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Бид	насны	хувьд	ялгаатай	ч	Түүний	оршихуй	
руу	буцахаар	мөнх	бус	амьдралын	замаар	явж	
буй	гэрээ	хийсэн	эмэгтэйчүүд	билээ.

Эгч нар аа, бид та нарт 
хайртай. Саяхан би 
Мексикт очихдоо яг 
одоо бидний мэдэрч 
буй эгч дүүгийн 
хайрыг мэдэрсэн юм. 
Энэхүү үйл явдлыг 
төсөөлөн бодогтун. 
Би ням гаргийн өглөө 
Хүүхдийн хэсэгт 
зочлохдоо хүүхэд, багш 
нарын бужигнасан хөл 
хөдөлгөөнтэй үүдний 

өрөөгөөр явлаа. Тэр үед би залуу эмэгтэйчүүдийн 
ангийн хаалга нээгдэж, залуу эмэгтэйчүүд болон 
тэдний удирдагчид гарч ирэхийг харсан юм. Бид 
бүгд бие биеэ тэврэн угтлаа. Миний хормойноос 
зуурсан хүүхдүүд болон намайг хүрээлэн зогсох 
эгч нарыг хараад би тэр мөчид мэдэрсэн зүйлээ 
тэдэнтэй хуваалцахыг хүссэн юм. 

Би испани хэлээр ярьж чаддаггүй байсан учраас 
хэдэн англи үг л миний толгойд орж ирлээ. 
Намайг тэдэн рүү хараад “Бид Тэнгэрлэг Эцэгийн 
хайртай охид бөгөөд Тэр бидэнд хайртай, бид 
ч бас Түүнд хайртай” гэж хэлэхэд тэд тэр даруй 
испаниар давтан хэллээ. Бид тэр хөл хөдөлгөөнтэй 
үүдний өрөөнд залуу эмэгтэйчүүдийн “ямар ч 
цагт мөн бүх зүйлд мөн өөрийн байж болох хаана 
ч гэсэн Бурханы гэрчлэгч болж зогсох болно” 
хэмээх амлалтыг хэлсэн билээ. 

Энэ орой бид бүгд Түүний шавь нарын хувьд 
Бурханы хаант улсыг хамгаалж, дэмжих хүслээр 
дэлхий даяар нэгдэн цуглараад байна. Бид 

Тэнгэрлэг Эцэгийн охид. Бид насны хувьд 
ялгаатай ч Түүний оршихуй руу буцахаар мөнх 
бус амьдралын замаар явж буй гэрээ хийсэн 
эмэгтэйчүүд билээ. Гэрээгээ сахих нь биднийг 
хамгаалж, бэлтгэж, хүчирхэгжүүлдэг юм. 

Өнөөдөр бидний дунд Хүүхдийн хэсгийн охид 
байгаа. Охид оо, та нарын зарим нь саяхан хийсэн 
баптисмын ёслолоороо дамжуулан мөнх амьдралд 
хүргэх зам руу эхний алхмаа хийсэн. 

Эргэн тойрноо хар даа. Та нартай адил гэрээ 
хийсэн, өмнөх замыг тань та нарт харуулахад 
бэлэн байгаа эгч нарыгаа хар. Та нарын ирээдүй 
итгэл найдвар, гэрэл гэгээгээр дүүрэн байна. 

Та нар 8, 9, 10, 11 настай бол Чуулганы төвд, 
гэртээ эсвэл цуглааны байранд хаана ч байсан 
хамаагүй, босч зогсоно уу? Эмэгтэйчүүдийн 
нэгдсэн хуралдаанд тавтай морилцгооно уу. 
Зогсож байгаарай. Учир нь бид та нараас нэг 
тусламж хүсэх гэсэн юм. Та нар намайг Хүүхдийн 
хэсгийн нэг дууг аялж эхлэх үед ямар дууг нь 
мэдсэн даруйдаа надтай хамт дуулаарай. Та нар 
бусдад сонсогдохоор чанга дуулаарай. 

 Гэрэлд нь алхахыг надад заагаач
 Эцэгтээ залбирахыг надад заагаач;
 Зөв зүйлийг мэдэхийг надад заагаач;
 Гэрэлд алхахыг надад заагаач.

Зогсож байгаарай охид оо, одоо 12 болон 12-оос 
дээш насныхан хоёрдугаар бадгийг дуулах болно.

 Бяцхан үр минь бүгдээрээ цуг хамтдаа
 Түүний гэрт ахин хамт амьдрахаар бид
 Буцахын тулд тушаалуудыг суръя—
 Үргэлж гэрэлд нь алхаарай чи.1

Гэрээгээ сахих нь биднийг хамгаалж, бэлтгэж, 
хүчирхэгжүүлдэг билээ

ХҮҮХДИЙН ХЭСГИЙН ерөНХИЙ ерөНХИЙлөГЧ
рөҮзМЭрИ М.ВИкСоМ
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Намайг Аргентиний Буэнос-Айрес дахь гэрт нь 
зочлоход Луана 11 настай байсан юм. Хүүхэд 
насанд нь тохиолдсон эмгэнэлт явдал түүнийг 
ярих чадваргүй болгожээ. Тэр ярьж чадахаа 
болиод олон жил болж байгаа юм. Биднийг 
ярилцаж байхад тэр чимээгүй суусаар л байв. Би 
түүнээс ядаж нэг авиа гарах болов уу гэж найдаж 
суулаа. Түүний зүрх сэтгэлийг мэдрэхийн тулд 
үг яриа шаардлагагүй гэсэн мэт тэрээр над руу 
ширтэж байв. Залбирлын дараа биднийг явах 
гэтэл Луана надад зурсан зургаа өгөхөд тэр нь 
Гетсеманий цэцэрлэгт буй Есүс Христийн тухай 
зураг байлаа. Би түүний гэрчлэлийг маш сайн 
ойлгосон юм. Луана баптисм хүртэхдээ “ямар ч 
цагт мөн бүх зүйлд мөн өөрийн байж болох хаана 
ч гэсэн Бурханы гэрчлэгч болж зогсоно”10 хэмээх 
гэрээг хийжээ. Тэр Есүс Христийн Цагаатгалыг 
ойлгодог нь зурсан зурагнаас нь илт байлаа. Тэр 
Цагаатгалын эдгээх хүчээр дамжуулан эдгэрч, 
дахин ярьж чаддаг болно гэдгээ мэдэж байсан 
болов уу? Гурван жилийн өмнөх тэр өдрөөс 
хойш Луанагийн ярих чадвар нэмэгдсэн бөгөөд 
одоо найз нартайгаа хамт Залуу эмэгтэйчүүдийн 
ангидаа явж байна. Тэрээр баптисмын үеэр хийсэн 
гэрээндээ үнэнч байснаар Аврагчийн гэрч байх 
үүргээ үргэлжлүүлэн биелүүлсээр байна. 

Дэлхий даяарх өсвөр үеийнхэн бүгд ариун сүм 
явах эрмүүн их хүсэлтэй байдаг. Би Перугийн 
Лимад ариун сүмийн гадна аавтайгаа хамт зогсож 
байсан гурван охинтой уулзсан юм. Тэдний царай 
гэрэлтэж байгааг би харж билээ. Хоёр охин нь 
хөгжлийн бэрхшээлтэйгээсээ тэргэнцэр дээр 
суудаг байв. Гуравдахь охин нь нөгөө хоёртоо 
туслангаа гэрт нь бас хоёр охин дүү хүлээж 
байгааг хэлсэн юм. Тэр хоёр нь ч мөн адил 
тэргэнцэртэй явдаг учраас ариун сүм рүү 14 цаг 
аялах боломжгүй байсан гэнэ. Ариун сүм аавд нь 
болон тэдэнд үнэхээр үнэ цэнэтэй байсан учраас 
тэд ариун сүмд ирсэн байлаа. Тэр хоёр, эгчийгээ 
нас барагсдын өмнөөс баптисм хүртэж, ариун 
нандин ёслолуудыг гүйцэтгэж байгааг харахаар 
л ирсэн байна. Нифайн адил “Их Эзэний гэрээнд 
тэдний бодгаль [баяснам].”5

Би долоо хоног бүрийн ариун ёслолын ёслолууд 
хийгээд энэхүү ёслолын “түүний Сүнсийг 
[өөртэйгөө] үргэлж хамт байлгах”6 ариун нандин 

Үнэхээр гайхалтай байлаа. Та нар одоо сууж 
болно. Баярлалаа. 

Бүх насны эмэгтэйчүүд бид Түүний гэрэлд алхдаг. 
Уг зам дээрх бидний аялал нь хувийн зүйл бөгөөд 
Аврагчийн хайр уг замыг гэрэлтүүлдэг юм. 

Бид мөнх амьдралд хүргэх замын хаалгаар 
баптисмын ёслол болон гэрээгээр дамжуулан 
ордог. Дараа нь Ариун Сүнсний бэлгийг хүлээн 
авдаг. Ахлагч Робэрт Д.Хэйлс биднээс “[Бид] 
болон [бидний] хүүхдүүд [бид] баптисм хүртэхдээ 
үүрд мөнхөд өөрчлөгддөг гэдгийг ойлгодог болов 
уу?” хэмээн асуусан байдаг. 

Тэрээр мөн “бид баптисмын гэрээгээ болон Ариун 
Сүнсний бэлгийг ойлгосноор амьдрал маань 
өөрчлөгдөж, Бурханы хаанчлалд бүрэн итгэлтэй, 
үнэнч болох суурийг тавьдаг. Уруу таталтууд 
бидэнд ирэх үед хэрэв бид сонсох юм бол 
Аврагчийг санаж, Бурханы зарлигуудыг дагана 
хэмээх бидний амлалтыг Ариун Сүнс бидэнд 
сануулах болно”2 гэж хэлсэн юм. 

Бид долоо хоног бүр ариун ёслолоос хүртсэнээр 
баптисмын гэрээгээ шинэчилдэг. Ахлагч Дэвид 
А.Бэднар “Бид баптисмын усанд зогсож байхдаа 
ариун сүмийн тухай боддог. Бид ариун ёслолоос 
хүртэж байхдаа ариун сүмийн тухай боддог. Бид 
ариун сүмийн ариун нандин ёслолуудыг хүлээн 
авахад бэлтгэхийн тулд Аврагчийг үргэлж санаж, 
Түүний зарлигуудыг сахихаа амладаг”3 гэжээ. 

Ариун сүмийн ёслолууд нь Есүс Христийн 
Цагаатгалаар дамжин ирэх хамгийн агуу 
адислалууд руу хөтөлдөг. Эдгээр ёслол нь 
селестиел хаант улс дахь бидний өргөмжлөлд 
зайлшгүй шаардлагатай байдаг. Бид гэрээнүүдээ 
сахихыг хичээснээр бидний сул дорой, төгс бус 
байдлын мэдрэмж замхран алга болж, ариун 
сүмийн ёслолууд хийгээд гэрээнүүд улам утга 
учиртай болдог. Бүх хүн мөнх амьдралын энэ 
замаар алхахад уригдсан билээ. 

Би хийсэн гэрээнийхээ дагуу амьдардаг 
дэлхий даяарх охид, залуу эмэгтэйчүүд болон 
эмэгтэйчүүдээр бахархдаг. Би өөрийнхөө уулзсан, 
гэрээ хийсэн охид, эмэгтэйчүүдийн зарим жишээг 
хуваалцъя.
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амлалтыг эрхэмлэдэг нэгэн эмэгтэйг мэднэ. 
Ариун Сүнсний байнгын нөхөрлөл нь түүний 
ганцаардлыг эдгээх амлалт болдог байлаа. Энэ 
нь авьяас чадвараа хөгжүүлж, Их Эзэнд үйлчлэх 
хүслээ нэмэгдүүлэхэд анхаарлаа хандуулах хүчийг 
түүнд өгдөг юм. Тэрээр амьдралдаа учирсан 
хүүхдүүдийг асарч, хайрласнаар агуу баяр 
баяслыг олж, тайтгарал хэрэгтэй үедээ ариун сүмд 
л очдог юм. 

Эцэст нь, 90 гаруй наслахдаа үр хүүхэд, ач зээ 
нараа өсч том болохыг харан, ачинцар зээнцрээ 
хүртэл энэ дэлхийд төрөхийг нь үзсэн эгчийн 
тухай яръя. Бидний л адил тэрээр уйтгар гуниг, 
зовлон бэрхшээл болон үгээр илэрхийлшгүй 
баяр баясгалангаар дүүрэн амьдралыг туулжээ. 
Хэрэв тэр өнгөрсөн амьдралаасаа зарим зүйлийг 
авч хаях боломж байсан бол тэгэх байсан 
гэдгээ хүлээн зөвшөөрч, “Би дахиад хэдэн жил 
амьдарч, энэ бүхэн яаж төгсөхийг харах ёстой” 
гэж инээмсэглэн хэлж билээ. Тэрээр хийсэн 
гэрээнийхээ дагуу амьдарсаар байгаа юм.

Нифай ийнхүү заажээ:

“Та нарыг энэ давчуу бөгөөд нарийн замд 
орсны дараа, бүгд хийгдсэн эсэхийг би асууя? 
Болгоогтун, би та нарт хэлнэ, Үгүй. …

Иймийн тул, та нар найдварын төгс гэрэлтэйгээр, 
мөн Бурханыг болон бүх хүмүүнийг хайрлах 
хайрыг агуулан Христэд тууштайгаар итгэн урагш 
тэмүүлэх ёстой. Иймийн тул, хэрэв та нар урагш 
тэмүүлэн, Христийн үгнээс зооглон, мөн эцсээ 

хүртэл тэвчих аваас, болгоогтун, Эцэгийн ийн 
хэлсэнчлэн: Та нарт мөнх амьдрал байх болно.”7

Бид бүгд энэ зам дээр байгаа. Өнөө орой бид 
гэрэлд алхах тухай дуулсан. Хувь хүний хувьд бид 
хүчирхэг бөгөөд Бурхантай хамт байгаа цагт хэзээ 
ч зогсошгүй болдог билээ. 

Их Эзэн Эмма Смитэд “Зүрх сэтгэлээ өргөж мөн 
баясагтун, мөн хийсэн гэрээнүүдээ итгэлтэйгээр 
сахигтун”8 хэмээн хэлжээ. 

Бид гэрээнүүдээ сахиснаар Тэнгэрлэг Эцэг болон 
бидний Аврагч Есүс Христийн хайрыг мэдрэх 
болно хэмээн баясдаг юм. Тэд амьд гэдгийг би 
гэрчилж байна. Есүс Христийн нэрээр, амен. 

ÝØËÝË¯¯Ä 

1. “Гэрэлд алхахыг надад заагаач” Hymns, no. 304; 
эсвэл Children’s Songbook, 177
2. Робэрт Д.Хэйлс, “The Covenant of Baptism: To 
Be in the Kingdom and of the Kingdom,” Ensign, 
2000 оны 11-р сар 8, 7; Лиахона, 2001 оны 1-р сар, 
8, 7
3. Дэвид А.Бэднар, “Honorably Hold a Name and 
Standing,” Ensign эсвэл Лиахона, 2009 оны 5-р сар, 
98
4. Мозая 18:9
5. 2 Нифай 11:5
6. Сургаал ба Гэрээ 20:77
7. 2 Нифай 31:19–20
8. Сургаал ба Гэрээ 25:13
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Бид	ялгаатай	талууд	дээрээ	анхаарлаа	
хандуулахаа	больж,	ижил	төстэй	зүйл	байгаа	
эсэхийг	хайх	хэрэгтэй.

Бид энэ бичлэгэн 
дээр найман улсыг 
харж, есөн өөр хэлийг 
сонслоо. Өөр хэдэн 
хэл уг дууны хамгийн 
сүүлийн шүлэг 
дээр нэмэгдсэнийг 
төсөөлөөд үзээрэй. 
Дэлхий даяар эгч дүүс 
бид бол Тэнгэрлэг 
Эцэгийн хайртай охид 
хэмээх мөнхийн үнэний 
талаарх гэрчлэлээ 
дуу өргөн гэрчлэх 

боломжтой байсан нь үнэхээр гайхамшигтай зүйл 
юм.

Энэхүү түүхэн үйл явдалд оролцон, сүмийн 
гишүүн бүх насны эмэгтэйчүүддээ хандан үг хэлж 
байгаа минь агуу их аз завшаан билээ. Энэ үдэш 
бидний эв нэгдэлд асар их хүч байна. Чуулганы 
төвд цугларсан та бүхнийг харахад мөн дэлхий 
дахинаа цуглааны байруудад энэхүү хуралдааныг 
шууд дамжуулан үзэж байгаа мянга мянган эгчийг 
төсөөлөн бодоход Есүс Христэд итгэх бидний 
итгэл, гэрчлэлийн нэгдмэл хүч сүмийн, магадгүй 
дэлхийн түүхэн дэх эмэгтэйчүүдийн хамгийн 
хүчирхэг, итгэлээр дүүрэн чуулга уулзалтуудын 
нэгийг бүрдүүлж байна. 

Сүм дэх эмэгтэйчүүдийн хувьд бид энэ орой 
өөр өөрсдийн үүрэг хариуцлагууддаа баясаж 
байна. Хэдийгээр бид олон талаараа ялгаатай 
мөн онцгой ч гэсэн бүгдээрээ нэгэн Тэнгэрлэг 
Эцэгийн охид бөгөөд энэ нь биднийг эгч дүүс 

болгодог билээ. Бид нөхцөл байдлаасаа үл 
хамааран Бурханы хаант улсыг байгуулахад 
болон хийсэн гэрээнүүддээ нэгдмэл байдаг. 
Охид, эмэгтэйчүүдийн энэхүү хуралдаан нь 
дэлхий дээрх хамгийн гайхамшигтай эгч дүүсийн 
харилцаа болж байгаа нь эргэлзээгүй юм!1

Бид эгч дүүс байх нь мөхөшгүй харилцааны 
бат илэрхийлэл болдог. Эгч дүүс бие биенээ 
халамжилж, тайтгаруулж, нэг нэгэндээ 
сэрэмжлүүлж, сайн сайхан, хэцүү бэрх аль ч цагт 
бие биедээ түшиг болж ойр байдаг. Их Эзэн “Би 
та нарт хэлнэ, нэг байгтун; мөн хэрэв та нар нэг 
байхгүй аваас, та нар минийх биш болой”2 хэмээн 
хэлсэн билээ.

Дайсан биднийг нэг нэгнээ шүүмжилж эсвэл 
шүүгээсэй хэмээн хүсдэг. Тэр биднийг өөрсдийн 
ялгаатай талууддаа анхаарч, өөрсдийгөө бусадтай 
харьцуулаасай гэж хүсдэг. Би цахилгаан шат 
ашиглахын оронд хоёр давхар өөд шатаар явахыг 
биеийн хүчний томоохон дасгал гэж боддог 
байхад та сайхан мэдрэмж авдаг учраас өдөр бүр 
нэг цаг идэвхтэй дасгал хийх дуртай байж болно. 
Тэгсэн ч бид найзууд байж болно, тийм биз дээ? 

Эмэгтэйчүүд бид ялангуяа өөрсдөдөө хэтэрхий 
шүүмжлэлтэй ханддаг. Бид өөрсдийгөө бусадтай 
харьцуулах үедээ үргэлж дутмаг байдлаа мэдрэх 
юм уу бусдад атаархдаг. Патриша Т.Холланд эгч 
“Бид өөрсдийгөө Христийн шашинтан хэмээн 
хялбархан нэрлэчихээд бусдыг эсвэл өөрсдийгөө 
хатуу хахир шүүгээд байж болохгүй”3 хэмээсэн 
байдаг. Тэрээр мөн бидэнд энэрэх сэтгэл, эгч 
дүүсийн харилцаанаасаа татгалзаж болох ямар ч 
чухал шалтгаан байхгүй гэж тайлбарлажээ. Бид 
зүгээр л тайвширч, бурханлаг ялгаатай талууддаа 
баясах хэрэгтэй. Бид бүгд онцгой авьяас чадвар, 
бэлгүүдээ ашиглан хаант улсад үйлчлэхийг хүсч 

Эгч дүүс: Ай, бид нэг нэгэндээ 
хичнээн их хэрэгтэй билээ

залуу ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ерөНХИЙ ерөНХИЙлөГЧ
БоННИ л.оСкарСоН
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байгаагаа анзаарч мэдэх хэрэгтэй. Тэгээд эгч 
дүүсийн харилцаа, нөхөрлөлдөө баясан, үйлчлэл 
үзүүлж болно. 

Бид үнэхээр бие биедээ хэрэгтэй гэдэг нь үнэн 
юм. Эмэгтэйчүүд төрөлх чанараараа нэгдмэл 
байдал, дэмжлэг, нөхөрсөг харилцааг эрэлхийлж 
байдаг. Бидэнд бие биенээсээ суралцах зүйл 
маш их байдаг бөгөөд бидний өөрсдөө бий 
болгосон саад бэрхшээл нь амьдрал дахь хамгийн 
агуу адислалуудын маань нэг болох нөхөрсөг 
харилцаандаа сэтгэл хангалуун байхаас маань 
биднийг холдуулдаг. Жишээлбэл, Эмэгтэйчүүд 
бидэнд хүүхдийн хэсгийн охидоос суралцах зүйлс 
их байдаг. Бид та нараас Христийнхтэй адил 
үйлчлэл хийгээд хайрын талаар ихийг мэдэрдэг.

11 настай Сара хэмээх бяцхан охины тухай 
гайхалтай түүх би саяхан сонссон юм. Төв 
мэдрэлийн тогтолцооны үрэвсэлтэй Брэнда хэмээх 
тойргийнхоо нэгэн эмэгтэйд туслах боломж 
Сарагийн ээжид гарчээ. Сара ээжтэйгээ хамт 
Брэндад туслахаар явах дуртай байв. Брэндагийн 
гар нь байнга өвддөг байсан болохоор тэрээр 
гаранд нь тос түрхэж, иллэг хийж өгдөг байжээ. 
Дараа нь Брэндагийн гарыг толгой дээгүүр нь 
алгуурхан давуулж, булчингийн дасгал хийлгэж 
сурав. Ээж нь Брэндагийн бусад зүйлст санаа 
тавьж байх хооронд Сара түүний үсийг самнан, 
түүнтэй яриа өрнүүлдэг байжээ. Сара бусдад 
туслахын ач холбогдол болоод баяр баяслын 
талаар сурч, хүүхэд хүртэл хэн нэгний амьдралд 
том өөрчлөлт хийж чаддаг болохыг ойлгосон аж. 

Лукын эхний бүлэгт Есүсийн ээж Мариа болон 
түүний үеэл Елизабет нарын хоорондын эелдэг 
харилцааг дүрсэлсэн жишээнд би дуртай. Мариа 
Бурханы Хүүгийн эх болох гайхамшигтай 
үүргийнхээ талаар мэдэж авахдаа залуухан 
эмэгтэй байсан юм. Энэ нь эхлээд ганцаараа 
үүрэхэд хэцүү үүрэг хариуцлага мэт санагдсан 
байх. Их Эзэн Өөрөө Мариад үүрэг хариуцлагыг 
нь хуваалцах хүнийг өгсөн билээ. Тэнгэр элч 
Габриелын мэдээгээр дамжуулан Мариа тусламж 
дэмжлэг авч болох итгэлтэй, энэрэнгүй эмэгтэйн 
нэрийг хүлээж авдаг бөгөөд энэ нь түүний үеэл 
Елизабет байсан юм. 

Гэрлээгүй залуухан эмэгтэй мөн “олон жил 

хүүсэр байсан”4 түүний үеэл хоёр гайхамшигт 
жирэмсэлсэн байдлаараа нэгдэж, бие биедээ 
тусалдаг байсан ба ярилцаж, бие биенийхээ 
сэтгэлийг ойлгон, онцгой дуудлагад нь нэг 
нэгэндээ дэмжлэг үзүүлсэн бөгөөд хамтдаа 
өнгөрүүлсэн гурван сар хоёуланд нь хэчнээн 
чухал байсныг би төсөөлж л чадна. Тэд бие биенээ 
халамжилдаг, насны зөрүүтэй эмэгтэйчүүдийн 
ямар гайхалтай жишээ вэ.

Арай эгчмэд бид залуу үеийнхэндээ агуу их нөлөө 
үзүүлж чадна. Ээжийг минь бяцхан охин байхад 
аав, ээж нь сүмийн идэвхгүй гишүүд байжээ. 
Бүр тавхан настай байхдаа ээж минь сүм рүү 
ганцаараа алхан, өөр өөр цагуудад болдог байсан 
хүүхдийн хэсэг, ням гаргийн анги, ариун ёслолын 
цуглаандаа оролцдог байсан гэсэн. 

Саяхан би ээжээсээ аав, ээж нь ямар ч дэмжлэг, 
урам өгөөгүй байхад яагаад долоо хоног бүр 
явдаг байсныг нь асуухад тэр “Хүүхдийн хэсгийн 
багш нар маань надад хайртай байсан юм” гэж 
хариулж билээ. Багш нар нь түүнд санаа тавьж, 
сайн мэдээг заасан ажээ. Өөрийг нь хайрладаг 
Тэнгэрлэг Эцэг түүнд байдаг хэмээн тэд заасан 
бөгөөд долоо хоног бүр түүнийг сүмд нь ирэхэд 
нь санаа тавьдаг байжээ. “Энэ бол бага насны 
минь хамгийн чухал нөлөө байсан юм” гэж ээж 
минь надад хэлсэн. Хэзээ нэгэн өдөр тэдгээр 
гайхамшигтай эгч нарт талархах боломж надад 
олдоно гэж би найдаж байна! Христийнхтэй адил 
үйлчлэл үзүүлэхэд насны ялгаа хамаарахгүй.

Би хоёр долоо хоногийн өмнө Калифорнид нэгэн 
гадасны Залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхийлөгчтэй 
уулзсан юм. Түүний 81 настай ээж нь саяхан 
Миа Мэйдийн зөвлөхийн дуудлага хүлээн авсан 
тухай надад хэлсэн. Надад их сонирхолтой 
санагдсан бөгөөд ээж рүү нь утасдаж ярилцлаа. 
Бишоп нь Вал Бэйкэр эгчтэй уулзахыг хүсэхэд 
тэрээр өөрийгөө номын санч юм уу, тойргийн 
түүхчээр дуудагдах байх гэж таамаглажээ. Залуу 
эмэгтэйчүүдийн хэсэгт Миа Мэйдийн зөвлөхөөр 
үйлчлэх үү хэмээн асуухад нь тэр “Та үнэнээсээ 
хэлж байна уу?” гэж дуу алджээ. 

Бишоп нь “Бэйкэр эгч ээ, алдаа гаргаж болохгүй 
шүү. Энэ дуудлага Их Эзэнээс ирсэн юм” хэмээн 
ёсорхуу хариулсан гэнэ. 
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“Тэгэлгүй яахав” гэхээс өөр хариулт түүнд 
олдоогүй хэмээн Бэйкэр эгч надад ярьсан билээ.

Тойргийнх нь дөрвөн Миа Мэйдэд энэ ахимаг 
настай эгчийн мэргэн ухаан, амьдралын туршлага 
болон үлгэр жишээнээс суралцах маш их зүйл 
байгааг мэдэрсэн бишопын сүнслэг удирдамж 
надад маш сайхан санагдаж байна. Харин Бэйкэр 
эгч Фэйсбүк хаяг нээх тусламж хүсэхээр хэнд 
хандана гэж та нар бодож байна? 

Залуу эмэгтэйчүүдийн хэсгээс Халамжийн 
Нийгэмлэг рүү дэвшин орох залуу эгч нарыг 
халуун дотно хүлээн авахад Халамжийн 
Нийгэмлэгийн эгч нарын үзүүлэх агуу 
тусламжийн талаар би боддог. Залуу эгч нар 
маань Халамжийн Нийгэмлэгийн нэг хэсэг нь 
болж чадахгүй болов уу эсвэл тэдэнтэй ижил 
төстэй зүйл байхгүй байх болов уу хэмээн санаа 
зовнидог. Тэдэнд Халамжийн Нийгэмлэгийн 
нэгэн хэсэг байснаар амьдралд нь ирсэн агуу 
адислалуудын талаар 18 нас хүрэхээс нь өмнө 
баяртайгаар гэрчлэх Залуу эмэгтэйчүүдийн 
удирдагчид болон ээжүүд нь хэрэгтэй байдаг. Тэд 
энэхүү гайхамшигтай байгууллагын нэгэн хэсэг 
болохдоо урам зориг мэдрэх хэрэгтэй. Залуу 
эмэгтэйчүүд Халамжийн Нийгэмлэгт хамрагдаж 
эхлэх үед нь хажууд нь суух найз, мөрөөр нь 
тэврэх эгч, зааж, үйлчлэх боломж хэрэгтэй болдог. 
Бүгдээрээ өөрчлөлт болон амьдралын чухал 
мөчүүдэд нь нэг нэгэндээ туслахаар чармайя.

Бусдыг адисалж, тэдэнд туслахын тулд нас 
болон зан заншлын ялгааг үл харгалзан хичээж 
байдаг Сүмийн бүх эмэгтэйчүүдэд талархал 
илэрхийлж байна. Залуу эмэгтэйчүүд, Хүүхдийн 
хэсгийн хүүхдүүд болон ахимаг насныханд 
байнга тусалдаг билээ. Бүх насны ганц бие эгч 
нар эргэн тойрныхоо хүмүүсийн хэрэгцээнд 
анхаарлаа хандуулахад асар их цаг зарцуулдаг. 
Дэлхий дахинд сайн мэдээг хуваалцахын тулд 
амьдралынхаа 18 сарыг зарцуулж байгаа мянга 
мянган залуу эмэгтэйг бид маш ихээр үнэлдэг. 
Эдгээр бүхий л зүйл нь бидний хайртай дуулал 
дахь “Тэнгэр элчийн үүргийг эмэгтэйчүүдэд 
өгсөн”5 хэмээх хэсгийг нотолдог.

Хэрэв саад бэрхшээл байгаа бол бид өөрсдөө 
түүнийг бүтээдэг. Бид ялгаатай талууд дээрээ 
анхаарлаа хандуулахаа больж, ижил төстэй зүйл 
байгаа эсэхийг хайх хэрэгтэй. Тэгснээр бид 
хамгийн агуу боломжуудаа таньж, дэлхийн энэ 
амьдралдаа хамгийн сайн сайханд хүрч чадна. 
Маржорий П.Хинкли эгч “Ай, бид нэг нэгэндээ 
хичнээн их хэрэгтэй билээ. Өндөр настай бидэнд 
залуучууд та нар хэрэгтэй. Залуучууд та нарт 
өндөр настай бидний зарим зүйл хэрэгтэй гэж 
найдаж байна. Эмэгтэйчүүд нэг нэгэндээ хэрэгтэй 
гэдэг нь социологийн судалгааны баримт юм. 
Бидэнд сэтгэлд гүн гүнзгий агаад таатай мөн 
үнэнч нөхөрлөл хэрэгтэй”6 хэмээн хэлсэн. Хинкли 
эгчийн зөв шүү; ай, бид нэг нэгэндээ хичнээн их 
хэрэгтэй билээ!

Эгч нар аа, Хожмын үеийн эмэгтэйчүүд бидэн 
шиг илүү агуу адислалууд авах боломжтой өөр 
ямар ч эмэгтэйчүүдийн бүлэг гэж дэлхий дээр 
байхгүй. Бид Их Эзэний сүмийн гишүүд бөгөөд 
хувийн нөхцөл байдлаасаа үл хамааран бид 
бүгдээрээ баптисм болон ариун сүмд хийсэн 
гэрээнүүдээ сахиснаар санваарын хүчний бүрэн 
адислалд баясаж чадна. Биднийг удирдаж, бидэнд 
заадаг амьд бошиглогчид бидэнд бий. Бидний 
амьдралд тайтгаруулагч, хөтчөөр үйлчилдэг 
Ариун Сүнсний гайхалтай бэлгэнд бид баясдаг. 
Гэр орон болон гэр бүлүүдийг хүчирхэгжүүлэхдээ 
зөв шударга ах нартай хамтран ажиллахаар бид 
адислагдсан. Бидэнд ариун сүмийн ёслолуудын 
хүчийг ашиглахаас гадна өөр олон боломж байдаг. 

Эдгээр бүх гайхамшигт адислалд баясахаас гадна, 
бидэнд Есүс Христийн сайн мэдээн дэх эгч нар 
байгаа. Эргэн тойрныхоо хүмүүст Христийнхтэй 
адил хайр болон үйлчлэлийг үзүүлэх боломж 
өгдөг өр нимгэн, энэрэнгүй чанаруудтай 
байхаар бид адислагдсан билээ. Бид нэг нэгнээ 
халамжилж, бие биедээ үйлчлэхдээ нас, зан 
заншил, нөхцөл байдлын ялгаанаас цааш харах 
үедээ Христийн цэвэр хайр болон хэнд, хэзээ 
үйлчлэхээ мэдэхэд биднийг удирддаг сүнслэг 
нөлөөллөөр дүүрдэг. 

Би Халамжийн Нийгэмлэгийн ерөнхий 
ерөнхийлөгчийн хэлж байсан “Би та бүхнийг нэг 
нэгнээ илүү ихээр хайрлахаас гадна тэрхүү хайраа 
үйлдэл болгохыг илүү их хичээгээрэй хэмээн 



92014. 4-ð ñàð

урьж байна”7 гэх уриалгыг та бүхэнд хүргэж 
байна. Бид нэг нэгэндээ хичнээн их хэрэгтэй 
болохоо ухаарч, нэг нэгнээ илүү сайн хайрлах 
болтугай хэмээн би залбирч байна. Есүс Христийн 
нэрээр, амен. 
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Бид	Тэнгэрлэг	Эцэгийн	гайхамшигтай	ажлыг	
яаравчлуулахын	тулд	тусламжийн	гар	болон	
зүрх	сэтгэлээ	зориулж	чадна.

Хүндэт эгч нар аа, 
бид та нарт маш их 
хайртай. Энэхүү 
гайхалтай видео 
бичлэгийг үзэж 
байхдаа хэн нэгнийг 
гэрээнийхээ зам дээр 
үлдэхэд нь та туслахаар 
сунгаж буй гараа олж 
харав уу? Хүүхдийн 
хэсгийн Бринн охин 
ганцхан гартай боловч 
гэр бүл, хожмын 

үеийн гэгээнтэн болон өөр шашны найзуудаа 
адислахын тулд тэр гараа ашигладаг талаар би 
бодож байсан билээ. Тэр үзэсгэлэнтэй байгаа биз 
дээ? Та нар ч гэсэн үзэсгэлэнтэй шүү дээ! Эгч нар 
аа, бид Тэнгэрлэг Эцэгийн гайхамшигтай ажлыг 
яаравчлуулахын тулд тусламжийн гар болон зүрх 
сэтгэлээ зориулж чадна.

Судрууд дээрх Ева, Сара, Мэри болон бусад олон 
итгэлтэй эгч нар өөрсдийгөө хэн болох мөн ямар 
зорилготойгоо мэдэж байсны нэгэн адил Бринн 
Бурханы охин гэдгээ мэддэг.1 Бид ч бас Бурханы 
хайрт охидын хувьд өөрсдийн тэнгэрлэг өв болон 
Түүний бидэнд өгсөн чухал ажлыг мэдэж авч 
чаддаг билээ. 

Аврагч “Хэрэв хэн нэгэн нь Түүний хүслийг 
үйлдэхийг хүсэж байвал тэр нь энэ сургаалыг 
мэдэх болно”2 хэмээн заасан. “Түүнтэй хамт 
амьдрахын тулд”3 бид юу мэдэж мөн юу хийх 
хэрэгтэй вэ? Мөнх амьдралыг хүлээн авахын 
тулд юу хийх хэрэгтэйгээ Есүсээс асуусан баян 
залуугийн түүхээс бид суралцдаг. 

Есүс түүнд “Хэрэв чи амьтай болохыг хүсэж 
байгаа бол тушаалуудыг сахь” гэв.

Залуу эр аль тушаалыг сахих хэрэгтэйгээ Түүнээс 
асуув. Есүс бидний сайн мэддэг арван тушаалын 
заримыг нь түүнд сануулан хэлсэн юм. 

Залуу “Энэ бүхнийг би сахьсан. Надад өөр юу 
дутагдаж байна?” гэхэд

Есүс “Хэрэв чи төгс байхыг хүсэж байвал, явж 
эд хөрөнгөө зарж ядууст өг. Тэгвэл чи тэнгэрт 
эрдэнэстэй болно. Тэгээд ирж, намайг дага”4 
гэлээ.

Есүс түүнийг ажлынхаа нэг хэсэг болох шавийн 
ажилд дуудсан. Бидний ажил ч адил юм. Бид 
“дэлхийн зүйлүүдийг хойш тавьж, … гэрээнүүдээ 
итгэлтэйгээр сахиж”5 мөн Христэд ирж, Түүнийг 
дагах ёстой. Энэ бол шавь нарын хийдэг зүйл 
билээ! 

Эгч нар аа, Аврагч баян залууд төгс болох талаар 
ярьсан учраас өөрсдийгөө голоод эхэлж болохгүй 
шүү. Энэ түүхэнд гарч буй төгс гэдэг үгийг “бүрэн 
гүйцэд” гэсэн утгатай грек үгнээс орчуулсан. 
Бид гэрээнийхээ зам дээр урагшлахаар чадлаараа 
хичээснээр энэ амьдралдаа илүү бүрэн, төгс 
болдог билээ.

Есүсийн өдрүүдэд амьдарч байсан баян залуугийн 
нэгэн адил ганцаараа үүнийг хийж чадахгүй 
шүү дээ гэж бид боддог байж магадгүй учраас 
заримдаа бууж өгөх эсвэл замаасаа буцахаар 
уруу татагддаг. Ингэж бодох нь бидний зөв юм! 
Биднээс хийхийг хүссэн хэцүү зүйлсийг бид ямар 
нэгэн тусламжгүйгээр хийж чадахгүй. Тусламж 
нь Есүс Христийн Цагаатгал, Ариун Сүнсний 
удирдамж мөн бусдын үйлчлэлээр дамжин ирдэг. 

Итгэлтэй, ганц бие нэгэн эмэгтэй хавдрын улмаас 
нас барсан эгчийнхээ дөрвөн хүүхдийг өсгөхөд 

Ажлыг яаравчлуулах гар болон зүрх сэтгэлтэй 
хүмүүс хэрэгтэй байна

ХалаМжИЙН НИЙГЭМлЭГИЙН ерөНХИЙ ерөНХИЙлөГЧ
лИНДа к.БөрТоН 
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тусламжийн гараа сунгах болон зүрх сэтгэлээсээ 
өгөх хүч чадлыг Цагаатгалаар дамжуулан олсон 
талаар саяхан гэрчлэлээ хуваалцсан юм.

Энэ нь надад ахлагч Нийл А.Максвэллийн: 
“Сүмд хэрэгтэй байсан бүхий л амархан зүйлүүд 
нь хийгдээд дууссан. Үүнээс хойш энэ нь адал 
явдалтай байх бөгөөд дагалдагчид сонирхолтой 
зарим арга замуудаар соригдох болно”6 гэж 
хэлснийг санагдуулсан юм. Та нар хэн болох мөн 
юу хийхээр бэлтгэгдсэнээсээ шалтгаалан энэ эрин 
үед дэлхий рүү илгээгдсэн билээ! Биднийг хэн 
болох талаар Сатан юу ч гэж бодуулахыг ятгаж 
байлаа гэсэн, үнэндээ бид чинь Есүс Христийн 
дагалдагчид шүү дээ. 

... “Мөн зүрх сэтгэл болгон хатуурав, … тийм 
агуу ёсон бусын үйл Лихайн бүх хүүхдүүдийн 
дунд ч байсангүй”7 тэр өдрүүдэд амьдарч байсан 
Мормон жинхэнэ дагалдагч байсан юм. Та тийм 
цаг үед амьдрахыг хүсэх байсан уу? “Болгоогтун, 
Бурханы Хүү, Есүс Христийн шавь билээ би”8 
хэмээн Мормон зоригтой мэдэгдсэн билээ.

Та нар Мормонд хайргүй гэж үү? Тэр хэн гэдгээ 
мөн зорилгоо мэддэг байсан. Эргэн тойронд нь 
байсан хилэнцэт зүйлүүд түүнийг мохоогоогүй 
юм. Үнэндээ, тэр өөрийн дуудлагаа бэлэг гэж 
үздэг байсан.9

“Болгоогтун, Бурханы Хүү, Есүс Христийн шавь 
билээ би!” хэмээн үг болон үйлээрээ тунхаглан, 
өдөр бүр Их Эзэний дагалдагч байх бэлгийг 
өгөхөөр дуудагдах нь ямар агуу адислал болох 
талаар бодож үзээрэй. 

Хүнсээ нөөцөл хэмээх бошиглогчийн зөвлөгөөг 
дагаснаасаа болж шоолуулсан нэгэн эмэгтэйн 
тухай ерөнхийлөгч Боид К.Пакэрын ярьсан 
түүхэнд би дуртай. Түүнийг шүүмжилсэн хүн цаг 
үе хэцүү болсон үед удирдагчид нь түүний хоол 
хүнсийг авч, бусдад өгөх болно хэмээн түүнд 
зөвлөжээ. Жинхэнэ дагалдагчийн хувьд тэрээр 
“ядаж л авчрах ямар нэгэн зүйл надад байна 
шүү дээ”10 хэмээн энгийнээр бөгөөд зоригтой 
хариулсан байна. 

Хөгшин ч бай залуу ч бай би сүмийн 
эмэгтэйчүүдэд хайртай. Би та нарын хүч чадлыг 
харсан. Би та нарын итгэлийг харсан. Бусдад өгөх 
ямар нэгэн зүйл та нарт байдаг бөгөөд та нар 

үүнийгээ өгөхөд бэлэн байдаг. Та нар үүнийг олны 
өмнө эсвэл нийтэд мэдэгдэлгүйгээр, өөрсдөдөө 
биш харин шүтэн биширдэг Бурханд анхаарлыг 
нь татан, ямар нэгэн зүйлийг хариуд нь хүлээн 
авахыг хүлээхгүйгээр үүнийг хийдэг.11 Энэ бол 
дагалдагчдын хийдэг зүйл билээ! 

Дөнгөж долоон настай байхад нь гэр бүл нь 
идэвх султай болсноос ням гараг бүр ганцаараа 
аюултай замаар сүм рүү явдаг байсан нэгэн 
залуухан эмэгтэйтэй би саяхан Филиппинд 
танилцсан юм. Тэр “санваарын хүч чадлаар 
адислагдсан” гэр оронд ирээдүйн гэр бүлээ 
өсгөхөд зохистой байхын тулд гэрээнүүддээ үнэнч 
үлдэхээр 14 настай байхдаа шийдсэн тухайгаа 
надад ярьсан юм.12 Одоогийн эсвэл ирээдүйн гэр 
бүлээ хүчирхэгжүүлэх хамгийн сайн арга зам нь 
бие биетэйгээ болон Бурхантай хийсэн гэрээ ба 
амлалтуудаа сахих явдал юм. 

Энэ бол дагалдагчдын хийдэг зүйл билээ! 

Нэгэн итгэлтэй япон эмэгтэй нөхрийнхөө хамт 
манай Солонгос дахь номлолд айлчлан ирсэн 
юм. Тэр эмэгтэй солонгосоор ярьдаггүй байсан 
бөгөөд англиар ярихдаа ч муу байв. Гэвч тэр Их 
Эзэний ажлыг хийхэд өөрийн онцгой бэлэг болон 
тусламжийн гараа ашиглах чин хүсэлтэй байсан 
юм. Энэ бол дагалдагчдын хийдэг зүйл билээ! 
Тэр манай номлогчдод нээгдэж, хаагддаг амтай 
цаасан дүрс хийх энгийн аргыг заасан юм. Тэрээр 
сайн мэдээг хуваалцахаар “амаа нээ” гэсэн бидэнд 
хэзээ ч мартагдахгүй хичээлийг номлогчдод 
заахдаа мэддэг хэдхэн англи үгээ ашиглан 
тайлбарлаж байсан билээ. 

Түүний сүм дэх сая сая ах, эгчтэй та бид хамтдаа 
зогсон, зоригтойгоор урагшлан, Аврагчтай адил 
үйлчилж мөн хайрлан --- дагалдагчдын хийдэгтэй 
адил зүйлийг хийж байна гээд бүгдээрээ нэг 
минут төсөөлцгөөе. Есүс Христийн дагалдагч 
байна гэдэг нь та нарын хувьд юу гэсэн үг вэ? 

Есүс Христийн олон мянган дагалдагч 
материаллаг үйлчлэлийг үзүүлэх боломжийг 
дуртайяа ашиглан, амь биеэ үл хайрлан, “Мормон 
тусламжийн гарын” хантааз болон цамцнуудыг 
өмсөж байсан билээ. Гэхдээ бидэнд бүхнээ 
зориулсан дагалдагчдын хувьд үйлчилж болох 
олон янзын арга зам бий. Авралын ажилтай 
холбоотой “хэрэгтэй байна” гэж үзэх зарим 
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сүнслэг тэмдгүүдийг надтай хамт төсөөлөн бодно 
уу. 

•  Гэрэл болон үнэнд хүүхдүүдээ хүмүүжүүлэх 
эцэг, эхчүүдийн тусламж хэрэгтэй байна.

•  Багшийн хувиар зааж сурган үйлчилж, 
гэрээнийхээ зам дээр байхад нь тусламжийн 
гараа сунгах охин, хүү, эгч, ах, авга, нагац, 
үеэлүүд, эцэг, эх болон үнэнч найз нөхдийн 
тусламж хэрэгтэй байна.

•  Ариун Сүнсний өдөөлтүүдийг сонсон, 
тэдгээрээс төрсөн мэдрэмжийнхээ дагуу үйлдэх 
тийм хүмүүсийн тусламж хэрэгтэй байна.

•  Сайн мэдээний дагуу жижиг бөгөөд энгийн 
арга замуудаар амьдардаг тийм хүмүүсийн 
тусламж хэрэгтэй байна.

•  Гэр бүлүүдийг мөнхөд холбох гэр бүлийн түүх 
болон ариун сүмийн ажилтнуудын тусламж 
хэрэгтэй байна.

•  Есүс Христийн сайн мэдээ болон сайн сайхан 
мэдээг түгээх номлогчид болон гишүүдийн 
тусламж хэрэгтэй байна.

•  Замаасаа төөрсөн тэдгээрийг олох аврагчдын 
тусламж хэрэгтэй байна.

•  Үнэн болон зөв шударгын төлөө бат зогсон 
гэрээгээ сахигчдын тусламж хэрэгтэй байна.

•  Их Эзэн Есүс Христийн жинхэнэ үнэнч 
дагалдагчдын тусламж хэрэгтэй байна.

Олон жилийн өмнө ахлагч Рассэл М.Баллард 
сүмийн эгч нарт хандан:

“Одооноос эхлэн Их Эзэний дахин ирэх өдрийг 
хүртэл гэр бүл бүрд, тойрог бүрд, нийгэм бүрд, 
үндэстэн бүрд зөв шударгаар урагшлах мөн “Би 
энд байна, Намайг илгээ” гэж үг болон үйлдлээрээ 
хэлэх тийм эмэгтэйчүүд Түүнд хэрэгтэй байна.

Та нар эдгээр эмэгтэйчүүдийн нэг нь байх уу? гэж 
би асууя”13 гэжээ. 

Бидний хүн нэг бүр “Тийм ээ” гэж чангаар 
хариулж чадна гэдэгт би найдаж байна. Би үгээ 
хүүхдийн хэсгийн дуугаар дуусгая:

 Бид өгөх бэлэгтэй гэрээнд орсон [охид]
 Бид сайн мэдээг өөрсдийн амьдралаараа заана.
 Бид үг, үйлдэл бүрээрээ гэрчлэх болно.
 Бид Есүс Христэд итгэж, Түүнд үйлчилдэг 
билээ.14

Бид жинхэнэ дагалдагчдын хувьд Түүний ажлыг 
яаравчлуулахын тулд өөрсдийн зүрх сэтгэл болон 
тусламжийн гараа сунгах болтугай. Бриннтэй 
адил нэг гартай байх нь хамаагүй. Бид одоохондоо 
төгс бөгөөд бүрэн биш байгаа нь хамаагүй. Бид 
замаараа явахад нь бие биедээ гараа сунган 
тусалдаг, бүхнээ зориулдаг дагалдагчид билээ. 
Манай эгч нарын холбоо үе дамжин өмнөх үеийн 
итгэлтэй эгч нар дээрээ хүрч очдог. Бидний эгч 
нар сэргээгдсэн санваарын түлхүүрүүдтэй амьд 
бошиглогч, үзмэрч, илчлэгчидтэй хамтдаа нэгдэн, 
авралын ажлыг яаравчлуулах гар болон зүрх 
сэтгэлтэйгээр дагалдагч болон үйлчлэгчдийн 
хувьд нэгдэн алхаж чадна. Бид үүнийг хийснээр 
Аврагчтай адил болно. Би үүнийг Есүс Христийн 
нэрээр гэрчилж байна, амен. 
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Тэнгэрлэг	Эцэгтээ	буцаж	очихын	тулд	бидний	
замнах	ёстой	зам	…	Бурхантай	хийсэн	ариун	
гэрээнүүдээр	тэмдэглэгдсэн	юм.	

Бид өнөөдөр сүнслэг 
хүчээр заалгалаа. Энэ 
агуу удирдагч эгч 
нарын хэлсэн үгс надад 
нөлөөлсөн шигээ бас 
та нарын зүрх сэтгэлд 
нөлөөлөхийн төлөө би 
залбирч байна. 

Энэхүү хуралдаан 
үнэхээр түүхэн ач 
холбогдолтой юм. 
Өнөөдөр найм болон 
түүнээс дээш насны 

сүмийн бүх эмэгтэйчүүдийг бидэнтэй нэгдэхэд 
урьж байна. Бидний олон нь Ариун Сүнсийг 
өөрсөдтэйгөө хамт байхын төлөө залбирсан 
байгаа. Уг адислал эгч нарын үгсийг болон 
сүнслэг сайхан дуу хөгжмийг сонсох үед бидэнд 
ирдэг юм. Эдгээр яригдсан зүйл дээр нэмж намайг 
урам зориг, гэрчлэлийн хэдэн үг нэмж хэлэх 
үед - ялангуяа бидний сая сонссон зүйлүүд нь 
Их Эзэний биднийг сонсоосой гэж хүссэн зүйл 
гэдгийг гэрчлэх үед Сүнс үргэлж бидэнтэй хамт 
байгаасай хэмээн би залбирч байна. 

Тэнгэрлэг Эцэгтээ буцаж очихын тулд өнөөдөр 
бидэнд дүрслэгдсэн бидний замнах ёстой тэрхүү 
үзэсгэлэнтэй замын талаар би энэ орой ярих 
болно. Уг зам Бурхантай хийсэн гэрээнүүдээр 
тэмдэглэгдсэн байдаг. Би энэ гэрээнүүдийг хийж, 
сахьж, бусдад дагахад нь тусалснаар ирдэг баяр 
баясгалангийн талаар ярих болно. 

Та нараас олон нь саяхан баптисм хүртэж, гар 
тавилтаар Ариун Сүнсний бэлэг хүлээн авсан 
байгаа. Та нарын хувьд энэхүү дурсамж шинэхэн 

байгаа бөгөөд олон жилийн өмнө баптисм 
хүртсэн хүмүүсийн хувьд уг гэрээний талаарх 
мэдрэмж тийм ч тод томруун биш байж мэднэ. 
Гэвч эдгээр мэдрэмжийн зарим нь ариун ёслолын 
залбирлуудыг сонсох үед эргэн ирдэг.

Баптисмын ариун гэрээ хийж, Ариун Сүнсний 
бэлэг хүлээн авсан тэрхүү өдрийн дурсамж хүн 
бүрд яг адилхан байдаггүй. Гэвч бид бүгд Бурханы 
баталгааг адилхан мэдэрсэн байдаг. Мөн бид 
бусдыг уучилж, бусдаар уучлуулах хүслээ болон 
зөвийг хийх бидний шийдвэр төгс байдал өсөн 
нэмэгдсэнийг мэдэрдэг. 

Эдгээр мэдрэмж та нарын зүрх сэтгэлд хэр 
гүнзгий нөлөөлсөн нь хайртай хүмүүсийн тань 
та нарыг хэрхэн бэлтгэснээр тодорхойлогдож 
болно. Сүмд саяхан баптисм хүртсэн та нарын 
зарим нь ээжийнхээ хажууд суухаар адислагдсан 
гэдэгт найдаж байна. Хэрэв тийм бол одоо 
ээждээ талархаад түүн рүү харж инээмсэглээрэй. 
Би Пенсилванийн Филадельфид баптисм 
хүртсэнийхээ дараа ээжийгээ машин жолоодож 
явахад арын суудалд нь сууж явахдаа мэдэрсэн 
баяр баясгалан, талархлын мэдрэмжийг үргэлж 
санадаг. 

Ээж минь намайг энэхүү ариун гэрээг хийх болон 
үүнийг дагалдан ирэх бусад бүх зүйлд намайг 
хичээнгүйлэн бэлтгэсэн юм. Их Эзэнээс ирсэн 
энэхүү үүрэгтээ ээж минь үнэнч итгэлтэй байсан:

“Мөн дахин, Сионд эсвээс түүний зохион 
байгуулагдсан аль ч гадаснуудад эцэг эхчүүд 
хүүхдүүдтэй байхын хэрээр, тэдэнд наманчлалын 
сургаал амьд Бурханы Хүү Христэд итгэх итгэл 
хийгээд баптисм хүртээх мөн гар тавилтаар ирдэг 
Ариун Сүнсний бэлгийг ойлгохыг тэд заадаггүй 
бол, найман нас хүрэхэд, уг нүгэл эцэг эхчүүдийнх 
нь тэргүүн дээр байх болно. 

Гэрээн дэх охид

ТЭрГҮҮН зөВлөлИЙН НЭГДҮГЭЭр зөВлөХ
ерөНХИЙлөГЧ ХЭНрИ Б.аЙрИНГ
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Учир нь энэ нь Сионы оршин суугчдад эсвээс 
үүний зохион байгуулагдсан аль ч гадаснуудад 
хууль байх болно. 

Мөн тэдний хүүхдүүд нүглүүдийнхээ ангижралын 
тулд найман настайдаа баптисм хүртэж, мөн 
[Ариун Сүнсийг] хүлээн авах ёстой.”1

Ээж минь өөрийнхөө үүргийг биелүүлсэн бөгөөд 
Мормоны Номонд цэдэглэгдсэн Алмагийн үгсийн 
дагуу хүүхдүүдээ бэлтгэсэн юм:

“Мөнхүү улиран тохиох дор тэрээр тэдэнд хэлсэн 
нь: Болгоогтун, Мормоны Ус энэ байна (учир нь 
энэ нь тийн нэрлэгдсэн байв) мөн эдүгээ, та нар 
Бурханы хороонд орж, мөн нэг нэгнийхээ ачааг 
хөнгөн байж болохын тулд мөн түүний хүмүүс 
гэж нэрлэгдэх хүсэлтэй байж, үүрэлцэхэд бэлэн 
байв;

Тийм ээ, мөн гашуудах тэдний хамт гашуудахад; 
тийм ээ, тайтгарал хэрэгтэй тэднийг 
тайтгаруулахад, мөн ямар ч цагт мөн бүх 
зүйлд мөн өөрийн байж болох хаана ч гэсэн 
Бурханы гэрчлэгч болж, үхэлд хүртлээ зогсоход 
бэлний учир, мөнх амьдралыг авч болохын 
тулд, Бурханаар гэтэлгэгдэж, мөн та нар анхны 
амилуулалтын тэдний дунд тоологдож болохын 
тулд буюу—

Эдүгээ би та нарт хэлнэ, хэрэв энэ нь та нарын 
зүрхний хүслэн байх аваас, тэр өөрийн Сүнсийг та 
нар дээр илүү элбэгээр юүлж болохын тулд, та нар 
түүнд үйлчилж мөн түүний зарлигуудыг дагана 
хэмээн гэрээ байгуулснаа түүний өмнө гэрчилж, 
Их Эзэний нэрээр баптисм хүртэхэд юу нь та нарт 
болохгүй байх билээ?

Мөн эдүгээ хүмүүс эдгээр үгийг дуулаад, тэд 
баярласнаас алгаа ташин, мөн ийн хашгирцгаав: 
Энэ бол бидний зүрхний хүслэн билээ.”2

Та нар анх баптисмын гэрээнд орох урилгын 
талаар сонсоод алгаа ташаагүй байх, гэхдээ 
Аврагчийн хайрыг болон Түүний өмнөөс бусдад 
туслах агуу үүргээ улам их мэдэрсэн нь лавтай. Би 
“лавтай” гэж хэлсний учир нь эдгээр мэдрэмжүүд 
Тэнгэрлэг Эцэгийн охин бүрийн зүрхэнд гүнзгий 
суулгагдсан байдаг. Энэ бол Түүнээс өвлөн авсан 

та нарын тэнгэрлэг өв юм. 

Тэнгэрлэг Эцэг та нарыг энэ дэлхийд ирэхээс 
өмнө халамжлан хүмүүжүүлдэг байсан юм. 
Тэрээр зөвхөн та нарт зориулан төгс бэлтгэсэн 
сорилт, бэрхшээл, боломжууд байгааг ойлгоход 
тань тусалсан юм. Та нар эдгээр бэрхшээлүүд 
дундуур өөрсдөө аюулгүй туулахын хамт 
бусдад аюулгүй явахад нь туслах аз жаргалын 
төлөвлөгөө Тэнгэрлэг Эцэгт байгааг мэдсэн билээ. 
Энэхүү төлөвлөгөө нь Бурханы гэрээнүүдээр 
тэмдэглэгдсэн байдаг.

Эдгээр гэрээг хийж, сахих эсэх нь бидний чөлөөт 
сонголт юм. Түүний цөөхөн охин л энэ амьдралд 
энэ гэрээнүүдийн талаар мэдэж авах боломжтой 
байдаг. Та бол тэдний нэг нь. Хайрт эгч нар аа, та 
нарын хүн нэг бүр гэрээн дэх охин нь билээ. 

Тэнгэрлэг Эцэгийг орхиж, дэлхийд ирэх үед 
та нарт тохиолдох зүйлсийн талаар Тэрээр та 
нарыг дэлхийд ирэхээс өмнө заасан юм. Түүнд 
буцаж очих зам амархан байхгүйг та нарт заасан. 
Тусламжгүйгээр уг аяныг хийх нь та нарын хувьд 
хэтэрхий ахадсан зүйл байх болно гэдгийг Тэрээр 
мэдэж байлаа. 

Та нар энэ амьдралд энэ гэрээнүүдийг хийх арга 
замыг олохоор төдийгүй мөн өөрсөдтэй тань 
адил Тэнгэрлэг Эцэгийн охидоор хүрээлүүлэхээр 
адислагдсан билээ. Тэд та нарт туслах болно. 

Өөрсдөд тань тусалж, амласныхаа дагуу та 
нарыг удирдан чиглүүлэх гэрээ хийсэн Бурханы 
охидтой хамт байхаар адислагдсанаа энэ орой 
та нар мэдэрч байгаа. Та нартай л адил бусдыг 
тайтгаруулж, тэдэнд тусалдаг мөн үүнийгээ 
баяртайгаар хийхийн төлөө шийдвэр төгс байдаг 
гэрээт эгч нарыг би харж байсан. 

Би Раби Хэйт эгчийн инээмсэглэлийг санадаг. 
Тэр Арванхоёр Төлөөлөгчийн чуулгын гишүүн 
асан, ахлагч Дэвид Б.Хэйтийн эхнэр байсан юм. 
Тэрээр залуу байхдаа Калифорни дахь Пало Алто 
гадасны ерөнхийлөгчөөр үйлчилж байжээ. Тэр 
өөрийнхөө тойргийн Миа Мэйдийн ангийн охидод 
санаа нь их зовж, тэдний төлөө залбирдаг байсан 
ажээ. 
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Иймээс ерөнхийлөгч Хэйт бишопоос энэ залуу 
эмэгтэйчүүдэд заах багшаар Раби Хэйт эгчийг 
дуудаач хэмээн хүсэх өдөөлтийг хүлээн авчээ. 
Тэрээр Хэйт эгчийг ангийнхаа охидыг өргөж, 
тайтгаруулан, тэднийг хайрлах Бурханы гэрч болж 
чадна гэдгийг мэдэж байжээ. 

Хэйт эгч зааж байгаа охидоосоо 30 насаар 
эгч байлаа. Тэрээр 40 жилийн турш тэдэнд 
заасныхаа дараа ангийнх нь охидын нэг 
байсан манай эхнэртэй уулзах бүрдээ гараас нь 
барьж, инээмсэглээд Кэтид “Хөөх! Манай Миа 
Мэйд” байна гэж хэлдэг байсан. Би түүнээс 
инээмсэглэлээс нь илүү зүйлийг олж харсан юм. 
Би түүнийг эгч нарт төрсөн охин шигээ санаа 
тавьсан хэвээрээ байгааг хараад түүний агуу 
хайрыг мэдэрсэн юм. Тэрээр Бурханы охин бөгөөд 
эгч гэр рүүгээ очих гэрээний зам дээрээ байгааг 
хараад инээмсэглэн, элэгсэг дотно мэндэлдэг. 

Тэнгэрлэг Эцэг Өөрийнхөө охидод мөнх амьдралд 
хүргэх гэрээний замаар урагшлахад нь та нарыг 
тусалж байгааг хараад баярладаг. Мөн Тэрээр та 
нарыг зөвийг сонгохыг хичээх бүрд баярладаг. 
Тэрээр та нарыг хэн билээ гэдгийг мөн ямар 
хүмүүс болж чадахыг мэддэг. 

Та нарыг бодож байгаагаасаа илүү сайн хүн болж 
чадна гэж боддог эцэг, эх та нарт байгаа байх. Ээж 
минь ч бас тийм хүн байсан. 

Би залуу байхдаа миний Тэнгэрлэг Эцэг, та нарын 
Тэнгэрлэг Эцэг хүүхдүүддээ байгаа агуу чадавхыг 
эхчүүдээс маань мөн биднээс ч илүү олж хардаг 
гэдгийг мэддэггүй байлаа. Та нарыг чадавхаа 
ашиглан, тэрхүү замаараа урагшлах бүрд Тэрээр 
аз жаргалтай болдог. Мөн та нар Түүний баталгааг 
мэдэрч чадна.

Тэр хаана ч байсан ялгаагүй Өөрийн охидын 
гайхамшигт чадавхыг хардаг. Энэ нь бидэнд 
агуу үүрэг хариуцлага авчирч байна. Тэрээр та 
нараас уулзсан хүн бүрээ Бурханы хүүхэд хэмээн 
хараасай хэмээн хүсдэг. Чухам энэ нь л Тэрээр 
бидэнд хөршөө өөрийн адил хайрлаж, тэднийг 
уучил гэж зарлигласны шалтгаан юм. Бусдад 
ханддаг та нарын эелдэг дөлгөөн зан, уучлал 
нь Түүний охины хувьд Түүнээс өвлөн авсан 
тэнгэрлэг өв юм. Та нарын уулзаж учирдаг хүн 

болгон Түүний хайртай сүнсэн хүүхэд юм. 

Та нар эгч дүүсэг энэхүү агуу хайрыг мэдрэх үед 
та нарыг ялгаатай болгодог гэж боддог зүйлс 
тань нуран унах болно. Тухайлбал: Залуу болон 
ахимаг насны эгч нар өөрсдийг нь ойлгож, хүлээн 
зөвшөөрөөсэй гэсэндээ санаа бодлоо хуваалцдаг. 
Та нар бусдаасаа өөр гэхээсээ илүү Бурханы 
охидын хувьд адилхан юм. 

Залуу эмэгтэйчүүд энэхүү ойлголтоороо эгч 
нарынхаа хүрээг тэлж, тэднийг танин мэдэж, 
хүндлэн биширч, хайрлаж Халамжийн Нийгэмлэг 
рүү дэвшин орох өдрөө тэсч ядан хүлээх хэрэгтэй. 

Өөрсдийгөө ямар хүмүүс болж чадахаа харах тэр 
л чадвар нь гэр бүлд болон Хүүхдийн хэсэгт илүү 
их харагдаж байна. Энэ нь гэр бүлийн үдшийн 
үеэр мөн Хүүхдийн хэсгийн хөтөлбөрүүдийн үеэр 
биеллээ олдог. Бяцхан хүүхдүүд агуу хийгээд 
гайхамшигтай зүйлсийг хэлэхээр өдөөгддөг. Энэ 
нь Аврагч амилсныхаа дараа тэдэнд зааж байхдаа 
бяцхан хүүхдүүд агуу хийгээд гайхамшигт 
зүйлсийг ярьж чадахын тулд тэдний хэлийг 
хурцалсан бөлгөө3 гэсний дагуу үйлдсэнтэй адил 
билээ.

Сатан эгч нарыг залуу насанд нь дайрч давшилдаг 
байж болох бол Их Эзэн тэднийг сүнслэг улам 
илүү дээд түвшин рүү өргөдөг. Жишээлбэл, залуу 
эмэгтэйчүүд ээж нартаа өвөг дээдсээ олж, аврахад 
нь туслахын тулд FamilySearch буюу Гэр бүлийн 
хайлтыг хэрхэн ашиглахыг заадаг. Миний мэдэх 
зарим залуу эмэгтэйчүүд Елиагийн сүнснээс 
өөр нөлөөлөлгүйгээр өглөө эрт ариун сүмд нас 
барагсдын өмнөөс баптисм хүртэхээр явахыг 
сонгодог.

Дэлхий даяарх номлолд эгч нар удирдагч болж 
үйлчлэхээр дуудагддаг. Их Эзэн эгч нарын зүрх 
сэтгэлд хүрснээр тэд илүү олон хүнд үйлчилж 
болох хэрэгцээг бий болгодог. Номлолын олон 
ерөнхийлөгч номлогч эгч нарыг шинэ хөрвөгч 
мөн агуу удирдагчийн адил илүү хүчирхэг болж 
байгааг харсан байдаг. 

Та нар бүрэн цагийн номлолд үйлчилдэг 
эсвэл үйлчилдэггүй байсан ч гайхамшигтай 
эмэгтэйчүүдийн үлгэр жишээг даган, гэрлэлтээ 
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баяжуулж, агуу хүндэт хүүхдүүдийг өсгөж 
хүмүүжүүлэх чадвараа хөгжүүлж чадна. 

Амь бүхний эх Евагийн талаар бодоод үз дээ. 
Ахлагч Рассэлл М.Нэлсон Евагийн талаар ийн 
хэлсэн юм: “Бид болон бүх хүн төрөлхтөн 
Евагийн агуу зориг, мэргэн ухааны ачаар үүрд 
мөнхөд адислагдсан билээ. Эхлээд жимснээс 
хүртсэнээрээ тэр болох ёстой байсан зүйлийг 
тохиолгосон юм. Адамд ч мөн адил зүйлийг хийх 
мэргэн ухаан байсан.”4

Евагийн охин бүр түүний гэр бүлдээ авчирсантай 
адил адислалыг гэр бүлдээ авчрах чадвартай. 
Тэрээр гэр бүлүүдийн өсөлтөд маш чухал үүрэг 
гүйцэтгэсэн тухай бидэнд ийм баримт байдаг: 
“Мөн Бурхад хэлэв: Хүнд туслагчийг хийцгээе, 
учир нь хүн ганцаар байх нь сайн биш байна, 
тиймийн тул түүнд зориулж бид туслагчийг бий 
болгох болно.”5

Бид Адамд болон гэр бүлдээ үзүүлсэн Евагийн 
бүх тусламжийг мэдэхгүй. Гэвч бид түүний 
өгсөн агуу бэлгийг мэднэ. Та нар ч мөн адил 
бусдад бэлэг өгч чадна: тэрээр гэр бүлдээ өмнөх 
зам нь хэцүү санагдах үед гэртээ харих замаа 
олоход тусалсан юм. “Мөн түүний эхнэр Ева 
эдгээр бүх зүйлийг сонсоод мөн баяртай байж 
хэлэв: Хэрэв бидний зөрчил байгаагүй сэн бол 
бид хэзээ ч үр удамгүй байх байсан, мөн сайн ба 
мууг, мөн бидний гэтэлгэлийн баяр баясгаланг, 
мөн дуулгавартай бүгдэд Бурханы өгсөн мөнх 
амьдралыг бид хэзээ ч мэдэхгүй байх байсан.”6

Та нарт дагах түүний үлгэр жишээ байгаа. 

Ева илчлэлтээр дамжуулан Бурхан руу гэртээ 
харих замаа таньсан юм. Тэрээр Есүс Христийн 
Цагаатгал нь бүх гэр бүлд мөнх амьдралыг өвлөн 
авах боломжийг олгосон гэдгийг мэдэж байсан. 
Та нар түүнтэй адил итгэлтэй байж чадна. Тэрээр 
Тэнгэрлэг Эцэгтэйгээ хийсэн гэрээгээ сахиж, 
Гэтэлгэгч болон Ариун Сүнс түүнд мөн гэр бүлд 
нь зовлон бэрхшээл, саад тотгорыг даван туулахад 
тусалж байлаа. 

“Бүх зүрхээрээ Эзэнд итгэ. Өөрийн ойлголтод бүү 
түшиглэ;

Өөрийн бүх замаараа Түүнийг таньж мэд. Тэр 
чиний замыг шулуун болгоно.”7

Ева зовлон гуниг, саад бэрхшээлийг туулсан ч гэр 
бүлтэйгээ хамт Бурхантай хамт амьдрахаар буцаж 
болно гэдгийг мэдээд баярласан юм. Та нараас 
олон нь зовлон гуниг, саад бэрхшээлтэй тулгарч 
байдаг. Та нар гэр рүүгээ буцах аялалынхаа замд 
Евагийн мэдэрсэнтэй адил баяр баясгаланг мэдрэх 
болтугай хэмээх адислалаа би та нарт үлдээж 
байна. 

Бурхан Эцэг та нарыг хайраар халамжилж байдаг 
гэдэг баттай гэрчлэл надад байдаг. Тэрээр та 
нарын хүн нэг бүрийг хайрладаг. Та нар бол 
гэрээн дэх Түүний охид билээ. Тэрээр та нарыг 
хайрладаг учраас Түүний оршихуй руу буцаж 
очих замд өөрсдөдөө болон өрөөл бусдад туслахад 
тань тусалж дэмжих болно.

Аврагч бидний бүх нүглийн төлөөсийг төлсөн 
бөгөөд Ариун Сүнс үнэнийг гэрчилдэг гэдгийг 
би мэднэ. Та нар энэхүү тайтгарлыг өнөөдрийн 
хуралдаанд мэдэрсэн. Би ариун гэрээнүүдийг 
хийдэг бүх түлхүүр сэргээгдсэнийг гэрчилж 
байна. Эдгээр түлхүүрийг өнөөдөр амьд 
бошиглогч, ерөнхийлөгч Томас С.Монсон атгаж, 
ашиглаж байна. Би тайтгарал, итгэл найдварын 
эдгээр үгийг Түүний хайртай, гэрээний охид 
та бүхэнд үлдээж байна. Есүс Христийн ариун 
нэрээр, амен. 
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Бид	итгэлээрээ	болон	бидэнд	өгөгдөх	
захиасуудыг	сонсож,	суралцах	нэгэн	хүслээр	
нэгдэн	цуглараад	байна.

Хайрт ах, эгч нар аа, 
би та бүхнийг Есүс 
Христийн Хожмын 
Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүмийн дэлхий даяарх 
энэ удаагийн чуулганд 
тавтай морилно уу 
хэмээн урьж байгаадаа 
туйлын баяртай 
байна. 15 сая гаруй 
гишүүнтэй агуу гэр 
бүл - бид итгэлээрээ 
болон бидэнд өгөгдөх 

захиасуудыг сонсож, суралцах нэгэн хүслээр 
нэгдэн цуглараад байна.

Өнгөрсөн зургаан сард сүмийн ажил саадгүй 
урагш ахиж, хурдан өнгөрлөө. Сар гаруйхны өмнө 
Аризонагийн Гилбэрт ариун сүмийг онцгойлон 
адислах агуу завшаан надад тохиосон билээ. 
Онцгойлон адислахын өмнөх орой Дискавэри 
цэцэрлэгт хүрээлэнд болсон соёлын үйл 
ажиллагаанд арванхоёр мянган залуу оролцож, 
90 минутын тоглолт үзүүлсэн юм. Бүжиг, дуу, 
хөгжмийн үзүүлбэрүүд үнэхээр гайхамшигтай 
сайхан байлаа.

Энэ бүс нутагт цаг агаар маш хуурай байв. 
Иймээс амин чухал хэрэгтэй байсан хур бороог 
оруулж өгөхийг гуйсан маш олон залбирал 
өмнөх хэдэн долоо хоногийн туршид тэнгэр өөд 
илгээгдсэн гэдэгт би итгэлтэй байна. Харамсалтай 
нь, бороо яг тоглолт эхлэхийн өмнөхнөөс орж 
эхлээд соёлын хөтөлбөр дуустал үргэлжлэх нь 
тэр! Өсвөр үеийнхэн бороонд шалба цохиулан 
норж, сэрүүхэн байсны улмаас даарч байсан 

2014 ÎÍû 4-Ð ÑÀÐûÍ 5-Íû ÁßÌÁÀ ÃÀÐÃÈÉÍ ªÃËªªÍÈÉ ÕóÐÀËÄÀÀÍ

ч бид бүгдээрээ Их Эзэний Сүнсийг мэдэрч 
байлаа. Урам зоригоор жигүүрлэн, нүүрэнд нь 
инээмсэглэл тодорсон залуу эрэгтэй, эмэгтэйчүүд 
“Итгэлдээ үнэнч амьдар” хөтөлбөрийн уриаг 
тун гайхамшигтай дүрслэн харууллаа. “Итгэлдээ 
үнэнч амьдар” гэсэн энэ урианы талаар бодож 
үзээрэй. Бороо орж, хүйтэн байсан ч энэ нь итгэл 
дүүрэн, сүнслэг урам өгсөн үйл явдал болсон юм. 
Ирээдүйд залуу хүмүүс энэ үйл явдлын тухай үр 
хүүхэд, ач зээ нартаа үргэлж дурсан ярих биз ээ.

Маргааш нь бид Аризонагийн Гилбэрт ариун 
сүмийг онцгойлон адисаллаа. Энэ бол манай 
сүмийн үйл ажиллагаа явуулж буй 142 дахь ариун 
сүм юм. Тэр өдөр өмнөх оройтой огт адилгүй, нар 
шарсан сайхан өдөр байлаа. Үнэхээр сүнслэг урам 
хайрласан хуралдаанууд болсон билээ. Ариун 
сүмийн энэхүү онцгойлон адислах ажиллагаанд 
надтай хамт ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айринг, ахлагч 
Тад Р.Каллистэр болон Каллистэр эгч, ахлагч 
Виллиам Р.Вокэр болон Вокэр эгч, ахлагч Кэнт 
Ф.Ричардс болон Ричардс эгч нар оролцсон юм.

Бид тавдугаар сард Флоридагийн Форт Лодэрдэйл 
ариун сүмийг онцгойлон адисална. Оны сүүлчээр 
барьж дуусгаад онцгойлон адислах өөр ариун 
сүмүүд ч бий. Мөн 2015 онд бид дэлхийн олон 
хэсэгт шинэ ариун сүмүүдийг барьж дуусган, 
онцгойлон адислахаар төлөвлөж байна. Энэхүү 
үйл явц үргэлжилсээр байх болно. Одоо 
зарлагдаад байгаа ариун сүмүүд баригдаж дуусах 
үед бид дэлхий даяар, үйл ажиллагаа явуулж 
байгаа 170 ариун сүмтэй болно.

Бид эдүгээ зарлагдаад байгаа ариун сүмүүдийг 
барьж дуусгахад бүх хүчин чармайлтаа 
төвлөрүүлж, ойрын ирээдүйд шинэ ариун 
сүмүүдийг барих талаар зарлахгүй ч гэсэн, ариун 
сүмүүдийг барих хэрэгцээ шаардлагыг тогтоон, 
байршлыг тодорхойлох ажил маань үргэлжилсээр 

×уулгандаа тавтай морилно уу
ÅÐªÍÕÈÉËªÃ× 
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байх болно. Бид тэр үед хойшдын Ерөнхий 
чуулганууд дээр ариун сүм барих талаар зарлах 
болно. Бид ариун сүм барьж босгодог мөн ариун 
сүмд очдог хүмүүс билээ.

Ах, эгч нар аа, бид өнөө, маргааш хоёр өдөрт 
бидэнд хандаж хэлэх захиасуудыг сонсохоор 
сэтгэл догдлон хүлээж байна. Бидэнд хандаж 

үг хэлэх хүмүүс захиасаа бэлтгэхдээ тэнгэрлэг 
тусламж ба удирдамжийг эрэлхийлсэн байгаа.

Бид бүгд энд эсвэл хаа нэгтээ байгаагаасаа үл 
хамааран захиасуудыг сонсож, суралцах үедээ Их 
Эзэний Сүнсээр дүүрч, урам зоригоор жигүүрлэн, 
сүнслэгээр нөлөөлөгдөх болтугай. Бидний Аврагч 
Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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Зүрх	зоригтой	бай.	Эргэн	тойрныхон	чинь	сайн	
мэдээг	үргэлж	дагадаггүй	байсан	ч	та	нар	сайн	
мэдээний	дагуу	итгэлтэй	амьдар.	

Ерөнхийлөгч Монсон, 
танд бид хайртай. 
Та Их Эзэний өгсөн 
бүхий л дуудлагат 
ажлыг хийхдээ 
ялангуяа хийж буй 
ариун үүрэгт ажилдаа 
зүрх сэтгэл, эрүүл 
мэндээ зориулсан. Энэ 
сүм бүхэлдээ таны 
гуйвшгүй үйлчлэлд 
болон ажил үүрэгтээ 
хувиршгүй үнэнч 

байдагт тань талархаж байна. 

Би энэхүү хожмын өдрүүдэд гуйвшгүй бат бөх 
зогссон хэвээр үлдэх тэр бүх хүнд, тэр тусмаа 
сүмийн өсвөр үеийнхэнд хандан, өмнө нь та 
нарт тохиолдож байгаагүй байж болох ч гагцхүү 
Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүмийн гишүүн учраас та нарт өөрсдийн итгэлийг 
хамгаалахаар дуудагдах, магадгүй бүр хувь хүний 
хувьд гутаан доромжлуулах өдөр ирэх болно 
гэдгийг хэлье. Энэ үед та зоригтой бас найрсаг 
байх хэрэгтэй. 

Жишээлбэл, саяхан нэгэн номлогч эгч надад 
бичихдээ: “Хамтрагч бид хоёр хотын төв 
гудамжны сандал дээр нэгэн эрэгтэй үдийн 
хоолоо идэж байхыг харсан юм. Биднийг дөхөж 
очих үед тэрээр дээш харан, номлогчийн энгэрийн 
тэмдгийг минь олж хараад бидэн рүү муухай 
харж, үсэрч босоод гар далайн, намайг цохих гэв. 
Би амжиж зайлсхийсэн боловч тэр өөрийнхөө 
идэж байсан хоолыг над руу нулимж, биднийг 
маш муухай үгээр харааж эхэллээ. Бид юу ч 
хэлэлгүй түүнээс холдов. Би нүүрэн дээрх хоолны 

үлдэгдлээ арчин цэвэрлэж байх үед ар дагзанд 
маань овоорсон төмсний нухаш онохыг мэдэрч 
билээ. Зарим үед номлогч байх үнэхээр хэцүү, 
яагаад гэвэл яг тэр үед би жижиг биетэй тэр 
эрэгтэй дээр очин заамдаж аваад “УУЧЛААРАЙ” 
гэж хэлүүлэхийг их хүсч байсан. Гэвч би тэгээгүй” 
гэжээ. 

