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Гэрчлэл нь итгэлийн залбирал, судрууд дахь Бурханы үгээр өлсөж цангахыг болон 

үнэнд дуулгавартай байхыг шаарддаг. 

 

Эрхэм хүндэт залуу эгч нар аа, та нар Их Эзэний Сүмийн гэрэлт итгэл найдвар 

билээ. Өнөө оройн хувьд үүнд итгэх итгэлд тань туслах нь миний зорилго юм. 

Хэрэв ийм итгэл нь Бурханаас ирсэн гүнзгий гэрчлэл болж чадах юм бол та бүхний 



. 

 

сонголтуудыг өдөр бүр, цаг тутам чиглүүлж байх болно. Та нарын өчүүхэн гэж 

боддог сонголтуудаар Их Эзэн та нарын хүсдэг аз жаргал уруу тань удирдах болно. 

Тэрбээр та нарын сонголтуудаар дамжуулан тоо томшгүй олон хүнийг адислах 

боломжтой юм. 

 

Өнөө орой та нар энд хүрэлцэн ирсэн нь чухал ач холбогдолтой сонголтын жишээ 

юм. Энэ цуглаанд сая гаруй залуу эмэгтэй, тэдний ээж болон удирдагч нар 

уригдсан байгаа. Та нар олон сонголтоос энд бидэнтэй хамт байхыг илүүд үзэж 

сонгожээ. Та бүхэн итгэлийнхээ улмаас ийнхүү сонгосон байна. 

 

Та нар бол Есүс Христийн сайн мэдээнд итгэгчид. Та нар энд Түүний 

үйлчлэгчдийн үгсийг сонссоноор амьдралаа улам сайжруулахад тус нэмэртэй ямар 

нэг зүйлийг мэдэж авна гэсэн итгэлийг өвөрлөн ирсэн нь мэдээж билээ. Есүс 

Христийг дагах нь агуу аз жаргалд хүрэх зам мөн гэдгийг та нар зүрх сэтгэлээрээ 

мэдэрсэн байгаа. 

 

Та нар онцгой чухал сонголт хийснээ сайн ухаараагүй байж мэднэ. Зарим нь найз 

нөхөдтэйгөө эсвэл гэрийнхэнтэйгээ хамт байхаар ирсэн байж болох юм. Нэг хэсэг 

нь хэн нэгний эелдэг урилгыг аваад ирсэн байх. Харин та нар үүнийг ажиглаагүй 

байж мэдэх ч “Ирж, Намайг дага”1 гэсэн Аврагчийн урилгын намуухан цуурайг 

мэдэрсэн байгаа. 

 

Та биднийг хамт байгаа үед Их Эзэн Түүнд итгэх итгэлийг зүрх сэтгэлд минь 

гүнзгийрүүлж, гэрчлэлийг хүчирхэгжүүлдэг билээ. Та нар зүгээр нэг үгсийг 

сонсож, ердийн нэг хөгжмийг сонсож байгаа юм биш шүү. Дэлхий дээр Их Эзэний 

үнэн Сүмд амьд бошиглогчид байдаг бөгөөд аз жаргалд хүрэх зам Түүний хаант 

улсад бий гэсэн Сүнсний гэрчлэлийг та нар зүрх сэтгэлээрээ мэдэрсэн байгаа. Энэ 

Сүм бол өнөөдөр дэлхий дээрх цорын ганц үнэн бөгөөд амьд Сүм гэдэг гэрчлэл 

тань өсөн нэмэгдсэн байгаа. 

 

Бид бүгдээрээ яг адилхан зүйлийг мэдрээгүй. Энэ нь зарим хүмүүст Томас 

С.Монсон бол Бурханы бошиглогч гэсэн Сүнсний гэрчлэлийг үлдээсэн бол зарим 

хүмүүст шударга зан чанар, ариун журам, бүх хүнд сайныг үйлдэх нь Аврагчийн 

зан төлөвийн шинж гэсэн гэрчлэлийг үлдээсэн байгаа. Чухам ийм гэрчлэлтэй 

байсан цагт Түүнтэй адилхан байх хүсэл улам их төрдөг. 

 



. 

 

Есүс Христийн тухай гэрчлэл бэхжин бат бөх байгаасай гэсэн хүсэл та нарт бүгдэд 

нь байдаг. Ерөнхийлөгч Бригам Янг та нарын энэхүү хэрэгцээг олон жилийн өмнө 

угтан харж чадсан юм. Тэрбээр 142 жилийн тэртээ бошиглолын зөн билэг бүхий, 

Бурханы бошиглогч байлаа. Тэрбээр та нарыг болон та нарын хэрэгцээг харж 

чадсан бөгөөд тэрээр энэрэлт эцэг, амьд бошиглогч байлаа. 

