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Гэгээнтэн гэж дуудагдах нь 

 

Далын Ахлагч  

 

Бенжамин Де Хоёс 

 

Бид Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн нэг хэсэг байх боломжтой, үнэхээр адислагдсан 

хүмүүс шүү! 

 

Хайрт ах эгч нар аа, Ариун Сүнс миний захиасыг ойлгоход та нарт туслахын төлөө би 

залбирч байна. 



 

Томилогдсон нэгжүүддээ очиж, хурал зөвлөгөөнд оролцох үедээ би цаг хугацааны голчид 

байсан итгэгчдийн нэгэн адил Гэгээнтнүүд хэмээн дуудагдах өнөө үеийн олон сайхан 

гишүүдтэй уулзсаар ирлээ. Тэдэнтэй хамт байхад мэдэрдэг амар амгалан болон хайрын 

мэдрэмж намайг Сионы гадсуудын нэгэнд нь байгаагаа ухаарахад тусалдаг юм.  

 

Биднээс олон нь Сүмийн хоёр, гурав дахь үеийн гишүүдийн гэр бүлд төрж өссөн хэдий ч 

бусад олон гишүүн харьцангуй шинэ хөрвөгчид байдаг. Эдгээр хөрвөгчдөд би Төлөөлөгч 

Паулын ефесчүүдэд хандан хэлсэн дараах элэгсэг дотно үгсийг давтан хэлмээр байна: 

 

“Тийм бол та нар цаашид харь хүмүүс болон гадны хүмүүс биш, харин ариун хүмүүсийн 

адил нутгийн иргэд бөгөөд Бурханы гэр бүлийнх юм; 

 

Та нар элч нар болон эш үзүүлэгчдийн суурин дээр босгогдож байгаа бөгөөд Христ Есүс 

Өөрөө булангийн чулуу нь ажээ” (Ефес 2:19–20). 

 

Хэдэн жилийн өмнө биднийг Мексик дэх Сүмийн олон нийттэй харилцах албанд 

үйлчилж байхад радиогийн нэвтрүүлэгт ярилцлага өгөхийг урьсан юм. Нэвтрүүлгийн 

зорилго нь дэлхий даяарх олон өөр шашны талаар танилцуулах байлаа. Бид Сүмээ 

төлөөлж, нэвтрүүлгийн үеэр тавигдах асуултанд хариулах үүрэгтэй байсан. Нэвтрүүлэг 

эхлээд хэд хэдэн зар сурталчилгаа гарч өнгөрөхөд, нэвтрүүлгийн найруулагч “Бид 

өнөөдөр Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн хоёр ахлагчийг 

нэвтрүүлэгтээ урьж оролцуулаад байна” гээд, биднээс “Танай сүм яагаад ийм урт нэртэй 

байдаг юм бэ? Та нар арай богинохон, хэлэхэд амархан нэрийг хэрэглэж болдоггүй юм 

уу?” гэж асуулаа.  

 

Бид энэ асуултыг тавьсанд нь баяртай байлаа. Сүмийн нэрийг ямар нэгэн хүн сонгоогүй 

харин хожмын үеийн бошиглогчоороо дамжуулан Аврагч өгсөн бөгөөд “Учир нь эцсийн 

өдрүүдэд миний сүм ийн, бүр Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм 

хэмээн нэрлэгдэх ёстой” (С ба Г 115:4) хэмээн айлдсаныг тайлбарласан юм. Нэвтрүүлгийн 

найруулагч тэр даруй эелдгээр, “Бид энэ нэрийг хүндэтгэлтэйгээр хэлэх болно” гэлээ. Тэр 

хэдэн удаа энэхүү утга учир бүхий нэрийг давтсаныг яг одоо би санахгүй байгаа ч, 



 

Сүмийн нэрийг болон уг нэр нь Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүд болох Сүмийн гишүүдэд 

хэчнээн их утга учиртай болохыг тайлбарлахдаа мэдэрсэн сүнслэг мэдрэмжийг би хэзээ ч 

мартахгүй ээ.  

