дөрвөн 

зүгээс цуглуулахын тулд миний илгээх зөв шударга ёс хийгээд үнэн нь дэлхийг үер мэт 

арчих болгоно би”11  



  

Бошиглогч Даниел хожмын өдрүүдэд сайн мэдээ “хүний гар хүрэлгүйгээр уулнаас 

цавчигдсан чулуу” мэт өнхрөн дэлхийн өнцөг булан бүрт хүрнэ хэмээн бошиглосон.12   

Нифай хожмын үе дэх Сүм тоогоор цөөн боловч дэлхийн нутаг дэвсгэр даяар тархсан 

байх тухай хэлжээ..13 Энэ эрин үед Их Эзэн “Мөн та нар миний сонгосон хүмүүсийн 

цугларалтыг тохиолгон авчрахаар дуудагдсан билээ”14 гэж хэлсэн юм.  

Залуу ах нар минь, та нарын номлол бол онцгой их боломж бөгөөд амлагдсан цугларалт 

болон та нарын мөнхийн зорилготой холбоотой үүрэг хариуцлага мөн билээ. 

 

Сэргээлтийн эхэн үеэс ах нар сайн мэдээг тунхаглах үүргээ маш хариуцлагатай 

биелүүлсээр байгаа. 1837 он буюу сүм байгуулагдсанаас хойш дөнгөж долоохон жилийн 

дараа ядуурал болон эсэргүүцэлтэй тулгарч байсан хэцүү үед номлогч нар сургаалыг 

заахаар Английг зорьжээ. Дараагийн хэдхэн жилд Австри, Францын Полинез, Энэтхэг, 

Барбадос, Чили, Хятад зэрэг орнуудад сургаалыг тунхаглаж байв.15   

 

Их Эзэн энэ ажлыг адисалж Сүм дэлхий даяар өргөжин тэлсээр байна. Энэ чуулган 

дэлхийн 92 хэл дээр орчуулагдан цацагдаж байгаа. Бид дэлхийн 150 гаруй оронд үйлчилж 

буй 52,225 бүрэн цагийн номлогчид баяр хүргэн талархаж байна.16 Аврагчийг гэрчилж 

буй дуулгавартай номлогчид дээр нар хэзээ ч жаргадаггүй. Их Эзэний сүнсээр 

адислагдан, “Түүгээр хүмүүний үрсэд аврал ирж чадах тэр нэгээхэн ч өөр нэр 

өгөгдөхгүй, басхүү нэгээхэн ч өөр зам, мөн нэгээхэн ч арга үгүй бөгөөд зөвхөн Төгс 

Хүчит Их Эзэн, Христийн нэрээр буюу”  хэмээн тунхаглаж буй эдгээр 52,000 гаруй 

номлогчийн сүнсний хүч чадлыг та нар бодож үзээрэй.17 Мөн бүх чадлаараа үйлчилсэн 

мөн одоо ч үйлчилсээр буй мянга мянган буцаж ирсэн номлогчдод бид талархлаа 

илэрхийлэхийг хүсч байна. Их Эзэний номлогч нараар дамжуулан хийж буй үйлс нь 

дэлхийг Аврагчийн Хоёр дахь Ирэлтэд бэлтгэхэд чухал хувь нэмэр оруулж байна.  

 

 

 

Номлолын үйлчлэл бол сүнслэг ажил юм. Зохистой байдал болон бэлтгэл маш чухал. 

Ерөнхийлөгч Монсон хэлэхдээ: “Залуу эрэгтэйчүүд ээ, би та нарыг номлолын үйлчлэлд 

бэлтгэхийг уриалж байна. Өөрсдийгөө Их Эзэнийг төлөөлөхүйц цэвэр ариун бөгөөд 

зохистой байлгаарай” 18 гэсэн юм. Номлолд гарахаас өмнө та нарт ариун үүрэг, даалгавар 



  

байгаа гэдгийг санагтун. Номлолоос өмнө хийж байсан үйлс чинь номлолын үед байх 

санваарын хүч чадалд чинь ихээр нөлөөлөх болно. Өөрсдийгөө сайн бэлтгээрэй.  

 

Ерөнхийлөгч Монсон “Зохистой, боломжтой бүх залуу эрэгтэйчүүд номлолд үйлчлэхээр 

бэлтгэх ёстой” 19  гэж хэлсэн. Эрүүл мэнд болон бусад шалтгааны улмаас зарим хүмүүс 

үйлчлэх боломжгүй байж магадгүй. Эцэг эх болон бишоптойгоо ярилцсанаар үйлчилж 

чадах эсэхээ мэдэж болно. Хэрвээ үйлчлэх боломжгүй бол энэхүү гайхамшигт ажилд 

хувь нэмэр оруулж чадахгүй нь гэж бүү санаа зов. Их Эзэн өөрийг нь хайрладаг хүмүүст 

энэрэнгүй бөгөөд Тэр та нарт бусад боломжуудыг олгох болно.  