 

Тэрбээр охидод нь нөлөөлсөн дэлхийн нөлөөг олж харсан бөгөөд тэднийг аз 

жаргалд хүрэх Их Эзэний замаас холдуулах дэлхийн нөлөөнд автаж байгааг ч 

харсан ажээ. Түүний үед эдгээр нөлөө нь дэлхийгээс тусгаарлагдаж, хамгаалагдсан 

Гэгээнтнүүдэд эх газрын хоёр эргийг холбосон шинэ төмөр замаар заримдаа хүрч 

ирдэг байлаа. 

 

Тэрбээр өнөөдөр та нарын гартаа барьж байгаа дэлхий даяарх үй олон хүнтэй 

холбогдон, санаа бодлоо солилцож болох технологийн гайхамшигт хэрэгслийг 

угтан хараагүй байж болно. Гэвч амьд бөгөөд хайр ивээлээр дүүрэн Бурхан болон 

Түүний аз жаргалын төлөвлөгөөний тухай бат бөх гэрчлэлээр хийдэг түүний 

охидын бас та нарын сонголтуудын үнэ цэнийг олж харсан юм. 

 

Охиддоо болон та нарт өгсөн түүний бошиглолын сүнслэг нөлөө бүхий зөвлөгөөг 

авч үзье. 

 

Энэ нь өнөө орой та нарт өгөх миний захиасын гол сэдэв юм. Тэрбээр уг захиасаа 

дэлхий даяарх Бурханы охидод чуулган болж буй энэ газраас ердөө ганцхан 

километр зайтай байсан гэрээсээ хэлэхдээ: “Үнэний тухай амьд гэрчлэлтэй болох 

тулгамдсан хэрэгцээ Израилын залуу охидод бий”2 гэжээ. 

 

Тэгээд тэрбээр эдүгээ Их Эзэний Сүмд бидний нэрлэдгээр “Залуу Эмэгтэйчүүд” 

гэдэг байгууллагыг бий болгосон юм. Нэгэн ням гарагийн орой гэрийнхээ 

амралтын өрөөндөө түүний хийсэн сонголтын гайхамшигт үр нөлөөг та нар өнөө 

орой энд мэдэрч байгаа. 

 

Дэлхий даяарх Израилын охид 100 гаруй жилийн дараа үнэний тухай амьд 

гэрчлэлтэй болох хүслээр дүүрэн байна. Та нарыг эдүгээ болон амьдралын тань 

турш хүчирхэгжүүлж, мөнх амьдралд хүрэх замыг тань удирдах амьд бөгөөд 

үргэлж өсөн дэвжих гэрчлэл та нарт хэрэгтэй. Та нар ийм гэрчлэлтэйгээр Христийн 

Гэрлийг үеэс үед дэлхий даяарх ах, эгч нар дээрээ тусгаж чадна. 
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Гэрчлэл гэж юу болохыг та нар хувийн туршлагаасаа мэднэ. “Гэрчлэл бол үнэнийг 

даруухнаар эрэлхийлдэг хүнд илчлэлтээр өгөгддөг итгүүлэн үнэмшүүлэгч мэдлэг 

юм” гэж Ерөнхийлөгч Жозеф Фиелдинг Смит заажээ. Тэрбээр илчлэлтийг авчирдаг 

гэрчлэл болон Ариун Сүнсний тухай: “Энэ бол Сүнс ярьсан үед оюун ухаанд 

аливаа эргэлзээ үлддэггүй тийм агуу итгүүлэн үнэмшүүлэгч хүч мөн. Энэ бол 

Есүс бол Христ, түүний сайн мэдээ үнэн гэдгийг мэдэх цорын ганц арга зам мөн”3 

гэжээ.  

 

Энэхүү сүнсний удирдамжийг та нар өөрсдөө мэдэрсэн байгаа. Энэ нь сайн 

мэдээний нэгэн хэсгийг өнөө орой надад баталж өгсөн шиг та нарт ч мөн адил 

баталсан байх. Би Итгэлийн Тунхагийн 13-т гардаг “шударга, үнэнч, ариун 

явдалтай, энэрэлтэй” байх тухай үгсийг сонсох бүрдээ эдгээр үгсийг Их Эзэн 

надад болон тэдгээр залуу эмэгтэйчүүдэд хандан хэлж буй Түүний зан чанар 

болохыг дахин мэдэрдэг. Иосеф Смит Түүний бошиглогч байсныг би мэдэрсэн. 