 

Бид, Есүс Христийн Сүмийн гишүүд Антиох хотод анх удаа Христийнхэн гэж 

нэрлэгдсэнийг Шинэ Гэрээнээс уншдаг (Үйлс 11:26-г үз), гэхдээ тэд бие биеэ гэгээнтнүүд 

хэмээн дууддаг байжээ. Төлөөлөгч Паул тэд бол “ариун хүмүүсийн адил нутгийн иргэд 

бөгөөд Бурханы гэр бүлийнх” (Eфес 2:19) мөн тэд “ариун хүмүүс байхаар дуудагдсан” 

(Ром 1:6–7; налуу бичлэг нэмсэн) гэж хэлэхэд гэгээнтнүүд баяртай байсан нь лавтай. 

 

Сүмийн гишүүд сайн мэдээ болон бошиглогчдын зөвлөгөөг хэр сайн дагаж байгаагаас 

шалтгаалан өөрсдөө ч анзааралгүйгээр бага багаар ариусгагдаж байдаг. Гэр бүлээрээ 

тогтмол залбирч, судраас судлан, гэр бүлийн түүхээ бичих болон ариун сүмд байнга 

шүтэн бишрэхээр очиход үнэт цаг заваа зориулдаг Сүмийн даруухан гишүүн бүр 

гэгээнтэн болдог. Тэд бол мөнхийн гэр бүлийг үүсгэхэд зориулагдсан хүмүүс мөн. Мөн 

тэд Сүмээс холдож буй гишүүдийг аврахад болон тэднийг эргэж ирэн, Их Эзэний 

ширээнд хамтдаа суухад нь урамшуулахын тулд завгүй амьдралынхаа үнэт цагаас 

золиосолдог хүмүүс юм. Тэд бол Их Эзэний номлогчийн дуудлагад хариулсан ахлагч, 

систер болон ахмад номлогч нар билээ. Тийм ээ, ах эгч нар аа, тэд Христийн цэвэр хайр, 

энэрэл гэж нэрлэгдэх гайхамшигт, халуун дотно мэдрэмжийг бий болгох хүртлээ өсөн 

дэвжиж байдаг гэгээнтнүүд билээ. (Моронай 7:42–48-г үз).  

 

Гэгээнтнүүд эсвэл Сүмийн гишүүд гэж хэлэгдэх тэд зовлон бэрхшээлээр дамжуулан мөн 

Аврачийг таньж мэддэг._Тэрбээр бүр бүх зүйлийн зовлонг үзэх ёстой байсныг битгий 

мартаарай. “Мөн тэрээр үхлийг өөр дээрээ авах болно, тэр өөрийнх нь хүмүүсийг хүлсэн 

тэрхүү үхлийн хүлээсийг тайлж болохын тулд бөлгөө; мөн түүний зүрх сэтгэл бие 

махбодийн дагуу нигүүлслээр дүүргэгдэж болохын тулд, тэрээр бие махбодийн дагуу 

өөрийн хүмүүсийг тэдний сул байдлуудынх нь дагуу хэрхэн халамжлахыг мэдэж болохын 

тулд, тэрээр өөр дээрээ тэдний сул дорой чанаруудыг авах болно” (Алма 7:12). 

 

Хайрт ах, эгч нар аа, өнгөрсөн хэдэн жилд би үй түмэн хүний зовлон зүдгүүрийн гэрч 

болсон бөгөөд тэдний дотор маш олон гэгээнтэн байсан юм. Бид тэдгээр хүмүүсийн 

төлөө Их Эзэнээс тусламж хүсч, итгэл нь дундрахгүй, тэвчээртэйгээр урагш тэмүүлж 



 

байгаасай хэмээн үргэлж залбирдаг. Эдгээр зовж зүдрэгсдэд бид Мормоны Номын 

Иаковын тайтгаруулагч үгсийг давтан хэлэхийг хүсч байна. 