Би энэ үнэнч номлогчид хандан; охин минь, 
та даруу үйлдэл хийснээр Мормоны Номонд 
бошиглогч Иаков хэлсэнчлэн, “[Есүс Христийн] 
үхлийг тунгааж, мөн түүний загалмайг үүрэлцэж 
бас дэлхийн шившгийг хуваалцсан”1 онцгой 
эрэгтэй, эмэгтэйчүүдийн хүрээнд нэгдэн орлоо 
гэдгийг хэлэх гэсэн юм. 

Есүс Христийн талаар Иаковын ах Нифай “Мөн 
энэ дэлхийнхэн, алдсынхаа учир, гологдсон зүйл 
мэт түүнийг шүүх болно; иймийн тул тэд түүнийг 
ташуурдахад, мөн тэрээр үүнийг тэвчинэ; мөн 
тэд түүнийг цохиход, мөн тэрээр үүнийг тэвчинэ. 
Тийм ээ, тэд түүнийг нулимах бөлгөө, мөн 
хүмүүний үрсийн зүг хандах өөрийн өгөөмөр хайр 
мөн өөрийн хүлцэнгүй тэсвэрлэлийн учир тэрээр 
үүнийг тэвчих болно”2 хэмээн бичсэн байдаг. 

Аврагч энэ бүх зовлонг өөрийн биеэр туулсантай 
адил үе үеийн бүх хүмүүс дотор Бурханыг 
дээдэлж, хүмүүний гэр бүлд “илүү давуу замыг 
харуулъя”3 гэсэн бошиглогч, төлөөлөгч, номлогч, 
гишүүд өндөр төлөөс төлж байсан болон тэднийг 
хүлээн зөвшөөрөхгүй байсан тухай ихээхэн урт 
түүх бий. 

“[Тэдний талаар] би бас юу ярих вэ?” гэж Еврей 
номыг бичигч асуугаад

“[Тэд] ... арслангуудын амыг хааж, 

галын хүчийг унтраан, илдний ирээс зайлж, дайн 
тулалдаанд зоригжин, харийн дайчдыг буулган авч 

Шавь байхын адислал ба төлөөс
ÀÐÂÀÍÕÎ¨Ð òªËªªËªÃ×ÈÉÍ ×óóËÃûÍ 
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байлаа. ... 
 
Өөрсдийн үхэгсдийг амилалтаар буцаан авч, 
зарим хүмүүс тамлагдаж [байхыг харсан].

Зарим нь доромжлогдон, ташуурдуулсан. Тийм, 
бас гинжлэгдэн, хоригдож байлаа.

Тэд чулуугаар шидүүлэн, ... соригдож, тас 
хөрөөдөгдөн, илдэнд хөнөөгдөж, ... хонь ямааны 
арьс нөмрөн явж, хоосон тарчиг байн, зовж, ад 
үзэгджээ.

Тэд цөл, уул, агуй болоод газрын нүх сүвээр 
тэнүүчлэн байлаа. Тэдний хувьд дэлхий зохисгүй 
байжээ”4 хэмээн бичжээ.

Тэнгэр элчүүд Бурханы тушаалуудын эсрэг 
дайсагнасан энэ дэлхий дээр шавь байхын өндөр 
үнийн талаар тэмдэглэж суухдаа нулимс дуслуулж 
байсан нь мэдээж. Аврагч Өөрийн биеэр олон 
зуун жилийн турш Түүний үйлчлэлийг хийхийн 
тулд гадуурхагдан хавчигдаж, амиа алдсан 
хүмүүсийн төлөө уйлж байсан юм. Тэр Өөрөө ч 
гэсэн эсэргүүцэгдэн, хөнөөгдсөн билээ. 

“Иерусалим аа, Иерусалим аа , чи эш 
үзүүлэгчдийг алж, чам уруу илгээгдсэн хүмүүс 
уруу чулуу нүүлгэдэг. Тахиа дэгдээхийнүүдээ 
далавчин доороо бөөгнүүлдэг шиг Би чиний 
хүүхдүүдийг цуглуулахыг хичнээн ч удаа хүслээ 
дээ. Харин та нар хүсээгүй. 

Харагтун, гэр чинь та нарт хоосон үлдэж байна”5 
хэмээн Есүс дуу алдаж байв.

Дээрх мөрүүдэд сүмийн залуу эрэгтэй, 
эмэгтэйчүүдэд зориулсан захиас оршиж байгаа 
юм. Та нар сургууль дээрээ ёс зүйн талаарх 
үзэл бодлоо зоригтой хамгаалан зогсох эсвэл 
өөрийн хамгийн эрхэм итгэлийг доромжилж 
гутаахыг харах гэж номлолд явах аль эсвэл зарим 
тохиолдолд сүсэг бишрэлтэй байхыг дооглон 
тохуурхах энэ нийгмийн эсрэг тэмцэх нь ямар ач 
холбогдолтой юм бол гэж эргэлздэг байж магадгүй 
юм. Тийм ээ, энэ нь маш их ач холбогдолтой. 
Учир нь, хэрэв бид үүнийг хийхгүй бол бидний 
“гэр орон” эзгүйрч; хувь хүн, гэр бүл, айл хөрш, 
улс орон хоосрох болно. 

Тэгэхээр энэ бүхэн Мессиагийн мэдээг гэрчлэхээр 
дуудагдсан хүмүүсийн үүрэх ачаа юм. Үүнээс 
гадна зааж сургах, урамшуулан дэмжих, 
сэтгэлийн дэм үзүүлэх зэрэг (шавь байхын давуу 
талууд) байдаг ч зарим үед бусдын төлөө санаа 
зовох, сэрэмжлүүлэх, хааяа тэдний төлөө нулимс 
дуслуулах зэрэг (дагалдагч байхын хэцүү талууд) 
ч бас бий. Тэд “сүү балаар бялхсан”6 бодит 
амлагдсан нутаг руу аваачих тэр зам “болно” 
бас “болохгүй”7 гэдгээр дүүрсэн Синай уулаар 
дамжин гардаг болохыг сайн мэднэ.

Харамсалтай нь, Бурханы тэнгэрлэг зарлигуудыг 
дамжуулагч элчүүд орчин цагт эрт дээр үеийнхтэй 
адил нэр хүндтэй байхаа больсныг нулимуулан 
доромжлуулж, төмсөөр шидүүлсэн хоёр номлогч 
эгч нарт тохиолдсон явдал нотолж байна. Үзэн 
ядалт гэдэг нь муухай үг хэдий ч өнөө үед 
зохисгүй Ахабтай адил “тэр миний талаар сайныг 
хэзээ ч эш үзүүлдэггүй, харин үргэлж бузар мууг 
хэлдэг учир би [бошиглогч Микаг] үзэн яддаг”8 
гэж хэлэх хүмүүс бий. Бошиглогчийн үнэнч 
байдлыг үзэн ядсан ийм үзэн ядалт Абинадайн 
аминд хүрсэн юм. Учир нь тэр Ноа хаанд “мөн 
та нарт би үнэнийг хэлсэн учир та нар надад 
уурлах бөлгөө. Мөн түүнчлэн, би Бурханы 
үгийг ярьсан учир та нар намайг галзуу хэмээн 
шийдсэн болой”9 гэж хэлжээ. Бид галзуу гэдгийг 
хөдөөний, хуучинсаг, харалган, хахир хатуу, явцуу 
үзэлтэй, хоцрогдсон, үеэ өнгөрөөсөн гэх мэтээр 
тайлбарлаж ч болно. 
 
Их Эзэн Исаиад гашуудан уйлсан байдаг: 

“[Тэдгээр] хөвгүүд ... ЭЗЭНий хуулийг сонсохыг 
хүсдэггүй хөвгүүд юм. 

Тэд үзмэрчдэд “Бүү үзэгдэл үз” гэж, эш 
үзүүлэгчдэд “Аль нь зөв болохыг бидэнд эш 
үзүүлж болохгүй. Бидэнд тааламжтай үг, хуурамч 
эш үзүүллэгийг хэлэгтүн.

Замаа орхиж, жимээсээ гарагтун. Израилийн 
Ариун Нэгэний тухай цаашид бидэнд бүү 
сонсго”10 гэдэг. 
 
Залуу найзууд минь, харамсалтай нь хүмүүс ямар 
ч бурхдыг хүссэн бай, тэр бурхад нь тэднээс 
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ихийг шаарддаггүй, завийг ганхуулах нь битгий 
хэл сэлүүрдүүлдэг ч үгүй; бидний толгойг илж, 
инээлгэж саатуулсны дараа явж цэцэг түү гэж 
хэлдэг аятайхан бурхад байгаасай гэж хүсч байдаг 
нь бидний үеийнхний нийтлэг шинж чанар юм.11

 
Хүн өөрийн дүрээр Бурханыг бүтээснийг энд 
дурдаад ч хэрэггүй биз! Заримдаа энэ хүмүүс 
Есүсийн нэрийг барин, Түүнийг “аятайхан” 
Бурхан байсан гэж хэлдэг нь тун хачирхалтай. 
Тийм биш гэж үү? Тэр тушаалуудыг зөрчих нь 
бүү хэл тушаалуудыг зөрчих талаар бодож ч 
болохгүй гэсэн байдаг. Хэрвээ бид тушаалуудыг 
зөрчих талаар бодож л байвал аль хэдийн сэтгэл 
зүрхэндээ зөрчсөн гэсэн үг юм. Энэ бүхэн та 
нарын чихэнд сонсголонтой, хүн болгонд таарсан 
“аятайхан” сургаал шиг сонсогдож байна уу?

Нүглийг зүгээр л харах юм уу түүнд холоос 
хүрчихье гэсэн хүмүүс яах вэ? Есүс хэрэв баруун 
нүд чинь чамайг бүдрүүлбэл, ухаж аваад хая. 
Хэрэв баруун гар чинь чамайг бүдрүүлбэл, тастаж 
хая.12 “Би энх тайвныг бус харин илд авчрахаар 
ирсэн юм”13 хэмээн эрс шийдэмгий хэлсэн байдаг. 
Тэрээр Өөрийг нь зөвхөн аргадаж тайвшруулсан, 
аятайхан үгс хэлэх байх гэж бодож байсан 
хүмүүст ийнхүү сэрэмжлүүлсэн. Номлол айлдах 
бүрд суурин газрууд Түүнийг “нутгаасаа явахыг 
гуйж эхэлсэнд”14 гайхах хэрэггүй. Гайхамшиг 
болгоны дараа Түүний хүч чадлыг Бурханых 
биш харин чөтгөрийнх гэж хэлж байсанд ч 
гайхах хэрэггүй.15 “Есүс яах байсан бол?” гэсэн 
асуулт хүмүүсээс үргэлж эерэг хариу авахгүй нь 
ойлгомжтой юм. 

Есүс мөнх бус үйлчлэлийнхээ оргил үед 
“Би та нарыг яаж хайрласан шиг та нар бие 
биеэ хайрлагтун”16 хэмээн хэлсэн байдаг. Яг 
ямар хайрын талаар ярьж байгаагаа сайтар 
ойлгуулахын тулд Тэрээр “Хэрэв та нар Намайг 
хайрладаг бол, Миний тушаалуудыг сахь”17 
мөн “Хэн боловч эдгээр тушаалуудаас хамгийн 
өчүүхнийг нь ч үл тоомсорлож, бусдад тийн 
сургавал тэнгэрийн хаанчлалд хамгийн өчүүхэн 
нэгэн гэгдэх болно”18 хэмээн хэлсэн. Зөв шударга 
байдал үргэлж хайрыг дагаж байдаг тул энэ 
дэлхий дээр хамгийн их хэрэгтэй байгаа зүйл бол 
Христийнхтэй адил хайр юм. Тэгэхээр хайр нь 
бидний уриа лоозон юм бол хайрын амьд жишээ 

болсон Түүний төлөө бид нүглийг хаяад бусдын 
өчүүхэн төдий буруу үйлдлийг зөвтгөхөө болих 
хэрэгтэй. Нүглийг уучил гэсэн тушаал болон 
нүглийг зөвтгөх талаар өгсөн сэрэмжлүүлэг 
хоёрын хоорондын ялгааг орчин үед олон хүн 
мартсан байж болох ч Есүс тун ойлгомжтой 
илэрхийлсэн байдаг. Түүнд нүглийг уучлах эцэс 
төгсгөлгүй хүч байдаг ч нүглийг хэзээ ч зөвтгөж 
байгаагүй юм. 

Найз нар аа, ялангуяа миний залуу найз нар аа, 
зүрх зоригтой бай. Зөв шударга байдлаас ундран 
гарах цэвэр ариун Христийнхтэй адил хайр 
дэлхийг өөрчилж чадна. Би Есүс Христийн үнэн 
бөгөөд амьд сайн мэдээ дэлхий дээр байгааг мөн 
Түүний үнэн бөгөөд амьд сүмийн гишүүд та нар 
сайн мэдээг бусадтай хуваалцах гэж үнэхээр их 
хичээж байгааг тань гэрчилж байна. Би тэрхүү 
сайн мэдээний талаар болон сүмийн талаар 
гэрчлээд зогсохгүй; авралын ёслолуудын хүч 
чадал, үр ашгийг бидэнд нээж өгсөн сэргээгдсэн 
санваарын түлхүүрүүдийн талаар ч мөн гэрчлэх 
гэсэн юм. Би тэдгээр түлхүүр нь сэргээгдсэн 
гэдэгт мөн ёслолууд Есүс Христийн Хожмын 
Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмээр дамжуулан бүх 
хүнд дахин хүртээлтэй болсон гэдэгт индэр дээр 
би та бүхний өмнө зогсож байгаатай адил мөн энэ 
чуулганд та бүхэн миний өмнө сууж байгаатай 
адил итгэдэг болохоо хэлэх гэсэн юм. 

Зүрх зоригтой бай. Эргэн тойрныхон чинь 
сайн мэдээг үргэлж дагадаггүй байсан ч та нар 
сайн мэдээний дагуу итгэлтэй амьдар. Найрсаг 
байж, өрөвдөж хайрласан ч гэсэн та өөрийн 
итгэл үнэмшлийг хамгаалаарай. Энэ чуулган 
дээр сонсох зүйлүүд болон ерөнхийлөгч Томас 
С.Монсоны дөнгөж сая ярьсан зүйлүүд нь 
Христэд итгэгч шавийн замыг зааж өгөх болно. 
Энэ нь өргөн бус, шулуун бөгөөд нарийн зам 
ч та энэ замаар “найдварын төгс гэрэлтэйгээр, 
мөн Бурханыг болон бүх хүмүүнийг хайрлах 
хайрыг агуулан Христэд тууштайгаар итгэн урагш 
тэмүүлж ... ,”19 адал явдлаар дүүрэн, амжилттай 
аялж чадна. Та энэ замыг зоригтой дагаснаар 
гуйвшгүй итгэлийг олж, шууран өнгөрөх хор 
хөнөөлт салхины эсрэг хамгаалалтыг бий болгож, 
тэр байтугай хуй салхинаас хамгаалах оромжийг 
олж мөн Гэтэлгэгчийн хад адил хүч чадлыг 
мэдрэх болно. Та Түүний үнэнч шавь байх итгэлээ 
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өсгөн хөгжүүлбэл та унах аргагүй20 байх болно. 
Есүс Христийн ариун нэрээр, амен. 
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Удирдагчдаа	дэмжих	нь	бидний	аз	завшаан	
бөгөөд	тэдний	үүрэх	ачааг	үүрэлцэж	Их	Эзэний	
шавь	болох	хувийн	хариуцлагаа	хүлээх	явдал	юм.

Өнгөрсөн оны 
5-р сарын 20-нд 
Америкийн төв хэсэг 
болох Оклахома 
мужийн Оклахома хот 
орчмын суурингууд 
маш том хуй салхинд 
өртөж, 1.6 км гаруй 
өргөн, 27 км урт 
талбай бүхий бүс 
нутаг шуурганд 
цохигдсон байна. Энэ 
шуурганы олон тооны 
сүйтгэгч хуй салхи 

нь замдаа таарсан газруудын төрх байдлыг ч мөн 
хүмүүсийн амьдралыг ч өөрчилсөн юм.

Би энэ том шуурга болсноос хойш долоохон 
хоногийн дараа гэр орон, эд хогшил нь талаар нэг 
хөглөрч, бүхэлдээ эвдэрч сүйрсэн нөхцөлд байгаа 
оршин суугчдыг эргэж очих даалгавар авсан юм.

Би явахаасаа өмнө Их Эзэний уг ажлыг тун 
баяртай хүлээж авдаг бидний хайрт бошиглогч, 
ерөнхийлөгч Томас С.Монсонтой уулзаж, 
ярилцсан билээ. Түүний албан тушаал, сайхан 
сэтгэлийг нь хүндэлж, “Та намайг юу хийгээсэй 
мөн юу хэлээсэй гэж хүсч байна вэ?” гэж асуув.

Тэрээр хохирогчдод болон гамшигт тусалж буй 
хүн бүрийн гарыг атгах мэт миний гарыг зөөлөн 
атгаад

“Нэгдүгээрт, намайг тэдэнд хайртай гэдгийг 
хэлээрэй,

Хоёрдугаарт, тэдний төлөө залбирч байгааг минь 

хэлээрэй,

Гуравдугаарт, тусалж буй бүх хүнд талархаарай” 
гэж хэлсэн юм.

Их Эзэн Мосед хандаж:

“Ард түмний ахмадууд болоод тэдний 
тэргүүлэгчид хэмээн чиний мэддэг, Израилийн 
ахмадуудаас далан хүнийг Миний төлөө    
цуглуул; ... 

Дараа нь Би доош буун ирж, тэнд чамтай ярих 
болно. Чиний дээр буй Сүнсийг Би аван, тэдний 
дээр тавих болно. Тэд ард түмний ачааг чамтай 
хамт үүрэлцэх болой. Ингэснээр чи үүнийг 
ганцаараа үүрэхгүй болно”1 хэмээх үгсийн чухлыг 
би Далын ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн гишүүний 
хувьд мэдэрч байлаа. 

Энэ үгс нь эрт үед хэлэгдсэн хэдий ч Их Эзэний 
арга барил өөрчлөгдөөгүй юм.

Одоогийн байдлаар сүмд Тэргүүн Зөвлөлийн 
үүрэг хариуцлага, даалгаврыг үүрэлцэхэд 
арванхоёр төлөөлөгчид туслахаар 8 чуулгын 317 
Далын гишүүнийг дуудсан байгаа. Би энэ том 
үүрэг хариуцлагыг бусад ерөнхий эрх мэдэлтэнтэй 
адил бодгалийнхаа гүнд тун баяртай хүлээн авч 
билээ. Гэхдээ зөвхөн бид энэ гайхамшигт ажлыг 
гүйцэтгэхэд тусалдаггүй. Дэлхий даяарх сүмийн 
гишүүд бид бүгдээрээ бусдын амьдралыг адислах 
боломжтой байдаг.

Шуурганд нэрвэгдсэн хүмүүст хайр, залбирал 
хэрэгтэй байдаг бол тусалсан хүмүүст нь талархал 
хэрэгтэй гэдгийг би эрхэм бошиглогчоосоо сурч 
авсан.

Бид үдээс хойш Тэргүүн Зөвлөл болоод арванхоёр 
төлөөлөгчийг Есүс Христийн Хожмын Үеийн 

Шавь байхын баяр баяслыг мэдрүүлсэн ачаа
ÄÀËûÍ ÅÐªÍÕÈÉËªÃ×ÈÉÍ çªÂËªËÈÉÍ 
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Гэгээнтнүүдийн Сүмийн бошиглогч, үзмэрч, 
илчлэгчдээр дэмжиж, баруун гараа өргөх болно. 
Энэ нь энгийн нэгэн ёс дүрэм биш бөгөөд 
зөвхөн сүмийн ерөнхий албан тушаалтнуудад 
зориулагдаагүй. Удирдагчдаа дэмжих нь аз 
завшаантай хэрэг бөгөөд ингэснээр тэдний үүрэг 
хариуцлагаас хуваалцаад зогсохгүй, Их Эзэн 
Есүс Христийн дагалдагч байх хувийн үүрэг 
хариуцлага бидэнд бас хамт ирдэг юм.

Ерөнхийлөгч Монсон “Бидний эргэн тойронд 
гэр бүлийн гишүүд, найз нөхөд болон танил бус 
хүмүүсийн аль нь байгаа гэдгээс үл хамааран 
бидний дэмжлэг, анхаарал, сайхан сэтгэл тэдэнд 
хэрэгтэй байна. Бид энэ дэлхий дээрх Түүний 
хүүхдүүдэд үйлчилж, тэднийг өргөх тушаал авсан 
Бурханы мутар шүү дээ. Тэрээр

‘... Та нар эдгээр ах дүүсийн маань нэгэнд нь, тэр 
байтугай хамгийн дордод нь тийнхүү хандсан бол 
Надад хийсэн хэрэг’ [Матай 25:40]2 хэмээн бидэнд 
найддаг” гэж хэлсэн юм.

Тусламж хэрэгтэй хэн нэгний гэрт нь зочлох, 
утсаар ярих, захиа бичих ч юм уу өдөржингөө 
туслах боломж гарвал бид хайраа үзүүлэхэд бэлэн 
байж чадах уу? Эсвэл бид Бурханы бүх зарлигийг 
дагахаас татгалзсан залуу эр шиг байх уу?

“Энэ бүхнийг би сахисан. Надад өөр юу дутагдаж 
байна вэ?

Есүс түүнд, Хэрэв чи төгс байхыг хүсэж байвал, 
явж эд хөрөнгөө зарж ядууст өг. Тэгвэл чи тэнгэрт 
эрдэнэстэй болно. Тэгээд ирж, Намайг дага 
гэлээ.”3

Залуу эр Их эзэний хажууд Бурханы хаант улсыг 
байгуулах илүү агуу дуудлагад дуудагдсан ч “маш 
их хөрөнгөтэй нэгэн”4 байсан учир татгалзсан юм.

Та нар дэлхийн эд хөрөнгийнхөө талаар юу хэлэх 
вэ? Бид хуй салхи хэдхэн минутын дотор юу хийж 
чаддагийг харлаа. Тиймээс цаг зав, авьяас чадвар, 
Бурханд үйлчлэх сонголтоо ашиглан, сүнслэг эд 
баялгаа тэнгэрт хураахад тэмүүлэх нь туйлын 
чухал байна.

Есүс Христ “Ирж, намайг дага”5 хэмээн урьсаар 

байна. Тэрээр төрсөн нутагтаа дагалдагчидтайгаа 
амь биеэ үл хайрлан явж байсан. Тэр одоо ч гэсэн 
хажууд минь байж, бидэнтэй хамт алхаж, биднийг 
удирдсаар байгаа. Түүний төгс жишээг дагах гэдэг 
бол Түүний агуу үйлчлэл болох ариун хийгээд 
авралын Цагаатгалын дагуу бид бүгдийн зовлон 
бэрхшээлийг үүрсэн Аврагчаа таньж мэдэн, 
хүндлэх явдал юм. Тэрээр биднийг шавь байхын 
баяр баяслыг мэдрүүлсэн “ачааг” үүрэхэд бэлэн 
байгаасай хэмээн хүсч байгаа.

Оклахома хотод байхдаа хүчит хуй салхинд 
нэрвэгдсэн цөөхөн гэр бүлтэй уулзах завшаан 
надад тохиолдсон юм. Соррэлсийн гэр бүлтэй 
уулзаж байхад охин Тори нь Плаза Тауэрс бага 
сургуулийн тавдугаар ангид сурч байсан бөгөөд 
түүний түүх сэтгэлийг минь ихэд хөдөлгөж билээ. 
Тори ээжтэйгээ хамт өнөөдөр бидний дунд байгаа.

Хуй салхи сургуулийг нь дайрч, түйвээж байх 
үед Тори хэсэг найзтайгаа ариун цэврийн өрөөнд 
нуугдаж байв. Тори тэр өдрийг өөрийнхөө үгээр 
дүрслэн бичихдээ: 

“Ямар нэгэн зүйл дээвэр цохихыг би сонссон. 
Тэгээд мөндөр байна гэж бодсон. Тэр дуу чимээ 
улам чангарсаар л байлаа. Би Тэнгэрлэг Эцэгтээ 
хандан, биднийг хамгаалж, аюулгүй байлгахыг 
хүсч, залбирсан юм. Гэнэт маш чанга, тоос сорогч 
шиг дуу авиа сонсогдоход дээвэр маань алга 
болчихсон байлаа. Тэнд маш их салхи салхилж, 
эвдэрсэн зүйлсийн хог хаягдал энэ тэрүүгээр 
хийсч, бүх биеийг минь алгадан цохиж байсан 
юм. Гадаа харанхуй болж, тэнгэр хав харанхуй 
харагдаж байв. Гэвч үнэндээ харанхуй болоогүй 
байсан ба хуй салхинд л тэгж харагдаж байв. Би 
нүдээ аниад энэ бүгд хурдан дуусаасай гэж хүсэн, 
залбираад л байлаа. 

Тэгтэл гэнэт чив чимээгүй болчихов.

Намайг нүдээ нээхэд замын тэмдэг яг өмнө минь 
байхыг харлаа! Энэ нь миний хамрыг бараг л 
шүргэх шахаж байв”6 гэжээ.

Торигийн ээж мөн ах, эгч нар нь болон сургуульд 
цуг байсан олон найз нь хуй салхинаас тун 
гайхамшигтай амьд үлдсэн боловч сургуулийнх нь 
долоон сурагч амь эрсэдсэн байв.
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Тэр долоо хоногийн амралтын өдрүүдэд 
санваартан ах нар шуурганд нэрвэгдсэн хүмүүст 
маш олон адислал өгсөн юм. Би Торид адислал 
өгөхдөө тун даруусч билээ. Түүний толгой дээр 
гараа тавих тэр мөчид: “Би та нарын нүүрний 
өмнө явах болно. Би та нарын баруун гар талд мөн 
та нарын зүүнтээ байх болно, мөн миний Сүнс та 
нарын зүрх сэтгэлд, мөн миний тэнгэр элчүүд та 
нарыг дэмжихийн тулд та нарын эргэн тойронд 
байх болно”7 гэсэн дуртай судрын хэсэг маань 
санаанд орж ирсэн юм.

Би Торид Их эзэний үйлчлэгч толгой дээр чинь 
гараа тавьж, тэнгэр элчүүд чамайг шуурганаас 
хамгаалсан байна хэмээн адисалсан энэ өдрийг 
үргэлж санаж яваарай гэж зөвлөсөн юм.

Ямар ч нөхцөл байдалд бие биенээ аврахаар гараа 
сунгах нь хайрын мөнхийн хэмжүүр юм. Энэ бол 
тэр долоо хоногт Оклахомад миний харсан тэр 
үйлчлэл байлаа. 

Яг хэрэгцээтэй үед нь бусдад туслах боломж 
бидэнд байнга гарч ирдэг. Сүмийн гишүүд бидний 
хувьд “нэг нэгнийхээ ачааг хөнгөн байлгаж,”8 
“гашуудах тэдний хамт гашуудан,”9 “доош унжсан 
гарнуудыг өргөж мөн сул дорой өвдөгнүүдийг 
хүчирхэг болгох”10 ариун хариуцлага бий.

Ах, эгч нар аа, та нарын өдөр бүр маш их цаг 
хугацааг зориулан, харамгүй бөгөөд өгөөмрөөр 
үзүүлдэг жижиг болоод том үйлчлэлд тань Их 
Эзэн ямар их баяртай байдаг гээч.

Мормоны Номонд хаан Бэнжамин: “Та нар 
бусдадаа үйлчилж байгаа нь та нар зөвхөн 

Бурхандаа үйлчилж байгаа”11 хэмээн заасан. Ах, 
эгч нартаа үйлчлэхээр анхаарлаа төвлөрүүлэх нь 
өдөр бүрийн амьдралдаа тэнгэрлэг шийдвэрүүд 
гаргахад бидэнд тусалдаг бөгөөд Их Эзэний 
хайрладаг зүйлсийг үнэлж, хайрлахад биднийг 
бэлтгэдэг. Тэгснээр бид Их Эзэний шавь гэдгээ 
амьдралаараа гэрчлэх болно. Бид Бурханы ажилд 
оролцох үедээ Түүний Сүнс бидэнтэй хамт 
байгааг мэдэрдэг. Бид гэрчлэл, итгэл, найдвар, 
хайранд өсч хөгждөг билээ.

Миний Гэтэлгэгч Есүс Христ амьд гэдгийг би 
мэднэ. Тэрээр Өөрийн бошиглогч, ерөнхийлөгч 
Томас С.Монсоноор дамжуулан өнөө үед 
бидэнтэй ярьдаг болохыг би мэднэ.

Жижиг ч бай, том ч бай нэг нэгнийхээ ачааг 
үүрэлцсэнээр ирэх тэрхүү аз жаргалыг бид 
олох болтугай хэмээн би Есүс Христийн нэрээр 
залбирч байна, амен. 

ЭшлЭлҮҮД

1. Тооллого 11:16-17.
2. Томас С.Монсон, “Би өнөөдөр хэн нэгний төлөө юу 

хийсэн бэ?” эсвэл Лиахона, 2009 оны 11-р дүгээр сар, 
86-87-р хуудас.

3. Матай 19:20-21.
4. Матай 19:22.
5. Матай 19:21.
6. Викториа (Тори) Соррэлсийн ярьсан түүх, 2014 оны 1-р 

сарын 16.
7. Сургаал ба Гэрээ 84:88.
8. Мозая 18:8.
9. Мозая 18:9.
10. Сургаал ба Гэрээ 81:5.
11. Мозая 2:17.
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[Гэтэлгэгчийн]	золиослол	хүн	бүрийг,	анхны	хүн	
Адамаас	эхлээд	бүх	хүн	төрөлхтний	хамгийн	
сүүлд	төрөх	нэгнийг	хүртэл	адисалсан	билээ.

Бурханы Хүү, Есүс 
Христ нэн өвөрмөц 
нөхцөл байдалд төрж, 
нас барсан билээ. 
Тэрээр материаллаг 
юмгүй даруухан 
нөхцөлд амьдарч, 
өссөн. Тэр Өөрийнхөө 
тухай “Үнэгэнд нүх, 
тэнгэрийн шувуудад 
үүр бий; харин хүний 
Хүүд толгой хоргодох 
ч газар байхгүй” (Лук 

9:58) хэмээн хэлжээ.

Түүнд хэзээ ч хүндэтгэл үзүүлж, сайхан хандаж 
байсангүй, түүнийг хэн ч хүлээн зөвшөөрсөнгүй. 
Дэлхийн улс төрийн удирдагчид, тэр үеийн 
шашны удирдагчид аль аль нь түүнд таатай 
ханддаггүй байлаа. Тэрээр бас синагогт тэргүүн 
суудалд сууж байсангүй.

Түүний номлол энгийн байсан ч үй түмэн 
хүн Түүнийг дагадаг байсан бөгөөд Түүний 
тохинуулал хүмүүсийг нэг нэгээр нь адислахад 
чиглэдэг байв. Тэрээр Өөрийг нь Бурханаас 
илгээгдсэн нэгэн хэмээн хүлээн авсан хүмүүсийн 
дунд олон гайхамшгийг үйлдсэн билээ.

Тэрээр Өөрийн төлөөлөгчдөд гайхамшгуудыг 
үйлдэх эрх мэдэл, хүчийг мөн Өөрийн хийдгээс 
илүү “агуу ажлуудыг” (Иохан 14:12) итгэмжлэл 
хүлээлгэн өгсөн ч харин гэм нүглийг уучлах 
онцгой эрхийг тэдэнд хэзээ ч өгөөгүй юм. “Яв, 
үүнээс хойш дахин нүгэл бүү үйлд” (Иoхан 
8:11), “Нүгэл чинь уучлагдсан” (Лук 7:48) хэмээн 
Түүнийг хэлэхийг сонсоод дайснууд нь уурлан 

хорсож байлаа. Тэр бол Бурханы Хүү бөгөөд 
гэм нүглийн төлөөсийг Өөрийн Цагаатгалаар 
хийх учраас нүглийг уучлах эрх нь зөвхөн Түүнд 
байсан юм.

Үхлийг ялсан Түүний хүч

Үхлийг ялсан Түүний хүч бол өөр нэгэн бурханлаг 
шинж чанар юм. Синагогийн ахлагч Иайр гэгч 
хүн “гэртээ очихыг Түүнээс гуйжээ. Учир нь Иайр 
... ганцхан охинтой байсан бөгөөд тэр нь үхлүүт 
байв” (Лук 8:41–42). Эзэн гуйлтыг нь сонсон 
түүнтэй алхаж явтал нэг зарц нь Иайр руу хүрч 
ирэн, “Охин чинь үхсэн. Та цаашид Багшид бүү 
төвөг уд” (Лук 8:49) гэжээ. Есүс гэрт ороод тэнд 
байсан хүмүүсийг бүгдийг нь гарна уу гэж хүсээд 
тэр даруй охины гараас бариад, “Бос!” (Лук 8:54) 
хэмээн хэлэв.

Нэг удаа Тэрээр Найн хэмээх хот руу явж байгаад 
оршуулгын ёслолтой тааралдав. Цорын ганц хүү 
нь нас барсанд бэлэвсэн эмэгтэй гашуудан уйлж 
явжээ. Эзэн түүнийг хараад ихэд өрөвдөн, авсанд 
гараа хүргээд, “Залуу минь, би чамд хэлж байна. 
Бос” (Лук 7:14) хэмээн хэлжээ. Гайхамшгийг 
харсан хүмүүс “Бидний дунд агуу эш үзүүлэгч 
гарч ирлээ, ... Бурхан Өөрийн ард түмэн дээр 
ирлээ” (Лук 7:16) хэмээн дуу алдацгааж байв. 
Хүмүүс тэр залууг үхсэн гэдэгт үнэхээр итгээд 
оршуулахаар авч явж байсан болохоор энэхүү 
гайхамшиг бүр ч илүү гайхан биширмээр байлаа. 
Үхлийг ялсан Түүний эрх мэдэл, хүч нь хоёр залуу 
хүнд алтан амийг нь буцаан өгснөөр нотлогдсон 
бөгөөд итгэгчдийг гайхан бишрүүлж, түүнийг 
үзэн ядагчдыг айн чичрэхэд хүргэсэн юм.

Үхсэнийг босгосон гурав дахь тохиолдол хамгийн 
гайхамшигтай нь байлаа. Марта, Мариа, Лазар нар 
бол ах, эгч дүүс байсан бөгөөд тэдэн дээр Христ 
олонтоо очдог байлаа. Хүмүүс Түүнд Лазарыг 
өвчтэй байгаа гэж хэлэхэд Тэр тэдний гэрт 

Христ бол Гэтэлгэгч
ДалыН аХлаГЧ

карлоС Х.аМаДо
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очилгүй хоёр хоножээ. Ах нь нас барсанд Мартаг 
тайвшруулахын тулд Есүс “Би бол амилалт ба амь 
мөн. Надад итгэдэг хүн үхэвч амьдарна” (Иoхан 
11:25) хэмээн түүнд маш тодорхой гэрчилсэн юм.

Аврагч булшнаас хадыг зайлуулахыг 
гашуудагчдаас хүсэхэд Марта Түүнд халирхай 
дуугаар шивнэн, “Эзэн, тэр үхээд дөрөв хонож 
байгаа тул одоо өмхий үнэр орсон байгаа” (Иoхан 
11:39) гэж хэлэв.

Тэгэхэд нь Есүс түүнд, “Хэрэв чи итгэвэл Бурханы 
алдрыг харна гэж Би чамд хэлээгүй бил үү?” 
(Иoхан 11:40) хэмээн хэлснийхээ дараа чанга 
дуугаар 

“Лазар, гараад ир” гэж дуудахад

“үхсэн хүн гарч ирэв” (Иохан 11:43-44).

Бурханы Хүүгийн дайснууд Лазарыг булшинд 
дөрөв хоносны дараа үл тоомсорлож болохгүй мөн 
ач холбогдлыг нь бууруулж, мушгин гуйвуулах юм 
уу үгүйсгэх аргагүй баримт нотолгоотой тулгарсан 
бөгөөд тэд ямар ч үндэслэлгүйгээр хорсолдоо 
хөтлөгдөн “энэ өдрөөс ... Есүсийг алахаар 
төлөвлөв” (Иoхан 11:53).

шинэ зарлиг

Дараа нь амьд Христ төлөөлөгчдийнхөө 
хамт Иерусалимд хамгийн сүүлчийн Дээгүүр 
өнгөрсний баярыг тэмдэглэх үеэрээ ариун ёслолыг 
бий болгож, чин сэтгэлийн үйлчлэлээр дамжуулан 
бие биеэ хайрлах зарлигийг тэдэнд өгсөн билээ.

Тэрээр Гетсеманид зовон шаналсан

Үүний дараа Тэрээр хүн төрөлхтнийг хайрладаг 
хайраа төгс байдлаар харуулж, Өөрийн бүрэн 
хүслийн дагуу үйлдэн, хамгийн хүнд сорилттой 
нүүр тулахаар зоригтой бөгөөд шийдэмгий 
алхсан билээ. Тэр Гетсеманий цэцэрлэгт бүрэн 
ганцаардмал байдалд хамгийн хүчтэй өвдөлтөөр 
зовон шаналж, сүв бүрээс нь цус шүүрч байлаа. 
Тэрээр Эцэгтээ бүрэн захирагдаж, бидний гэм 
нүглийг цагаатган, бидэнд хэрхэн туслахыг 
мэдэхийн тулд бидний өвчин эмгэг, зовлон 
зүдгүүрийг өөр дээрээ авсан юм (Aлма 7:11–13).

Бид Түүнд болон Тэнгэрлэг Эцэгтээ өртэй хүмүүс 
учир нь Түүний золиослол хүн бүрийг, анхны 
хүн Адамаас эхлээд бүх хүн төрөлхтний хамгийн 
сүүлд төрөх нэгнийг хүртэл адисалсан билээ.

аврагчийг яллан, цовдолсон нь

Гетсемани дахь зовлон шаналал нь төгсөхөд 
Тэрээр өөрийгөө дайснууддаа сайн дураар 
тушаасан юм. Өөрийнх нь хүмүүсийн нэгнийг 
Түүнээс урвасны дараа Түүнийг зохиомол, бүрэн 
бус шүүх хурлаар оруулан, шударга ёсыг зөрчиж, 
хууль бусаар ялласан билээ. Мөн тэр шөнө 
Түүнийг ариун зүйлсийг гутаан доромжилсон 
хэрэгт буруутган цаазаар авах ял оноосон. Тэрээр 
Өөрийгөө Бурханы Хүү хэмээн тэдэнд гэрчилсэн 
учраас дайснууд нь түүнийг үзэн ядаж, өс хонзон 
авахын тулд Пилатаар түүнийг яллуулах гэж 
хуйвалдсан байлаа. Тэд энэхүү шалтгааны улмаас 
түүнийг цовдлон цаазаар авахуулахын тулд ариун 
зүйлсийг гутаан доромжилсон гэсэн ялыг урван 
тэрсэлж бослого гаргасан гэсэн ялаар сольсон юм.

Ромчуудын дунд Түүнийг ялласан нь бүр ч илүү 
харгис байлаа. Тэд Түүний сүнсний ертөнцийг 
шоолон тохуурхаж, хараан зүхэж, үүргэнээр 
өргөст титэм хийж өмсгөн тохуурхаж, ташуурдан, 
цовдлолтын тэсэхүйеэ бэрх өвдөлтийг олны өмнө 
удаан байлгахыг хичээсэн нь өөрийгөө Түүний 
шавь гэж хэлэхээр зориглосон хүн бүрийн хувьд 
маш тодорхой сануулга болсон ажээ.

Дэлхийн Гэтэлгэгч зовлон шаналлынхаа хором 
бүрд биеэ барих ер бусын чадварыг харуулсан 
юм. Тэрээр бусдыг адислах тухай үргэлж бодож 
байлаа; Тэрээр ээж Мариадаа анхаарал халамж 
тавьж байхыг Иоханаас нинжин сэтгэл, хайраар 
гуйсан юм. Тэр Өөрийг нь цовдолсон алуурчдыг 
өршөөхийг Тэнгэр дэх Эцэгээсээ гуйсан. Тэр 
дэлхий дээрх ажлаа дуусгаж, сүнсээ Бурханд 
даатгаад амьсгал хураасан билээ. Христийн 
цогцсыг булшинд тавиад, гурав хоногийн турш 
байлгажээ.

Нас барагсдын дунд хийсэн Гэтэлгэгчийн ажил

Шавь нар нь уй гашуу, урам хугаралт, тодорхойгүй 
байдлын улмаас зовон шаналж байсан үед бидний 
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Аврагч Эцэгийнхээ алдар суут төлөвлөгөөний 
өөр нэгэн үе шатанд шинэ арга замаар тохинуулж 
байлаа. Тэр гуравхан хоногийн богино хугацаанд 
нас барагсдын дунд авралын ажлыг эрч хүчтэй 
зохион байгуулахаар амсхийх завгүй ажилласан 
юм. Тэр өдрүүд бол Бурханы гэр бүлийн бүх 
гишүүдэд хамгийн их найдвар төрүүлсэн өдрүүд 
байлаа. Тэрхүү айлчлалынхаа үеэр Аврагч энэ 
амьдралд алдар суут агуу төлөвлөгөөний тухай 
мэдээгүй өнгөрсөн эсвэл үүнийг эсэргүүцдэг 
байсан хүмүүст гэтэлгэлийн сайн мэдээг 
хүргэхийн тулд итгэлтэй дагалдагчдаа зохион 
байгуулсан ажээ. Эдүгээ амьд болон нас барсан 
хүмүүс аль аль нь боолчлолоос чөлөөлөгдөж, 
Бурханаар гэтэлгэгдэх боломжтой байх болно (С 
ба Г 138:19, 30–31-ийг үзнэ үү).

амилуулалтын анхны үр жимс

Тэр сүнсний ертөнц дэх ажлаа дуусгаад сүнсээ 
бие махбодтойгоо үүрд нэгтгэхээр дэлхийд 
эргэж ирсэн юм. Тэрээр үхлийг ялсан хүчээ эрх 
мэдэлтэй харуулсан ч Өөрийн амилалтаас өмнө 
амийг нь эргүүлж өгсөн тэдгээр хүмүүсийн тухай 
сүнслэг түүх нь тэд зөвхөн нэг удаа гайхамшигтай 
амьдарсан бөгөөд хожмын нэгэн өдөр үхэх болно 
гэдгийг харуулсан юм.

Христ бол анхны амилсан хүн бөгөөд хэзээ ч 
дахин үхэхгүй, үүрд мөнх, төгс бие махбодтой 
болсон юм. Тэр амилсан биеэрээ Мариад 
үзэгдсэн бөгөөд Мариа Түүнийг таниад шүтэн 

биширсэн билээ. Бидний Аврагч агуу нинжин 
сэтгэлээр Өөрийн шинэ бөгөөд алдар суут 
байдлыг түүнд анхааруулан: “Би дээшээ Эцэгтээ 
хараахан очоогүй байгаа тул Надад гар бүү хүр” 
(Иохан 20:17) хэмээн хэлсэн нь сүнсний ертөнц 
дэх Түүний тохинуулал үнэн бодитой байсан 
бөгөөд энэ нь дууссаны нэмэлт нотолгоо болсон 
юм. Дараахан нь Тэр Өөрийн амилалтын үнэн 
бодитой байдлыг “Би Миний Эцэг ба та нарын 
Эцэгт, Миний Бурхан ба та нарын Бурханд очно” 
(Иохан 20:17) гэсэн үгсээрээ баталсан билээ. 
Тэр Эцэг рүүгээ явсны дараа дахин эргэж ирэн 
төлөөлөгчдөдөө үзэгдсэн юм. “Тэр тэдэнд гар, 
хажуугаа үзүүлэв. Шавь нар нь Эзэнийг хараад 
ихэд баярлав” (Иoхан 20:20).

Гэтэлгэгч эргэж ирнэ

Христ анх ирснээсээ огт өөр байдлаар эргэж 
ирнэ гэдгийг би гэрчилж байна. Тэрээр агуу сүр 
хүч, алдар суундаа бүх зөв шударга, итгэлтэй 
гэгээнтнүүдтэй хамт ирэх болно. Тэр хаадын 
Хаан, эздийн Эзэн, Энхийн Жонон, бидэнд 
амлагдсан Мессиа, Аврагч ба Гэтэлгэгчийн 
хувиар амьд болон нас барсан хүмүүсийг шүүхээр 
ирэх болно. Би Түүнд хайртай бөгөөд бүх зүрх 
сэтгэлээрээ Түүнд үйлчилдэг. Бид Түүнтэй хамт 
амьдрахаар зохистой байхын төлөө, бид баяр 
баясал хийгээд нэгэн үзүүрт сэтгэлээр үйлчилдэг 
байхын төлөө, бид эцсээ хүртэл Түүнд үнэнч 
итгэлтэй байхын төлөө би хичээнгүйлэн гуйж 
байна. Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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Дэлхий	дээрх	хамгийн	агуу	шүүлтүүр	нь	...	гүн	
гүнзгий,	баттай	гэрчлэлээ	дагаснаар	ирдэг	хувь	
хүний	дотоод	сэтгэлийн	шүүлтүүр	юм.

Хайрт ах, эгч нар минь, 
өнөөдөр цугларагсдын 
дунд 13 ач, зээ маань 
байхаар би адислагдсан 
билээ. Тиймээс би 
өөрөөсөө “Би ач зээ нар 
маань юуг мэдээсэй 
гэж хүсч байна вэ?” 
гэж асуухад хүрсэн 
юм. Өнөө өглөө би 
өөрийнхөө болон та 
нарын гэр бүлийнхэнд 

хандан шулуухан яримаар байна.

Удирдагчдын хувьд бид Сүмийн гишүүд болон 
тэдний гэр бүлүүдэд порнографын авчирч байгаа 
устгал сүйрлийн талаар ихэд санаа зовж байгаа 
билээ. Сатан урьд өмнө байгаагүй ихээр улангасан 
дайрч байна. 

Бидний дэлхий дээр байгаагийн нэг шалтгаан 
нь бид өөрсдийн эгэл бодгалийн хүсэл тачаалыг 
хянаж сурах явдал юм. Бурханаас өгөгдсөн 
эдгээр хүсэл нь бид гэрлэж, үр хүүхдүүдтэй 
болохыг хүсэхэд тусалдаг юм. Зуурдын дэлхийд 
хүүхдүүдийг авчирдаг эрэгтэй, эмэгтэй хүний 
хоорондох гэрлэлтийн дотно харилцаа нь хоёр 
зүрх сэтгэлийг холбон, сүнс болон бодгаль аль 
алиныг нь нэгтгэдэг хайрын сайхан илэрхийлэл 
бөгөөд бид ханиа өөрөөсөө түрүүнд тавьж 
сурснаар бүрэн дүүрэн аз жаргал, баяр хөөрийг 
авчирдаг юм. Ерөнхийлөгч Спэнсэр В.Кимбалл 
гэрлэлтийн талаар, “нөхөр эсвэл эхнэрийнх нь 
амьдралд хань нь хамгийн чухал нэгэн болдог ба 
... өөр [ямар ч] сонирхол, [ямар ч] хүн, [ямар ч] 

зүйл ханиас нь илүү дээгүүр чухал байр суурийг 
эзлэх ёсгүй. ... 

Гэрлэлт нь бүрэн дэмжлэг болон үнэнч байдалтай 
байхыг хэлдэг”1 хэмээн хэлжээ.

Олон жилийн өмнө хүүхдүүдийн маань нэг нь 
сэтгэл түгшсэн байдалтай байгаа нь илт байв. 
Намайг охиныхоо өрөөнд ороход тэрээр зүрх 
сэтгэлээ уудлан ярьсан юм. Охин маань нэг 
найзынхаа гэрт байж байхдаа зурагтаар гарч 
байсан нүцгэн эрэгтэй, эмэгтэй хоёрын хийж 
байгаа сэтгэл түгшүүлэм онцгүй дүр зураг, 
үйлдлийг санамсаргүй харжээ. Охин маань ихэр 
татан уйлж эхэлсэн бөгөөд харсан зүйл нь өөрт 
нь ямар муухай санагдсан тухай ярьж мөн үүнийг 
бодол санаанаасаа арилгаж болдог ч болоосой 
гэж хэлсэн юм. Тэр зүрх сэтгэлээ надад уудалсанд 
нь мөн түүний гэм зэмгүй бөгөөд шаналсан зүрх 
сэтгэлийг тайвшруулж, Аврагчийн Цагаатгалын 
тусламжтайгаар хэрхэн эдгэрлийг авч болохыг 
мэдэхэд нь түүнд туслах боломжтой байсандаа би 
талархаж байлаа. Ээж охин хоёрын хувьд, хамтдаа 
өвдөг сөхрөн суугаад Тэнгэрлэг Эцэгийнхээ 
тусламжийг хүсэхдээ мэдэрсэн ариун нандин 
мэдрэмжийг би санаж байна.

Маш олон хүүхэд, өсвөр үеийнхэн хийгээд 
насанд хүрэгчид порнографыг санаандгүй 
үздэг боловч үүнийг үзэхээр сонгож, ахин 
дахин татагдаж, донтолтод орж байгаа эрэгтэй, 
эмэгтэй хүмүүсийн тоо нэмэгдсээр байна. Эдгээр 
хувь хүн энэ хавхнаас гарахыг бүхий л зүрх 
сэтгэлээрээ олонтоо хүсч байж болох хэдий ч 
үүнийг өөрсдийн чадлаар тэр бүр ялан дийлж 
чаддаггүй. Эдгээр хайртай хүмүүс маань эцэг 
эхдээ эсвэл Сүмийн удирдагч бидэнд итгэн, зүрх 
сэтгэлээ уудлахаар шийддэгт бид хэчнээн их 
талархдаг гээч! Бид цочирдол, уур, эсэргүүцлээр 
хариулахгүй байх нь зөв бөгөөд тэгэх юм бол 

Христэд төвлөрсөн гэр орон—порнографын эсрэг 
хамгаалалт

ХалаМжИЙН НИЙГЭМлЭГИЙН ерөНХИЙ ерөНХИЙлөГЧИЙН 
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тэднийг энэ талаар ахин ярихгүй ч байхад хүргэж 
болох юм. 

Эцэг эх, удирдагчдын хувьд бид хүүхдүүд 
болон өсвөр үеийнхэндээ байгаа байдлынх нь 
талаар үргэлжид зөвлөж байх хэрэгтэй бөгөөд 
тэднийг хайрлан, ойлгож, сонсох хэрэгтэй. Тэд 
порнографын аюулын талаар мөн энэ нь бидний 
амьдралыг хэрхэн эзэлж, Сүнсийг алдахад хүргэж, 
гажуу сэтгэл, худал хуурмаг, эвдэрсэн харилцаа, 
өөрийгөө хянах чадвараа алдахад хүргэдэг талаар 
мөн бараг бүх цаг, бодол санаа, эрч хүчээ үүнд 
хэрхэн алдаж болдог талаар мэдэх ёстой.

Порнограф нь урьд өмнө байгаагүй бузар 
булай, хор хөнөөлтэй болсон бөгөөд үүнийг 
илүү дүрслэн үзүүлдэг болоод байна. Бид 
хүүхдүүдтэйгээ зөвлөлдөн, жишиг болон зааг 
хязгаартай гэр бүлийн төлөвлөгөөг хамтдаа 
гаргаж мөн бүх электрон хэрэгслэлүүддээ 
хязгаарлах шүүлтүүрийг бий болгон, гэр бүлээ 
хамгаалах арга хэмжээг авах хэрэгтэй. Эцэг 
эхчүүд ээ, компьютер биш харин интернэт рүү 
орж болдог гар утаснууд нь хамгийн их асуудал 
авчирч байгааг бид мэдэж байгаа бил үү?2

 
Залуучууд аа, хэрвээ та нар Сатаны хавх болох 
порнографт орсон бол бидний хайрт Аврагч 
ямар их нигүүлсэнгүй болохыг санаарай. Одоо ч 
гэсэн Их Эзэн та нарыг хэчнээн ихээр хайрлаж, 
энхрийлж байгааг та нар ойлгодог уу? Та нарыг 
эдгээж, ариусгаж, цэвэрлэх хүч Аврагчид маань 
байдаг. Тэрээр Өөрийн Цагаатгалын хүчээр 
дамжуулан та нарын мэдрэх шаналал, өвдөлтийг 
зайлуулж, та нарыг дахин цэвэрхэн болгож чадна. 

Удирдагчдын хувьд бид түүнчлэн порнографын 
донтолтод автсан тэдгээр хүмүүсийн хань болон 
гэр бүлийнхэнд маш ихээр санаа зовж байдаг. 
Ахлагч Ричард Г.Скотт “Хэрвээ та өөрөө ноцтой 
нүгэл үйлдээгүй бол ... өөр хэн нэгний нүглийн үр 
дагавраас болж хэрэггүй битгий зовоорой. ... Та 
... хайр энэрлээр хандаж болно. Гэхдээ та тэдний 
үйлдлийн үүрэг хариуцлагыг өөр дээрээ авах 
ёсгүй шүү”3 гэж хэлсэн. Та нар ганцаараа биш 
гэдгээ мэдээрэй. Авч болох тусламж байгаа шүү. 
Донтолтоос ангижрах цуглаануудад эхнэр, нөхөр 
хоёр гэрээсээ утсаар ярьж оролцох боломжтой 
болсон. 

Ах, эгч нар аа, бид хүүхдүүд, өсвөр үеийнхнээ 
хэрхэн хамгаалах вэ? Хязгаарлах шүүлтүүрүүд нь 
хэрэгтэй, гэхдээ эцэст нь дэлхий дээрх хамгийн 
агуу хязгаарлах шүүлтүүр бол бид бүхний 
төлөөх Тэнгэрлэг Эцэгийн хайр болон Аврагчийн 
цагаатгагч золиослолын талаарх гүн гүнзгий, 
баттай гэрчлэлээ дагаснаар ирдэг хувь хүний 
дотоод сэтгэлийн шүүлтүүр юм.

Бид хүүхдүүдээ гүнээр хөрвөгдөж, Аврагчийн 
Цагаатгалыг ашигладаг болоход нь хэрхэн удирдах 
вэ? Нифайн өөрийн үеийнх нь хүмүүс өсвөр 
үеийнхнээ хамгаалахын тулд хийсэн зүйлсийн 
тухай дараах тунхаглалд би маш дуртай, “Мөн 
бидний хүүхдүүд нүглээс ангижрахын тулд ямар 
сурвалжийг хайж болохыг мэдэж болохын тулд 
бид Христийн тухай ярьж, бид Христэд баясч, бид 
Христийн талаар номлож, бид Христийн тухай 
бошиглодог ... болой”4.

Бид үүнийг гэр орондоо хэрхэн хийх вэ? Та нарын 
зарим нь манай нөхөр Мел бид хоёрыг дөрвөн 
жаахан хүүхэдтэй байхдаа хэрхэн сандардаг 
байсан тухай ярихыг минь сонссон байх. Биднийг 
эцэг, эх байхад гардаг асуудал, бэрхшээлүүдтэй 
тулгарч, амьдралын шаардлагуудыг гүйцээхийг 
хичээх явцад бидэнд маш их тусламж хэрэгтэй 
байлаа. Бид юу хийх, хэрхэн хийхээ мэдэхийн 
төлөө гуйн, залбирдаг байв. Бидэнд ирсэн 
хариулт нь маш тодорхой байсан юм: “Гэр орон 
чинь цэвэрхэн биш, хүүхдүүд чинь унтлагын 
хувцастайгаа бас зарим зүйлүүд хийгдэхгүй 
өнгөрөхөд зүгээр ээ. Гэр оронд хийгдэж байх 
ёстой хамгийн чухал зүйлс нь өдөр тутам судраас 
унших, залбирах, долоо хоног бүр гэр бүлийн 
үдэш хийх явдал юм.” 

Бид хэдий эдгээр зүйлийг хийхийг хичээж байсан 
ч хамгийн чухалчилдаг зүйл маань болохгүй 
бас замбараагүй олон зүйлийн дунд заримдаа 
алдагдан мартагддаг байв. Тиймээс бид өөрсдийн 
хандлагыг өөрчлөн, тийм ч чухал биш зүйлсийн 
талаар санаа зовохоо болихыг хичээсэн юм. Долоо 
хоног бүр гэр бүлийн үдшийг хийж, өдөр бүр 
судраас суралцан, залбирахыг хичээснээр бидний 
хандлага нь Христийн талаар ярих, баярлах, 
номлох болон гэрчлэх хандлага болсон билээ.

Саяхан нэг найз маань “Чи эмэгтэйчүүдээс илүү 
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ихээр судраа уншиж, залбирахыг хүсэх юм бол 
энэ нь тэднийг сэтгэлийн дарамтад оруулахын л 
нэмэр. Тэд угаасаа хийх зүйл дэндүү ихтэй гэж 
боддог юм чинь” гэж сэрэмжлүүлж билээ.

Ах, эгч нар аа, нөхөртөө болон өөртөө тохиолдсон 
туршлагаа мэдэж байгаа болохоор, би долоо хоног 
бүрийн гэр бүлийн үдэш, өдөр тутам судраас 
суралцаж, залбирснаар ирдэг адислалуудын 
талаар гэрчлэх ёстой. Эдгээр дадал нь сэтгэлийн 
дарамтыг тайлж, бидний амьдралд удирдамж өгч 
мөн гэр орон илүү бат бэх хамгаалалттай болоход 
туслах тэр дадлууд билээ. Тэгээд порнограф юм 
уу эсвэл өөр бэрхшээл гэр бүлүүдэд тулгарах 
үед бид Тэнгэрлэг Эцэгийн тусламжийг гуйж 
чадах юм. Бид Эцэгийн биднээс хүссэн зүйлсийг 
хийснээ мэдэх учраас Сүнснээс агуу удирдамжийг 
авна гэдэгтээ итгэлтэй байж чадна.

Ах, эгч нар аа, хэрвээ та нар гэр орондоо эдгээр 
зүйлийг хэвшүүлээгүй бол бүгдээрээ одооноос 
эхэлж болно. Хэрвээ хүүхдүүд маань том 
болчихсон, бидэнтэй хамт хийхээс дургүйцэж 
байвал бид өөрсдөөсөө эхэлж болно. Тэгэх аваас 
Сүнсний нөлөө гэр орон, амьдралыг маань 
дүүргэж эхлэх ба яваандаа хүүхдүүд тань оролцож 
эхэлж ч магад. 

Бид өвөг дээдсээ эрэлхийлж, өөрсдийн гэр бүлийн 
нэрсийг ариун сүмд зориулан бэлтгэх үедээ 
өөрсдийгөө ариун сүмийн эрхийн бичиг авахуйц 
зохистой байлгах аваас одоо мөн амьдралынхаа 
туршид хамгаалагдах болно хэмээн амьд 
төлөөлөгчид амласныг санаарай.5 

Өсвөр үеийнхэн минь ээ, өөрсдийн сүнслэг 
байдлын сайн сайхныхаа төлөө хариуцлага 
хүлээгээрэй. Хэрэв шаардлагатай бол утсаа 
унтраан, Хүүхдийн хэсгийн дууг дуулж, 
тусламжийн төлөө залбиран, судрын үгсийг 
бодож, киноноос дундуур нь гарч яван, Аврагчийг 
дүрслэн бодож, ариун ёслолыг зохистой хүртэн, 
Залуучуудын бат бөх байдлын төлөө товхимлыг 
судлан, найзууддаа үлгэр жишээ болж, эцэг эхдээ 
нууцаа тоочин, бишоптойгоо уулзаж, тусламж 
хүсэн, шаардлагатай бол мэргэжлийн тусламж 
хүсээрэй.

Би өөрийнхөө ач зээ нарыг юу мэдээсэй гэж 
хүсч байна вэ? Би Аврагч амьд бөгөөд биднийг 
хайрладаг гэдгийг мэддэгийг тэднийг мэдээсэй 
хэмээн хүсч байна. Тэрээр бидний гэм нүглийн 
төлөөсийг төлсөн, гэхдээ бид Тэнгэр дэх 
Эцэгийнхээ өмнө даруу байдлын гүнд сөхөрч, 
нүглээ тоочин, Түүний өршөөлийг гуйх ёстой. Бид 
өөрсдийн зүрх сэтгэл, хүслийг өөрчлөхийг хүсэх 
ёстой бөгөөд бид өөрсдийн гомдоож, шаналгасан 
байж болох тэдний уучлал, тусламжийг авахаар 
эрэлхийлэхүйц даруу байх ёстой билээ. 

Иосеф Смит Бурхан, Тэнгэрлэг Эцэг болон 
бидний Аврагч Есүс Христийг харсан гэдгийг 
би мэднэ. Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон бол 
дэлхий дээрх Бурханы амьд бошиглогч хэмээн 
би гэрчилж байна. Хэрвээ та нар Бурханы 
бошиглогчийн зөвлөгөөг сонсон дагах юм бол 
хэзээ ч төөрөлдөхгүй гэдгийг би бас гэрчилж 
байна. Би ариун сүмийн гэрээнүүд, адислалуудын 
хүчийн талаар гэрчилж байна.

Би Мормоны Ном үнэн гэдгийг мэддэг! Би энэхүү 
агуу номын хүчийг үгээр хангалттай илэрхийлж 
чадахгүй байна. Мормоны Ном нь залбирлын хамт 
гэр бүлүүдийг хүчирхэгжүүлж, харилцаа холбоог 
бататгаж, Их Эзэний өмнө өөртөө итгэлтэй 
зогсох хүчийг өгдөг гэдгийг би мэднэ. Би эдгээр 
зүйлсийн талаар Есүс Христийн ариун нэрээр 
гэрчиллээ, амен. 
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Та	нарыг	доош	чирэх	хүчийг	хар	салхинд	бүү	
олго.	Эдгээр	өдөр	нь	Их	Эзэн	Есүс	Христийн	
шавь	нарын	хувьд	хүчтэй	зогсох	та	нарын	
өдрүүд	юм.

Би та бүхэнд, ялангуяа 
энд Чуулганы төвд 
байгаа болон дэлхий 
даяарх залуучуудад 
бүгдэд нь энэ өглөөний 
мэнд хүргэж байна. Та 
нар хувь тавилантай, 
сонгогдсон үеийнхэн 
учраас ахлагч 
Холландтай адил би та 
нарт хандан, онцгойлон 
яримаар байна. 

Олон жилийн өмнө Флоридад гэр бүлийнхэн 
дээрээ зочилж очих үеэр бидний байсан газраас 
холгүйхэн хар салхи болсон юм. Зөөврийн гэрт 
амьдарч байсан нэгэн эмэгтэй аюулгүй газар 
бараадан, угаалгын өрөөндөө оржээ. Тэгтэл 
зөөврийн гэр нь чичирч доргиж эхлэв. Хэсэг 
хугацааны дараа тэр эмэгтэй “Би энд, үүдний 
өрөөнд чинь байна” гэж хөршийнхөө хэлэхийг 
сонсжээ. Түүнийг угаалгын өрөөнөөсөө гарахад 
хуй салхи гэрийг нь агаарт өргөн зөөж, хөршийнх 
нь зөөврийн гэрийн орой дээр цэвэрхэн гэгч 
газардуулсныг хараад тэрээр мэл гайхжээ. 

Залуу найзууд минь, Аврагчийн Хоёр дахь 
ирэлт дөхөж буй энэ үед дэлхий тайван байхгүй. 
Судрууд “бүх зүйл үймээнд байх болно”1 хэмээн 
тунхагласан. Бригам Янг: “Би энэ сүмийн эхэн 
үед сүм тархан хөгжиж, өсөн нэмэгдэж мөн 
өргөжих бөгөөд дэлхийн бүх үндэстний дунд сайн 
мэдээ түгэхийн хэрээр Сатаны хүч улам бүр өсөн 
нэмэгдэх болно хэмээх илчлэлт авсан”2 гэж хэлсэн 
билээ.

Бошиглож хэлсэн газар хөдлөлт, дайн 
тулаануудаас3 илүү санаа зовоож буй зүйл бол 
сүнслэг сууринаас тань та нарыг суга татан гаргаж 
чадах, заримдаа бүр хөдөлгөгдөж байгаагаа ч 
бараг анзаараагүй байхад тань та нарын өмнө 
нь боломжтой гэж хэзээ ч төсөөлж байгаагүй 
газруудад сүнсийг тань газардуулж чадах тэрхүү 
сүнслэг хуй салхинууд юм. 

Хамгийн муу хар салхи бол дайсны уруу 
таталтууд. Гэм нүгэл нь үргэлж дэлхийн нэг 
хэсэг байсаар ирсэн хэдий ч энэ нь хэзээ ч 
одоогийнх шиг хүлээн зөвшөөрөгдсөн, сэтгэл 
үл ханам бөгөөд хийхэд ийм амархан байгаагүй 
юм. Мэдээж, нүглийн хар шуургыг ялах нэгэн 
хүчирхэг хүч байдаг. Үүнийг наманчлал гэж 
нэрлэдэг. 

Амьдрал дахь бүх хар салхи зөвхөн та нарын 
хийсэн сонголтуудаас болж ирдэггүй. Зарим нь 
бусад хүний буруу сонголтуудын улмаас ирдэг бол 
зарим нь мөнх бус амьдралын жамаар ирдэг. 

Ерөнхийлөгч Боид К.Пакэр хүүхэд байхдаа 
хөлнийхөө саажилтын улмаас доголон, явахад 
нь хэцүү байдаг байв. Ахлагч Даллин Х.Өүксийг 
долоон настай байхад аав нь гэнэт нас барсан юм. 
Залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн 
зөвлөлийн Кэрол Ф.Макконки эгчийн өсвөр 
насанд нь эцэг, эх нь салсан. Та нарт сорилт 
бэрхшээлүүд тохиолдох болно. Гэвч та нар 
Бурханд итгэлтэй байвал тэдгээр нь та нарын 
итгэлийг хүчирхэгжүүлэх болно. 

Амьдрал дээр салхитай орчинд ургасан мод илүү 
хүчтэй болдог. Салхи зулзган модыг нүдэх үед уг 
модны дотор хоёр зүйл болж байдаг. Нэгдүгээрт, 
тэд үндсээ илүү хурдан, улам их тарааж ургуулдаг. 
Хоёрдугаарт, модны үндэс хийгээд мөчрүүдийг 
илүү зузаан ургуулж, салхины хүчний эсрэг 
найган зогсож чадах эсийн бүтцийг бий болгодог. 

Сүнслэг шуурганууд
ÀÐÂÀÍÕÎ¨Ð òªËªªËªÃ×ÈÉÍ ×óóËÃûÍ 
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Эдгээр хүчирхэг үндэс, мөчир нь дахин ирэх 
тэрхүү салхинаас модыг хамгаалж байдаг байна.4

Та нар Бурханы хувьд модноос хамаагүй үнэ 
цэнэтэй билээ. Та нар Түүний хүү, охин нь юм. 
Тэрээр та нарын сүнсийг хүчтэй мөн амьдралын 
хар салхинуудад сэтгэлийн хаттай байх чадавхтай 
бүтээсэн. Зулзган модыг хүчирхэгжүүлдэг салхи 
шиг, өсвөр насанд чинь тохиолдсон хар салхинууд 
та нарыг ирээдүйн амьдралд бэлтгэн, сүнслэг хүч 
чадлыг тань өсгөн нэмэгдүүлж чадна.

Та нар хар салхинуудад хэрхэн бэлтгэх вэ? 
“Бурханы Хүү, Христ болох бидний Гэтэлгэгчийн 
хадан дээр та нар сууриа тавих ёстойг санагтун. 
Иймээс чөтгөр хүчит салхиа, ... түүний бүхий л 
мөндөр мөн хүчит шуурга та нар дээр нүдэхэд, энэ 
нь, ... зовлонгийн хийгээд төгсгөлгүй халаглалын 
ангал тийш доош чирж дийлэх хүчгүй байх болно, 
... үүний дээр баривал унах аргагүй суурь болох 
хадны учир болой.”5 Энэ бол хар салхин дунд та 
нарын аюулгүй байх тэр газар билээ.

Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон: “Нэгэнтээ сүмийн 
болон нийгмийн жишиг хоорондоо харьцуулахуйц 
байдаг байсан бол, одоо тэдгээрийн дунд өргөн 
ангал гарч, энэ ангал нь улам өргөссөөр байна”6 
гэж хэлжээ. Зарим хүний хувьд энэ ангал нь 
хүчирхэг, сүнслэг хар салхинуудыг бий болгож 
байна. Би нэгэн жишээ хуваалцъя. 

Өнгөрсөн сард Тэргүүн Зөвлөл болон 
Арванхоёрын чуулгаас дэлхий даяарх сүмийн 
удирдагчдад хандан, нэгэн захидал илгээсэн юм. 
Энд бичигдсэнээр: Иргэний хуулийн өөрчлөлт 
нь Бурханы тогтоосон ёс суртахууны хуулийг 
өөрчлөхгүй, өөрчилж ч чадахгүй. Нийгмийн 
хандлагаас эсвэл үзэл бодлын ялгаанаас үл 
хамааран Бурханы зарлигуудыг сахиж, тууштай 
байхыг Бурхан биднээс хүсдэг. Түүний ариун 
явдлын хуулинд зөвхөн хуулийн дагуу албан 
ёсоор эхнэр, нөхөр болж гэрлэсэн эрэгтэй, 
эмэгтэй хүний хоорондох бэлгийн харилцаа нь зөв 
зохистой хэмээн тодорхойлжээ. Та бүхнийг “Гэр 
бүл: Дэлхий дахинаа өргөх тунхаг”-т агуулагдсан 
сургаалыг дахин авч үзэн, ... заахад бид уриалж 
байна”7 гэжээ.

Дэлхий Их Эзэний ариун явдлын хуулиас холдсон 

ч бид дагасан хэвээр байгаа билээ. Ерөнхийлөгч 
Монсон: “Хүн төрөлхтний Аврагч Өөрийгөө 
дэлхийд байсан боловч дэлхийнх биш байсан 
гэж тайлбарласан. Бид ч бас худал хуурмаг 
сургаалуудаас татгалзаж Бурханы тушаасан 
зүйлсийг дагаснаар дэлхийд байгаа боловч 
дэлхийнх биш байж болно”8 хэмээн хэлсэн юм.

Олон орны засгийн газар болон сайн санаат 
хувь хүмүүс гэрлэлтийг олон удаа шинээр 
тодорхойлсон боловч Их Эзэн тэгээгүй юм. 
Эхлэлд Бурхан гэрлэлтийг эрэгтэй, эмэгтэй 
хүн буюу Адам, Ева хоёрын хооронд байхаар 
санаачилсан юм. Тэрээр гэрлэлтийн зорилгуудыг 
насанд хүрэгчдийн хувийн сэтгэл ханамж болон 
хангалуун байдлаас илүү, хамгийн чухал нь 
хүүхдүүд төрүүлж, өсгөж, хүмүүжүүлэх сайн 
орчныг бий болгох туйлын зорилгын улмаас 
урьдчилан төлөвлөсөн юм. Гэр бүлүүд бол 
тэнгэрийн эрдэнэс билээ.9 

Бид энэ тухай яагаад үргэлжлүүлэн ярьж байна 
вэ? Паулын хэлснээр “Бид үзэгдэх юмсыг бус, 
харин үл үзэгдэх юмсыг хардаг.”10 Их Эзэн Есүс 
Христийн төлөөлөгчдийн хувьд бидний үүрэг бол 
хүүхдүүддээ зориулсан Бүтээгчийн төлөвлөгөөг 
зааж, Түүний зарлигуудыг үл ойшоосноос ирэх үр 
дагавруудыг сэрэмжлүүлэх явдал юм.

Би Нэгдсэн Улсад амьдардаг, Лоорэлын насны 
нэг охинтой саяхан ярилцсан юм. Би түүний 
э-мэйлээс эш татан уншъя: 

 “Өнгөрсөн жил манай зарим найз фэйсбүк 
дээр гэрлэлтийн талаар үзэл бодлоо илэрхийлсэн 
юм. Олон нь ижил хүйстний гэрлэлтийг дэмжиж, 
хэд хэдэн ХҮГ өсвөр үеийнхэн үүн дээр “Like” 
дарсан байв. Би ямар нэгэн сэтгэгдэл үлдээгээгүй. 

Би сайтар бодсоны эцэст уламжлалт гэрлэлтийн 
талаарх өөрийн итгэл үнэмшлийн талаар 
хуваалцахаар шийдлээ. 

Би ‘Би эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн хоорондын 
гэрлэлтэд итгэдэг’ гэж өөрийн зурган дээр гарчиг 
нэмэв. Тэгтэл тэр даруй би мэссэжүүд хүлээн 
авч эхэлсэн юм. ‘Чи бол хувиа бодогч.’ ‘Чи 
бол шүүмжлэгч.’ Нэг нь намайг боолчлогчтой 
адилтгаж байв. Сүмийн сайн гишүүн, дотны найз 
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маань хүртэл ‘Чи цаг үетэйгээ хөл нийлүүлэх 
хэрэгтэй. Юм өөрчлөгдөж байна. Чи ч гэсэн 
өөрчлөгдөх хэрэгтэй’ гэж бичсэн байв. 

Би тэдэнтэй дахин тэмцэлдээгүй ч бичсэн үгсээ 
арилгаагүй” гэж тэр хэлсэн юм. 

Тэрээр ерөнхийлөгч Монсоны хэлснээр заримдаа 
‘та нар ганцаар зогсох ёстой’ хэмээн төгсгөсөн 
байв. Өсвөр үеийнхний хувьд бид Бурханд болон 
Түүний амьд бошиглогчдын сургаалуудад үнэнч 
байж, хамтдаа зогсоно гэдэгт найдаж байна.11

Ижил хүйстэнд шохоорхох асуудалтай тулгарсан 
тэдэнд бид ялангуяа санаа зовох хэрэгтэй. 
Энэ нь хурдан хуйлрах шуурга юм. Итгэлийн 
энэхүү шалгууртай зоригтой тэмцэн, Бурханы 
тушаалуудад үнэнч үлдэх тэднийг хайрлаж мөн 
хүндэлж байдгаа би илэрхийлмээр байна!12 Гэсэн 
ч, итгэл үнэмшил болон гаргасан шийдвэрээс 
нь үл шалтгаалан хүн бүрд найрсаг байдалтай, 
бодлоготой хандах хэрэгтэй билээ.13 

Аврагч зөвхөн найзуудаа хайрлаад зогсохгүй 
бас бидэнтэй санал нийлдэггүй хүмүүсийг-бүр 
биднийг үгүйсгэх тэднийг ч хайрлахыг бидэнд 
заасан. Тэрээр “хэрэв та нар өөрсдийг чинь 
хайрладаг хүмүүсийг хайрлавал, та нарт ямар 
шагнал байх билээ”14 хэмээн хэлсэн.

Бошиглогч Иосеф Смит бидэнд “өөрийгөө 
зөвтгөхөөс сэрэмжлэхийг” мөн бүх эрэгтэй, 
эмэгтэйчүүдийг “өөрсдийн мөрөн дээрээ авч 
явж”15 байгаа мэт санагдах хүртлээ тэднийг 
хайрлах хайраа нэмэгдүүлэхийг бидэнд сануулсан 
юм. Есүс Христийн сайн мэдээнд дооглох, дайрч 
давшлах, арьс өнгөөр ялгаварлах үзэл байдаггүй 
билээ. 

Та нарт сүмийн удирдагчдын зөвлөгөөний 
талаар ямар нэгэн асуулт байвал эцэг, эх болон 
удирдагчидтайгаа чин сэтгэлээсээ ярилцаарай. 
Та нарт Их Эзэний бошиглогчдод итгэх итгэлээс 
ирдэг хүч чадал хэрэгтэй. Ерөнхийлөгч Харолд 
Б.Лий: “Энэ сүмийн гишүүдийн хувьд бидэнд 
байгаа ганц хамгаалалт нь ... Их Эзэний 
бошиглогчдоороо дамжуулан хэлэх үгс болон 
зарлигуудыг сонсож сахих явдал юм. ... Зарим 
зүйлс нь итгэл, тэвчээрийг шаардах болно. ... 

Зарим зүйлс та нарт таалагдахгүй байж болох юм. 
Мөн таны улс төрийн үзэл бодол, ... нийгмийн 
үзэл бодолтой зөрчилдөж, ... таны нийгмийн 
амьдралд тань саад болж болох юм. Гэхдээ эдгээр 
зүйлсийг Их Эзэний амнаас гарч буй үг хэмээн 
тэвчээртэй, итгэлтэй сонсох аваас ‘тамын үүд та 
нарыг дийлэх нь үгүй; ... Их Эзэн Бурхан чиний 
өмнөөс харанхуйн хүчийг зайлуулах болно’ (С ба 
Г 21:6)”16 хэмээн заажээ.

Амьдралын хар салхины эсрэг өөр нэгэн хүчирхэг 
хамгаалалт бол Мормоны Ном юм. 

Ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айрингийг өсвөр 
насны хүүхэд байхад гэр бүл нь шинэ хот руу 
нүүжээ. Эхэндээ түүнд нүүсэн нь таалагдаагүй 
бөгөөд цөөхөн хэдэн найзтай байв. Тэр ахлах 
сургуулийнхаа сурагчидтай санал нийлэхгүй 
байгаа юм шиг түүнд санагджээ. Тэнд хар 
салхинууд хуйлран эргэлдэж байлаа. Тэр юу 
хийсэн бэ? Тэрээр Мормоны Номыг судлахад 
бүхий л эрч хүчээ зориулсан ба хэд хэдэн удаа 
уншиж дуусгасан юм.17 Олон жилийн дараа 
ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айринг “Би Мормоны 
Номыг дахин дахин уншиж, үүнээс гүн гүнзгий, 
байнгын сүнслэг тэжээл авах дуртай.”18 “Энэ бол 
Есүс бол Христ гэдгийг гэрчилсэн мөн бидэнд 
байгаа, хамгийн хүчирхэг бичигдсэн гэрчлэл 
юм”19 хэмээн гэрчилжээ.

Их Эзэн бат зогсох өөр нэгэн арга замыг та нарт 
өгсөн билээ. Энэ арга зам нь дайсны шуурганаас 
илүү хүчирхэг сүнслэг бэлэг юм! Тэрээр 
“ариун газруудад зогсогтун ... мөн бүү шилжин 
нүүлгэгд”20 хэмээн хэлсэн.

Намайг өсвөр насны хүүхэд байхад сүмд ердөө 
13 ариун сүм байдаг байсан. Одоо 142 ариун 
сүм байна. Сүмийн гишүүдийн 85 хувь нь ариун 
сүмээс 320 км дотор амьдарч байна. Их Эзэн та 
нарын үеийнхнийг өөр ямар ч үеийнхнээс илүү, 
ариун сүмд орох боломжоор хангасан билээ. 

Та нар ариун сүмд цагаан хувцас өмсөн, баптисм 
хүртэхээр хүлээж үзсэн үү? Та нарт ямар мэдрэмж 
төрж байсан бэ? Ариун сүмд ариун зүйлүүдийн 
талаар хүчирхэг мэдрэмж төрдөг. Аврагчийн амар 
амгалан дэлхийн хуйларч буй хар салхийг ялан 
дийлдэг. 
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Та нарын ариун сүмд мэдэрдэг тэрхүү мэдрэмж 
нь та нарын амьдралдаа мэдрэхийг хүсдэг загвар 
юм.21

Та нараас өмнө амьдарч байсан өвөө, эмээгээ 
болон холын хамаатнуудаа олж мэд. Тэдний 
нэрийг ариун сүмд авч ор.22 Та нар өвөг 
дээдсийнхээ тухай олж мэдэх үедээ амьдрал, 
гэрлэлт, үр хүүхдүүдийн талаарх загваруудыг, зөв 
шударгын загваруудыг олж харах ба бас заримдаа 
бүр зайлсхийхийг хүсэх тэрхүү загваруудыг ч олж 
харах болно.23

Дараа нь ариун сүмд та нар дэлхийн бүтээлтийн 
тухай болон Адам, Ева хоёрын амьдралын 
загваруудын тухай мөн хамгийн чухал нь бидний 
Аврагч Есүс Христийн тухай суралцах болно. 

