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Чуулган өндөрлөх агшинд 

Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон 

 

Ах, эгч нар минь, энэ чуулганыг өндөрлөх агшинд зүрх сэтгэл минь баяр хөөрөөр бялхан 

байна. Бид Их Эзэний Сүнсийг элбэг дэлбэгээр мэдэрлээ. Чуулганы үйл ажиллагаанд 

оролцсон газар газрын Сүмийн гишүүн нэг бүрд, түүний дотор залбирал хэлсэн 

гишүүдэд талархал илэрхийлж байна. Бид энд сонссон захиасуудаа урт удаан хугацаанд 

зүрх сэтгэлдээ тээн санаж явах болтугай. Эдгээр захиасууд нийтлэгдэх Ensign, Лиахона 

сэтгүүлүүдийг хүлээн авсан үедээ захиасуудыг дахин уншиж, судалцгаая. 

 

Бид чуулганы бүх хуралдаануудаар гайхамшигтай сайхан дуу хөгжмийг дахин сонслоо. 

Бидэнтэй авьяас билгээ хуваалцаж, чуулганы туршид бидэнд сүнслэг нөлөө үзүүлсэн 

хүмүүст би хувиасаа талархал илэрхийлж байна. 

 

Энэ чуулганы үеэр албан тушаалуудад шинээр дуудагдсан Ах нарыг бид гар өргөн 

баталлаа. Бид Их Эзэний зорилгыг хэрэгжүүлэхийн төлөө тэдэнтэй хамтран ажиллахыг 

тэсч ядан хүлээж байгаагаа мэдэгдэхийг хүсч байна. 

 

Хайрт зөвлөхүүд Ерөнхийлөгч Хенри Б.Айринг, Диетер Ф.Угдорф нарт хайр, талархлаа 

илэрхийлж байна. Тэд бол мэргэн ухаан хийгээд мэдлэг туршлагатай хүмүүс. Тэдний 

үйлчлэл үнэлж баршгүй чухал юм. Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын Ах нараа би 

хайрлан, дэмждэг билээ. Тэд дээд зэргийн үр өгөөжтэй үйлчилж байгаа бөгөөд энэ ажилд 

зүрх сэтгэлээ бүрэн зориулсан хүмүүс юм. Далын болон Тэргүүлэх Бишопын Зөвлөлийн 

гишүүдэд би мөн хайр, талархлаа дэвшүүлж байна. 

 

Өнөөдөр дэлхийд бидэнд олон сорилт бэрхшээл тулгарч байгаа ч, Тэнгэрлэг Эцэг биднийг 

санаж байгаа гэдгийг би та бүхэнд батлан хэлж байна. Тэрбээр бидэнд бүгдэд нь хайртай 

бөгөөд залбирлаар дамжуулан Түүнийг эрэлхийлж, зарлигуудыг нь биелүүлэхийн төлөө 

хичээн чармайсан үед биднийг адислах болно. 

 

Бид бол дэлхий дахины сүм. Манай Сүмийн гишүүд дэлхий даяар хаа сайгүй аж төрж 

байна. Улс орныхоо сайн иргэд, нийгэм, хамт олныхоо сайн хөршүүд байж, өөрийн болон 



 

өөр сүмүүдийн хүмүүст аль алинд нь тусламжийн гараа сунгацгаая. Бид байгаа газар 

бүрдээ, хийдэг юм болгондоо зарчимч шударга байдлын үлгэр жишээ байх болтугай. 

Ах эгч нар аа, миний төлөө, Сүмийн Ерөнхий эрх мэдэлтнүүдийн төлөө залбирсанд тань 

баярлалаа. Бид та бүхэнд бас Их Эзэний ажлыг урагш ахиулахын төлөө та бүхний хийж 

байгаа ажилд гүнээ талархдаг билээ. 

Гэр орондоо харих зам тань өлзийтэй байх болтугай. Тэнгэрийн адислалууд та нар дээр 

юүлэгдэх болтугай. 

Чуулганыг өндөрлөхөөс өмнө би Аврагчийг болон бидний төлөө хийсэн Түүний агуу 

цагаагтгагч золиослолыг эрхэмлэн хайрладаг хайраа та бүхэнтэй хуваалцахыг зөвшөөрнө 

үү. Гурван долоо хоногийн дараа Христийн ертөнц тэр аяараа Улаан өндөгний буюу 

Христийн амилалтын баярыг тэмдэглэнэ. Бидний төлөө Гетсеманид Христийн үйлдсэн ач 

гавьяаг бүрэн ухамсарлан ойлгодог хүн бидний дунд нэг ч байхгүй гэдэгт би итгэдэг. 

Гэвч бид бүхний төлөө хийсэн Түүний цагаатгагч золиослолын төлөө би амьдралынхаа 

өдөр бүр баярлан талархаж явдаг билээ. 

Сүүлчийн мөчид Тэрбээр эргэн буцаж болох байсан ч, тэгээгүй юм. Тэрбээр бүхнийг 

аврахын төлөө бүхнээс дорд байдлаар талийгаач болсон. Тэгснээрээ Тэрбээр бидэнд мөнх 

бус оршихуйгаас гадна амьдралыг өгсөн билээ. Тэрбээр тийнхүү Адамын уналтаас 

биднийг гаргасан билээ. 

 

Миний бие зүрх сэтгэлийнхээ гүнээс Түүнд баярлан талархаж явдаг билээ. Тэрбээр 

бидэнд хэрхэн амьдрахыг бас хэрхэн үхэхийг заасан юм. Тэрбээр бидний авралыг 

баталгаатай болгосон юм. 

 

Чуулганыг өндөрлөх энэ мөчид би Христийн Амилалтын баяр ойртсон энэ үеийн бодол 

санааг минь онцгой сайхан дүрсэлсэн Эмили Харрисын үгсийг та бүхэнтэй хуваалцъя: 

Нэгэн цагт Түүнийг өлгийдсөн даавуу хоосон байна. 

Нөгөөх даавуу цав цагаан, шив шинэхэн, цэвэрхнээрээ байна. 

Булшны хаалга онгорхой, бул чулууг өнхрүүлэн зайлуулжээ. 

Бултаараа тэнгэр элчүүд Түүнд магтуу өргөхийг би сонслоо. 

Бөс даавуу ч Түүнийг барьж чадсангүй. 

Бул чулуу ч Түүнийг хорьж дийлсэнгүй. 

Хар л даа, “Тэр энд байхгүй” гэсэн үгс  

Хоосон булшийг нэвтлэн цуурайтсан юм. 

Нэгэн цагт Түүнийг өлгийдсөн даавуу хоосон байна. 

Нөгөөх даавуу цав цагаан, шив шинэхэн, цэвэрхнээрээ байна. 

Өө, халелюяа, халелюяа, булш хоосон байна.1 



 

Ах, эгч та нартаа үй түмэн адислалыг бидний Аврагч Есүс Христийн нэрээр хүсэн ерөөе, 

амен. 
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1. Эмили Харрис, “Empty Linen,” New Era, 2011 оны 4-р сар, 49. 