Иймээс дээрх үгс миний хувьд зүгээр нэг ердийн үгс биш юм. 

v32 

Би оюун бодолдоо Иудейн тоост замууд болон Гетсеманий Цэцэрлэгийг харсан. 

Нью-Йоркт байдаг ойн цоорхойд Иосеф өвдөг сөгдөн залбирахдаа, Эцэг Хүү 

хоёрын өмнө ямар байдалтай байсныг би зүрх сэтгэлээрээ мэдэрсэн. Үд дундын 

нарнаас илүү хурц тэр гэрлийг би оюуны мэлмийгээрээ харж чадаагүй ч, элгэн 

халуун гэрчлэлийн гайхамшгийг мэдэрсэн билээ. 

 

Гэрчлэл нь Есүс Христийн сайн мэдээний бүрэн дүүрэн үнэний хэсгүүд болон та 

нарт ирж, батлагдах болно. Жишээ нь, Мормоны Номыг уншиж, тунгаан бодоход 

өмнө нь уншсан шүлгүүд чинь та нарт шинэ санаа, ойлголтуудыг авчрах болно. 

Тэдгээр санаа, ойлголтууд үнэн гэдгийг Ариун Сүнс батлах үед гэрчлэл чинь улам 

гүнзгийрэн батлагдан, суралцаж, залбиран, судруудыг тунгаан бодсоноор амьд 

гэрчлэл тань өсөн хөгжих болно. 

 

Хэрхэн амьд гэрчлэлтэй болж, түүнтэй хэрхэн хамт байхыг өмнө нь дурдсан билээ. 

Үүнийг Мормоны Номон дахь Алмагийн 32-р бүлэгт хамгийн сайнаар дүрсэлсэн 

байдаг. Та нар энэ бүлгийг магадгүй олон дахин уншсан байх л даа. Би энэ 

бүлгийг унших бүрдээ шинэ гэрлийг олж хардаг. Энэ бүлгийн заадаг сургамжийг 

өнөө орой дахин нэг эргэж харцгаая. 



. 

 

 

Итгэлийн төлөөх эрэл хайгуулаа “итгэлийн жижиг хэсгүүд”  болон үүнийг өсгөн 

нэмэгдүүлэх хүслээр эхлэхийг сүнслэг нөлөө бүхий хэсгүүд бидэнд заадаг4. Өнөө 

орой та нар Аврагчийн нинжин сэтгэл, шударга зан чанар, Түүний зарлигууд болон 

Цагаатгалаар бидэнд боломжтой болсон цэвэр ариун байдлын тухай сэтгэл догдлом 

үгсийг сонсоод итгэл, хүсэл эрмэлзлийг мэдэрсэн байгаа. 

 

Иймээс итгэлийн үр та нарын зүрх сэтгэлд аль хэдийн суулгагдсан. Мөн Алмад 

амлагдсан итгэлийн өсөлтийг та нар зүрх сэтгэлээрээ мэдэрсэн биз ээ. Би үүнийг 

мэдэрсэн. 

 

Гэвч итгэл чинь ургаж байгаа ургамал шиг тэжээгдэж байх ёстой эс бөгөөс хатаж 

хорчийх болно. Итгэлээр өдөөгдсөн чин сэтгэлийн тогтмол залбирал бол 

шийдвэрлэх ач холбогдолтой амин чухал тэжээл мөн. Хүлээн авсан үнэндээ 

дуулгавартай байх нь гэрчлэлийг амьд байлгаж, улам бат бөх болгоно. Зарлигуудад 

дуулгавартай байх нь гэрчлэлийг тань өсгөн хөгжүүлэх тэжээлийн чухал хэсэг мөн. 

 

Аврагчийн дараах амлалтыг та нар санаж байгаа: 

 

“Хэрэв хэн нэгэн нь Түүний хүслийг үйлдэхийг хүсэж байвал, тэр нь энэ сургаал 

Бурханаас ирсэн үү эсвэл Би өөрөөсөө ярьж байна уу гэдгийг мэднэ.”5 

 

Энэ нь надад тохиолдсон бас та нарт ч тохиолдох болно. Миний багадаа заалгасан 

сайн мэдээний сургаалуудын нэг нь Бурханы бэлгүүдээс хамгийн агуу нь мөнх 

амьдрал гэсэн сургаал байлаа.6 Мөнх амьдралын нэг хэсэг нь гэр бүлүүд хайраар 

хамтдаа мөнхөд амьдрах явдал мөн гэдгийг би мэдсэн юм. 