Залуу ах, эгч нар аа, бид та нарт хичнээн их 
хайртай, та нарыг хичнээн их хүндэтгэдэг бас та 
нарын төлөө хичнээн их залбирдаг гээч. Та нарыг 
доош чирэх хүчийг хар салхинд бүү олго. Эдгээр 
өдөр нь Их Эзэн Есүс Христийн шавь нарын 
хувьд хүчтэй зогсох та нарын өдрүүд юм.24 

Өөрсдийн Гэтэлгэгчийн хадан дээр сууриа илүү 
бат бөх баригтун. 

Түүний зүйрлэшгүй амьдрал, сургаалуудыг илүү 
бүрэн дүүрэн үнэлж, цэгнэ.

Түүний жишээ, зарлигуудыг улам илүү 
хичээнгүйлэн дага.

Аврагчийн хайр, нигүүлсэл, ач ивээлийг мөн 
Түүний Цагаатгалын хүчирхэг бэлгүүдийг гүн 
гүнзгий хүлээн ав.

Та нар үүнийг хийснээр та нар сорилт, уруу 
таталт, хэрүүл маргаан болон бэрхшээлүүд та 
нарыг өсөж хөгжихөд туслахын тулд өгөгдсөн хар 
салхинууд байсныг та нар ойлгох болно гэдгийг 
би амлаж байна. Та нар зөв зохистой амьдарснаар 
жил ирэх тусам Есүс бол Христ гэдгийг 
туршлагууд тань та нарт ахин дахин батлах болно 
гэдгийг би баталж байна. Та нарын хөл доорх 
сүнслэг хад нь бат бөх, аюулгүй байх болно. 
Бурхан та нарыг Өөрийн алдар суундаа эргэн ирэх 
сүүлчийн бэлтгэлийнхээ нэг хэсэг болгон энд 

байхаар дуудсанд та нар баясах болно. 

Аврагч “Би та нарыг өнчрүүлж орхихгүй. Би та 
нар руу ирнэ”25 хэмээн хэлсэн билээ. Энэ бол та 
нарт өгсөн Түүний амлалт юм. Энэ амлалт нь 
бодит гэдгийг би мэднэ. Тэрээр амьд гэдгийг би 
мэднэ. Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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Та	Бурхантай	гэрээ	хийх	юм	уу	Түүнтэй	хийсэн	
гэрээгээ	дагах	сонголтыг	хийснээр	таны	үлгэр	
жишээгээр	амьдарч	болох	хүмүүст	найдварын	
өв	үлдээхийг	сонгож	буй	хэрэг	юм.

Хүндэт ах, эгч нар аа, 
та нарын заримыг Есүс 
Христийн Хожмын 
Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүмийн номлогчид 
энэ хуралдаанд урьсан 
байх. Эдгээр номлогч 
та нарыг баптисм 
хүртэж, Бурхантай 
гэрээнд орох сонголтоо 
хийхэд аль хэдийн 
урьчихсан байж ч 
болох юм.

Бусад нь Бурхантай аль хэдийн хийсэн 
гэрээнүүдээ эргэн харж, эцэг, эх, эхнэр эсвэл 
хүүхдүүдээсээ амьдралынхаа гол утга учрыг 
болгоосой гэж хүссэн урилгыг хүлээн авсан 
учраас энд ирсэн байж магадгүй. Намайг сонсож 
байгаа хүмүүсийн зарим нь Аврагчийг дагахаар 
буцаж очих сонголтоо аль хэдийн хийчихсэн 
бөгөөд эргэж ирсэнд тань баярлаж байгаа Түүний 
баяр баясгаланг мэдэрч байгаа болов уу. 
 
Таны хэн байх мөн хаана байгаа гэдгээс үл 
хамааран та нарын гарт төсөөлж чадахаас тань 
илүү олон хүний аз жаргал байдаг. Өдөр бүр, цаг 
тутам та Бурхантай гэрээ хийх эсвэл Түүнийг 
дагахыг сонгож чадна. 

Мөнх амьдралын бэлгийг өвлөн авах замынхаа 
аль ч хэсэгт байсан бай та нарт хүмүүст илүү их 
аз жаргалд хүрэх замыг үзүүлэх боломж байгаа. 
Та Бурхантай гэрээ хийх юм уу Түүнтэй хийсэн 
гэрээгээ дагах сонголтыг хийснээр таны үлгэр 
жишээгээр амьдарч болох хүмүүст найдварын өв 

үлдээхийг сонгож буй хэрэг юм. 

Та бид ийм өвийн амлалтаар адислагдсан. Би 
амьдралынхаа дийлэнх аз жаргалынхаа төлөө 
мөнх бус амьдралдаа уулзаж байгаагүй нэгэн хүнд 
их өртэй юм. Тэр миний элэнц өвөө эмээгийн нэг 
бөгөөд тэрээр өнчин хүүхэд байсан. Тэрээр надад 
үнэлж баршгүй найдварын өв үлдээсэн бөгөөд 
надад тэрхүү өвийг үлдээхийн тулд түүний хийсэн 
зарим зүйлийн талаар би хуваалцъя.

Түүнийг Хайнрик Айринг гэдэг байсан. Тэрээр 
маш чинээлэг гэр бүлд төрж өссөн бөгөөд түүний 
эцэг Эдвард одоогийн Германд буюу Кобургт маш 
их хөрөнгөтэй хүн байжээ. Түүний эх Шарлотт 
Вон Бломбэрг язгууртан байсан ба аав нь Пруссын 
хааны газар нутгийг манадаг байлаа. 

Хайнрик нь Шарлотт, Эдвард хоёрын ууган хүү 
байсан бөгөөд Шарлотт 31 настай байхдаа гурав 
дахь хүүхдээ төрүүлээд нас баржээ. Эдвардын 
хөрөнгө оруулалт амжилтгүй болж, бүх эд 
хөрөнгөө алдсаны дараа удалгүй нас барсан 
байна. Тэрээр ердөө 40 настай байсан ба гурван 
өнчин хүүхэд нь л үлдсэн юм.

Миний элэнц өвөө Хайнрик эцэг эхээ хоёуланг нь 
алдаад зогсохгүй, дэлхийн асар их өв хөрөнгөө 
алдсан юм. Түүнд ямар ч мөнгө байгаагүй бөгөөд 
тэрээр Америк явах нь хамгийн найдвар төрүүлэм 
зүйл гэж мэдэрсэн тухайгаа тэмдэглэлдээ бичжээ. 
Тэнд гэр бүл эсвэл найз нөхөд нь байхгүй ч 
Америк явах нь түүнд найдвар төрүүлж байв. 
Тэр эхлээд Нью Иорк хот руу явав. Дараа нь тэр 
Миссуригийн Сэйнт Льюис рүү нүүсэн байна. 

Сэйнт Льюист түүнтэй хамт ажиллаж байсан нэг 
хүн хожмын үеийн гэгээнтэн байв. Тэрээр түүнээс 
ахлагч Парли П.Праттын бичсэн нэгэн товхимлыг 
авчээ. Тэр үүнийгээ уншиж, дараа нь хожмын 
үеийн гэгээнтнүүдийн талаар мэдэж авч болох 

Үнэлж баршгүй найдварын өв
ТЭрГҮҮН зөВлөлИЙН НЭГДҮГЭЭр зөВлөХ 

ерөНХИЙлөГЧ ХЭНрИ Б.аЙрИНГ
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бүх зүйлийг судалсан юм. Тэр хүмүүст үзэгдсэн 
тэнгэр элчүүд болон амьд бошиглогч үнэхээр 
байсан эсэх мөн тэр үнэнийг болоод илчлэгдсэн 
шашныг олж чадсан эсэхийг мэдэхийн тулд 
залбирчээ. 

Хоёр сарын турш анхааралтай судалж, залбирсны 
эцэст Хайнрик түүнд баптисм хүрт хэмээн хэлж 
байгаа нэгэн зүүд зүүдэлсэн байна. Миний 
хүндэлдэг санваартан Виллиам Браун уг ёслолыг 
гүйцэтгэжээ. Хайнрик борооны усаар дүүргэсэн 
усан санд 1855 оны 3-р сарын 11-ний өглөөний 
7:30-д баптисм хүртсэн юм. 

Хайнрик Айринг миний өнөөдөр зааж байгаа 
зүйлүүд үнэн гэдгийг мэдэж байсан гэдэгт би 
итгэдэг. Тэрээр мөнх амьдралын аз жаргал нь 
үүрд мөнхөд үргэлжлэх гэр бүлийн харилцаагаар 
дамжин ирдгийг мэдэж байсан. Хэдийгээр Их 
Эзэний аз жаргалын төлөвлөгөөг олж мэдээд 
удаагүй байсан ч мөнхийн баяр баясгалангийн 
найдвар нь түүний үлгэр жишээг дагах бусдын 
чөлөөт сонголтоос шалтгаалдаг гэдгийг тэр 
мэдэж байсан юм. Мөн түүний мөнхийн баяр 
баясгалангийн найдвар нь хараахан энэ дэлхийд 
төрж амжаагүй хүмүүсээс мөн шалтгаалах байв. 

Тэрээр манай гэр бүл дэх найдварын өв болгон 
өөрийнхөө түүхийг үр удамдаа үлдээсэн юм. 

Энэхүү түүхийг уншсанаар би түүнийг дагахыг 
хүссэн бид бүгдийн төлөөх түүний хайрыг мэдэрч 
чаддаг. Би түүний үгсээс үр удам нь тэнгэрлэг 
гэртээ эргэн харих зам дээрээ түүнийг дагахаар 
сонгоосой гэсэн итгэл найдварыг нь мэдэрдэг. 
Тэрээр энэ нь ганц том сонголтоор биш харин 
олон жижиг сонголтоор дамжуулан боломжтой 
болно гэдгийг мэдэж байсан. Би түүний 
тэмдэглэлээс эш татан уншъя: 

“Би анх ахлагч Эндрүсийн үг хэлэхийг 
сонссон тэр мөчөөс эхлэн ... хожмын үеийн 
гэгээнтнүүдийн цуглаануудад бараг алгасалгүй 
явсан бөгөөд ингэх нь миний үүрэг байлаа.

Би үүнийг хүүхдүүд маань миний үлгэр жишээг 
дуурайн дагаж мөн гэгээнтнүүд хамтдаа 
[цугларах] энэхүү чухал үүргийг бүү үл 
ойшоогоосой гэж хүссэн учраас тэмдэглэлдээ 

бичиж байна”1 гэжээ.

Хaйнрик ариун ёслолын цуглаан дээр бид 
Аврагчийг үргэлж дурсан санаж мөн тэд түүний 
Сүнсийг өөрсөдтэйгөө үргэлж хамт байлгах 
амлалтаа шинэчилж чадна гэдгийг мэддэг байсан 
юм. 

Тэрхүү Сүнс нь баптисмын гэрээгээ хүлээн 
аваад ердөө хэдхэн сарын дараа номлолдоо 
үйлчлэхээр дуудагдахад нь түүнийг дэмжин 
баталсан юм. Тэрээр индианчуудын газар нутаг 
хэмээн нэрлэгддэг байсан газарт 6 жилийн турш 
номлолдоо итгэлтэй үйлчилснээр үлгэр жишээгээ 
өв болгон үлдээсэн билээ. Тэр номлолоос 
чөлөөлөгдөх захидлаа хүлээн авахын тулд 
Оклахомагаас Солт Лэйк хот руу алхаж дараа нь 
битүү тэрэгний цуваатай нэгдэн бараг 1770 км 
аялсан гэдэг. 

Тун удалгүй түүнийг Бурханы бошиглогч өмнөд 
Юта руу нүүж ирэхэд дуудсан бөгөөд тэрээр 
өөрийн төрсөн нутаг болох Германд дахин 
номлолд дуудагдсан юм. Дараа нь Хайнрик 
Хойд Мексик дэх хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн 
эзэмшил газруудыг барьж байгуулахад туслуулах 
Их Эзэн Есүс Христийн төлөөлөгчийн урилгыг 
хүлээн авсан билээ. Тэндээс тэрээр Мексикт 
бүрэн цагийн номлогчоор үйлчлэхээр дахин 
дуудагджээ. Тэр эдгээр дуудлагаа эрхэмлэн 
биелүүлсэн юм. Түүнийг Мексикийн Чихуахуа 
дахь Хуарез колонид нэгэн жижиг оршуулгын 
газарт оршуулсан билээ. 

Би түүнийг болон хийсэн зүйлүүдийг нь эсвэл үр 
удамдаа зориулсан түүний агуу үйлсийг зарлахын 
тулд энэ бүхнийг эш татан яриагүй. Түүнийг 
дуудсан Есүс Христэд үйлчлэх үедээ зүрх сэтгэлд 
нь байсан итгэл, найдварын үлгэр жишээнд нь 
талархан хүндэтгэхийн тулд л эдгээрийг эш татсан 
юм. 

Тэрээр Нью Йорк мужийн нэгэн ойн цоорхойд 
амилсан Христ болон Тэнгэрлэг Эцэг Иосеф 
Смитэд үзэгдсэн гэдэгт итгэсэн учраас эдгээр 
дуудлагыг хүлээн авсан. Мөн Их Эзэний сүм дэх 
санваарын түлхүүрүүд нь гэрээнүүдээ сахиж 
чадах хангалттай итгэлтэй байгаа гэр бүлүүдийг 
мөнхөд лацдан холбохын тулд хүч чадлаар 
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дахин сэргээгдсэн гэдэгт итгэлтэй байсан учраас 
дуудлагуудыг хүлээн авсан юм. 

Миний өвөг эцэг Хайнрик Айрингийн адил та нар 
ариун гэрээнүүдээ хичээнгүй бөгөөд итгэлтэй 
хийж, дагах замаар мөнх амьдрал руу хөтлөх зам 
дээрх гэр бүлийнхээ хамгийн эхний хүн нь байж 
болох юм. Гэрээ бүр үүрэг, амлалтуудтай байдаг. 
Хайнрикт байсантай адил бид бүгдийн үүргүүд 
нь заримдаа энгийн, заримдаа хэцүү байдаг. Гэвч 
үүргүүд нь биднийг Тэнгэрлэг Эцэг болон Түүний 
Хайрт Хүү, Есүс Христтэй мөн гэр бүлүүд үүрд 
хамт амьдрах зам дээр гарахад урагшлуулах 
зорилготой байдаг учраас тэдгээр нь заримдаа 
хэцүү байх болно гэдгийг санагтун. 

Та нар Абрахамын номон дахь дараах үгсийг 
санаж байгаа: 

“Мөн тэдний дунд Бурхантай адилхан нэгэн 
зогсож байв, мөн тэрээр өөртэйгөө хамт байсан 
тэдэнд хэлэв: Бид доошоо явцгаах болно, учир нь 
тэнд орон зай буй, мөн бид эдгээр материалуудаас 
авч, мөн дээр нь тэд оршин сууж болох дэлхийг 
бид хийх болно; 

Мөн Их Эзэн, тэдний Бурхан тэдэнд зарлиглах бүх 
зүйл юуг ч гэсэн тэд хийх нь үү гэдгийг харахын 
тулд үүгээр бид тэднийг нотлох болно;

Мөн өөрсдийн анхны байдлыг хадгалдаг тэдэн 
дээр нэмэгдэх болно; мөн өөрсдийн анхны 
байдлыг хадгалдаггүй тэд, өөрсдийн анхны 
байдлыг хадгалдаг тэдэнтэй хамт нэг хаант 
улсад алдар сууг олж чадах нь үгүй бөлгөө; мөн 
өөрсдийн хоёр дахь байдлыг хадгалдаг тэдний 
тэргүүн дээр алдар суу үүрд мөн мөнхөд нэмэгдэх 
болно.”2

Өөрсдийн хоёр дахь байдлаа хадгалах нь 
Бурхантай гэрээнүүд хийж, тэдний биднээс 
шаарддаг үүргүүдийг хэр итгэлтэй биелүүлэхээс 
шалтгаалдаг. Амьдралынхаа турш ариун 
гэрээнүүдийг дагах нь бидний Аврагч, Есүс 
Христэд итгэх итгэлийг шаарддаг. 

Адам, Ева хоёр унасан учраас хүн болгонд 
өгөгдсөн өвийн хувьд бид уруу таталт, сорилт 
бэрхшээл, үхэлтэй тулгарах болно. Гэсэн хэдий 

ч бидний Тэнгэрлэг Эцэг бидэнд Өөрийн Хайрт 
Хүү, Есүс Христ - бидний Аврагчийг бэлэг болгон 
өгсөн. Есүс Христийн Цагаатгалын агуу бэлэг 
болон адислалыг бүх хүнд боломжтой болгодог өв 
нь амилуулалтын амлалт болон мөнх амьдралыг 
төрөх бүх хүмүүнд боломжтой болгодог билээ. 

Бурханы бүхий л адислалын хамгийн агуу нь 
болох мөнх амьдрал нь эрх мэдэл бүхий Түүний 
үйлчлэгчдээр дамжуулан боломжтой болсон Есүс 
Христийн үнэн сүмд байдаг гэрээг хийсэн үед 
ирэх болно. Уналтын улмаас бид бүгд баптисмын 
цэвэрлэх хүч нөлөө болон гар тавилтаар Ариун 
Сүнсний бэлгийг хүлээн авах хэрэгтэй. Эдгээр 
ёслолыг зохих санваарын эрх мэдэлтэй хүмүүс 
гүйцэтгэх ёстой. Дараа нь бид Христийн гэрэл 
болон Ариун Сүнсний тусламжтайгаар Бурхантай 
хийсэн бүх гэрээгээ, ялангуяа ариун сүмд хийсэн 
гэрээнүүдээ сахиж чадна. Бурханы хүүхдийн 
хувьд хүмүүс зөвхөн энэ арга замаар болон энэ 
тусламжаар л өв хөрөнгөө залгамжлах эрхээ авч 
чадах юм. 

Намайг сонсож буй зарим хүний хувьд энэ нь 
боломжгүй юм шиг санагдаж болох юм. 

Та нар Бурхантай хийсэн гэрээнүүдээсээ 
татгалзахыг эсвэл гэрээнүүдээ дагахгүй байхыг 
сонгосон хүүхдүүдийнхээ төлөө шаналж буй 
эцэг эхчүүдийг харсан. Гэвч эдгээр эцэг, эх нь 
бусад эцэг, эхийн туршлагуудаас тайтгарал болон 
найдварыг олж авч чадна. 

Алма болон Мозая хааны хөвгүүд Бурханы гэрээ, 
зарлигуудын эсрэг гаргасан аймшигт эсэргүүцлээ 
наманчилсан юм. Залуу Алма өөрийн хүү 
Кориантоныг ноцтой гэм нүглүүдээсээ эргэн, улам 
итгэлтэй үйлчилж эхлэхийг хардаг. Мөн Мормоны 
Номонд зөв шударгыг үзэн яддаг уламжлалуудаа 
орхин, амар амгаланг тогтоохын тулд үхэхээр 
гэрээнд орж буй леменчүүдийн гайхамшгийг 
бичсэн байдаг. 

Залуу Алма болон Мозаягийн хөвгүүд дээр 
тэнгэр элч ирсэн юм. Тэдний эцгүүдийн болон 
Бурханы хүмүүсийн итгэл, залбирлуудын ачаар 
тэнгэр элч ирсэн. Хүмүүсийн зүрх сэтгэлд хүрч 
буй Цагаатгалын хүчний жишээнүүдээс та зориг, 
тайтгарлыг хүлээн авч чадна.
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ихэнхдээ хожуу ирж болох учраас бид нүглийнхээ 
гэмшил, шаналалын нөлөөнүүдийг мэдрэхээс 
өмнө нүглүүдээсээ эртхэн өршөөгдөхөд итгэл 
шаардагддаг юм. 

Эцэг Лихай зарим хөвгүүнийхээ болон гэр 
бүлийнхнийхээ хийсэн сонголтуудад харамсаж 
байв. Тэрээр Бурханы бошиглогч бөгөөд зохистой, 
сайн хүн байсан. Тэр бидний Аврагч, Есүс 
Христийн талаар үргэлж тэдэнд гэрчилдэг байв. 
Түүнийг Их Эзэн гэр бүлээ устгалаас аврахын 
тулд дэлхийн бүх эд хөрөнгөө орхи хэмээн 
дуудах үед тэр бидэнд дуулгавартай байдал 
болон үйлчлэлээрээ үлгэр жишээ болсон юм. 
Амьдралынхаа сүүлчийн өдрүүдэд хүртэл тэр 
хүүхдүүддээ гэрчилсэн хэвээр байв. Лихайд 
Аврагчтай адил тэдний зүрх сэтгэлийг болон 
тэдний гунигтай мөртлөө гайхамшигтай ирээдүйг 
аль алиныг нь ялган харах хүч чадал байгаагүй 
ч Лихай гэр бүлээ авралд авчрахын тулд гараа 
сунгасан хэвээр байсан юм. 

Өнөөдөр Эцэг Лихайн сая сая үр удам тэдний 
төлөөх түүний найдварын учрыг тайлбарлаж 
байна. 

Та бид Лихайн жишээнээс суралцахын тулд 
юу хийж чадах вэ? Та нар судраас залбирч мөн 
анхааралтай судалснаар Түүний жишээг харж 
чадна. 

Би та нарыг гэр бүлдээ найдварын өв үлдээхээр 
хичээх үедээ ойрын болон алсын хараатай байхыг 
санал болгож байна. Ойрын хугацаанд саад 
бэрхшээл их тохиолдох бөгөөд Сатан бас уруу 
татах болно. Их Эзэн Өөрийн цагтаа, Өөрийнхөө 
арга замаар үйлддэг гэдгийг ойлгон; тэвчээртэй 
мөн итгэлтэй хүлээх зүйлүүд байдаг. 

Мөн хайртай хүүхдүүдээ бага байхад нь эртнээс 
хийж байх зүйлүүд ч бий. Хүүхдүүдээ бага байхад 
нь өдөр бүр гэр бүлээрээ хамтдаа залбирах, 
судраас унших, ариун ёслолын цуглаанууд дээр 
гэрчлэлээ хуваалцах зэрэг нь амархан бөгөөд илүү 
үр дүнтэй байдаг гэдгийг сана. Хүүхдүүд тань 
бидний төсөөлдгөөс ч илүү сүнсэнд мэдрэмтгий 
байдаг. 

Тэд том болохоороо хамт дуулж байсан 

Их Эзэн биднийг хайртай хүмүүстээ мөнхийн 
өвөө хүлээн авахад нь туслахаар хичээж байгаа 
үед найдварын бүхий л эх сурвалжаар хангаж 
өгсөн. Түүний урилгыг хүлээн авахаас татгалзсан 
тэдгээр хүмүүсийг ч гэсэн Түүн рүү цуглуулахыг 
хичээсээр байх аваас Тэрээр бидэнд амлалтууд 
өгсөн. Тэдний эсэргүүцэл нь Түүнийг гунигтай 
болгодог ч Тэр хэзээ ч тэднийг орхидоггүй бөгөөд 
бид ч бас орхиж болохгүй. Тэрээр биднийг үргэлж 
хайрласнаараа бидэнд төгс жишээг үзүүлдэг: 
“Мөн тэрчлэн, тахиа дэгдээхийнүүдээ далавчин 
дороо цуглуулдаг шиг би та нарыг хичнээн ч 
удаа цуглуулахсан хэмээв, тийм ээ, Ай Израилын 
угсааны унасан хүмүүс та нар; тийм ээ, Ай 
Израилын угсааны хүмүүс та нар, унасан та нар 
мөн түүнчлэн Иерусалимд орших та нар; тийм 
ээ, тахиа дэгдээхийнүүдээ цуглуулдаг шиг би та 
нарыг хичнээн ч удаа цуглуулахсан хэмээв, мөн та 
нар цугласангүй.”3

Бид Тэнгэрлэг Эцэгийн бүх сүнсэн хүүхдийг 
Түүнд, гэрт нь буцаан авчрах Аврагчийн 
хувиршгүй хүсэлд найдаж болно. Итгэлтэй эцэг 
эх, өвөө эмээ, өвөг дээдэс бүр адилхан тийм 
хүсэлтэй байдаг. Тэнгэрлэг Эцэг, Аврагч хоёр 
бидний юу хийж болох болон юу хийх ёстойг 
төгс жишээнүүдээрээ харуулдаг. Тэд хэзээ ч зөв 
шударга зүйлүүдийг хүчилдэггүй, учир нь зөв 
шударга зүйлүүд нь сонгогдох учиртай байдаг. Тэд 
биднийг зөв шударга зүйлүүдийг таних чадвартай 
болгодог бөгөөд үр жимсүүд нь амттай болохыг 
бидэнд харуулдаг. 

Дэлхий дээр төрсөн хүн бүр зөв, бурууг таньж 
мэдэхэд тусалдаг Христийн гэрлийг хүлээн 
авдаг. Бурхан биднийг юу хийхийг хүсэж байгааг 
эсвэл юуг хориглох хэрэгтэйг Ариун Сүнсний 
хүчээр ялган танихад маань туслахаар мөнх 
бус үйлчлэгчдийг илгээсэн юм. Бурхан бидэнд 
сонголтуудын маань үр дүнг мэдрүүлэн, зөвийг 
сонгох нь чухал гэдгийг ойлгуулдаг. Хэрэв бид 
зөвийг сонговол аз жаргал ирэх болно. Хэрэв 
бид хилэнцтийг сонговол харамсал, гашуудал 
ирэх болно. Эдгээр үр дүн ирэх нь зайлшгүй 
юм. Заримдаа үр дүн нь ямар нэг зорилгоор 
хойшлогддог. Хэрэв адислалууд тэр дороо 
ирдэг байсансан бол зөвийг сонгох нь итгэлийг 
хөгжүүлж чадахгүй байхсан. Мөн харамсал нь 
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Хайнрик Айрингийн үр удмуудын зарим нь 
хэрэн хэсэж байгаа мэт санагдаж болох ч түүний 
үр удмын олонх нь өглөө 6 цагт урьд нь хэзээ 
ч уулзаж байгаагүй өвөг дээдсийнхээ төлөө 
ёслолуудыг гүйцэтгэхээр Бурханы ариун сүм рүү 
явдаг. Тэд түүний үлдээсэн найдварын өвийн 
ачаар тийшээ явдаг. Тэрээр үр удмынхаа олонход 
хэрэгтэй байсан өвийг үлдээсэн юм. 

Бид бүх зүйлийг итгэлийнхээ дагуу хийсний дараа 
Их Эзэн бидний төсөөлж чадахаас ч илүү гэр 
бүлүүдэд маань агуу адислалууд хүртэх найдварыг 
өгөх болно. Бид Түүний хүүхдүүд учраас Тэрээр 
хамгийн сайн сайхныг хүсдэг юм. 

Бид бүгд амьд Бурханы хүүхдүүд билээ. Назарын 
Есүс бол Түүний Хайрт Хүү бөгөөд бидний 
амилсан Аврагч юм. Энэ бол Түүний сүм. Үүн 
дотор санваарын түлхүүрүүд байдаг бөгөөд 
ингэснээр гэр бүлүүд мөнхөд хамт байж чадна. 
Энэ бол бидний үнэлж баршгүй найдварын өв юм. 
Би үүнийг үнэн гэдгийг Их Эзэн Есүс Христийн 
нэрээр гэрчилж байна, амен. 

ÝØËÝË¯¯Ä

1.  Хэнри Айрингийн дурсамжууд, 1896 он, typescript, 
Church History Library, 16–21-ийг үзнэ үү.

2.  Абрахам 3:24–26
3.  3 Нифай 10:5

дууллуудаа санана. Мөн тэд дуунуудыг санахаас 
илүүтэй судрын болон гэрчлэлийн үгсийг санах 
болно. Ариун Сүнс бүх зүйлийг тэдэнд сануулна. 
Гэвч судрууд болон дууллын үгс нь илүү удаан 
үлдэх болно. Эдгээр дурсамж нь тэднийг 
хэсэг хугацаанд, магадгүй бүр олон жил мөнх 
амьдралын гэртээ хүрэх замаасаа хазайн, хэрэн 
хэсэх үед ч тэднийг буцаж ирэхэд нь туслах болно. 

Хайртай хүмүүс маань дэлхийн нөлөөллүүдийг 
мэдэрч, эргэлзээнүүд нь тэдний итгэлийг ялах 
үед бид алсын хараатай байх хэрэгтэй. Бидэнд 
өөрсдийгөө удирдаж, тэднийг хүчирхэгжүүлэх 
итгэл, найдвар, энэрэл байдаг. 

Би үүнийг Бурханы хоёр амьд бошиглогчийн 
зөвлөхийн хувьд харсан юм. Тэд бол өөр өөрийн 
гэсэн онцлогтой хүмүүс. Тэд байнга өөдрөг үзлээ 
хуваалцдаг юм шиг санагддаг. Хэн нэг нь сүмд 
байгаа ямар нэгэн асуудлыг гаргаж хэлэх үед тэд 
байнга “Тийм ээ, Бүх зүйл зүгээр байх болно” 
гэж хариулдаг юм. Тэд ерөнхийдөө хүмүүсийн 
сэрэмжлүүлж байгаагаас ч илүү зүйлүүдийг 
мэдэж байдаг. 

Тэд бас Их Эзэний арга замыг ч мөн мэдэж байдаг. 
Тиймээс тэд Түүний хаант улсад үргэлж найддаг 
юм. Тэд Бурхан тэргүүнд нь байгааг мэддэг. 
Тэрээр бүхнээс хүчтэй бөгөөд бүгдэд санаа 
тавьдаг. Хэрэв та нар Түүнийг гэр бүлийнхээ 
удирдагч болговол бүх зүйл сайн байх болно. 
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Томас Спэнсэр Монсоныг Есүс Христийн 
Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн 
бошиглогч, үзмэрч, илчлэгч, ерөнхийлөгчөөр, 
Хэнри Бэннион Айрингийг Тэргүүн Зөвлөлийн 
нэгдүгээр зөвлөхөөр, Дийтр Фрийдрих Угдорфыг 
Тэргүүн Зөвлөлийн хоёрдугаар зөвлөхөөр тус тус 
дэмжүүлэн батлах санал оруулж байна. 

Дэмжиж	байгаа	хүмүүс	гараа	өргөнө	үү.

Татгалзаж	байгаа	хүмүүс	байвал	гараа	өргөж	
болно.

Боид Кэннэт Пакэрыг Арванхоёр Төлөөлөгчийн 
Чуулгын ерөнхийлөгчөөр мөн дараах хүмүүсийг 
уг чуулгын гишүүдээр дэмжүүлэн батлах санал 
оруулж байна. Үүнд: Боид К.Пакэр, Л.Том Пэрри, 
Рассэлл М.Нэлсон, Даллин Х.Өүкс, М.Рассэлл 
Баллард, Ричард Г.Скотт, Робэрт Д.Хэйлс, Жэффри 
Р.Холланд, Дэвид А.Бэднар, Квинтин Л.Күк, 
Д.Тодд Кристоффэрсон, Нийл Л.Андэрсэн.

Дэмжиж	байгаа	хүмүүс	гараа	өргөнө	үү.

Татгалзаж	байвал	адил	тэмдэг	үзүүлж	болно.	

Тэргүүн Зөвлөлийн зөвлөхүүдийг болон 
Арванхоёр төлөөлөгчийг бошиглогч, үзмэрч, 
илчлэгчид хэмээн дэмжүүлэн батлах санал оруулж 
байна.

Дэмжиж	байгаа	бүх	хүн	гараа	өргөнө	үү.

Татгалзаж	байвал	адил	тэмдэг	үзүүлж	болно.

Энэ удаа бид ахлагч Тад Р.Каллистэрийг 
Ерөнхий эрх мэдэлтнээс болон Далын Чуулгын 
Ерөнхийлөгчийн Зөвлөлийн гишүүнээс чин 

сэтгэлээсээ талархан чөлөөлж байна.

Бидэнтэй	хамт	талархлаа	илэрхийлэхийг	хүсэж	
байгаа	хүмүүс	гараа	өргөнө	үү.

Бид ахлагч Линн Ж.Роббинсыг Далын Чуулгын 
Ерөнхийлөгчийн Зөвлөлийн гишүүнээр дэмжин 
батлах санал оруулж байна.

Дэмжиж	байгаа	бүх	хүн	гараа	өргөнө	үү.

Татгалзаж	байвал	адил	тэмдэг	үзүүлж	болно.

Бид дараах ах нарыг 2014 оны 5-р сарын 
1-нээс эхлэн Бүсийн далаас чөлөөлж байна: 
Пэдро Э.Абуларак, Хулио А.Ангуло, Виктор 
А.Асконавиета, Дак Сүү Бэй, Хуан С.Баррос, 
Колин Х.Брикнэлл, Дэннис С.Бримхолл, Томас 
М.Чэррингтон, Ким Б.Кларк, Винн Р.Дюснап, 
Родолфо С.Франко, Г.Гуйлэрмо Гарсия, Хулио 
С.Гонзалэз, Мауро Хунот Ди Мариа, Ларри 
С.Кашэр, Дэвид Э.Лэсуэр, Пауло С.Лоурэйро, 
Стивэн Ж.Ланд, Абрахам Мартинэз, Хуго 
Э.Мартинэз, Сергей Н.Микулин, Кристофэр 
Б.Мундэй, Хирофуми Накацука, Чикао Ойши, 
Алэхандро С.Патаниа, Рэнэто М.Пэтла, Анатоли 
К. Рэшэтников, Жонатан С.Робэртс, Ж.Крэйг 
Рови, Робэрт Б.Смит, Уоррэн Г.Тэйт, Хэсбон 
О.Уси, Таниела Б.Уаколо, Ранди В. Вилкинсон, Чи 
Хонг (Сайм) Уонг.

Энэ	хүмүүсийн	гайхалтай	үйлчлэлд	бидэнтэй	
хамт	талархлаа	илэрхийлэхийг	хүсч	байгаа	
хүмүүс	гараа	өргөнө	үү.

Бид Рассэлл Т.Осгуторп, Дэвид М.Макконки, 
Маттю О.Ричардсон ах нарыг Ням гаргийн ангийн 
Ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөлөөс гүн талархан 

Сүмийн албан тушаалтнуудыг дэмжин 
батлах нь

ТЭрГҮҮН зөВлөлИЙН ХоёрДуГаар зөВлөХ
ерөНХИЙлөГЧ ДИЙТр ф.уГДорф ТаНИлцуулНа
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чөлөөлөхийг санал болгож байна.

Бид бас Ням гаргийн ангийн ерөнхий албаны бүх 
гишүүнийг чөлөөлөхийг санал болгож байна. 

Эдгээр	ах,	эгч	нарын	гайхалтай	үйлчлэл,	сүсэг	
бишрэлтэй	байдалд	бидэнтэй	хамт	талархал	
илэрхийлэхийг	хүсч	байгаа	хүмүүс	гараа	өргөнө	
үү.

Бид Далын Нэгдүгээр Чуулгын шинэ гишүүнээр 
Чи Хонг (Сэм) Вонг, Жорг Клэмингат нарыг мөн 
Далын Хоёрдугаар Чуулгын шинэ гишүүнээр 
Ларри С.Качэр, Хуго Э.Мартинэз нарыг дэмжин 
батлах санал оруулж байна.

Дэмжиж	байгаа	бүх	хүн	гараа	өргөнө	үү.

Татгалзаж	байвал	адил	тэмдэг	үзүүлж	болно.

Бид эдгээр ахыг Бүсийн далын шинэ гишүүдээр 
дэмжин батлах санал оруулж байна: Жулио 
Сизар Акоста, Блэйк Р.Алдэр, Алэйн С.Аллард, 
Таяичи Аоба, Карлос Ф.Аррэдондо, Владимир 
Н.Асташов, Жорж Т.Бэсэрра, Майкл Х.Боурнэ, 
Ромуло В.Кабрэра, Хосэ Клаудио Ф.Кампус, 
Николас Кастанэда, Волтэр Чатора, Фуук Чуин 
Зэно Чоу, Ж.Кэвин Энс, К.Марк Фрост, Маурисио 
Г.Гонзага, Леонард Д.Грийр, Хосэ Исагуйрэ, 
Майкл Р.Жэнсэн, Адолф Иоан Иоансон, Тай 
Гул Жунг, Висит Канахам, Сэрхий А.Ковалов, 
Сэржио Красносэлски, Милан Ф.Кунз, Браян 
Р.Ларсэн, Жэралдо Лима, В.Жийн-Пиэррэ Лоно, 
Тасара Макаси, Кумбулани Мдлэцэ, Дэйл Х.Манк, 
Эдуардо А.Норамбуйна, Юутака Онда, Рэймундо 
Пачэйко Ди Пино, Марко Антонио Рэйс, Стивин 
К.Рандалл, Р.Скотт Руния, Алексей В.Самаякин, 
Эдвин А.Сэкстон, Раул Х.Спиталэ, Карлос Уолтэр 
Трэвино, Хуан А.Урра. 

Дэмжиж	байгаа	бүх	хүн	гараа	өргөнө	үү.

Татгалзаж	байвал	адил	тэмдэг	үзүүлж	болно.

Бид Тэд Р.Каллистэр ахыг Ням гаргийн ангийн 
ерөнхий ерөнхийлөгчөөр, Жонн С.Таннэр ахыг 
нэгдүгээр зөвлөхөөр, Дэвин Г.Дуррант ахыг 
хоёрдугаар зөвлөхөөр тус тус дэмжүүлэн батлах 
санал оруулж байна. 

Дэмжиж	байгаа	бүх	хүн	гараа	өргөнө	үү.

Татгалзаж	байвал	адил	тэмдэг	үзүүлж	болно.

Таннэр, Дуррант ах хоёр одоогоор номлолын 
ерөнхийлөгчөөр үйлчилж байгаа тул өнөөдөр 
Чуулганы төв байранд байхгүй байгааг хэлье.

Тэр хоёр 2014 оны 7-р сард номлолын 
ерөнхийлөгчийн ажлаасаа чөлөөлөгдсөний дараа 
Ням гаргийн ангийн Ерөнхий ерөнхийлөгчийн 
зөвлөлийн ажлаа албан ёсоор эхлэх болно. 

Бусад ерөнхий эрх мэдэлтэн, Бүсийн дал, туслах 
бүлгийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөлүүдийг 
одоогийн дуудлагуудад нь дэмжин батлах санал 
оруулж байна. 

Дэмжиж	байгаа	бүх	хүн	гараа	өргөнө	үү.

Татгалзаж	байвал	адил	тэмдэг	үзүүлж	болно.

Ах, эгч нар аа, та нарын дэмжин баталсан санал, 
бидний төлөөх та бүхний залбиралд болон 
тасралтгүй итгэх итгэлд тань баярлалаа. 

Шинээр дуудагдсан Ерөнхий эрх мэдэлтнүүдийг 
суудалдаа ирж сууна уу хэмээн урьж байна. 
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Есүс	Христийн	Хожмын	Үеийн	Гэгээнтнүүдийн	
Сүмийн	Тэргүүн	Зөвлөлд

Хүндэт ах нар аа, Сургаал ба Гэрээний 120 дугаар 
хэсэг дэх илчлэлтийн дагуу Тэргүүн Зөвлөл, 
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулга болон Тэргүүлэх 
Бишопын Зөвлөлөөс бүрддэг Аравны нэгийн 
хуваарилалтын зөвлөл нь сүмийн хөрөнгийн 
зарцуулалтад зөвшөөрөл олгодог. Сүмийн нэгжүүд 
нь батлагдсан төсөв болон сүмийн бодлого, дүрэм 
журмын дагуу хөрөнгийг зарцуулдаг билээ. 

Сүмийн Аудитын алба нь мэргэшсэн 
ажилтнуудтай бөгөөд Сүмийн бусад бүх 
албанаас хараат бус байж, сүмийн сан хөмрөгийг 
хамгаалан, өргөл болон зарлагыг зохих ёсоор 
зарцуулсан эсэхийг хянаж, аудит явуулах үүрэг 
хариуцлагатай билээ.

Сүмийн аудитын албаны 2013 оны тайлан

СҮМИЙН ауДИТыН алБаНы заХИрал 
KЭВИН р.жЭрГЭНСЭН ТаНИлцуулНа

Хийж гүйцэтгэсэн аудитэд үндэслэн Сүмийн 
Аудитын алба 2013 онд хүлээн авсан бүх өргөл 
хандив, зарцуулсан зарлага болон сүмийн эд 
хөрөнгийг зохих тоо бүртгэл, батлагдсан төсөв, 
сүмийн бодлого, журмын дагуу нарийвчлан 
бүртгэж зохицуулсныг мэдэгдэж байна. Түүнчлэн 
Сүм гишүүдээ төсөв гарган түүндээ багтаан 
зарцуулж, өрөөс зайлсхийн, шаардлагатай үед 
хэрэглэх хуримтлалтай байхыг тэдэнд заадаг 
бөгөөд үүнийг хэрэгжүүлэх бодлогыг дагаж 
мөрддөг. 

Хүндэтгэсэн,
  Kэвин Жэргэнсэн
  Захирал 
  Cүмийн Аудитын алба
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Тэргүүн Зөвлөл 2013 оны 12-р сарын 31-ний 
байдлаар сүмийн өсөлт, байр суурьтай холбоотой 
дараах статистикийн тайланг сүмийн гишүүдэд 
танилцуулж байна. 

Сүмийн Нэгж 

Гадас     3,050

Номлол    405

Дүүрэг     571

Тойрог, салбар    29,253

Сүмийн гишүүнчлэл

Нийт гишүүн    15,082,028

2013 оны статистикийн тайлан 

ТЭрГҮҮН зөВлөлИЙН НарИЙН БИЧИГ 
БрҮк П.ХЭЙлС

Тайланд бүртгэгдсэн шинэ хүүхэд 115,486

Баптисм хүртсэн хөрвөгч  282,945

Номлогч

Бүрэн цагийн номлогч   83,035

Сүмийн Үйлчлэлийн Номлогч  24,032

ариун сүм

2013 онд онцгойлон адислагдсан ариун сүм 
(Тэгусигалпа Хондурас ариун сүм) 1

Жилийн эцэст үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэж 
бүртгэгдсэн ариун сүм   141
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Би	та	нараас	мөнхийн	хувь	тавиланд	хүргэх	
зам	дээрээ	итгэлээ	өдөр	бүр	хөгжүүлээсэй	хэмээн	
хичээнгүйлэн	гуйж	байна.	Итгэлээ	тунхагла.	
Итгэлээ	харуул!	

Хүндэт ах, эгч нар 
аа, бид та бүхэнд 
чин сэтгэлийн хайр, 
талархлаа илэрхийлж 
байна. Бид та 
бүхний дунд үйлчлэх 
боломжтой байдагтаа 
талархдаг. 

Саяхан нэгэн 
нислэгийн үеэр 
онгоцны нисгэгч: 
онгоц доошлох үед 
агаарын хуй салхитай 

мөргөлдөх учраас бүх зорчигч суудлын бүсээ 
бүсэлнэ үү гэж бидэнд анхааруулж билээ. 
Мэдээж, агаарын хуй салхи болсон. Энэ нь 
үнэхээр аюултай байв. Хажуу эгнээнд надаас 
хоёр эгнээний ард сууж байсан нэгэн эмэгтэй айж 
балмагдсан байлаа. Онгоц айдас хүрэм доошилж, 
доргин донслох бүрд нөгөөх эмэгтэй маш чанга 
хашгирч байв. Нөхөр нь түүнийг тайвшруулахыг 
хичээсэн ч нэмэр болсонгүй. Бид хуй салхины 
бүсийг дайрч өнгөрөөд аюулгүй газардах хүртэл 
тэр эмэгтэй хашгирсаар л байв. Түүнийг айж 
сандрахад би түүний төлөө санаа зовж байлаа. 
Итгэл айдсаас хамгаалдаг учраас би тэр эмэгтэйн 
итгэлийг хүчирхэгжүүлж чаддаг ч болоосой гэж 
дотроо бодож байсан билээ. 

Дараа нь зорчигчдыг онгоцноос буух үеэр нөгөөх 
эмэгтэйн нөхөр надтай хэдэн үг сольж, “Эхнэр 
маань их айж сандарсанд би харамсаж байна. 
‘Ахлагч Нэлсон энэ онгоцонд байгаа болохоор 
санаа зовох хэрэггүй’ гэж хэлэх нь л эхнэрээ 
тайвшруулж чадах цорын ганц арга байлаа” гэсэн 

юм. 

Онгоцонд хамт байсан минь тэр эмэгтэйд ямар 
нэгэн тайтгарал өгсөн байх гэж би бодохгүй 
байна. Гэхдээ бидний итгэл соригдох нь мөнх бус 
амьдралд тохиолдох зүйлсийн л нэг гэдгийг би 
хэлэхийг хүсэж байна. Заримдаа эдгээр сорилт 
нь үхэл, амьдралын зааг дээр бидэнд ирдэг. Айж 
сандарсан энэ эмэгтэйн хувьд хүчтэй доргин 
донсолсон онгоц нь итгэл соригдох үед итгэл нь 
хэр зэрэг хүчтэй байдгийг харуулсан юм. 

Бид уулыг нүүлгэх хүчтэй итгэлийн талаар 
ярихдаа итгэлийн тухай ерөнхийд нь биш харин 
Есүс Христэд итгэх итгэлийг онцлон ярьдаг билээ. 
Бид Есүс Христийн талаар суралцаж, шашныхаа 
дагуу амьдарсан үед Түүнд итгэх бидний итгэл 
хүчирхэгждэг. Их Эзэн итгэлээ хөгжүүлэхэд маань 
бидэнд туслахын тулд Есүс Христийн сургаалыг 
бий болгосон юм. Гэсэн хэдий ч, өнөөгийн 
хэлэнд шашин гэдэг үг хүмүүст өөр өөр утгатай 
ойлгогддог байж болно. 

Шашин гэдэг үг нь ямар нэг зүйлд “бөх уягдах” 
буюу Бурханд “буцааж уягдах”1 гэсэн утгатай. 
Бид итгэлээ харуулахын тулд өөрийгөө Бурханд 
буцааж бөх уясан уу? гэж өөрөөсөө асууж болох 
юм. Эсвэл үнэн хэрэгтээ бид өөр ямар нэгэн 
зүйлд уягдсан уу? Жишээ нь: Би даваа гаргийн 
өглөө өмнөх ням гарагт байр эзэлсэн мэргэжлийн 
тамирчдын тоглолтын талаар хоорондоо ярилцаж 
байхыг олонтоо сонсож байсан. Зарим үнэнч 
хөгжөөн дэмжигчдийн хувьд “шашин” нь тэднийг 
зөвхөн зарим төрлийн спортод л уядаг болов уу 
гэж би боддог. 

Бидний итгэл хаана уягдсаныг бид бүгд 
өөрсдөөсөө асууж болно. Энэ нь аль нэг багт 
уягдсан байна уу? Эсвэл аль нэг брэндэд үү? 
Аль эсвэл бидний итгэл алдар нэрэнд уягдсан 
байна уу? Бүр хамгийн шилдэг баг ч ялагдаж 

Итгэлээ харуул

ÀÐÂÀÍÕÎ¨Ð òªËªªËªÃ×ÈÉÍ ×óóËÃûÍ 
аХлаГЧ раССЭлл М.НЭлСоН
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болно. Мөн алдар нэр замхрах лугаа адил алга 
болж ч мэднэ. Түүнд итгэснээр итгэл тань үргэлж 
аюулгүй, найдвартай байж болох цорын ганц Хүн 
байдаг. Тэр бол Их Эзэн Есүс Христ юм. Иймээс 
та нар итгэлээ харуулах хэрэгтэй! 

Бурхан арван зарлигийнхаа эхэнд “Чи надаас өөр 
Бурхадтай байж болохгүй”2 хэмээн тунхагласан 
юм. Мөн Тэрээр “Санаа бодол болгондоо над 
уруу харагтун; бүү эргэлз, бүү ай”3 хэмээн 
хэлсэн билээ. Гэхдээ маш олон хүн амар амгалан 
амьдралыг эсвээс өөрийнхөө даган дуурайх 
үлгэр жишээ болох хэн нэгнийг зөвхөн мөнгөний 
хэмжүүрээр хардаг.

Анагаах ухааны профессорууд болон боловсролын 
байгууллагын ажилтан, улс төрийн зүтгэлтнүүд 
ихэнхдээ итгэлээрээ соригддог. Тэд зорилгодоо 
хүрэхийн тулд ямар шашин шүтдэгээ илчлэх 
хэрэгтэй юү эсвэл нуух хэрэгтэй юү? Тэд Бурханд 
буцаж уягддаг уу эсвэл хүнд уягддаг уу?

Нэлээд олон жилийн өмнө анагаахын факультетад 
хамт ажиллаж байсан ажилтнуудын нэг маань 
намайг мэргэжлийн мэдлэгээ шашны итгэл 
үнэмшлээсээ ялган салгаж чаддаггүй хэмээн 
зэмлэх үед надад ийм сорилт тулгарсан юм. Тэр 
мэргэжлийн мэдлэгээ шашны итгэл үнэмшилтэй 
хольж хутгахгүй байхыг надаас хүссэн. Би хэрхэн 
ингэж чадах билээ дээ? Үнэн бол үнэн! Үнэнийг 
хувааж болохгүй бөгөөд үүний аль нэг хэсгийг үл 
тоомсорлох боломжгүй юм. 

Үнэн нь шинжлэх ухааны лабораториос гаргаж 
авсан уу эсвэл илчлэлтээр дамжуулан Бурханаас 
хүлээн авсан уу гэдгээс үл хамааран Бурханаас 
ирдэг. Бүх үнэн бол Есүс Христийн сайн мэдээний 
нэг хэсэг юм.4 Хамт ажилладаг хүн маань итгэлээ 
нуухыг надаас хүссэн ч би түүний хүсэлтийг 
дагаагүй. Харин би итгэлээ харуулсан юм. 

Бүх мэргэжил үнэний чанд стандартуудыг 
шаарддаг. Эрдэмтэд үг хэлэх, хэвлэн нийтлэх эрх 
чөлөөгөө эрхэмлэдэг. Гэвч хэн нэгний мэдлэгийн 
нэг хэсгийг хүмүүний хууль, дүрмүүдээр “хүлээн 
зөвшөөрч болшгүй” хэмээн үзсэн үед бүрэн эрх 
чөлөө байх боломжгүй юм. 

Сүнслэг үнэнийг ялангуяа бурханлаг зарлигуудыг 

үл тоомсорлож болохгүй. Бурханлаг зарлигуудыг 
сахих нь адислалуудыг үргэлж авчирдаг бол 
бурханлаг зарлигуудыг зөрчих нь адислалуудыг 
үргэлж алдаж байдаг!5

Энэ дэлхий төгс биш хүмүүсээр дүүрэн учраас 
олон сорилт, бэрхшээл тохиолдож байна. 
Итгэлтэй, итгэлгүй байдал нь тэдний зорилго, 
хүсэл эрмэлзэлд маш их нөлөөлдөг. Олон хүн 
өөр зүйлсийг Бурханаас дээгүүрт тавьдаг. Зарим 
нь орчин үеийн амьдралд шашнаас хамааралтай 
байхад уриалж байна. Дэлхийн бүхий л үед 
байсны нэгэн адил шашны эрх чөлөөг шоолдог 
эсвэл зэмлэн буруутгадаг хүмүүс өнөөдөр ч 
байсаар байна. Зарим хүн дэлхий дээрх өвчин 
зовлонд шашныг буруутгах нь ч бий. Үнэндээ 
харгис хэрцгий зан үйлүүдийг шашны нэрээр 
үйлдэж байсан цаг үе байдаг. Гэвч Есүс Христийн 
жинхэнэ дагалдагч болохоор хичээж, Их Эзэний 
ариун шашны дагуу амьдрах нь амьдралын нэгэн 
арга зам бөгөөд тэнгэрлэг удирдамж авах өдөр 
тутмын үйлдэл юм. Та нар шашныхаа дагуу 
амьдарснаар итгэлээ хөгжүүлдэг. Ингэснээр та 
бүхэн итгэлээ харуулж байгаа нь тэр билээ. 

Их Эзэнийг хэрхэн олохоо хүүхдүүд нь сурах 
хэрэгтэй гэдгийг Тэрээр мэдэж байв. “Учир нь 
хаалга шулуун, мөн өргөмжлөл уруу хөтөлдөг зам 
нарийхан бөгөөд үүнийг олдог нь цөөхөн болой.”6 

Судрууд биднийг замаа олж, үүн дээр үлдэх 
хамгийн сайн арга замаар хангадаг. Мөн судрын 
мэдлэг нь үнэ цэнэтэй хамгаалалтаар хангадаг. 
Жишээ нь: Түүхийн туршид “төрөхийн халуун” 
мэтийн халдварууд олон гэм зэмгүй эх, үрсийн 
эндэх шалтгаан болсоор ирсэн билээ. 3000 гаруй 
жилийн өмнө бичигдсэн Хуучин Гэрээнд халдварт 
өвчтөнүүдтэй ажилладаг байсан тухай гардаг нь 
зөв зарчим байв!7 Хүмүүн нь мэдлэгийн төлөө 
эрэл хайгуул хийхдээ Их Эзэний үгэнд анхаарлаа 
хандуулаагүйн улмаас олон хүн амиа алдсан 
билээ! 

Хүндэт ах, эгч нар аа, “хэрэв бид үргэлж 
суралцсаар байгаа [атлаа] үнэний мэдлэгийг хэзээ 
ч олж авч чадахгүй бол бид амьдралдаа юуг алдаж 
байгаа хэрэг вэ?”8 Бид судруудаас агуу мэдлэгийг 
олж, итгэлийн залбирлаараа сүнслэг удирдамж 
хүлээн авч чадна. 
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Ингэснээр энэ нь бидэнд өдөр тутам шийдвэрүүд 
гаргахад тусална. Ялангуяа хүмүүний зохиосон 
хууль дүрмүүдийг мөрдөх үед ч гэсэн Бурханы 
хуулиуд үргэлж бидний жишиг байх ёстой. Бид 
маргаантай асуудлуудыг шийдвэрлэхдээ юуны 
түрүүнд Бурханы удирдамжийг эрэлхийлэх 
хэрэгтэй. 

“Бидэнд эрдэм болон тус байж болохын тулд ... 
бид бүх судрыг өөрсөдтэйгөө адилтгах”9 хэрэгтэй. 
Бид “энэ бол миний хувийн амьдрал” эсвэл бүр 
“би хамгийн сайнаараа байгаа нь л энэ” гэх мэтээр 
өөрсдийгөө зөвтгөхийг хичээснээр аюул ойртон 
ирдэг. Хэрэв хэн нэг нь өөрийнхөө амьдралыг ийм 
салангид зүйлүүдэд хуваахаар хичээх юм бол тэр 
өөрийнхөө хүрч чадах жинхэнэ шударга зарчимч 
байдалд хэзээ ч хүрч чадахгүй. 

Олны танил байх уруу таталт нь олон нийтийн 
санаа бодлыг Бурханы үгээс дээгүүр тавих 
явдлыг чухалчилж мэднэ. Улс төрийн компанит 
ажил болон зах зээлийн стратеги нь төлөвлөгөө 
боловсруулахын тулд олон нийтийн санал 
асуулгыг өргөн ашигладаг. Эдгээр санал асуулгын 
дүн нь мэдээллийн чанартай байдаг. Гэвч 
хүмүүс санал асуулгыг Бурханы зарлигуудад 
дуулгаваргүй байдгаа зөвтгөх шалтгаан болгон 
ашигладаг. Хэдийгээр “хүн бүр үүнийг хийж 
байгаа ч гэсэн” буруу зүйл хэзээ ч зөв болдоггүй. 
Муу үйл, алдаа дутагдал болон харанхуй нь олон 
нийтээр хүлээн зөвшөөрөгддөг байлаа ч эдгээр 
нь хэзээ ч үнэн болж чадахгүй. Судрын нэгэн 
сэрэмжлүүлэгт: “Мууг сайн, сайныг муу гэж 
нэрлэгчид; харанхуйг гэрэл, гэрлийг харанхуйгаар 
солигчид гаслантайяа”10 хэмээн тунхагладаг. 

Дэлхийн I дайны дараа далд утга санаатай нэгэн 
дуу олны танил болсон байлаа. Ёс суртахуунгүй 
явдлыг хөхиүлэн дэмжсэн энэ дуу 50 сая хүн бүгд 
буруу байх учиргүй хэмээн сурталдсан байв. Гэвч 
үнэндээ 50 сая хүн бүгдээрээ буруу байж болно 
шүү дээ. Ёс суртахуунгүй явдал нь биднийг бүхий 
л үйлдэл, хүслийн маань дагуу хэзээ нэгэн өдөр 
шүүх Бурханы мэлмийд ёс суртахуунгүй явдал 
хэвээр л байх болно.11 

Өнөөгийн дэлхийд газар авч байгаа айдас, 
итгэлгүй байдлыг эдүгээ хөшигний нөгөө 

талд амьдарч байгаа миний эрхэм хайрт охин 
Эмилигийн итгэл, эрэлхэг зоригтой харьцуулаад 
үз дээ. Зуурдын амь нь нэлэнхүйдээ хавдар 
тархсан түүний биеийг орхих үед охин минь бараг 
ярьж ч чадахгүй байв. Гэвч тэр инээмсэглэн “Аав 
аа, миний төлөө санаа зовох хэрэггүй шүү. Би 
сайн байх болно гэдгээ мэдэж байна!” гэж надад 
хэлсэн билээ. Бидэнд түүний итгэл хамгийн их 
хэрэгтэй байсан яг тэр мөчид миний охин итгэлээ 
тийнхүү тун зоригтой харуулсан юм. 

Таван хүүхэдтэй залуухан сайхан энэ эх Тэнгэрлэг 
Эцэгт, Түүний төлөвлөгөөнд болон гэр бүлийнхээ 
мөнхийн сайн сайхан байдалд итгэх итгэл дүүрэн 
байсан юм. Тэрээр Бурханд буцаад аюулгүй 
уягдсан билээ. Тэр Их Эзэнтэй болон нөхөртэйгөө 
хийсэн гэрээнүүддээ чин үнэнч байсан. Тэр 
хүүхдүүдээсээ удахгүй салан явах гэж байсан 
ч тэдэнд үлэмжийн амар амгаланг хайрлаж 
байлаа. Тэрээр Тэнгэрлэг Эцэгт болон Түүний 
Хүүд итгэдэг байсан учраас өөрийнхөө болон 
хүүхдүүдийнхээ ирээдүйд ч мөн адил итгэдэг 
байсан юм. 

1986 онд ерөнхийлөгч Томас С.Монсон 
“мэдээжийн хэрэг, бид айдастай нүүр тулгарч, 
шоглуулан, эсэргүүцэлтэй учрах болно. Бид 
олонхийн итгэдэг зүйлийн эсрэг зогсож, 
зарчмуудаа зоригтой хамгаалах ёстой. Бууж 
өгөлгүй, зоригтой байх нь Бурханд сайшаагддаг. 
... Бүх хүнд айдас байдаг ч айдастайгаа итгэлээр 
нүүр тулан тэмцдэг хүмүүс илүү зоригтой 
байдгийг санагтун”12 хэмээн хэлжээ. 

Ерөнхийлөгч Монсоны зөвлөгөө мөнхийн ач 
холбогдолтой юм. Тиймээс хүндэт ах, эгч нар аа: 
би та нараас мөнхийн хувь тавиланд хүргэх зам 
дээрээ итгэлээ өдөр бүр хөгжүүлээсэй хэмээн 
хичээнгүйлэн гуйж байна. Итгэлээ тунхагла. 
Итгэлээ харуул!13

Та нар буцаад Бурханд аюулгүй уягдаж, зүрх 
сэтгэлд тань Түүний мөнхийн үнэн үүрд мөнхөд 
сийлэгдээсэй хэмээн би залбирч байна. Мөн би та 
нарыг амьдралынхаа туршид итгэлээ харуулаасай 
хэмээн залбирч байна. Есүс Христийн нэрээр, 
амен. 
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ÝØËÝË¯¯Ä

1.  Шинэ хүүхэд төрөхөд хүйг нь давхарлан боож, хоёр 
холбоог дундуур нь тасалдаг. Холбоо нь уяа эсвээс 
аюулгүй уяа юм. Шашин гэдэг үг нь латин гаралтай 
үг бөгөөд re, гэдэг нь “дахин” эсвэл “буцаагаад” гэсэн 
утгатай харин ligare гэдэг үг мөн адил “уях” эсвэл 
“боох” гэсэн утгатай юм. Ийнхүү бид шашин нь 
“итгэгчдийг Бурхантай уядаг” хэмээн ойлгодог билээ.

2.  Египетээс гарсан нь 20:3. Үүнээс гадна Их Эзэн 
“Гэмшиж, өөрсдийн шүтээнүүдээс эргэж ... өөрсдийн 
хамаг жигшүүрт зүйлсээс нүүрээ буруул” (Езекиел 
14:6) хэмээн хэлжээ.

3.  Сургаал ба Гэрээ 6:36
4.  Спэнсэр В.Кимбалл, The Teachings of Spencer W. Kim-

ball, хянан тохиолдуулсан Эдвард Л.Кимбалл, (1982), 
391-ийг үзнэ үү.

5.  Мозая 2:41; Сургаал ба Гэрээ 58:30–33; 82:10 -ыг үзнэ 
үү. “Бурхан нүүр тал хардаггүй” (Үйлс 10:34) учраас 
хүн бүрийн хувьд энэ зарчим үнэн юм. Мөн Моронай 
8:12-ыг үзнэ үү.

6.  Сургаал ба Гэрээ 132:22
7.  Левит 15:13-ыг үзнэ үү.
8.  2 Тимот 3:7
9.  1 Нифай 19:23

10.  Исаиа 5:20
11.  “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” (2 Нифай 9:41) хэмээн судрууд 
заадаг билээ.

12.  Томас С.Монсон, “Courage Counts,” Ensign, 1986 оны 
11-р сар, 41. Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон өөр нэгэн 
үйл явдлаар энэхүү урам хайрласан зөвлөмжийг өгсөн 
юм: “Агуу амьдрахын тулд бид зовлон бэрхшээлийг 
зоригтой, урам хугаралтыг баяр хөөртэй, ялалтыг 
даруухнаар даван туулах чадавхаа хөгжүүлэх ёстой. 
... Бид бол Бурханы дүр төрхөөр бүтээгдсэн амьд 
Бурханы охид, хөвгүүд. ... Бид хүч чадлын гүн 
гүнзгий шинэ мэдрэмжгүйгээр, Бурханы зарлигуудын 
дагуу амьдрах хүч чадалгүйгээр, Сатаны уруу 
таталтуудыг эсэргүүцэх хүчгүйгээр энэхүү итгэлийг 
хүлээн авч чадахгүй юм.” (“Yellow Canaries with Gray 
on Their Wings,” Ensign, 1973 оны 7-р сар, 43)

13.  “Бүх бурханлиг бусаас өөрсдөө татгалзагтун” 
(Моронай 10:32). Бурханаас илүү хүмүүнээс бүү ай 
(Сургаал ба Гэрээ 3:7; 59:5-ыг үзнэ үү).
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Энэ	дэлхий	дээр	оршиж	байсан	хамгийн	агуу	
үлгэр	жишээ	бол	бидний	Аврагч	Есүс	Христ	юм.	
...	Тэрээр	биднийг	Өөрийнхөө	төгс	үлгэр	жишээг	
дагахад	урьдаг	билээ.

Би сайн мэдээг 
хуваалцах үүрэг 
хариуцлагынхаа 
талаар тунгаан бодох 
үедээ, миний сүнслэг 
байдлын өсөлтөд 
дэмжлэг үзүүлж, 
бурханлаг удирдамж 
хүлээн авахад нөлөөлж 
тусалсан хайртай 
хүмүүсийнхээ сайхан 
сэтгэлийн үлгэр 
жишээний талаар 
эргэцүүлэн боддог. 

Тэнгэр дэх Эцэг минь зөв чиглэлд хийх миний 
сонголтуудыг удирдан чиглүүлэхэд нөлөөлж 
туслах, анхаарал халамж тавих хүмүүсээр 
амьдралын минь чухал үеүдэд намайг адисалсан 
билээ. Тэд Аврагчийн “Учир нь би нарт юу 
хийснийг та нар бас хийх хэрэгтэй гэж Би ийм 
жишээ үзүүлсэн юм”1 гэсэн зөвлөгөөг дагасан юм. 

Намайг бага байхад аав минь сүмийн гишүүн 
биш харин ээж идэвх султай болсон байлаа. Бид 
Нэгдсэн Улсын нийслэл Вашингтон хотод, харин 
ээжийн эцэг эх хоёр Вашингтон мужаас 4000 км-
ийн зайтай амьдарч байв. Миний найман насны 
төрсөн өдрөөс хэдхэн сарын дараа миний нагац 
эмээ Виттл бидэнтэй уулзахаар ирлээ. Эмээ маань 
ах бид хоёрыг баптисм хүртээгүй байсанд санаа 
нь зовниж байв. Эмээ энэ асуудлын талаар аав, 
ээж хоёртой юу ярьсныг би мэдээгүй ч, нэг өглөө 
тэрээр ах бид хоёрыг цэцэрлэгт хүрээлэн рүү 
дагуулж очин, сүмийн цуглаанд тогтмол оролцох 
болон баптисм хүртэх нь хэчнээн чухал болох 
талаар бодол санаагаа бидэнтэй хуваалцсаныг 

би сайн санадаг. Би эмээгийнхээ хэлсэн зүйлийг 
тодорхой санадаггүй ч, түүний үгс зүрх сэтгэлд 
минь гүнзгий нөлөөлсөн учир, ах бид хоёр 
удалгүй баптисм хүртсэн юм. 

Эмээ бидэнд туслахаа цаашид үргэлжлүүлсээр 
байсан юм. Ах бид хоёр сүмд үг хэлэх даалгавар 
авах бүрдээ эмээтэйгээ утсаар ярьж зөвлөгөө 
авдаг байснаа би санадаг. Гараар бичсэн хэлэх 
үг хэдхэн өдрийн дотор шуудангаар ирдэг байв. 
Хэсэг хугацааны дараа эмээ бидэнд зөвхөн 
ерөнхий тоймыг л ирүүлдэг болсон нь хэлэх үгээ 
бэлтгэхэд бидний талаас илүү их хүч чармайлт 
шаардах болов. 

Эмээ сүмийн цуглаануудад биднийг машинаараа 
хүргэж өгөх нь хэчнээн чухал болохыг ойлгоход 
нь аавд туслахын тулд тодорхой хэмжээгээр 
хүндэтгэлтэй хандан, зоригтой байсан юм. Эмээ 
бидний амьдралд сургаал хэрэгтэйг мэдрэх 
тохиромжтой арга бүрээр бидэнд тусалдаг байлаа.

Хамгийн чухал нь, эмээ маань биднийг болоод 
сайн мэдээг хайрладаг байсныг бид мэддэг 
байсан. Эмээ маань бидэнд гайхалтай үлгэр 
жишээ үзүүлдэг байсан юм! Намайг бүр 
балчирхан байхад минь надтай хуваалцдаг байсан 
эмээгийнхээ гэрчлэлд би үнэхээр их талархалтай 
байдаг билээ. Эмээгийн минь нөлөө мөнхийн 
сайн сайхны төлөө миний амьдралын замналыг 
өөрчилсөн юм. 

Хожим нь би их сургууль төгсөх үеэрээ Жийнэн 
Воткинс гэгч царайлаг сайхан залуу бүсгүйд 
хайр сэтгэлтэй боллоо. Түүнийг ч бас надад хайр 
сэтгэлтэй гэж би боддог байв. Бид хоёр нэг орой 
ирээдүйн талаараа ярилцаж байх үед тэрээр “би 
буцаж ирсэн итгэлтэй номлогчтой ариун сүмд 
гэрлэх болно” хэмээн буурьтай хэлсэн нь миний 
амьдралыг эгнэгт өөрчилсөн юм. 

“Би та нарт жишээ үзүүлсэн юм”

арВаНХоёр ТөлөөлөГЧИЙН ЧуулГыН
аХлаГЧ рИЧарД Г.СкоТТ
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Би түүнийг ингэж хэлэхээс өмнө номлолд 
үйлчлэх талаар бодож байгаагүй юм. Тэр шөнө 
номлолд үйлчлэх талаарх миний бодол эрс 
өөрчлөгдсөн юм. Би гэртээ хариад өөр юуны ч 
тухай бодож чадахгүй, шөнөжингөө нойр хулжин 
сэрүүн байлаа. Маргааш нь би хичээлдээ ч 
анхаарлаа төвлөрүүлж чадсангүй. Би олон удаа 
залбирсныхаа дараа бишоптой уулзаж, номлолын 
өргөдлөө бөглөж явуулахаар шийдэв. 

Жийнэн зөвхөн өөрийнх нь хүслийг биелүүлэхийн 
төлөө номлолд үйлчлэхийг надаас хэзээ ч 
хүсээгүй юм. Тэр надад хайр сэтгэлтэй байсан 
учраас итгэл үнэмшлээ надтай хуваалцдаг байсан 
бөгөөд надад амьдралынхаа замыг сонгох боломж 
олгосон юм. Бид хоёр хоёулаа номлолд үйлчилж, 
дараа нь ариун сүмд лацдан холбогдсон билээ. 
Жийнэн шашныхаа итгэл үнэмшлийн дагуу 
амьдрах зоригтой бөгөөд шийдвэр төгс байсан 
нь бидний хамтын амьдрал дахь хамгийн чухал 
хүчин зүйлсийн нэг юм. Их Эзэнд үйлчлэх 
зарчмыг эн тэргүүнд анхаарах зүйлээ болгох 
ёстой гэсэн түүний хүчирхэг итгэлгүйгээр бид 
аз жаргалыг олохгүй байх байсан гэдэгт би 
итгэлтэй байна. Тэр бол зөв шударга байдлын 
гайхамшигтай үлгэр жишээ юм! 

Виттл эмээ, Жийнэн хоёр намайг хайрладаг 
байсан учраас сайн мэдээний ёслолууд болон 
Тэнгэр дэх Эцэгтээ үйлчлэх нь миний амьдралыг 
адислах болно гэсэн итгэл үнэмшлийнхээ тухай 
надтай хувааалцдаг байсан юм. Тэдний хэн нь 
ч намайг баптисм хүртэхийг эсвэл номлолд 
үйлчлэхийг албадаагүй эсвэл намайг ямар хүн 
болох талаар надад ямар нэг тааруухан мэдрэмж 
төрүүлээгүй. Тэд Тэнгэр дэх Эцэг болон намайг 
ердөө л хайрлаж байсан. Тэд миний амьдралдаа 
хийж чадахаас илүү их зүйлийг Тэнгэр дэх Эцэг 
миний төлөө хийж чадна гэдгийг мэддэг байлаа. 
Тэд агуу аз жаргалын замыг олоход надад тус 
бүрдээ хайраар зоригтой тусалсан юм. 

Бид бүгд хэрхэн ийм чухал ач холбогдолтой 
нөлөөний үлгэр жишээ болж чадах вэ? Бид 
зөв шударгаар туслахыг хүсдэг хүмүүсээ чин 
сэтгэлээсээ хайрлахад итгэлтэй байх ёстой, тэгвэл 
тэд Бурханы хайранд итгэх итгэлээ хөгжүүлж 
чадна. Дэлхийн маш олон хүний хувьд сайн 
мэдээг хүлээж авах эхний алхам нь өөрсдийг нь 

төгс хайрладаг Тэнгэр дэх Эцэгт итгэх итгэлээ 
хөгжүүлэх явдал юм. Тэднийг мөн ийм байдлаар 
хайрладаг гэр бүлийн гишүүд, найз нөхөд тэдэнд 
байгаа үед л энэхүү итгэлийг хөгжүүлэх нь илүү 
амар хялбар юм. 

Та тэднийг хайрладаг гэдэгт итгэхэд нь тусалснаар 
Бурханы хайранд итгэх итгэлээ хөгжүүлэхэд нь 
тэдэнд тусалж чадна. Тэгээд та өөрийн хайр, 
ухаалаг буурьтай харьцаагаар дамжуулан, сурч 
мэдсэн зүйл, хуримтлуулсан туршлага, тулгарч 
байгаа сорилт бэрхшээлүүдийн шийдлийг 
олоход баримталдаг зарчмуудынхаа талаар 
тэдэнтэй хуваалцах юм бол тэдний амьдрал 
адислагдах болно. Тэдний сайн сайхан байдлыг 
чин сэтгэлээсээ сонирхдогоо харуул, тэгээд Есүс 
Христийн сайн мэдээний тухай гэрчлэлээ хуваалц.

Та сайн мэдээний зарчмууд болон сургаал 
дээр үндэслэсэн арга замуудаар тусалж чадна. 
Хайртай хүмүүсээ Их Эзэн тэднийг юу хийгээсэй 
хэмээн хүсч байгааг ойлгохыг эрэлхийлэхэд нь 
урамшуулан дэмж. Үүнийг хийх нэг арга нь 
хариултыг нь өөрсдөө хэдэн цаг, хэдэн өдөр, хэдэн 
сар, эсвэл түүнээс ч илүү хугацаагаар тунгаан 
бодож, эрж хайх замаар олох асуултуудыг тэднээс 
асуух явдал мөн. Та тэдэнд хэрхэн залбирах болон 
залбирлынхаа хариуг хэрхэн танихад нь туслах 
хэрэгтэй байж болно. Мөн тэдэнд залбирлынхаа 
хариуг таних болон хариу авахад чухал эх 
сурвалж нь судрууд мөн гэдгийг мэдэхэд нь тусал. 
Та ийм арга замаар тэдэнд ирээдүйн боломж 
болон бэрхшээлүүдэд бэлтгэхэд нь туслах болно. 

Бурханы зорилго бол “үхэшгүй байдал хийгээд 
мөнх амьдралыг хүмүүнд тохиолгон авчрах”2 
явдал мөн. Энэ бол бидний хийдэг бүх зүйлд 
түлхэц үзүүлдэг тулгуур зарчим юм. Бид заримдаа 
гайхан биширмээр байхыг боддог эсвэл Бурханы 
зорилгуудыг мартахад хүргэх дэлхийн үүрэг 
хариуцлагуудад санаа бодлоо хэт төвлөрүүлдэг. Та 
сайн мэдээний үндсэн зарчмууд дээр амьдралаа 
байнга төвлөрүүлснээр, юу хийх ёстойгоо ойлгож, 
Их Эзэнд илүү их үр жимсийг харин өөртөө илүү 
их аз жаргалыг авчрах болно. 

Та сайн мэдээний ёслолуудын мөнхийн 
ач холбогдлыг ойлгодог учраас авралын 
төлөвлөгөөний үндсэн зарчмууд дээр амьдралаа 
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төвлөрүүлснээр мэддэг зүйлээ бусадтай 
хуваалцахад анхаарлаа илүү сайн хандуулах 
болно. Та сүнслэг байдлаараа хүчтэй байхыг 
хүсдэг найз нартаа нөлөөлөх замаар мэддэг зүйлээ 
тэдэнтэй хуваалцах болно. Та хайртай хүмүүстээ 
Есүс Христийн нэрийг өөр дээрээ авч, Түүний бүх 
зарлигуудад дуулгавартай байхаар амлалт авах 
хүслийг нь урамшуулан дэмжихэд тэдэнд туслах 
болно.

Хувь хүмүүсийн хөрвөлт бол авралын ажлын 
зөвхөн нэг хэсэг гэдгийг санагтун. Гэр бүлүүдийг 
хүчирхэгжүүлэхийг үргэлж эрэлхийл. Гэр бүлүүд 
ариун сүмд лацдан холбогдохын ач холбогдлыг 
мөнхийн үзэл бодлоор заа. Зарим гэр бүлийн 
хувьд лацдан холболт нь миний эцэг, эхийн 
нөхцөл байдалтай адил хэдэн жилийг шаардаж 
болно. Намайг баптисм хүртсэнээс хэдэн жилийн 
дараа аав маань баптисм хүртэж, үүний дараа 
манай гэр бүл ариун сүмд лацдан холбогдсон 
билээ. Аав маань ариун сүмд лацдан холбогчоор 
үйлчилж, ээж минь ч хамт үйлчилсэн юм. Танд 
ариун сүмийн лацдан холбох ёслолуудыг хийлгэх 
хүсэл байх үед та Бурханы хаант улсыг газар 
дэлхий дээр байгуулахад туслах болно. 

Туслахыг хүсдэг хүмүүсээ хайрлах нь тэдэнд 
нөлөөлөх хүчирхэг үндэс суурь гэдгийг санагтун. 
Хэрэв би Виттл эмээ, эхнэр Жийнэн хоёр маань 
надад хайртайг, тэд миний амьдралд хамгийн 
агуу адислалууд ирээсэй хэмээн хүсдэгийг эхлээд 
мэдээгүй байсан бол надад үзүүлсэн тэдний нөлөө 
шалихгүй байх байсан биз ээ.

Хүмүүсийг хайрлахаас гадна тэдэнд итгэдэг 
бай. Зарим тохиолдолд тэдэнд итгэх нь хэцүү 
байж болно гэвч тэдэнд итгэж болох өөр арга 
замуудыг эрж хай. Тэнгэр дэх Эцэгийн хүүхдүүд 
өөрсдөд нь хүмүүс итгэж байгааг мэдэрсэн үедээ 
гайхамшигтай зүйлсийг хийж чадна. Бурханы 
хүүхэд бүр мөнх бус амьдралд Аврагчийн 
төлөвлөгөөг сонгосон юм. Хэрэв тэдэнд энэхүү 
төлөвлөгөөг дахин сонгох боломж байгаа бол 
тэдэнд итгэ. 

Хайртай хүмүүстээ мөнх амьдралын замаар 
урагш тэмүүлэхэд нь туслах зарчмуудыг тэдэнтэй 
хуваалц. Бидний хүн нэг бүр шат шатаар өсч 
хөгжих болно гэдгийг санагтун. Та сайн мэдээг 

ойлгохдоо ч мөн энэхүү загварыг дагасан шүү дээ. 
Сайн мэдээг энгийн арга замуудаар хуваалцахаа 
үргэлжлүүл.

Есүс Христийн Цагаатгалын талаарх таны 
хувийн гэрчлэл бол хүчтэй зэмсэг юм. Бусад эх 
сурвалжуудад залбирал, Мормоны Ном болон 
бусад судрууд, санваарын ёслолуудын талаарх 
таны үүрэг орно. Энэ бүхэн нь таны хувьд 
найдвар тавих нэн чухал зүйл болох Сүнснээс 
удирдамж хүлээн авахад тань туслах болно. 

Христтэй адил үр ашигтай байж, үйлдэхийн 
тулд3 Есүс Христийн Цагаатгал нь бид гэр 
бүлээрээ үүрд мөнх хамт амьдрахын тулд Тэнгэр 
дэх Эцэгтэйгээ илүү адилхан болох боломжийг 
бидэнд олгосон билээ гэсэн сайн мэдээний энэхүү 
үндсэн зарчим дээр анхаарлаа төвлөрүүл.

Бидний ажилд Есүс Христийн Цагаатгалаас илүү 
чухал сургаал гэж үгүй. Аврагч болон Түүний 
цагаатгагч золиослолын хүчийг боломж олдох 
бүрд гэрчилж байгтун. Түүний тухай болон 
Тэрээр яагаад хүн бүрийн амьдралд төгс загвар 
болдог тухай заадаг судруудыг ашигла.4 Та шаргуу 
судлах хэрэгтэй. Их Эзэний сургаал болон заасан 
зүйлүүдээс суралцахад тань саад болж мэдэх 
аар саар зүйлсээр өөрийгөө толгой өндийлгөх 
завгүй болтол бүү дар. Хэрэв танд сургаалын 
бат бөх үндэс суурь байдаг бол, амин чухал 
үнэнүүд хэрэгтэй байгаа бусад хүмүүстэй эдгээр 
үнэнүүдийг хуваалцахад та хүчирхэг эх сурвалж 
байх болно.

