
 

 

 

Yнэн алдартны Сvмийн ахлах лам, санваартан, дэд лам, гэлэн 

лам нар болоод итгэгч олонд хандсан Москва болоод бvх Оросын 

Тэргvvн хамба лам Кириллын Зул сарын мэндэчилгээ 

 

Ариун ахлах лам, санваартан, дэд лам, гэлэн лам, гэлэнмаа болоод 

хvндэт ахан дvv нараа! 

 

Энэ шене та нарт мэндэчлэн чин сэтгэлээсээ агуа Зул сарын баярын 

мэндийг хvргэе. Энэ бол эртнээс хvмvvн терлехтнийг аврах амлалт 

биелэх едер. Энэ бол Бvтээгч еерийн бvтээлээ гэсэн агуа хайрын 

илэрлийн едер. Энэ бол дэлхийд Бурханы xvv Мессиа мэндэлсэн едер 

билээ. 

Олон зууны турш Бурхан хvн болон мэндэлсэн тухай сургаалыг гэгээн 

эцэгvvд дамжуулсаар ирсэн билээ. Гэсэн хэдийч бид бvхэн тэдний 

адилаар сvмийн залбиралд чих тавин сонсож, энэ агуа vйл бичигдэж 

vлдсэн ариун бичээст хамаг сэтгэлээсээ анхаарлаа хандуулж гайхан 

алмайрч байна.  

Христийн хорвоод мэндэлсэн едрийг эрхзvvлэхдээ гэгээн Симеон нь 

"нууц далд vйлдлээр Ариун Гурвал хvмvvнтэй нэгдэхийн тулд Бурхан 

ертенцед мэндэлж бурханлаг чанараа хvмvvн чанартай нэгтгэж хvнийг 

бурхан болгосон юм" хэмээн бичиж vлдээсэн байдаг. (Слово 10). 

Харин гэгээн Ефрем Сирин " эдvvгээ бурханлаг чанар Еерийгее хvмvvн 

чанартай болгож, хvн терлехтнийг бурханлаг чанараар чимэн гоёв" 

хэмээн егvvлэв. (Зул сарын мергелийн дуулал). 

Эдгээр цэцэн vгсийг тунгаан бодохдоо еерее еереесее асууя. Энэхvv 

бурханлаг чанараар еерийгее хэрхэн чимэх вэ? Ертенц бие болсон тэр 

мечеес эхлээд хvмvvн бидэнд байх естой бурханлаг шинжээ хэрхэн 

эргvvлэн олох вэ? Христ бидний дотор дvрээ олтол (Галат. 4, 19) 

гэсэнчлэн хэрхэн амьдрах вэ? Хариулт бол маш энгийн билээ. 

Аврагчийн хууль захиасыг мердех хэрэгтэй. Ингэхдээ Элч Паулын 



хамт миний бие та бvхэнд хандаж "Нэг нэгнийхээ ачаанаас vvрэлц. 

Тийнхvv Христийн хуулийг хэрэгжvvлэгтvн" (Галат. 6, 2) хэмээн уриалж 

байна. Хайраар бvхнийг хий. Тэгвээс сэтгэлийн амар амгаланд хvрэх 

болно. Нигvvлсэнгvй бусдад ханд. "Та нарын баяр баясгаланг хэн ч та 

нараас булаахгvй" (Иохан. 16, 22) хэмээсэнчлэн та бvхэн зvрхэндээ 

мен адил ийм баяр баясгаланг олох болно. "Та нар еерсдийн 

тэвчээрээр амиа олж авна " (Лук. 21, 19). Тэгсэнээр менхийн 

амьдралыг евлен авах болно. Христэд итгэгч бид бvхэн бусдыг энэхvv 

тегс ёс суртахуунд уриалан дуудахдаа еерсдее едер тутмын 

амьдралдаа vvнийг хэрэгжvvлэх нь чухал юм. Ингэхэдээ юуны тvрvvнд 

бусдад тусал, бусдад vйлчил. Ингэвээс Бурханы нийгvvлслээр еер 

дотроо жинхэнэ Сvнсний vр жимсийг ургуулах болно. Энэ нь хайр, 

баяр баясгалан, амар тайван, энэрэл, сайхан сэтгэл, итгэлтэй байдал 

(Галат. 5, 22-23) юм. 