 

Эдгээр үнэнүүдийг анх сонссон цагаас хойш эдгээр нь зүрх сэтгэлд минь гүн 

шингэж, сонголт бүрдээ гэр бүл дотроо зөрчил сөргөлдөөнөөс зайлсхийж, амар 

амгаланг тогтоохын төлөө үүрэг хүлээх ёстойг мэдэрдэг болсон билээ. 

 

Бүх адислалуудаас хамгийн агуу нь болох мөнх амьдралыг би зөвхөн энэ 

амьдралын дараа олж авч чадна. Гэвч энэ амьдралын сорилтууд дунд тэнгэр дэх гэр 

бүлийнхээ тухай зэрвэсхэн төсөөлөн харах боломж надад бий. Ариун сүмүүдэд 

хийдэг лацдалтын хүчний үнэн бодит байдлаар миний гэрчлэл улам өсч бэхэжсээр 

байна. 



. 

 

 

Хоёр охиноо ариун сүмд өвөг дээдсийнхээ өмнөөс баптисм хийлгэхийг хараад 

миний зүрх сэтгэл охиддоо болон нэрсийг нь тодруулсан өвөг дээдэстээ улам 

ойртон дотносож билээ. Гэр бүлийн гишүүдийн зүрх сэтгэл бие бие уруугаа эргэх 

тухай Елиагийн амлалт бидэнд өгөгдсөн юм7. Тиймээс Алмагийн номонд бидэнд 

амлагдсанчлан, итгэл нь миний хувьд тодорхой мэдлэг болсон юм. 

 

Аврагч мөнх бус үйлчлэлийнхээ дараа сүнсний ертөнцөд хүрч очиход миний өвөг 

дээдэст тохиосон тэрхүү баяр хөөрийг би бага зэрэг ч гэсэн мэдэрсэн юм. Уг үйл 

явдлыг Сургаал ба Гэрээнд ийн дүрсэлжээ: 

 

 “Мөн гэгээнтнүүд гэтэлгэлдээ баясан, мөн Бурханы Хүүг өөрсдийнхөө гэтэлгэгч, 

мөн үхлээс хийгээд тамын гинжнээс Чөлөөлөгч хэмээн өвдөг сөгдөж, хүлээн 

зөвшөөрч байлаа. 

 

Тэдний төрх байдал гялалзан мөн Их Эзэний оршихуйн хурц тод нь тэдэн дээр 

байлаа, мөн тэд түүний ариун нэрэнд магтуу дуулж байв.”8 

 

Мөнх амьдралын тухай Их Эзэний амлалт үнэн бодитойг гэрчлэлийнхээ дагуу 

үйлдсэнээр өвөг дээдсийнхээ баяр хөөрийг би мэдэрсэн юм. Энэхүү гэрчлэл нь 

Аврагчийн амлалт биелэгдэх болно гэсэн итгэлээр үйлдэхийг сонгосноор улам 

хүчирхэгжин бэхэжсэн билээ. 

 

Бид дуулгавартай байхаар сонгохоос гадна үнэний тухай гэрчлэлийг залбирлаар 

хүсэх ёстойг Тэрбээр бидэнд бас заасан юм. Их Эзэн Мормоны Номын талаар 

залбирч үзэх тухай зарлигтаа үүнийг бидэнд заасан билээ. Тэрбээр бошиглогч 

Моронайгаар дамжуулан айлдсан нь: 

 

 “Болгоогтун, та нар эдгээр зүйлийг уншихдаа хэрэв та нар тэдгээрийг унших нь 

Бурханы мэргэн ухаанд нийцэх аваас, Адам бүтээгдсэнээс бүр та нар эдгээр 

зүйлийг хүлээн авах тэр цагийг хүртэл Их Эзэн хүмүүний үрсэд хэчнээн 

нигүүлсэнгүй байсаар буйг та нар санан мөн үүнийг зүрх сэтгэлдээ тунгаахыг та 

нарт ухуулъя би. 

 

Мөн та нар эдгээр зүйлийг хүлээн аваад, та нар Бурхан, Мөнхийн Эцэгээс, 

Христийн нэрээр, эдгээр зүйлүүд үнэн эсэхийг асуухыг та нарт ухуулъя би, мөн 



. 