Бид бусдад үйлчилж, тэдэнд сайн нөлөө 
үзүүлснээр Тэнгэр дэх Эцэгтээ хамгийн сайн 
үйлчилдэг.5 Энэ дэлхий дээр оршиж байсан 
хамгийн агуу үлгэр жишээ бол бидний Аврагч 
Есүс Христ юм. Түүний мөнх бус тохинуулал 
бусдад зааж, үйлчилж, хайрлаж байсан. Түүний 
хамтрагчид байх нь зохисгүй гэгдсэн хүмүүстэй 
Тэрээр хамт суудаг байлаа. Тэрээр тэдний хүн 
нэг бүрийг хайрладаг байсан юм. Тэр тэдний 
хэрэгцээг танин мэдэж, тэдэнд Өөрийн сайн 
мэдээг заасан юм. Тэр биднийг Өөрийн төгс үлгэр 
жишээг дагахад урьдаг билээ. 

Түүний сайн мэдээ бол энэ амьдралд амар 
амгалан, баяр баяслыг олох арга зам мөн гэдгийг 
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би мэднэ. Бид сайн мэдээний гайхамшигт гэрлийг 
бүрэн хүлээн аваагүй хүмүүстэй үнэний мэдлэг, 
итгэл, хайраа хуваалцсанаар Түүний хийсний 
адилаар хийх ёстойгоо санадаг байх болтугай. 
Есүс Христийн нэрээр, амен. 

ЭшлЭлҮҮД 

1.  Иохан 13:15.
2.  Мосе 1:39.
3.  Иохан 13:15-ыг үзнэ үү.
4.  Жишээ нь, Лук 22:39–46; Иохан 8:3–11; Филлиппой 

4:13; Иаков 5:15–16; 1 Иохан 1:7; 2 Нифай 1:15; 2; 
25:17–30; 31; Иаков 4; Алма 7; 42; 3 Нифай 11–30; 
Моронай 10:32–33; Сургаал ба Гэрээ 18:10–16; 
19:13–19; 29:3; 88:1–13; 138:2–4; Мосе 5:6–12.

5.  Матай 22:35-40; Мозая 2:17-г үзнэ үү.
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Дуулгавартай	байхын	тулд	сонгох	эрхээ	
ашиглах	гэдэг	нь	“гарах	үр	дагаврыг	нь	бодож	
[тооцож]	зөв	зүйлийг	хий”	гэсэн	утгатай	юм.

Ах, эгч нар аа, 
Аврагчийн амьдралаас 
авдаг сургамжууд 
дотроос хамгийн яруу 
тод бөгөөд хүчтэй нь 
дуулгавартай байдлын 
үлгэр жишээ юм.

аврагчийн үлгэр жишээ

Мөнх бус байдлын 
өмнө Тэнгэрт болсон 
Зөвлөгөөн дээр 
Люсифер Тэнгэрлэг 

Эцэгийн төлөвлөгөөг эсэргүүцэн бослого гаргасан 
билээ. Люсиферийг дагасан сүнснүүд мөнхийн 
өсөлт хөгжлөө алдсан юм. Иймээс хэнийг дагахаа 
болгоомжтой сонгоорой!

Тэгэхэд Есүс дуулгавартай байх амлалтаа 
илэрхийлж, “Аав аа, таны таалал хэрэгжих болно, 
мөн алдар суу үүрд таных байх болно”1 хэмээн 
хэлсэн билээ. Тохинууллынхаа үед “Тэрээр уруу 
таталтуудад орсон хэдий ч [тэдгээрт] анхаарал 
тавьсан нь үгүй.”2 Чухамдаа “Тэр … зовсон 
зүйлээсээ дуулгавартай байдалд суралцсан”3 юм. 

Аврагч дуулгавартай байсан учраас бидний 
нүглийг цагаатган, бидний амилуулалтыг 
боломжтой болгосон бөгөөд бид мөнх бус 
амьдралд дуулгавартай байхад суралцах 
үед биднийг алдаа дутагдал гаргана гэдгийг 
мэдэж байсан Тэнгэрлэг Эцэгтээ буцаж 
очих замыг бидэнд бэлтгэсэн юм. Бид 
дуулгавартай байснаараа Түүний золиослолыг 

хүлээн зөвшөөрдөг, учир нь “Есүс Христийн 
Цагаатгалаар дамжин хуулиуд, ёслолуудад мөн 
сайн мэдэээнд өгөгдсөн зарлигуудад дуулгавартай 
байснаар бүх хүн төрөлхтөн аврагдана гэдэгт бид 
итгэдэг.”4

Есүс: “Хэрэв та нар Намайг хайрладаг бол, 
Миний тушаалуудыг сахь”5 мөн “Ирээд Намайг 
дага”6 хэмээн бидэнд ойлгоход хялбар үгсээр 
дуулгавартай байхыг заасан билээ.

Бид баптисм хүртэхдээ “Христийн нэрийг 
[өөрсөд] дээрээ хүлээн авч” мөн “амьдралынхаа 
төгсгөлийг хүртэл дуулгавартай байхаар 
Бурхантай гэрээнд”7 ордог. Ням гараг бүр бид 
ариун ёслолоос хүртэж, зарлигуудыг сахих 
хүсэлтэй байгаагаа гэрчилснээр баптисмын энэхүү 
гэрээгээ шинэчилдэг. Бид Тэнгэрлэг Эцэгийн 
хүсэлтэй үл нийцэх бодол санаа, мэдрэмж эсвэл 
үйлдлүүдийнхээ төлөө өршөөл хүсдэг. Мөн бид 
дуулгаваргүй байдлаа орхиж, дахин дуулгавартай 
байж хэлсэн наманчилснаар, бид Түүнд хайраа 
харуулдаг.

Дуулгавартай байдлын хэлбэрүүд 

Сайн мэдээний дагуу амьдарснаар дуулгавартай 
байдлын талаарх бидний ойлголт өсөн нэмэгддэг. 
Бид зарим тохиолдолд миний хэлж заншсанаар 
“хүмүүний мэргэн ухаанд дуулгавартай байх” 
буюу бид өөрсдийн мэргэн ухаан, хүсэл бодол 
эсвэл алдар нэрийг илүүд үзэн, Бурханы 
хуулиудыг дуулгаваргүй байн үгүйсгэх алхам 
хийхээр уруу татагдаж мэднэ. Маш олон хүний 
амьдралд энэ нь газар аван даамжирсан учраас 
бидний соёл, хуулиудад Бурханы жишгүүдийн 
эзлэх хувь буурдаг.

Гишүүд Бурханыг хайрлаж, дээдлэн хүндэлдэг гэж 

“Хэрэв та нар Намайг хайрладаг бол, 
Миний тушаалуудыг сахь”

арВаНХоёр ТөлөөлөГЧИЙН ЧуулГыН
аХлаГЧ роБЭрТ Д. ХЭЙлС
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мэдэгддэг атлаа “өөрийн дуулгавартай сахихыг 
хүсдэг зарлигуудыг онцгойлон үзэж,” Түүний 
зарлигуудаас болон заасан зүйлсээс мөн Түүний 
бошиглогчдын зөвлөгөө, заасан зүйлсээс чухам  
алийг нь бүрэн дагахаа заримдаа өөрсдөө шилж 
сонгодог.

Хүүхдүүд эцэг эхийнхээ гаргаж өгсөн зөвлөгөө 
болон дүрмүүдийг үргэлж ойлгодоггүйтэй 
адил зарим хүн аль нэг зарлигийг яагаад өгсөн 
шалтгааныг ойлгодоггүйн улмаас зарим зарлигийг 
сонгож, тэдгээрт дуулгавартай байдаг. Гэвч бид 
бошиглогчдыг дагадаг шалтгаанаа үргэлж мэддэг, 
учир нь энэ бол Есүс Христийн сүм бөгөөд Аврагч 
бүх эрин үед бошиглогчдоо удирддаг билээ.

Дуулгавартай байдлын талаарх бидний ойлголт 
гүнзгийрэхийн хэрээр бид сонгох эрхийн амин 
чухал үүргийг ойлгодог. Есүс Гетсеманий 
цэцэрлэгт байхдаа Тэнгэр дэх Эцэгтээ хандан 
гурвантаа залбирч, “Эцэг минь, хэрэв боломжтой 
бол Надаас энэ аягыг өнгөрүүлээч. Гэвч Миний 
хүслээр биш, харин Таны хүслээр болог”8 
хэмээн хэлжээ. Бурхан Аврагчийн сонгох 
эрхийг үгүйсгээгүй боловч Хайрт Хүүгээ 
хүчирхэгжүүлэхийн тулд нигүүлсэнгүй сэтгэлээр 
тэнгэр элчийг илгээсэн билээ. 

Аврагч Голгота хэмээх газар бас өөр нэгэн 
сорилттой тулгарсан юм. Тэрээр Өөрийг нь 
загалмайнаас буулгах тэнгэр элчүүдийг дуудаж 
болох байсан ч эцсээ хүртэл дуулгавартай 
тэвчиж, зовлон шаналал, бүр үхэл шаардагдсан ч, 
цагаатгагч золиослолоо гүйцэлдүүлэхээр Өөрийн 
сонголтыг хийсэн юм.

Сүнслэг байдлын хувьд дээд түвшинд хүрсэн 
дуулгавартай байдал бол “Аврагчийн харуулсан 
дуулгавартай байдал” юм. Энэ нь Тэнгэрлэг Эцэг 
болон Түүний Хүүг хайрлах жинхэнэ хайраар 
өдөөгддөг. Бид Аврагчтай адил дуулгавартай 
дагах хүсэлтэй байсан үедээ “Миний Хайрт Хүү, 
миний ихэд таалсан түүнийг, … болгоогтун”9 
гэсэн Тэнгэрлэг Эцэгийнхээ үгсийг зүрх сэтгэлдээ 
нандигнан боддог билээ. Мөн бид Тэнгэрлэг 
Эцэгийнхээ оршихуйд орохдоо “Сайн байна, 
итгэмжит сайн боол минь! … Эзнийхээ баяр 
баясгаланд ор”10 гэсэн Түүний үгсийг сонсохыг 
хүсэн хүлээдэг.

Дуулгавартай байхын тулд сонгох эрхээ ашиглах 
гэдэг нь “гарах үр дагаврыг нь бодож [тооцож] зөв 
зүйлийг хий”11 гэсэн утгатай юм. Энэ нь өөрийгөө 
захирах чадварыг шаарддаг бөгөөд бидэнд болон 
бидний үлгэр жишээгээр дамжуулан эргэн тойрон 
дахь хүмүүст итгэлтэй байдал, мөнхийн аз жаргал 
хийгээд сэтгэл ханамжийг авчирдаг. Мөн энэ нь 
санваарын удирдагчдыг дэмжиж, тэдний заасан 
зүйлс болон зөвлөгөөг дагах хувь хүний тууштай 
шийдвэр төгс байдлыг үргэлж өөртөө багтаадаг.

Үр дагаврууд

Бид дуулгавартай дагах эсэхээ сонгохдоо 
сонголтуудынхаа үр дагаврыг санах нь үргэлж 
тустай байдаг. Люсифер болон түүнийг дагагчид 
Тэнгэрлэг Эцэгийн төлөвлөгөөг эсэргүүцэх 
сонголтынхоо үр дагавруудыг ойлгосон болов уу? 
Хэрэв тийм бол тэд яагаад тийм харалган сонголт 
хийсэн юм бол? Бид үүнтэй төстэй асуултыг 
өөрөөсөө асууж болох юм: бид нүглийн мөнхийн 
үр дагавруудыг мэддэг атлаа бидний зарим нь 
яагаад дуулгаваргүй байхыг сонгодог юм бол? 
Судрууд үүний хариултыг өгдөг: Каины болон 
Адам, Ева хоёрын зарим хүүхэд дуулгаваргүй 
байхыг сонгосон шалтгаан бол “тэд Сатаныг 
Бурханаас илүү хайрласан”12 явдал юм.

Аврагчийг хайрлах бидний хайр бол Аврагчийн 
харуулсан дуулгавартай байдлыг олж авах 
түлхүүр нь юм. Бид өнөөгийн дэлхийд 
дуулгавартай байхаар хичээн чармайх үедээ 
Тэнгэрлэг Эцэгийн бүх хүүхдийг хайрлаж, 
хүндэлдэг гэдгээ тунхагладаг. Гэсэн хэдий ч 
бусдыг гэсэн энэхүү хайр нь бидний сайн сайхны 
төлөө өгөгдсөн Бурханы зарлигуудыг өөрчлөх 
боломжгүй юм! Жишээлбэл, “Чи … хүн алах 
ёсгүй, тэрчлэн энэ мэт ямар ч зүйлийг үйлдэх 
ёсгүй”13 гэсэн зарлиг нь Бурханы бүх хүүхдийг, 
бүр төрөөгүй хүмүүсийг хүртэл хамгаалдаг 
сүнслэг хуулин дээр суурилсан байдаг. Энэхүү 
хуулийг үл тоомсорлосноор бидэнд хэмжээлшгүй 
уй гашуу ирдгийг урт удаан хугацааны туршлага 
харуулж байна. Гэвч сонголт юм уу ашиг 
сонирхлын шалтгаанаар төрөөгүй хүүхдийн амийг 
таслахыг хүлээн зөвшөөрч болохуйц зүйл гэж 
олон хүн итгэдэг. 
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Дуулгаваргүй байдлыг зөвтгөх нь сүнслэг хуулийг 
эсвэл үүний үр дагавруудыг өөрчилдөггүй бөгөөд 
төөрөгдөл, тогтворгүй байдал, төөрөгдөл, уй 
гашуу руу болон этгээд замаар бэдрэхэд хөтөлдөг. 
Христийн дагалдагчдын хувьд бидэнд Түүний 
хууль, зарлигууд болон өөрсөд дээрээ авсан 
гэрээнүүдээ хамгаалах ариун үүрэг бий. 

1831 оны арванхоёрдугаар сард хэдэн ах сүмийн 
эсрэг, найрсаг бус санаа бодлыг намжаахад 
туслахаар дуудагджээ. Их Эзэн бошиглогч Иосеф 
Смитээр дамжуулан:

“Дайснуудаа мадлагтун; тэд та нартай нийтийн 
өмнө хийгээд ганцаарчлан уулзахаар тэднийг 
дуудагтун;

“Иймийн тул, тэд Их Эзэний эсрэг хүчирхэг 
шалтгаануудаа урагш авчраг.

“… Та нарын эсрэг ямар ч зэвсэг амжилтад 
хүрэх нь үгүй; 

“Мөн хэрэв хэн нэгэн нь та нарын эсрэг 
дуу хоолойгоо өргөх аваас, миний өөрийн 
тогтоосон цагт тэрээр мадлуулах болно.

“Иймийн тул, миний зарлигуудыг сахигтун; 
тэдгээр нь үнэн бөгөөд итгэгдсэн болой”14 
хэмээн тэднийг ердийн бус, бүр гайхмаар арга 
замаар удирдсан юм.

Судрууд дахь сургамжууд

Бошиглогчид өөрсдийн туршлагаар дамжуулан 
дуулгавартай байдалд суралцсан тухай 
жишээнүүд судруудад дүүрэн байдаг.

Иосеф Смит өөрийн найз, ивээн тэтгэгч, бичээч 
Мартин Харрисын шахалтад бууж өгсний үр 
дагавруудыг туршлагаасаа сурч мэдсэн юм. 
Иосефыг Мартин Харрисын хүссэнээр Мормоны 
Номын эхний 116 хуудсыг түүнд өгөхөд Мартин 
тэдгээрийг гэр бүлдээ үзүүлж болох эсэхийг Их 
Эзэнээс асуухад Их Эзэн Иосефт болохгүй гэж 
хариулжээ. Мартин Их Эзэнээс дахин асуугаад 
өгөөч гэж Иосефоос гуйв. Их Эзэн Иосефын гурав 
дахь удаагийн гуйлтын дараа тодорхой таван 
хүнд гар бичмэлийг үзүүлэх зөвшөөрөл өгчээ. 

“Мартин онцгой чанд гэрээ хийж, тохиролцон, 
гар бичмэлийг тэдэнд үзүүлнэ гэж амлалт өгсөн 
байна. Түүнийг гэртээ ирмэгц тал талаас нь 
шалж эхэлсэн тул тэр нөгөөх амлалтаа мартаж, 
гар бичмэлийг өөр хүмүүст үзүүлжээ”.15 Ингээд 
гар бичмэл түүний гараас алдагдсан юм. Үүний 
уршгаар Иосеф Их Эзэнд зэмлүүлж, Мормоны 
Номыг үргэлжлүүлэн орчуулах зөвшөөрлөө 
алдсан байна. Иосеф зовж шаналж, бусдын 
шахалтад бууж өгсөн нүглээ наманчилсан билээ. 
Хэсэг хугацааны дараа Иосеф орчуулгын ажилдаа 
эргэн орох зөвшөөрөл авчээ. Иосеф үлдсэн 
амьдралынх нь турш өөрт нь ашиг тусыг өгсөн 
дуулгавартай байдлын үнэтэй сургамж авсан юм!

Бошиглогч Мосегийн өөр нэг жишээ байдаг. Мосе 
дуулгавартай байж этиоп эхнэр авахад, Мириам, 
Аарон хоёр түүнийг эсэргүүцэн ярьсан байна. 
Гэвч Их Эзэн тэднийг зэмлэж, “[Мосетой] Би … 
илэн далангүй амаараа ярьдаг”16 хэмээн хэлсэн 
юм. Их Эзэн манай эрин үеийн сүмийн гишүүдэд 
заахдаа энэ гайхалтай жишээг ашигласан байдаг. 
1830 онд Хайрам Пейж сүмийн өмнөөс илчлэлт 
хүлээн авсан хэмээн мэдэгдэхэд Их Эзэн түүнийг 
залруулж, “Мөн [Иосефт] миний өгөх тэр 
зүйлүүдэд, … чи бүр Аароны адил дуулгавартай 
байх ёстой,”17 “учир нь тэрбээр бүр Мосегийн 
адилаар тэдгээрийг хүлээн авдаг болой”18 хэмээн 
гэгээнтнүүдэд заажээ.

Дуулгавартай байдал адислалуудыг авчирдаг, 
“Мөн бид ямар ч адислалыг Бурханаас авлаа 
гэхэд, энэ нь тулгуурлагдсан тэрхүү хуульд 
дуулгавартай байснаар буюу.”19

Дуулгавартай байдал нь үлгэр жишээгээр заагддаг. 
Бид хэрхэн амьдарч байгаагаараа дамжуулан: 
“Насны залууд мэргэн ухаанд суралц; тийм 
ээ, насны залууд Бурханы зарлигуудыг дагаж 
сурагтун”20 хэмээн хүүхдүүддээ заадаг.

Дуулгавартай байдал нь биднийг аажмаар улам 
илүү хүчтэй болгож, ирээдүйд болох илүү 
агуу сорилт, бэрхшээлүүдийг итгэлтэй тэвчих 
чадвартай болгодог. Гетсемани дахь дуулгавартай 
байдал Аврагчийг Голгота дээр эцсээ хүртэл 
тэвчихэд бэлтгэсэн юм.

Хайрт ах эгч нар аа, Алмагийн дараах үгс 
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миний зүрх сэтгэлийн мэдрэмж, бодол санааг 
илэрхийлдэг:

“Мөн эдүгээ хайрт ах дүүс минь, би та нарыг 
Бурханы өмнө хүлээх үүргийн тань мэдрэмжинд 
сэрээж болохын тулд, та нар түүний өмнө 
гэмгүйгээр алхаж болохын тулд, … би эдгээр 
зүйлийг та нарт хэлсэн бөлгөө.

“Мөн эдүгээ би та нарыг даруухан, мөн хүлцэнгүй 
бас эелдэг байгаасай хэмээнэ; … Бурханы 
зарлигуудыг дагахдаа цаг үргэлж шаргуу; … 
байгаасай хэмээнэ.”21

Бидний Аврагч амьд гэсэн онцгой гэрчлэлээ би 
хэлж байна. Тэр дуулгавартай байсан учраас 
түүнийг [бидний Аврагч] гэдгийг “өвдөг бүхэн 
сөхөрч, мөн хэл бүхэн хүлээн зөвшөөрөх болно.”22 
Бид Түүнийг гүнээ хайрлан, Түүнд бүрэн 
итгэн, дуулгавартай байж, Түүний зарлигуудыг 
сахин, Бурханы хаант улсад Түүнтэй хамт үүрд 
амьдрахаар буцах болтугай хэмээн би залбирч 
байна. Есүс Христийн нэрээр, амен. 

ЭшлЭлҮҮД
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2. Сургаал ба Гэрээ 20:22.
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6. Лук 18:22.
7. Мозая 5:8.
8. Матай 26:39; мөн 42, 44-р шүлгүүдийг үзнэ үү.
9. Матай 3:17; мөн 3 Нифай 11:7-г үзнэ үү.
10. Матай 25:21.
11. “Зөвийг хий,” Сүмийн дуулал болон хүүхдийн дуу, 34.
12. Мосе 5:13.
13. Сургаал ба Гэрээ 59:6.
14. Сургаал ба Гэрээ 71:7-11.
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19. Сургаал ба Гэрээ 130:21 мөн 20-р шүлгийг үзнэ үү.
20. Алма 37:35.
21. Алма 7:22-23.
22. Мозая 27:31.
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Бид	тэнгэртэй	байнга	холбоотой	байж	болохын	
тулд	бид	замаасаа	хараа	бүү	салгаг	хэмээн	би	
залбирч	байна.

Бяцхан хүү төгөлдөр 
хуураа давтаж байтал 
цонхоор нэгэн 
наймаачин залуу 
түүнийг хараад “Ээж 
чинь байна уу?” гэж 
асуужээ. 

Хүү “Аа ... та юу гэж 
бодож байна? Ээж 
гэртээ байгаагүй бол би 
төгөлдөр хуураа давтах 
уу” гэж хэгжүүхэн 
хариулав.

Таван хөөрхөн хүүхэд маань төгөлдөр хуур 
тоглодог юм. Тэдэндээ төгөлдөр хуур тоглох 
урмыг хайрладаг эхнэртээ талархаж байна! Миний 
хүү Адриан төгөлдөр хуурын хичээлд суухгүйн 
тулд багшийгаа ирэх үед нуугдахаар гүйдэг байв. 
Гэтэл нэг л өдөр гайхамшигтай зүйл тохиолдлоо! 
Тэрээр өөрөө бие даан давтдаг болтлоо хөгжимд 
маш ихээр татагдан, дурлаж эхэлсэн юм. 

Хэрэв бид хөрвөлтийн үйл явцад тэрхүү цэгт 
хүрч чадвал үнэхээр гайхамшигтай байх байсан. 
Хэн нэгнээс байнга сануулга авалгүй, хүчтэй 
ятгалгагүй, зүрх сэтгэлийнхээ угт зарлигуудыг 
дагах хүсэлтэй байвал үнэхээр сайхан байхсан. 
Хэрэв бид зөв замыг дагавал сударт амлагдсан 
адислалуудыг хүлээн авах болно.

Хэдэн жилийн өмнө би эхнэр, охин Эвэлин, гэр 
бүлийн нэгэн найзтайгаа хамт Арчэс үндэсний 
хүрээлэн рүү явсан юм. Тэндхийн хамгийн 
алдартай аркуудын нэгийг Дэликэйт гэдэг. Бид 
аркад хүрэхийн тулд 2 км орчим газар алхаж, уул 
руу авирахаар шийдлээ.

Бид аялaлаа их л урам зоригтой эхэлсэн боловч 

хэсэгхэн зуур яваад л нөгөө хэд маань амрах 
хэрэгтэй боллоо. Би тэнд хүрэх хүсэлдээ 
хөтлөгдөн цааш ганцаараа явахаар шийдэв. 
Алхаж яваа замаа анхаарахын оронд урд минь 
маш итгэлтэй урагшилж яваа мэт санагдсан нэгэн 
залууг би дагав. Зам улам бүр хэцүү болж, би нэг 
чулуунаас нөгөө рүү үсрэх хэрэгтэй болж байлаа. 
Ийм хүндхэн замаар багийн маань эмэгтэйчүүд 
аркад хэзээ ч хүрч чадахгүй юм байна гэдэгт би 
итгэлтэй байв. Гэнэт би Дэликэйт аркыг олж 
харсан ч миний хувьд хүршгүй газарт байгааг 
үзээд алмайрч орхилоо.

Урам минь ихэд хугарч буцахаар шийдлээ. Нөгөө 
хэдтэйгээ уулзахыг тэсч ядан хүлээж байв. 
Уулзангуутаа л би тэднээс “Дэликэйт аркад 
хүрсэн үү?” гэж асуухад тэд тийм ээ гэж их л 
баяртай хэлж билээ. Тэд зам заасан тэмдгүүдийг 
анхааралтай, хичээнгүйлэн даган явж, хүрэх 
газраа очсон гэдгээ тайлбарлав.

Харамсалтай нь би буруу замаар явсан байжээ. 
Тэр өдөр би ямар гайхалтай сургамж авсан гээч!

Бид зөв замыг сонгохдоо дэлхийн хэв маягт 
хөтлөгдөн, хэр ойр ойрхон алдаа гаргадаг билээ? 
Бид Есүс Христийн үгийг хэрэгжүүлдэг хүмүүс 
мөн үү? хэмээн өөрсдөөсөө байнга асууж байх 
хэрэгтэй. 

Иоханы номонд гайхамшигтай сургаал байдаг:

“Миний дотор байгтун. Би ч та нарын дотор 
байна. Усан үзмийн модонд холбогдохгүй юм бол 
мөчир өөрөөсөө жимс ургуулж чадахгүйн адил 
хэрэв та нар Миний дотор байхгүй бол тийм байх 
болно. 

Би бол усан үзмийн мод, та нар бол мөчрүүд. Хүн 
Миний дотор байж, Би мөн түүний дотор байвал, 
тэр хүн их жимс ургуулна. Учир нь Надаас 
салангид байвал та нар юу ч хийж чадахгүй” 
(Иохан 15:4–5).

ÄÀËûÍ 
аХлаГЧ клауДИо Д.зИВИк

Буруу замаар эс явцгаая
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Энэ адилтгалыг харьцуулан бид бүгдэд байдаг, 
Есүс Христийн хүн нэг бүрд өгдөг чухал хэрэгтэй 
байдал, Түүнтэй холбогдох ойр дотно, ер бусын 
харилцаа холбоогоо бид харж чадна. Тэрээр 
амийн усны эх булаг бөгөөд бидэнд амийн усыг 
хүргэх зам тул бордогдон тэжээгдэх боломжийг 
олгогч амьдралын хүчээр бид асар их үр шимтэй 
жимсийг гаргаж чадна. Есүс Христ бидэнд 
Түүний мөчрүүдийн хувьд, Түүнээс хамааралтай 
бодгалиудын хувьд бид Түүний сургаалын үнэ 
цэнийг хэзээ ч дутуу үнэлэхгүй байх арга замыг 
заасан билээ.

Хэрэв бид цаг алдалгүй засахгүй л бол зөв 
замаасаа бүр мөсөн гажиж болох зарим нэг 
ноцтой алдаа бидэнд байдаг. Бид наманчилж, 
алдаагаа засвал эдгээр туршлага нь өөрсдийгөө 
даруусган, үйлдлээ засаж, Тэнгэрлэг Эцэгтээ илүү 
ойртох боломжийг дахин олгох болно.

Би энэхүү зарчмын жишээ болгож, бошиглогч 
Иосеф Смитэд тохиолдсон хамгийн сэтгэл 
хөдөлгөм мөчүүдийн нэгээс эш татахыг хүсч 
байна. Үүгээр дамжуулан, амьдралынхаа турш 
оюундаа хадгалж явбал зохих зарчмуудын талаар 
Аврагч бидэнд үнэт сургаалыг өгсөн билээ. Энэ 
нь Мартин Харрис Мормоны Номын орчуулсан 
эхний 116 хуудсыг алга болгоход тохиосон юм.
 

Бурханы зөвлөгөөг дагаагүйгээ наманчилсныхаа 
дараа бошиглогч, Сургаал ба Гэрээний 3-р хэсэгт 
гардаг илчлэлтийг хүлээн авсан билээ (Сүмийн 
ерөнхийлөгчдийн сургаалаас: Иосеф Смит [2007], 
81-90). 1-ээс 10-р шүлэгт бичигдсэн зүйлсээс 
бидний үргэлж санах ёстой гурван зарчмыг би 
онцлохыг хүсч байна: 

 1. Бурханы ажлууд хийгээд зорилгууд 
хясагдаж болохгүй.
 2. Бид Бурханаас илүүгээр хүмүүнээс айх ёсгүй. 
 3. Бид байнга наманчлах шаардлагатай.

13-р шүлэгт Их Эзэн, бидний хэзээ ч хийх ёсгүй 
дөрвөн үйлдлийг заасан байдаг:

 1. Бурханы зөвлөгөөг үл ойшоох.
 2. Бурханы өмнө хийсэн хамгаас ариун нандин 
амлалтуудаа зөрчих.
 3. Өөрийн шүүлтэд итгэх.
 4. Мэргэн ухаандаа бардамнан сагсуурах.

Дэлхийн зүйлст автагдалгүй, тэнгэртэй байнга 
холбоотой байж болохын тулд бид замаасаа хараа 
бүү салгаг хэмээн би залбирч байна. 

Хэрэв та нарын хэн нэг нь Их Эзэний замыг орхих 
шийдвэрт хүрсэн эсвэл уг шийдвэрийг гаргахаар 
шийдсэн бол та нар Бурханы зөвлөгөөг үл 
ойшоосондоо, Бурхантай хийсэн хамгийн ариун 
нандин амлалтуудаа зөрчсөндөө, өөрийн шүүлтэд 
итгэсэндээ мөн эрдэм мэдлэгтээ бардамнан 
сагруурсандаа асар их харуусан, гуньж зовох 
болно.
 

Хэрэв ийм байдалд орсон бол би та нарыг 
наманчилж, зөв замдаа эргэн ирэхийг урин дуудаж 
байна.

Нэгэн удаа ач хүү нь өвөөдөө төрсөн өдрийн мэнд 
хүргэхээр утсаар ярьжээ. Тэрээр өвөөгөөсөө хэдэн 
нас хүрч байгааг нь асуухад 70 нас хүрч буйгаа 
хэлэв. Ач хүү нь хэсэг зуур бодсоноо “Өвөө, та 
бүр нэг наснаас эхэлсэн юм уу?” хэмээн асуужээ. 

Өсвөр залуу, хүүхэд насандаа хүмүүс хэзээ ч 
хөгшрөхгүй хэмээн, үхлийн талаар боддоггүй 
бөгөөд энэ нь хөгшин хүмүүст л тохиолддог, тэр 
хүртэл зай байна, болоогүй гэж боддог. Цаг 
хугацаа урсан өнгөрсөөр, сар жилүүд улиран
одож, нэг л мэдэхэд үрчлээ суун, эрч хүч нь буурч,
эмчид үзүүлэх хэрэг ахин дахин гарч эхэлдэг.

Бид өөрсдийн Гэтэлгэгч, Аврагч Есүс Христтэй 
дахин уулзах өдөр ирэх болно. Тэрхүү ариун 
нандин, эрхэм дээд завшаан тохиоход бидэнд 
Түүний тухай мэдлэг байж, Түүний сургаалыг 
дагасан учир бид Түүнийг таних болтугай хэмээн 
би залбирч байна. Тэрээр бидэнд гар, хөл дээрх 
сорвио үзүүлж, бид хамтдаа бат бөх тэвэрт нэгдэн, 
Түүний замыг дагасандаа баярлан уйлах болно.

Есүс Христ амьд гэдгийг би дэлхийн хүн бүрд 
гэрчилж байна. Тэр бидэнд “Анхаарагтун, Ай, 
дэлхийн үндэстнүүд та нар, мөн та нарыг бий 
болгосон Бурханы үгийг сонс” (С ба Г 43:23) 
хэмээн урин дууддаг. Бид Түүний замаас гажихгүй 
байж болохын тулд “[биднийг] бий болгосон 
Бурханы” захиасыг анзаарч, анхаарлаа хандуулан, 
ухаарч, зөв ойлгох чадвартай байх болтугай 
хэмээн Есүс Христийн нэрээр би залбирч байна, 
амен. 
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Бусдын	туршлагыг	үнэн	сэтгэлээсээ	ойлгохыг	
хичээж,	“Чи	юу	гэж	бодож	байна?”	гэж	асуудаг	
байгаасай	хэмээн	би	та	нараас	хүсч	байна	

Би одоогоос 41 жилийн 
өмнө 18 дугуйтай том 
ачааны машиндаа эхнэр 
Жэн, нялх хүү Скот 
хоёрыгоо суулгаад хүнд 
барилгын материал 
тээвэрлэн, хэд хэдэн 
мужаар дайран явж 
билээ. 

Тэр үед суудлын бүсээ 
хийж явах хатуу хууль 
дүрэм болон хүүxдийн 

суудал ч гэж байгаагүй. Эхнэр маань хайртай 
бяцхан хүүгээ өвөр дээрээ суулган явж байлаа. 
Эхнэрийгээ “Бид газраас нэлээн өндөрт байна 
шүү” гэж хэлэхэд нь муу зүйл тохиолдох вий гэж 
надад сануулж байсныг тэр үед би мэдэх хэрэгтэй 
байсан юм. 

Алдарт Доннерын даваагаар доош уруудаж байтал 
замын огцом уруу хэсэгт кабин маань гэнэтхэн 
утаагаар дүүрэв. Юм харагдахгүй болж мөн 
бидэнд амьсгалахад ч хэцүү болсон юм. 

Хүнд ачаатай болохоор тоормосоо гишгээд ч 
хурдаа түргэн сааруулах боломжгүй байлаа. Би 
сандарч тэвдэн, араагаа хүндрүүлж, мотороор нь 
тоормослон, машинаа зогсоохыг оролдсон юм.

Замын хажуу руу орж зогсох гээд бүрэн зогсож 
арай амжаагүй байтал эхнэр маань кабины хаалга 
онгойлгон, нялх хүүгээ гартаа тэвэрсэн чигээрээ 
үсэрчихэв. Тэр хоёрыг шороон дээр өнхрөхөд би 
юу ч хийж чадалгүй, хараад хоцорч билээ. 

Aчааны машинаа зогсоонгуут утаагаар дүүрсэн 

кабинаасаа үсрэн гарлаа. Яаран сандчин, замд 
тааралдсан өвс чулуун дундуур туучин очиж, тэр 
хоёрыгоо тэврэн авав. Жэнийгийн гарын шуу 
болон тохой нь шалбарч гэмтэн, цус гарч байсан 
ч азаар эхнэр, хүү хоёр маань амьд байлаа. Замын 
хажуу дахь бужигнасан тоос намдтал тэднийгээ 
чанга тэврэн сууж билээ. 

Зүрхний цохилт минь хэвийн болж, тайван 
амьсгаа авахтай болсныхоо дараа “Чи ер нь юу 
бодож байсан хүн бэ? Ямар аюул учирч болох 
байсныг чи мэдэж байна уу? Чи үхэж болох 
байлаа шүү дээ!” хэмээн би бодох ч сөхөөгүй, 
огцом хэлэв. 
 
Тэрээр утаа хөөнд халтартсан, хацрыг нь даган 
урсах нулимстай нүүрээрээ над руу эргэж хараад 
“Би хүүгээ л аваръя гэж бодсон юм” гэж хэлсэн нь 
зүрхний минь гүнд маш хүчтэй нөлөөлсөн бөгөөд 
энэ нь одоо хүртэл миний санаанаас гардаггүй 
юм. 

Яг тэр мөчид моторт гал авалцсан байх гэж эхнэр 
маань таамаглаад машин дэлбэрч, бид бүгд үхэх 
нь гэж бодсоныг би дараа нь ойлгосон юм. Харин 
би үүнийг цахилгааны гэмтэл байсан бөгөөд энэ 
нь аюул осол ихтэй ч үхэлд хүргэхгүй гэдгийг 
мэдэж байсан билээ. Би хайртай эхнэр рүүгээ 
харж, нялх хүүгийнхээ толгойг зөөлөн илэнгээ 
ямар эмэгтэй хүн гэхээрээ ийм зоригтой зүйл 
хийдэг байна аа хэмээн гайхширч билээ.

Энэхүү нөхцөл байдал нь яг моторын гэмтэл шиг 
сэтгэл санааны хувьд ч аюултай байж мэдэхээр 
байлаа. Тодорхой хугацаанд бид хоёр чив 
чимээгүй байж, дотроо бие биенийгээ буруутгаж 
байсны эцэст сэтгэл зүрхнийхээ угт байсан бүх 
зүйлээ уудлан гаргаж билээ. Хайрын мэдрэмж, 
айдсаа бие биенийхээ аюулгүй байдлын төлөө 
хуваалцах нь гэрлэлтийг маань cүйрүүлэх тэрхүү 
аюул ослоос хамгаалж байдаг билээ. 

×и юу гэж бодож байна?
ÄÀËûÍ 

аХлаГЧ В.крЭГ зВИк
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“Та нарын амнаас ямар ч ялзарсан үг бүү 
гараг. Харин хэрэгтэй үед нь бусдыг босгон 
байгуулахын тулд зөвхөн тустай үг хэл. Тэгвэл энэ 
нь сонсож буй хүнд нигүүлслийг өгнө” (Ефес4:29) 
хэмээн Паул анхааруулсан байдаг. Түүний хэлсэн 
үгс нь цэвэр ариун бай гэсэн санааг илэрхийлж 
байгаа юм. 

“Ялзарсан үг” гэдэг нь таны хувьд ямар утгатай 
вэ? Бид бүгдэд өөрсдийн болон бусдын уурлаж 
уцаарлахыг мэдрэх үе гардаг. Олон нийтийн газар 
уураа барьж чадалгүй уурлаж байгаа нэгнийг ч 
бид харсан. Бид орон гэртээ ч, улс төрд ч мөн 
спортын талбарт ч гэнэт огцом уурлан бухимдах 
явдал гардгийг мэднэ. 

Заримдаа хүүхдүүд хайртай эцэг эхээ гомдоох 
үг хэлэх тохиолдол ч байдаг. Амьдралынхаа 
хамгийн нандин бас сайхан туршлагуудыг 
хамтдаа хуваалцсан эхнэр, нөхрүүд ч тэвчээрээ 
барж, барьц алдан, дуугаа өндөрсгөх явдал ч 
гарах нь бий. Бид бүгд хэдийгээр Тэнгэр дэх 
хайрт Эцэгийн гэрээт хүүхдүүд ч гэсэн өөрөө 
өөрийгөө зөвтгөж, буруу шийдвэр гаргасандаа 
харамсдаг ба өөрсдийгөө бусдын байр сууринд 
тавьж үзэн, тухайн нөхцөл байдлыг ойлгохоосоо 
өмнө хатуу үг хэрэглэдэг. Сүйрүүлэгч муу үгс нь 
нөхцөл байдлыг aюултай байдлаас бүр илүү хор 
хөнөөлтэй байдалд хүргэж чаддаг талаар суралцах 
боломж бид бүгдэд олдсон. 

Саяхны Тэргүүн Зөвлөлийн захиас бичигт “Есүс 
Христийн сургаал нь тухайн хүмүүстэй санаа 
нийлэхгүй байсан ч хүн бүрийг хайрлан, тэдэнтэй 
эелдэг боловсон харьцахыг бидэнд заадаг” гэж 
тодорхой хэлсэн юм (Тэргүүн Зөвлөлийн ижил 
хүйстний гэрлэлтийн талаар гаргасан захидал, 
2014 оны 1-р сарын 10). Хэдийгээр бидний 
ертөнцийг үзэх үзэл өөр өөр ч гэсэн энэ захиас 
бидэнд үргэлж эелдэг найрсаг харьцах ёстойг 
зааснаараа ямар гайхалтай сануулга болдог гээч!

“Эелдэг хариулт уур хилэнг зайлуулна. Харин 
хүйтэн цэвдэг үгс уур хилэнг хөдөлгөнө” 
(Сургаалт үгс 15:1) хэмээн Сургаалт зүйрлэлийг 
бичигч зөвлөсөн байдаг. “Эелдэг хариулт гэдэг нь 
ухаалгаар бодож, хариулахыг хэлдэг бөгөөд зүрх 
сэтгэлийнхээ угаас тун бодолтой хянуур гарах үгс 

байдаг. Энэ нь хэзээ ч шууд хэлж болохгүй юм 
уу сургаалын үнэнтэй эвлэрэхгүй гэсэн үг биш.” 
Хэлж байгаа үгс нь шулуун мөртлөө сүнсний 
хувьд зөөлөн байхыг хэлж байгаа юм. 

Мормоны Номонд гэр бүлийн санал зөрчилдөөний 
үед баримтлах, тайтгаруулан дэмжих нэгэн 
гайхалтай хэл ярианы жишээг багтаасан байдаг. 
Лихай, Сариа хоёрын хөвгүүд Ерусалим руу алтан 
ялтас авчрахаар буцаж яваад эргэж ирсэнгүй тул 
Сариа хөвгүүддээ ямар нэг муу зүйл тохиолдсон 
гэдэгт итгэж байлаа. Тэрээр ихэд уурлан, үүнд хэн 
нэгнийг буруутгахыг хүсдэг. 

Энэхүү түүхийг түүний хүү Нифайн дүрсэлснээр 
сонсоцгооё: “Учир нь [ээж минь] биднийг аглаг 
буйдад үрэгдсэн хэмээн бодсон ажээ; мөн тэрээр 
эцгийн минь эсрэг үглэн гомдоллож, тэр зөнч хүн 
байсныг нь түүнд дурдан; хэлсэн нь: Болгоогтун 
та биднийг өвлөж ирсэн нутгаас минь дагуулан 
гаргасан буюу, ингээд хөвгүүд минь үгүй болов, 
мөн бид аглаг буйдад үрэгдэх буюу” (1 Нифай 
5:2).

Тэгвэл одоо Сариагийн юу гэж бодож байсныг 
хамтдаа авч үзье. Тэрээр хоорондоо муудалцдаг 
байсан түүний хөвгүүд нөхрийнх нь амь насанд 
аюул заналхийлэгдэж байсан тэр газар руу буцаж 
явах үед маш их санаа зовж байсан юм. Сариа 
алслагдсан эзгүй хээр газар майханд амьдрахаар 
хайртай орон гэр, найз нөхдөө орхисон бөгөөд 
тухайн орчинд байхдаа ч хүүхэд төрүүлж болох 
насан дээрээ байсан юм. Сариа тухайн тохиолдолд 
асар их айдсын дарамтад орсноор хурдтай давхиж 
байсан тэр өндөр ачааны машинаас гэр бүлээ 
аврахын тулд баатарлаг зориг гаргасан ч гэх юм 
уу тун бодлогогүй үсэрсэнтэй адил санагдаж 
байна. Түүний санаа зовних нь зүй ёсны хэрэг 
боловч тэрээр энэ байдлаа нөхөртөө уурлаж, 
түүнд үл итгэн эргэлзсэн мөн түүнийг буруутгасан 
байдлаар илэрхийлсэн бөгөөд бүх хүн төрөлхтөн 
иймэрхүү хандлагыг гаргууд эзэмшсэн байдаг мэт 
санагддаг. 

Бошиглогч Лихай эхнэрийнхээ айснаасаа болж 
уурлахыг нь сонсоод нигүүлслийн хэлээр тун 
нухацтай хариулт өгсөн юм. Тэрээр эхнэрийнхээ 
үзэл бодлыг хүлээн зөвшөөрсний дараа: “Би зөнч 
хүн гэдгээ мэднэ; ... харин Иерусалимд хоргодон, 
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ах дүүстэйгээ хамт хөнөөгдөх байсан биз ээ” (1 
Нифай 5:4) хэмээдэг. 
 
Дараа нь түүний нөхөр нь эхнэртээ хандан, 
хөвгүүдээ сайн байгаа гэдэг гэрчлэлийг Ариун 
Сүнсээр ямар ч эргэлзээгүй баттай хүлээн авснаа 
ийн хэлсэн билээ. 

“Гэвч болгоогтун, би амлалтын нутгийг олж авлаа, 
үүн дээр би эдгээр зүйлүүдэд баясна; тийм ээ, 
мөн Их Эзэн хөвгүүдийг минь Лебений савраас 
зайлуулна. ... 

Mөн иймэрxүү маягийн хэлээр миний эцэг, Лихай 
... эхийг минь ... бидний тухайд тайтгаруулан 
байв” (1 Нифай 5:5-6). 

Өнөө үед эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүс өөрсдийн 
итгэл, орчин, үйл хөдлөлөөс үл хамааран бие 
биендээ хүндэтгэлтэй хандаж байх шаардлагатай 
байна. Бидний оюун ухаанд болон зүрх сэтгэлд 
нөлөөлдөг тэр бүх хүчин зүйлсийг мэдэх 
боломжгүй бөгөөд бидний үзсэн зовлон шаналлын 
учрыг болон сонголтуудыг маань бүрэн ойлгоход 
хэцүү юм.

Хэрвээ бид бусдын зовлонг ойлгодог чанарaa нэн 
тэргүүнд тавьж үзвэл Паулын дурдсан “ялзарсан 
үг” гэдэг нь юу болж хувирах вэ? Алдаа дутагдлаа 
бүрэн ойлгож, хүлээн зөвшөөрөн, бусдын 
туршлагыг үнэн сэтгэлээсээ ойлгохыг хичээж, 
“Чи юу гэж бодож байна?” гэж асуудаг байгаасай 
хэмээн би та нараас хүсч байна. 

Их Эзэн Самуел болон Саулыг бяцхан хоньчноор, 

Бетлехемийн Давидыг Израилийн хаанаар сонгож 
гайхшруулсныг санагтун. Их Эзэн Өөрийн 
бошиглогчдоо “Учир нь Бурхан хүнтэй адил 
хардаггүй. Хүн гаднах төрхийг хардаг бол Эзэн 
зүрхийг нь хардаг” (1 Самуел 16:7) гэжээ. 

Машины кабин маань утаагаар дүүрэх тэр үед 
эхнэр минь хүүгээ аврахын тулд төсөөлөхийн 
ч аргагүй зориг гаргасан. Би ч гэсэн түүний 
сонголтын талаар асуухдаа эгээ л авран 
хамгаалагч нь мэт авирлаж байсан юм. Гайхалтай 
нь энд хэний зөв болох нь тийм ч чухал биш 
бөгөөд бие биенээ сонсон, үзэл бодлоо ойлголцох 
нь л чухал байв.

Бие биенийхээ нүд рүү харан, санаа бодлоо 
ойлголцох хүсэлтэй байснаар “ялзарсан үгийг” 
“нигүүлслийг өгөгч ” болгон хувиргаж болно. 
Төлөөлөгч Паул үүнийг ойлгодог байсан бөгөөд 
өөр түвшинд бид ч бас үүнийг мэдрэх боломжтой 
юм. Энэ нь асуудлыг тэр даруй шийдэхгүй байж 
мэдэх ч нигүүлслийг өгөгч нь биднийг өөрчилж 
болно гэдэг л хамгийн чухал юм.

Би нигүүлслээр дүүрсэн хэл яриагаар дамжуулан 
“нигүүлслийг өгөхөд” өсгөж хөгжүүлсэн Ариун 
Сүнсний бэлэг бусдыг ойлгох чин хүслээр бидний 
зүрхийг зөөллөдөг гэсэн даруухан гэрчлэлээ 
үлдээж байна. Ингэснээр бид аюултай байж болох 
нөхцөл байдлыг амар тайван болгон өөрчлөх 
боломжтой билээ. Хайрт Аврагч маань бидний 
“зүрхийг харан”, бидний юу бодож байгааг маань 
мэдэж байдаг гэдгийг би гэрчилж байна. Есүс 
Христийн нэрээр, амен. 
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Өнөө	үед	гэр	бүлийн	түүхийн	болон	ариун	
сүмийн	ажлыг	яаравчлуулах	нь	гэр	бүлүүдийг	
аварч,	өргөмжлөлд	хүргэхэд	нэн	чухал	юм.	

Дэлхий даяар 
шуугиан тарьсан 
зохиолч Виллиам 
Сароян 1981 онд 
хорт хавдраар 
нас барахынхаа 
өмнөхөн хэвлэл 
мэдээллийнхэнд 
“Хүн болгон үхдэг 
ч миний хувьд үхэл 
намайг дайралгүйгээр 
өнгөрнө гэдэгт би 
үргэлж итгэж ирсэн. 

Тэгэхээр би одоо яах вэ?”1 гэж хэлсэн байдаг.

Энэ амьдралд үхэлтэй нүүр тулах үедээ “одоо 
яах вэ” гэж асуух, үхлийн дараах амьдралын 
талаар эргэцүүлэн бодох үедээ “одоо яах вэ” 
гэж асуух хоёрын аль аль нь бодгалийн хамгийн 
чухал асуултуудын нэг бөгөөд Есүс Христийн 
сэргээгдсэн сайн мэдээ эдгээр асуултад Эцэгийн аз 
жаргалын төлөвлөгөөгөөр маш сайхан хариулсан 
байдаг. 

Энэ амьдралдаа бид инээж, уйлж, хөдөлмөрлөж, 
тоглож, амьдарч мөн үхдэг. Иов “Хэрвээ хүн үхвэл 
тэрээр амьдрах уу?”2 гэсэн тодорхой нэгэн асуулт 
тавьсан. Аврагч цагаатгагч золиослолыг хийсэн 
учраас би тийм гэж хариулъя. Иовын асуултын 
өмнөх оршил дахь: “Эмэгтэйгээс төрдөг хүн 
амьдралаар богино бөгөөд ... цэцэг мэт тэрээр 
соёолон гарч хатан хорчийдог. Тэрээр дахин 
соёолж, түүний нахианууд устахгүй гэсэн найдвар 
огтлогдоход нь ч модонд бий. ... чийг мэдрэгдэх 
төдийд л тэрээр сайн ургаж, ургамал мэт нахиагаа 
дэлгэнэ”3 гэсэн хэсэг үнэхээр анхаарал татдаг. 

Бидний Эцэгийн төлөвлөгөө гэр бүлийн 
төлөвлөгөө юм. Бидний сэтгэлийг хөнддөг хэд 

хэдэн сударт модыг үндэс, мөчиртэй нь зүйрлэл 
маягаар ашиглан хэрэглэсэн байдаг. 

Хуучин Гэрээний төгсгөлийн бүлэгт Малахи 
Аврагчийн Хоёр дахь ирэлтийн талаар дүрслэх -
дээ энэ зүйрлэлийг тод томруун ашигласан байна. 
Тэрээр бардам, нүгэлт хүмүүсийн тухай ярихдаа 
“тэдэнд үндэс ч, мөчир ч үлдэхгүй”4 хэмээн 
тэднийг түймэрджээ. Малахи энэ бүлгийг Их 
Эзэний тайтгаруулалтын амлалтаар:

“Харагтун, ЭЗЭНий аугаа, аймшигт өдөр ирэхээс 
өмнө Би эш үзүүлэгч Елиаг та нар уруу илгээнэ:

Тэрээр эцгүүдийн зүрхийг хүүхдүүд уруу нь, 
хүүхдүүдийн зүрхийг эцгүүд уруу нь эргүүлнэ. Эс 
бөгөөс Би ирж, энэ нутгийг хараалаар цохино”5 
хэмээн төгсгөдөг.

Энэ амлалтыг Моронай 1823 онд сэргээлтийн 
эхэн үед залуу Иосеф Смитэд өгсөн эхний 
зааварчилгаандаа дахин онцлон сануулсан байдаг.6

Дэлхий дээрх Христэд итгэгчид болон иудейчүүд 
Хуучин Гэрээн дээр Елиагийн талаар бичигдсэн 
зүйлсийг хүлээн зөвшөөрдөг.7 Тэрээр Есүс 
Христийг ирэхээс өмнөх үед Мелкизедек сан-
ваа рын лацдан холбох эрх мэдлийг атгаж байсан 
хамгийн сүүлчийн бошиглогч байсан юм.8

елиа түлхүүрүүдийг сэргээнэ

1836 оны 4-р сарын 3-нд Көртландын ариун 
сүмд Елиа дахин ирсэн. Тэрээр Малахигийн 
амлалт биелж байгааг тунхаглав. Тэр энэ эрин 
үед гэр бүлүүдийг лацдан холбох санваарын 
түлхүүрүүдийг шилжүүлэн өгчээ.9 Ахлагч Рассэлл 
М.Нэлсоны зааснаар Елиагийн үүрэгт ажлыг 
хийхэд “гэр бүлийн бурханлиг мөн чанарыг 
гэрчлэгч Ариун сүнсний илрэл”10 болох Елиагийн 
Сүнс тусалдаг.

Баптисм хүртэх ёстойг Аврагч онцолсон байдаг. 
Тэрээр “Хэн ус болон Сүнснээс эс төрнө, тэр 
хүн Бурханы хаанчлалд орохгүй”11 хэмээн заасан. 

Үндэс ба мөчрүүд
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Аврагч бусдад үлгэр жишээ үзүүлэхийн тул 
өөрөө баптисм хүртсэн билээ. Тэгэхээр баптисм 
хүртээгүй нас барагсад яах болж байна вэ?

ариун сүмийн болон гэр бүлийн түүхийн ажлын 
талаарх сургаал 

Их Британий номлолд Арванхоёрын чуулгын 
бусад гишүүнтэй хамт үйлчилж байсан өөрийн 
нөхөр болох ахлагч Хибер С.Кимбаллдаа Вилат 
Кимбалл 1840 оны 10-р сарын 11-нд Науву хотод 
байхдаа захиа бичсэн аж. Үүнээс хэдхэн хоногийн 
өмнө нь 10-р сарын Ерөнхий чуулган болж 
өнгөрсөн байлаа. 

Вилат хувийн захиандаа: “Сүм байгуулагдсанаас 
хойших хамгийн том бөгөөд сонирхолтой 
чуулган болж өнгөрлөө. ... Ерөнхийлөгч [Иосеф] 
Смит шинэ бөгөөд агуу гайхамшигт сэдвийг 
нээж өгөв. ... Тэр нь нас барагсдын өмнөөс 
баптисм хүртэх тухай байлаа. Үүний талаар 
Паул Нэгдүгээр Коринтын 15-р бүлгийн 29-р 
шүлэгт хэлсэн байдаг. Иосеф энэ сэдвээр илүү 
дэлгэрэнгүй тайлбарыг илчлэлтээр хүлээн авчээ. 
Тэрээр ‘сайн мэдээ ирэхээс өмнө нас барсан 
садан төрлийнхөө өмнөөс баптисм хүртэх нь энэ 
Сүмийн [гишүүдийн] давуу эрх. Ингэснээр бид 
тэдний биеийг төлөөлөхөөс гадна тэдэнд Анхны 
амилуулалтаар босч ирэх давуу эрх олгож байгаа 
бөгөөд сайн мэдээг тэдэнд (сүнсний) шоронд зааж 
өгнө’ гэсэн” хэмээн бичсэн байдаг. 

Цааш нь Вилат: “Би ээжийнхээ өмнөөс баптисм 
хүртмээр байна. ... Энэ нь үнэхээр агуу 
гайхамшигтай сургаал биш гэж үү?”12 хэмээн 
нэмж бичжээ. 

Гэр бүлүүдийг лацдан холбох сургаал нь шат 
шатаар, дүрэм дүрмээр өгөгдсөн. Бусдыг төлөөлж, 
орлон хийх ёслолууд нь мөнхийн гэр бүлүүдийг 
гагнаж, үндсийг мөчрүүдтэй нь холбож өгөх гол 
суурь нь юм. 

Гэр бүлийн талаарх сургаал нь гэр бүлийн түүх 
ба ариун сүмийн ажилтай уялдаа холбоотой байх 
нь тодорхой. Их Эзэн эхэн үеийн илчлэлтээр 
өгсөн заавартаа “өөрсдийн нас барагсдын 
төлөөх баптисм”13-ын тухай дурдсан байдаг. Бид 
сургаалын үүрэг хариуцлагаа өвөг дээдсийнхээ 
өмнө хүлээнэ. Учир нь тэнгэр дэх селестиел 
байгууллага нь гэр бүл дээр үндэслэгдсэн байдаг.14 

Тэргүүн Зөвлөл сүмийн гишүүдийг, тэр тусмаа 
өсвөр үеийнхнийг болон ганц бие залуучуудыг гэр 
бүлийнхээ юм уу салбар, тойргийнхоо гишүүдийн 
өвөг дээдсийн нэрээр гэр бүлийн түүхийн ажил, 
ёслолуудыг хийх тал дээр анхаарлаа хандуулахад 
уриалсан.15 Бид үндэс, мөчрийнхөө аль алинтай 
нь холбогдсон байх ёстой. Мөнхийн хаант улсад 
тэдэнтэйгээ холбоотой байна гэдэг үнэхээр 
гайхамшигтай. 

ариун сүмүүд

Вилфорд Вүдрафф бошиглогч Иосеф Смитийг 
ариун сүмийн ажлын эх суурийг тавьж өгтөл 
амьд байсан талаар “Хамгийн сүүлд тэрээр 
Арванхоёрын чуулгатай уулзахдаа тэдний хувийн 
хишгийг хүртээсэн юм”16 гэж онцгойлон дурджээ.

Бошиглогчийг алагдсаны дараа гэгээнтнүүд 
Наувугийн ариун сүмийг барьж дуусган, баруун 
зүгийн уулархаг нутаг руу нүүж суурьшихын 
өмнө олон мянган итгэлтэй гишүүн ариун сүмд 
лацдан холбогджээ. Гучин жилийн дараа Сейнт 
Жоржийн ариун сүмийг барьж дуусгахад удаан 
хүлээсний эцэст мөнхийн ач холбогдол бүхий 
авралын ёслолуудыг амьд хүмүүс болон нас 
барагсад бүгд хүртэх боломжтой болж байгаа 
талаар ерөнхийлөгч Бригам Янг онцгойлон 
дурдсан байдаг.17 

Энэ тухай ерөнхийлөгч Вилфорд Вүдрафф 
“Миний хувьд Их Эзэний илчилсэн зарчмуудаас 
анхны амилуулалтын өглөө селестиел хаант 
улсад эцэг, эх, эхнэр, хүүхдүүдтэйгээ хамт байх 
боломжийг бидэнд олгож буй нас барагсдыг аврах 
энэхүү зарчим шиг илүү их аз жаргал авчрах 
өөр ямар ч зарчим байхгүй. Энэ нь асар чухал 
зарчмууд юм. Тэдгээрийн төлөө ямар ч золиослол 
хийхэд илүүдэхгүй”18 хэмээн энгийнээр онцлон 
тэмдэглэсэн байдаг.

Бид ямар гайхалтай цаг үед амьдарч байна вэ! 
Энэ нь сүүлчийн эрин үе бөгөөд авралын ёслолын 
бүхий л хүрээнд авралын ажлуудыг яаравчлуулж 
байгааг бид мэдэрч байна.19 Бид дэлхийн ихэнх 
оронд эдгээр авралын ёслолыг хийх боломж бүхий 
ариун сүмүүдтэй боллоо. Үүнээс гадна сүнслэгээр 
дахин төрж, амар амгаланг мэдрэн, хамгаалалт 
болон амьдралынхаа зүг чигийг олж авахын тулд 
ариун сүмд очих нь агуу адислал юм.20

Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон төлөөлөгчөөр 
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дуудагдсанаасаа хойш нэг жилийн дараа Лос 
Анжелесын ариун сүм дэх Угийн бичгийн номын 
санг онцгойлон адисалсан. Тэрээр бидний нас 
барсан төрөл садангийн тухай ярьж, “та бид 
тэдний замыг нээж өгөхийн тулд шаардлагатай 
судалгаа хийж, ... мөн Бурханы өргөөнд очиж, 
... хийж чадахгүй авралын ажлыг өмнөөс нь 
төлөөлөн хийх өдрийг тэд хүлээж байгаа”21 хэмээн 
дурдсан юм. 

1964 оны 6-р сарын 20-ны өдөр ахлагч Монсон 
ийнхүү онцгойлон адисалж байх үед 12-хон 
ариун сүм үйл ажиллагаагаа явуулж байжээ. 
Ерөнхийлөгч Монсонг Сүмийн Удирдах Зөвлөлд 
ажиллаж байх хугацаанд одоо үйл ажиллагаа 
явуулж буй нийт 142 ариун сүмээс 130 нь 
шинээр баригдаж, онцгойлон адислагдсан байна. 
Бидний үед авралын ажлыг хэрхэн яаравчлуулж 
байгааг харах нь мөн л гайхамшиг юм. Одоогийн 
байдлаар 28 ариун сүм шинээр баригдахаар 
зарлагдсан байгаа бөгөөд барилгын ажил янз 
бүрийн шатандаа явагдаж байна. Үүнээс гадна 
нийт сүмийн гишүүдийн 85 хувь нь аль нэг ариун 
сүмээс 320 км доторх зайд амьдардаг билээ.

Гэр бүлийн түүхийн ажлыг хийх техник     
технологи

Гэр бүлийн түүхийн ажлын техник технологи, 
арга барилууд ихээхэн өөрчлөгдөн хөгжиж байна. 
1994 оны 11-р сард ерөнхийлөгч Ховард В.Хантэр: 
“Бид нас барагсдад зориулан ёслолуудыг 
гүйцэтгэх ариун ажлыг яаравчлуулах зорилгоор 
мэдээллийн технологийг илүү түлхүү хэрэглэж 
эхэллээ. Техник технологийн гүйцэтгэх үүргийг 
... Их Эзэн өөрөө хурдасгасан. ... Гэхдээ бид 
эдгээр арга хэрэгслээр дамжуулан хийх агуу их 
зүйлсийн дөнгөж босгон дээр нь зогсож байна”22 
гэж хэлжээ. 

Ийнхүү зөгнөж хэлснээс хойших 19 жилийн 
хугацаанд техник технологи итгэмээргүй хурдтай 
хөгжиж байна. Бяцхан хүүхдүүдтэй, 36 настай 
ээж “бид Гэр бүлийн түүхийн төв дээр очиж, 
хальс уншдаг байсан бол одоо хүүхдүүдээ 
унтуулсны дараа гал тогооныхоо ширээний ард 
суугаад компьютер дээрээ гэр бүлийн түүхийн 
ажлаа хийдэг болсон гээд л бод доо” гэж надад 
сэтгэл догдлон ярьж билээ. Ах, эгч нар аа, бидний 
гэр орон одоо гэр бүлийн түүхийн төв болон 
хувирчээ. 

Ариун сүмийн болон гэр бүлийн түүхийн ажил 
зөвхөн бидэнд хамаатай зүйл биш юм. Та бүхэн 
хөшигний нөгөө талд буй, сүнсний шоронгийн 
хүлээсээс чөлөөлөх авралын ёслолуудыг хүлээж 
байгаа хүмүүсийн талаар бодоцгооно уу. Шоронг 
“хоригдох, эрх чөлөөгүй байх”23 гэж тодорхойлсон 
байдаг. Эрх чөлөөгүй байгаа тэр хүмүүс л харин 
Виллиам Сарояны “одоо яах вэ?” гэсэн асуултыг 
асууж байж магадгүй юм. 

Нэгэн итгэлтэй эгч Солт Лэйкийн ариун сүмд 
байхдаа мэдэрсэн онцгой сүнслэг тохиолдлынхоо 
талаар надтай хуваалцсан юм. Батлах ёслолын 
өрөөнд, нас барагсдын өмнөөс хийлгэх ёслолын 
үгийг хэлж дууссаны дараа тэр эмэгтэй “Шоронд 
хоригдогсод бүгд чөлөөлөгдөнө!” гэж хэлэхийг 
сонссон байна. Тэрээр өөрсдийн баптисм болон 
баталгааны ёслолууд хийгдэхийг хүлээж байгаа 
хүмүүсийн өмнөөс энэхүү ажлыг яаравчлан хийх 
шаардлагатай байна гэдгийг мэдэрчээ. Гэртээ 
ирснийхээ дараа тэрээр дээрх сонссон үгсээ 
судраас хайж, Иосеф Смитийн “Зүрх сэтгэл чинь 
баясаг, мөн үлэмжийн баяртай байг. Дэлхий гэнэт 
дуу дуулж эхлэг. Дэлхий байхаас өмнө, тэднийг 
шоронгоос гэтэлгэх боломжийг бидэнд олгосон 
тэр зүйлийг тогтоосон Иммануелын Хаанд 
мөнхийн магтаалын сүлд дууллыг нас барагсад 
урагш өргөг; учир нь хоригдлууд чөлөөтэйгөөр 
явах болно”24 гэж хэлсэн тунхгийг Сургаал ба 
Гэрээний 128-р хэсгээс олсон юм. 

Бид ямар ажил хийх ёстой вэ? гэсэн асуулт байна. 
Бошиглогч Иосеф Смитийн зөвлөснөөр бол бид 
“хүлээн зөвшөөрөх бүх зүйлээс зохистой нь 
болох бидний нас барагсдын цэдгүүдийг агуулагч 
номыг”25 ариун сүмд авчрах ёстой.

Сүмийн удирлагууд өсөж буй үеийнхэнд 
Елиагийн Сүнсийг мэдэрч, өвөг дээдсээ хайж 
олон, тэдний төлөө ариун сүмийн ёслолуудыг 
хийх ажилд техник технологийг ашиглах тал 
дээр манлайлагчид бай гэсэн уриалга гаргасан.26 
Амьд байгаа болон нас барсан хүмүүст зориулсан 
авралын ажлыг яаравчлуулах ажлын дийлэнх 
хэсгийг залуучууд та бүхэн хийж гүйцэтгэнэ.27

Хэрвээ бүх салбар, тойргийн өсвөр үеийнхэн 
ариун сүмд орж, нас барагсдынхаа төлөө баптисм 
хүртээд зогсохгүй, гэр бүлийнхээ болон салбар, 
тойргийнхоо бусад гишүүнтэй хамтран ёслол 
хийх хүмүүсийн нэрийг ариун сүмд авч ирэх тал 
дээр хамтран ажиллавал тэд өөрсдөө ч мөн сүм ч 
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агуу ихээр адислагдана. Таны хичээл зүтгэлд тань 
туслах нас барагсдын хүч нөлөөг мөн үйлчилсэн 
хүмүүстэйгээ уулзах үед мэдрэх баяр хөөрийг бага 
зүйл гэж бүү бод. Өөрсдийнхөө гэр бүлүүдийг 
нэгтгэн холбосны мөнхийн утга учиртай агуу 
адислалыг бид төсөөлшгүй юм.28

Сүмийн дэлхий даяарх гишүүнчлэлд насанд 
хүрэгчдийн 50 хувь нь сүмийн FamilySearch 
интернэтийн сайт дээрх Family Tree буюу Гэр 
бүлийн мод (Угийн бичгийн) хэсэгт эцэг эхгүй 
байна. Мөн насанд хүрэгчдийн 65 хувь нь дөрвөн 
эмээ, өвөөгийнхөө нэрийг жагсаалтад оруулаагүй 
байна.29 Бид өөрсдийн үндэс, мөчиргүйгээр 
аврагдахгүй болохыг битгий мартаарай. Сүмийн 
гишүүд бид энэ чухал мэдээллийг олж авч, 
вэбсайтад оруулах шаардлагатай байна. 

Олон жил хүлээсний эцэст авралын энэ агуу 
ажлыг гэр бүлүүд хийж дуусгахад шаардагдах 
сургаал, ариун сүм болон дэвшилтэт техник 
технологи бүгд бидэнд байна. Үүнээс гадна 
энэ ажлыг хийж болох өөр нэг арга замыг би 
та бүхэнд санал болгоё. Гэр бүлүүд “Угийн 
бичгийн цуглаан” хийж болох юм. Цуглааныг 
байнга хийж байх хэрэгтэй. Бүгд өөрсдийн гэр 
бүлийн баримт бичиг, түүх, зураг мөн эмээ, өвөө, 
ээж, аавынхаа нандигнан хэрэглэж байсан эд 
зүйлсийг авч ирж болно. Бидний залуу үеийнхэн 
гэр бүлийнхээ гишүүдийн хаанаас ирсэн, хэрхэн 
амьдарч байсан зэрэг амьдралынх нь талаар олж 
мэдэх сонирхолтой байдаг. Үүнийг хийснээр 
олон залуу хүний зүрх сэтгэл өвөг дээдэс рүүгээ 
эргэдэг. Тэд түүх сонсож, зураг үзэх дуртайгаас 
гадна тэдгээрийг FamilyTree буюу Гэр бүлийн 
мод руу оруулж, эх баримтыг өвөг дээдэстэйгээ 
холбон, мөнхөд хадгалахад шаардагдах техник 
технологийг хэрхэн ашиглах талаар өргөн 
мэдлэгтэй билээ. Хамгийн чухал нь, ариун 
сүмийн ямар ёслолууд хийгдэх ёстой болохыг 
тодорхойлж, ариун сүмийн ажлыг хийж гүйцэтгэх 
даалгаврыг тэдэнд өгөхөд л гол зорилго оршиж 
байгаа юм. FamilyTree буюу Гэр бүлийн мод руу 
оруулж болох гэр бүлтэй холбоотой мэдээлэл, 
түүх, зургуудыг Миний гэр бүл товхимол дээр 
тэмдэглэн, ашиглаж болно. 

Бид өөрсдийн бурханлаг хувь заяагаа хамгаалахын 
тулд гэр бүлийнхээ өмнө хүлээсэн үүрэг 
хариуцлага, итгэл найдвараа нэн тэргүүнд тавих 
ёстой. Гэр бүлээрээ хүндэтгэлийн өдрийг илүү үр 

бүтээлтэй ашиглахыг эрэлхийлж байгаа хүмүүс 
энэ ажлыг яаравчлуулахад анхаарах нь илүү үр 
дүнтэй байж болох юм. Нэгэн эмэгтэй 17 настай 
хүү нь сүмээс ирснийхээ дараа гэр бүлийн 
түүхийн ажлаа хийхээр компьютер дээрээ суудаг 
тухай мөн 10 настай хүү нь өвөг дээдсийнхээ 
түүхийг сонсож, зургуудыг үзэх дуртай байдаг 
тухай инээмсэглэн ярьж байсан. Энэ нь тэдний 
гэр бүлийнхнийг адисалж, Елиагийн Сүнсийг 
мэдрэхэд тусалсан байна. Бид үнэ цэнэ бүхий 
өөрсдийн үндэс, мөчрүүдийг арчилж, тордож байх 
ёстой. 

Есүс Христ Өөрийн амийг бидний төлөө өгсөн. 
Тэрээр Иовын хөндсөн хамгийн чухал асуултын 
хариуг шийдэж өгсөн билээ. Бид өөрсдийн хүчээр 
давж чадахгүй зүйл болох үхлийг Тэрээр бүх хүн 
төрөлхтний төлөө ялан дийлсэн. Харин бид гэр 
бүлийхэнтэйгээ хамт өргөмжлөгдөж, аврагдахын 
тулд тэдний өмнөөс ёслолуудыг хийснээр Сион30 
уулан дээрх жинхэнэ аврагчид болж чадна. 

Би Аврагчийн цагаатгагч золиослолыг мөн бидэнд 
болон бидний гэр бүлд зориулагдсан Эцэгийн 
төлөвлөгөө баттай гэдгийг гэрчилж байна. Есүс 
Христийн нэрээр, амен. 
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Санваарын	түлхүүрүүд	эмэгтэй,	
эрэгтэйчүүдийг	адил	удирдан	чиглүүлдэг	ба	
санваарын	ёслолууд,	санваарын	эрх	мэдэл	нь	
эрэгтэйчүүдэд	хамаатайн	адил	эмэгтэйчүүдэд	ч	
мөн	хамаатай.

I.
Энэхүү чуулганаар 
бид итгэлтэй зарим ах 
нарын чөлөөлөгдөхийг 
харж мөн өөр бусад 
ахыг дуудлагад нь 
дэмжин баталлаа. 
Сүмд ингэж ээлжлэн 
солигдох нь бидэнд 
танил болсон бөгөөд 
чөлөөлөгдсөнөөрөө 
“огцрох” харин 
дуудагдсанаараа 

“дэвжих” гэсэн үг биш юм. Их Эзэний үйлчлэлд 
“дээшлэх юм уу доошлох” гэсэн ухагдахуун 
байхгүй. Харин зөвхөн “урагшлах юм уу ухрах” 
гэж байх бөгөөд энэ ялгаа нь чөлөөлөгдөх болоод 
дуудлагаа хэрхэн хүлээн авч үйлдэхээс хамаардаг. 
Есөн жил маш сайн үйлчилсэн гадасны нэгэн 
залуухан ерөнхийлөгчийг чөлөөлөх ажлыг би 
удирдсан бөгөөд тэрээр чөлөөлөгдсөндөө мөн 
эхнэртэйгээ хамт хүлээн авсан шинэ дуудлагадаа 
ихэд баяртай байсан билээ. Тэд тойргийнхоо 
балчир хүүхдийн ангийн удирдагчдаар 
дуудагдсан. Зөвхөн энэ сүмд л ийм адил 
хүндэтгэлийг хүлээдэг!

II.
Халамжийн Нийгэмлэгийн ерөнхий ерөнхийлөгч 
Линда К.Бөртон Эмэгтэйчүүдийн хуралдаан 
дээр үг хэлж байхдаа “Бид бүгдийн санваарыг 
илүү сайн ойлгох хүсэл маань нэмэгдээсэй гэж 
найдаж байна”1 гэжээ. Энэ хэрэгцээ нь бидэнд ч 
бас хамаарах бөгөөд би санваарын түлхүүрүүд 

болон эрх мэдлийн тухай үүнийг үргэлжлүүлэн 
ярих болно. Энэ сэдвүүд нь эрэгтэйчүүд, 
эмэгтэйчүүдийн хувьд адил хамаардаг тул 
би яригдсан энэ зүйлс сүмийн бүх гишүүдэд 
зориулагдан зурагтаар цацагдаж мөн хэвлэгдэн 
гарч байгаад талархалтай байна. Санваарын хүч 
бид бүгдийг адисалдаг. Санваарын түлхүүрүүд 
эмэгтэй, эрэгтэйчүүдийг адил удирдан чиглүүлдэг 
ба санваарын ёслолууд болон санваарын эрх мэдэл 
нь эрэгтэйчүүдэд хамаатайн адил эмэгтэйчүүдэд ч 
мөн хамаатай.

III.
Ерөнхийлөгч Жозеф Ф.Смит санваарыг “хүмүүн 
нь хүн төрөлхтөний авралын төлөө дэлхий дээр 
үйлдэж болохын тулд хүмүүнд өгөгдсөн Бурханы 
хүч”2 хэмээн дүрслэн хэлсэн. Бусад удирдагч 
бидэнд санваар бол “дэлхий дээрх төгс хүч. Энэ 
бол дэлхий бүтээгдсэн хүч юм”3 хэмээн заасан. 
Судрууд бидэнд “эхлэлд байсан мөн тэрхүү 
санваар эдүгээ дэлхийн төгсгөлд тэрчлэн байх 
болно” (Мосе 6:7) хэмээн заадаг. Тиймээс санваар 
бол биднийг амилуулж мөн мөнх амьдрал руу 
хөтлөх хүч билээ.

Бидний эрэлхийлж байгаа ойлголт нь санваарын 
түлхүүрүүдийн тухай ойлголтоос эхэлдэг. 
“Санваарын түлхүүрүүд бол санваарын 
удирдагчдад Түүний санваарыг [атгагчдад] дэлхий 
дээр хэрэглэх, удирдах, хянах, засаглах Бурханаас 
олгосон эрх мэдэл юм.”4 Сүмд хийгдэж байгаа бүх 
үйлдэл болон ёслолууд нь тэрхүү үйл ажиллагаа 
ёслолуудын түлхүүрүүдийг атгадаг нэгний шууд 
эсвэл шууд бус зөвшөөрлийн дагуу гүйцэтгэгддэг. 
Ахлагч М.Рассэлл Баллардын тайлбарласнаар, 
“Санваарын түлхүүрүүдийг атгагч тэдгээр нь ... 
өөрсдийн удирдлага дор итгэлтэйгээр үйлчилж 
байгаа бүгдэд санваарын эрх мэдлийг ашиглаж 
мөн санваарын хүчийг хэрэглэх боломжийг 
олгодог.”5

Санваарын түлхүүрүүд ба эрх мэдэл 
ÀÐÂÀÍÕÎ¨Ð òªËªªËªÃ×ÈÉÍ ×óóËÃûÍ 
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Санваарын эрх мэдлийн хэрэгжүүлэлтийг хянахад 
санваарын түлхүүрүүдийн үүрэг нь нэг талаар 
өргөн хүрээтэй, нөгөө талаар хязгаартай байдаг. 
Санваарын эрх мэдэл болон адислалуудыг 
Бурханы бүх хүүхдэд боломжтой болгосноор 
өргөн хүрээтэй байдаг бол хэнд санваарын эрх 
мэдэл өгөх, албуудыг нь хэн хэн атгах мөн эрх 
мэдэл болон хүчийг хэрхэн өгөхийг удирдсанаар 
хязгаартай байдаг. Жишээлбэл, санваарыг атгагч 
хүн өөрийн алба юм уу эрх мэдлийг түлхүүр 
атгагч нэгнээр зөвшөөрөгдөхөөс өөрөөр хэн 
нэгэнд өгч чадахгүй. Тэрхүү зөвшөөрөлгүйгээр 
ёслол нь хүчин төгөлдөр болохгүй. Үүгээр 
санваарыг атгагч нэгэн – албаасаа үл хамааран – 
зохих түлхүүрүүдийг атгасан нэгнээс зөвшөөрөл 
авалгүйгээр гэр бүлийнхээ гишүүнийг томилох 
юм уу гэртээ ариун ёслолыг адисалж чадахгүйг 
тайлбарладаг. 

Миний энд тайлбарлан үзүүлэх ариун сүмийн 
ерөнхийлөгчийн атгадаг түлхүүрүүдийн дор 
ариун сүмд эгч нарын хийдэг ариун нандин 
ажлуудаас гадна санваарын албанд томилогдсон 
хүн л санваарын ёслолыг гүйцэтгэнэ. Мөн 
зөвшөөрөгдсөн санваарын ёслолууд болгон нь 
сүмийн тайланд бүртгэгддэг. 

Эцэст нь, энэ санваарын эзэн болох Их Эзэн Есүс 
Христ санваарын бүх түлхүүрийг атгадаг. Тэрээр 
мөнх бус хүмүүст ямар түлхүүрүүд өгөгдөх 
хийгээд энэ түлхүүрүүд нь хэрхэн ашиглагдахыг 
тодорхойлдог. Бид Көртландын Ариун сүмд 
Иосеф Смитэд бүх түлхүүр өгөгдсөн гэж боддог 
ч, судар дээр өгөгдсөн бүгд нь “энэ эрин үеийн 
түлхүүрүүд” (С ба Г 110:16) байсан гэдгийг 
хэлдэг. Олон жилийн өмнөх ерөнхий чуулган дээр 
ерөнхийлөгч Спэнсэр В.Kимбалл дэлхий дээрх 
хүмүүнд өгөгдөөгүй өөр түлхүүрүүд байдаг ба 
эдгээрт бүтээлт болон амилуултын түлхүүрүүд 
багтдаг гэдгийг сануулсан.6

Санваарын түлхүүрүүдийн ашиглалт дээр 
тавигдсан тэнгэрлэг хязгаарлалт сүмийн 
захиргааны асуудлууд дээрх шийдвэрүүд 
болон санваарт нөлөөлөх шийдвэрүүдийн 
хоорондох чухал ялгааг тайлбарладаг. Сүмийг 
тэргүүлж байдаг Тэргүүн Зөвлөл, Тэргүүн 
Зөвлөл ба Арванхоёрын чуулгын зөвлөл сүмийн 
барилгуудын байршил, номлолд үйлчлэх нас 

зэрэг сүмийн бодлогууд мөн журмуудад хамаатай 
олон шийдвэр гаргахаар итгэмжлэгдсэн байдаг. 
Хэдийгээр эдгээр удирдах эрх мэдэлтэн энэ эрин 
үед хүмүүнд өгөгдсөн бүх түлхүүрийг атгаж 
ашигладаг ч санваарыг зөвхөн эрэгтэй хүн атгах 
ёстой гэсэн тэнгэрлэгээр тогтоогдсон загварыг 
өөрчлөх эрхгүй.