"Хайр болон сайн vйлсэд бие биенийгээ хэрхэн хехvvлэн 

урамшуулахыг бодоцгооё" (Еврей. 10, 24). Бид бvхэн зерчил, хагралыг 

даван туулж ертенцед мэндэлсэн Аврагчийг номлож vйл хэргээрээ 

зvйрлэшгvй vзэсгэлэн болон Yнэн алдартны агуа итгэлийг гэрчилж 

байгаа билээ. Бид бvхэн 2017 онтой золгож байна. Зуун жилийн емне 

олон vндэстэн ард тvмэнтэй Орос оронд иргэний дайн мандаж 

хvvхдvvд нь эцэг эхийнхээ эсрэг, дvv нь ахынхаа эсрэг боссон эмэгнэлт 

явдал болсон аж. Мянган жилийн тvvхтэй улс гvрнийг нураан, 

хvмvvсийн итгэл шvтлэгтэй тэмцэж эхэлсэн явдал нь манай ард 

тvмний туулсан зовлонд бэшээлд хvргэж нийгэмд хагарал авчирав. 

Бид бvхэн итгэлдээ бат зогсож тарчлал зовлонг амсаж итгэлийнхээ 

телее амиа егсен ариун хvмvvсийн зориг гавъяаг зvрх сэтгэлдээ 

нандигнан хадгалсаар ирсэн билээ. Мен тэдний залбирлаар Бурхан 

биднийг орхилгvй зовлон бэрхшээлийг туулах тэвчээр хайрлан, хvн 

терлехтний тvvхэнд хамгийн аймшигт дайнд ялах хvч егч, эх ороноо 

сэргээн босгож, бат итгэлийг хайрлаж байгаа гэдэгт бид итгэдэг. 

Дэлхийд итгэл дахин сэргэж, манай ард тvмэнд бурханлаг амьдралыг 

хайрасан Эзэн Бурханд талархаж байна. Енеедер ариун шvтээнvvд 

сэргэж байна, шинэ сvм хийдvvд баригдаж баригдаж байгаад мен адил 

Бурханд талархаж байна. Энэ бvхэн хvмvvсийн сэтгэлийн гvнд гарч буй 

еерчлелттэй шууд холбоотой билээ.  



Сvvлийн хорь гаруй жилд бидний амьдралд цеенгvй зовлон бэрхшээл 

тохиолдсон. Одоо ч тохиолдсоор байна. Гэхдээ энэ бvхэн тvр зуурынх. 

Тийм учраас айх хэрэггvй. Енгерсен зуун жилийн явдал бидэнд том 

сургамж болж цаашид энэ нь биднийг элдэв буруугаас сэргийлэх 

учиртай. 

Айх зvйлгvйгээр авралын замаар алхацгая. Учир нь Бурхан бидэнтэй 

хамт. Итгэлдээ бат байцгаая. Учир нь Бурхан бидэнтэй хамт. 

Найдвартаа бат байцгаая. Учир нь Бурхан бидэнтэй хамт. Хайр дотор 

есеж, сайныг vйлдэцгээе. Учир нь Бурхан бидэнтэй хамт. Еерсдийн 

бvхий л итгэл найдвараа Эзэн Бурханд даатгацгая. Учир нь Тэрээр 

"менхийн хад" (Исаиа. 26, 4) юм. Мен элч Петрийн гэрчилсэнээр "Еер 

хэний ч дотор аврал байхгvй" (Yйлс. 4, 11). Христийн гэрэл гэгээ нь 

бидний амьдралын замыг гэрэлтvvлж, энэхvv зам нь биднийг 

Тэнгэрийн Хаанчлалд хvргэх болтугай. Хэдийгээр та бvхэн еер улс, 

хот, хедее тосгонд амьдарч байгаач, нийтээрээ ганц Сvм болж байгаа 

билээ. Енеедер та нартай хамт сэтгэл санаагаараа баярлаж 

залбиралдаа сэтгэл болоод биеийн эрvvл энхийг, гэр бvлд энх 

амгаланг болон та бvгдийн ажил хеделмерт амжилт ЕрееЕ. Бетлехэмд 

терсен бидний Эзэн болоод Аврагч бидэнд сэтгэлийн дэм егч, 

бидэнтэй vргэлжид хамт байгааг мэдэх ухааныг Бурхан бидэнд хайлах 

болтугай. Аминь. 