 

Зарим гишүүн өөрийгөө үйлчлэхэд  оройтсон гэж боддог байж болох юм. Миний нэг 

хятад найз 20 нэлээд гарсан хойноо Камбожид Сүмийн гишүүн болсон юм. Тэрээр 

номлол хийх эсэх талаар бодсон бөгөөд бишоптойгоо уулзан залбирсны дүнд Нью Йорк 

хотод үйлчлэхээр дуудагдсан билээ. Хэрвээ таны нас оройтсон мэт санагдаж байвал 

залбирч, бишоптойгоо уулзан зөвлөөрөй. Тэр таныг хөтлөх болно.  

 

Бүх номлогчийн тавин хувь нь эх орондоо үйлчилдэг. Их Эзэн: “тэрхүү өдөр хүн болгон 

сайн мэдээний бүрэн байдлыг төрөлх хэл дээрээ, мөн өөрийн хэлээр сонсох болно” 20 гэж 

амласан. Та нар бошиглолын суу билгээр хамгийн их хэрэгтэй байгаа газар дуудагдах 

болно. 

Би дэлхий даяарх номлогчидтой уулзах дуртай. Саяхан би Австралийн Сидней номлолд 

намайг хэнтэй таарсан гэж бодож байна? Шинэ Зеландын рагбигийн домогт тамирчин – 

Ахлагч Сидни Гөинг. Тэр одоо 67 настай бөгөөд дахин номлогч болсон байв. Харин энэ 

удаа өөрийнхөө сонгосон хамтрагч буюу эхнэр Систер Коллийн Гөингтөй хамт байсан 

юм. Тэр бидэнд хичээл заасан гэр бүлийнхээ талаар ярив. Тэдний эцэг эх нь сүмийн 

гишүүн байсан боловч сүмд идэвхгүй болоод олон жил болсон байв. Гөинг ах эгч хоёр 

тэдний итгэлийг эргэн бадраахад нь тусалсан юм. Баптисмын усан сангийн дэргэд эцэг нь 

ууган хүүдээ баптисм хүртээхэд нь мөн тэр ууган хүү нь санваарыг хүртэж, дүүдээ 

баптисм хүртээн, гэр бүлээрээ хамтдаа мөнх амьдралын төлөө урагшилж байгааг нь 

хараад ямар их баяр баяслыг мэдэрч байгаагаа Гөинг ах хуваалцсан.21 

 



  

Та нарт хандан Тэргүүн зөвлөлөөс хэлэхдээ: “Та нар бол хариуцлага, боломж түүнчлэн 

уруу таталтын энэхүү агуу цаг үед төрөхөөр сонгогдсон сүнснүүд юм. Бид та нарын 

төлөө, … Өмнөө байгаа агуу ажлыг хийхийн тулд [мөн] Бурханы хаант улсыг барих үүрэг 

хариуцлагуудаа үргэлжлүүлэн биелүүлж Аврагчийн Хоёр дахь Ирэлтэнд дэлхийг 

бэлтгэхэд зохистой байгаасай гэж бид залбирч байна” гэсэн билээ. 22 

 

Би зураач Харри Андерсоны Аврагчийн Хоёр дахь Ирэлтийг дүрсэлсэн зурагт дуртай. Энэ 

нь Түүнийг хүч чадал хийгээд алдар сууд залран ирэхийг надад сануулдаг. Дэлхий дээр 

болон тэнгэрт гайхамшигт үйл явдлууд тохиох болно.23 

 

Аврагчийн ирэлтийг хүлээж буй хүмүүс “Түүнийг эрэх” болно. Тэр “Бибээр ирэх болно” 

гэж амласан. Зохистой хүмүүс Түүнийг “тэнгэрийн үүлэн дотор сүр хүч хийгээд агуу 

алдар суунд, бүх ариун тэнгэр элчүүдийн хамт үзэх болно.” 24 “Тэнгэр элч бүрээгээ үлээх 

болно … мөн дэлхий дээрх гэгээнтнүүд [дэлхийн дөрвөн зүгээс]25 түүнийг угтахаар дээш 

аваачигдах болно.”26“Мөн нойрссон гэгээнтнүүд” буюу зохистой амьдарч нас барсан 

гэгээнтнүүд, “[Түүнийг] угтахаар урагш гарч ирэх болно.” 27  

 

Сударт мөн ийн өгүүлсэн байдаг: “Их Эзэн хөлөө уулан дээр тавих болно”28 мөн “[Тэр] 

дуу хоолойгоо илэрхийлэх болно, мөн дэлхийн бүх хязгаарууд үүнийг сонсох болно.”29 

 

Санваартан залуу ах нар аа, би энэхүү гайхамшигт Ирэлтийн алдар суу хийгээд бүхнээс 

илүүгээр үүний бодит байдлыг гэрчилж байна. Аврагч амьд. Тэр дэлхийд эргэн ирэх 

болно. Хөшигний аль ч талд байсан та бид Түүний Ирэлтэд баясаж, Түүний Ирэлтийн 

өмнө дэлхийг бэлтгэхэд туслахаар өнөө  үед биднийг дэлхийд илгээсэн Их Эзэнд  

талархах болно. Есүс Христийн нэрээр, Амен. 
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