IV.
Би одоо санваарын эрх мэдэл гэсэн сэдвийн 
тухай яръя. Миний сая ярьсан гурван зарчмаас 
эхэлье: (1) санваар нь хүн төрөлхтний авралын 
төлөө дэлхий дээр үйлдэж болохын тулд 
хүмүүнд өгөгдсөн Бурханы хүч, (2) санваарын 
эрх мэдэл нь санваарын түлхүүрүүдийг атгагч 
санваартнаар удирдагддаг мөн (3) сударт “Сүм 
дэх бусад бүх эрх мэдэл [болон] албан тушаалууд 
нь [Мелкизедек] санваарын хавсралтууд байдаг” 
(С ба Г 107:5) хэмээн хэлсэнчлэн, санваарын 
түлхүүрийг атгагч тэдний удирдлага дор хийгдсэн 
бүхэн нь санваарын эрх мэдэлтэйгээр хийгдсэн 
болно.

Энэ нь эмэгтэйчүүдэд хэрхэн хэрэгжиж байна 
вэ? Тухайн үедээ Арванхоёр Төлөөлөгчийн 
Чуулгын ерөнхийлөгч байсан ерөнхийлөгч Жозеф 
Фийлдинг Смит Халамжийн Нийгэмлэгт хандаж 
ийн хэлсэн байдаг: “Эгч нарт санваар өгөгдөөгүй 
мөн энэ нь тэдэнд олгогдоогүй байгаа нь Их 
Эзэнээс тэдэнд эрх мэдэл өгөгдөөгүй гэсэн үг 
биш юм. ... Их Эзэний өргөөнд эгч нарын хийдэг 
ажлууд зэрэг бидний авралд зайлшгүй хэрэгтэй 
мөн шаардлагатай сүм дэх тодорхой зүйлийг хийх 
эрх мэдэл нь тухайн хүнд эсвэл эгчид өгөгдсөн 
байж болно. Их Эзэний хувьд ариун нандин болох 
зарим агуу хийгээд гайхамшигтай зүйлсийг мөн 
Санваарыг атгагчаар өгөгдсөн адислалуудын 
адил хүчин төгөлдөр эрх мэдэл тэдэнд өгөгдсөн 
байдаг.”7

Энэ онцгойлон хэлсэн үгэндээ ерөнхийлөгч 
Смит эмэгтэйчүүдэд эрх мэдэл өгөгдсөн тухай 
ахин дахин хэлсэн байдаг. Эмэгтэйчүүдэд хандан 
тэрээр, “Та нар эрх мэдлээр ярьж болно, учир нь 
Их Эзэн эрх мэдлийг та нарын дээр байрлуулсан” 
гэжээ. Тэрээр мөн Халамжийн Нийгэмлэгт “олон 
агуу зүйлийг хийх хүч хийгээд эрх мэдэл [өгсөн]. 
Тэдний хийдэг ажил нь тэнгэрлэг эрх мэдлээр 
хийгдсэн” хэмээн хэлжээ. Мөн эрэгтэйчүүд, 
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эмэгтэйчүүдийн хийсэн сүмийн ажлууд нь 
ариун сүм эсвэл тойрог мөн салбарт алинд ч бай 
санваарын түлхүүрүүдийг атгагчийн удирдлага 
дор хийгдсэн байдаг. Тиймээс Халамжийн 
Нийгэмлэгийн тухай ярьж байхдаа ерөнхийлөгч 
Смит, “[Их Эзэн] хүмүүсийнхээ сүнслэг хийгээд 
материаллаг хэрэгцээ сонирхлыг хараад ... , тэдэнд 
тойргийнхоо бишопын удирдлага дор үйлчлэх 
эрх мэдэлтэй байж болох энэ агуу байгууллагыг 
өгсөн”8 хэмээн тайлбарласан. 

Тиймээс эмэгтэйчүүдийн хувьд Халамжийн 
Нийгэмлэг нь зүгээр нэг анги төдий бус харин 
санваарын хавсралт болгон тэнгэрлэгээр зохион 
байгуулагдсан -- тэдний харьяалагддаг бүлэг юм 
хэмээн үнэн хэлсэн юм.9

Бид эмэгтэйчүүдийг сүмийн дуудлагадаа 
санваарын эрх мэдлийг хүлээн авдаг хэмээн 
ярьж хэвшээгүй байдаг ч энэ нь өөр ямар эрх 
мэдлүүд байж болох вэ? Залуу эсвэл ахимаг 
настай—эмэгтэйчүүд—сайн мэдээг тунхаглахаар 
бүрэн цагийн номлолд онцгойлон адислагдахдаа 
санваарын үүргийг гүйцэтгэх санваарын эрх 
мэдлүүдийг хүлээн авдаг. Энэ нь санваарын 
түлхүүрүүдийг атгагч нэгний удирдлага дор 
сүмийн байгууллагад алба эсвэл багшийн үүрэг 
гүйцэтгэхээр томилогдон адислагдсан эмэгтэйд 
мөн адил байна. Аливаа хүн алба юм уу дуудлагыг 
санваарын түлхүүрүүдийг атгагч нэгнээс хүлээн 
авснаар томилогдсон үүргүүдээ биелүүлэхдээ 
санваарын эрх мэдлийг ашигладаг.

Санваарын эрх мэдлийг ашиглах хүн нь үүний 
эрхийг умартаад үүрэг хариуцлагадаа төвлөрөх 
ёстой. Энэ нь нийгэмд хэрэгтэй зарчим юм. 
Оросын алдарт зохиолч Александр Солженицины 
хэлснээс иш татахад, “Энэ бол ... хүний эрхийн 
төлөө бус харин хүмүүний үүргийн төлөө тэмцэх 
үе мөн”10 гэжээ. Үнэндээ эрхээ эдэлснээр бус 
харин үүрэг хариуцлагаа биелүүлснээр өргөмжлөл 
хүртэх шаардлагыг хангадаг гэдгийг хожмын 
үеийн гэгээнтнүүд мэднэ. 

V.
Их Эзэн зөвхөн эрэгтэйчүүд санваарын албанд 
томилогдоно гэж хэлсэн. Гэвч Сүмийн янз бүрийн 
удирдагчид эрэгтэйчүүд бол “санваар”11 биш юм 

гэдгийг онцолсон. Эрэгтэйчүүд санваар атгаж, 
Бурханы бүх хүүхдүүдийг адислахдаа үүнийг 
ашиглах нандин үүрэгтэй.

Бурханы хөвгүүддээ өгсөн хамгийн агуу хүчийг 
Түүний охидын нэгэнтэй хамтрахгүйгээр ашиглах 
нь боломжгүй юм. Учир нь зөвхөн Түүний охидод 
“бие махбодын бүтээгч байхаар ... тэгснээр 
Бурханы загвар мөн Түүний Агуу Төлөвлөгөөний 
гүйцэтгэл”12 байх хүчийг өгсөн. Эдгээр үгийг 
ерөнхийлөгч Ж.Рюбэн Кларк хэлсэн юм.

Тэрээр “Энэ бол эхнэрүүдийн маань мөн 
ээжүүдийн маань мөнхийн төлөвлөгөөн дэх байх 
ёстой газар нь юм. Тэд санваарыг авч явагчид 
биш; тэд санваарын үүрэг хариуцлага хийгээд 
үйл хэргийг авч явах үүрэггүй мөн тэд үүн дэх 
үүрэг хариуцлагыг үүрэгчид биш хэдий ч тэд 
үүний хүчин дор бүтээж мөн зохион байгуулж, 
адислалуудыг нь хүлээн авч, Санваарын хүчний 
гүйцэтгэл хийгээд Санваартай эн зэрэгцэх 
мөнхөд чухал байсаар байх газарт тэнгэрлэгээр 
дуудагдсан үйл хэргийг эзэмшдэг”13 гэж хэлжээ.

Эдгээр сүнслэгээр нөлөөлөгдсөн үгэндээ 
ерөнхийлөгч Кларк гэр бүлийн тухай ярьж байсан. 
Гэр бүлийн тунхагт өгүүлснээр, эцэг нь гэр бүлээ 
тэргүүлэн улирдаж, эх эцэг хоёр тусдаа үүрэг 
хариуцлагатай ч “харилцан бие биедээ адил тэгш 
туслах ёстой”14. Гэр бүлийн тунхаг бичиг гарахаас 
хэдэн жилийн өмнө ерөнхийлөгч Спэнсэр 
В.Kимбалл сүнслэгээр нөлөөлөгдсөн дараах 
тайлбарыг өгсөн: “Гэрлэлтийг хамтын амьдрал 
гэсэн талаас нь яривал, бүгдээрээ гэрлэлтийг 
бүрэн дүүрэн хамтын амьдрал хэмээн ярьцгаая. 
Бид мөнхийн үүрэгтээ ХҮГ эмэгтэйчүүдээ 
чимээгүй хамтрагч юм уу хязгаарлагдмал 
хамтрагч байлгамааргүй байна! Хувь нэмэр 
оруулагч, бүрэн дүүрэн хамтрагч байгаарай.”15

Бурханы мэлмийд, сүмд байна уу эсвэл гэр бүлдээ 
байна уу гэдгээс үл хамааран эмэгтэйчүүд болон 
эрэгтэйчүүд өөр өөр үүрэг хариуцлагатай ч адил 
тэгш юм.

Би санваарын адислалуудын талаарх зарим 
үнэнийг хэлж, үгээ дуусгая. Санваарын 
түлхүүрүүд, санваарын ёслолуудаас ялгаатай 
санваарын адислалууд нь ижил нөхцлөөр 
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эрэгтэйчүүд болон эмэгтэйчүүдийн аль алинд нь 
боломжтой. Ариун Сүнсний бэлэг болон ариун 
сүмийн адислалууд нь энэ үнэнтэй нэгэн адил 
загвартай юм. 

Ахлагч М.Рассэлл Баллард өнгөрсөн зун БЯИС-
ийн Боловсролын долоо хоногт зориулан хэлсэн 
агуу үгэндээ дараах сургаалуудыг өгсөн:

“Манай Сүмийн сургаал эмэгтэйчүүдийг 
эрэгтэйчүүдтэй адил тэгш гэж үздэг ч өөр өөр 
үүрэгтэй байлгадаг. Бурхан хүйсийг нөгөөгөөс нь 
илүү байхаар юм уу илүү чухалд  тооцдоггүй ... 

Эрэгтэйчүүд болон эмэгтэйчүүд ариун сүмд очоод 
хоёулаа санваарын хүч болох нэгэн адил хүчээр 
хишиг хүртээгддэг. ... Санваарын хүч хийгээд 
адислалуудыг хүлээн авах боломж Бурханы бүх 
хүүхдэд бий.”16

Би Бурханы санваарын хүч хийгээд адислалууд нь 
Түүний хөвгүүд, охидод адил боломжтой гэдгийг 
гэрчилж байна. Би Есүс Христийн Хожмын 
Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн бүх алба хийгээд 
үйл ажиллагаануудыг гүйцэтгэдэг санваарын 
эрх мэдлийг гэрчилж байна. Би бошиглогч 
болоод ерөнхийлөгч Томас С.Монсоны бүрэн 
байдлаар нь атгаж мөн ашиглаж байдаг санваарын 
түлхүүрүүдийн үйл хэрэг нь тэнгэрлэгээр 
удирдагддаг гэдгийг гэрчилж байна. Эцэст нь, 
хамгийн чухал нь энэ санваар бол бид үйлчлэгчид 
нь болох бидний Аврагч Их Эзэн Есүс Христийнх 
гэдгийг би Есүс Христийн нэрээр гэрчилж байна, 
aмен. 
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Аврагчтай	адил	хүмүүс	болоход	биднээс	ямар	
өөрчлөлтүүд	шаардагдах	вэ?

Дэлхий даяар 
болж буй энэхүү 
цугларалтыг дүрслэн 
бодвол үүнтэй адил 
зүйл өөр хаана ч 
байхгүй гэдгийг бид 
мэддэг. Ерөнхий 
чуулганы санваарын 
хуралдааны зорилго 
нь санваартнуудад 
ямархуу маягийн 
эрэгтэйчүүд байвал 
зохихыг зааж, (3 
Нифай 27:27-г үзнэ 

үү) энэхүү зорилгод хүрэхэд бидэнд сүнслэгээр 
нөлөөлөх явдал юм. 

Намайг хагас зууны тэртээ Хавайд Аароны 
санваартан байхад бас Англид номлогч байх 
үед бид цуглааны байруудад цуглаж, санваарын 
хуралдааныг телефон утасны холбоогоор 
дамжуулан (асар их хичээл зүтгэл гарган) сонсдог 
байсан. Хожим нь хиймэл дагуулын томоохон 
сансрын антентай сүмийн байруудад хуралдааныг 
шууд дамжуулах болсноор бид болж буй үйл 
явдлыг сонсохын хамт үзэх боломжтой болсон 
юм. Бид энэхүү технологийг гайхан биширдэг 
байж билээ! Интернэтэд холбогдсон хүн бүрд 
ухаалаг гар утас, таблет эсвэл компьютер ашиглан 
энэхүү цугларалтын захиасуудыг үзэх боломжийг 
бий болгосон өнөөгийн дэлхийг хуруу дарам 
цөөхөн хүн төсөөлж чадах байсан биз ээ.

Их Эзэний Өөрийнх нь дуу хоолойтой яг адилхан 
Түүний үйлчлэгчдийн дуу хоолойг (С ба Г 1:38-
ыг үзнэ үү) сонсох өргөн боломж байгаа ч гэсэн, 
хэрэв бид эдгээр захиасыг хүлээн авч (С ба Г 
11:21-ийг үзнэ үү), дагах хүсэлгүй байх юм бол 

энэ нь өчүүхэн үнэ цэнэтэй байх юм. Энгийнээр 
хэлбэл, Ерөнхий чуулган болон санваарын энэхүү 
хуралдааны зорилго нь бид үйлдэх хүсэлтэй, 
өөрчлөгдөх хүсэлтэй байгаа үед л биелдэг.

Олон жилийн өмнө би бишопоор үйлчилж байлаа. 
Би удаан хугацааны туршид тойргийнхоо надаас 
олон насаар ах нэг хүнтэй байнга уулздаг байсан 
юм. Энэ ах, түүний эхнэр хоёрын харилцаа 
ээдрээтэй байснаас гадна хүүхдүүдтэйгээ 
харилцаа тасарсан байлаа. Тэр ажлаа алдахгүйг 
хичээн зүтгэж байснаас гадна түүнд ойр дотны 
найзууд ч байсангүй бас тойргийн гишүүдтэй 
харьцах нь ч их хүндрэлтэй байсан учраас 
сүмд үйлчлэх хүсэлгүй байжээ. Амьдралд нь 
тохиолдсон олон бэрхшээлийн тухай нэгэн 
халуухан яриа өрнөх явцад тэр над руу дөхөж 
суугаад, бидний олон удаагийн ярилцлагын 
дүгнэлт болгож, “Бишоп оо, би түргэн ууртай. Би 
төрөлхийн ийм хүн шүү дээ!” гэж хэлж билээ.

Тэр орой түүний хэлсэн энэ үг намайг 
гайхшируулсан бөгөөд өдий хүртэл миний санааг 
зовоосоор байдаг билээ. Зөвхөн энэ хүн гэлтгүй 
бидний хэн нь ч гэсэн “Би төрөлхийн ийм хүн 
шүү дээ” гэж шийдэх л юм бол өөрчлөгдөх 
чадвараа алддаг. Нэгэнт ялах ирээдүйгүй болсон 
учраас бид бууж өгөх дохиогоо өгөн, ухарч няцан, 
зэр зэвсгээ хаяж, тулаанд бууж өгөхтэй адил юм. 
Миний хэлсэн зүйл биднийг зөв дүрсэлж чадахгүй 
байна гэж зарим маань бодож болох ч, хүн нэг бүр 
хамгийн багадаа нэг юм уу хоёр муу зуршилтай л 
бол өөрийгөө зөвтгөн “би төрөлхийн ийм хүн шүү 
дээ” гэж хэлдэг.

Бид одоо ямар хүмүүс байгаа тэр байдалдаа 
хэвээр үлдэхгүйн төлөө санваарын энэхүү 
хуралдаанд оролцож байгаа юм. Энэ үдэш бид энд 
Есүс Христийн нэрээр цуглаад байна. Бид ямар ч 
сул дорой тал, донтолттой байлаа гэсэн Түүний 
Цагаатгал өөрчлөгдөх чадварыг бидэнд өгнө гэсэн 

Бид ямархуу маягийн хүмүүс байвал зохих вэ?

ДалыН ерөНХИЙлөГЧИЙН зөВлөлИЙН 
аХлаГЧ ДоНалД л.ХоллСТроМ 
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бүрэн итгэлтэй бид цугладаг. Мөн бид өнгөрсөн 
амьдрал маань ямар байснаас үл хамааран бидний 
ирээдүй илүү сайн байж чадна гэсэн найдвар тээн 
цугладаг.

Бид энэхүү хуралдаанд өөрчлөгдөх “чин 
сэтгэлтэйгээр” (Моронай 10:4) оролцвол Сүнс 
бидний зүрх сэтгэл, оюун ухаанд бүрэн нэвтэрч 
чадна. Их Эзэн бошиглогч Иосеф Смитэд: 
“Мөнхүү улиран тохиох дор, тэд … надад итгэх 
итгэлээ хөгжүүлэхийн хэрээр, тэд өөрсдийгөө 
хамтад нь цуглуулсан тэр өдөр бибээр Сүнсээ 
тэдний дээр юүлэх болно” (С ба Г 44:2) хэмээн 
илчилжээ. Итгэл бол хүч чадлын болон үйлдлийн 
зарчим гэдгийг санагтун. Энэ нь чухамдаа өнөө 
оройг л хэлж байгаа юм шүү дээ!

Хэрэв та нарын бэрхшээл даван туулшгүй мэт 
санагдаж байгаа бол би та бүхэнд 2006 онд 
Энэтхэгийн Хаидэрабад хотын захад орших 
жижиг тосгонд танилцсан нэг эрэгтэйн талаар 
ярья. Энэ хүн өөрчлөгдөх хүслийн гайхалтай 
жишээг үзүүлсэн юм. Аппа Рао Нулу Энэтхэгийн 
хөдөө нутагт төржээ. Тэр гурван настайдаа саа 
өвчнөөр өвчилж, хөгжлийн бэрхшээлтэй болсон 
байв. Уулзаж учирдаг хүмүүс нь түүнд хийж 
чадах юм цөөхөн байх болно гэдэг байж. Гэсэн ч, 
тэр залуу байхдаа манай сүмийн номлогчидтой 
уулзжээ. Тэд түүнд энэ амьдрал дахь болон 
ирэх мөнхийн амьдрал дахь илүү агуу чадварын 
талаар заасан байна. Тэр баптисм хүртэж, сүмийн 
гишүүнээр батлагджээ. Өөртөө болон өөрийн 
чадварт итгэх итгэл нь улам бүр нэмэгдсэн тул 
Нулу Мелкизедек санваар хүртэж, бүрэн цагийн 
номлолд үйлчлэх зорилго тавьжээ. Тэр 1986 
онд ахлагчийн албанд томилогдож, Энэтхэгт 
үйлчлэхээр дуудагдав. Түүнд явган явах тийм ч 
амархан байсангүй, хоёр гартаа таяг тулж, бүх 
чадлаа шавхан алхдаг байсан ч байн байн унадаг 
байлаа. Гэвч бууж өгөх тухай бодол түүнд хэзээ 
ч төрж байсангүй. Тэр номлолдоо нэгэн үзүүрт 
сэтгэлээр хандаж, нэр хүндтэй үйлчлэх шийдвэр 
төгс байсан бөгөөд энэхүү зорилгоо биелүүлж 
чадсан юм.

Бид Нулу ахтай номлолоос нь хойш бараг 20 
жилийн дараа уулзах үед тэрээр засмал замын 
төгсгөл дээр бидэнтэй тун баяртай мэндэлж 
билээ. Замын төгсгөлөөс тэр биднийг овон 

товон шороон замаар эхнэр, гурван хүүхэдтэйгээ 
амьдардаг хоёр өрөөтэй байшин руугаа дагуулан 
явсан юм. Хэт халуун, нозоорсон өдөр байлаа. 
Түүнд явган явахад маш их зовиуртай хэвээрээ 
байсан ч үүндээ ер гутарсан шинжгүй байв. 
Нулу нөр хичээнгүй хүчин чармайлтынхаа ачаар 
багш болж, тосгоныхоо хүүхдүүдэд хичээл зааж 
эхэлжээ. Биднийг тэдний жижигхэн байшинд 
ороход тэр намайг өрөөний булан руу тэр даруй 
дагуулж очин, хамгийн чухал өмч хөрөнгийг нь 
агуулсан нэгэн хайрцаг гаргаж ирлээ. Тэр надад 
нэг цаас үзүүлэхийг хүссэн юм. Цаасан дээр “аз 
жаргалтай, эрэлхэг зоригтой ахлагч Нулу танд 
сайн сайхан бүхэн адислалуудын хамт ирэх 
болтугай хэмээн хүсэн ерөөе; [огноо] 1987 оны 
6-р сарын 25; [гарын үсэг] Боид К.Пакэр” гэж 
бичсэн байв. Тэр үед ахлагч Пакэр Энэтхэгт 
айлчилж, хэсэг номлогчид хандаж, үг хэлэхдээ 
ахлагч Нулугийн чадавхыг батлан харуулсан юм. 
Чухамдаа, 2006 оны тэр өдөр Нулу ах сайн мэдээ 
түүнийг бүрмөсөн өөрчилснийг надад хэлсэн юм!

Бид Нулу ахынд зочлохдоо номлолын 
ерөнхийлөгчтэй хамт явсан билээ. Тэрээр Нулу 
ахтай болон түүний эхнэр, хүүхдүүдтэй ярилцлага 
хийхээр очсон юм. Эцэг, эх хоёр нь хувийн 
хишгээ хүртэж, хоорондоо лацдан холбогдож 
болохын тулд, хүүхдүүд нь эцэг эхтэйгээ лацдан 
холбогдож болохын тулд ярилцлага хийх хэрэгтэй 
байлаа. Бид бас тэдний гэр бүлийн эдгээр ёслолыг 
хийлгэхээр Хятадын Хонконгийн ариун сүм рүү 
явах зардлыг нь даахаа тэдэнд хэлсэн юм. Удаан 
хүлээсэн мөрөөдөл нь биелэх болсонд тэд баярын 
нулимс унагаж байв.

Бурханы санваар атгагчаас юуг хүсэн хүлээдэг 
вэ? Аврагчтай адил эрчүүд болохын тулд биднээс 
ямар өөрчлөлтүүд шаардагддаг вэ? Би гурван 
зөвлөгөө өгье:

1.
Бид санваар атгахуйц зохистой эрчүүд байх 
хэрэгтэй! Бид Аароны санваар атгадаг залуу 
эрэгтэйчүүд эсвэл Мелкизедек санваартан эрчүүд 
аль нь ч бай, гэрээнүүд хийсэн учраас сүнслэг 
өсөлтийн хувьд эрийн цээнд хүрснээ харуулдаг 
санваартан эрчүүд байх хэрэгтэй. “Би хүүхэд 
байхдаа хүүхэд шиг ярьж, хүүхэд шиг боддог, 
сэтгэдэг байлаа. Би эрийн цээнд хүрээд хүүхэд 
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насныхаа занг орхисон юм” (1 Коринт13:11) 
хэмээн Паул хэлсэн байдаг. Бид санваар атгадаг 
учраас ихэрхэг, бардам, дээрэнгүй биш харин 
даруу, дуулгавартай, номхон дөлгөөн байх ёстой. 
Санваар болон үүний өөр өөр албыг хүлээн авах 
нь бидний хувьд утга учиртай зүйл байх ёстой. 
Санваар нь аль нэг насан дээр аяндаа өгөгддөг 
нэрийн төдий зүйл бус харин бодлоготой хийгдсэн 
ариун гэрээ байх ёстой. Бид энэхүү эрхэм 
боломжийг авсандаа мөн талархалтай байгаагаа 
үйлдэл бүрээрээ харуулдаг байх ёстой. Хэрэв 
бид санваарын тухай хааяа л боддог бол бид 
өөрчлөгдөх хэрэгтэй гэсэн үг.

2.
Бид үйлчлэх хэрэгтэй! Санваар атгахын мөн 
чанар нь бусдад үйлчлэх үйлчлэлээр дамжуулан 
дуудлагаа эрхэмлэн биелүүлэх (С ба Г 84:33-
ыг үзнэ үү) явдал юм. Бид эхнэр, хүүхдүүддээ 
үйлчлэх хамгийн чухал үүргээсээ зайлсхийж, 
дуудлага хүлээн авахгүй байх юм уу сүм дэх 
дуудлагаа тааруухан биелүүлэх эсвэл ая тухтай 
биш л бол бусдын төлөө санаа тавихгүй байх нь 
бид ямархуу маягийн хүмүүс байхтай нийцэшгүй 
юм. Аврагч “Чи бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх оюун 
ухаанаараа өөрийн Бурхан Эзэнээ хайрла” 
(Матай 22:37) мөн дараа нь “Хэрэв чи намайг 
хайрладаг бол чи надад үйлчил” (С б аГ 42:29) 
хэмээн тунхаглажээ. Аминч үзэл бол санваарын 
үүрэг хариуцлагад харш зүйл бөгөөд хэрэв энэ 
нь бидний зан чанарын хэсэг болсон байвал бид 
өөрчлөгдөх хэрэгтэй.

3.
Бид зохистой байх хэрэгтэй! Ахлагч Жэффри 
Р.Холланд хэдэн жилийн өмнө санваарын 
хуралдаан дээр та нартай “нүүр тулж ... , 
хамраараа шүргэж, та нарын хөмсгийг хуйхлахуйц 

чанга ширүүн” үгс хэлсэн билээ (“Бид бүгдээрээ 
дуудагдсан,” Ensign эсвэл Лиахона, 2011 оны 
11-р сар, 45). Надад ахлагч Холландынхтай адил 
чадвар байхгүй байж болно, гэхдээ хүндэт ах нар 
аа, эдүгээ дэлхийд нийтлэг хүлээн зөвшөөрөгдсөн 
зарим үйл ажиллагаа нь бидний санваарын хүчийг 
хэрхэн хязгаарладгийг ойлгох хэрэгтэй. Хэрэв 
бид бүр багаахан ч гэсэн хэмжээгээр порнографыг 
сонирхоод эсвэл ариун явдлыг зөрчих юм уу 
ямар нэг байдлаар шударга бус авирлаад мөн энэ 
нь бидэнд болон бидний гэр бүлүүдэд сөргөөр 
нөлөөлөхгүй гэж бодож байгаа бол бид мэхлэгдэж 
байгаа хэрэг юм. Моронай “Бүх зүйлийг 
зохистойгоор хийхээ ... мэд” (Мормон 9:29) 
хэмээн хэлсэн байдаг. Их Эзэн “Мөн өөрсдөдөө 
санаа тавих, мөнх амьдралын үгсэд хичээнгүйлэн 
анхаарал тавихдаа болгоомжтой байх зарлигийг 
бибээр эдүгээ та нарт өгч байна” (С ба Г 84:43) 
гэж хүчтэй хэлсэн байдаг. Хэрэв бидэнд зохистой 
байхад саад болж буй ямар нэг шийдвэрлээгүй 
нүгэл байгаа бол бид өөрчлөгдөх хэрэгтэй. 

Есүс Христийн асуусан “Та нар ямархуу маягийн 
хүмүүс байвал зохих билээ?” гэсэн асуултын 
цорын ганц бүрэн хариулт бол Түүний: “Бүр 
миний адил буюу” (3 Нифай 27:27) хэмээх 
гайхалтай оновчтой хариулт юм. “Христэд 
ирэгтүн, мөн түүгээр төгөлдөржигтүн” (Моронай 
10:32) гэсэн энэхүү хоёр урилгын аль аль нь 
өөрчлөлтийг шаардаж, үүнийг хүсэн хүлээдэг. 
Тэр нигүүлсэнгүйгээр биднийг ганцаардуулж 
орхиогүй юм. “Мөн хэрэв хүмүүс надад ирэх 
аваас би тэдэнд өөрсдийнх нь сул доройг үзүүлэх 
болно. ... Тэгвэл би тэдэнд сул дорой зүйлүүдийг 
нь хүчирхэг болгож өгнө” (Ифер 12:27). Бид 
Аврагчийн Цагаатгалд түшиж тулгуурласнаар 
өөрсдийгөө өөрчилж чадна. Би үүнийг баттай 
мэднэ. Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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Их	Эзэн	та	нарыг	зөв	сонголтууд	хийх	
болно	гэдэгт	итгэдэг	учраас	Өөрийн	ажилд	
оролцуулахаар	та	нарыг	сонгосон	юм.

Залуу эрэгтэйчүүд 
ээ, та нар өөрсдийгөө 
“сонгогдсон үеийнхэн” 
гэдгийг өмнө нь сонсож 
байсан байх. Энэ нь 
Бурхан та нарыг агуу 
зорилгын учир энэ 
цаг үед дэлхий дээр 
ирүүлэхээр сонгож, 
бэлтгэсэн гэсэн үг юм. 
Энэ нь үнэнийг би 
мэднэ. Гэвч түүхэнд 
хувь хүмүүс өмнө нь 
хэзээ ч ийнхүү үй олон 

сонголтоор адислагдаж байгаагүй учраас би өнөө 
орой та нарыг “сонгогдсон үеийнхэн” хэмээн 
нэрлэхийг хүсч байна. Илүү олон сонголттой 
байна гэдэг нь илүү олон боломжтой байна гэсэн 
үг. Харин илүү олон боломжтой байна гэдэг бол 
сайныг ч, харамсалтай нь саарыг ч мөн үйлдэх 
үүд хаалга нээлттэй байна гэсэн үг юм. Бурхан та 
нарыг гайхамшигтай олон сонголтоос зөвийг нь 
ялган таньж чадна гэдэгт итгэсэн учраас л чухам 
энэ цаг үед та нарыг дэлхий рүү илгээсэн гэдэгт 
би итгэлтэй байдаг.

1974 онд ерөнхийлөгч Спэнсэр В.Кимбалл “Их 
Эзэн мэргэжлийн бус хүмүүсийн төсөөлж ч 
чадахгүй технологиор биднийг хангахыг ихэд 
хүсч байгаа гэдэгт би итгэлтэй байна” хэмээн 
хэлсэн билээ (“When the World Will Be Converted,” 
Ensign, 1974 оны 10-р сар, 10).

Их Эзэн үнэхээр тэгсэн юм! Та нар хүн 
төрөлхтний түүхэн дэх туйлын ашигтай хамгийн 
агуу хэрэгслүүдийн нэг интернэтийг хэрэглэн 
өсч байна. Энэхүү хэрэгсэл байгаа учраас 

сонгох өргөн боломж бидэнд байдаг. Гэвч 
сонголтын энэхүү өргөн боломж нь үүнтэй эн 
тэнцүү хариуцлагыг араасаа дагуулж байдаг юм. 
Интернэт нь дэлхий дээрх маш сайн хийгээд маш 
муу зүйлсийн аль алинд нь нэвтрэх боломжийг 
та бүхэнд олгодог. Та интернэт ашиглан агуу 
зорилгоо агшин төдийд хэрэгжүүлж чадна эсвээс 
цаг завыг тань үрж, сайныг үйлдэх чадварыг 
тань мохоох ач холбогдолгүй маш олон зүйлээр 
өөрийгөө дарж ч мэднэ. Та компьютерийн хулгана 
дээр ганцхан дараад л хамгийн их хүсдэг зүйлдээ 
нүд ирмэхийн зуур нэвтэрч чадна. Таны зүрх 
сэтгэл юу хүсэж байна вэ - энэ нь л гол утга учир 
нь юм. Таны сэтгэл юунд татагддаг вэ? Хүсэл тань 
таныг хааш нь хөтөлдөг вэ?

Бурхан “тэдний хүслийн дагуу хүмүүнд 
зөвшөөрдгийг” (Алма 29:4) мөн “бүх хүмүүнийг 
ажлуудынх нь дагуу, зүрх сэтгэлийнх нь хүслийг 
дагуу шүүх болно” (С ба Г 137:9; мөн Алма 41:3-
ыг үзнэ үү) гэдгийг санагтун. 

Ахлагч Брүс Р.Макконки “амийн ном бол 
жинхэнэ болоод дүрсэлсэн утгаараа хүмүүсийн 
бие махбодон дотор бичигдсэн цэдэг мэт тэдний 
ажил үйлсийн түүх юм. ... Энэ нь бодол санаа, 
үг, үйлдэл бүр нь хүний биед [нөлөөлдөг] гэсэн 
үг. Энэ бүхэн нь өөр өөрийн тэмдгийг үлдээдэг 
бөгөөд эдгээр тэмдгийг Мөнхийн болох Тэрбээр 
номноос үгсийг уншдаг лугаа адил хялбархнаар 
уншиж чадна” хэмээн хэлжээ (Mormon Doctrine, 2 
дахь хэвлэл, [1966], 97).

Интернэт нь бас хайлт болон хулганы товчлуур 
дарах хэлбэрээр илрэх та нарын хүслийг 
тэмдэглэдэг. Эдгээр хүслийг тань хангах 
олон тооны боломж бий. Та нар интернэт дэх 
мэдээллийг гүйлгэн үзэх үедээ ямар мэдээлэл 
дамжуулсан, интернэтийн ямар вэб хуудсуудыг 
хэр удаан үзсэн болон ямар зүйлсийг сонирхдог 
тухай нотолгоог үлдээдэг. Интернэт нь ийм 

Сонгогдсон үеийнхэн
залуу ЭрЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ерөНХИЙ ерөНХИЙлөГЧИЙН зөВлөлИЙН 
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байдлаар таны зан төлөвийн ерөнхий төрхийг 
буюу жинхэнэ утгаараа “таны амьдралын цахим 
ном”-ыг бий болгож байдаг. Амьдрал дээр 
интернэт нь хайж байгаа мэдээллээр тань таныг 
улам их хангах болно. Хэрэв таны хүсэл цэвэр 
ариун байх юм бол интернэт зохистой зорилгуудаа 
хэрэгжүүлэх зүтгэлийг тань илүү хялбар 
болгосноор цэвэр ариун бодлыг тань нэмэгдүүлж 
чадна. Гэвч үүний эсрэгээр байх нь ч бас бий.

Ахлагч Нийл А.Максвэлл үүнийг:

“Бид он цагийн явцад ямар хүмүүс болох нь мөн 
үүрд мөнхөд юу хүлээж авах вэ гэдэг нь эцсийн 
дүндээ бидний үргэлж хүссээр ирсэн зүйл байдаг 
... 

... Бид гагцхүү энэ хүслээ анхааралтай 
хөгжүүлснээр эдгээр нь бидэнд хор хохирол 
учруулах биш харин бидэнд байнга үйлчилж 
чадна!” хэмээн тайлбарлажээ (“According to the 
Desire of [Our] Hearts,” Ensign, 1996 оны 11-р сар, 
21,22).

Залуу эрэгтэйчүүд ээ, хэрэв та нар хүслээ 
хөгжүүлэхийг идэвхтэй хичээн чармайхгүй 
бол дэлхий үүнийг та нарын өмнөөс хийх 
болно. Дэлхий өдөр бүр та нарын хүсэл бодолд 
нөлөөлөхийг хичээж, ямар нэг зүйл худалдаж 
авах, онлайнаар ямар нэг юм үзэх, юугаар ч юм 
тоглоход мөн ямар нэг зүйлийг уншихад эсвэл 
үзэхэд уруу татах болно. Эцсийн эцэст сонголт 
та нарынх шүү дээ. Та нар сонгох эрхтэй. Сонгох 
эрх бол та нарын хувьд зөвхөн хүссэний үндсэн 
дээр үйлдэх төдийгүй бас энэхүү хүслээ ариусгаж, 
чанарыг нь сайжруулах хүч юм. Сонгох эрх бол 
та нарын хувьд ямар хүн болохоор сонгосноо 
хэрэгжүүлэх хүч юм. Сонголт бүр нь Бурхан 
таныг ямар хүн болоосой гэж хүсдэг тэр түвшин 
рүү өөрийг тань ойртуулдаг эсвэл түүнээс 
холдуулдаг болохоор компьютерийн хулгана 
дээр дарах үйлдэл бүр таны хувьд чухал учир 
холбогдолтой юм шүү. “Энэ сонголт намайг хааш 
нь хөтлөх бол?” хэмээн үргэлж өөрөөсөө асууж 
бай. Үйлдлүүд тань ямар үр дагаварт хүргэж 
болохыг ойлгох чадварыг өөртөө хөгжүүл.

Таны ямар хүн болон төлөвшиж байгааг хянахын 
тулд Сатан сонголтуудыг тань хянахыг хүсдэг. 

Таныг хянах хамгийн сайн арга замуудын нэг нь 
донтогч зан авираар өөрийг тань урхидах явдал 
гэдгийг тэр мэддэг. Технологи танд хүч чадал өгөх 
үү эсвэл таныг боолчлох уу гэдгийг таны сонголт 
л шийдэх болно.

Сонгогдсон үеийнхэн та нарт хүслээ хөгжүүлэх 
болон технологи ашиглах явдлаа удирдахад 
тань тус болох дөрвөн зарчмыг зөвлөмж болгон 
өгөхийг зөвшөөрнө үү.

Нэгдүгээрт: өөрийгөө чухам хэн билээ гэдгийг 
мэдсэн үед шийдвэр гаргах нь амархан байдаг

Энэхүү үнэнийг нэн хувийн арга замаар мэдсэн 
нэгэн найз надад бий. Хүү нь сайн мэдээнээс 
суралцаж өссөн хэдий ч сүнслэг байдлын хувьд 
өөрийгөө сайн мэдээнээс хол хөндий байлгадаг 
байлаа. Тэр санваараа ашиглах боломжоосоо үе 
үе татгалздаг байв. Түүнийг номлолд үйлчлэхгүй 
байх шийдвэр гаргасанд эцэг, эх нь сэтгэл гонсгор 
байжээ. Найз маань хүүгийнхээ зүрх сэтгэлд 
өөрчлөлт гарах болов уу хэмээн найдаж, чин 
сэтгэлээсээ залбирдаг байв. Хүү нь гэрлэхээр 
сүй тавьснаа мэдэгдэхэд энэхүү найдвар нь 
талаар болсон юм. Аав нь хүүгээсээ патриархын 
адислалаа аваач гэж гуйхад хүү нь эцэстээ 
зөвшөөрсөн ч патриарх руу ганцаараа очно гэж 
зөрүүдэлсэн аж.

Патриархын адислалаа аваад гэртээ ирэхэд 
түүний царай цонхийж, сэтгэл нь их хөдөлсөн 
байлаа. Хүү нь аминчлан ярилцахын тулд найз 
бүсгүйтэйгээ гарав. Аав нь цонхоор шагайж 
харвал залуу хос бие биенийхээ нулимсыг арчиж 
байжээ.

Дараа нь тэр юу болсон тухайгаа аавдаа ярьсан 
аж. Тэр хүү патриархын адислалаа авч байх үедээ 
мөнх бус байдлын өмнөх дэлхийд өөрийгөө 
ямар хүн байсан талаар бага зэрэг ойлголттой 
болсноо маш их сэтгэл догдлон ярьжээ. Тэрээр 
Христийг дагахыг бусдад сэнхрүүлэхдээ онцгой 
нөлөө бүхий зоригтой хүн байснаа харсан байна. 
Тэр өөрийгөө тийм хүн байсныг мэдсэний дараа 
номлолд үйлчлэхгүй байж чадна гэж үү?

Залуу эрэгтэйчүүд ээ, та нар өөрсдийгөө чухам 
хэн билээ гэдгийг санагтун. Та нар ариун санваар 
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атгадгаа санагтун. Энэ нь интернэт ашиглахад 
болон бүх амьдралынхаа туршид зөв сонголт 
хийхэд тань сүнслэгээр нөлөөлөх болно.

Хоёрдугаарт: Хүч чадлын эх сурвалжид нэвтрэгтүн

Та нар түүхийн бүх үеийн мэргэн ухаанд, 
хамгийн чухал нь Хуучин Гэрээний үеийнхээс 
эхлээд Ерөнхийлөгч Томас С.Монсоны үеийн 
бошиглогчдын үгсэд гартаа барьсан утсаараа 
нэвтэрч чадна. Хэрэв та гар утасныхаа зайг 
тогтмол цэнэглэж байхгүй бол утас тань хэрэггүй 
болж, та бусад хүмүүстэй холбоо тасарч, өөрийгөө 
хаягдсан юм шиг мэдрэх болно. Утасныхаа зайг 
цэнэглэхгүй ганц ч өдөр явах боломжгүйг та 
ойлгох болно.

Өдөр бүр гэрээс гарахдаа гар утасныхаа зайг 
цэнэглэж бэлтгэлтэй байх нь туйлын чухал юм. 
Харин сүнслэг байдлын хувьд бүрэн бэлтгэлтэй 
байх нь үүнээс бүр ч илүү чухал юм. Та гар 
утасныхаа зайг цэнэглэх бүрдээ үүнийг сүнслэг 
хүч чадлын хамгийн чухал эх сурвалжид нэвтрэх, 
өөрөөр хэлбэл Ариун Сүнсээр дамжуулан сүнслэг 
удирдамж хүлээн авахад намайг бэлтгэдэг 
залбирал болон судар судлахад би цаг гаргадаг 
бил үү хэмээн өөрөөсөө асуух сануулагч болгон 
ашиглаж бай (С ба Г 11:12–14-ийг үзнэ үү). Энэ 
нь жижигхэн атлаа чухал өдөр тутмын сонголтууд 
хийхийн тулд Их Эзэний оюун болон тааллыг 
мэдэхэд тань туслах болно. Биднээс олон нь гар 
утсаараа хүлээн авсан цахим мэссэжийг уншихын 
тулд хийж байсан ямар ч ажлаа тэр даруй орхидог 
атлаа Их Эзэний захиасуудыг үүнээс илүү чухал 
гэж үздэг бил үү? Бид энэхүү тэнгэрлэг хүч 
чадлын эх сурвалжид нэвтрэх явдлыг хэзээ ч үл 
тоомсорлох ёсгүй (2 Нифай 32:3-ыг үзнэ үү). 

Гуравдугаарт: ухаалаг гар утастай байх нь бус 
харин үүнийг зөв ашиглах нь л таныг ухаалаг 
болгож байгаа юм
 
Залуу эрэгтэйчүүд ээ, ухаалаг утсаараа хэрэггүй 
зүйлс бүү хийцгээ. Миний юу хэлэх гээд байгааг 

та нар бүгдээрээ мэдэж байгаа (Мозая 4:29-
ийг үзнэ үү). Жишээ нь, технологи та нарын 
анхаарлыг хамгийн чухал зүйлээс тань сатааруулж 
чадах олон арга зам бий. “Байгаа газартаа л эзэн 
бай” гэсэн уламжлалт зөвлөгөөг дагагтун. Та 
автомашин барьж яваа бол машинаа л барь. Та 
хичээл дээр байгаа бол хичээлдээ л анхаарлаа 
төвлөрүүл. Хэрэв та найз нартайгаа хамт байгаа 
бол анхаарлаа тэдэнд хандуулж бэлэг барь. Ухаан 
санаа тань хоёр зүйл дээр нэг зэрэг төвлөрч 
чадахгүй шүү дээ. Олон ажлыг нэг зэрэг амжуулах 
гэж оролдох нь анхаарлыг тань нэг зүйлээс нөгөө 
рүү түргэн шилжихэд хүргэнэ. “Хоёр туулай 
хөөсөн анчин хоосон хоцорно” гэдэг хуучны нэгэн 
зүйр үг байдаг. 

Дөрөвдүгээрт: Их Эзэн өөрийн зорилгуудыг 
биелүүлэхийн тулд технологиор хангасан юм

Технологийн бурханлаг зорилго бол авралын 
ажлыг яаравчлуулах явдал билээ. Та нар 
сонгогдсон үеийнхний гишүүдийн хувьд 
технологийг хэнээс ч илүү сайн ойлгодог. Үүнийг 
та нар төгөлдөржилт өөдөө өсч хөгжихөд өөртөө 
туслахын тулд ашиглагтун. Та нарт их зүйл 
өгөгдсөн учраас та нар бас ихийг өгөх ёстой 
(“Because I Have Been Given Much” Hymns, 219-
ийг үзнэ үү). Их Эзэн та нараас энэхүү хамгийн 
агуу хэрэгслийг Түүний ажлыг урагш ахиулахад 
мөн миний үеийнхний хэзээ ч төсөөлөхгүй арга 
замуудаар сайн мэдээг хуваалцахад ашиглахыг 
хүсэн хүлээж байна. Өнгөрсөн үед хүмүүс 
хөршүүд болон хотынхондоо л нөлөөлдөг 
байсан бол эдүгээ та нар интернэт болон хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан газар бүрийн 
хүмүүстэй харилцаж, бүх дэлхийд нөлөөлөх 
боломжтой боллоо.

Энэ бол Их Эзэний сүм гэдгийг би гэрчилж байна. 
Тэрээр та нарыг зөв сонголтууд хийнэ гэдэгт 
итгэдэг учраас энэ цаг үед өөрийнхөө ажилд 
оролцуулахаар та нарыг сонгосон юм. Та нар 
бол сонгогдсон үеийнхэн билээ. Есүс Христийн 
нэрээр, амен. 
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Энэ	ариун	ажилд	хичээл	зүтгэлийнхээ	зөвхөн	
талыг	зориулах	нь	хувь	хүн,	гэр	бүл	мөн	
Христийн	сүмийн	хувьд	дэндүү	аюултай	юм.

200 орчим жилийн 
өмнө Америкийн “Рип 
Вэн Уинкли” хэмээх 
богино өгүүллэг маш 
хурдан сонгодог бүтээл 
болсон юм. Зохиолын 
гол дүр Рип нь ажил 
болон эхнэр гэсэн хоёр 
зүйлээс зугтахдаа тун 
гаргууд, нэр хүндэд 
дургүй нэгэн байв.

Нэг өдөр тэрээр ууланд 
нохойтойгоо сэлгүүцэн 

зугаалж явахдаа хачин хувцасласан хэдэн хүн 
архи ууж, тоглоом тоглож байхыг олж харжээ. Рип 
тэдний архинаас уугаад нойр нь хүрч эхлэнгүүт 
хоромхон зуур нүдээ анив. Түүнийг нүдээ нээхэд 
нохой нь алга болчихсон, буу нь зэвэрч, өөрөө урт 
сахалтай болчихсон байсанд гайхан балмагджээ. 

Рипийг тосгондоо буцаж очиход бүх юм 
өөрчлөгдсөн байж гэнэ. Эхнэр нь нас барсан, 
найз нөхөд нь байхгүй, шар айрагны газарт 
байсан III Жорж хааны хөрөг зураг генерал Жорж 
Вашингтон гэх танихгүй хүний зургаар солигдсон 
байлаа.

Рип Вэн Уинкли 20 жил унтсан байв! Энэ 
хугацаанд тэрээр улсынхаа түүхийн хамгийн 
сэтгэл хөдөлгөм цаг үеүдийн нэг болох 
Америкийн хувьсгалыг дуустал нь унтаад 
өнгөрчихсөн байв. 

Энэ түүхийг 1966 оны 5-р сард Иргэний 
хувьсгалын удирдагч асан доктор Мартин Лютэр 
Кинг “Хувьсгалын үеэр битгий унтаарай”1 гэдэг 
хэлсэн үгэндээ жишээ болгон хэрэглэсэн байдаг. 

Өнөөдөр би яг энэ сэдвээр Бурханы санваарыг 

атгагч та бүгдээс “Та сэргээлтийн ажлын үеэр 
унтаж байна уу?” гэж асуумаар байна.

Бид сэргээлтийн цаг үед амьдарч байна

Заримдаа бид Иосеф Смит Мормоны Номыг 
орчуулсан, тэр санваарын түлхүүрүүдийг хүлээн 
авч, сүм зохион байгуулагдсан зэргээр сайн 
мэдээний сэргээлтийг бүрэн гүйцэд хийгдсэн 
мэт боддог. Гэвч үнэндээ сэргээлтийн ажил 
үргэлжилсээр байгаа бөгөөд бид сэргээлтийн цаг 
үед амьдарч байна. “Бурханы илчилсэн бүгдэд, 
эдүгээ түүний илчилж буй бүгдэд” мөн “Түүний 
илчлэх”2 “олон агуу хийгээд чухал зүйлүүд” үүнд 
хамаарагдана. Ах нар аа, өнөөдрийн сэтгэл татам 
хөгжил дэвшил нь бидний Аврагч Есүс Христийн 
алдар суут Хоёр дахь ирэлтээр төгсгөл болох гэж 
эрт дээр үеэс дурдагдсаар ирсэн бэлтгэл ажлын 
нэг хэсэг билээ. 

Энэ бол дэлхийн түүхэн дэх хамгийн гайхалтай 
цаг мөчүүдийн нэг юм! Эртний бошиглогчид 
бидний энэ цаг үеийг харахыг хүсч байсан.

Бидний мөнх бус амьдралын хугацаа дуусахад 
энэ чухал цаг үед өөрсдийн амьдралд болон 
Их Эзэний ажлыг урагшлуулахад оруулсан 
хувь нэмрийнхээ талаар бид ямар туршлага 
хуваалцаж болох вэ? Бид ханцуй шамлан, бүхий 
л зүрх сэтгэл, хүчин чармайлт, оюун, чадлаараа 
хичээнгүйлэн ажилласан гэж хэлж чадах уу? 
Эсвэл бид ихэнхдээ бусдын хөдөлмөрлөхийг л 
харж байсан гэдгээ хүлээн зөвшөөрөх үү?

Бурханы хаант улсыг байгуулахад оролцохгүй 
байх нь яагаад амар хялбар болдог олон шалтгаан 
байдгийг би гадарлаж байна. Үүнээс гурван том 
шалтгааныг дурдья. Эдгээрийг дурдаж байх 
хооронд аль нь танд хамаарагдах эсэх талаар 
тунгаан бодохыг би та нараас хүсч байна. Хэрэв 
танд сайжруулах шаардлагатай зүйл байвал 
түүнийгээ сайжруулахын тулд юу хийж болох 
талаар бодож үзэхийг би та нараас гуйя. 

Та сэргээлтийн ажлын үеэр унтаж байна уу?

òÝÐÃ¯¯Í çªÂËªËÈÉÍ ÕÎ¨ÐÄóÃÀÀÐ 
çªÂËªÕ ÄÈÉòÐ Ô.óÃÄÎÐÔ
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аминч үзэл

Нэгдүгээрт, аминч үзэл: Амиа боддог хүмүүс 
өөрсдийн хүсэл сонирхол, жаргал цэнгэлийг 
бүхнээс дээгүүрт тавьдаг. “Энэ нь надад ямар 
ашигтай вэ?” гэдэг асуулт амиа боддог хүмүүст 
хамгийн түрүүнд байдаг. 

Ах нар аа, энэ хандлага нь Бурханы хаант улсыг 
байгуулахад шаардагдах сүнсний эсрэг байгаа нь 
тодорхой болохыг та бүхэн харж байгаа гэдэгт би 
итгэлтэй байна.

Бусдын төлөө харамгүй үйлчлэхээсээ илүү 
өөрийнхөө хэрэгцээг хангахыг хичээх үед бидний 
эн тэргүүнд тавих зүйлс маань өөрсдийн маань 
сайшаал магтаал, жаргал цэнгэлд төвлөрсөн 
байдаг. 

Өнгөрсөн үеийнхэн маань янз бүрийн хэлбэрийн 
аминч үзэл, бардамналтай тэмцэж байсан бол 
өнөөдөр бид тэр хэмжээний болон түүнээс олон 
янзын аминч үзэлтэй тэмцэлдэж байна. Саяхан 
Оксфордын толь бичигт “selfie” буюу өөрөө 
өөрийгөө дарсан зураг гэдэг үгийг энэ жилийн 
онцлох үг хэмээн зарласан нь санамсаргүй 
тохиолдол гэж үү?3

Төрөлх чанараараа бид бүгд сайшаал магтаалд 
дуртай бөгөөд өөрсдийгөө амрааж, зугаацахад 
буруу зүйл байхгүй билээ. Харин “дэлхийгээс 
баялаг мөн алдрыг хураахыг”4 эрэлхийлэх нь 
бидний хүсэл зорилгын төв хэсэг болох юм бол 
бид Их Эзэний ажилд өөрсдийгөө харамгүй 
зориулснаар ирдэг гэтэлгэгч, баяр баясгалант 
туршлагуудыг алдах болно. 

анагаах ямар эм байна вэ?

Хариултууд нь дандаа Христийн үгсээс олддог: 
“Хэрэв хэн нэг нь Миний араас явахыг хүсвэл, 
тэр хүн өөрийгөө үгүйсгэж, загалмайгаа барьж 
Намайг дагаг. 

Учир нь хэн өөрийн амийг аврахыг хүснэ, тэр хүн 
түүнийгээ алдана. Харин хэн Миний төлөө, сайн 
мэдээний төлөө өөрийн амийг алдана, тэр хүн 
түүнийгээ аварна.”5

Аврагчид амьдралаа бүрэн зориулж, Бурханд 
болон бусдад үйлчилдэг хүмүүс нь амиа бодсон 
эсвэл хувиа хичээсэн хүмүүсийн хэзээ ч мэдэрч 
чадахгүй амьдралын баялаг бөгөөд бүрэн дүүрэн 

байдлыг олж авдаг. Амиа боддоггүй хүмүүс 
өөрсдийгөө зориулдаг. Эдгээр нь агуу үр нөлөөг 
дагуулагч энэрлийн жижиг бэлгүүд болох 
инээмсэглэл, гар барих, тэврэх, үгийг нь сонсох 
цаг гаргах, урмын зөөлөн үгс хэлэх эсвэл санаа 
тавьж буйгаа илэрхийлсэн дохио зангаа зэрэг 
үйлдлүүд байж болно. Сайхан сэтгэлийн эдгээр 
бүх үйлдэл нь бусдын зүрх сэтгэлийг болон 
амьдралыг өөрчилж чадна. Бид эргэн тойрныхоо 
хүмүүсийг болон хань ижил, гэр бүлийнхнийгээ 
хайрлах хязгааргүй боломжийг ашиглах юм бол 
Бурханаа хайрлах мөн бусдад үйлчлэх бидний 
чадвар гайхалтай өсөх болно.

Бусдад үйлчилдэг хүмүүс сэргээлтийн ажлын үеэр 
унтаж хоцрохгүй байх болно.

Донтолт

Донтолт нь өнөөгийн дэлхийн энэ чухал цаг 
хугацаанд оролцохгүй байж болох өөр нэг шалтаг 
юм. 

Донтолт нь ихэвчлэн үл анзаарагдам эхэлдэг. 
Донтолт гэдэг нь олон давтагддаг жижигхэн 
үйлдлүүдээс бүтсэн зуршил юм. Сөрөг зуршил нь 
бүхнийг залгих донтолт болон хувирч болзошгүй.

Биднийг удирдах тэдгээр донтолт нь порнограф, 
архи дарс, бэлгийн харьцаа, мансууруулах бодис, 
тамхи, мөрийтэй тоглоом, хоол, ажил, интернэт 
эсвэл цахим тоглоомын ертөнц зэрэг олон төрлийн 
хэлбэртэй байдаг. Их Эзэний хаант улс дахь 
үүргээ гүйцэтгэхээр Бурхантай адил болж чадах 
бидний чадварыг булаан авахын тулд хэрэглэх 
дуртай олон арга хэрэгсэл бидний дайсан Сатанд 
байдаг. 

Өөрийнх нь нэр төртэй хүүхдүүд аймшигт 
донтолтод өөрсдийгөө захируулахыг хүлээн 
зөвшөөрч буйг харах нь Тэнгэрлэг Эцэгийг маань 
гуниглуулдаг. 

Ах нар аа, бид Бүхнийг чадагч Бурханы мөнхийн 
санваарыг атгадаг билээ. Бид үнэхээр Хамгийн 
Дээдийн хүүхдүүд бөгөөд агуу их чадавхаар 
адислагдсан юм. Бид өөрсдийнхөө хамгийн 
тэнгэрлэг чадавхуудад хүрэхээр зориулагдсан 
билээ. Бид өөрсдийн тэнгэрлэг чадавхуудыг хүний 
бий болгосон донтолтоор удирдуулж, дэлхийн 
хүслүүдээс болж хязгаарлагдахаар бүтээгдээгүй 
юм. 
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анагаах ямар эм байна вэ?

Бидний ойлгох ёстой хамгийн эхний зүйл бол 
донтолтыг эмчлэхээсээ урьдчилан сэргийлэх нь 
илүү амархан. “Эдгээр зүйлийн нэгээхнийг ч зүрх 
сэтгэлдээ оруулахыг хүлцэх ёсгүй”6 гэж Аврагч 
хэлсэн байдаг.

Хэдэн жилийн өмнө ерөнхийлөгч Томас 
С.Монсон бид хоёрт Америкийн Нэгдсэн Улсын 
ерөнхийлөгчийг тээвэрлэдэг гайхамшигтай онгоц 
болох Агаарын нисэх хүчний нэгэн онгоцоор 
аялах завшаан тохиосон юм. Ерөнхийлөгчийг 
хамгаалдаг нууц албаныхан нарийвчилсан 
шалгалт хийж байсан ба онгоцонд суухаас нь 
өмнө бидний хайрт бошиглогчийг шалгаж байсан 
ажилтнуудыг хараад би үл мэдэг инээмсэглэж 
билээ. 

Ахалж байсан нисгэгч намайг онгоцны ахмадын 
суудал дээр суухыг урив. Олон жилийн өмнө 
жолоодож байсантай минь адил гайхамшигтай 
нисдэг машины удирдлага дээр дахин суух 
нь онцгой тохиолдол байлаа. Тив дэлхий, 
тэнгис далай дээгүүр ниссэн нислэгүүдийн 
маань дурсамжууд зүрх сэтгэлд минь хөвөрч 
байв. Дэлхийн өнцөг булан бүр дэх онгоцны 
буудлуудаас сэтгэл хөдлөм хөөрөн ниссэн болон 
газардаж байсан маань санаанд тодхон орж ирэв. 

Би өөрийн эрхгүй Боинг 747 онгоцны дөрвөн хурд 
тохируулагч дээр гараа тавьж билээ. Яг тэр мөчид 
Томас С.Монсоны дотно, танил дуу хоолой араас 
сонсогдож, 

“Дийтр, тэгнэ гэж бодсоны хэрэггүй шүү” гэж 
хэлэв.

Би ямар нэгэн зүйлд буруугаа хүлээж байгаа ч юм 
биш, харин ерөнхийлөгч Монсон зүгээр л миний 
бодлыг тааж мэдсэн байж болох юм.

Бид хийх ёсгүй зүйлсээ хийхээр уруу татагдах 
үедээ итгэлт гэр бүлийнхэн болон найз нөхөд мөн 
хайрт бошиглогчийнхоо болон Аврагчийн хайрын 
сэрэмжлүүлгийг үргэлж сонсоцгоож байя. 

Донтолтын эсрэг хийх хамгийн шилдэг 
хамгаалалт бол донтож эхлэхгүй байх явдал юм.

Тэгвэл донтолтоос болж зовж шаналж буй 
хүмүүсийг яах вэ?

Юуны өмнө найдвар байгаа гэдгийг ойлгоорой. 
Хайртай хүмүүс, сүмийн удирдагчдаасаа мөн 
мэргэжлийн зөвлөгчдөөс тусламж эрэлхийлээрэй. 
Сүм донтолтоос ангижрах тусламжийг орон 
нутгийн сүмийн удирдагчдаар болон интернэтээр7 
мөн зарим бүс нутагт ХҮГ Гэр бүлийн үйлчлэлээр 
дамжуулан үзүүлдэг. 

Та Аврагчийн тусламжтай донтолтоо давж гарч 
чадна гэдгийг үргэлж санаж яваарай. Энэ нь 
удаан, хэцүү зам байж болох ч Их Эзэн таныг 
хэзээ ч орхихгүй. Тэр таныг хайрладаг. Есүс 
Христ таныг өөрчлөгдөхөд туслахаар мөн нүглийн 
боолчлолоос чөлөөлөхөөр Цагаатгалд зовж 
шаналсан. 

Хамгийн чухал зүйл бол үргэлжлүүлэн хичээх 
явдал бөгөөд заримдаа хүмүүс хэд хэдэн удаа 
оролдож байж, амжилтад хүрдэг юм. Тиймээс 
бүү бууж өг. Итгэлээ алдаж болохгүй. Зүрх 
сэтгэлээ Их Эзэнтэй ойр байлга, тэгвэл Тэр танд 
чөлөөлөгдөх хүчийг өгөх болно. Тэрээр таныг эрх 
чөлөөтэй болгоно.

Миний хайрт ах нар минь ээ, донтолт руу хөтөлж 
болох зуршлуудаас үргэлж хол байцгаая. Тэгж 
чадсан хүмүүс зүрх сэтгэл, хүчин чармайлт, оюун, 
чадлаа Бурханы үйлчлэлд зориулж чадна. 

Тэд сэргээлтийн ажлын үеэр унтаж хоцрохгүй 
байх болно.

Эн тэргүүнд тавигдах зүйлсийн өрсөлдөөн

Энэ ажилд бүрэн оролцоход биднийг саатуулдаг 
гуравдагч саад тотгор нь бидэнд тулгардаг 
эн тэргүүнд тавигдах зүйлсийн өрсөлдөөн 
юм. Бидний зарим нь өөр өөр зүг рүү явахаар 
тэмүүлсэн арванхоёр амьтнаар хөсөг тэргээ 
татуулж буй мэт их завгүй байдаг. Маш их эрч 
хүч зарцуулагдаж байсан ч хөсөг тэрэг хаашаа ч 
хөдөлдөггүй. 

Бид ихэвчлэн хамаг хүчин чармайлтаа хобби, 
спорт, мэргэжлийн сонирхол, орон нутагт эсвэл 
улс төрийн асуудлуудад анхаарч зарцуулдаг. Энэ 
бүхэн нэр хүнд бүхий сайн зүйлс хэдий ч хамгийн 
түрүүнд хийх ёстой зүйлсээ хийх цаг хугацаа, эрч 
хүчийг бидэнд үлдээж байна уу? 

анагаах ямар эм байна вэ?

Хариулт нь дахиад л Аврагчийн үгсээс олддог:
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“Чи бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх оюун ухаанаараа 
өөрийн Бурхан Эзэнээ хайрла.

“Энэ бол агуу нь бөгөөд хамгийн чухал тушаал 
мөн.

Удаах нь, чи хөршөө өөрийн адил хайрла гэсэнтэй 
адил юм.”8

Энэ агуу хоёр тэргүүлэх зүйлээс гаднах 
амьдралын бусад зүйл хоёрдугаарт тавигдах ёстой.

Сүмийн үйлчлэлд ч гэсэн дагалдагчийн сэтгэл 
зүрхгүй эсвэл мөн чанаргүй, юу ч бодолгүй ямар 
нэг зүйлд маш их цаг зарцуулах нь амархан 
байдаг. 

Ах нар аа, санваартнууд болохын хувьд бид 
Бурханаа болон хөршөө хайрладаг хүмүүс байхаар 
үүрэг хүлээсэн. Санваартнууд бид тэрхүү хайраа 
үг, үйлсээрээ харуулахад бэлэн байдаг. Энэ бол 
Есүс Христийн дагалдагч байхын утга учир билээ. 

Үүний дагуу амьдрагч тэд сэргээлтийн ажлын 
үеэр унтаж хоцрохгүй.

Сэрээх дуудлага

 “Нойрсогч оо, сэр. Үхэгсдээс бос. Христ чиний 
дээр гэрэлтэх болно”9 хэмээн төлөөлөгч Паул 
бичсэн.10

Хайрт найзууд аа, та нар гэрлийн хүүхдүүд гэдгээ 
мэдэж ав.

Аминч үзлээс зайлсхий! Донтолтод хүргэж мэдэх 
зуршлуудаас зайлсхий! Эн тэргүүнд тавигдах 
зүйлсийн өрсөлдөөн таныг адислагдсан дагалдагч 
байхаас болон сайн сайхныг бүтээх санваарын 
үйлчлэлээс тусгаарлахыг эсвэл замбараагүй 
байдал руу хөтлөхийг бүү зөвшөөр! 

Энэ ариун ажилд хичээл зүтгэлийнхээ зөвхөн 
талыг зориулах нь хувь хүн, гэр бүл мөн 
Христийн сүмийн хувьд дэндүү аюултай юм.

Есүс Христийн дагалдагч байна гэдэг нь өдөрт нэг 
удаа эсвэл долоо хоногт нэг удаа чармайх явдал 
биш юм. Энэ нь бидний үргэлж хийж байх ёстой 
хүчин чармайлт билээ. 

Өөрийнхөө үнэн санваартнуудад өгсөн Их Эзэний 
амлалт ойлгоход дэндүү агуу байдаг.

Аароны болон Мелкизедек санваарт итгэлтэй 
байдаг мөн дуудлагаа эрхэмлэн биелүүлэхэд 
итгэлтэй байдаг хэн ч бай, “биеэ шинэчлэхийн 
тулд Сүнсээр ариусгагддаг бөлгөө”. Тиймийн тул 
Эцэгт минь байгаа бүхэн түүнд өгөгдөх болно.10

Есүс Христийн Цагаатгалын цэвэршүүлэх хүч 
болон Ариун Сүнсний өөрчлөгч хүч нь хүн 
төрөлхтнийг эдгээж мөн аварч чадна хэмээн би 
гэрчилж байна. Аврагчийн дуудлагыг анхааралдаа 
авч, Түүнийг бүх оюун ухаан, зүрх сэтгэлээрээ 
дагах нь бидний аз завшаан, ариун үүрэг, баяр 
баясгалан билээ. “Та нарыг хүлсэн тэр гинжийг 
сэгсрэн хая, тэгээд түнэр харанхуйгаас гарч ир, 
мөн газар шорооноос бос.”11

Бүгдээрээ сэрүүн байж мөн сайныг үйлдэхэд 
шантрамтгай бүү бай, учир нь бид “агуу ажлын 
суурийг тавьж,”12 Аврагчийг эргэж ирэхэд бэлтгэж 
байгаа билээ. Ах нар аа, сэргээгдсэн үнэний сайн 
сайхан, хүч чадалд гэрч болж, өөрийнхөө үлгэр 
жишээний гэрлийг нэмэх үед та Сэргээлтийн 
ажлын үеэр унтаж хоцрохгүй байх болно. Би 
үүнийг гэрчлэн, бидний Багш, Есүс Христийн 
ариун нэрээр өөрийн адислалыг та нарт үлдээж 
байна, амен.  
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Та	агуу	юм	уу	дунд	зэргийн	үлгэр	жишээ	эсвэл	
бүр	муу	үлгэр	жишээ	ч	байж	болно.	Энэ	чинь	
надад	ямар	хамаатай	юм	бэ	хэмээн	та	бодож	
магадгүй,	харин	энэ	нь	Их	Эзэнд	хамаатай	юм.

Бид бүгд жаахан 
байхдаа даган дуурайх 
баатруудтай байсан. 
Би Нэгдсэн Улсын 
Нью Жерси дэх 
Принстонд төрж, 
өссөн юм. Бидний 
амьдардаг газрын 
ойролцоох хамгийн 
нэр хүндтэй спортын 
багийн тамирчид болох 
Брүклин Дожэрынхон, 
Нью Йоркийн 

Аваргууд, Нью Йоркийн Яанкийчууд зэрэг 
багийнхан Нью Йорк хотод байрладаг байлаа. 
Филадельфи манай гэрт бүр ч ойрхон байсан 
бөгөөд тэнд Атлетикс болон Филлийс хэмээх 
бейсболын багууд байдаг байсан. Би эдгээр багийн 
бейсболлын олон чадварлаг тамирчныг баатрууд 
хэмээн хүндлэн биширдэг байлаа. 

Нью Йоркийн Яанкийчууд багт тоглодог байсан 
Жой Димаггио миний бейсболын баатар болсон 
юм. Ах нар болон найз нар маань манай гэрийн 
ойролцоох сургуулийн тоглоомын талбайд 
бейсбол тоглох үед би Димаггиог дуурайн, түүн 
шиг цохиураа савлахыг хичээдэг байлаа. Тэр үед 
зурагт байгаагүй (энэ бол эртний түүх) болохоор 
би сонины хайчилбар харж, түүнийг дуурайдаг 
байв. 

Өсч том болох үед маань аав намайг Яанкий 
цэнгэлдэх хүрээлэн рүү ганцхан удаа дагуулж 
явсан бөгөөд тэр үед би Жой Димаггиогийн 
тоглохыг анх удаа харж билээ. Энэ бүгдийг би 
тэр үедээ эргээд оччихсон юм шиг л тодхон 
санаж байна. Би түүнийг цохиураа хэрхэн савлаж 

байсныг мөн бейсболын цагаан бөмбөг төв 
талбайг чиглэн, хэрхэн нисч байсныг ч санаж 
байна. 

Миний бейсбол тоглох чадвар бага насны минь 
баатруудын чадварт дөхөж ч очоогүй юм. Гэхдээ 
би хэд хэдэн удаа тун сайн цохисон бөгөөд тэр 
үедээ түүний чадварт нэлээн дөхөж очсон. 

Бид баатруудаа сонгохдоо зориуд юм уу зориуд 
бусаар тэдний хамгийн биширмээр талуудыг 
даган дуурайж эхэлдэг. 

Аз болоход аав, ээж хоёр маань намайг бага 
байхад миний хувьд баатрууд болох даган 
дуурайх хүмүүстэй эчнээ танилцуулсан юм. Аав 
маань Яанкий цэнгэлдэх хүрээлэн рүү биширдэг 
бейсболын тамирчныг минь харуулахаар намайг 
ганцхан удаа дагуулж явсан мөртлөө миний баатар 
болсон санваартан эрэгтэйг надад харуулахаар 
намайг ням гараг бүр дагуулж явдаг байлаа. 
Тэрхүү баатар маань миний амьдралд зүг чигийг 
зааж өгсөн. Аав маань нэгэн бяцхан салбарын 
ерөнхийлөгч байсан бөгөөд тэд манай гэрт 
цугладаг байсан юм. Хэрэв та ням гаргийн өглөө 
гэрийнхээ 1 давхарт байх л юм бол сүмд байна 
гэсэн үг. Манай салбарт хэзээ ч 30-аас илүү хүн 
ирж байсангүй. 

Нэг залуу эрэгтэй ээжийгээ цуглаанд хүргэж 
өгөхөөр долоо хоног бүр ирдэг байсан ч хэзээ ч 
манай гэрт орж ирдэггүй байлаа. Тэр гишүүн биш 
байсан ч аав машины зогсоол руу очиж, түүнийг 
гэртээ орж ирэхэд урьсан юм. Удалгүй тэр 
баптисм хүртэж, миний анхны бөгөөд цорын ганц 
Аароны санваарын удирдагч болсон билээ. Тэр 
миний санваартан баатар болсон бөгөөд бэлэвсэн 
эмэгтэйд түлээний мод хагалж өгөх төслөө 
амжилттай дуусгасны минь төлөө надад модоор 
сийлсэн баримал өгснийг би одоо ч гэсэн санадаг. 
Би Бурханы үйлчлэгчийг зүй ёсоор магтахдаа 
түүнтэй адил байхыг хичээдэг юм. 

Санваартан эрэгтэй
òÝÐÃ¯¯Í çªÂËªËÈÉÍ ÍÝÃÄ¯ÃÝÝÐ 

çªÂËªÕ ÕÝÍÐÈ Á.ÀÉÐÈÍÃ
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Манай гэрт цугладаг байсан жижигхэн салбараас 
би өөр нэгэн баатрыг мөн сонгосон юм. Тэр 
Америкийн Нэгдсэн Улсын Тэнгисийн цэргийн 
флотын усан цэрэг байсан бөгөөд манай цуглаанд 
ногоон дүрэмт хувцастайгаа ирдэг байлаа. Тэр үед 
дайн болж байсан учраас тэр миний баатар болсон 
юм. Тэнгисийн цэргийн флот түүнийг Принстоны 
их сургуульд илүү сайн боловсрол эзэмшүүлэхээр 
явуулжээ. Би түүний цэргийн дүрэмт хувцаснаас 
нь илүүтэй, Палмер цэнгэлдэх хүрээлэнд 
Принстоны их сургуулийн хөл бөмбөгийн багт 
тоглодог байсныг нь биширдэг байлаа. Мөн би 
түүнийг их сургуулийн сагсан бөмбөгийн багт 
тоглохыг мөн бейсболын багт бөмбөг шүүрэгчээр 
тоглохыг нь үздэг байв. 

Тэр манай гэрт ирж, надад хоёр хөл, баруун 
гарынхаа тусламжтайгаар хэрхэн сагсан бөмбөг 
оновчтой шидэхийг зааж, чи хожмын нэгэн 
өдөр сайн багт тоглож болох учраас уг чадварыг 
эзэмших хэрэгтэй гэж хэлдэг байсан. Би тухайн 
үед сайн ойлгоогүй ч тэр надад жинхэнэ 
санваартан эрэгтэйн үлгэр жишээг үзүүлсэн юм. 

Та хүссэн ч, хүсээгүй ч санваартан эрэгтэйн үлгэр 
жишээг үзүүлэх болно. Та санваар авснаараа 
дэнлүү болдог. Их Эзэн эргэн тойрон дахь 
хүмүүсийнхээ замыг гэрэлтүүлэг хэмээн таныг 
дэнлүүний суурин дээр тавьдаг. Энэ нь санваарын 
чуулгад бүр ч илүү тодорхой харагддаг. Та агуу 
юм уу дунд зэргийн үлгэр жишээ эсвэл бүр муу 
үлгэр жишээ ч байж болно. Энэ чинь надад ямар 
хамаатай юм бэ хэмээн та бодож магадгүй, харин 
энэ нь Их Эзэнд хамаатай. Тэрээр энэ талаар:

 “Та нар бол дэлхийн гэрэл мөн. Уулан дээрх хот 
нуугдаж үл чадна. 

Хүмүүс дэнлүү асаагаад савны доор тавьдаггүй, 
харин дэнлүүний суурин дээр тавьдаг. Тэр нь гэрт 
байгаа бүгдэд гэрлээ тусгадаг билээ. 

Хүмүүс та нарын сайн үйлсийг хараад, тэнгэр дэх 
Эцэгийг тань алдаршуулахын тулд та нарын гэрэл 
тэдний өмнө тийнхүү гэрэлтэг”1 хэмээн хэлсэн 
байдаг.

Би үйлчлэх боломжтой байсан чуулгууддаа 

санваартны агуу үлгэр жишээнүүдээр адислагдсан 
билээ. Та бусдад даган дуурайх үлгэр жишээ 
болсноор тэдний надад үзүүлсэн үлгэр жишээг 
харуулж чадна. 

Миний баатар байсан санваартнуудаас би гурван 
нийтлэг зан чанарыг олж харсан юм. Нэгдүгээрт, 
залбирал; хоёрдугаарт, үйлчлэл; гуравдугаарт, 
шударга байх чанд хатуу шийдвэр. 

Бид бүгд л залбирдаг, харин таны үлгэр жишээгээ 
болгохыг хүсдэг санваартан нь олон удаа чин үнэн 
хүсэлтэй залбирдаг юм. Та үдэш бүр өвдөг сөгдөн, 
өдрийн турш хүлээн авсан олон адислалдаа 
Бурханд талархлаа илэрхийлж байх хэрэгтэй. 
Та түүнд эцэг эх, багш болон даган дуурайх 
агуу үлгэр жишээтэй байгаадаа талархах ёстой. 
Ялангуяа хэн, хэрхэн амьдралыг тань адисалсан 
тухай ярих хэрэгтэй. Ийм залбирал илүү их 
цагийг болон улам их тунгаан бодохыг шаардах 
болно. Энэ нь гайхлыг тань төрүүлэхийн хамт 
таныг ч мөн өөрчлөх болно. 

Та өршөөхийг хүсч залбирахдаа бусдыг ч мөн 
уучилж байгаагаа анзаарах болно. Та Бурханд 
хандан, Түүний нинжин сэтгэлийн төлөө 
талархахдаа өөрийн тань хайр энэрэл хэрэгтэй 
байгаа хүмүүсийг нэр нэрээр нь санах болно. 
Энэхүү туршлага таныг өдөр бүр гайхшируулж, 
цаг хугацаа өнгөрөх тусам таныг өөрчлөх болно. 

Чин сэтгэлийн залбирлаар дамжуулан өөрчлөгдөх 
нэг арга зам бол та Бурханы хүүхэд гэдгээ мэдрэх 
явдал гэдгийг амалж байна. Та өөрийгөө Бурханы 
хүүхэд гэдгийг мэдсэнээр Тэрээр та нараас маш их 
зүйл хүсэн хүлээдгийг мэдэх болно. Тэрээр таныг 
Өөрийнхөө хүүхдийн хувьд Түүний болон Түүний 
хайрт Хүү Есүс Христийн сургаалуудыг дагаасай 
хэмээн хүсдэг. Тэр таныг бусдад эелдэг найрсаг, 
өрөвч нигүүлсэнгүй хандаасай хэмээн мөн хүсэн 
хүлээх болно. Хэрэв та бардамнаж, амин хувиа 
хичээх юм бол Тэрээр гунихардаг. Мөн Тэрээр 
та нарыг бусдын ашиг сонирхлыг өөрийнхөөсөө 
дээгүүрт тавих хүслээр адислах болно. 

Та нарын зарим нь аль хэдийнээ санваарын амин 
хувиа үл хичээх үйлчлэлийн үлгэр жишээ болсон. 
Дэлхий даяарх ариун сүмүүдэд санваартнууд нар 
мандахаас ч өмнө ирдэг. Зарим нь нар жаргаснаас 
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хойш ч олон цагаар үйлчилдэг. Ийнхүү цаг зав, 
хичээл зүтгэлээ золиосолсны хариуд тэдэнд 
дэлхийн магтаал, нэр хүнд ирдэггүй. Ариун 
сүмийн адислалуудыг хүлээн авах боломжгүй 
сүнсний дэлхий дэх хүмүүст үйлчлэхээр би нэг 
удаа залуучуудтай хамт явж билээ. 

Би тэдний залхаж ядарсан царайг биш харин 
тэдний баяр баясгалантай байдлыг хараад 
санваарын амин хувиа үл хичээх үйлчлэлийн 
хариуд энэ дэлхийд агуу адислалууд ирдэг юм 
байна гэдгийг мэдсэн юм. Гэвч энэ нь сүнсний 
дэлхий дэх хүмүүст үйлчилснээс ирэх баяр 
баяслыг тэдэнтэй хуваалцахтай харьцуулбал тун 
өчүүхэн зүйл юм. 

Би үүнтэй адил аз жаргалыг Бурханы хаант 
улсад харьяалагдсанаас ирдэг адислалуудынхаа 
тухай бусдад ярьж өгч буй хүмүүсийн нүүр 
царайнаас олж харсан юм. Номлогчдоор заалгах 
хүмүүсийг бараг өдөр бүр тэдэнд авчирч өгдөг 
нэгэн салбарын ерөнхийлөгчийг би танина. Тэр 
хэдхэн сарын өмнө сүмийн гишүүн биш байсан. 
Түүний ачаар номлогчид илүү олон хүнд хичээл 
зааж, салбар нь гишүүдийнхээ тоогоор болон 
хүч чадлаараа өсч байна. Гэвч үүнээс илүү чухал 
нь гэвэл тэрээр амаа нээх тэдэнд гэрэл болж, 
Тэнгэрлэг Эцэгийн хүүхдүүдийг цуглуулах Их 
Эзэний ажлыг яаравчлуулахад тусалж байна. 