 

хэрэв та нар Христэд итгэлтэй байж, чин сэтгэлтэйгээр, үнэн хүсэлтэйгээр асуух 

аваас Тэрбээр үүний үнэнийг Ариун Сүнсний хүчээр та нарт мэдүүлэх болно. 

 

Мөн Ариун Сүнсний хүчээр та нар бүх зүйлийн үнэнийг мэдэж болно.”9 

 

Та бүхэн энэхүү амлалтыг нотолсон байгаа эсвэл удахгүй нотлох болно гэдэгт би 

итгэлтэй байна. Хариулт нь ганц удаагийн хүчтэй сүнслэг туршлагаар ирэхгүй. 

Эхний удаа хариулт минь нам гүмхэн ирсэн. Харин Мормоны Номыг уншиж, 

залбирах бүрд улам илүү хүчтэйгээр мэдрэгдэх болсон билээ. 

 

Би өнгөрсөн үйл явдлуудад найдаж амьдардаггүй. Би Мормоны Номын тухай амьд 

гэрчлэлээ байнга бат бөх байлгаж, бэхжүүлэхийн тулд Моронайн амлалтыг 

олонтаа хүлээн авдаг. Гэрчлэлээс ирдэг адислал бол байнгын эрх мэт дархлагдсан 

зүйл гэж би боддоггүй. 

 

Гэрчлэл нь итгэлийн залбирлаар, судрууд дахь Бурханы үгээр цангах явдлаар 

түүнчлэн бидний хүлээн авсан үнэнд дуулгавартай байх үйлдлээр тэжээгдэн 

тэтгэгдэж байх ёстой. Залбирлыг үл тоомсорлох нь аюултай юм. Судруудыг судлах 

болон уншихад хайхрамжгүй хандах нь гэрчлэлд аюул учруулна. Залбирал болон 

судар судлах нь бидний гэрчлэлийн чухал тэжээл юм. 

 

Алмагийн хэлсэн сэрэмжлүүлгийг та нар санаж байгаа: 

 

 “Гэвч хэрэв та нар уг модонд хайнга хандаж, мөн үүний арчилгааны талаар эс 

бодвоос, болгоогтун, энэ нь үндэслэхгүй байх болно; мөн нарны илч тусаж, мөн 

түүнийг шарж төөнөхөд, үндэсгүйн учир хатан хувхайрч, мөн та нар үүнийг 

сугалж, тэгээд үүнийг хаях болно. 

 

Эдүгээ, энэ нь сайн үр бус эсвээс үүний жимс нь дур булаам бус байснаас болсон 

юм биш; харин энэ нь газрын чинь үржил шимгүйнх мөн та нар модыг 

арчлаагүйнх юм, тиймийн тул та нар үүний жимсийг авч чадахгүй.”10 

 

Бурханы үгээр найрлах болон чин сэтгэлийн залбирал, Их Эзэний зарлигуудад 

дуулгавартай байснаар та нарын гэрчлэл байнга өсч хөгжин, бэхжих болно. Судар 

судлах тогтсон хэвшлийг тасалдуулах үе заримдаа бидэнд тохиолддог. Заримдаа 



. 

 

залбирахгүй байх шалтаг ч бидэнд тохиолдож мэднэ. Зарлигуудыг түр хугацаагаар 

сахихгүй байх үе ч бас тохиолдож мэдэх юм. 

 

Хэрэв та нар Алма дахь дараах сэрэмжлүүлэг болон амлалтыг мартвал амьд 

гэрчлэлтэй болох хүсэл эрмэлзэл бий болохгүй: 

 

 “Мөн тийн, хэрэв үүний жимсийг итгэлийн нүдээр хүсэн хүлээж, та нар үгийг 

арчлахгүй аваас та нар хэзээ ч амьдралын модны жимснээс түүж чадахгүй. 

 

Гэвч хэрэв та нар үгийг арчилбал, тийм ээ, үүнийг ургаж эхлэхэд модыг арчилж, 

өөрийн агуу шаргуу итгэл хийгээд тэвчээрээр үүнийг хүсэн хүлээх аваас энэ нь 

үндэслэх болно; мөн болгоогтун энэ нь үүрдийн амьдралд хүргэх мод байх болно. 