 

“Ай тэгээд, хайрт ах дүү нар минь, Ариун Нэгэн, Их Эзэнд ирцгээ. Түүний замууд зөв 

шударгыг сана. Болгоогтун, хүмүүнд зориулагдсан харгуй нарийн, гэвч энэ нь түүний 

өмнө шулуунаар зурайна, мөн Израилын Ариун Нэгэн бол их хаалганы сахиул; мөн тэрээр 

нэгээхэн зарцыг тэнд үл ажиллуулдаг; мөн уг хаалганаас өөр зам гэж үгүй; учир нь тэрээр 

мэхлэгдэх боломжгүй, түүний нэр Их Эзэн Бурхан билээ. 

Мөн хэн тогшнов, түүнд тэрээр нээх болно” (2 Нифай 9:41–42). 

 

Бид хаана, ямар нөхцөл байдалд байх нь хамаагүй; сорилт бэрхшээл, саад тотгор бидний 

замд саад болсон ч, Христийн сургаалын талаарх ойлголт, Түүний Цагаатгал бидний хүч 

чадал, амар амгалангийн эх сурвалж байсаар байх болно. Тийм ээ, ах эгч нар аа, энэ бол 

Их Эзэн итгэлтэй гэгээнтнүүддээ өгөх сүнснээс төрөх дотоод сэтгэлийн амар тайван 

байдал билээ: “Амар амгаланг Би та нарт үлдээнэ.… Та нар зүрхээ бүү зовоо, бүү ай” 

(Иохан 14:27). 

 

Олон жилийн турш би Сүмийн гишүүд, Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн итгэлтэй 

байдлын гэрч болсоор ирсэн билээ. Тэдгээр нь Тэнгэрлэг Эцэгийн төлөвлөгөө болоод 

Аврагчийн Цагаатгалд итгэл найдвар тавьдаг бөгөөд сорилт бэрхшээл, зовлон зүдгүүрийг 

агуу урам зоригоор даван гардаг. Ийм ч учраас тэд ариусгалын давчуу бөгөөд нарийн зам 

дээр цөхрөлтгүйгээр, тууштай үлддэг юм. Хамт байх боломжтой байсан бүх итгэлтэй 

гэгээнтнүүддээ баярлаж талархсан сэтгэл, гүн хүндэтгэлээ үгээр илэрхийлэх аргагүй 

билээ! 

 

Хэдийгээр сайн мэдээний талаарх бидний ойлголт сайн мэдээний үнэний талаарх бидний 

гэрчлэлтэй адил гүн гүнзгий биш байж болох ч, хэрэв Их Эзэнд итгэл, найдварыг тавих 

юм бол Тэрээр зовлон зүдгүүр, уй гашууд нэрвэгдсэн үед ч биднийг түшиж тулах болно 

(Aлмa 36:3-ыг үз). Гэгээнтнүүддээ өгөх Их Эзэний энэхүү амлалт нь зовлон зүдгүүр, уй 

гашуугаас биднийг чөлөөлнө гэсэн үг биш юм. Харин тэр хүнд хэцүү үеүдэд тулж түших 

бөгөөд энэхүү тулгуур нь Их Эзэнээс ирж байгааг бид мэдэх болно.  

 



 

 

Хайрт ах эгч нар аа, бид Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн нэг хэсэг байх боломжтой 

үнэхээр адислагдсан хүмүүс шүү! Мөн бид эрт үеийн болон хожмын үе дэх 

бошиглогчдын адил Аврагчийн тухай агуу гэрчлэлтэй адислагдсан хүмүүс шүү! 

 

 

Их Эзэн, Израилын Ариун Нэгэн амьд бөгөөд Тэрбээр Өөрийн Сүм болох Есүс Христийн 

Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийг бидний хайрт бошиглогч Томас С.Монсонгоор 

дамжуулан удирддагийг би гэрчилж байна. Бидний Их Эзэн Есүс Христийн нэрээр, амен.  
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