Та залбирч, бусдад үйлчилснээр өөрийгөө 
Бурханы хүүхэд гэдгийг мэдэх мэдлэг тань мөн 
Түүний талаарх мэдрэмж тань өсөн нэмэгдэх 
болно. Хэрэв та ямар нэг байдлаар шударга бус 
байх юм бол Тэр гунигладаг болохыг та илүү 
сайн мэдрэх болно. Та Бурханд болон бусдад 
өгсөн амлалтаа биелүүлэх илүү шийдвэр төгс 
байж, өөрийнх чинь л биш бол ямар ч зүйлийг 
авах хүсэлгүй болох болно. Мөн та нар ажил 
олгогчидтойгоо илүү шударга харьцана. Та нар 
Их Эзэнээс өгсөн ажил үүрэг бүрийг хугацаанд нь 
бүрэн хийж дуусгах тал дээр илүү шийдвэр төгс 
байх болно. 

Заахаар дуудагдсан гэр бүлийн тань хүүхдүүд 
гэрийн багш нараа ирэх болов уу гэж бодохын 
оронд таныг хүрч ирээсэй хэмээн харуулдан 
хүлээнэ. Хүүхдүүд маань энэ адислалыг хүлээн 
авсан юм. Тэднийг өсч томрох үед Их Эзэнд 

үйлчлэх төлөвлөгөөгөө гаргахад нь тусалсан 
санваартан баатрууд тэдэнд байсан. Энэхүү 
адислагдсан үлгэр жишээ одоо гуравдахь үе удамд 
маань дамжин ирж байна. 

Би бас талархлын талаар хэдэн үг захиж хэлэхийг 
хүсэж байна.

Би та нарын залбиралд талархдаг. Та нар бүх 
асуултынхаа хариуг аваагүй учраас өвдөг сөгдөн 
залбирдагт тань би талархаж байна. Та нар 
тэнгэрийн Бурханд талархлаа илэрхийлэн, Түүний 
адислалуудыг өөрсдийнхөө болон гэр бүлийнхээ 
амьдралд авчрахын тулд залбирдаг. Би та нарын 
бусдад үзүүлдэг үйлчлэлд болон та нарын 
тусламж хэрэгтэй байгаа хүмүүсийг мэдэрсэн цаг 
үе болгонд тань талархал илэрхийлж байна. 

Хэрвээ үйлчилснийхээ төлөө энэ дэлхийгээс 
хүндэтгэл хүлээхийг эрмэлзэх юм бол илүү агуу 
адислалуудаа алдаж болзошгүй гэсэн Их Эзэний 
анхааруулгыг бид хүлээн авсан билээ. Та нар 
дараах үгсийг санаж байгаа байх:

“Та нар хүмүүст харуулахын тулд тэдний өмнө 
зөвт байдлаа үйлдэхээс сэрэмжлэгтүн. Эс тэгвээс 
тэнгэр дэх Эцэгээс тань та нарт шагнал олдохгүй. 

Тиймээс та нар өглөг өгөхдөө, хүмүүсээр 
хүндлүүлэхийн тулд синагогт ба гудамжинд хоёр 
нүүрт хүмүүсийн үйлддэгтэй адил өөрсдийн 
өмнө бүрээ бүү тат. Үнэнээр Би та нарт хэлье. Тэд 
шагналаа бүрэн авсан юм. 

Харин та нар өглөг өгөхдөө, баруун гарынхаа юу 
хийж буйг зүүн гартаа бүү мэдэгд. 

Энэ нь өглөг чинь нууц байхын тулд бөгөөд 
нууцаар харагч Эцэг чинь чамд буцааж төлнө.”2

Миний хувьд агуу санваартнуудын үлгэр 
жишээ байсан тэр хүмүүс өөрт нь баатрын зан 
чанарууд байдгийг тийм ч сайн мэддэггүй байлаа. 
Үнэндээ миний биширдэг зан чанарууд өөрт нь 
байдгийг харах нь тэдэнд хүндрэлтэй байдаг 
мэт надад санагддаг. Би Нью Жерси дэх сүмийн 
бяцхан салбарын итгэлтэй ерөнхийлөгч байсан 
аавынхаа талаар сая дурслаа. Аав минь хожим нь 
сүмийн Ням гаргийн ангийн удирдах зөвлөлийн 
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гишүүн болсон юм. Би өнөөдөр яагаад аавынхаа 
санваарын үйлчлэлийн талаар ийнхүү даруухан 
ярьж байна вэ гэвэл аав минь үнэхээр даруу 
байсан билээ. 

Мөн бага насны минь баатар байсан усан цэрэг 
ч ийнхүү үйлчилсэн юм. Тэр санваарынхаа 
үйлчлэлийн талаар болон амжилтынхаа тухай 
надад хэзээ ч ярьж байгаагүй. Тэр зүгээр л 
үйлчилдэг байсан. Би түүний итгэлтэй байдлын 
тухай бусдаас олж мэдсэн юм. Тэр өөртөө байдаг 
тэрхүү эрхэм сайхан чанаруудаа олж харсан 
эсэхийг би хэлж мэдэхгүй. Харин би түүний энэ 
чанаруудыг дээдлэн биширдэг билээ. 

Иймээс бусдыг санваараараа адислахыг хүсч буй 
та нарт бусдад нууц байдаг боловч Бурханд ил 
байдаг үйлчлэл хийхийг зөвлөж байна. 

Түүнд хандан залбир. Амьдралдаа байгаа бүх 
сайн сайхан зүйлийн төлөө Түүнд таларх. Хэнийг 
та нарын замд үйлчлэл хийлгэхээр илгээснийг 
Түүнээс асуу. Мөн энэхүү үйлчлэлийг хийхэд 
туслахыг Түүнээс гуй. Бусдыг уучилснаар өөрөө 
ч бас уучлагдахын төлөө залбир. Тэгээд тэдэнд 
үйлчил, тэднийг хайрла мөн уучил. 

Хамгийн чухал нь мөнх амьдралыг өвлөн авахад 
тэнцэхүйц зохистой байдлыг сонгоход нь бусдад 
туслахаас илүү агуу үйлчлэл байхгүй гэдгийг 
санаж яваарай. Бурхан бидэнд санваараа хэрхэн 
ашиглах талаар бидний хийдэг бусад бүх зүйлд 
нөлөөлөх удирдамж өгсөн юм. Тэр бол үүний төгс 
үлгэр жишээ мөн. Энэ бол бид Түүний мөнх бус 
үйлчлэгчдийн хийдэг хамгийн шилдэг зүйлсээс 
багаханыг ч болов харж болох үлгэр жишээ юм. 

“Мөн Их Эзэн Мосед хандан ярьж, хэлэв: 
Тэнгэрүүд, тэдгээр нь олон болой, мөн тэдгээр нь 
хүмүүнд тоологдож болох нь үгүй; харин тэдгээр 

нь надад тоологддог бөлгөө, учир нь тэдгээр нь 
минийх. 

Мөн нэг дэлхий алга болоход, үүний тэнгэр бүр 
үүнчлэн өөр нэг нь ирэх бөлгөө; мөн миний 
ажлуудад, мөн миний үгсэд төгсгөл үгүй. 

Учрыг болгоогтун, үхэшгүй байдал хийгээд мөнх 
амьдралыг хүмүүнд тохиолгон авчрах нь миний 
ажил мөн миний алдар суу бөлгөө.”3

Бид энэ ажилд туслах ёстой. Бидний хүн нэг бүр 
өөрчлөлт гаргаж чадна. Энэхүү ариун ажлыг 
эцсийн өдрүүдэд хийх цаг зав, газрыг бидэнд 
зориулан бэлтгэсэн юм. Бидний хүн нэг бүр уг 
ажлыг дэлхий дээр амьдарч байсан үеийнхээ 
хамгийн чухал зорилго болгосон хүмүүсийн үлгэр 
жишээгээр адислагдсан билээ. 

Бид бүгд энэхүү боломжийн давуу талыг идэвхтэй 
ашиглах болтугай хэмээн би залбирч байна. 

Бурхан Эцэг амьд бөгөөд Түүнд сайн үйлчлэх 
юм бол хэрэгтэй байгаа тусламжийнхаа төлөө 
залбирсан таны залбиралд Тэрээр хариулах болно. 
Есүс Христ бол амилсан Их Эзэн. Энэ бол Түүний 
сүм. Та нарын атгадаг санваар бол Бурханы 
хүүхдүүдэд үйлчлэх Түүний ажлыг Түүний нэрээр 
үйлдэх хүч юм. Та нар уг ажилд бүх зүрх сэтгэлээ 
зориулбал Тэр та нарыг өргөх болно. Би үүнийг 
бидний Аврагч, Есүс Христийн нэрээр амлаж 
байна, амен.  

ÝØËÝË¯¯Ä

1. Матай 5:14–16.
2. Матай 6:1–4.
3. Мосе 1:37–39.
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Нийтэд	дэлгэрсэн	зүйлийг	дагах	биш	харин	зөв	
зарчмын	төлөө	зогсох	зоригтой	байцгаая.

Хайрт ах нар аа, би 
та бүхэнтэй дахин 
хамт байгаадаа маш 
их баяртай байна. 
Та нарт хандаж үг 
хэлэх боломжтой 
байгаагийнхаа 
хариуд би тэнгэрлэг 
тусламжийн төлөө 
залбирч байна.

Энэ Чуулганы төвд 
байгаа хүмүүсээс гадна 

мянга мянган хүн дэлхийн ихэнх хэсэгт сүмийн 
цуглааны байр болон өөр өөр газарт цугларсан 
байгаа. Биднийг нийтлэг нэг зүйл холбож 
байдаг. Учир нь бид Бурханы санваарыг атгахаар 
итгэмжлэгдсэн билээ.

Бид дэлхийн түүхэн дэх гайхамшигтай цаг үед 
амьдарч байна. Бидний боломжууд хязгааргүй 
байдаг ч бид олон бэрхшээлтэй тулгардаг. 
Эдгээрийн зарим нь бидний цаг үеийг дагаад 
өөрийн онцлогтой байх нь ч бий.

Бид ёс суртахууны чанарууд асар их доройтож, 
нүгэл хаа сайгүй харагдан, биднийг нарийн 
бөгөөд давчуу замаас хазайлгах уруу таталтууд 
тойрон хүрээлж буй тийм дэлхийд амьдарч байна. 
Өнөөгийн нийгмийн хоосон гүн ухаан ба дадал 
зуршлыг орлох гэж хичээж буй, сайн сайхан 
бүхнийг устгадаг байнгын дарамт болон хорт 
нөлөөнүүдтэй бид тулгардаг билээ.

Бид эдгээр болон бусад олон бэрхшээлийн улмаас 
хувь тавиланг маань тодорхойлж чадахуйц 
шийдвэрүүдийг үргэлж гаргах шаардлагатай 
болдог. Бид зөв шийдвэр гаргахын тулд хэрэгтэй 

үед үгүй гэж, боломжтой үед тийм гэж хэлдэг 
байх нь зүйтэй учраас бидэнд зөв зүйл хийх зориг 
хэрэгтэй.

Өнөөгийн нийгмийн чиг хандлага нь Их Эзэний 
өгсөн эрхэмлэх зүйл, зарчмуудаас хурдан 
холдож буй тул бид итгэдэг зүйлээ хамгаалахаар 
дуудагдах нь үндсэндээ тодорхой юм. Бидэнд 
үүнийг хийх зориг байгаа юу? 

Олон жилийн турш Тэргүүн Зөвлөлийн гишүүнээр 
үйлчилсэн ерөнхийлөгч Бага Ж.Рубэн Кларк: 
“Аливаа итгэл бишрэлтэй хүмүүс ... итгэл 
бишрэлээ батлан харуулбал үл итгэгч хамт 
ажилладаг хүмүүсийнхээ доог тохуу болно хэмээн 
боддог учраас итгэл бишрэлээ өөрчлөх эсвэл 
өөрөөр тайлбарлах юм уу үүнийгээ хөнөөлтэйгээр 
сулруулж, бүр цаашлаад хөсөр хаядаг тохиолдол 
цөөнгүй байдаг. Ийм хүмүүс бол хоёр нүүртэн 
юм”1 хэмээн хэлжээ. Бидний хэн нь ч ийм нэр 
зүүхийг хүсэхгүй, гэхдээ бид зарим нөхцөл 
байдалд итгэл бишрэлээ тунхаглахдаа хойрго 
ханддаг уу?

Хэрэв бид бодлуудад маань сайнаар нөлөөлөх 
мөн Их Эзэний Сүнсийг амар тайван мэдэрч 
болох газруудад байж, ийм үйл ажиллагаануудад 
оролцдог байвал зөв зүйл хийхэд өөрсдөдөө 
тусалж чадна. 

“Хэрэв чи байх ёсгүй газар байгаагаа анзаарвал 
тэндээс гар!” гэж хол газар их сургуульд явж 
буй хүүдээ өгсөн нэгэн аавын зөвлөгөөг уншиж 
байснаа би санаж байна. Би та бүхэнд үүнтэй 
адил зөвлөгөөг санал болгож байна: “Хэрэв та 
нар байх ёсгүй газар байгаагаа мэдвэл тэндээс 
хурдан холд!”

Зоригтой байх дуудлага бидний хүн нэг бүрд 
байнга ирдэг. Бидний амьдралын бүхий л 
өдрүүдэд зориг хэрэгтэй байдаг бөгөөд энэ нь 

Хүчтэй бөгөөд зоригтой бай
ÅÐªÍÕÈÉËªÃ× 
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зөвхөн чухал үйл явдлуудад төдийгүй биднийг 
шийдвэр гаргахад эсвэл эргэн тойрон дахь нөхцөл 
байдалдаа хариу үзүүлэхэд ч мөн шаардлагатай 
байдаг. Шотландын яруу найрагч, зохиолч Робэрт 
Лүи Стивэнсон: “Өдөр бүр зориг гаргахад олон 
үзэгч шаардлагагүй. Хэдийгээр таны төлөө 
бөмбөр нижигнэж, цугласан олон таныг дэмжин 
уухайлдаггүй ч гэлээ, таны гаргаж буй зориг 
чухал билээ”2 гэж хэлжээ.

Зориг нь олон янзаар илэрдэг. Христийн 
шашинтан зохиолч Чарлес Свиндолл: “Зориг 
нь дайны талбараар ... эсвэл гэртээ орсон 
хулгайчийг барьсан төдийгөөр хязгаарлагддаггүй. 
Зоригийн жинхэнэ шалгуур нь илүү чимээгүй 
байдаг. Тэдгээр нь та нарыг хэн ч хараагүй 
байхад итгэлтэй байх, ... хүмүүст үл ойлгогдсон 
үедээ ч ганцаараа бат зогсох гэх мэт дотоод 
шалгууруудтай байдаг.”3 Үүнээс гадна дотоод 
зориг гэдэг нь шоолуулах байсан ч итгэлээ 
хамгаалж, найз нөхдийнхөө дунд ч юм уу нийгэмд 
эзэлдэг байр сууриа алдахаар байсан үедээ ч 
итгэлдээ үнэнч байж, зөв зүйл хийхийг хэлдэг. Зөв 
зүйлийн төлөө тууштай зогсдог хүн үл хүндлэгдэх 
юм уу нэр хүндгүй болох золиослолыг зарим үед 
хийдэг байх ёстой.

Би Дэлхийн II дайнд Нэгдсэн Улсын тэнгисийн 
цэрэгт алба хааж байхдаа эрэлхэг гавьяа, 
баатарлаг явдал, эр зоригийн үлгэр жишээнүүдийг 
харж байсан. Хэзээ ч мартагдамгүй нэгэн 
тохиолдол бол манай сүмийн гишүүн биш, 
залбирахдаа санаа зовдоггүй, 18 настай нэгэн 
цэргийн үзүүлдэг байсан энгийн зориг юм. 
Заримдаа танхай этгээдүүд тохуурхаж, үл 
итгэгчид шоолдог байсан ч хорооны 250 
эрэгтэйгээс орой бүр орныхоо дэргэд өвдөг 
сөгддөг ганц хүн бол тэр цэрэг байсан юм. Тэрээр 
толгойгоо бөхийлгөн, Бурханд хандан залбирдаг 
байв. Тэр үүнд хэзээ ч эргэлзэж байгаагүй юм. Тэр 
хэзээ ч шантарч байгаагүй. Тэр зоригтой байсан.

Саяхан би энэхүү дотоод зоригоор дутсан нэг 
хүний тухай сонслоо. Нэг найз маань нөхөртэйгөө 
хамт тойрогтоо сүнслэг бөгөөд итгэл өсгөхүйц 
ариун ёслолын цуглаанд оролцсон тухайгаа 
надад хэлсэн юм. Аароны санваарын пристийн 
албанд томилогдсон нэгэн залуу эрэгтэй сайн 
мэдээний үнэнүүдийг болон зарлигуудыг сахих 

үед ирдэг баяр баясгалангийн талаар үг хэлсэн нь 
танхимд сууж байсан хүн бүрийн зүрхэнд хүрчээ. 
Тэрээр индэр дээр зогсож байхдаа хүчтэй, сэтгэл 
хөдлөм гэрчлэл хуваалцсан бөгөөд цагаан цамц, 
зангиатай, нямбай, цэвэрхэн харагдаж байжээ.

Тэр өдрийнхөө орой уг эмэгтэй нөхөртэйгөө хамт 
гадуур явж байгаад хэдхэн цагийн өмнө өөрсдийг 
нь сүнслэгээр урамшуулсан нөгөө залуу эрэгтэйг 
олж харсан байна. Гэвч энэ удаад тэрээр явган 
хүний зам дээр зохисгүй хувцаслачихсан, тамхи 
татаад явж байв. Миний найз, түүний нөхөр 
хоёрын урам маш их хугарч, гунигтай болсноор 
барахгүй, түүнийг ариун ёслолын цуглаан дээр 
байснаасаа яаж ийм хурдан тэс өөр хүн болж 
чадсан юм бол гэж эргэлзэн гайхжээ.

Ах нар аа, та нар хаа ч, юу ч хийж байсан, 
Тэнгэрлэг Эцэгийн та нараас ямар хүн байгаасай 
гэж хүсдэг шиг мөн та нар ямар байх ёстой гэдгээ 
мэддэг шигээ тийм хүн байж чаддаг уу?

Үндэсний сэтгүүлд нийтлэгдсэн ярилцлагад 
олны танил, Америкийн Үндэсний Коллежуудын 
Спортын Холбооны сагсан бөмбөгийн тоглогч, 
сүмийн гишүүн Жабари Паркер ааваасаа авсан 
хамгийн сайн зөвлөгөөгөө хуваалцсан байна. 
Жабари “[Миний аав], Харанхуйд ч гэсэн гэрэлд 
байдаг шигээ хүн бай гэж хэлсэн”4 хэмээн хэлжээ. 
Ах нар аа, энэ нь бид бүгдэд маш их хэрэгтэй 
чухал зөвлөгөө юм шүү.

Өнөөдөр бидний хүн нэг бүрд хэрэгтэй, зоригтой 
байх жишээнүүд судруудад дүүрэн байдаг. 
Бошиглогч Даниел зөв гэж мэддэг зүйлийнхээ 
төлөө зогсож, үхэх аюул нүүрлээд байсан ч 
залбирах зориг гаргаснаар тэр агуу зориг үзүүлсэн 
юм.5

Үнэнийг үгүйсгэхийн оронд амиа өгөхөд ч 
бэлэн байснаар Абинадай зоригтой амьдралаар 
амьдарсан юм.6

Ариун журамтай, цэвэр ариун бай гэсэн эцэг 
эхийнхээ сургаалын дагуу зоригтой байхыг 
бодитоор үзүүлсэн Хиламаны 2000 залуу дайчны 
түүхээс сүнслэг урам авахгүй хэн байх билээ?7

Бүр эцсээ хүртэл зөв шударга байдалд тэвчих 
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зоригтой байсан Моронайн үлгэр жишээ эдгээр 
судрын түүхүүдийн хамгийн агуу нь ч байж болох 
юм.8

Бошиглогч Иосеф Смит амьдралынхаа туршид 
эр зоригийн тоолж баршгүй олон үлгэр жишээг 
үзүүлсэн юм. Хамгийн их сэтгэл хөдөлгөсөн 
жишээнүүдийн нэг нь түүнийг хэсэг ах нарын 
хамт гинжлэгдэж, Миссуригийн Ричмондын 
шүүхийн байшингийн хажууд байрлах баригдаж 
дуусаагүй жижиг байшинд хоригдож байх үед 
болсон юм. Гинжээр гавлуулсан байсан гээд бод 
доо. Хоригдож байсан хүмүүсийн дунд байсан 
Парли П.Пратт нэгэн онцгой явдлын талаар: “Бид 
шөнө дунд өнгөртөл унтаж байгаа юм шиг хэвтэж 
байсан ба харуулуудын ичгүүргүй доог тохуурхал, 
ой гутам ам тангарга, аймшигт хараал зүхэл 
болон бохир үг хэллэгүүдийг олон цагийн турш 
сонссоноос болж бидний чих болон зүрх өвдөн 
шаналж байлаа” гэж бичжээ.

Ахлагч Пратт цааш нь: 

“Би жигшиж, цочирдон, айдас төртөл тэдний 
үгсийг сонсож, зэвүүцэх сэтгэлээр дүүрсэн 
бөгөөд хөл дээрээ босч зогсон, харуулуудыг 
буруушаахаас өөрийгөө арай ядан хорьж байлаа; 
гэвч [би] Иосефын хажууд хэвтэж, түүний сэрүүн 
байсныг мэдэж байсан ч түүнд бас хэнд ч юу ч 
хэлсэнгүй. Гэнэт тэрээр хөл дээрээ босч, аянгын 
мэт дуу хоолойгоор эсвээс архирч буй арслан 
мэт ярьж, миний санаж байгаагаар дараах үгсийг 
хэлсэн юм:

`ЧИМЭЭГҮЙ БАЙ. ... Есүс Христийн нэрээр 
би та нарыг зэмлэж, мөн дуугүй байхыг та нарт 
зарлиглаж байна; Би ийм яриаг дахин нэг минут 
ч сонсож чадахгүй. Энэ яриагаа зогсоо, эсвээс та 
нар эсвэл би ЯГ ОДОО үхнэ!’”

Ахлагч Праттын дүрсэлснээр Иосеф “асар их 
сүр жавхлантай зогсож байв.” Тэрээр зэвсэггүй 
гинжлэгдсэн байсан ч тайван болоод сүр 
жавхлантай байжээ. Айж сандарсандаа буланд 
шигдэж мөн хөлд нь мөлхсөн харуулуудын 
дээрээс Тэрээр ширтэн харж байсан юм. 
Засаршгүй балмад энэ эрчүүд түүнээс өршөөл 
гуйж мөн чимээгүй болжээ.9

Эр зоригийн үйлдэл бүхэн ийм агуу эсвэл 
агшин зуурын үр дүнг авчирдаггүй ч тэд бүгд 
оюун санааны амар амгаланг мөн зөв ба үнэн 
хамгаалагдсан гэсэн мэдлэгийг авчирдаг.

Хэн нэгэн бусдын үзэл бодлыг даган, үргэлж 
хувирч өөрчлөгдөж байдаг бол итгэлдээ үнэнч 
үлдэх боломжгүй юм. Зөв гэж мэддэг зүйлийнхээ 
төлөө хүчтэй мөн тууштай зогсохын тулд бидэнд 
Даниел, Абинадай, Моронайн эсвэл Иосеф 
Смитийн зориг хэрэгтэй. Амархан байсан зүйлийг 
хийх бус харин зөв зүйлийг хийх эр зориг тэдэнд 
байсан юм.

Бид бүгд айдас, доог тохуурхалтай болон 
эсэргүүцэлтэй тулгарах болно. Нийтээр 
зөвшөөрөгдсөн зүйлийг сөрж, зөв зарчмын төлөө 
зогсох зоригтой байцгаая. Бууж өгөх бус харин 
зоригтой байх нь Бурханы баталгаа болсон 
инээмсэглэлийг авчирдаг. Эр зориг нь гагцхүү эр 
хүний ёсоор үхэх явдал гэхээсээ илүү амьдралын 
хэв маяг болох үед амьд бөгөөд сэтгэл татам 
чанар болдог. Бид урагш тэмүүлж, амьдрах 
ёстой зарчмуудын дагуу амьдрах гэж хичээснээр 
Их Эзэнээс тусламж хүлээн авч, Түүний 
үгсээс тайтгарлыг олж чадах нь гарцаагүй. Би 
Иошуагийн номонд цэдэглэгдсэн:

“Би чамайг хаяхгүй, мөн чамайг орхихгүй. ... 

Тууштай бөгөөд зоригтой бай. Хаана явсан газарт 
чинь чиний Бурхан Эзэн чамтай хамт байх учраас 
бүү чичирч айгтун”10 гэсэн Түүний амлалтад 
дуртай.

Хайрт ах нар аа, бид “Би Христийн сайн 
мэдээнээс ичихгүй”11 хэмээн төлөөлөгч Паултай 
хамт гүн итгэлтэй мөн зоригтой тунхаглах 
болтугай. Мөн бид энэ зоригоороо: “Харин чи 
итгэгч хүмүүст үг, зан байдал, хайр, итгэл хийгээд 
цэвэр ариун байдлаараа үлгэр дуурайл бол”12 
гэсэн Паулын зөвлөгөөг дагах болтугай.

Гамшигт зөрчилдөөнүүд эхэлж мөн дуусдаг, 
гэхдээ хүмүүний бодгалийн төлөө эхэлсэн дайн 
төгсгөлгүй үргэлжилдэг. “Иймийн тул, эдүгээ 
хүн бүр өөрийн үүргийг мэдэж аваг, тэрээр 
томилогдсон албан тушаалдаа бүхий л хичээл 
зүтгэлээр ажиллаг”13 хэмээх Их Эзэний үг 
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бүрээн дуу мэт та нарт, надад мөн газар бүрийн 
санваартнуудад ирдэг. Тэгээд бид төлөөлөгч 
Паулын тунхагласантай адил зорилгоороо нэгдэж, 
дээрээс хишиг хүртсэн, бүр “хаант тахилч нар”14 
байх болно.15

Бидний хүн нэг бүр эртний Иовтой адил, “Миний 
дотор ... амьсгаа байсаар байх хугацаанд, ... би 
өөрийн үнэнч байдлаа өөрөөсөө холдуулахгүй”16 
гэж хэлэх зоригтой бөгөөд шийдвэр төгс эндээс 
гарах болтугай. Ийм байх болтугай хэмээн 
би бидний Их Эзэн Есүс Христийн нэрээр 
даруухнаар залбирч байна, амен.  
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Ах,	эгч	нар	аа,	бидэнд	өөрсдийн	нөхцөл	байдлаас	
үл	хамааран	талархлаар	дүүрэн	байх	шалтгаан	
байхгүй	гэж	үү?

Олон жилийн турш, 
бодгалийнхаа туйлд 
хүртэл зовж шаналсан 
олон хүнтэй уулзах 
ариун нандин боломж 
надад тохиосон юм. 
Эдгээр мөчид би хайрт 
ах, эгч нарынхаа үгийг 
сонсож, уй гашууг нь 
хуваалцдаг байлаа. Би 
тэдэнд юу гэж хэлэх 
тухайгаа тунгаан 
боддог байсан бөгөөд 

хүнд хэцүү үед нь хэрхэн тайтгаруулж, дэмжих 
талаар олж мэдэхийг хичээдэг байв.

Тэдний уй гашуу ихэвчлэн аливаа эцэс төгсгөл 
болж байгаа мэт санагдах зүйлээс үүдэлтэй байдаг 
байв. Зарим нь хайртай хүн нь нас барах ч юм 
уу гэр бүлийнхээ гишүүнээс холбоогоо таслах 
зэрэг ойр дотно харилцааныхаа төгсгөлтэй нүүр 
тулсан байдаг бол өөр бусад нь гэрлэх, хүүхэдтэй 
болох эсвэл өвчин эмгэгийг даван туулах тухайд 
итгэл найдвараа алдсан тийм төгсгөлтэй учирсан 
байдаг. Харин зарим нэг нь дэлхий дээрх эргэлзээ 
төрүүлэм, зөрчилдөөнтэй дуу хоолойнуудад 
уруу татагдан, үнэн гэж мэддэг байсан зүйлдээ 
эргэлзэж, улмаар түүнийг хөсөр хаяж, итгэлийнхээ 
төгсгөлтэй нүүр тулсан байдаг.

Эрт орой хэзээ нэгэн цагт бидний дотоод ертөнц 
нуран унахад ганцаардаж, бухимдсан мөн хөсөр 
хаягдсан мэт санагдах үе хүн бүрд тохиолддог 
гэдэгт би итгэдэг.

Энэ нь хэнд ч тохиолдож болно. Хэн ч үүний 

эсрэг хамгаалагдаагүй.

Бид талархалтай байж чадна.

Хүн бүрийн нөхцөл байдал өөр өөр бөгөөд тэдний 
амьдралд тохиолдох үйл явдлууд өвөрмөц ба 
цор ганц юм. Гэсэн хэдий ч, бидний амьдралд 
тохиолдож болзошгүй гай зовлонг арилгаж чадах 
нэгэн зүйл байдгийг би сурч авсан. Амьдралаа 
илүү жаргалтай, илүү баяр баясгалантай мөн бүр 
гайхамшигтай болгохын тулд бид бүхний хийж 
чадах нэг зүйл бий.

Бид талархалтай байж чадна!

Уй гашууд автсан хүн Бурханд талархал өргөх 
ёстой гэдэг нь дэлхийн үзэл бодлоос ангид 
сонсогдож магадгүй. Гэвч гай зовлонгийн лонхыг 
хойш нь тавьж, талархлын хундгыг өргөсөн 
хүмүүс эдгэрэлт, амар амгалан байдал, харилцан 
ойлголцлын ариусгагч ундааг олж чадна.

Христийн дагалдагчдын хувьд бид “Их Эзэн 
Бурхандаа бүх зүйлд талархаж,”1 “Эзэнд 
талархалтайгаар дуулж,”2 мөн “зүрх сэтгэл [тань] 
Бурханд хандах талархлаар дүүрэн бай”3 хэмээн 
зарлигдуулсан байдаг. 

Бурхан яагаад бидэнд талархалтай байх зарлиг 
өгсөн бэ?

Түүний бүх зарлиг бидэнд адислалууд өгөхийн 
тулд өгөгдсөн юм. Зарлигууд бол бид сонгох эрхээ 
ашиглан адислалуудыг хүлээн авах боломж билээ. 
Хайрт Тэнгэрлэг Эцэг маань талархлын сүнсийг 
хөгжүүлэх сонголт нь бидэнд жинхэнэ баяр баясал 
болон аз жаргал авчирдаг гэдгийг мэддэг.

Ямар нэгэн зүйлийн төлөө талархалтай байх нь

Ямар ч нөхцөл байдалд талархалтай байх нь

ТЭрГҮҮН зөВлөлИЙН ХоёрДуГаар зөВлөХ
ерөНХИЙлөГЧ ДИЙТр ф.уГДорф
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Гэвч зарим нь “Миний ертөнц тэр чигээрээ нурж 
байхад би юуны төлөө талархах ёстой юм бэ?” гэж 
хэлж болох юм.

Ямар нэг зүйлийн төлөө талархалтай байх гэдэг 
дээр анхаарлаа төвлөрүүлэх нь буруу арга зам 
байж ч болох юм. Хэрэв бидний талархал зөвхөн 
авсан адислалын тоотой маань л тэнцүү байвал 
талархлын сүнсийг хөгжүүлэхэд хэцүү байх 
болно. Ойр ойрхон “адислалуудаа тоолох” нь 
чухал гэдгийг адислалуудаа тоолж үзсэн хүмүүс 
мэдэх байх, гэвч Их Эзэн биднийг хэцүү бэрх 
үедээ элбэг дэлбэг, амар тайван байх үеийнхээсээ 
бага талархдаг байхыг хүсдэг гэж би бодохгүй 
байна. Чухамдаа ихэнх судрын эшлэлүүдэд 
талархлыг аливаа нэгэн зүйлийн төлөө гэхээсээ 
илүү талархлын сүнстэй байх буюу хандлага 
талаас нь илэрхийлсэн байдаг.

Амьдрал бидний хүссэнээр байгаа үед ямар нэг 
зүйлийн төлөө талархах нь амархан байдаг. Гэвч 
бид хүссэн зүйлээ авч чадахгүй байгаа үед яах 
болж байна вэ?

Талархлыг хандлага талаас нь буюу бидний 
одоогийн нөхцөл байдлаас хараат бус амьдралын 
хэв маяг гэдэг талаас нь хараарай гэж би та нарт 
зөвлөмөөр байна. Өөрөөр хэлбэл, бид “ямар 
нэг зүйлийн төлөө талархалтай” байхын оронд 
“байгаа нөхцөл байдалдаа талархалтай” байхад 
төвлөрөхийг би зөвлөх гэсэн юм.

Үйлчлүүлэгчээс идсэн хоол нь таалагдсан эсэхийг 
асуусан нэгэн зөөгчийн тухай хуучны түүх байдаг. 
Үйлчлүүлэгч бүх зүйл сайхан байсан, гэхдээ 
илүү их талх өгсөн бол бүр дээр байх байлаа гэж 
хэлжээ. Дараагийн өдөр нөгөө хүнийг ирэхэд 
зөөгч талхны хэмжээг хоёр дахин нэмж, түүнд 
хоёр биш дөрвөн зүсэм талх өгсөн боловч нөгөө 
хүн баярласан шинжгүй байв. Дараагийн өдөр 
нь зөөгч талхыг дахин хоёр дахин нэмсэн боловч 
амжилт олсонгүй.

Дөрөв дэх өдөр уг зөөгч нөгөө хүнийг яаж ийгээд 
сэтгэл ханамжтай байлгана гэж шийдсэн байв. 
Тэрээр 9 фүүт (3 м) урт талх авчирч, үүнийгээ 
дундуур нь хуваагаад, үйлчлүүлэгчид инээмсэглэн 
өгчээ. Зөөгч нөгөө хүний хариу үйлдлийг тэсэн 
ядан хүлээж байв.

Хооллосныхоо дараа нөгөө хүн зөөгч рүү хараад 
“сайхан хэвээрээ байна. Гэхдээ та нар буцаад 
хоёрхон зүсэм талх өгдөг болсон байна” гэж 
хэлсэн гэдэг.

Нөхцөл байдалдаа талархалтай байх нь

Ах, эгч нар аа, сонголт бидний гарт байна. Бид 
өөрсдөдөө байхгүй адислал дээрээ үндэслэн 
талархлаа хязгаарлах сонголтыг хийж болно. 
Эсвэл бид талархлын зүрх сэтгэл нь хэзээ ч 
дундарч байгаагүй Нифайтай адил байх сонголтыг 
ч хийж болно. Ах нар нь түүнийг амлалтын нутагт 
хүргэхээр өөрийнх нь барьсан усан онгоцон дээр 
хүлэхэд шагай болон бугуй нь маш их өвдөж 
“үлэмж хавдсан” байсан ба хүчит шуурга түүнийг 
тэнгисийн гүн рүү залгих гэж байв. Нифай “Гэсэн 
хэдий ч, би Бурхандаа найдаж, мөн би түүнийг 
бүхэл өдрийн турш магтан алдаршуулав; мөн би 
зовлон зүдгүүрүүдийнхээ учир Их Эзэний эсрэг 
бувтнасан нь үгүй билээ”4 хэмээн хэлжээ. 

Мөн бүхнийг эзэмшиж байсан боловч бүгдийг 
эргээд алдсан Иовтой адил байх сонголтыг бид 
хийж чадна. Иов “Би эхийнхээ хэвлийнээс нүцгэн 
ирсэн, би тийшээ ч нүцгэн буцна. Эзэн өгсөн, 
Эзэн зайлуулан авлаа. Эзэний нэр алдаршиг”5 
хэмээн хариулсан юм.

Бид Солт Лэйк руу хийсэн урт удаан, хүнд 
бэрхшээлтэй аялалынхаа туршид талархлын 
сүнсээ хадгалж, дуулж бүжиглэн, Бурханы сайн 
сайханд баясаж байсан мормон анхдагчидтай 
адил байх сонголтыг ч бас хийж чадна. Бидний 
ихэнх нь аян замын хүнд бэрхээс болж шантарч, 
гомдоллон, шаналан зовох байсан биз ээ.6 

Либерти шоронд туйлын хүнд орчинд хоригдож 
байхдаа “Тиймийн тул, эрхэм хайрт ах дүүс 
минь, өөрсдийн хүчинд байгаа бүх зүйлийг 
хөгжил хөөртэйгөөр хийцгээе; мөн тэгээд бид бат 
итгэлтэйгээр бат зогсож Бурханы авралыг харна, 
мөн учир нь түүний гар илчлэгдэх болно”7 хэмээх 
сүнслэгээр өдөөгдсөн үгсийг бичсэн бошиглогч 
Иосеф Смиттэй адил байх сонголтыг ч бид мөн 
хийж чадна.
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Бид юу ч тохиолдсон талархалтай байхаар сонгож 
чадна

Ийм талархал бидний эргэн тойронд болж буй 
ямар ч зүйлийг ялан дийлдэг. Энэ нь харамсал, 
урам хугаралт болон цөхрөлийг давж гардаг. Энэ 
нь зуны урин дулаанд ургаж байгаа мэт өвлийн 
хахир хүйтэнд тун үзэсгэлэнтэй дэлгэрдэг.

Бид нөхцөл байдалдаа Бурханд талархалтай 
байвал хүнд хэцүү цагт ч амар амгаланг мэдэрнэ. 
Уй гашуутай үед ч бид зүрх сэтгэлээ магтаалд 
өргөж чадна. Өвчин шаналалд автаж байсан ч бид 
Христийн Цагаатгалд баясаж чадна. Тэр байтугай, 
бид гашуун зовлонгийн тэсгэм хүйтэнд ч дотно 
бөгөөд дулаахан тэнгэрийн тэврэлтийг мэдэрч 
чадна.

Заримдаа бид асуудлууд шийдэгдсэний дараа л 
талархах ёстой гэж боддог боловч энэ нь маш 
харалган бодол юм. Бид Бурханд бороо оруулсанд 
нь талархахаасаа өмнө солонго гарахыг харах гээд 
хүлээгээд байвал амьдралд хэчнээн их зүйлийг 
алдах бол?

Гай зовлонгийн үед талархалтай байна гэдэг нь 
бид нөхцөл байдалдаа баяртай байна гэсэн үг 
биш. Энэ нь бид итгэлийн нүдээр өнөөдрийн 
бэрхшээлийн цаадахыг олж харна гэсэн утгатай.

Энэ бол аман талархал бус харин бодгалийн 
талархал юм. Энэ бол зүрх сэтгэлийг эдгээж, оюун 
бодлыг тэлдэг талархал.

Талархал бол итгэлийн үйлдэл

Нөхцөл байдалдаа талархалтай байх нь Бурханд 
итгэлтэй байх үйлдэл юм. Энэ нь биднээс Бурханд 
итгэж мөн хараагүй боловч үнэн зүйлүүдэд 
найдахыг шаарддаг.8 Талархалтай байснаараа бид 
“Миний хүсэл бус, харин Таны хүсэл биелэгдэг”9 
гэж хэлсэн хайрт Аврагчийнхаа үлгэр жишээг 
дагадаг.

Жинхэнэ талархал бол найдвар ба гэрчлэлийн 
илэрхийлэл юм. Энэ нь бид амьдралд тохиолдох 
бэрхшээлийг үргэлж ойлгодоггүй ч хэзээ нэгэн 
өдөр ойлгох болно гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх үед 
ирдэг.

Ямар ч нөхцөл байдалд байсан бай, Эцэг маань 
хүүхдүүддээ агуу аз жаргалын төлөвлөгөөг 
өгсөн; Түүний Хүү Есүс Христийн Цагаатгалаар 
дамжуулан бид хайртай хүмүүстэйгээ мөнхөд 
хамт амьдарна; эцэстээ бид өвчин эсвэл согогт 
автахгүй алдар суутай, төгс мөн үхэшгүй бие 
махбодтой болно; мөн гуниг болон хагацлын 
нулимс “шахагдсан, чигжсэн мөн бялхсан 
хэмжээтэйгээр”10 элбэг дэлбэг аз жаргал, баяр 
баяслаар солигдоно гэх бидний мэддэг ариун 
нандин үнэнүүдээр бидний талархал тэжээгддэг.

Үүнтэй адил гэрчлэл Аврагчийн төлөөлөгчдийг 
аймхай, шийдэмгий бус эрчүүдээс Эзэний 
зоригтой, баясгалантай төлөөлөгчид болгож 
хувиргасан нь гарцаагүй. Түүний цовдлогдсоноос 
хойших хэсэг хугацаанд тэд юу болоод 
өнгөрснийг ойлгох чадваргүй, цөхрөл, уй гашууд 
автсан байдалтай байв. Гэвч нэгэн үйл явдал энэ 
бүгдийг өөрчилсөн юм. Тэдний Их Эзэн тэдэнд 
үзэгдэж, “Миний гар, Миний хөлийг хараач. Энэ 
чинь Би Өөрөө байна”11 хэмээн тунхагласан.

Төлөөлөгчид амилсан Христийг таньж, хайрт 
Аврагчийнхаа гайхамшигт амилалтыг харсны 
дараа өөр эрчүүд болцгоосон юм. Үүрэгт 
даалгавраа биелүүлэхэд нь юу ч тэдэнд саад 
болж чадаагүй. Тэд өөрсдийнх нь гэрчлэлийн 
улмаас ирэх тамлал, доромжлол, бүр үхлийг ч 
зоригтой, эрс шийдэмгий хүлээн авсан билээ.12 
Тэд өөрсдийн Их Эзэнийг магтаж мөн түүнд 
үйлчлэхээс ухраагүй юм. Тэд эргэн тойрныхоо 
хүмүүсийн амьдралыг өөрчилсөн. Тэд дэлхийг 
өөрчилсөн билээ.

Та нар үүнтэй адил өөрчлөлтийг мэдрэхийн тулд 
төлөөлөгчид шиг Аврагчийг харах шаардлагагүй 
юм. Христийн тухай Ариун Сүнсээр өгөгдсөн та 
нарын гэрчлэл мөнх бус амьдралын урам хугарам 
төгсгөлийг даван туулж, дэлхийн Аврагчийн 
бэлтгэсэн гэрэл гэгээтэй ирээдүйг харахад тань 
тусална.

Бид төгсгөлд зориулагдаж бүтээгдээгүй

Бид мөнхийн хувь тавилангийнхаа талаар мэддэг 
учраас амьдралын гашуун төгсгөлтэй тулгарах 
бүрдээ тэдгээрийг хүлээн зөвшөөрмөөргүй 
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санагддагт гайхах зүйл байна гэж үү? Төгсгөлийг 
эсэргүүцэгч ямар нэг зүйл бидний дотор байдаг.

Яагаад ийм байдаг юм бол? Яагаад гэвэл бид 
мөнхийн зүйлүүдээр бүтээгдсэн юм. Бид мөнхөд 
орших бодгалиуд бөгөөд бид тоолж баршгүй олон 
мөнхийн адислалыг амласан, Төгсгөлгүй13 хэмээн 
нэрлэгдэх, бүхнийг чадагч Бурханы хүүхдүүд 
билээ. Төгсгөл нь бидний хувь тавилан биш юм.

Бид Есүс Христийн сайн мэдээний талаар илүү 
ихийг сурах тусам, мөнх бус амьдрал дахь төгсгөл 
нь огтхон ч төгсгөл биш гэдгийг илүү сайн 
ойлгодог. Тэдгээр нь ердөө л энгийн завсарлага 
бөгөөд итгэлтэй хүмүүсийг хүлээж буй мөнхийн 
баяр баясгалангийн хажууд өчүүхэн санагдах, түр 
зуурын зогсолт юм.

Түүний төлөвлөгөөнд жинхэнэ төгсгөл гэж 
байдаггүй, зөвхөн мөнхийн эхлэл гэж байдагт би 
Тэнгэрлэг Эцэгтээ маш их талархдаг. 

Талархалтай хүмүүс алдар суутай болгогдох болно

Ах, эгч нар аа, бидэнд өөрсдийн нөхцөл байдлаас 
үл хамааран талархлаар дүүрэн байх шалтгаан 
байхгүй гэж үү?

Зүрх сэтгэлээ “Бурханд хандах талархлаар 
дүүргэхээс”14 илүү агуу шалтгаан бидэнд хэрэгтэй 
гэж үү?

“Баярлах агуу шалтгаан бидэнд байхгүй гэж үү?”15

Амьдрал хэмээх уран хээтэй хивсэн дээр хийж 
буй Бурханы хатгамлыг олж танивал бид хэчнээн 
их адислагдах бол? Тэнгэрлэг Эцэгтээ талархах 
нь бидний танин мэдэхүйг өргөжүүлэн, хэтийн 
төлөвийг тодорхой болгодог. Энэ нь даруу 
байдлыг урамшуулж, бусад хүнд болон Бурханы 
бүх бүтээлд хандах нинжин сэтгэлийг хөгжүүлдэг. 
Талархал бол Христийнхтэй адил бүх зан чанарын 
хурдасгуур юм! Талархалтай зүрх сэтгэл нь бүх 
сайн чанарын эх үүсвэр мөн.16

Их Эзэн “бүх зүйлийг талархалтайгаар [хүлээн 
авдаг] тэрээр алдар суут болгогдох болно; мөн энэ 
дэлхийн зүйлүүд, тийм ээ, бүр зуу дахин [тэдэнд] 
нэмэгдэх болно”17 хэмээх амлалтаа бидэнд өгсөн.

Бид мөнх бус байдлын нэгэн хэсэг, ойлгож хүлээн 
авахад хэцүү төгсгөлтэй учрах үедээ “өдөр 
бүр талархалтайгаар амьдрах”18 болтугай. Бид 
өөрсдийн бодгалийг нигүүлсэнгүй Тэнгэрлэг 
Эцэгтээ талархах талархлаар дүүргэх болтугай. 
Бид үргэлж, цаг ямагт дуу хоолойгоо өргөж мөн 
үг, үйлсээрээ талархлаа Тэнгэр дэх Эцэгт болон 
Түүний Хайрт Хүү Есүс Христэд үзүүлж байх 
болтугай. Би үүний төлөө залбирч мөн гэрчлэл, 
адислалаа та нарт үлдээж байна. Бидний Багш, 
Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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Бид	бүгд	айдсаа	жинхэнэ	итгэлээр	орлуулснаар	
номлолын	ажилд	илүү	тогтмол	оролцож	чадна	
гэдгийг	хэлэх	гэсэн	юм.

Англи дахь 
номлолоосоо эргэж 
ирсний минь жаран 
дөрвөн жилийн ой ирэх 
есдүгээр сард болно. 
Би гэртээ ирээд гурав 
хоносныхоо дараа 
Ютагийн их сургууль 
дээр болсон оюутны 
танилцах өдрийн 
бүжигт найзтайгаа 
оролцож билээ. 
Найз маань тус их 

сургуулийн хоёрдугаар курсийн оюутан Барбара 
Бөүвэн гэгч царайлаг сайхан бүсгүйн тухай 
надад яриад намайг түүнтэй танилцах хэрэгтэй 
гэв. Найз маань түүнийг дагуулж ирэн, биднийг 
танилцуулж, бид ч бүжиглэж эхэллээ.

Харамсалтай нь, тэр үеийн бүжиг нь өөр хүн 
мөрөн дээр хүрч дохио өгөх хүртэл л бүсгүйтэйгээ 
бүжиглэдэг “таг данс” гэж нэрлэдэг бүжиг байлаа. 
Барбара эрч хүчтэй, сургуульдаа нэртэй оюутан 
байсан учраас би түүнтэй ганц минут ч хүрэхгүй 
хугацаанд бүжиглэж байтал өөр нэг залуу хүрч 
ирээд мөрөн дээр минь алгадчихаад л түүнтэй 
бүжиглээд эхэлсэн юм.

Энэ бол миний хувьд байж боломгүй зүйл байлаа. 
Би номлолд байхдаа эцсийн үр дүнг үзэх хүртэл 
явах нь ямар чухал болохыг сурсан учраас 
Барбарагийн утасны дугаарыг авч, маргааш нь 
түүн рүү утасдан, болзоонд урьсан ч тэр хичээл, 
уулзалттай тул завгүй гэлээ. Аз болоход бүр урам 
хугарсан үед ч гэсэн ухарч шантрахгүй байхыг 
номлол маань надад заасны ачаар би эцэстээ 
түүнтэй болзож чадсан юм. Тэрхүү болзооны 

дараа бид дахиад олон удаа болзсон. Би эдгээр 
болзооны үеэр өөрийгөө Барбарагийн хувьд яг 
тохирох цорын ганц үнэнч, гал халуун тэмүүлэл 
бүхий буцаж ирсэн номлогч гэдэгт түүнийг 
итгүүлж чадсан юм. Одоо 64 жилийн дараа 
бид долоон хүүхэд, олон ач, зээ болон ачинцар, 
зээнцэртэй болсон бөгөөд тэд маань таны захиас 
хэчнээн сайн байлаа ч та түүнийхээ араас байнга, 
шаргуу хөөцөлдөж, эцсийн үр дүнг үзтэл явахгүй 
л бол түүнийгээ хүргэх боломж олдохгүй ч байж 
мэднэ гэдэг чухал үнэнийг харуулан гэрч болон 
зогсдог.

Тийм ч учраас өмнөх хоёр удаагийн Ерөнхий 
чуулган дээр хуваалцсан захиасаа эргэн харах 
хэрэгтэй гэсэн тодхон мэдрэмж өнөөдөр надад 
төрсөн байх.

Би 2011 оны 10-р сарын Ерөнхий чуулган дээр: 
“Учир нь эцсийн өдрүүдэд миний сүм ийн, бүр 
Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүм хэмээн нэрлэгдэх ёстой”1 гэсэн Их Эзэний 
үгсийг бид санаж явах ёстой хэмээн уриалан 
дуудсан билээ.

Их Эзэн энэ нэр нь зөвхөн албан ёсны нэр 
төдийгүй энэ нэрээр Түүний сүм нэрлэгдэх болно 
гэдгийг эдгээр үгээр тодотгож өгсөн юм. Түүний 
тунхаг тодорхой учраас бид сүмийг аливаа өөр 
нэрээр, жишээ нь “Мормоны сүм” эсвэл “Хожмын 
үеийн гэгээнтнүүдийн сүм” хэмээн нэрлэх ёсгүй.

Moрмон гэдэг нэр томьёог мормон анхдагчид 
хэмээн сүмийн гишүүдийг нэрлэхэд эсвээс 
Мормон табернеклийн найрал дуу гэхчлэн 
байгууллагуудыг нэрлэхэд ашиглах нь 
тохиромжтой. Сүмийн гишүүдийг дэлхий даяар 
мормончууд хэмээн нэрлэдэг бөгөөд бид өөр 
шашин шүтлэгтэй хүмүүстэй харьцахдаа тэдэнд 
тохируулан өөрсдийгөө мормончууд гэж нэрлэж 
болох ч сүмийн бүрэн нэртэй хослуулан хэрэглэх 

Эцсийн үр дүнг үзэх хүртэл хамт явах

арВаНХоёр ТөлөөлөГЧИЙН ЧуулГыН
аХлаГЧ М.раССЭлл БалларД
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нь зүйтэй.

Хэрэв гишүүд сүмийн зөв нэрийг Мормон гэдэг 
үгтэй холбож, зөв хэрэглэж сурах юм бол бид бол 
Христэд итгэгчид, Аврагчийн сүмийн гишүүд 
гэдгийг маань онцолж өгөх юм. 

Ах, эгч нар аа, бид Есүс Христийн Хожмын 
Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмд харьяалагддаг гэдгээ 
үргэлж санаж, үүнийг хэвшил болгоцгооё.

Би эргэн харах хэрэгтэй гэж мэдэрсэн хоёр дахь 
захиасаа ердөө өнгөрсөн Ерөнхий чуулган дээр 
хэлсэн бөгөөд Христийн мэндэлсний баяраас 
өмнө сэргээгдсэн сайн мэдээний тухай олж 
мэдэх урилгыг дор хаяж нэг хүнд өгөхийн төлөө 
залбирахад гишүүдийг уриалан дуудсан билээ. 
Сүмийн олон гишүүн номлогч байх боломжийг 
Их Эзэнээс гуйсны үр дүнд тохиолдсон онцгой 
туршлагуудынхаа талаар надтай хуваалцсан юм.

Жишээ нь, буцаж ирсэн нэгэн номлогч 
холбоо барьж болох хэн нэг “онцгой хүн” рүү 
удирдагдахын төлөө онцгойлон залбирсан байна. 
Тэгтэл их сургуульд нэг ангид хамт сурч байсан 
хүний нэр санаанд нь орж ирсэн аж. Тэр фэйсбүк 
ашиглан түүнтэй холбоо тогтоосноор тэр эмэгтэй 
амьдралынхаа зорилго, утга учрын талаар залбирч 
байсан болохыг мэджээ. Тэрээр уг эмэгтэйтэй 
үнэнийг эрэлхийлэн хайж байсан яг тэр үед нь 
холбоо тогтоож, эцсийн үр дүнг үзэх хүртэл хамт 
явсан бөгөөд тэр эмэгтэй 12-р сард баптисм 
хүртсэн байна.

Хүмүүс үүнтэй төстэй олон урилгын талаар надад 
ярьсан ч зөвхөн хэдхэн хүн л энэ ахтай адил 
эцсийн үр дүнг үзэх хүртлээ хамт явсан болохыг 
би сонссон.

Би эцсийн үр дүнг үзэх хүртэл явах зарчимд 
бат итгэдэг хүн. Миний сайн мэдээг номло 
номлогчийн удирдамжинд “урилга өгөөд араас 
нь шалгаагүй бол аялалаа эхлээд дуусгаагүйтэй 
эсвэл концертын билет худалдаж аваад театрт 
очоогүйтэй адил юм. Үйлдэл дуусаагүй л бол 
амлалт нь хоосон юм”2 гэж бичсэн байдаг. 

Миний сайн мэдээг номло удирдамж нь зөвхөн 
хэрхэн урихыг төдийгүй бас урилгынхаа араас 

хэрхэн эргэн шалгахыг хүн бүрд заадаг. Номлолын 
ажлын зорилгыг “Есүс Христ болон Түүний 
Цагаатгал, наманчлал, баптисм, Ариун Сүнсний 
бэлэг хүлээн авах болон эцсийг хүртэл тэвчихээр 
дамжуулан сэргээгдсэн сайн мэдээг хүлээн авахад 
нь бусдад туслах замаар тэднийг Христэд ирэхэд”3 
урих явдал мөн хэмээн тодорхойлсон байдаг. 

Урих нь яах аргагүй үйл явцын нэг хэсэг юм. 
Гэвч гишүүдийн номлолын ажилд номлогчдыг 
сонсох урилгыг хүмүүст зүгээр нэг өгөхөөс ч 
илүү чухал олон зүйл байдгийг анхаарна уу. 
Үүнд: номлогчидтой хамт тэдний итгэлийг 
болон наманчлах хүсэл эрмэлзлийг нь хөгжүүлж, 
гэрээнүүд хийхэд бэлтгэх, эцсээ хүртэл тэвчихэд 
нь туслах зэрэг орно.

Энэхүү эцсийн үр дүнг үзэх хүртэл явах зарчмыг 
Үйлс номонд:

“Петр, Иохан нар сүм рүү явж байв. ... 

Төрөлхийн хазгар нэгэн хүнийг хүмүүс авчран 
сүмийн Үзэсгэлэнт хэмээх дааман хаалганы 
дэргэд суулгаж, тэр хүн өдөр бүр сүмд ирэгсдээс 
гуйлга гуйдаг байжээ;

Петр, Иохан нарыг сүм рүү очиход тэр тэднээс 
гуйлга гуйж эхлэв.

Петр Иоханы хамт түүн уруу харц тогтоон, Нааш 
хар гэв.

Тэднийг ямар нэг юм өгөх нь хэмээн горьдон, 
мөнөөх хүн тэдэн уруу анхаарав.

Харин Петр түүнд надад алт мөнгө байхгүй. 
Харин өөрт байгаагаа л би чамд өгье гээд, 
Назарын Есүс Христийн нэрээр босоод явагтун 
хэмээн хэлэв” хэмээн дүрсэлсэн байдаг.

Энэ бол Их Эзэний үйлчлэгчийн тун хүчирхэг 
урилга байгаа биз? Гэхдээ Петр зөвхөн уриад 
зогссонгүй. Судрын энэ хэсэгт “тэр баруун гараас 
нь барьж өргөхөд мөн тэр даруй түүний хөл, 
шагайнд хүч орсон тухай цааш нь өгүүлжээ.

Тэр үсрэн цэх зогсоод алхаж эхлэв. Тэр цовхчин 
Бурханыг магтан тэдний хамт сүмд явж орлоо.”4
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Өөрөөр хэлбэл, Петр санваарын хүчээ ашиглаж, 
тэр хүнийг босч, алхахад зөвхөн урьсангүй. Тэр 
бас түүнд туслан, баруун гараас нь барьж, өргөж 
босгоод түүнтэй хамт сүм рүү орсноор эцсийн үр 
дүнг үзэх хүртэл хамт явсан юм.

Петрийн үлгэр жишээний дагуу бид бүгд айдсаа 
жинхэнэ итгэлээр орлуулан, хамгийн багадаа 
улиралд нэг удаа буюу жилд дөрвөн удаа 
нэг хүнийг номлогчдоор заалгахад урьснаар 
номлолын ажилд илүү тогтмол оролцож чадна 
гэдгийг хэлэх гэсэн юм. Бүрэн цагийн номлогчид 
Их Эзэний сүнслэг нөлөөгөөр чин сэтгэлийн 
гүнзгий мэдрэмжтэй заахад бэлтгэгдсэн байдаг. 
Бид бүгд хамтдаа эцсийн үр дүнг үзэх хүртлээ 
явж; бусдад хүрч, тэдний гараас барьж, өргөн 
босгож; тэднийг ариун сүм рүү хөтлөн, сүнслэг 
аянд хамт алхаж чадна.

Би та бүхний энэхүү үйл явцад туслахын тулд бүх 
гишүүнийг одоогийн дуудлагат ажлаа болон сүмд 
хэр зэрэг идэвхтэй байгаа гэдгээ харгалзалгүй 
Миний сайн мэдээг номло удирдамжийн нэг 
хувийг олж авахад урьж байна. Энэ ном манай 
хангамжийн төвүүдэд бэлэн байгаа бөгөөд 
онлайн хэлбэрээр үнэгүй авч болно. Уг онлайн 
хувилбарыг үнэгүй уншиж, татаж авч болно. Энэ 
нь номлолын ажлын удирдамж учраас энэ ном 
бол бид бүгдийн удирдамжийн ном гэсэн үг юм. 
Үүнийг унш, судал, тэгсний дараа урьж, эцсийн 
үр дүнг үзэх хүртэл хамт явах замаар бодгалийг 
Христэд хэрхэн авчрахыг ойлгоход өөртөө 
туслахын тулд сурч мэдсэн зүйлээ ашиглаарай. 
Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон “Энэ цаг үе бол 
гишүүд болон номлогчид гар, сэтгэл нийлж 
ажиллан, хүмүүсийг Их Эзэнд авчрахын төлөө 
Түүний усан үзмийн талбайд хөдөлмөрлөх цаг 
юм”5 хэмээн хэлсэн билээ.

Есүс Христ шавь нартаа:

“Ургац үнэндээ арвин боловч ажилчид нь цөөн 
байна;

Тиймээс ургацын Эзэнээс ургацандаа ажилчдыг 
явуулахыг залбиран гуйцгаа”6 хэмээн хэлжээ.

Их Эзэн өнөө үед дэлхийн түүхэн дэх хамгийн 

олон бүрэн цагийн номлогчийг илгээж, тэрхүү 
залбиралд хариулсан юм. Их Эзэн энэхүү итгэлтэй 
хөдөлмөрлөгчдийн шинэ давалгаагаар бодгалийн 
их хураалтад тусалж, Түүнд авчрахад нь тус болох 
бас нэгэн боломжийг бидэнд олгосон билээ.

Гишүүд бидэнд гайхамшигтай номлогчдодоо 
тусалж, дэмжлэг үзүүлэх олон бодит арга зам 
бий. Жишээ нь, та нар Миний сайн мэдээг номло 
удирдамжийг судалж байгаагаа номлогчдод 
хэлж, суралцах цагаараа юуг судалдгаа хэлэхийг 
тэднээс хүсч болно. Та нар ийнхүү бие биетэйгээ 
хуваалцсанаар 

“Эрэгтэй [мөн эмэгтэй] хүн болгон Их Эзэн 
Бурханы бүр дэлхийн Аврагчийн нэрээр ярьж 
болохын тулд юм.”7

Мөн “Болгоогтун, хүмүүст гэрчлэх хийгээд 
сэрэмжлүүлэхээр би та нарыг илгээсэн билээ, мөн 
сэрэмжлүүлэгдсэн хүн бүр хөршөө сэрэмжлүүлэх 
нь хэрэгтэй болой”8 хэмээн Их Эзэн зарлигласан 
шиг гишүүдийн болон бүрэн цагийн номлогчдын 
хоорондох итгэл нэмэгдэж, улам баттай хөгжих 
болно.

Ах, эгч нар аа, хэрэв гэр бүл болон найз нөхөд 
нь бүрэн цагийн номлогчдодоо бичдэг захидал, 
э-мэйлүүддээ Миний сайн мэдээг номло 
удирдамжаас сурч мэдсэн зүйлээсээ хуваалцдаг 
байвал ямар үр дүн өгч болохыг та бүхэн төсөөлж 
байна уу? Охид, хөвгүүдийнхээ номлолдоо 
судалж, зааж байгаа зүйлсийг илүү сайн мэдэж, 
ойлгосноор гэр бүлүүдэд ирэх адислалуудыг та 
бүхэн төсөөлж байна уу? Үүнээс гадна бодгалийг 
Түүнд ирэхэд урьж, эцсийн үр дүнг үзэх хүртэл 
хамт явахад гэрчлэлээ хуваалцсан бүх хүнд мөн 
хувь хүн, гэр бүлүүдэд Аврагчийн амласны 
дагуу ирэх цагаатгагч ач ивээлийн гайхамшигтай 
адислалуудыг та нар төсөөлж чадах уу? 

Их Эзэн Иосеф Смитээр дамжуулан “Адислагдсан 
болой та нар, учир нь та нарын гэрчилсэн 
гэрчлэл тэнгэр элчүүд харж байхын тулд тэнгэрт 
цэдэглэгддэг болой; мөн тэд та нарт баясдаг 
бөлгөө, мөн нүглүүд тань өршөөгдсөн болой та 
нарт.”9

“Учир нь та нар ... өөрсөдтэйгөө холбогдсон 
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тэдгээр зүйлүүдийг бүх дэлхийд гэрчлэхэд 
гуйвшгүй хэвээр үлдэхийн тулд энэхүү 
зарлигуудаар бибээр нүглүүдийг чинь та нарт 
өршөөх болно”10 хэмээн хэлсэн.

Хэрэв бид эцсийн үр дүнг үзэх хүртэл явах аваас 
Их Эзэн биднийг унахыг зөвшөөрөхгүй. Дэлхий 
даяарх сүмийн гишүүдийн гэрчлэлээр өдөөгдсөн 
урилгаас болон эцсийн үр дүнг үзэх хүртэл 
явах үйлдлээс ирдэг үгээр өгүүлшгүй их баяр 
баяслыг би харсан. Би саяхан Аргентинд байх 
үеэрээ энэ удаагийн Ерөнхий чуулганаас өмнө 
нэг хүнийг сүмд урихад гишүүдийг уриалсан юм. 
Жошуа гэдэг найман настай хөвгүүн уриалгыг 
сонсоод Буэнос Айрос дахь тойргийнхоо 
нээлттэй хаалганы үйл ажиллагаанд хамгийн 
сайн найзаа гэр бүлтэй нь хамт урьсан ажээ. 
Жошуагийн урилгын тухай мөн түүний хэрхэн 
итгэлтэйгээр эцсийн үр дүнг үзтэл хамт явсан 
тухай тайлбарласан, дөнгөж сая хүлээн авсан 
захидлаасаа би та нарт уншиж өгье:

“[Жошуа] тэднийг ирж байгаа эсэхийг харахаар 
хэдэн минут болоод л үүд рүү гүйн очиж байлаа. 
Тэдний ирнэ гэдгийг би мэдэж байна хэмээн тэр 
хэлж байв.

Цаг явсаар байсан ч Жошуагийн найз ирсэнгүй. 
Тэр хэдэн минут болоод л үүдний хаалга руу очиж 
шалгаж байлаа. Дэлгэн тавьсан юмсыг хураах 
гэж байтал Жошуа баярлан үсэрч, ‘Тэд ирлээ! 
Тэд хүрээд ирлээ!’ гэж хашгирав. Би дээшээ 
хартал нэг гэр бүлийнхэн бүгдээрээ сүм рүү ирж 
явахыг харлаа. Жошуа тэдэнтэй мэндлэхээр гарч 
гүйн, найзыгаа тэврэн авлаа. Тэд бүгдээрээ орж 

ирсэн бөгөөд нээлттэй хаалганы үйл ажиллагаа 
тэдэнд ихэд таалагдсан мэт байв. Тэд хэд хэдэн 
товхимол авч, шинэ танилцсан найз нартайгаа 
нэлээд хугацааг хамт өнгөрүүлэв. Миний 
хувьд тэр бяцхан хөвгүүний итгэлийг харж бас 
Хүүхдийн хэсгийн хүүхдүүд ч гэсэн номлогчид 
байж чадахыг олж мэдсэн маань тун сайхан зүйл 
боллоо.”11

Бид хамтдаа ажиллаж, сайн мэдээг хуваалцах 
хүмүүсийг эрж олон, эцсийн үр дүнг үзэх хүртлээ 
итгэлтэй явах юм бол Их Эзэн бидний дээр 
инээмсэглэх бөгөөд Есүс Христийн Хожмын 
Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмд Бурханы хэдэн 
зуун мянган хүүхэд зорилго болон амар амгаланг 
олох болно гэдгийг би гэрчилж байна. Их 
Эзэний ажлыг яаравчлуулах бид бүгдийн хүчин 
чармайлтыг Тэрээр адислах болтугай хэмээн би 
Есүс Христийн нэрээр даруухан залбирч байна, 
aмен. 
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Бид	Их	Эзэнд	илүү	их	итгэж,	найдах	үедээ	
биднийг	адисалж,	чөлөөлөх	Түүний	хүч	болон	
эрх	мэдэлд	хүрэх	боломжтой	болдог.

Эцэг эх болох үеийн 
хайрын сэтгэл хөдлөм 
мэдрэмжийг юутай 
ч харьцуулшгүй юм. 
Энхрий хонгор үрээ 
тэнгэрээс шууд хүлээж 
авахаас илүү эрхэм 
сайхан зүйл гэж юу 
байх билээ? Миний 
нэг эрэгтэй дүү бүр ч 
илүү сэтгэл догдлуулам 
замаар энэхүү 

туршлагыг олж авсан юм. Түүний ууган хүү 
дутуу төрсөн бөгөөд 1,3-хан килограмм жинтэй 
байлаа. Хантэр амьдралынхаа эхний хоёр сарыг 
эмнэлгийн нярайн эрчимт эмчилгээний тасагт 
өнгөрүүлсэн юм. Энэ хэдэн сар гэр бүлийнх нь 
хувьд сэтгэлийн хөдлөл ихтэй үе байсан бөгөөд 
бид Их Эзэнээс тусламж гуйн, Түүнд найдаж 
байлаа.

Бяцхан Хантэрт тусламж их хэрэгтэй байсан 
бөгөөд тэр амьдрах эрч хүч олж авахын төлөө 
тэмцэж байв. Хайртай аав нь булбарайхан үрдээ 
сэтгэлийн дэм өгөхийн тулд хүчирхэг гараараа 
өөдсийн чинээхэн гарыг нь үе үе атгадаг байлаа. 
 
Бурханы бүх хүүхдийн хувьд тийм л байдаг. 
Тэнгэрлэг Эцэг хязгааргүй их хайраараа хүн 
бүр рүү мутраа сунгадаг. Тэрээр бүх зүйлийн 
дээр эрх мэдэлтэй бөгөөд бидэнд сурч, өсч 
хөгжин, Түүнд эргэн очиход туслахыг хүсдэг. 
Энэ нь “үхэшгүй байдал хийгээд мөнх амьдралыг 
хүмүүнд тохиолгон авчрах”1 Эцэгийн зорилгыг 
тодорхойлдог билээ.

Бид Их Эзэнд илүү их итгэж, найдах үедээ 

биднийг адисалж, чөлөөлөх Түүний хүч болон эрх 
мэдэлд хүрэх боломжтой болдог.

Мормоны Номонд хүүхдүүдээ чөлөөлөх Их 
Эзэний хүчний тухай тун гайхалтай онцлон 
бичсэн байдаг. Номын эхний бүлэгт Нифай энэ 
тухай танилцуулсан бөгөөд 20-р шүлэгт “Гэвч 
болгоогтун, итгэлийнх нь учир бүр тэднийг 
аюулаас ангижрах чадалтай болтол нь хүчтэй 
болгохоор сонгосон бүгдийн дээр Их Эзэний 
нигүүлсэл байдгийг би, Нифай та нарт үзүүлэх 
болно”2 хэмээн бичсэн билээ.

Олон жилийн өмнө энэ шүлгэнд дүрсэлсэн 
үнэнийг би хувийн замаар ойлгож авсан юм. 
Тэнгэрлэг Эцэг бидэнд хэчнээн ойр байдаг 
хийгээд бидэнд туслахыг ямар их хүсдэг болохыг 
мэдэж авч билээ.

Нэгэн харанхуй орой хүүхдүүдтэйгээ машинаар 
явж байхдаа эзгүй замаар алхаж яваа нэгэн хүүг 
би олж харсан юм. Хажуугаар нь өнгөрсний дараа 
буцаж очоод түүнд туслах хэрэгтэй гэсэн гүнзгий 
мэдрэмж надад төрөв. Гэвч харанхуй шөнө 
танихгүй хүн хажууд нь очиж, зогсвол түүнийг 
айх байх гэж санаа зовоод буцаж очилгүй цааш 
явлаа. Мөнөөх тодхон мэдрэмж санаанд минь 
дахин орж ирэн, “Очоод тэр хүүд тусал!” гэж 
хэлэв.

Би буцаж очоод нөгөөх хүүд “Чамд тусламж 
хэрэгтэй юү? Чамд туслах хэрэгтэй гэсэн мэдрэмж 
надад төрлөө” гэхэд

тэр бидэн рүү хараад “Эгч ээ, тэгээч дээ. Хэн 
нэгэн надад туслаач гэж би залбирсан юм” хэмээн 
нулимс урсган хэллээ.

Түүний тусламж эрсэн залбирал надад ирсэн 
сүнслэг мэдрэмжээр хариулагдсан юм. Сүнснээс 
тийм тодорхой удирдамж хүлээн авсан энэхүү 

“Бүү айгтун, учир нь Би чамтай хамт байна” 

ХҮҮХДИЙН ХЭСГИЙН ерөНХИЙ ерөНХИЙлөГЧИЙН 
НЭГДҮГЭЭр зөВлөХ жИЙН а.СТИВЭНС
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туршлага маань үнэхээр хүчтэй байсан бөгөөд би 
одоо хүртэл маш сайн санадаг.

25 жилийн дараа буюу одоогоос хэдхэн сарын 
өмнө эрхэм их нигүүлслийн шалтгаанаар энэ 
хүүтэй би дахин холбоо тогтоосон юм. Бидэнд 
тохиолдсон тэр явдал зөвхөн минийх биш бас 
түүний ч түүх болон үлдсэнийг би олж мэдсэн 
билээ. Дэрик Найнс одоо гэр бүлтэй бөгөөд 
эцэг хүн болсон. Тэр ч бас тэрхүү туршлагаа 
хэзээ ч мартаагүй ажээ. Энэ нь бидэнд Бурхан 
бидний залбирлыг сонсож, хариулдаг гэдэгт итгэх 
итгэлийн суурийг тавихад маань тусалсан. Бурхан 
биднийг харж, хамгаалж байдаг бөгөөд бид 
ганцаараа биш гэсэн зарчмыг бид хоёр хоёулаа 
хүүхдүүддээ заахдаа ашигласан байлаа. 

Тэр орой Дэрик сургуулийнхаа нэг үйл 
ажиллагаанд оролцоод оройтсон бөгөөд хамгийн 
сүүлчийн автобуснаас хоцорсон байжээ. Өсвөр 
насны хүүхэд тэрээр гэртээ хүрнэ гэсэн итгэлээр 
алхаж эхэлжээ.

Эзгүй замаар цаг гаруй алхсан байна. Гэсэн ч 
тэр гэрээсээ хэдэн километрийн зайтай, ямар ч 
хүн амьтан харагдахгүй газар байсан болохоор 
айж байв. Тэр цөхрөн, овоолсон шорооны ард 
ороод өвдөг сөгдөн, Тэнгэрлэг Эцэгээс тусламж 
хүсчээ. Дэрик зам дээр буцаж гарч ирснээс 
хэдхэн минутын дараа түүний залбиран гуйсан 
тусламжийг үзүүлэхээр би зогссон байна.

Энэ олон жилийн дараа Дэрик “Хариугүй 
туранхай, жулдрай хөвгүүн надад Их Эзэн 
үргэлж анхаарал халамж тавьдаг байсан. Тэрээр 
дэлхий дээр болж байсан бусад бүх зүйлийг үл 
харгалзан миний нөхцөл байдлыг мэдэж, тусламж 
илгээхүйц хангалттай их намайг хайрласан юм. 
Замын хажууд тохиолдсон тэр явдлаас хойш Их 
Эзэн миний залбирлуудад олон ч удаа хариулсан. 
Түүний хариултууд үргэлж ойлгомжтой байдаггүй 
бөгөөд тэр даруй ирдэггүй ч миний тухай Түүний 
ойлголт тэр нэгэн ганцаардсан шөнийнх шиг 
өнөөдөр ч гэсэн тов тодорхой байна. Би дэлхийн 
ачаа дарамтуудыг мэдэрсэн үедээ гэртээ аюулгүй 
харих замыг минь харах төлөвлөгөө Түүнд үргэлж 
байдгийг мэддэг” гэж дүрслэн хэлсэн юм. 

Дэрикийн хэлсэн шиг залбирал бүр шууд 

хариулагддаггүй. Гэвч Эцэг биднийг мэддэг 
бөгөөд зүрх сэтгэлийн маань гуйлтыг сонсдог. 
Тэрээр залбирал тус бүрт хариулж, хүн бүрт 
нэг бүрчлэн туслан Өөрийн гайхамшгийг 
гүйцэлдүүлдэг.

Тэр бидний хүссэн замаар биш юм аа гэхэд өсч 
хөгжихөд маань хамгийн сайн туслах арга замаар 
бидэнд тусална гэдэгт бид итгэж болно. Өөрсдийн 
хүслийг Түүний хүсэлтэй нийцүүлэх нь хэцүү 
байж болох ч Түүнтэй адил болж, бидэнд санал 
болгодог амар амгаланг олох нь чухал юм.

“Би хэрэгцээгээ хангаж чадахгүй болсон үедээ 
залбирдаг. Унтаж байхад, сэрүүн байхад ч 
цаг үргэлж л хэрэгцээ шаардлага гарч байдаг 
болохоор би залбирдаг. ... Энэ нь Бурханыг 
өөрчилдөггүй. Намайг өөрчилдөг”3 хэмээн С.С 
Луис дүрсэлж хэлснийг бид мэдэрч чадна.

Их Эзэнд итгэж, Түүний тусламжийг аван 
чөлөөлөгдсөн хүмүүсийн тухай олон түүх 
судруудад байдаг. Аварга том биет Голиатын гарт 
зайлшгүй үхэх аюулаас Их Эзэнд найдсанаар 
мултарч чадсан залуу Давидын тухай бодоод 
үзэцгээе л дээ. Амийг нь авахыг эрэлхийлсэн ах 
нараасаа чөлөөлж өгөхийг Бурханаас итгэлтэй 
гуйсан Нифайг ч бас бодож үзээрэй. Их Эзэний 
тусламжийг эрэлхийлэн залбирсан залуу Иосеф 
Смитийг мөн санагтун. Тэрээр харанхуйн 
хүчнээс чөлөөлөгдөж, гайхамшигтай хариулт 
хүлээн авсан. Тэд бүгдээрээ бодит хийгээд 
хэцүү сорилтуудтай тулгарсан юм. Бүгд Түүний 
тусламжийг хүлээн авсан. Бидний үед ч Бурханы 
хүүхдүүдийн амьдралд Түүний хүч болон хайр 
илэрхийлэгдсээр л байна шүү дээ.

Саяхан би Зимбабве, Ботсвана хоёр улсын 
итгэлтэй гэгээнтнүүдийн амьдралаас үүнийг олж 
харсан юм. Нэгэн жижигхэн салбарын мацаг ба 
гэрчлэлийн цуглаан дээр хүүхэд, өсвөр насныхны 
болон насанд хүрэгчдийн гэрчлэлээр дамжуулан 
би даруусч, сүнслэгээр нөлөөлөгдсөн билээ. Хүн 
бүр Их Эзэн Есүс Христэд итгэх итгэлийнхээ 
хүчирхэг илрэлийн тухай хуваалцсан. Тэд өөрсдөд 
нь тулгарч байгаа сорилт, хүнд хэцүү нөхцөл 
байдалдаа өдөр бүр Бурханд итгэж амьдардаг. 
Тэд “Би Бурханд маш их талархаж байна” гэцгээн 
байн байн талархлаа илэрхийлэн, амьдралд нь 
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нөлөөлдөг Их Эзэний мутар байдаг гэдгийг мэдэж 
байлаа.

Хэдэн жилийн өмнө нэгэн итгэлтэй гэр бүл Их 
Эзэнд итгэх итгэл найдварын үлгэр жишээг 
манай тойргийн гишүүдэд үзүүлсэн юм. Арн хорт 
хавдартай байхдаа Вэнита Гатрэллийн хамт аз 
жаргалтай амьдарч байлаа. Өвчний явцын талаарх 
урьдчилсан дүгнэлт нь тун сайнгүй буюу түүнд 
хэдхэн долоо хоног л амьд явах хугацаа үлдсэн 
гэжээ. Гэр бүл нь сүүлчийн удаа бүгд хамтдаа 
байхыг хүссэн байна. Бүх хүүхэд нь цугларсан 
бөгөөд зарим нь бүр холоос ирэв. Тэдэнд хамтдаа 
байх үнэ цэнэтэй 48-хан цаг байв. Гатрэллийнхан 
гэр бүлийн зураг авахуулах, хамтдаа оройн 
хоол идэх, Солт Лэйкийн ариун сүмд орох зэрэг 
хамгийн чухал үйл ажиллагаануудыг сонгожээ. 
Вэнита “Ариун сүмийн хаалгаар гарах үедээ бид 
энэ амьдралд сүүлчийн удаа хамтдаа байна” гэж 
хэлж байсан билээ.

Гэвч тэд энэ амьдралаас ч илүү зүйл тэдэнд байгаа 
гэсэн итгэлтэй харьсан юм. Тэд ариун сүмийн 
эрхэм нандин гэрээнүүдээр дамжуулан Бурханы 
амлалтуудад найддаг. Тэд үүрд хамтдаа байж 
чадна. 