 

Мөн энэ нь та нарын дотор үндэслэж болохын тулд та нар үгийг арчлахдаа 

зориулсан шаргуу байдал хийгээд та нарын итгэл, түүнчлэн та нарын тэвчээрийн 

учир, болгоогтун, удахгүй та нар үүний жимсийг, хамгийн эрхэм, амтат бүхнээс 

дээд амтат, мөн цагаан бүхнээс цагаан түүнийг тийм ээ, цэвэр бүхнээс цэвэр 

түүнийг түүх болно мөн та нар цадталаа, та нар өлсөхгүй бас цангахгүй болтлоо 

энэ жимсэн дээр найрлах болно. 

 

 Тэгээд ... уг мод та нар жимс өгөхийг хүлээж байх зуур гаргасан итгэлийнхээ мөн 

мөн шаргуу байдлынхаа мөн тэвчээрийнхээ мөн тэсвэрийнхээ шагналыг та нар 

хадаж авах болно.”11 

 

 “Үүний жимсийг хүсэн хүлээ” гэсэн судрын үгсээр өнөө орой та нарын хүлээн 

авах мэргэн сургаал удирдагдсан болно. Ийм учраас та нарын анхаарал ариун 

сүмийн лацдан холболтын өрөөнд болох ирээдүйн тэр нэгэн өдөр дээр төвлөрсөн 

байгаа. Чухам иймээс Бурханы ариун сүмд та нарын гэрлэх лацдан холболтын 

өрөөнүүд дэх толинууд дээр харагддаг төгсгөлгүй гинжин хэлхээг харуулахад та 

нарт өнөө орой тусалсан билээ. 

 

Хэрэв та нар гэрчлэлийнхээ дагуу хүсэл эрмэлзэлтэйгээр тэр өдрийг хүсэн 

хүлээвэл дэлхийн уруу таталтуудыг эсэргүүцэх хүч чадалтай байх болно. 

Аврагчтай илүү адилхан амьдрахаар хичээхийг сонгох бүрд гэрчлэл чинь улам 

бэхжих болно. Тэр бол Дэлхийн Гэрэл мөн гэдгийг та нар өөрсдөө мэдрэх цаг ирэх 

болно. 
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Амьдралд тань энэ гэрэл улам өсөн нэмэгдэхийг та нар мэдрэх болно. Энэхүү гэрэл 

хүч чармайлтгүйгээр ирдэггүй. Харин энэ нь гэрчлэл чинь өсч хөгжихийн хэрээр 

гэрчлэлээ арчилж тордохын хэрээр энэ гэрэл ирэх болно. Сургаал ба Гэрээнээс нэг 

амлалтыг энд дурдъя: 

 

 “Бурханаас буй тэр нь гэрэл болой; мөн гэрлийг хүлээн авдаг мөн Бурханд үлддэг 

тэр нь илүү их гэрэл хүлээн авдаг мөн тэрхүү гэрэл төгс өдрийг хүртэл улам улам 

хурц болон өсдөг.”12 

 

Та нар гэрчлэлээ бусадтай хуваалцсанаар дэлхийд гэрэл болж амьдралдаа буй 

Христийн Гэрлийг бусдад тусгаж чадна. Энэхүү гэрэл таны хайртай хүмүүст  

нөлөөлөх арга замуудыг Их Эзэн олох болно. Бурхан Өөрийн охидын нэгдмэл 

итгэл, гэрчлэлээр дамжуулан Өөрийн гэрлээр хаант улсынхаа сая сая хүний 

амьдралд болон дэлхийд нөлөөлөх болно. 

 

Та нарын гэрчлэл болон сонголтуудад “Ирж, Намайг дага” гэсэн Их Эзэний 

урилгыг сонсож, хүлээн авах талаар Сүмийн болон та нарын үлгэр жишээг дагах 

хойч үеийнхний итгэл найдвар оршдог билээ. Их Эзэн та нарыг таньдаг, та нарыг  

хайрладаг. 

 

Хайр болон гэрчлэлээ би та нарт үлдээе. Та нар бол Тэнгэр дэх энэрэл хайраар 

дүүрэн, амьд Эцэгийн охид билээ. Түүний амилсан Хүү, Есүс Христ бол дэлхийн 

Аврагч бөгөөд Гэрэл гэдгийг би мэднэ. Ариун Сүнс өнөө орой та нарын зүрх 

сэтгэлд үнэнийг нотлохоор захиас илгээснийг би гэрчилж байна. Ерөнхийлөгч 

Томас С.Монсон бол Бурханы амьд бошиглогч. Үүнийг би Есүс Христийн ариун 

нэрээр гэрчилж байна, амен. 
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