Дараагийн хоёр сар тоолохын аргагүй олон 
адислалаар дүүрэн байжээ. Вэнитагийн хэлснээр 
Арн, Вэнита хоёрын Их Эзэнд итгэх итгэл найдвар 
өссөөр байв. Тэрээр “Бурхан намайг үүрч байлаа. 
Сэтгэл санааны хямралтай байсан ч амар амгаланг 
мэдэрч болдог гэдгийг би сурч мэдсэн. Их Эзэн 
биднийг харж хандаж байсныг би мэдэж байв. 
Бид Их Эзэнд итгэж найдвал амьдралын ямар ч 
бэрхшээлийг даван гарч чадна” гэж хэлжээ.

Нэг охин нь “Бид аав, ээжийнхээ жишээнээс 
хардаг байсан. Тэдний итгэлийг мөн энэ хэцүү 
үеийг хэрхэн туулж байсныг бид харсан. Би ийм 
сорилтыг дахиж хүсэхгүй, гэхдээ үүнийг биднээс 
авахыг ч бас хүсэхгүй. Бид Бурханы хайраар 
хүрээлүүлж байсан юм” гэж нэмж хэлсэн юм.

Арн нас барсан нь Гатрэллийн гэр бүлийнхний 
хүсч байсан зүйл мэдээж биш юм. Гэвч тэдний 
зовлон тэднийг итгэлдээ эргэлзэхэд хүргээгүй юм. 

Есүс Христийн сайн мэдээ бол хийх зүйлсийн 
жагсаалт биш, харин бидний зүрх сэтгэлд оршин 
байдаг зүйл билээ. Сайн мэдээ бол “ачаа дарамт 
биш, харин ачааг маань хөнгөлж өгдөг зүйл 
юм”4. Энэ нь бэрхшээлийг даван гарахад бидэнд 
тусалдаг. Гатрэллийн гэр бүлд ч тусалсан юм. 
Тэд зовлон бэрхшээлтэй үедээ амар амгаланг 
мэдэрсэн. Тэд бие биеэ түшиж, ариун сүмд хийсэн 
гэрээнүүдээ чанд сахидаг байлаа. Тэд Их Эзэнд 
итгэж найдах чадвараа хөгжүүлж, Есүс Христэд 
итгэх итгэл хийгээд Түүний Цагаатгалын хүчээр 
хүчирхэгжиж байв. 

Христийн дагалдагч болох замын хаана нь ч 
байсан, бидний зовлон бэрхшээл, сэтгэлийн 
шаналал ямар ч байсан бид Дэрик, Африкийн 
гэгээнтнүүд мөн Гартреллын гэр бүлийнхнийхтэй 
адил хэрэгтэй үедээ Бурханы мутарт хүрэхийг 
сонгож болно. Бид Их Эзэнд итгэн, залбирснаар 
зовлон бэрхшээлийг сөрөн зогсож чадна. Энэ үйл 
явцын дунд бид Түүнтэй илүү адил болно. 

Их Эзэн бид бүгдэд хандан “Би чамтай хамт 
байгаа тул бүү ай! Өөрийнхөө талаар бүү санаа 
зов. Учир нь би чиний Бурхан. Би чамайг 
тэнхрүүлж, үнэхээр чамд тусална. Би заавал 
Өөрийн зөв баруун мутраар чамайг хамгаална”5 
хэмээн хэлсэн билээ.

Бурхан Эцэг биднийг мэддэг, бидэнд туслахаар 
мутраа сунгадаг гэсэн даруухан боловч 
өөрчлөгдөшгүй бат гэрчлэлээ хуваалцаж байна. 
Түүний Хайртай Хүү, Есүс Христээр дамжуулан 
бид энэ дэлхийн бэрхшээл зовлонг даван туулж, 
гэртээ аюулгүй эргэж харих боломжтой. Мөн 
Түүнд найдах итгэл бидэнд байх болтугай хэмээн 
би Есүс Христийн нэрээр залбирч байна, амен. 
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Цагаатгалын	гайхамшиг	нь	бидний	үйлдлийн	
төгс	бус	байдлыг	засаж	залруулдаг.

Саяхан болж өнгөрсөн 
өвлийн олимпийн 
тоглолтод дэлхийн 
89 орны тамирчид 
өөрсдийн орныг 
төлөөлөн 98 төрлийн 
спортоор өрсөлдөж, 
дэлхийг гайхшруулсан 
билээ. Гайхалтай нь 
тэдгээр тамирчны арав 
нь Есүс Христийн 
Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн 
Сүмийн гишүүд 

байсан ба тэдний дотроос Кристофэр Фогт, Ноэлл 
Пикус-Пэйс болон Тора Брайт гурав медаль 
хүртсэн юм.1 Тэдний тухай Сүмийн мэдээн дээр 
онцлон тэмдэглэсэн байна. Бид өрсөлдсөн бүх 
тамирчинд баяр хүргэж байна. Сайн байлаа!

Эдгээр тоглолтын талаар хэлэх гэж байгаа үг 
маань залуу эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүдэд болон 
ганц бие залуучуудад хамаатай бөгөөд та бүхэн 
амьдралынхаа зүг чигийг тодорхойлох чухал цаг 
үе дээрээ байгаа билээ. Та бүхэнд хандан яаралтай 
үг хэлэх агуу мэдрэмж надад төрсөн юм. 

Яаралтай гэдгийг та бүхэнд мэдрүүлэхийн тулд 
би эхлээд тэдгээр хожмын үеийн гэгээнтэн 
тамирчдын нэг болох Ноэлл Пикус-Пэйсийн 
түүхээс хуваалцъя. Ноэллын оролцсон спортын 
төрөл нь скэлэтон буюу тамирчин жижиг чарга 
түрэн эрчээрээ гүйж хурд аван, чарган дээрээ 
хэвтэх байв. Нүүр нь газраас хэдхэн сантиметр 
дээр байх бөгөөд мөсөн замаар цагт 145 км хүртэл 
хурдлан уралддаг байна.

Гайхалтай нь, тэдний олон жилийн бэлтгэл 

сургуулилт нь нэг бол амжилт болж эсвэл тус 
бүр нь 60 секундын хугацаатай 4 уралдаанд хэр 
оролцсоноос шалтгаалан урам хугарах зүйл болж 
ч болдог.

Ноэллын 2006 оны олимпын мөрөөдөл нь талаар 
болсон юм. Учир нь тэр осолдож, хөлөө хугалсан 
байжээ. 2012 оны олимпод түүний мөрөөдөл мөн 
л бүтэлгүйтэж медаль хүртэхэд хэдхэн алхам 
дутсан юм.2

2014 оны олимпод анхныхаа гулгалтыг хийх 
тэр агшинд түүний сэтгэл санаа ямар их 
догдолж, сандарч байсныг та төсөөл дөө. Олон 
жилийн бэлтгэл сургуулилт хоромхон зуурт л 
гүйцэтгэгддэг. Нийт дөрвөн минут. Энэ дөрвөн 
минутад тэр олон жил бэлтгэсэн бөгөөд дараа нь 
тэмцээний тухай амьдралынхаа туршид ч бодож 
магадгүй юм.

Ноэллын сүүлчийн гулгалт нь бараг ямар ч өө 
сэвгүй байсан! Бид түүнийг барианы зурвас 
өнгөрөөд гэр бүлээ тэврэн “Бид хийж чадлаа!” 
гэж байсныг нь хэзээ ч мартахгүй. Олон жилийн 
бэлтгэл нь үр дүнгээ өгсөн юм. Түүнд мөнгөн 
медаль зүүлгэх үед Залуу Эмэгтэйчүүдийн зүүлт 
хүзүүнд нь байсныг бид харсан.3

Ноэллын олимпод амжилт гаргах мөрөөдөл 
нь ердөө дөрөвхөн минутад хийсэн зүйлээр 
хэмжигдэнэ гэдэг шударга бус байж болох юм. 
Гэвч тэр үүнийг мэдэж байсан бөгөөд тийм 
учраас л бэлтгэлээ маш шаргуу хийжээ. Тэрээр 
энэ дөрвөн минут нь ямар чухал болохыг мөн энэ 
нь түүний үлдсэн амьдралд ямар утга учиртайг 
мэдэрч байсан юм. 

Бид түүнчлэн дөрвөн хүнтэй чарганы уралдаанд 
хүрэл медаль хүртсэн багийн гишүүн Кристофэр 
Фогтыг санаж байна. 2010 оны олимпод аймшигт 
осолд орсны дараа тэр бууж өгч болох байсан ч 

Таны дөрвөн минут

ТЭрГҮҮлЭХ БИшоП
ГарИ И.СТИВЭНСоН
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цөхрөөгүй юм. Дараа нь тэр гайхалтай бөгөөд 
алдаагаа цайруулсан гулгалт хийж, хичээнгүйлэн 
зорьсон шагналаа хожсон билээ.4

Одоо та бүхний мөнхийн амьдралд хүрэх зам 
эдгээр тамирчны “дөрвөн минутын гүйцэтгэл”-тэй 
ямар төстэй болохыг бүгдээрээ төcөөлье. Та нар 
бол мөнхийн бодгалиуд. Төрөхөөсөө өмнө та нар 
сүнс байсан. Хайрт Тэнгэрлэг Эцэгийнхээ дэргэд 
байхдаа та бүхэн энэ дэлхийд богино хугацаагаар 
ирж, бие махбодтой болж, сайн гүйцэтгэхэд 
сургуулилж мөн бэлтгэсэн. Энэ амьдрал бол 
таны л дөрвөн минут. Таны энд байх хугацаандаа 
хийсэн үйлдэл мөнх амьдралын шагналыг авах 
эсэхийг тань тодорхойлно. “Энэ амьдрал бол 
… Бурхантай уулзахаар бэлтгэх үе; болгоогтун 
энэ амьдралын өдөр бол хүмүүн өөрсдийн 
хөдөлмөрийг гүйцэтгэх өдөр юм”5 хэмээн 
бошиглогч Амюлек тайлбарласан байдаг. 

Нэг үгээр хэлбэл, таны дөрвөн минут аль хэдийн 
эхэлчихсэн. Цаг хугацаа явсаар байгаа. Бошиглогч 
Паулын ялахын тулд та нар уралдаанд гүйцгээ 
хэмээн хэлсэн нь энэ үед яг тохирсон мэт 
санагдана.6

Олимпийн тамирчдын хувьд маш богино 
хугацаанд өндөр ур чадвар шаардсан үзүүлбэр 
үзүүлэхэд зарим нэг үйлдэл нь маш чухал байдаг 
ба эдгээр нь тэшүүрчдэд болон цасны гулсуураар 
гулгагчдын хувьд үсрэлт, эргэлт, уулын уруу туг 
сүлжин гулгах гэх мэт үйлдлүүд юм. Үүнтэй 
адил бидний амьдралд ч бас зарим нэг зүйл маш 
чухал байдаг ба хүрэх цэг нь дэлхий дээрх бидний 
сүнслэг байдлыг хөгжүүлж байдаг. Эдгээр сүнслэг 
байдлын цэг нь баптисм, Ариун Сүнсний бэлэг 
хүлээн авах, санваарын томилолт, ариун сүмийн 
ёслолууд болон долоо хоног бүр ариун ёслолоос 
хүртэх зэрэг Бурханаас өгөгдсөн сайн мэдээний 
маш чухал ёслолууд юм.

“Үүний ёслолуудад бурханлиг чанарын хүч 
илэрхийлэгддэг.”7

Сургуулилтын сахилга бат нь тамирчдыг хийж 
буй зүйлээ өндөр түвшинд чанартай гүйцэтгэхэд 
бэлтгэдэгтэй адил зарлигуудыг дагах нь таныг 
авралын ёслолуудыг хүлээн авахад бэлтгэх болно. 

Та бүхэн энэ яаралтай шамдуу байдлыг мэдэрч 
байна уу? 

Залуу найзууд минь, та нар “дөрвөн минутынхаа” 
хаана нь ч байсан бай “шагналыг авахын тулд 
хийх дараагийн алхам чинь юу вэ?” гэдгийг 
тунгаан бодоорой. Энэ чуулганы үеэр Ариун Сүнс 
чамд ирээдүйн ёслолуудыг хүлээн авах эсвэл 
олон жилийн өмнө хүлээн авах ёстой байсан тэр 
ёслолоо хүлээн авахад илүү хянуур бэлтгэх талаар 
шивнэсэн байгаа. Та нарын дараагийн алхам юу ч 
байсан үүнийгээ л хий. Яг одоо хий. Битгий хүлээ. 
Чиний дөрвөн минут маш хурдан өнгөрнө. Мөн 
мөнх амьдралынхаа туршид та нар энэ амьдралдаа 
юу хийснээ бодох тийм үе ирэх болно.8

Хувийн сахилга бат бидэнд хэрэгтэй. Өдөр 
тутам залбирах, судраас судлах болон сүмд очих 
зэрэг нь та нарын бэлтгэлийн үндэс байх ёстой. 
Зарлигуудыг дуулгавартай дагаж, хийсэн гэрээгээ 
сахих мөн Залуучуудын бат бөх байдлын төлөө 
товхимол дахь Их Эзэний жишгүүдийг дагах 
тогтсон хэв маягтай байх шаардлагатай байна.

Та амьдралынхаа явцад сүнслэг байдлыг чинь 
удаашруулах юм уу зогсоохоор заналхийлсэн 
зүйлүүдийг мэдэрч байсан байж магадгүй. Хэрэв 
тийм бол “Аливаа саад тотгор ба биднийг тун 
амархан урхиддаг нүглийг хажуу тийш нь тавьж, 
өмнөө тавигдсан уралдаанд тэвчээртэйгээр 
гүйцгээе”9 гэсэн судрын зөвлөгөөг дагаарай.

Нүглээ наманчлахад хэт оройтоогүй байна. Гэхдээ 
одоо наманчлахгүй л бол оройтож магадгүй 
шүү, яагаад гэвэл бидний дөрвөн минут яг хэзээ 
дуусахыг хэн ч мэдэхгуй. 

Та нар “За даа, би ч өнгөрсөн. Миний дөрвөн 
минут ч аль хэдийн өнгөрсөн биз. Нэг мөсөн 
буугаад өгчихье“ гэж бодож байж болох юм. 
Хэрэв тийм бол бүү тэгж бод. Тэгээд дахин хэзээ ч 
ингэж бүү бод. Цагаатгалын гайхамшиг нь бидний 
үйлдлийн төгс бус байдлыг засаж залруулдаг. 
Ахлагч Жэффри Р.Холланд:

“Tэдгээр хойш суусан хүмүүст Бурханы 
хайрын сэргээх хүч болон Түүний ач ивээлийн 
гайхамшгийг би гэрчилж байна. ... 



1032014. 4-ð ñàð

Хэзээ ч оройтоогүй шүү, цаг байна хэмээн Эзэн 
хэлж байна. Бүү хойшлуул.”10

“Ганцаараа биш гэдгээ сана. Аврагч та нарыг 
өнчрүүлж орхихгүй хэмээн амласан шүү дээ”11 
гэж заажээ. Гэр бүл, найз нөхөд, удирдлагууд чинь 
та нарыг дэмжиж байгаа. 

Хэдийгээр миний үг сүмийн залуучуудад хандаж 
байгаа ч эцэг эх болон өвөө, эмээ нарт би дараах 
зүйлийг санал болгож байна.

Саяхан ахлагч Дэвид А.Бэднар чухал ёслолуудаар 
гэрээн дэх өсөлт хөгжлөө тэмдэглэхийн тулд гэр 
бүлийн үнэлгээ хөтлөн явуулах энгийн аргыг 
тайлбарласан. Үүнийг хийхийн тулд цаасан 
дээр багана зурж, хоёр эгнээ болгоод нэгэнд нь 
“нэр”, нөгөөд нь “дараагийн төлөвлөгөө юм уу 
шаардлагатай ёслол” гэж бичнэ. Би саяхан гэр 
бүлийнхээ гишүүдийн нэрийг жагсааж, үүнийг 
хийсэн. Тэдний дунд удахгүй адислалаа авах гэж 
байгаа дөнгөж төрсөн болон баптисмдаа бэлтгэж 
байгаа 6 настай ач нар маань мөн санваар болон 
ариун сүмийн хишгээ хүлээн авахаар бэлтгэж буй 
18 нас хүрэх хүү маань байгааг би анзаарсан юм. 
Энэ жагсаалтан дээрх хүн бүрд ариун ёслолын 
ёслолууд хэрэгтэй. Энэхүү энгийн үйлдэл нь 
Леса бид хоёрыг гэр бүлийн гишүүн болгондоо 
төлөвлөгөө гарган, тэднийг гэрээгээ сахихад нь 
туслах үүргээ биелүүлэхэд тусалсан. Магадгүй энэ 
нь та бүхэнд гэр бүлийн ярилцлага, гэр бүлийн 
үдшийн хичээл, бэлтгэл, тэр ч бүү хэл танай гэр 
бүлд шаардлагатай ёслолын урилга руу хөтлөх 
санаа ч байж болох юм.12

Цаначин, цасны тавцангаар гулгагч миний хувьд 
Австралийн Хожмын Үеийн Гэгээнтэн тамирчин 
Тора Брайтын хагас тойрогт цасны тавцант 
үзүүлбэрийн төрөлд мөнгөн медаль хүртсэн 
“дөрвөн минутын” үзүүлбэр нь үнэхээр гайхалтай 
байсан. Тэрээр бараг л төгс эргэлт хийж араараа 
720 градус эргэж дэлхийг гайхшируулсан юм. 
Бүр илүү гайхалтай хийгээд сэтгэл хөдөлгөм 
зүйл нь тэрээр өрсөлдөгчдөдөө Христийнхтэй 
адил хайрыг харуулж байсан. Тэр америкийн 
гулгагч Кэлли Кларкийг сүүлийн тойргийн 
эхний үзүүлбэрээ муухан хийснээс болоод 
дараагийн үзүүлбэрээ хийхдээ сандарч байсныг 
нь ажиглаад “түүнийг тэвэрсэн” гэнэ. Кларк “тэр 

намайг тайвширтал тэвэрсэн бөгөөд тэгснээр 
миний амьсгаа удааширч, хэвийн болж эхэлсэн. 
Найзаараа тэврүүлэхэд үнэхээр сайхан байсан 
шүү” гэжээ. Дараа нь Кэлли Кларк медалийн 
тавцaн дээр Торатай хамт гарч, хүрэл медаль 
хүртсэн юм. 

Мөнгөн медалиа алдаж болохуйц алхам хийж, 
өрсөлдөгчдөө ийнхүү хандсан ер бусын мөртлөө 
эелдэг үйлдлийнх нь талаар түүнээс асуухад “Би 
өрсөлдөгч учраас хамгийн сайнаараа л хиймээр 
байна. Гэхдээ өрсөлдөгчид маань ч гэсэн хамгийн 
сайнаараа хийгээсэй гэж бас хүсч байна”13 гэсэн 
хариултыг өгчээ. 

Үүнээс харахад, таны урам дэмжлэг хэрэгтэй 
байгаа хэн нэгэн байна уу? Гэр бүлийн гишүүн, 
найз, ангийнхан эсвэл чуулгын гишүүн чинь ч 
байж болно. Тэдний дөрвөн минутад та хэрхэн 
тусалж чадах вэ? 

Хайрт найзууд минь, та нар баяр баясгалант 
аялалын дунд байна. Заримдаа та нар тэр хагас 
тойрог эсвэл чарганы замаар уруудан, уралдаж 
байж болох ба үзүүлбэрийн хэсгүүдийг хийх эсвэл 
эргэлт бүрийг жолоодоход амаргүй байж ч болох 
юм. Та нар энэ уралдаанд маш удаан хугацаанд 
бэлтгэл хийснээ санаарай. Энэ бол та нарын хийж 
чадах бүхнээ гүйцэтгэх мөч. Энэ бол таны дөрвөн 
минут. Цаг нь яг одоо юм! 

Би та бүхний авьяас чадварт бүрэн итгэж 
байгаа. Дэлхийн Аврагч та бүхний дэргэд байна. 
Хэрвээ та нар Түүний тусламжийг эрэлхийлэн, 
удирдамжийг нь дагасан бол юу гэж ялагдах билээ 
дээ?

Амьд бошиглогч, ерөнхийлөгч Томас С.Монсон 
бидэнд байгаа нь агуу адислал гэдгийг би гэрчилж 
байна. Есүс Христ болон Аврагч, Цагаатгагчийн 
хувьд Түүний үүргийг би Есүс Христийн ариун 
нэрээр гэрчилж байна, амен.  
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Бидний	хүн	нэг	бүрийн	амьдралдаа	үүрч	явдаг	
өвөрмөц	ачаа	нь	Ариун	Мессиагийн	зөв	шударга	
үйлс,	нигүүлсэл,	ач	ивээлд	найдвар	тавихад	
бидэнд	тусалдаг.

Миний дотны нэгэн 
найз гэрлэснийхээ 
дараах эхний жилүүдэд 
гэр бүлийнхэнтэйгээ 
дөрвөн дугуйгаараа 
мааждаг ачааны 
машинтай болох 
нь чухал юм гэдэгт 
итгэсэн байлаа. Харин 
түүнд ачааны машин 
биш зөвхөн шинэ 
машин л хэрэгтэй 
гэж эхнэр нь боддог 

байв. Ачааны машин худалдаж авахын ашигтай, 
ашиггүй талуудын тухай эхнэр, нөхөр хоёрын 
хооронд хошин гэмээр яриа болдог байж.

“Хонгор минь ээ, бидэнд дөрвөн дугуйгаараа 
мааждаг ачааны машин хэрэгтэй шүү дээ” гэхэд

“Бидэнд ачааны шинэ машин хэрэгтэй гэж чи 
яагаад бодоод байгаа юм бэ?” гэж эхнэр нь асууна. 

Нөхөр нь хариултаа төгс хэмээн боддогоороо 
“Аюултай шуурганы үеэр хүүхдүүдэд маань сүү 
хэрэгтэй боллоо гэхэд би хүнсний дэлгүүр рүү 
зөвхөн ачааны машинаар л очиж авч чадна биз 
дээ?” гэж эхнэрийнхээ асуултад хариулдаг байв.

Тэгэхэд эхнэр нь инээмсэглэн, “Хэрэв бид 
ачааны шинэ машин худалдаж авбал сүү авах 
мөнгө хүрэлцэхгүй шүү дээ. Тэгэхлээр яах гэж 
шуурганаар хүнсний дэлгүүр рүү явж, үйлээ үзэх 
ёстой юм бэ!” хэмээн хариулна.

Тэд нэлээн удаан зөвлөлдсөний эцэст ачааны 

машин худалдаж авахаар шийдсэн юм. Найз маань 
шинэ машин худалдаж авснаасаа хойш удалгүй 
ачааны машин ямар их ач тустай болохыг мөн 
машин худалдаж авах түүний санаачлага зөв 
байсныг нотлон харуулахыг хүсжээ. Тиймээс 
тэрээр мод огтолж, гэр бүлийнхээ түлээний модыг 
бэлтгэн, ашиг олохоор шийдэж гэнэ. Намар болж, 
түлээний мод бэлтгэнэ гэж төлөвлөсөн ууланд 
нь аль хэдийн цас орсон байлаа. Түүнийг уулын 
бэлд хүрч ирэхэд цас улам зузаарсаар байв. Найз 
маань халтиргаатай замд машин жолоодох нь 
эрсдэлтэй гэдгийг мэддэг байсан ч шинэхэн 
ачааны машиндаа итгэл дүүрэн байсан болохоор 
цааш явсаар байв.

Найз маань цастай замаар зөндөө хол явчихаж. 
Тэр мод огтлохоор төлөвлөсөн газартаа хүрч ирээд 
замаас гартал цасанд суучихав. Шинэхэн машины 
дөрвөн дугуй дөрвүүлээ цасанд шигдсэн байлаа. 
Тэр энэ аюултай нөхцөл байдлаас гарахын тулд 
юу хийх ёстойгоо тэр даруйдаа мэдсэнгүй. Найз 
маань ичиж бас санаа нь зовж эхлэв.

“За ингээд зүгээр суугаад байхгүй шүү!” гээд 
тэр машинаасаа бууж, мод огтолж эхэллээ. Тэр 
машиныхаа тэвшин дээр хүнд мод дүүртэл 
ачив. Тэгээд найз маань машинаа цаснаас 
гаргах гэж дахиад нэг оролдож үзэхээр 
шийдээд араагаа залгаж, хий өгөхөд машин 
урагш алгуурхан хөдөлж, цаснаас гараад 
замдаа эргэж орсон ажээ. Найз маань сая л 
нэг юм гэртээ харих боломжтой болсондоо 
баярлахын сацуу дарууссан байв.

Бидний хүн нэг бүрийн ачаа

Би найзынхаа тухай, түүний ачааны машин 
болон түлээний модны тухай энэхүү түүхээс авч 
болох чухал сургамжийг онцлон тэмдэглэхийн 
хамт Ариун Сүнсний тусламжийн төлөө залбирч 
байна. Энэ нь үнэхээр хүнд ачаа байсан. Ачааны 

Тэд ачаагаа амархан дааж чадахын тулд
арВаНХоёр ТөлөөлөГЧИЙН ЧуулГыН 

AХлаГЧ ДЭВИД а.БЭДНар
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машиныг цаснаас гарч, замдаа буцаж орон, цааш 
явах боломжийг тэвшин дээрх хүнд ачаа нь л 
түүнд олгосон юм. Түүнд гэр орон, гэр бүлдээ 
эргэж очих боломжийг мөн л тэр ачаа олгосон.

Бид бүгд ямар нэг ачаа үүрч явдаг. Бидний хүн 
бүрийн үүрэх ачаанд боломж, үүрэг хариуцлага, 
онцгой боломж, зовлон бэрхшээл ба адислалууд, 
хүсэл ба хясал ордог. Бид үе үе залбирч, үүрч яваа 
ачаандаа үнэлэлт өгье гэвэл “Миний үүрч яваа 
ачаа Христэд итгэж, нарийн бөгөөд шулуун замаар 
урагш тэмүүлэх хүчийг мөн сүнслэг байдлын 
хувьд бүдэрч унахаас зайлсхийх сүнсний хүчийг 
надад өгдөг үү? Үүрч яваа ачаа маань эцсийн 
эцэст надад Тэнгэрлэг Эцэгтээ болон гэртээ эргэж 
очих хангалттай сүнслэг хүчийг бий болгодог бил 
үү?” гэсэн удирдамжийн шинжтэй хоёр асуултыг 
асуух нь үр дүнтэй байж болох юм.

Заримдаа бид ачаагүй байхыг аз жаргал хэмээн 
буруу боддог ч байж магадгүй. Гэвч ачаа үүрч 
явах нь аз жаргалын төлөвлөгөөний зайлшгүй 
чухал хэсэг билээ. Бидний хүн бүрийн ачаа нь 
сүнслэг хүчийг бий болгоход хэрэгтэй. Тиймээс 
бид хамгийн чухал зүйлүүдээс анхаарлыг маань 
сарниулж, биднийг холдуулж болох сайхан 
юм шиг атлаа шаардлагагүй олон зүйлийг 
амьдралынхаа нэг хэсэг болгохгүй байхад 
анхаарах ёстой.

цагаатгалын хүчирхэгжүүлэгч нөлөө

Аврагч:

“Эцэж туйлдсан, хүнд дарамт үүрсэн хүмүүс ээ, 
бүгд Над уруу ир. Би та нарт амралтыг өгье.

Буулгыг минь өөр дээрээ авч, Надаас суралц. 
Учир нь би зүрх сэтгэлдээ дөлгөөн, даруу билээ. 
Тэгээд та нар сэтгэлдээ амралтыг олох болно.

Миний буулга амархан, Миний ачаа хөнгөн” 
(Матай 11:28–30) хэмээн хэлсэн билээ.

Буулга бол хос шар юм уу өөр хос мал ачаа 
чирэхэд ихэвчлэн ашигладаг модон мөрөвч юм. 
Хос мал хамт зүтгэж, ачааг чирэх боломжтой 
байхын тулд буулгыг тэдний цээжинд угладаг.
“Буулгыг минь өөр дээрээ ав” хэмээн хүн бүрд 

өгсөн Их Эзэний ер бусын урилгыг бодож үзнэ 
үү. Ариун гэрээнүүдийг хийж, сахих нь биднийг 
Их Эзэн Есүс Христтэй нэг болгон нэгтгэдэг 
билээ. Чухамдаа бидний хамгийн сайн хүчин 
чармайлт Аврагчийнхтай эн зэрэгцэхгүй бөгөөд 
түүнтэй харьцуулах аргагүй ч гэсэн Тэр биднийг 
Түүнд найдлага тавихад болон Түүнтэй хамт 
хөдөлмөрлөхөд урьдаг. Бид мөнх бус аялалынхаа 
үед Түүнд итгэж, Түүнтэй хамт ачаагаа үүрсэн үед 
Түүний буулга үнэхээр амархан, ачаа нь хөнгөн 
байдаг.

Бид ганцаархнаа биш бас хэзээ ч ганцаардахгүй. 
Бид өдөр тутмын амьдралдаа тэнгэрлэг 
тусламж авч, урагш тэмүүлж чадна. Аврагчийн 
Цагаатгалын тусламжтайгаар [бид] “өөрсдөө олж 
авч чадахаас хавьгүй илүү” чадвар болон хүч 
чадлыг хүлээн авч чадна (“Lord I Would Follow 
Thee,” Hymns, 220). Их Эзэн “Tиймийн тул, аяллаа 
үргэлжлүүл, мөн зүрх сэтгэл чинь баясаг; учрыг 
болгоогтун, мөн харагтун, би бүр төгсгөлийг 
хүртэл та нартай хамт байна” (С ба Г 100:12) 
хэмээн тунхагласан билээ.

Мормоны Номонд гардаг Алма болон түүний 
хүмүүсийг дарлан хавчиж байсан Амюлоны 
жишээг бодоод үзээрэй. Эдгээр шавь нарт 
зүдгүүрт үед нь “Тэргүүнээ өргөцгөө мөн 
тайтгарагтун, учир нь надад хийсэн та нарын 
гэрээний тухай би мэднэ, мөн өөрийн хүмүүстэй 
гэрээ хийж мөн тэднийг боолчлолоос чөлөөлөх 
болно би” (Мозая 24:13) хэмээн Их Эзэний дуу 
хоолой ирсэн юм.

Гэрээнүүд нь чөлөөлөлтийн амлалтад чухал 
байр суурь эзэлдгийг анзаараарай. Гэрээнүүдийг 
хүлээн авч, чанд сахин, санваарын зохих эрх 
мэдлээр ёслолуудыг гүйцэтгэх нь Есүс Христийн 
Цагаатгалаар дамжин ирдэг бүх адислалыг хүлээн 
авахад зайлшгүй чухал юм. Учир нь бурханлаг 
байдлын хүч, түүний дотор Цагаатгалын 
адислалууд нь санваарын ёслолуудаар дамжин 
мөнх бус амьдралын үед эрэгтэй, эмэгтэйчүүдэд 
ирдэг (С ба Г 84:20–21-ийг үзнэ үү).

“Миний буулга амархан, Миний ачаа хөнгөн” 
(Maтай 11:30) гэсэн Аврагчийн мэдэгдлийг Алма 
болон түүний хүмүүсийн тухай шастир дахь “Мөн 
би та нарын мөрөн дээр тавигдах ачаануудыг, бүр 
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тэдгээрийг нуруун дээрээ байгааг ч мэдрэхгүй 
болтол түүнчлэн хөнгөлнө” (Moзая 24:14) гэсэн 
шүлгийн тухай эргэцүүлэн бодохдоо санаарай.

Ачаа нь гэнэт бас тэгээд бүрмөсөн авагдах болно 
гэдгийг энэ шүлэг зааж байгаа мэтээр бидний 
олон нь бодож болох юм. Гэвч дараах судрын 
шүлэг ачаа хэрхэн хөнгөрдгийг дүрсэлж байна.

“Мөнхүү эдүгээ улиран тохиох дор Aлма болон 
түүний ах дүүсийн дээр тавигдаж асан ачаанууд 
хөнгөлөгдсөн байлаа; тийм ээ, тэд ачаагаа 
амархан дааж чадахын тулд Их Эзэн тэднийг 
хүчирхэгжүүлсэн билээ, мөн тэд баяртайгаар 
мөн тэвчээртэйгээр Их Эзэний бүх тааллуудад 
захирагдсан болой” (Moзая 24:15; онцлон 
тэмдэглэлт нэмэгдсэн).

Энэ түүхэнд ачаа болон бэрхшээл нь хүмүүсээс 
тэр дороо авагдаагүй байна. Харин Алма болон 
түүний дагалдагчид хүчирхэгжсэн бөгөөд тэдний 
өсөн нэмэгдсэн чадвар ачааг хөнгөн болгосон 
ажээ. Энэ сайн хүмүүст Цагаатгалаар дамжуулан 
өөртөө сонгогч болж үйлдэх хүч өгөгдсөн (С 
ба Г 58:26–29-ийг үзнэ үү) бөгөөд тэд нөхцөл 
байдалдаа нөлөөлж чадсан юм. Иймээс Aлма 
болон түүний хүмүүс “Их Эзэний хүчээр” 
(Мормоны үгс 1:14; Moзая 9:17; Moзая 10:10; 
Алма 20:4-ийг үзнэ үү) Зарахемлагийн нутагт 
аюулгүй удирдагдсан юм.

Есүс Христийн Цагаатгал зөвхөн Адамын 
уналтын үр дагавруудыг даван туулахыг төдийгүй 
хувийн нүгэл, зөрчлүүдээсээ ангижрах боломжийг 
бидэнд олгодог. Мөн Түүний Цагаатгал бидэнд 
өөрсдийнхөө мөнх бус чадвараас үлэмж дээгүүр 
арга замаар сайныг үйлдэх хийгээд илүү сайн 
хүмүүс байх боломж олгодог. Бид буруу зүйл 
хийсэн үедээ мөн өөрсдийн амьдрал дахь 
нүглийн үр дагавруудыг даван туулахад тусламж 
хэрэгтэй болсон үед Аврагчийн цагаатгагч хүчээр 
дамжуулан цэвэр болох боломжийг Тэр бидэнд 
олгосон тухай бидний олонх нь мэддэг билээ. 
Гэвч Цагаатгал бол дуулгавартай, зохистой, 
зарлигуудыг тууштай сахидаг, илүү сайн байхыг 
хичээж, үнэнчээр үйлчилдэг итгэлтэй эрэгтэй, 
эмэгтэйчүүдэд зориулагдсан юм гэдгийг бид 
ойлгодог бил үү? Бид Цагаатгалын энэхүү 
хүчирхэгжүүлэгч нөлөөг амьдралдаа бүрэн 

дүүрэн хүлээн зөвшөөрдөг бил үү, бид бас ачаагаа 
цор ганцаараа, өөрсдийнхөө хүсэл зоригийн хүч 
болоод сахилга батаар, өөрсдийнхөө илэрхий 
хязгаарлагдмал хүчээр үүрч яваа хэмээн буруугаар 
сэтгэдэг юм биш биз хэмээн би боддог.

Есүс Христ бидний төлөө амиа өгөхөөр энэ 
дэлхийд ирснийг мэдэх нь нэг хэрэг. Харин 
Их Эзэн Өөрийн Цагаатгал болон Ариун 
Сүнсний хүчээр дамжуулан бидэнд баяр баясал 
өгч, биднийг зөвхөн удирдаад зогсохгүй бас 
хүчирхэгжүүлж, эдгээхийг хүсдэгийн төлөө бид 
талархалтай байх хэрэгтэй.

Аврагч Өөрийн хүмүүст тусалдаг

Аврагч яагаад бас хэрхэн бидэнд таатай нөхцөл 
бүрдүүлж чадах талаар Алма:

“Мөн тэрээр бүх төрлийн өвчин мөн зүдгүүрүүд 
мөн уруу таталтуудыг тэвчих болно; мөн энэ нь 
тэр өөрийн шаналал мөн өвчнүүдийг өөр дээрээ 
авах болно гэсэн тэрхүү үг биелэгдэж болохын 
тулд бөлгөө.

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 сул 
байдлуудынх нь дагуу хэрхэн халамжлахыг мэдэж 
болохын тулд тэрээр өөр дээрээ тэдний сул дорой 
чанаруудыг авах болно” (Aлма 7:11–12) хэмээн 
тайлбарласан байдаг.

Аврагч тийнхүү зөвхөн бидний нүгэл хилэнц, 
алдсуудын төлөө төдийгүй бас бидний бие 
махбодын өвчин зовлон, сул тал ба дутагдал, 
айдас ба хяслан, санаагаар унах, урам хугарах, 
бидний харамсал гэмшил, гутрал цөхрөл, бидэнд 
тохиолддог шударга бус явдал, биднийг зовлонд 
унагадаг сэтгэл санааны эмгэгийн төлөө зовон 
шаналсан юм.

Эхлээд Аврагчийн биеэр амсаагүй тийм их бие 
махбодын өвчин, сүнслэг байдлын шарх, сэтгэл 
санааны зовлон, сул дорой байдал энэ мөнх бус 
амьдралд та бидэнд хэзээ ч тохиолдохгүй. Бид 
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сул дорой байдлаасаа болж, “Ийм хүнд ачааг хэн 
ч мэдэхгүй, хэн ч ойлгохгүй шүү дээ” хэмээн 
дуу алдан хашгирч мэднэ. Харин Бурханы Хүү 
төгс мэддэг, төгс ойлгодог, учир нь Тэр бидний 
хүн нэг бүрийн ачааг мэдэрч, үүрсэн юм. Тэр 
Өөрийн хязгааргүй хийгээд мөнхийн золиослолын 
улмаас сэтгэл санааны зовлонг төгс ойлгодог 
бөгөөд бидэнд нигүүлслийн мутраа сунгаж 
чадна (Aлма 34:14-ийг үзнэ үү). Тэр бидэнд 
туслахыг санал болгон, бидэнд нөлөөлж, дэмжлэг 
үзүүлэн, биднийг эдгээн хүчирхэгжүүлж чадна. 
Тэрээр бидэнд өөрсдийнхөө хүчинд тулгуурлан 
яагаад ч хүрч чадахааргүй түвшинд хүрэхэд мөн 
өөрсдийнхөө хүчээр хийж чадахгүй зүйлсийг 
хийхэд тусалж чадна. Үнэхээр Түүний буулга 
амархан, Түүний ачаа хөнгөн юм.

урилга, амлалт мөн гэрчлэл

Би та нарыг хувь хувьдаа үүрч байгаа ачаандаа 
үнэлэлт өгөх үедээ Аврагчийн Цагаатгалын тухай 
илүү ихийг судалж мэдэн, залбирч, тунгаан бодож, 
хичээн чармайхад урьж байна. Бид Цагаатгалын 
тухай олон зүйлийг мөнх бус оюун ухаанаараа 
ойлгож чадахгүй. Гэвч бид бас Цагаатгалын тухай 
олон зүйлийг ойлгож чадна, ойлгох ч хэрэгтэй.

Найз маань машиндаа мод ачсан нь түүнийг хүнд 
байдлаас аварсан юм. Хоосон ачааны машин 
дөрвөн дугуйгаараа зэрэг мааждаг ч цаснаас гарч 
чадахгүй байсан. Хүнд ачаа нь л машиныг цаснаас 
гаргахад тус болсон байлаа.

Ачаа зайлшгүй чухал байв. Ачаа нь миний найзад 
суусан цаснаасаа гарч, замдаа эргэж ороод цааш 
явж, гэртээ харих боломжийг олгосон юм.

Бидний хүн нэг бүрийн амьдралдаа үүрч явдаг 
өвөрмөц ачаа нь Ариун Мессиагийн зөв шударга 
үйлс, нигүүлсэл, ач ивээлд найдвар тавихад 

бидэнд тусалдаг (2 Нифай 2:8-ыг үзнэ үү). Аврагч 
бидэнд ачаагаа хөнгөхөн даахад туслах болно 
гэдгийг би гэрчилж бас амлаж байна (Мозая 
24:15-ыг үзнэ үү). Бид ариун гэрээнүүдээр 
дамжуулан Түүнтэй хамт буулганд орж, Түүний 
Цагаатгалын эдгээгч хүчийг амьдралдаа хүлээн 
авснаар Түүний хүслийг ойлгож, Түүний хүслийн 
дагуу амьдрахыг илүү сайн эрэлхийлэх болно. 
Бид бас өөрсдийн нөхцөл байдал өөрчлөгдөхийн 
төлөө бус харин нөхцөл байдлаа хүлээн зөвшөөрч, 
түүнээс суралцах хүч чадлын төлөө, Бурхан 
өөрийн хүслийн дагуу бидний нөхцөл байдлыг 
өөрчлөхийн төлөө шаргуу залбирах болно. Бид 
өөрсөд дээрээ үйлдүүлдэг зүйлс биш харин 
өөрсдийнхөө төлөө үйлдэгчид байх болно (2 
Нифай 2:14-ийг үзнэ үү). Бид сүнслэг хүчээр 
адислагдах болно.

Бид бүгд Аврагчийн Цагаатгалаар дамжуулан 
илүү сайнаар үйлдэж, илүү сайн хүмүүс болох 
болтугай. Өнөөдөр 4-р сарын 6. Өнөөдөр 
Аврагчийн энэ дэлхий дээр мэндэлсэн өдөр 
гэдгийг бид илчлэлтээр мэддэг. Мөн өнөөдөр Есүс 
Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм 
зохион байгуулагдсан өдөр. (С ба Г 20:1; Харолд 
Б.Лий, “Strengthen the Stakes of Zion,” Ensign, 1973 
оны 7-р сар, 2; Спэнсэр В.Кимбалл, “Why Call Me 
Lord, Lord, and Do Not the Things Which I Say?” 
Ensign, 1975 оны 5-р сар, 4; Спэнсэр В.Кимбалл, 
“Remarks and Dedication of the Fayette, New York, 
Buildings,” Ensign, 1980 оны 5-р сар, 54; Гордон 
Б.Хинклигийн үг, 1-р боть: 1995–1999 [2005], 
409.) Хүндэтгэлийн энэхүү онцгой, ариун өдөр 
би Есүс Христ бол бидний Гэтэлгэгч мөн гэдэг 
гэрчлэлээ тунхаглаж байна. Тэр амьд бөгөөд 
биднийг цэвэршүүлж, эдгээн, удирдаж, хамгаалан, 
хүчирхэгжүүлэх болно. Би эдгээр зүйлийг Есүс 
Христийн нэрээр баяртайгаар гэрчилж байна, 
амен.  



1092014. 4-ð ñàð

Хэрэв	бид	энэхүү	мөнх	бус	амьдралын	аянд	хамт	
аялж	буй	хүмүүсээ	хайрлахгүй	юм	бол	Бурханыг	
чин	үнэнээсээ	хайрлаж	чадахгүй.

Хайрт ах, эгч нар 
минь, бидний Аврагч 
хүмүүний дунд 
тохинуулах үед нэгэн 
хуульч Түүнийг сорьж, 
“Багш аа, хууль дахь 
агуу тушаал нь аль вэ?” 
хэмээн асуужээ. 

Матайн номонд Есүс:

 “Чи бүх зүрх, бүх 
сэтгэл, бүх оюун 

ухаанаараа өөрийн Бурхан Эзэнээ хайрла. 

Энэ бол агуу нь бөгөөд хамгийн чухал тушаал 
мөн. 

Удаах нь, чи хөршөө өөрийн адил хайрла”1 хэмээн 
хариулжээ.

“Эдгээрээс илүү өөр агуу тушаал байхгүй”2 гэсэн 
Аврагчийн үгсээр Марк уг түүхийг төгсгөсөн 
байдаг. 

Хэрэв бид энэхүү мөнх бус амьдралын аянд хамт 
аялж буй хүмүүсээ хайрлахгүй юм бол Бурханыг 
чин үнэнээсээ хайрлаж чадахгүй. Үүн лүгээ 
адил, хэрэв бид бүгдийн Эцэг Бурханаа хайрлаж 
чадахгүй бол хөршөө жинхэнэ ёсоор хайрлаж 
чадахгүй. Төлөөлөгч Иохан бидэнд “Бурханыг 
хайрладаг нэгэн нь мөн ах дүүгээ хайрлах ёстой. 
Бид энэ тушаалыг Түүнээс авсан билээ”3 хэмээн 
хэлсэн юм. Бид бүгд Тэнгэрлэг Эцэгийнхээ сүнсэн 
хүүхдүүд учраас ах, эгч дүүс билээ. Бид энэхүү 
үнэнийг үргэлж санаж явах юм бол Бурханы 
бүх хүүхдийг хайрлах нь илүү амар хялбар байх 

болно. 

Чухамдаа хайр нь сайн мэдээний хамгийн чухал 
хэсэг бөгөөд Есүс Христ бидний төгс үлгэр 
жишээ юм. Түүний амьдрал хайрын өв байлаа. 
Тэрээр өвчтөнүүдийг эдгээж, дарлагдагсдыг 
өргөн дэмжиж, нүгэлтнүүдийг аварсан юм. Эцэст 
нь уурлаж хилэгнэсэн хүмүүс Түүний амийг 
хөнөөсөн ч “Аав аа, тэднийг уучлаач. Учир нь тэд 
юу хийж байгаагаа мэдэхгүй байна”4 гэсэн мөнх 
бус амьдрал дахь хамгийн дээд өрөвч сэтгэлийн 
мөн хамгийн дээд хайрын жишээ болсон үгс 
Голгота гүвээн дээрээс цуурайтсан юм. 

Эелдэг дөлгөөн зан, тэвчээр, амин хувиа үл 
хичээх үзэл, ойлголт, уучлал зэрэг хайрын илрэл 
болсон олон зан чанар байдаг. Бидний бүхий л 
үйлдлүүдэд илэрдэг эдгээр болон эдгээртэй төстэй 
бусад зан чанар нь бидний зүрх сэтгэл дэх хайрыг 
олж харахад бусдад туслах болно. 

Бидний хайр нь бие биетэйгээ харилцах өдөр 
тутмын харилцаанаас ихэвчлэн харагддаг. Хайраа 
үзүүлэх хамгийн чухал арга зам бол хэн нэгний 
хэрэгцээг олж мэдэн, түүнд туслах явдал юм. 
Би дараах яруу найргийн богинохон шүлгэн дэх 
хайрын тухай санааг үргэлж үнэлсээр ирсэн билээ:

 Хэн нэгний хэрэгцээг мэдэж чадаагүй 
 Харалган нүднийхээ төлөө 
 Харанхуй шөнөөр уйллаа би.
 Харин илүү эелдэг байсныхаа төлөө 
 Харамсал шаналлын мэдрэмжийг 
 Хэзээ ч би мэдэрч байгаагүй.5

Мөн би саяхан агуу хайрын тухай үнэхээр сэтгэл 
догдлом нэгэн түүхийг олж сонслоо. Энэ нь 
санамсаргүй тохиолдол байсан байна. Энэ явдал 
ажил эрхлэлтийн боломж тун хомсдсон эдийн 
засгийн их уналтын үед буюу 1933 онд Нэгдсэн 
Улсын зүүн нутагт болсон ажээ. Арлэн Бийсэкэр 

Хайр бол сайн мэдээний үндсэн зарчим
ерөНХИЙлөГЧ 

ТоМаС С.МоНСоН
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дөнгөж ахлах сургуулиа төгсөөд ажилд орох 
гэж удаан хөөцөлдсөний эцэст оёдлын үйлдвэрт 
оёдолчноор оржээ. Оёдлын үйлдвэрийн ажилчдад 
цалинг зөвхөн ямар ч гологдолгүй оёсон хувцас 
бүрээр тооцож, өдөрт нь олгодог байж. Тэд хэдий 
чинээ олон хувцас оёно, төдий чинээ их цалин 
авдаг байв. 

Арлэн оёдлын үйлдвэрт ажилд орсныхоо 
дараахан, нэгэн өдөр түүнийг эргэлзүүлж, урам 
хугарахад хүргэсэн нэгэн сорилттой тулгарчээ. 
Тэрээр оёдлын машиныхаа ард суугаад буруу 
оёсон хувцасныхаа утсыг ханзлах гэж үйлээ 
үзэж байв. Түүнд хэн ч туслахгүй нь илт байсан 
бөгөөд хүн болгон л чадахынхаа хэрээр аль болох 
ахиухан хувцас оёх гээд толгой өндийлгөх завгүй 
ажиллаж байлаа. Арлэн өөрийгөө унхиагүй, 
найдваргүй гэж бодоод чимээгүйхэн уйлж 
эхэлжээ.

Арлэний эсрэг талд Бэрнис Рок гэгч оёдолчин 
суудаг байж. Тэр түүнээс хэдэн насаар эгч, илүү 
туршлагатай байв. Арлэний сэтгэл гонсгор байхыг 
Бэрнис хараад хийж байсан ажлаа орхиод түүний 
хажууд сууж, эелдгээр зөвлөгөө өгч эхэлжээ. 
Тэр Арлэнийг итгэлтэй болж, хувцсаа зөв оёж 
дуусгах хүртэл түүнтэй хамт байсан гэнэ. Дараа 
нь Бэрнис оёдлын машин руугаа буцаж очжээ. Тэр 
Арлэнд тусалснаар илүү олон хувцас оёж дуусгах 
боломжоо алдсан байлаа. 

Энэхүү хайрын нинжин сэтгэлийн ганцхан 
үйлдлээр Бэрнис, Арлэн хоёр насан туршийн 
найзууд болж, улмаар хоёул гэрлэж, үр 
хүүхдүүдтэй болцгоожээ. Сүмийн гишүүн Бэрнис 
1950-иад оны үед Арлэндэд болон түүний гэр 
бүлд Мормоны Ном өгчээ. Арлэн 1960 онд нөхөр, 
хүүхдүүдийнхээ хамт сүмийн гишүүн болж, 
баптисм хүртсэн юм. Хожим нь тэд Бурханы 
ариун сүмд лацдан холбогджээ. 

Санаагаар унаж гутарсан, тусламж хэрэгтэй 
байсан танихгүй хүнд гар сунган туслахын тулд 
өөрөө хохирол хүлээсэн Бэрнисийнх шиг өрөвч 
нинжин сэтгэлийн ачаар амьд байгаа болон нас 
барсан тоо томшгүй хүн эдүгээ сайн мэдээний 
авралын ёслолуудыг хүртэж байна. 

Бидэнд эргэн тойрныхоо хүмүүст хайр, нинжин 

сэтгэлээ харуулах боломж өдөр бүр гарч байдаг. 
Ерөнхийлөгч Спэнсэр В.Кимбалл “Бидэнтэй 
машины зогсоол, оффис, цахилгаан шатан дотор 
болон бусад олон газарт тааралддаг хүмүүс бол 
тэднийг хайрлаж, тэдэнд үйлчилж бай хэмээн 
Бурханы бидэнд илгээсэн хүмүүс гэдгийг бид 
санаж явах ёстой. Хэрэв бид эргэн тойрныхоо 
хүмүүсийг ах, эгч нараа гэж үзэхгүй юм бол 
хүмүүсийн хоорондох ах дүүсэг ёсны тухай яриа 
нь бидэнд тийм ч үр нөлөөтэй биш байх болно”6 
хэмээн хэлжээ.

Бусдад хайраа үзүүлэх боломж нь ихэнхдээ 
бидэнд санамсаргүй байдлаар ирдэг. Ийм 
боломжийн нэгэн жишээ 1981 оны 10-р сард 
нэгэн сонины өгүүлэлд нийтлэгдсэн юм. Би 
тэр өгүүлэлд нийтлэгдсэн хайр, өрөвч нинжин 
сэтгэлийн тухай уншаад сэтгэл ихэд догдолсон 
учир өгүүллийн хайчилбарыг 30 гаруй жилийн 
турш хадгалж байна. 

Уг өгүүлэлд Аляскийн Анкорижаас Вашингтоны 
Сиэттл руу замдаа буулгүй нисэх ёстой байсан 
150 зорчигчтой онгоц Аляскийн алслагдсан нэг 
хотоос хүнд бэртсэн нэгэн хүүхдийг авахын тулд 
нислэгийн чиглэлээ өөрчилсөн тухай өгүүлсэн 
байлаа. Хоёр настай хүү гэрийнхээ ойролцоо 
тоглож байгаад хагарсан шилэн дээр унаснаас 
болж гарынхаа артерийн судсыг зүсчихжээ. Тэр 
хот Анкорижаас 725 километр зайтай бөгөөд 
нислэгийн замаас тэс өөр зүгт байсан хэдий ч 
хөвгүүнд туслахыг хүссэн эмч нар онцгой хүсэлт 
тавьснаар тэр онгоц хүүг авч, Сиэттлд хүргэж өгч, 
эмчлүүлэхээр замдаа саатсан аж. 

Онгоц хүүгийн байгаа хотын ойролцоо газардахад 
эмч нар хүү маш их цус алдаж байгаа учраас 
Сиэттлд хүрч чадахгүй гэж мэдэгджээ. Иймээс 
тэд 320 километр хол орших хамгийн ойрхон 
эмнэлэгтэй хот Аляскийн Жуниа руу нисэхээр 
шийдсэн байна. 

Хүүг Жуниад хүргэж өгсний дараа нислэгийн 
хуваариасаа хэдэн цаг хоцорсон онгоц Сиэттл 
руу нисжээ. Хэдийгээр зорчигчдын олонх нь 
чухал уулзалтууд болон дараагийн нислэгээсээ 
хоцорсон ч, тэднээс нэг нь ч гомдоллоогүй ажээ. 
Онгоц нислэгийн хуваариасаа олон цаг, минутаар 
хоцорсон ч тэд хүүд болон гэр бүлд нь туслахын 
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тулд их хэмжээний мөнгө цуглуулсан байна. 

Онгоц Сиэттлд газардах дөхөж байх үеэр хүүгийн 
бие сайжирч байна гэсэн мэдээг онгоцны радио 
холбоогоор хүлээн авсан тухай нисгэгчийг 
мэдэгдэхэд зорчигчид бүгд баярлан, уухай 
хашгирчээ.7

Миний санаанд дараах судрын үгс орж ирж билээ: 
“Гэвч энэрэл бол Христийн цэвэр хайр, … мөн 
эцсийн өдөр үүнийг эзэмшиж байгаа хэнд боловч, 
түүнд сайн байх болно.”8

Ах, эгч нар аа, хайраа үзүүлэх хамгийн агуу 
боломжууд бидний гэр оронд байдаг юм шүү. 
Хайр нь гэр бүлийн амьдралын голт зүрх нь байх 
ёстой ч заримдаа тийм байдаггүй. Гэр бүлийн 
амьдралд тэвчээргүй зан, хэрүүл маргаан, гашуун 
нулимс дэндүү их байна. Ерөнхийлөгч Гордон 
Б.Хинкли: “Яагаад бидний хамгийн их хайрладаг 
хүмүүс бидний хахир хатуу үгсийн бай болох 
ёстой юм бэ? Яагаад бид заримдаа бие биенээ 
сэтгэл санааны ноцтой хямралд оруулж гомдоох 
хорон үгсийг санаатай хэлдэг юм бэ?”9 хэмээн тун 
гунигтай асуусан байдаг. Эдгээр асуултын хариулт 
хүн бүрд өөр байж болох ч, шалтгаан нь тийм ч 
их хамаатай биш нь үнэн юм. Хэрэв бид бие биеэ 
хайрлах зарлигийг дагах юм бол нэг нэгэндээ 
эелдэг дөлгөөн, хүндэтгэлтэй хандах болно. 

Зарим үед сахилгажуулах хэрэгтэй гэдэг нь 
мэдээж. Тиймээс бүгдээрээ хэн нэгнийг шүүмжлэх 
шаардлага гарвал дараа нь түүнийг хайрлах 
хайраа нэмэгдүүлснээ харуул гэсэн зөвлөгөө 
Сургаал ба Гэрээнд байдгийг санацгаая.10

Бид эргэн тойрныхоо хүмүүст хүндэтгэлтэй 
хандаж, тэдний бодол санаа, мэдрэмж, нөхцөл 
байдлын талаар үргэлж бодож, анхаарал тавьж 
байх болно гэдэгт би найдаж байна. Бусдыг дорд 
үзэж, шүүмжлэхгүй байцгаая. Харин тэдэнд өрөвч 
энэрэнгүй хандаж, урам дэм өгдөг байцгаая. Бид 
болгоомжгүй үг, болчимгүй үйлдлээрээ бусдын 
итгэлийг унтраахгүй байхад анхаарах ёстой. 

Уучлал, хайр хоёр ихэр мэт үргэлж хамт байх 
ёстой. Бидний гэр бүлүүдэд бас найз нөхдийн 
маань дунд гомдол, санал зөрөлдөөн байж болно. 
Асуудал нь хэчнээн өчүүхэн байлаа ч гэсэн 

үнэхээр чухал биш гэдгийг дахин хэлье. Асуудал 
нь шарх болон сэдэрч, улмаар даамжран, эцэстээ 
мөхөл рүү хүргэж болохгүй бөгөөд ингэх ч 
ёсгүй юм. Бусдыг буруу юм хийснийх нь төлөө 
буруутгах нь сэтгэл санааны хувьд эдгэхэд нь саад 
болдог. Гагцхүү уучлал л үүнийг эдгээж чадна.

Нэгэн өдөр нүдэнд дулаахан нэг эмэгтэй над дээр 
ирж, санамсаргүй тохиолдсон харамсаж явдаг 
зүйлийнхээ талаар ярьсан юм. Дараа нь тэр нас 
барсан л даа. Тэр эмэгтэй олон жилийн өмнө 
нэгэн үе сайн найз байсан хөрш тариаланчтайгаа 
хэд хэдэн удаа нөхөртэйгөө нийлэн, маргалдсан 
ажээ. Нэг өдөр тариаланч түүнээс эдлэн газрынх 
нь дундуур өөрийнхөө фермд хүрэх дөт зам 
гаргаж болох эсэх талаар асуусан байна. Нөгөө эгч 
энэ тухай ярьснаа гэнэт дуугүй болж, хоолой нь 
чичрэн, “Монсон ах аа, би түүнд дөт зам гаргахыг 
зөвшөөрөөгүй. Тэр өөрийнхөө ферм рүү маш 
тойруу замаар явж хүрдэг байсан. Миний буруу, 
би харамсаж байна. Тэр нас барсан. Хөөрхий минь 
дээ, би түүнд ‘Уучлаарай’ гэж хэлэхийг ямар их 
хүсч байна гээч. Би түүнд эелдэг хандах хоёрдахь 
боломж гараасай хэмээн хэчнээн их хүлээж байна 
гэж санана аа” гэж билээ.

Би түүнийг сонсож суух үед: “Үгээр хэлж, үзгээр 
бичиж болох харууслын үгс дотроос хамгийн 
гунигтай нь ‘Тэгж болох л байсан!’”11 гэх үгс 
гэж Жон Гринлиф Виттирийн хэлсэн нь санаанд 
орж билээ. Ах, эгч нар аа, бид бусдыг хайрлаж, 
тэдэнд нинжин сэтгэлээр хандсанаараа ингэж 
харуусахаас зайлсхийж чадна. 

Хайрыг инээмсэглэх, гараараа даллан мэндлэх, 
эелдэг үг хэлэх, магтах зэрэг маш олон арга 
замаар илэрхийлж болно. Бас бусдын хийж байгаа 
зүйлийг сонирхож буйгаа харуулах, эелдэг зан, 
тэвчээрээр зарчмуудыг заах, өвчтэй болон гэртээ 
байдаг хүмүүсийг эргэж очих зэрэгт торгон 
мэдрэмжтэй байх нь хайрын илэрхийлэл юм. 
Эдгээр үг, үйлдлүүд болон өөр олон зүйл хайрыг 
илэрхийлж чадна.

Америкийн нэрт зохиолч, уран илтгэгч Дэйл 
Карнеги “ганцаардсан эсвэл санаагаар унаж 
гутарсан хэн нэгэнд чин сэтгэлээсээ талархсан 
хэдхэн үг хэлснээр дэлхийг бүхэлд нь ... аз 
жаргалтай болгож чадах дотоод сэтгэлийн хүч 
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хүн бүрд байдаг” гэдэгт итгэдэг байв. Тэрээр 
“магадгүй та өнөөдөр хэн нэгэнд хэлсэн сайхан 
үгсээ маргааш гэхэд мартаж мэднэ. Харин сэтгэл 
уяраам сайхан үгийг тань сонссон хүн насан 
туршдаа тэр үгсийг тань эрхэмлэн нандигнаж явах 
болно”12 гэж хэлжээ. 

Бид гэр бүлийн гишүүн, найз нөхөд, танил, бүр 
огт танихгүй хүн байсан ч ялгаагүй яг одооноос, 
өнөөдрөөс эхлэн Бурханы бүх хүүхдэд хайраа 
харуулж эхлэх болтугай. Бид өглөө бүр сэрэхдээ 
бидэнтэй тааралдаж болох хэн нэгэнд хайр, 
нинжин сэтгэлээ харуулахаар шийддэг байх 
хэрэгтэй. 

Ах, эгч нар аа, биднийг гэсэн Бурханы хайр нь 
бидний ойлголтоос давсан зүйл юм. Тэрээр энэхүү 
хайрынхаа улмаас Хүүгээ илгээсэн билээ. Хүү 
бидэнд мөнх амьдралын боломж олгохын тулд 
Өөрийн амийг бидний төлөө өгсөн. Бид юутай 
ч зүйрлэшгүй уг бэлгийг илүү сайн ойлгосноор 
Мөнхийн Эцэг болон өөрсдийн Аврагчийг мөн 
бүх хүн төрөлхтнийг хайрлах хайраар бидний 
зүрх сэтгэл дүүрэх болно. Энэ бүгд биелэх 

болтугай хэмээн Есүс Христийн ариун нэрээр би 
чин зүрхнээсээ залбирч байна, амен. 
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Хамгийн	их	мэдвэл	зохих	үнэнүүдийн	талаар	би	
та	бүхэнтэй	хуваалцахыг	хүсч	байна.

Дайн дажин, тодорхой 
бус байдлын үе 
нь үнэхээр чухал 
зүйлсэд анхаарал 
төвлөрүүлэхэд бидэнд 
тусалдаг.

Дэлхийн II дайн 
миний хувьд сүнслэг 
байдлын их хямралын 
үе байсан юм. Би 
Ютагийн Бригам хот 
дахь гэрээсээ явах 

үедээ ялихгүй бага гэрчлэлтэй байснаас гадна 
надад ямар нэг өөр чухал зүйл хэрэгтэйг мэдэрч 
байлаа. Үнэндээ манай ахлах ангийнхан хэдэн 
долоо хоног дайны бүсийн ойролцоо байрлахаар 
болсон юм. Японы Окинавагийн хойхно талд Айе 
Шимагийн арал дээр байрласны дараа эргэлзээ, 
тодорхой бус байдал намайг зовоож байлаа. Би 
сайн мэдээний талаар хувийн гэрчлэлтэй болохыг 
хүсч байсан юм. Би үнэхээр мэдэхийг хүсч байлаа!

Нойр хулжсан нэгэн шөнө би майхнаасаа 
гарч элсээр дүүргэсэн 200 литрийн түлшний 
торхнуудыг давхарлан өрж барьсан хоргодох 
байранд орлоо. Хоргодох байр дээвэргүй болохоор 
би мөлхөж ороод, одод түгсэн тэнгэр рүү дээш 
харж ширтэж байгаад залбирахаар өвдөг сөгдлөө.

Залбирч байх үеэр нэг зүйл тохиолдов. Би та 
бүхэнд юу болсныг дүрслэн өгүүлэхийг хүсч 
байгаа ч, тайлбарлахад хэцүү байна. Би болсон 
явдлыг зохих ёсоор тайлбарлаж чадахгүй байгаа 
ч 65 жилийн өмнөх тэр шөнө яг л өнөөдөр шиг 
тодхон байна. Энэ бол маш нууц, нэн хувийн 
шинжтэй гэрчлэл гэдгийг би мэдсэн юм. Үнэхээр 

би өөрөө мэдэж авсан билээ. Надад хувийн 
гэрчлэл ирсэн болохоор би хэсэг хугацааны дараа 
хоргодох байрнаас гараад ор руугаа баяр хөөртэй 
алхсан юм. Би тэр шөнөжингөө сэтгэл догдлон, 
хөл газарт хүрэхгүй баярлаж билээ.

Би өөрийгөө бусдаас онцгой хүн гэж огт 
бодсонгүй, харин надад тохиолдсон энэ явдал 
хэнд ч тохиолдож болно гэж л бодсон. Би үүнд 
одоо ч гэсэн итгэсээр байдаг. Энэ явдал дараа 
дараагийн он жилүүдэд надад дагах гэрэл, үүрэх 
ачаа аль аль нь болсныг би тэр даруй ухаарсан 
билээ.

Би амьдралынхаа бараг 90 жил, ерөнхий эрх 
мэдэлтэн болсноос хойших 50 жилийн турш 
суралцаж, туршлага хуримтлуулсан хамгийн их 
мэдвэл зохих үнэнүүдийг та бүхэнтэй хуваалцахыг 
хүсч байна. Миний мэдсэн зүйлсээс ихээхэн хэсэг 
нь заах боломжгүй ч гэсэн суралцаж болох зүйлс 
юм.

Мөнхийн үнэ цэнэтэй мэдлэг нь агуу үнэ цэнэтэй 
ихэнх зүйлийн адил зөвхөн хувиараа залбирах 
болон тунгаан бодохоос ирдэг. Энэ хоёр зүйлийг 
мацаг барих болон судар судлахтай нэгтгэвэл энэ 
нь Ариун Сүнсний өдөөлт, илэрхийлэл болон 
сэтгэгдлийг урьдаг. Биднийг дүрэм дүрмээр 
суралцах явцад энэ нь тэнгэрээс заавар өгдөг 
билээ.

Илчлэлтүүд нь “бид энэ амьдралд оюун билгийн 
ямар ч түвшинд хүрлээ гэсэн, энэ нь амилуулалтад 
бидэнтэй хамт сэргэн босох болно” мөн “хичээл 
зүтгэл болон дуулгавартай байдлаар дамжуулан ... 
мэдлэг мөн оюун билгийг [хуримтлуулах болно]” 
(С ба Г 130:18–19) гэдгийг амладаг.

Миний мэдсэн мөнхийн нэг үнэн бол Бурхан амьд 
гэдэг үнэн юм. Тэр бол бидний Эцэг. Бид түүний 
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хүүхдүүд. “Бид Бурхан Мөнхийн Эцэг, Түүний 
Хүү Есүс Христ болон Ариун Сүнсэнд итгэдэг” 
(Итгэлийн тунхаг 1:1).

Тэр Өөрийг нь дуудаж болох бусад бүх нэрээс 
“Эцэг” хэмээх нэрийг сонгосон юм. Аврагч 
“Тиймийн тул та нар энэ маягаар: Тэнгэрт буй 
Эцэг минь” (3 Нифай 13:9; мөн Матай 6:9-ийг 
үзнэ үү) хэмээн залбирч бай гэж зарлигласан 
билээ. Бид энэ амьдралд хамгийн чухал зүйл юу 
вэ гэдгийг ойлгохын тулд “Эцэг” хэмээх Түүний 
нэрийг хэрэглэх нь хүн бүрийн хувьд мэдвэл зохих 
чухал зүйл юм.

Эцэг, эх байх нь ариун эрх үүрэг бөгөөд энэ нь 
итгэлтэй байдлаас хамааран мөнхийн адислал 
байж чадна. Сүм дэх бүх үйл ажиллагааны 
хамгийн чухал зорилго бол эрэгтэй хүн гэр бүлдээ 
эхнэр, хүүхдүүдтэйгээ аз жаргалтай амьдрах явдал 
юм.

Гэрлээгүй эсвэл хүүхэдтэй болох боломжгүй 
хүмүүст мөнхийн эдгээр адислал ерөөсөө 
боломжгүй гэсэн үг биш харин тэд хүрч чадах 
зүйлдээ хараахан хүрээгүй байгаа хэрэг юм. 
Бид адислалууд хэзээ, хэрхэн ирэхийг үргэлж 
мэдэхгүй ч гэсэн мөнхийн өсөлт дэвшлийн амлалт 
нь ариун гэрээнүүд хийж, сахидаг итгэлтэй нэгэн 
хэнд боловч нээлттэй байдаг.

Та бүхний нууцхан хүсэл эрмэлзэл, нулимс 
дуслуулан хүссэн гуйлтууд тань Эцэг, Хүү 
хоёулангийнх нь зүрх сэтгэлд хүрэх болно. 
Амьдрал тань бүрэн дүүрэн байх болно, өөрт тань 
туйлын чухал нэг ч адислал танаас алдагдаагүй 
гэсэн хувийн баталгааг та Тэднээс хүлээн авах 
болно.

Би Их Эзэний үйлчлэгчийн хувьд томилогдсон 
албандаа үйлчлэхдээ гэрлээгүй болон хүүхэдтэй 
болох боломжгүй хүмүүст зохих цагтаа өгөгдөх 
өргөмжлөл болон авралаас өөр юу ч чухал биш 
гэдгийг тэдэнд амлаж байна. Эдүгээ хоосон байгаа 
гар дүүргэгдэх болно мөн эдүгээ биелэгдээгүй 
мөрөөдөл, хэрэгжээгүй хүсэл эрмэлзлээс болж 
шаналсан зүрх сэтгэл эдгээгдэх болно.

Ариун Сүнс бодитой оршдог нь миний мэдсэн өөр 
нэг үнэн юм. Тэр бол Бурхан Тэргүүтэний гурав 

дахь гишүүн. Түүний үүрэг бол үнэн болоод зөвт 
байдлыг гэрчлэх юм. Тэрээр олон арга замаар 
түүний дотор амар амгалангийн болон баталгаа 
өгөх мэдрэмжээр Өөрийгөө илэрхийлдэг. Тэр 
түүнчлэн тайтгарал, удирдамж мөн шаардлагатай 
үед сануулга өгдөг. Бид зөв шударга амьдарснаар 
насан туршдаа Ариун Сүнсний нөхөрлөлтэй байж 
чадна.

Ариун Сүнсний бэлгийг сайн мэдээний ёслолоор 
дамжуулан хүртээдэг. Эрх мэдэлтэй нэгэн нь 
сүмийн шинэ гишүүний толгой дээр гараа тавьж: 
“Ариун Сүнсийг хүлээн авна уу” гэж хэлдэг.

Энэхүү ёслол нь биднийг дангаараа мэдэгдэхүйц 
өөрчилдөггүй ч гэсэн, хэрэв бид сүнсний 
өдөөлтүүдийг сонсож, дагавал Ариун Сүнсний 
адислалыг хүлээн авах болно. Тэнгэрлэг Эцэгийн 
маань хөвгүүд, охид нэг бүр “Ариун Сүнсний 
хүчээр та нар бүх зүйлийн үнэнийг мэдэж болно” 
(Моронай 10:5; тодотгол нэмсэн) гэсэн Моронайн 
амлалт үнэн бодитойг мэдэж чадна.

Миний амьдралдаа олж авсан бурханлаг нэгэн 
үнэн бол Их Эзэн Есүс Христийн тухай гэрчлэл 
юм.

Илчлэлтүүдэд тулгуурлан бидний хийдэг бүх 
зүйлээс хамгийн чухал бөгөөд бидний хийдэг 
бүхнийг дэмждэг зүйл бол Сүмд бидний үйлддэг 
эрх мэдэл болох Их Эзэний нэр юм. Залбирал 
болгон, бүр бяцхан хүүхдүүдийн залбирал хүртэл 
Есүс Христийн нэрээр төгсдөг. Энэ бол Түүний 
Сүм бөгөөд энэ нь Түүний нэрээр нэрлэгдсэн—
Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүм юм (С ба Г 115:4-ийг үзнэ үү).

Мормоны Номонд нифайчууд “Эцэгт хандан [Их 
Эзэний] нэрээр залбирсан юм”. Их Эзэн тэдэнд 
харагдан:

“Та нарт намайг юу өгөөсэй хэмээн та нар 
хүснэв? хэмээн асуув.

“Мөн тэд түүнд хэлэв: Их Эзэн, энэ сүмийг 
ямар нэрээр нэрлэхийг бидэнд хэлээсэй хэмээн 
бид танаас хүсч байна; учир нь энэ хэргийн 
талаар хүмүүсийн дунд арцалдаан байна.
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Мөн Их Эзэн тэдэнд хэлэв: Үнэнээр, үнэнээр, би 
та нарт хэлнэ, хүмүүс яагаад энэ хэргийн учир 
бувтналдан мөн арцалдах болов?

Миний нэр болох, Христийн нэрийг та нар 
өөрсдийн дээр авах ёстой хэмээсэн, судруудыг 
тэд уншаагүй гэж үү? Учир нь энэ нэрээр та нар 
эцсийн өдөр дуудагдах болно;

Мөн өөрийн дээр миний нэрийг авсан, мөн эцсээ 
хүртэл тэвчих хэн боловч, чухамхүү тэр нь эцсийн 
өдөр аврагдах болно.

Тиймийн тул, та нар юуг ч үйлдсэн, үүнийгээ 
миний нэрээр үйлдэх болно; тиймийн тул та нар 
сүмийг миний нэрээр нэрлэх болно; мөн тэрбээр 
миний тусын тулд сүмийг адислахын тулд та нар 
миний нэрээр Эцэгт хандах болно” (3 Нифай 
27:2–7) хэмээн хэлсэн билээ.

Есүс Христ гэдэг нэр Түүний нэр, “Учир нь бид 
аврагдаж болох өөр нэр тэнгэрийн доор хүмүүст 
[өгөгдөөгүй]” (Үйлс 4:12) юм.

Бид Сүмд Түүнийг хэн болохыг мэддэг: Тэр 
бол Бурханы Хүү Есүс Христ. Тэр бол Эцэгийн 
Төрсөн Ганц Хүү билээ. Тэр егүүтгэгдээд амилсан. 
Эцэгийн өмнө Тэр бидний өмгөөлөгч юм. 
“Бурханы Хүү, Христ болох, бидний Гэтэлгэгчийн 
хадан дээр та нар сууриа тавих ёстойг санагтун” 
(Хиламан 5:12). Тэрээр амьдралын хүнд 
сорилтууд дунд биднийг болон гэр бүлүүдийг 
маань хамгаалж, тогтоон барьж байдаг зангуу 
билээ.

Дэлхий даяар ням гараг бүрд аль нэг үндэстэн 
эсвэл хэлтэн цуглаж, ариун ёслолыг адислахад 
адилхан л үг хэлдэг. Бид Христийн нэрийг өөрсөд 
дээр авч, үргэлж Түүнийг санадаг. Энэ нь бидний 
зүрх сэтгэлд хоногшин үлдсэн билээ.

Бошиглогч Нифай, “Мөн бидний хүүхдүүд 
нүглээс ангижрахын тулд ямар сурвалжийг хайж 
болохыг мэдэж болохын тулд бид Христийн тухай 
ярьж, бид Христэд баясч, бид Христийн талаар 
номлож, бид Христийн тухай бошиглож, мөн бид 
бошиглолуудынхаа дагуу бичдэг болой” (2 Нифай 
25:26) хэмээн тунхагласан юм.

Бидний хүн нэг бүр Их Эзэн Есүс Христийн 
тухай хувийн гэрчлэлтэй болох ёстой. Бид 
энэхүү гэрчлэлээ гэр бүлтэйгээ болон бусадтай 
хуваалцдаг.

Их Эзэний ажлыг тасалдуулах гэж улайран 
эрэлхийлдэг дайсан байгаа гэдгийг бид бүгд 
мартах ёсгүй. Бид хэнийг дагахаа сонгох ёстой. 
Бид Аврагчийг дагахаар сонгож, Түүний талд 
үнэнч итгэлтэй үлдэхээр эргэлтгүй шийдсэнээрээ 
өөрсдийн хамгаалалтыг энгийн байдлаар бий 
болгож чадна.

Аврагч болон Түүний сургаалд тууштай итгэлтэй 
байж чадаагүй зарим хүмүүсийн тухай Иохан 
Шинэ Гэрээнд бичсэн байдаг. “Үүнээс болж 
Түүний дагалдагчдаас олон хүн зайлан явж, 
цаашид Түүнтэй хамт явсангүй.

Тэгээд Есүс арванхоёртоо, Та нар бас явахыг 
хүсэж байна уу? гэхэд,

Симон Петр Түүнд, Эзэн бид хэн уруу явах юм 
бэ? Мөнх амийн үгс Танд байна.

Та бол Бурханы Ариун Нэгэн мөн гэдэгт бид 
итгэцгээсэн, мөн таньж мэдэцгээсэн” (Иохан 
6:66–69) хэмээн хариулсан билээ.

Аврагчийн дагалдагч бүрийн суралцаж болох 
зүйлийг Петр мэдэж байв. Бид Есүс Христэд 
бүхнээ зориулах итгэлтэй байхын тулд Түүнийг 
өөрсдийн Гэтэлгэгч хэмээн хүлээн зөвшөөрч 
Түүний сургаалуудаар амьдрахын тулд чадах 
бүхнээ хийдэг билээ.

Би амьдарч, зааж, үйлчилсэн бүх он 
жилүүдийнхээ эцэст, дэлхий даяар сая сая 
километр аялсныхаа дараа, үзэж туулсан бүх 
зүйлээ бусадтай хуваалцахыг хүсдэг нэгэн агуу 
үнэн надад байдаг билээ. Тэр бол Аврагч Есүс 
Христийн тухай миний гэрчлэл юм.

Иосеф Смит, Сидней Ригдон хоёр ариун нандин 
туршлагынхаа талаар дараах зүйлийг бичжээ:

“Мөн эдүгээ, түүний талаар өгөгдсөн олон 
гэрчлэлийн дараа, энэ бол түүний талаар бидний 
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өгөх, хамгийн сүүлчийн гэрчлэл юм: Тэр амьд 
бөлгөө!

Учир нь бид Түүнийг ... харсан билээ” (С ба Г 
76:22–23).

Тэдний үгс бол миний үгс юм.

Есүс бол Христ, амьд Бурханы Хүү гэдэгт би 
баттай итгэдэг. Тэр амьд. Тэр бол Эцэгийн 
Төрсөн Ганц Хүү бөгөөд “түүгээр, мөн түүгээр 
дамжин, мөн түүнээс, дэлхийнүүд бүтээгдсэн мөн 

бүтээгддэг ажгуу, мөн тэдгээрийн оршин суугчид 
нь Бурханы төрсөн хөвгүүд хийгээд охид нь 
бөлгөө” (С ба Г 76:24).

Аврагч амьд гэсэн гэрчлэлээ би хуваалцаж 
байна. Би Их Эзэнийг мэднэ. Би бол Түүний гэрч. 
Тэнгэрлэг Эцэгийн бүх хүүхдийн төлөөх Түүний 
агуу золиослол болон мөнхийн хайрыг би мэднэ. 
Би өөрийн гэрчлэлийг бүхий л даруу хийгээд 
туйлын тодорхой байдалд үлдээж байна. Есүс 
Христийн нэрээр, амен. 
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Бид	Их	Эзэний	сүмд	нэгдсэн	өвөг	дээдсийнхээ	
итгэл,	золиослолын	түүхийг	мэдэж	авах	юм	бол	
бидний	хүн	нэг	бүр	агуу	их	адислагдах	болно.

Би сүмийн түүхүүдэд 
их дуртай. Би та 
нарын олонхтой 
адил, сайн мэдээг 
хүлээн авч, итгэлдээ 
үнэнч амьдарсан 
өвөг дээдсийнхээ 
гайхамшигтай 
шийдэмгий байдлын 
талаар суралцсанаар 
итгэл маань 
хүчирхэгждэг.

Сарын өмнө 
Аризонагийн Гилбэрт ариун сүмийн дүүргийн 
12000 гайхалтай өсвөр үеийнхэн шинэ ариун 
сүмээ баригдаж дууссаныг сүнслэг урлагийн 
тоглолтоор тэмдэглэж, зөв шударга амьдрах 
амлалтаа харуулсан билээ. Ёслолын уриа нь 
“Итгэлдээ үнэнч амьдар” гэсэн уриа байсан юм.

Яг л энэ Аризонагийн өсвөр үеийнхэн шиг 
хожмын үеийн гэгээнтэн бүр “итгэлдээ үнэнч 
амьдрах”-аар амлах хэрэгтэй.

Сүмийн дуулалд “Эцэг, эхийнхээ эрхэмлэн 
хайрладаг итгэлд үнэнч байгтун” гэж өгүүлдэг 
(“True to the Faith,” Hymns, 254).

Бид “Өвөө, эмээгийнхээ эрхэмлэн хайрладаг 
итгэлд үнэнч байгтун” гэж нэмж хэлж болох юм.

Би Аризонагийн өсвөр үеийнхэн сүмийнхээ 
түүхийг мөн гэр бүлийнхэн нь хэрхэн сүмийн 
гишүүн болсон түүхийг мэддэг болов уу гэж 
бодож байлаа. Хожмын үеийн гэгээнтэн бүр өвөг 
дээдсийнхээ хөрвөлтийн түүхүүдийг мэддэг бол 
гайхалтай шүү дээ.

Та нар сүмийн анхдагчдын үр удам мөн ч 

бай, биш ч бай, мормон анхдагчдын итгэл, 
золиослолын өв бол та бидний өв юм. Энэ бол 
Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүмийн эрхэм өв билээ.

Сүмийн түүхийн хамгийн гайхалтай хэсгүүдийн 
нэг нь 1840 онд буюу сүм байгуулагдаад аравхан 
жил болж байхад Их Эзэний төлөөлөгч Вилфорд 
Вүдрафф Англи улс даяар Есүс Христийн 
сэргээгдсэн сайн мэдээг зааж байхад тохиолдсон 
юм.

Вилфорд Вүдрафф бусад төлөөлөгчийн хамт 
Английн Ливэрпүлд болон Прэстоны бүс нутагт 
ажлаа төвлөрүүлж, ихээхэн амжилттай байв. 
Хожим нь сүмийн ерөнхийлөгч болсон ахлагч 
Вүдрафф чухам тэр чухал ажилд өөрийг нь 
удирдахыг Их Эзэнээс байнга хүсдэг байлаа. 
Залбирал нь түүнийг өөр газарт очиж, сайн мэдээг 
заахад хөтөлсөн байна.

Ерөнхийлөгч Монсон ямар нэг зүйл хийхэд 
тэнгэрээс сүнслэг нөлөө ирсэн л бол 
хойшлуулалгүй шууд хийх хэрэгтэй гэж 
бидэнд заасан. Вилфорд Вүдрафф үүнчлэн 
хойшлуулаагүй юм. “Өмнө зүг рүү яв” гэсэн 
Сүнсний тодорхой удирдамжаар ахлагч Вүдрафф 
бараг л тэр даруйдаа замд гарч, Английн 
өмнөд хэсэг дэх Хэрфордшэйр хэмээх газар 
тариалангийн нутаг руу явжээ. Тэнд тэрээр сайн 
тариаланч Жон Бэнбөүтэй тааралдсан бөгөөд тэр 
түүнийг баяр, талархалтай угтсан юм (Вилфорд 
Вүдрафф, Матиас Ф.Кавлий, Вилфорд Вүдрафф: 
Өдрийн тэмдэглэлдээ бичсэн амьдрал болон 
амжилтын түүх [1909], 117).

Өөрсдийгөө “Нэгдмэл ахан дүүс” хэмээн нэрлэсэн 
600 гаруй хүнтэй нэгэн бүлэг “гэрэл болон үнэний 
төлөө залбирч байсан ажээ” (Вилфорд Вүдрафф, 
in Teachings of Presidents of the Church: Вилфорд 
Вүдрафф) [2004], 91). Тэдний залбирлын хариуд 
Их Эзэн Вилфорд Вүдраффыг илгээсэн байна.

Итгэлдээ үнэнч амьдрагтун

ДалыН 
аХлаГЧ ВИллИаМ р.ВокЭр
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Ахлагч Вүдраффын заасан зүйл тэр дороо үр 
дүнгээ өгч, олон хүн баптисм хүртэв. Бригам Янг, 
Виллард Ричардс хоёр Хэрфордшэйрт түүнтэй 
нэгдэн, тэдгээр гурван төлөөлөгч гайхамшигтай 
амжилтад хүрчээ.

Хэдхэн сарын дотор тэд сүмд нэгдсэн 541 
гишүүнд зориулж, 33 салбар байгуулжээ. Тэдний 
энэ гайхамшигтай ажил үргэлжилсээр эцэст нь 
Нэгдмэл ахан дүүсийн бүлгийн бараг гишүүн бүр 
Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
сүмд баптисм хүртсэн байна.

Миний элэнц эх Ханна Мариа Ийглэс Харрис 
бол Вилфорд Вүдраффыг анх сонссон хүмүүсийн 
нэг байсан. Тэрээр нөхөр Робэрт Харрис Жюнэрт 
Бурханы үгийг сонссон тухайгаа мөн баптисм 
хүртэхийг хүсч байгаагаа хэлжээ. Робэртод 
эхнэрийнхээ хэлснийг сонсоод тийм ч таатай 
байсангүй. Нөхөр нь дараагийн номлолд түүнтэй 
хамт очиж, мормон номлогчийг зөв замд нь 
оруулна гэж хэлжээ.

Цугларагсдын урд хавьд суун, номлогчийн үгсэд 
итгэх байтугай бүр түүнийг доромжлох санаатай 
ирсэн Робэрт, эхнэртэйгээ адил тэр даруй Сүнсийг 
мэдэрсэн байна. Тэрээр сэргээлтийн захиас үнэн 
гэдгийг мэдсэн бөгөөд эхнэрийнхээ хамт баптисм 
хүртжээ.

Тэдний итгэл болон зориулалтын түүх бусад мянга 
мянган хүнийхтэй адил бөгөөд тэд сайн мэдээний 
захиасыг сонссоноор үнэн гэдгийг мэдсэн юм!

“Миний хонин сүрэг дууг минь сонсдог. Би 
тэднийг мэддэг бөгөөд тэд Намайг дагадаг юм” 
(Иохан 10:27) хэмээн сударт гардаг.

Тэд хоньчны дуу хоолойг сонсоод сайн мэдээгээр 
амьдарч, Их Эзэний бошиглогчийн удирдамжийг 
дагахад амьдралаа бүрэн зориулахаар шийдсэн 
юм. “Сионд цугларагтун” гэсэн дуудлагын хариуд 
тэд Англи дахь гэр орноо орхиж, Атлантын далайг 
гатлан, Иллинойн Науву дахь гэгээнтнүүдтэй 
нэгджээ.

Тэд сайн мэдээг бүхий л зүрх сэтгэлээрээ хүлээн 
авсан юм. Шинэ газартаа суурьшихыг хичээх 
зуураа тэд Наувугийн ариун сүмийг барихад 10 
өдөр тутмынхаа нэгийг зориулж, хөдөлмөрийнхөө 
аравны нэгээр ариун сүмийн барилгын ажилд 
тусалж байв.

Хайрт бошиглогч Иосеф Смит, түүний ах Хайрум 
хоёрын үхлийн талаар сонсоод тэдний зүрх сэтгэл 
эмтэрсэн юм. Гэвч тэд итгэлтэй байдлаа цааш 
үргэлжлүүлсэн! Тэд итгэлдээ үнэнч хэвээр үлдсэн 
юм.

Гэгээнтнүүд хавчигдаж, Наувугаас хөөгдөх үед 
Робэрт, Мариа хоёр Миссиссиппи мөрөнг гаталж, 
өрнө зүгт явахынхаа өмнөхөн ариун сүмд хувийн 
хишгээ хүртэхдээ агуу адислалыг мэдэрчээ. 
Хэдийгээр тэд ирээдүйд нь юу тохиохыг тодорхой 
мэдэхгүй байсан ч итгэл, гэрчлэлийнхээ талаар 
лавтай мэдэж байлаа.

Тэд зургаан хүүхэдтэйгээ хамт Өрнөд рүү явах 
замд, Иоваг туулах үедээ шавар шавхайн дундуур 
хэцүү бэрх замаар явсан юм. Тэд Миссури мөрний 
эрэгт хожим нь Винтер Квортерс гэгдсэн түр 
орогнох байр барьжээ.

Хатан зоригт анхдагчдын энэхүү бүлэг нь өрнө зүг 
рүү цааш хэзээ, хэрхэн явах талаар төлөөлөгчийн 
удирдамжийг хүлээж байв. Арванхоёрын чуулгын 
ерөнхийлөгч Бригам Янг эрчүүдийг Мормоны 
суман гэж нэрлэн, тэднийг Нэгдсэн Улсын армид 
сайн дураар үйлчлэхээр дуудахад хүн бүрийн 
төлөвлөгөө өөрчлөгдсөн юм.

Бригам Янгийн тэрхүү дуудлагад хариулсан 500 
гаруй мормон анхдагч ахын нэг нь Робэрт Харрис 
Жюнэр байлаа. Хэдийгээр жирэмсэн эхнэр нь 
зургаан хүүхэдтэйгээ үлдэх байсан ч тэрээр 
Мормоны суманд элссэн юм.

Яагаад тэр ах болон бусад эрчүүд тийм зүйл 
хийсэн юм бол?

Хариултыг нь элэнц эцгийн маань өөрийнх нь 
хэлсэн үгээс авч болно. Тэрээр Санта Фэдийн 
ойролцоох газарт буудаллах үед эхнэртээ бичсэн 
захидалдаа “Бригам Янгийн бидэнд хэлсэн 
зүйлсийг бодохоор итгэл минь урьд урьдынхаас 
илүү хүчирхэгжиж байна, би үүнд Агуу Бурхан 
өөрөө надад хэлсэн юм шиг л итгэж байна” гэжээ.

Товчхондоо тэрээр бусад эртэй адил Бурханы 
бошиглогчийг сонсож байгаагаа мэдэж байсан юм. 
Тийм л учраас тэд Мормоны суманд нэгдсэн байв! 
Тэд Бурханы бошиглогчоор удирдуулж байгаагаа 
мэдэж байв.

Түүнчлэн тэрээр уг захидалдаа эхнэр, 
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хүүхдүүддээ тун их хайртай болохоо мөн 
тэднийгээ адислагдаасай гэж хүсэн байнга 
залбирдаг тухайгаа бичжээ.

Захидлынхаа төгсгөлд тэрээр: “Бид Их Эзэний 
ариун сүмд харж, сонсож, мэдэрсэн зүйлсээ 
мартах ёсгүй” хэмээн маш хүчирхэг мэдэгдэл 
хийсэн байна.

Энэ хоёр нандин зөвлөгөө “Бид Бурханы 
бошиглогчоор удирдуулсан” гэх түүний 
гэрчлэлтэй нэгдэн, надад судар мэт санагддаг юм.

Суманд элсэж явснаас хойш 18 сарын дараа 
Робэрт Харрис хайрт Мариатайгаа эсэн мэнд 
уулзаж, нийлжээ. Тэд сэргээгдсэн сайн мэдээнд 
бүх л амьдралынхаа турш үнэнч, итгэлтэй хэвээр 
үлдсэн юм. Тэд 15 хүүхэдтэй байсан ба 13 нь өсч 
том болжээ. Канадын Албэрта мужийн Рэймондод 
байсан миний эмээ Фэнни Вокэр бол тэдний 136 
ач, зээгийн нэг байсан билээ.

Вокэр эмээ маань өөрийнхөө өвөөг Мормоны 
суманд үйлчилж байсанд бахархдаг байсан бөгөөд 
бүх ач, зээгээ үүнийг мэдээсэй гэж хүсдэг байсан 
юм. Өнөөдөр би өвөө болчихоод яагаад энэ нь 
түүнд маш чухал байсныг ойлгож байна. Тэр 
хүүхдүүдийнхээ зүрх сэтгэлийг эцгүүд рүү нь 
эргүүлэхийг хүссэн юм. Өөрсдийн өвийг мэдэх нь 
тэдний амьдралыг адисална гэдгийг эмээ маань 
мэддэг байсан учраас энэ тухай ач, зээ нар нь 
мэдээсэй гэж хүсч байв.

Бид зөв шударга өвөг дээдэстэйгээ холбоотой 
байгаагаа мэдрэхийн хэрээр илүү мэргэн болоод 
зөв шударга сонголтуудыг хийдэг.

Энэ бол үнэн. Бид Их Эзэний сүмд нэгдсэн 
өвөг дээдсийнхээ итгэл, золиослолын түүхийг 
мэдэж авах юм бол бидний хүн нэг бүр агуу их 
адислагдах болно.

Робэрт, Мариа хоёр Вилфорд Вүдраффын сайн 
мэдээний сэргээлтийг зааж, гэрчлэхийг анх 
сонссон цагаасаа л үүнийг үнэн гэдгийг мэдсэн 
юм.

Түүнчлэн тэд ямар ч зовлон бэрхшээл тохиолдсон 
бай, итгэлдээ үнэнч үлдсэнээр адислагдана гэдгээ 
мэдэж байсан. Тэд “ариун сүмийн адислалуудыг 
хүлээн авахад ямар ч золиослол хэт агуу биш” 
(Томас С.Монсон, “Ариун сүм—Дэлхийн гэрэлт 
цамхаг,” Ensign эсвэл Лиахона, 2011 оны 5-р сар, 
92) гэсэн өнөөдрийн бошиглогчийн маань үгсийг 
сонссон юм шиг л надад санагддаг. 

Английн хоёр паундын зоосон дээр “Агуу 
хүмүүсийн мөрөн дээр зогсоно” гэж сийлсэн 
байдаг. Анхдагч өвөг дээдсийнхээ тухай бодох үед 
бид бүгдээрээ агуу хүмүүсийн мөрөн дээр зогсож 
байгаа гэж надад санагддаг юм.

Хэдийгээр уг зөвлөгөө Робэрт Харрисын 
захидлаас ирсэн ч олон өвөг дээдэс үр, ач нартаа 
яг ийм захиасыг илгээх байсан гэдэгт би итгэдэг. 
Нэгдүгээрт, Бид ариун сүмд мэдэрсэн зүйлсээ 
мартах ёсгүй. Мөн бид ариун сүмээс ирдэг 
амлалт, адислалуудаа ч мартах ёсгүй. Хоёрдугаарт, 
бид Бурханы бошиглогчоор удирдуулсан гэдгээ 
мартах ёсгүй.

Бид Бурханы бошиглогчоор удирдуулсан 
гэдгийг би гэрчилж байна. Их Эзэн хожмын үед 
бошиглогч Иосеф Смитээр дамжуулан Өөрийн 
сүмийг сэргээсэн бөгөөд Иосеф Смитээс Бригам 
Янг, бусад бошиглогчоос өнөөгийн бидний 
бошиглогч Томас С.Монсон хүртэл үргэлжилсэн 
бошиглогчдын үл тасрах гинжин хэлхээгээр 
удирдуулж байгаа гэдгээ бид мартах ёсгүй. Би 
ерөнхийлөгч Монсонг мэддэг бөгөөд түүнийг 
хүндэтгэж, хайрладаг. Би түүнийг Их Эзэний 
өнөөгийн дэлхий дээрх бошиглогч гэдгийг 
гэрчилж байна.

Бид Бурхан болон шашныхаа төлөө, тэднийгээ 
хамгаалахын төлөө бүхнээ золиослоход бэлэн 
байсан итгэлтэй мормон анхдагчид—зөв шударга 
өвөг дээдсийнхээ өвийг хүндэтгээсэй хэмээн би 
үр ач нарынхаа хамт чин сэтгэлээсээ хүсдэг билээ. 
Бидний хүн нэг бүр эцэг, эхийнхээ эрхэмлэн 
хайрладаг итгэлд үнэнч амьдрахын төлөө би 
залбирч байна. Есүс Христийн ариун нэрээр, 
амен. 
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Дуулгавартай	байдал	нь	хамгийн	эрхэм	дээд	
эрх	мэдэлтэн	болох	Бурханы	хүч	чадал	хийгээд	
мэргэн	ухаанд	итгэж	байгаагаа	харуулах	тэмдэг	
болдог	юм.

Пэрри эгч бид хоёрын 
даваа гараг бүрийн 
орой хийдэг гэр 
бүлийн үдэшт маань 
оролцох хүмүүс 
гэнэт нэмэгдэж, олон 
болов. Миний эрэгтэй 
дүү, охинтойгоо мөн 
эхнэр Барбарагийн 
маань эрэгтэй 
дүү болон миний 
эгчийн хүргэнийх 
манай хотхонд нүүж 

ирсэн юм. Би бага насандаа гэр бүлийнхээ 
хүмүүстэй ойр зэргэлдээ амьдрах адислал 
хүлээж авсан ба одоо тэр цагаас хойш анх удаа 
гэр бүлийнхэнтэйгээ ойр амьдарч байна. Манай 
гэр бүл ээжийн хамаатнуудтай нэг гудамжинд 
амьдардаг байж билээ. Сонне өвөөгийн гэр манай 
хойд талд залгаа байдаг байсан бол нагац эгч 
Эммагийн гэр манай урд талд байдаг байсан. 
Гудамжны урд захад нагац эгч Жозэфиных, 
баруун захад нагац ах Алмагийнх байдаг байлаа.

Намайг жаахан байхад бид хамаатан 
садныхантайгаа өдөр бүр уулздаг байсан бөгөөд 
хамтран ажиллаж, хамтдаа тоглож бас онцгой 
мөчүүдийг хамт өнгөрөөдөг байв. Бид ээжүүддээ 
мэдэгдэлгүй дүрсгүйтэж ер чаддаггүй байсан. 
Одоо бидний нөхцөл байдал өөрчлөгдсөн бөгөөд 
гэр бүлийн минь ихэнх хамаатнууд зайдуухан 
амьдардаг. Хэдийгээр тэд хоорондоо холгүй 
амьдардаг ч яг хөрш зэргэлдээ амьдрахаа бараг 
больсон. Гэсэн хэдий ч гэр бүлийн хайртай 
гишүүдтэйгээ ойрхон амьдарч байгаа болохоор 

миний хүүхэд байх үеийн амьдрал, одоогийн 
амьдрал хоёр тэнгэрт амьдрахтай л адил гэж 
би боддог. Энэ нь надад гэр бүлийн нэгжийн 
мөнхийн байдлыг байнга сануулдаг юм.

Би өсвөр насандаа өвөөтэйгээ тун их дотно 
байлаа. Би айлын том хүү нь байсан болохоор 
өвөлдөө өөрийнхөө болон өвөөгийнхөө гэрийг 
мөн хоёр нагац эгчийнхээ гэрийн гаднах цасыг 
арилгадаг мөн зун зүлгийг нь арчилж тусалдаг 
байсан юм. Намайг өвөөгийн гаднах зүлгийг 
тайрах үед тэр голдуу үүднийхээ довжоон дээр 
сууж байдаг байлаа. Би ажлаа дууссаныхаа 
дараа хаалганы өмнөх шатан дээр сууж, түүнтэй 
ярилцдаг байв. Тэдгээр мөч нь миний хувьд 
үнэтэй дурсамжууд минь байсан юм.

Нэгэн өдөр би, амьдралд маш олон сонголт байгаа 
энэ үед үргэлж зөв зүйл хийж байгаагаа хэрхэн 
мэдэж болох талаар өвөөгөөсөө асуусан юм. Өвөө 
маань ердийнх шигээ хөдөөний амьдралынхаа 
туршлагыг оролцуулан хариулж билээ.

Тэрэгний хос морьдыг хамтран зүтгэдэг болгохын 
тулд тэднийг хэрхэн сургах талаар өвөө маань 
надад заасан юм. Уг морьд өөрсдийг нь хэн 
удирдаж байгааг үргэлж мэддэг байх ёстой гэж 
тэрээр тайлбарлав. Морийг захирч, залах нэг арга 
бол морины хөллөгөө, амгайвч хэрэглэх явдал юм. 
Хэрвээ морьдын нэг нь л залуурдагчийн хүслийг 
дагах хэрэггүй гэж үзэх юм бол, уг морьд хэзээ 
ч чадлаа дээд зэргээр ашиглан хамтран ажиллаж 
чадахгүй. 

Энэхүү жишээг ашиглан өвөөгийн заасан 
сургамжийг нарийвчлан авч үзэе. Морьдыг 
удирдан залуурдагч нь хэн бэ? Өвөө маань Их 
Эзэн бол жолооч нь юм гэж итгэдэг байсан. Энэ 
нь зорилготой мөн төлөвлөгөөтэй Их Эзэн минь 
билээ. Тэрээр морьдын буюу үнэндээ морь тус 
бүрийн сургагч, дасгалжуулагч нь юм. Залуурдагч 

Итгэлтэй байдлаараа дамжуулан 
дуулгавартай байх нь
арВаНХоёр ТөлөөлөГЧИЙН ЧуулГыН 

аХлаГЧ л.ТоМ ПЭррИ
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хамгийн их зүйлийг мэдэж байдаг бөгөөд 
морьдын үргэлж зөв зүйл хийж байгаа гэдгээ 
мэдэх цорын ганц арга зам нь залуурдагчийн 
өгсөн зааврыг дуулгавартай дагах явдал билээ. 

Өвөө маань морины хөллөгөө, амгайвчийг юутай 
зүйрлэж байсан юм бол? Би тэр үед ч мөн одоо ч 
гэсэн өвөө маань надад Ариун Сүнсний өдөөлтийг 
дагахыг зааж байсан гэж боддог. Түүний бодлоор 
уг хөллөгөө, амгайвч нь сүнслэг зүйл байсан. 
Сайн сургагдсан морьдын нэг болох дуулгавартай 
морь нь залуурдагч жолоогоо зөөлөн угзрахад л 
түүний хүссэнээр дагадаг. Энэхүү зөөлөн угзралт 
нь Их Эзэний бидэнд хандан ярьдаг намуухан 
зөөлөн дуу хоолойтой адил юм. Бидний сонгох 
эрхийг хүндэтгэх үүднээс энэ нь хэзээ ч хүчтэй, 
түрэмгий угзралт байдаггүй.
 

Сүнсний намуухан өдөөлтийг үл тоох эрэгтэй, 
эмэгтэйчүүд үрэлгэн хүүгийн адил дуулгаваргүй, 
дур зоргоороо амьдарсныхаа үр дүнг харж байж 
л сурдаг. Сонголтынхоо үр дүнг харсны дараа 
үрэлгэн хүү даруусан, “ухаарч” мөн эцгийнхээ 
гэрт буцаж оч хэмээн хэлэх Сүнсний шивнээг 
сонсчээ (Лук 15:11–32-ыг үзнэ үү).

Тийн өвөө маань Сүнсний зөөлөн угзралтыг 
хүлээн авахад үргэлж бэлэн байхыг надад 
заасан юм. Хэрвээ би замаасаа төөрч эхлэх юм 
бол үргэлж тийм өдөөлт хүлээн авах болно гэж 
тэр надад заасан. Мөн хэрвээ би амьдралдаа 
шийдвэрүүд гаргахдаа Сүнсэнд удирдах боломж 
олгох юм бол хэзээ ч ноцтой буруу зүйл үйлдэхэд 
хүрэхгүй юм.

Иаков 3:3-т өгүүлдгээр “Морьдыг залахын тулд 
бид аманд нь амгайвч хийж хазаарлаад бүх биеийг 
нь залдаг”.

Бид сүнслэг амгайвчиндаа мэдрэмжтэй хандах 
ёстой. Эзэнээ зөөлөн угзрахад л бид замаа бүрэн 
өөрчлөхөд бэлэн байх ёстой. Бид амьдралдаа 
амжилт гаргахын тулд өөрсдийн бие махбод болон 
сүнсийг хамт Бурханы зарлигуудыг дуулгавартай 
дагадаг байхад сургах хэрэгтэй. Хэрвээ бид 
Ариун Сүнсний зөөлөн өдөөлтийг дагах аваас 
энэ нь бидний сүнс, бие махбодыг нэгэн зорилгод 
нэгтгэж мөн Тэнгэр дэх Эцэгтэйгээ амьдрахаар 
мөнхийн гэртээ буцаж очиход биднийг удирдаж 
чадна.

Бид Итгэлийн гуравдугаар тунхгаас “Христийн 
Цагаатгалаар дамжин сайн мэдээний хуулиуд 
хийгээд ёслолуудад дуулгавартай байснаар бүх 
хүн төрөлхтөн аврагдана гэдэгт бид итгэдэг” 
хэмээн дуулгавартай байдлын чухлын талаар 
суралцдаг.

Түүнчлэн өвөөгийн минь тэрэгний морьдын 
талаарх жишээндээ тайлбарласан дуулгавартай 
байдалд онцгой итгэл шаардагддаг. Тэр нь 
залуурдагчдаа бүрэн дүүрэн итгэх итгэл юм. 
Тэгэхээр өвөөгийн минь надад заасан хичээл бол 
сайн мэдээний эхний зарчим болох Есүс Христэд 
итгэх итгэлийн зарчимтай холбоотой.

Төлөөлөгч Паул, “Итгэл бол бидний найддаг 
зүйлсийн бодит байдал, харагдахгүй зүйлсийн 
баталгаа мөн” (Еврей 11:1) хэмээн заасан. Тэгээд 
Паул нь Абел, Енох, Ноа болон Абрахамын 
жишээнүүдийг ашиглан итгэлийн тухай заадаг. 
Абрахам итгэлтнүүдийн эцэг учраас тэрээр 
Абрахамын түүхийг голчлон авч үзсэн байдаг.

“Итгэлээр Абрахам дуудагдахдаа өв болгон хүлээн 
авах гэж байсан нутаг уруу явснаар дуулгавартай 
дагав. Тэр хаашаа явж байгаагаа ч мэдэлгүй гарч 
явав.

Итгэлээр тэр ... амлалтын газарт ... харийн нутагт 
байгаа мэт амьдарсан.

Итгэлээр, Сара хүртэл хэдийгээр нас нь хэтэрсэн 
боловч үртэй болох хүчийг авсан байна. Учир нь 
тэр Амлагчийг итгэмжит гэж үзсэн юм” хэмээн 
бичжээ (Еврей 11:8–9, 11).

Абрахам, Сара хоёрын хүү Исаакаар дамжуулан 
Абрахамд амлалт өгөгдсөн бөгөөд энэ нь “тэнгэр 
дэх одод мэт, тэнгисийн эргээрх элс адил тоолж 
баршгүй” (12-р шүлгийг үзнэ үү; мөн Эхлэл 
17:15–16-г үзнэ үү) үр удамтай болно гэсэн амлалт 
байжээ. Мөн тэгтэл, олонхын маань төсөөлж ч 
чадамгүй замаар Абрахамын итгэл соригдсон юм.

Би Абрахам, Исаак хоёрын түүхийн талаар маш 
олон удаа бодож байсан бөгөөд Абрахамын 
итгэлтэй мөн дуулгавартай байдлыг одоо ч бүрэн 
дүүрэн ойлгож чадаагүй мэт санагддаг. Түүнийг 
өглөө эртлэн босож явахаар итгэлтэй бэлтгэж 
байгааг нь төсөөлөн харж чадаж байлаа ч тэрээр 
Мориа уулын бэлд хүрэхээр хүү Исаактайгаа 
гурван өдрийн турш хэрхэн зэрэгцэн аялж чадсан 
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юм бол оо? Тэд хэрхэн гал түлэх мод үүрч, уул 
өөд гарсан юм бол? Тэр хэрхэн тахилын ширээг 
барьсан юм бол? Тэр Исаакыг хүлж, тахилын 
ширээн дээр тавихынхаа өмнө, өөрийг нь 
өргөл болгох гэж байгаа гэдгийг түүнд хэрхэн 
тайлбарласан бол? Мөн тэрээр хүүгээ алахаар 
хутгаа далайх хүч чадлыг яаж олсон юм бол? 
Тэнгэрийн элч Абрахамыг тэнгэрээс дуудаж, 
тэр зовлонт сорилтыг давсан болохыг нь түүнд 
зарлан хэлэх тэр мөчийг хүртэл, Абрахамын итгэл 
нь л Бурханы удирдамжийг ягштал дагах хүчийг 
түүнд өгсөн юм. Тэгээд Их Эзэний тэнгэр элч 
Абрахамын гэрээний амлалтуудыг түүнд давтан 
хэлж өгсөн билээ. 

Есүс Христэд итгэлтэй мөн дуулгавартай байх 
нь зарим хүнд илүү хэцүү байдаг болохыг би 
ойлгодог. Миний олон он жилийн туршид мэдэж 
авсан зүйл бол морьдын ааш араншин өөр өөр 
байдаг учраас сургахад зарим нь их хэцүү, зарим 
нь бүр амархан байдаг бол харин хүмүүсийн 
хувьд бүр ч их ялгаатай байдаг гэдгийг мэдсэн 
явдал юм. Бидний хүн нэг бүр Бурханы хүү мөн 
охин нь бөгөөд бүгд л мөнх бус байдлын өмнөх 
болон зуурдын амьдралын онцгой түүхүүдтэй. 
Тийм учраас нэг шийдвэр бүгдэд тохирно гэж 
байхгүй. Мөн тиймээс би алдаж онож байж сурдаг 
амьдралын нөхцөл байдлыг болон хамгийн чухал 
нь сайн мэдээний хоёр дахь зарчим болох байнга 
наманчлах шаардлагатайг мэддэг юм.

Өвөөгийн маань амьдарч байсан цаг үе энгийн 
цаг үе байсан бөгөөд ялангуяа зөв, буруугийн 
сонголтыг хийхэд илүү амар байжээ. Зарим 
ухаантай, мэдлэгтэй хүмүүс одоогийн энэ 
ээдрээтэй цаг үе нь илүү ээдрээтэй шийдлийг 
шаарддаг гэж хэлдэг хэдий ч би тэдний зөв гэж 
огт бодохгүй байна. Харин ч зөв, буруугийн 
ялгааг мэдэх талаар асуусан миний чин сэтгэлийн 
асуултад өвөө минь хэрхэн хариулсантай адил, 
өнөөдрийн ээдрээтэй байдал илүү энгийн байдлыг 
шаардаж байна гэж би боддог. Миний өнөөдөр 
та нарт өгч байгаа зөвлөгөө нь энгийн жор 
гэдгийг би мэднэ мөн надад хэрхэн их тус болсон 
талаар би гэрчилж чадна. Би та нарт үүнийг 
санал болгож, миний үгсийг туршиж үзээсэй 
хэмээн уриалж байна. Хэрвээ тэгэх юм бол, олон 

сонголттой тулгарах үед тэдгээр нь та бүхнийг 
тодорхой нэг сонголт руу чиглүүлж; өөрсдийгөө 
мэдлэгтэй, ухаалаг гэж боддог хүмүүсийг 
ээдрээтэй асуултууддаа энгийн хариулт олоход 
удирдах болно гэж би амлаж байна. 

Бид дуулгавартай байдлыг ойлгохдоо дээд эрх 
мэдэлтэй нэгний тушаалыг бодлогогүй бөгөөд 
өөрийн гэсэн бодолгүй дагаж байна хэмээн 
олонтоо боддог. Үнэндээ дуулгавартай байдал нь 
хамгийн эрхэм дээд эрх мэдэлтэн болох Бурханы 
хүч чадал хийгээд мэргэн ухаанд итгэж байгаагаа 
харуулах тэмдэг болдог юм. Абрахамд хүүгээ 
золиослохыг тушаахад ч гэсэн тэрээр Бурханд 
гуйвшгүй итгэлтэйгээ болон дуулгавартай байдлаа 
үзүүлсэн бөгөөд тэр үед нь Бурхан түүнийг 
аварсан билээ. Үүнтэй адил бид дуулгавартай 
байдлаараа дамжуулан итгэлээ үзүүлэх аваас 
Бурхан биднийг эцэстээ аврах болно.

Өөрсөд дээрээ тулгуурлаж, гагцхүү өөрсдийн 
хүсэл мөрөөдлийг л дагаж байдаг тэдгээр хүмүүс 
нь Бурханыг дагаж, Түүний мэргэн ухаан, хүч 
чадал болон бэлгүүдийг хүртэж байдаг хүмүүстэй 
харьцуулахад маш хязгаарлагдмал байдаг. “Аминч 
хүн аргалын чинээ жижиг” гэж яригддаг шүү дээ. 
Хатуу чанд мөн өөрийнхөө хүслээр дуулгавартай 
дагах нь сул дорой хийгээд өөрийн бодолгүй 
байгаа зүйл огтхон ч биш. Энэ нь бидний Бурханд 
итгэх итгэлээ тунхаглаж, тэнгэрийн хүчийг хүлээн 
авахад өөрсдийгөө зохистой болгодог арга зам 
билээ. Дуулгавартай байх нь сонголт бөгөөд 
энэ нь өөрсдийн хязгаарлагдмал мэдлэг, хүч 
чадал болон Бурханы хязгааргүй мэргэн ухаан, 
хэмжээлшгүй хүч хоёрын хоорондох сонголт 
байдаг. Өвөөгийн маань заасан хичээлийн дагуу, 
амандаа байгаа сүнслэг амгайвчийг мэдэрч, 
залуурдагчийнхаа удирдамжийг дагах нь сонголт 
юм.

Бид итгэлтэй байдал хийгээд сэргээгдсэн 
сайн мэдээний ёслолуудыг хүлээн авснаараа 
Абрахамын үр удам болон гэрээний өв 
залгамжлагчид болох болтугай. Итгэлтэй, 
дуулгавартай хүн бүрд мөнх амьдралын 
адислалууд ирэх боломжтой хэмээн би та нарт 
амлаж байна. Есүс Христийн нэрээр, амен.  
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Иосеф	Смитийн	дээр	цутгасан	илчлэлтүүд	
түүнийг	Бурханы	бошиглогч	байсныг	баталдаг.

анхны үзэгдэл

Нэгэн залуу эрэгтэй 
Библи уншиж байтал 
судрын нэг онцгой 
хэсэг нүдэнд нь тусчээ. 
Энэ мөч бол дэлхийг 
өөрчлөх мөч байв.

Тэрээр аль сүм 
түүнийг үнэн болоод 
аврал руу хөтөлж 
чадахыг мэдэхийг ихэд 
хүсч байлаа. Тэрээр 

ямар ч аргаар хариултаа олж чадаагүй учраас 
Библид хандаж, “Харин та нарын хэн нэгэн нь 
мэргэн ухаанаар дутвал, бүх хүнд өгөөмрөөр, 
буруушаалгүй өгөгч Бурханаас гуйг. Тэгээд түүнд 
өгөгдөх болно”1 гэсэн үгсийг уншжээ.

Тэрээр тэдгээрийг ахин дахин тунгаан бодов. 
Иосефын ойлголт нь харанхуйд гэрэлтэж эхлэх 
бяцхан гэрэлтэй адил байлаа. Харанхуй болон 
төөрөгдлөөс гарах хариулт нь энэ гэж үү? Энэ 
нь тийм энгийн байх юм гэж үү? Бурханаас асуу, 
тэгвэл Тэр хариулна гэв үү? Удаан хугацааны 
дараа тэрээр нэг бол харанхуй, төөрөгдөлд үлдэх 
эсвэл Бурханаас асуух ёстой гэсэн дүгнэлтэд 
хүрчээ.

Мэдэхийг маш их хүсч байсан ч тэрээр нам гүм 
булан руу гүйж очоод хурдхан залбирчихаагүй 
юм. Тэр ердөө 14 настай бас хариултаа бушуухан 
мэдэхийг хүсч байсан ч хэрхэн хийх тал дээр 
хянамгай байлаа. Энэ нь зүгээр нэг залбирал биш 
байв. Тэр залбирах оролдлогоо хэзээ, хаашаа явж, 
хийхээ шийдэж, Бурхантай ярихаар бэлтгэв.

Тэрхүү өдөр ч ирлээ. Энэ нь “1820 оны хаврын 
нэгэн сайхан цэлмэг өдрийн өглөө байв”2. Тэрээр 
ойролцоох ойд, өндөр моддын дундах нам гүм 
хэсэг рүү ганцаар алхлаа. Тэр очихоор товлосон 
газартаа хүрээд өвдөг сөгдөн, зүрх сэтгэлийнхээ 
хүслүүдийг өргөж эхлэв.

Дараа нь болсон зүйлийг тэрээр тайлбарлаж 
хэлэхдээ:

“Өөрийнхөө чанх орой дээр нарнаас илүү хурц 
гэрэлтэй гэрлэн багана над уруу алгуурхан доош 
бууж ирэхийг би харлаа.

Мөнөөх гэрэл над дээр тогтоход гялалзсан өнгө 
хийгээд алдар сууг нь дүрслэхийн аргагүй хоёр 
Хүн миний дээр агаарт зогсож байхыг би харав. 
Тэдний нэг нь надтай ярьж, намайг нэрээр минь 
дуудан мөн нөгөөх уруугаа зааж хэлэв – [Иосеф,] 
Энэ бол миний Хайртай Хүү, Түүнийг сонс!”3.

24 жилийн дараа Иосеф Смит болон түүний ах 
Хайрум хоёр энд болсон зүйлийн улмаас нас 
барсан юм.

Эсэргүүцэл

Иосефыг 17 настай байхад тэнгэр элч түүнд 
хандан, түүний “нэр бүх үндэстэн ... бүх 
хүмүүний дунд сайн болон муу аль алинаар нь 
яригдах болно”4 хэмээн хэлжээ. Есүс Христийн 
Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм дэлхий 
даяар тархаж, энэхүү бошиглол өнөөг хүртэл 
гүйцэлдсээр байгаа билээ. 

Эсэргүүцэл, шүүмжлэл, дургүйцэл нь үнэнтэй 
үргэлж хамт байдаг юм. Хүмүүний зорилго болон 
хувь заяанд хамаарах үнэн илчлэгдэх бүрд үүнийг 
сөрөх хүч үргэлж байдаг. Эхлэлд Адам, Ева хоёр 
Едений цэцэрлэгт байхаас Христийн тохинуулал 
хүртэл, тэрхүү өдрөөс хойш өнөөдрийг хүртэл 

Бошиглогч Иосеф Смит
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амьдралын төлөвлөгөөг мэхлэх, гажуудуулах, 
эсэргүүцэх болон зогсоох нөлөө байсаар байна.

Та бүхэн хамгийн шударга бусаар эсэргүүцэгдэн, 
үгүйсгэгдэж мөн гологдон, цохигдож, орхигдсон 
мөн цовдлогдоод бүх зүйлийн доор бууж ирсэн 
Нэгнийг хайгаад үз. Тэндээс та үнэнийг, бүх хүн 
төрөлхтний Аврагч, Бурханы Хүүг олох болно. 
Хүмүүс яагаад Түүнийг зүгээр байлгаагүй юм бэ?

Яагаад? Яагаад гэвэл Тэр бол үнэн. Мөн үнэн нь 
үргэлж эсэргүүцэгдэж байдаг учраас юм.

Дараа нь Есүс Христийн бас нэгэн гэрээг болон 
өөр судрыг илчилсэн нэгнийг, дэлхий дээр Есүс 
Христийн Сүм болон сайн мэдээний бүрэн 
байдлыг сэргээх зэмсэг болсон нэгнийг хайгаад 
үзээрэй. Мөн түүнтэй шударга бус харьцсан 
тэдгээр хүмүүсийг хайгаад үз. Яагаад түүнийг 
зүгээр байлгаагүй юм бол?

Яагаад? Яагаад гэвэл Иосеф үнэнийг заасан юм. 
Мөн үнэн нь үргэлж эсэргүүцэгдэж байдаг учраас 
тэр билээ.

Илчлэлтийн үер

Иосеф Смитийн дээр цутгасан илчлэлтүүд 
түүнийг Бурханы бошиглогч байсныг баталдаг. 
Түүний үед байсан болон бидний өдрүүдэд 
ч нийтлэг байдаг итгэл үнэмшлээс ялгаран 
гэрэлтэж, түүгээр дамжуулан илчлэгдсэн зарим 
гэрэл болон үнэнийг бодоод үз. Зүгээр л тэдний 
заримыг нь хараад үз.

•  Бурхан бол өргөмжлөгдсөн бие, Мөнхийн Эцэг 
юм. Тэр бол бидний Эцэг.

•  Бурхан Эцэг, Есүс Христ болон Ариун Сүнс 
гурав нь салангид байдаг.5

•  Та бол зөвхөн хүн гэдэг зүйлээс илүү юм. Та 
бол Бурхан, Мөнхийн Эцэгийн хүүхэд бөгөөд 
хэрэв та Есүс Христ болон Түүний Цагаатгалд 
итгэж, наманчлан, ёслолуудыг болон Ариун 
Сүнсийг хүлээн авч мөн эцсийг хүртэл тэвчих6 
аваас танд Түүнтэй адил болох чадавх бий.7

• Өнөөдрийн Есүс Христийн сүм нь Библид 

цэдэглэснээр Христийн бошиглогч, төлөөлөгч, 
Мелкизедек болон Левийн санваар, ахлагч, 
дээд санваартан, дикон, багш, бишопуудыг 
болон Далыг багтаан, өмнө нь зохион байгуулж 
байсан сүмээс ялгаагүй юм.

•  Аврагч болон Түүний төлөөлөгчдийг нас 
барсны дараа санваарын эрх мэдэл дэлхийгээс 
авагдсан байсан бөгөөд манай эрин үед 
сэргээгдсэн юм.

•  Илчлэлт зогсож, тэнгэр хаагдаагүй. Бурхан 
өнөөдөр бошиглогчидтой ярьдаг бөгөөд Тэр 
надад болон та бүхэнд хандан ярих болно.8

•  Энэ амьдралын дараа диваажин, там хоёроос 
ч илүү зүйл бий. Зуурдын амьдралын дараа 
алдар суугийн зэрэглэлүүд байдаг ба тэдгээр нь 
бидний энэ амьдралд хийдэг зүйлээс маш их 
хамаардаг.9

•  Христэд итгэх үйлдэлгүй итгэлээс илүү бид 
“санаа бодол болгондоо [Түүн рүү] харж”10, 
“өөрийн хийх бүхнийг Хүүгийн нэрээр 
хийж”11, “Түүний сүнсийг өөрсөдтэйгөө үргэлж 
хамт байлгаж болохын тулд ... түүнийг санаж, 
мөн зарлигуудыг дагах ёстой”12.

•  Сайн мэдээ ба авралд шаардлагатай ёслолуудыг 
хүлээн авалгүй амьдарч байгаад нас барсан 
олон тэрбум хүн бүрмөсөн алдагдаагүй юм. 
Христийн Цагаатгалаар дамжуулан бүх хүн 
төрөлхтөн “Сайн мэдээний хуулиуд хийгээд 
ёслолуудад дуулгавартай байснаар ... аврагдаж 
чадна”13. Эдгээр ёслолууд нь амьд хийгээд нас 
барсан хүмүүсийн аль алинд нь зориулагдан 
гүйцэтгэгддэг.14

•  Бүх зүйл төрөлтөөс эхлээгүй юм. Та бүхэн 
өмнө нь Бурханы хөвгүүн болон охины хувьд 
Түүний дэргэд амьдарч байсан бөгөөд энэ 
зуурдын амьдралд бэлтгэж байсан билээ.15

• Гэрлэлт болон гэр бүл нь зөвхөн үхэл л 
биднийг салгах ёс төдий уламжлал биш юм. 
Тэдгээр нь бидний Бурхантай хийдэг гэрээгээр 
дамжуулан үүрд мөнхөд байх зорилготой. Гэр 
бүл нь тэнгэрийн загвар юм.16
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Энэ бол Иосеф Смит дээр асгарсан илчлэлтийн 
үерийн нэг хэсэг нь л юм. Харанхуйд гэрэл, 
эргэлзээнд тодорхой байдлыг өгсөн бөгөөд 
сая сая хүнийг сүнслэгээр өдөөж, урамшуулж,    
адисалсан эдгээр илчлэлт хаанаас ирсэн бэ? 
Иосеф өөрөө үүнийг зохиосон эсвэл тэнгэрийн 
тусламжтай тэр үүнийг хийсэн хоёрын аль нь 
үнэнд ойр байна вэ? Түүний гаргаж ирсэн судрууд 
нь Бурханы үг шиг байна уу эсвэл хүнийх шиг 
сонсогдож байна уу?

Дүгнэлт

Иосеф Смитийн хийж гүйцэтгэсэн зүйлийн талаар 
санал зөрөлдөх зүйл байхгүй, харин зөвхөн тэр 
юуг, хэрхэн, яагаад хийсэнд л гол учир байгаа 
юм. Тийм ч олон сонголт байхгүй. Тэр нэг бол 
дүр үзүүлэгч, нэг бол бошиглогч байсан. Тэр 
энэ бүхнийг ганцаараа хийсэн эсвэл тэнгэрийн 
тусламжтай хийсэн. Баримт нотолгоог хараад үз 
дээ. Гэхдээ бүх нотолгоог хараарай. Зөвхөн ганц 
нэг үйл явдал бус түүний амьдралд тохиосон бүх 
зүйлийг хар. Хамгийн чухал нь, залуу Иосефын 
хийсэн шиг “бүх хүнд өгөөмрөөр, буруушаалгүй 
өгөгч Бурханаас гуй. Тэгээд танд өгөгдөх болно”17. 
Энэ бол зөвхөн Мормоны Номын тухай болон 
Иосеф Смитийн талаар үнэнийг мэдэх арга төдий 
бус, энэ нь түүнчлэн бүх зүйлийн үнэнийг мэдэх 
загвар юм.18

Иосеф Смит бол өнөөдрийн Томас С.Монсон шиг 
бошиглогч байсан. Иосеф Смитээр дамжуулан 
Бурханы хаант улсын түлхүүрүүд дахин “дэлхий 
дээр хүмүүнд итгэмжлэгдсэн болой, мөн ... сайн 
мэдээ өвч дэлхийг дүүргэх хүртлээ гараар ... 

өнхрүүлэлгүй уулнаас таслагдсан чулуу лугаа 
адил ... түгэх болно”19.

Бурхан бол бидний Мөнхийн Эцэг бөгөөд 
Есүс бол Христ. Бид тэднийг шүтэн биширдэг. 
Юуг ч Тэдний бүтээлүүд болон авралын 
төлөвлөгөө мөн Бурханы Хургын цагаатгагч 
золиослолтой харьцуулшгүй билээ. Энэ эрин 
үед бид Цагаатгалын адислалыг хүртэж, Иосеф 
Смитээр дамжуулан сэргээгдсэн сайн мэдээний 
хууль болон ёслолуудад дуулгавартай байснаар 
л Эцэгийн төлөвлөгөөг гүйцэлдүүлдэг. Би 
Бурхан Мөнхийн Эцэг мөн дэлхийн Аврагч Есүс 
Христийг гэрчилж байна. Би ийн Есүс Христийн 
ариун нэрээр гэрчилж байна. Амен. 
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Бид	болгоомжтой	байхгүй	бол	сүнслэг	
биш	харин	түр	зуурын	эд	зүйлсийн	араас	
хөөцөлдсөөр	байх	болно.	

Энэ хэцүү цаг үе 
надад дахин тохиоход 
долоон жил болно гэж 
2007 оны 10-р сарын 
Ерөнхий чуулганы 
дараахан ерөнхий эрх 
мэдэлтэн ах нарын 
маань нэг надад хэлж 
байсан юм. Миний 
сэтгэл амарч түүнд 
энэ долоон жил “элбэг 
дэлбэг долоон жил” 
байх болно гэж хэлж 

билээ. Ийнхүү энэ элбэг дэлбэг долоон жил 
төгсгөлдөө хүрлээ.

Өнгөрсөн нэгдүгээр сард миний хайрт гэргий 
Грэйс бид хоёр Филиппин дэх хүчтэй газар 
хөдлөлт ба далайн шуурганд нэрвэгдсэн сүмийн 
гишүүдтэй уулзах даалгавар авсан юм. Энэ 
даалгавар нь бидний залбирлын хариу байсан 
бөгөөд хайрт Тэнгэрлэг Эцэгийн нигүүлсэл, 
сайхан сэтгэлийн илэрхийлэл байв. Энэ нь бидний 
урт удаан хугацааны турш тэдэнд хайр энэрлээ 
биечлэн үзүүлэхсэн гэсэн хүслийн нэгээхэн 
хэсгийг биелүүлж өгсөн юм. 

Бидний уулзсан гишүүдийн ихэнх нь майхан, 
нийгэмлэгийн төв, сүмийн байр зэрэг толгой 
хоргодох газруудад амьдарч байв. Очсон айлуудын 
маань зарим нь тал дээвэртэй эсвэл бүр дээвэргүй 
болчихсон байсан. Тэр хүмүүс өмнө нь их эд 
хөрөнгөтэй байгаагүй ч байсан жаахан юмс нь 
урсаад алга болчихсон байсан юм. Энд тэндгүй 
шавар болон нурсан балгас байв. Гэсэн хэдий ч 
тэд бүгд хүлээж авсан өчүүхэн тусламжууддаа 
талархлаар дүүрэн байж билээ. Тэд хүнд хэцүү 

нөхцөлд амьдарч байсан ч өөдрөг сэргэлэн байсан 
юм. Та нар энэ бүхэнтэй хэрхэн дасан зохицож 
байна вэ? гэж асуухад тэд “Гайгүй дээ, болж л 
байна” гэж хариулж байв. Тэдний Есүс Христэд 
итгэх итгэл нь бүх юм зүгээр болно гэсэн найдвар 
төрүүлж байсан нь мэдээж юм. Тэ эгч бид хоёр 
гэрээс гэрт мөн майхнаас майханд орж, хүмүүстэй 
уулзан явахдаа энэ итгэлтэй гэгээнтнүүдээс 
үргэлж сурч явсан билээ. 

Уй гашуу, гамшиг тохиолдсон үед зорилго 
болон эн тэргүүнд тавих зүйлсийг минь дахин 
тодорхойлох арга зам Их Эзэнд байдаг. Гэнэт, 
бидний хөдөлмөрлөж байж олж авсан бүх 
материаллаг эд зүйл юу ч биш болж, гагцхүү гэр 
бүлтэйгээ болон бусадтай харьцах харьцаа маань 
л хамгийн чухал зүйл болж үлддэг. “Гэрт орж 
ирсэн шуурганы ус багасаад, цэвэрлэгээ хийж 
эхлэх үе ирэхэд би гэр доторхоо хараад ’Пөөх, 
би энэ олон жилийн турш ямар их хог цуглуулж 
байсан юм бэ’ гэж гайхширсан ” гэж нэгэн сайхан 
эгч дурсаж билээ.

Би энэ эгчийг илүү их зүйл ойлгож, аль зүйлс нь 
хэрэгтэй болох мөн аль зүйлгүйгээр нь амьдарч 
болох вэ гэдгийг ухаалгаар шийдэн амьдрах болов 
уу гэж таамаглаж байна.

Бид олон жилийн турш маш олон гишүүнтэй хамт 
ажиллаж байсны үр дүнд арвин их сүнслэг хүчийг 
олж харах боломжтой байсан юм. Мөн бид арвин 
их эд баялагтай мөн эд материалын гачигдалтай 
хүмүүсийг энэ итгэлтэй гэгээнтнүүдээс харж 
байсан. 

Бидний ихэнх маань гэр бүлээ тэжээхийн тулд 
аргагүйн эрхэнд мөнгөний төлөө хөдөлмөрлөж, 
дэлхийн эд зүйлсийг цуглуулдаг. Энэ нь биднээс 
ихэнх анхаарал болон илүү их цаг заваа үүнд 
зарцуулахыг шаарддаг. Дэлхийн зүйлст хязгаар 
гэж байхгүй учраас бидэнд хангалттай гэсэн цаг 

Учир нь баялаг тань хаана байна ... 
ÄÀËûÍ 

аХлаГЧ МаЙкл жоН Ю.ТЭ
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үеийг таних нь маш чухал юм. Бид болгоомжтой 
байхгүй бол сүнслэг биш харин түр зуурын эд 
зүйлсийн араас хөөцөлдсөөр байх болно. Бидний 
сүнслэг болон мөнхийн зүйлсийн төлөөх эрэл 
хайгуул маань хүртэл чухал зүйл биш болж 
хувирна. Харамсалтай нь, илүү ихийг олж 
авч, хамгийн сүүлийн үеийн болон хамгийн 
боловсронгуй зүйлсийг эрэлхийлэх хүсэл маань 
яваандаа улам хүчтэй болох болно. 

Бид хэрхэн энэ зам руу хөтлөгдөн орохгүй 
байх вэ? Иаков “Иймийн тулд, үнэт биш зүйлд 
мөнгө, бас хэрэгцээг чинь хангаж чадахгүй 
зүйлд хөдөлмөрөө бүү үр. Намайг хичээнгүйлэн 
сонс, мөн миний ярьсан эдгээр үгсийг сана; мөн 
Израилын Ариун Нэгэнд ир, мөн мөхөх нь үгүй 
тэр, бас ялзрах нь үгүй түүний дээр найрла, мөн 
бодгаль чинь шимт болгонд баясаг”1 хэмээн 
зөвлөсөн байдаг.

Бидний хэн нь ч ашиггүй бөгөөд үр дүнгүй, 
хэрэггүй зүйлсэд мөнгөө зарцуулахгүй байх гэж 
би найдаж байна.

Аврагч Иерусалим дахь иудейчүүдэд болон 
Америк дахь нифайчуудад заахдаа:

“Өөрсөддөө газар дэлхий дээр баялаг бүү хураа, 
тэнд цагаан эрвээхий мөн зэв идэж мөн хулгайч 
нар эвдэн ороод мөн хулгайлдаг;

Харин өөрсөддөө тэнгэрт баялаг хураа, тэнд 
цагаан эрвээхий мөн зэв идэхгүй мөн хулгайч нар 
эвдэн орж бас хулгайлах нь үгүй.

Учир нь баялаг тань хаана байна, тэнд зүрх сэтгэл 
тань түүнчлэн байдаг”2 гэжээ.

Өөр нэгэн нөхцөлд Аврагч маань ийм нэгэн 
сургаалт зүйрлэл хэлсэн байдаг:

“Нэгэн баян хүний газар нь маш үржил шимтэй 
байжээ. Тэр хүн, Ургацаа хадгалах байр савгүй 
тул одоо би яадаг билээ? гэж бодол болж,

Миний хийх зүйл нь энэ юм. Амбааруудаа 
буулгаад илүү том амбаарууд барья. Тэндээ би 
хамаг үр тариа, хамаг эд хөрөнгөө хадгална. 

Тэгээд би сэтгэлдээ, Санаа сэтгэл минь, чамд 
хожмын олон жилийн турш хэрэглэх хөрөнгө 
байна. Өөрийгөө амраа, ид, уу, зугаац гэж хэлнэ 
дээ” гэсэнд, 

харин Бурхан түүнд “Мунхаг чи, яг энэ шөнө 
амь чинь чамаас нэхэгдэх болно. Тэгвэл чиний 
бэлтгэснийг хэн эзэмших вэ?” гэж айлджээ.

“Тэр хүн өөрийнхөө төлөө эд баялгийг хураагч 
бөгөөд Бурханы өмнө баян биш болой гэв.”3

Ерөнхийлөгч Дийтр Ф.Угдорф саяхан бидэнд:

“Тэнгэрлэг Эцэг маань бидний жинхэнэ 
чадавхыг мэднэ. Тэрээр бидний өөрсдийнхөө 
тухай мэдэхгүй тэр зүйлүүдийг ч мэддэг. Тэрээр 
биднийг энд амьдрах хугацаандаа бүтээгдсэн 
зорилгоо биелүүлж, сайн сайхан амьдарч байгаад 
Түүний дэргэд эргэж очихыг сануулж байдаг.

Тэгтэл бид яагаад агшин зуурын, чухал биш, 
өнгөцхөн зүйлст хамаг цаг зав, хүч чадлаа үрээд 
байдаг юм бэ? Ач холбогдолгүй, түр зуурын 
зүйлсийн араас хөөцөлдөхөө яагаад болихгүй 
байна вэ?”4 гэсэн зөвлөмж өгсөн.

Бид энэ дэлхийн баялаг нь бардам байдал, эд 
баялаг, материаллаг зүйлс, хүч чадал, алдар нэр 
зэргээс бүрддэг гэдгийг бүгд мэддэг. Тэдгээр нь 
бидний цаг завыг болон анхаарлыг минь татах 
чухал зүйл биш учраас би тэнгэрт орших баялгийг 
бүрдүүлдэг зүйлст илүү төвлөрөх болно. 

Бидэнд тэнгэрт хурааж болох ямар эд баялгууд 
байдаг вэ? Нэгдүгээрт, Христийн зан чанар болох 
итгэл, найдвар, даруу байдал ба энэрлийг олж 
авбал бидэнд сайн байх болно. “Эгэл хүнээ орхин, 
хүүхэд мэт бол”5 хэмээн бид байнга заалгадаг. 
Аврагчийн зөвлөмж нь биднийг Тэнгэрлэг 
Эцэгтэй болон Христтэй адил төгс төгөлдөр 
болоход урамшуулж байдаг.6

Хоёрдугаарт, бид гэр бүлийн харилцаагаа 
хүчирхэгжүүлэхийн тулд үр дүнтэй, чухал зүйлд 
цаг заваа зориулах хэрэгтэй. Чухамдаа “гэр бүл 
бол Бурханаар бүтээгдсэн бөгөөд энэ амьдралын 
болон мөнх цаг үеийн хамгийн чухал нэгж юм”7.
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Гуравдугаарт, бусдад үйлчлэх нь Христийн үнэн 
дагалдагчийн шинж тэмдэг юм. Тэр, “Үнэнээр 
Би та нарт хэлье. Та нар эдгээр ах дүүсийн маань 
нэгэнд нь, тэр байтугай хамгийн дордод нь 
тийнхүү хандсан бол Надад хийсэн хэрэг”8 гэсэн 
билээ.

Дөрөвдүгээрт, Христийн сургаалыг ойлгож, 
гэрчлэлээ батжуулах нь жинхэнэ аз жаргал, сэтгэл 
ханамжийг авчрах хөдөлмөр юм. Бид сударт 
байгаа болон бошиглогчдын хуваалцах Христийн 
үгсийг байнга судлах хэрэгтэй. “Учир нь 
болгоогтун, Христийн үгс та нарын хийвэл зохих 
бүх зүйлийг та нарт хэлэх болно.”9

Би Филиппинд уулзсан 73 настай бэлэвсэн 
эхнэрийн тухай түүхээр үгээ өндөрлөе:

Бохол аралд газар хөдлөлт болоход түүний нас 
барсан нөхөртэйгөө хамт шаргуу хөдөлмөрлөж 
байж босгосон гэр нь газарт нуран унаж; охин, 
зээ хүү хоёрынх нь амийг авч оджээ. Одоо тэр 
ганцаараа өөрийгөө тэтгэж ажиллах хэрэгтэй 
болсон юм. Тэр гараараа угаалга хийж, эхэлсэн 
бөгөөд ус авахын тулд томоохон уулыг өдөрт хэд 
хэдэн удаа давах хэрэгтэй болсон байна. Биднийг 
очиж уулзахад тэрээр майханд амьдарч байв.

Тэрээр: “Ахлагч аа, би Их Эзэний надаас хүссэн 
бүх зүйлийг даван туулахыг хүлээн зөвшөөрч 

байна. Надад ямар ч санал гомдол байхгүй. Би 
ариун сүмийн эрхийн бичгээ нандигнаж, дэрэн 
дороо хадгалдаг. Би угаалга хийгээд авсан жаахан 
орлогоосоо аравны нэгээ бүрэн төлдөг. Юу ч 
тохиолдсон бай, би аравны нэгээ үргэлж төлөх 
болно” гэж хэлж билээ.

Бидний эн тэргүүнд тавьдаг зүйлс, хандлага, дур 
хүсэл болон шунал тачаал нь бидний ирээдүйн 
байдалд шууд нөлөөлөх болно гэдгийг би гэрчилж 
байна. Аврагчийн хэлсэн: “Учир нь баялаг тань 
хаана байна, тэнд зүрх сэтгэл тань түүнчлэн 
байдаг” хэмээх үгийг байнга дурсан санацгаая. 
Бидний зүрх сэтгэл зөв газартаа байх болтугай 
хэмээн би залбирч байна. Есүс Христийн нэрээр, 
амен. 
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Бурхан	судар	дээр	зааварчилсны	дагуу	хайх	
тэдэнд	үнэнийг	үзүүлдэг.

Нэг өдөр 10 настай 
хүү маань интернэтээс 
хүний тархины 
талаар судалж байлаа. 
Тэрээр мэс засалч 
болохыг хүсдэг бөгөөд 
надаас хавьгүй илүү 
ухаантай гэдэг нь илт 
анзаарагддаг юм. 

Бид интернэтэд 
дуртай. Гэртээ байхдаа 
бид гэр бүл болон 

найзуудтайгаа э-мэйл, олон нийтийн мэдээллийн 
хэрэгсэл зэрэг олон арга замаар холбогддог. 
Хүүхдүүд маань ихэнх гэрийн даалгавраа 
интернэт ашиглан хийдэг.

Бид ямар ч асуулт байсан мэдээлэл олохын тулд 
интернэтээс хайдаг. Хэдхэн секундын дотор маш 
их мэдээлэлтэй болдог нь үнэхээр гайхалтай зүйл 
юм. 

Интернэт маш олон сурах боломжийг өгдөг 
ч Сатан биднийг зовлон гунигтай байлгахыг 
хүсдэг бөгөөд бүх зүйлийн жинхэнэ зорилгыг 
алдагдуулдаг. Тэрээр энэ агуу хэрэгслийг 
ашиглан эргэлзээ ба айдсыг төрүүлж, итгэл болон 
найдварыг устгадаг.

Интернэтэд маш их зүйл байдаг учраас хүн 
өөрийн хичээл зүтгэлийг хаашаа хандуулахаа 
сайн бодох хэрэгтэй. Сатан биднийг завгүй, замаа 
алдсан, маш их хэрэггүй мэдээллийг цуглуулахад 
хүргэснээр цэвэр бус байлгаж чадна.

Хэн ч хог новш болох хэрэггүй мэдээлэл дундуур 
сэлгүүцэх ёсгүй.

Судар дээр өгөгдсөн зөвлөмжийг сонсогтун: 
“Христийн Сүнс хүн бүрд тэрбээр сайныг 
хилэнцтээс ялган мэдэж болохын тулд өгөгдсөн 
байдаг, иймийн тул, би та нарт дүгнэх аргыг 
үзүүлье; учир нь Христэд итгүүлэхээр ятгахыг, 
мөн сайныг хийхийг урьдаг юм болгон нь, 
Христийн хүч болон бэлгээр илгээгдсэн байдаг; 
иймийн тул та нар энэ нь Бурханаас гэдгийг ... 
мэдэж болно.”1 

Үнэн хэрэгтээ, бидэнд Иосеф Смитийн өсвөр 
насанд нь тохиолдож байсан төвөгтэй асуудалтай 
адилхан асуудал тулгардаг. Бид ч гэсэн олон удаа 
мэргэн ухаанаар дутдаг.

Бурханы хаант улсад үнэнийг эрэлхийлэхийг 
сайшааж, дэмждэг бөгөөд хэзээ ч хориглож, 
хязгаарладаггүй. Их Эзэн сүмийн гишүүдэд 
мэдлэгийг эрэлхийлэхийг зөвлөдөг.2 Тэрээр 
хэлэхдээ “та нар хичээнгүйлэн эрэлхийлж ...; тийм 
ээ, мэргэн ухааны үгсийг шилдэг номнуудаас 
эрэлхийлэгтүн та нар; бүр судлахаар мөн тэрчлэн 
итгэлээр, суралцахыг эрэлхийлэгтүн”3 гэсэн юм. 
Гэсэн хэдий ч бид Бурханы зүйлсийн эсрэг шууд 
дайран довтлох нь ихэсч буй энэ дэлхийд үнэнийг 
хэрхэн таньж чадах билээ?

Судрууд бидэнд хэрхэн гэдгийг заадаг:

Нэгдүгээрт, бид үнэнийг үр жимснээс нь мэдэж 
болно.

Их эзэн уулан дээрх номлолынхоо үеэр ийн 
хэлжээ:

“Үүнчлэн сайн мод бүрээс сайн үр жимс ургадаг. 
Харин муу модноос муу үр жимс ургадаг ... 

Ийнхүү та нар тэднийг үр жимсээр нь танина.”4

Харин та мэргэн ухаанаар дутвал

ДалыН 
аХлаГЧ МаркоС а.аЙДукаЙТИС
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Бошиглогч Мормон мөн адил зарчмыг “Учир нь 
тэдний үйлүүдээр та нар тэднийг мэдэх болно; 
учир нь хэрэв тэдний үйлс сайн байх аваас, тэгвэл 
тэд ч түүнчлэн сайн бөлгөө”5 хэмээн заасан 
байдаг.

Бид хүн бүрийг энэ сүмийн үр жимс болоод 
үйлсийг судлахад уриалж байна.

Үнэнийг мэдэх хүсэлтэй байгаа хүмүүс сүм 
болон сүмийн гишүүдийг нийгэмдээ өөрчлөлт 
гаргаж байгааг таньж мэдэх болно. Тэд мөн 
Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
сүмийн сургаалын дагуу амьдарч буй хүмүүсийн 
аж амьдрал сайжирч байгааг анзаарах болно. Энэ 
үр жимсийг нарийвчлан судалсан хүмүүс сүмийн 
үр жимс нь амтат бас хүсэл татам болохыг мэдэж 
авна.

Хоёрдугаарт, бид үнэнийг Бурханы үгэн дээр 
туршиж үзсэнээр олж чадах юм.

Бошиглогч Алма ийн заажээ: 

“Бид үгийг үртэй зүйрлэх болно. ... хэрэв та 
нар зүрх сэтгэлд тань үр суулгагдаж болохын 
тулд зай тавьж өгвөөс, болгоогтун, хэрэв энэ нь 
үнэн үр, [мөн] ... хэрэв та итгэлгүй байдлаараа 
үүнийг та нар зайлуулахгүй аваас, болгоогтун, 
энэ нь та нарын цээжинд өсөж эхлэх болно; ... та 
нар өөрсөддөө—Энэ нь сайн үр, ... учир нь энэ 
нь бодгалийг минь тэлж эхлэв; тийм ээ, энэ нь 
ойлголтыг минь гэгээрүүлж эхлэв, тийм ээ, энэ нь 
надад амтат байх болж эхлэв хэмээн хэлж эхлэх 
болно ... 

Мөн эдүгээ, ... энэ нь та нарын итгэлийг 
хүчирхэгжүүлэхгүй гэж үү? Тийм ээ, энэ нь та 
нарын итгэлийг хүчирхэгжүүлэх болно ... 

Учир нь үр болгон өөрийнхөө нэгэн адил үрийг 
авчирдаг билээ.”6

Их Эзэний бошиглогчоос өгсөн ямар агуу урилга 
вэ! Энэ нь шинжлэх ухааны туршилттай адилхан 
байж болох юм. Биднийг үгийг туршиж үзэхэд 
урьсан, бидэнд үзүүлэлтийг өгсөн мөн зааврыг нь 
дагах юм бол үр дүн нь ямар байхыг хэлсэн. 

Тиймээс судрууд бидэнд үнэнийг үр жимсээр нь 
эсвэл туршиж үзсэнээр, зүрх сэтгэлдээ үг оруулах 
зай тавьж өгснөөр, үр шиг арчилж тордсоноор 
үнэнийг мэдэж болно гэж заадаг.

Гэвч үнэнийг мэдэх гурав дахь арга зам бол 
хувийн илчлэлт юм.

Сургаал ба Гэрээний 8 дугаар хэсэг бидэнд 
илчлэлт бол мэдлэг гэдгийг “хүлээн авна гэдэгт 
итгэн, үнэнч зүрх сэтгэлээр итгэн асуух ямар ч 
зүйлүүдийн тухай мэдлэгийг чи бүр лавтайяа 
хүлээн авах болно”7 хэмээн заадаг.

Тэгээд Их эзэн бидэнд илчлэлтийг хэрхэн хүлээж 
авахыг хэлдэг. Тэрээр хэлэхдээ “чамд ирж мөн 
зүрх сэтгэлд чинь орших Ариун Сүнсээр оюунд 
чинь мөн зүрх сэтгэлд чинь би чамд ярих болно”8 
гэжээ. 

Ийн бид хүлээн авна гэдэгт итгэн үнэнч зүрх 
сэтгэлээр асууснаар илчлэлтийг хүлээж авдаг гэж 
сурсан.

Их Эзэн “Итгэлгүйгээр чи юу ч хийж чадахгүй 
гэдгийг санагтун; тиймийн тул итгэлд 
асуу”9 хэмээн сануулахдаа маш ойлгомжтой 
тайлбарласан гэдгийг анхаар. Итгэл оюундаа 
тунгаан бодож, Их Эзэнээс зөв эсэхийг залбирч 
асуух зэрэг үйлсийг шаарддаг.

Их Эзэн ийн хэлсэн билээ: 

“Mөн энэ нь зөв аваас цээжин биеийг чинь чиний 
дотор шатахаар болгоно би; тиймийн тул, энэ нь 
зөв юм байна гэдгийг чи мэдрэх болно.

Гэвч энэ нь зөв биш аваас чамд ийм мэдрэмж 
байхгүй байх болно, харин буруу зүйлийг 
мартахад чамайг хүргэх дүйнгэ бодол санаа чамд 
байх болно.”10

Иймээс итгэл нь хэрэв үйлсгүй бол өөрөө үхмэл 
юм.11 Тиймээс, “ямар ч эргэлзээгүйгээр итгэлээрээ 
гуйг.”12

Манай шашны бус нэг найз маань өөрийгөө 
сүнслэг биш гэж тодорхойлдог юм. Тэр Бурханы 
үгсийг ойлгодоггүй эсвэл Бурхан оршдог гэдэгт 
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итгэдэггүй болохоороо судруудыг уншиж, 
залбирахгүй гэдэг. Энэ хандлага нь түүний 
сүнслэг байдлаар дутагддагийг харуулдаг бөгөөд 
Алмагийн “Мөн тиймийн тул, зүрх сэтгэлээ 
хатууруулах тэр нь, мөнхүү тэр нь үгийн багахан 
хувийг хүлээж авдаг” хэмээн тайлбарласан 
илчлэлтийн эсрэг хөтөлдөг юм.

Мөн Алма “зүрх сэтгэлээ хатууруулахгүй түүнд 
тэдгээрийг бүрэн дүүрэн мэдэх хүртэл нь Бурханы 
нууцуудыг түүнд мэдүүлэх хүртэл үгийн илүү их 
хэсэг өгөгддөг болой”13 хэмээн нэмж хэлсэн билээ. 

Алма болон Мозаяагийн хөвгүүд итгэл үйлсийг 
шаарддаг гэсэн зарчмын үлгэр жишээ болдог. 
Мормоны номоос бид 

“Tэд Бурханы үгийг мэдэж болохын тулд 
судруудыг хичээнгүйлэн судалсан байв.

Гэвч энэ нь бүгд бус; тэд өөрсдийгөө их залбирал, 
мөн мацаг барилтанд зориулсан байв; тиймийн 
тул тэдэнд бошиглолын суу билэг, мөн илчлэлтийн 
суу билэг байлаa”14 хэмээн уншдаг. 

Үнэн зүрх сэтгэлээсээ асуух нь энэ үйл явцад 
мөн адил чухал юм. Хэрвээ бид чин сэтгэлээсээ 
үнэнийг хайж байгаа бол үүнийг олохын тулд 
чадах бүхнээ хийх хэрэгтэй. Тэдгээр нь судруудаа 
уншин, сүмдээ явж, Бурханы тушаалуудыг 
биелүүлэхийн тулд бүх хүчээрээ хичээх явдал 
юм. Энэ нь мөн үнэнийг олсноороо бид Бурханы 
хүсэлтийг биелүүлнэ гэсэн үг юм.

Иосеф Смитын мэргэн ухааныг хайж байх үеийн 
үйлдлүүд нь үнэн зүрх сэтгэлтэй байхын төгс 
жишээ билээ. Тэр аль урсгал үнэн болохыг “мөн 
алинд нь нэгдэх ёстойг”15 мэдэхийг хүсэж байсан 
гэж хэлсэн бөгөөд залбирахынхаа өмнө ч гэсэн 
тэрбээр хүлээж авах хариултдаа үйлдэл хийхэд 
бэлэн байсан юм.

Бид итгэлтэйгээр мөн чин зүрх сэтгэлээр асуух 
ёстой. Гэхдээ энэ нь бүх зүйл биш юм. Бид 
илчлэлт хүлээн авна гэдэгтээ итгэх хэрэгтэй. Бид 

Их Эзэнд итгэн, Түүний амлалтуудад найдвар 
тавих хэрэгтэй. “Харин та нарын хэн нэгэн нь 
мэргэн ухаанаар дутвал, бүх хүнд өгөөмрөөр, 
буруушаалгүй өгөгч Бурханаас гуйг. Тэгээд түүнд 
өгөгдөх болно.”16 Ямар гайхамшигтай амлалт вэ!

Би хүн бүрийг энэ арга барилуудын аль 
нэгнээр ялангуяа Бурханаас хүлээн авах хувийн 
илчлэлтээр үнэнийг хайхад уриалж байна. Судар 
дээр зааварчилсны дагуу хайх тэдэнд Бурхан 
үнэнийг үзүүлдэг. Энэ нь зүгээр интернэтээс 
хайхаас илүү их хүч чармайлт шаардах боловч тэр 
нь үнэ цэнэтэй байх болно.

Би энэ бол Есүс Христийн үнэн сүм гэдгийг 
гэрчилж байна. Би үүний үр жимсийг нийгэм 
болон олон мянган хүний амьдралд мөн гэр 
бүлийн гишүүдийнхээ амьдралд харсан учраас 
энэ нь үнэн гэдгийг мэднэ. Би бас үгийг өөрийн 
амьдралд олон жилийн турш туршиж үзсэн бөгөөд 
үр нөлөөг нь өөрийн сүнсэнд мэдэрсэн учраас энэ 
нь үнэн гэдгийг мэднэ. Гэхдээ хамгийн чухал нь, 
би өөрөө Ариун Сүнсний хүчээр ирсэн хувийн 
илчлэлтээр энэ нь үнэн болохыг сурсан учраас энэ 
нь үнэн гэдгийг мэднэ. Би та бүгдийг үүнтэй адил 
зүйлсийг хийж үзээрэй гэж уриалж байна. Есүс 
Христийн нэрээр, амен. 
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Би	Назарын	Есүс	бол	амилсан	Гэтэлгэгч	гэдгийг	
мөн	Түүний	амилалтын	үнэн	бодит	байдлын	
бүх	зүйлийг	гэрчилж	байна.

Есүс Христийг зовж 
тарчлан, загалмай дээр 
нас барж, цогцсыг нь 
булшинд тавих үед 
Түүний шавь нар гүн 
гашуудалд автагдаж, 
цөхрөн бууж өгсөн 
билээ. Тэд Аврагчийг 
Өөрийн үхэл болоод 
амилалтын талаар 
ахин дахин ярьсныг 
нь ойлгоогүй байжээ. 
Цовдлолтын харанхуй 

шөнийн дараа удалгүй амилалтын баярт өглөө 
ирсэн юм. Гэхдээ Тэрээр амилсан гэх тэнгэр 
элчүүдийн тунхаглалыг эхлээд шавь нар нь 
ойлгож чадаагүй бөгөөд Түүнийг нүдээрээ үзэж, 
гэрчилсний дараа л уг баяр баясгалан ирсэн билээ. 
Амилалт нь үнэхээр урьд хожид хэзээ ч тохиож 
байгаагүй гайхамшиг байсан юм. 

Магдалын Мариа болон цөөхөн итгэлтэй эмэгтэй 
л Их Эзэний цогцсыг яаруу тэвдүү тавьсан 
булш руу Хүндэтгэлийн өдөр эхлэхээс өмнө 
ням гаргийн өглөө эрт тослолтыг гүйцээхээр 
Аврагчийн булш руу хүрч ирэхдээ анхилуун 
үнэртэн болон үнэрт тос авчирсан ажээ. Тэрхүү 
онцгой өглөө тэд булшнаас хадыг өнхрүүлэн 
зайлуулсныг харсан үед хоёр тэнгэр элч:

“Та нар юунд үхэгсдийн дунд амьд Нэгэнийг 
хайна вэ? 

Тэр энд байхгүй, харин Тэр амилсан. Галилд 
байхдаа Тэр та нарт юу айлдаж байсныг санацгаа.

Хүний Хүү нүгэлт хүмүүсийн гарт тушаагдаж, 

цовдлогдоод гурав дахь өдөр нь амилах ёстой 
гэсэн шүү дээ?”1

“Ирэгтүн. Түүний хэвтэж байсан газрыг үзэгтүн.

Хурдан очиж, шавь нарт нь ‘Тэр үхэгсдээс 
амилжээ’ гэж хэл”2 хэмээн өгүүлжээ.

Тэнгэр элч тушаасны дагуу Магдалын Мариа 
булш руу хараад цорын ганц анзаарсан зүйл нь Их 
Эзэний цогцос алга болсон явдал байлаа. Тэрээр 
төлөөлөгчдөд хэлэхээр яаравчилж, Петр, Иохан 
хоёрыг олоод “Тэд Эзэнийг булшнаас авчихжээ. 
Түүнийг тэд хаана тавьсныг бид мэдэхгүй”3 гэж 
хэлэв. Петр, Иохан хоёр булш руу гүйж очоод 
“маалинган даавуу болон толгойг нь ороосон 
даавууг л харав. Даавуунууд байсан байрандаа 
эвхээтэй байжээ.”4 Түрүүлж ирсэн Иохан 
амилалтын талаарх агуу захиасыг ойлгожээ. 
Тэрээр би “хараад итгэв” хэмээн бичсэн бол харин 
бусад нь “[Есүс] үхэгсдээс амилах ёстой гэсэн 
судрыг ойлгоогүй байлаа.”5

Петр, Иохан хоёрыг явсны дараа Мариа 
гунихарсан хэвээрээ үлджээ. Тэр үед тэнгэр 
элчүүд буцан ирж, түүнээс “Эмэгтэй, чи юунд 
уйлна вэ? гэсэнд тэр ‘Тэд Эзэнийг маань авчихсан 
байна. Тэд Түүнийг хаана тавьсныг би мэдэхгүй’”6 
гэв. Яг тэр мөчид амилсан Аврагч түүний хажууд 
зогсоод “Эмэгтэй чи юунд уйлна вэ? Чи хэнийг 
хайна вэ? гэж асуув. Түүнийг цэцэрлэгч байна гэж 
бодоод Мариа Түүнд ‘Эзэнтэн, хэрэв та Түүнийг 
авсан бол хаана тавьснаа надад хэлнэ үү? Би 
Түүнийг авах гэсэн юм”7 гэв.

Ахлагч Жэймс И.Талмэж: “Хэдийгээр тэр 
мэдээгүй ч хайртай Эзэн Есүс нь түүнтэй ярьсан 
юм. Түүний хэлсэн ганцхан үг эмэгтэйн зовлон 
гунихралыг гайхамшигтай баяр баясгалан 
болгосон билээ. ‘Есүс, Мариа гэлээ.’ Сонссон 
эелдэг зөөлөн дуу хоолой нь түүнийг гүнзгий 

Есүс Христийн амилалт
арВаНХоёр ТөлөөлөГЧИЙН ЧуулГыН

аХлаГЧ Д.ТоДД крИСТоффЭрСоН 
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гунигаас татан авсан юм. Тэр эргэнгүүтээ Их 
Эзэнийг харлаа. Тэр агуу баяр баяслынхаа хариу 
болгон Түүнийг тэврэхээр гараа сунгаж, зөвхөн 
хайр, хүндэтгэлийн үг болох ‘Рабуни’ буюу миний 
хайрт Багш гэсэн утгатай үгийг хэлжээ”8 гэж 
бичсэн байдаг.

Ингээд адислагдсан энэ эмэгтэй амилсан 
Христийг харж, Түүнтэй ярилцсан анхны 
мөнх бус хүн болсон юм. Христ тэр өдрөө 
Иерусалимын ойролцоо Петрт;9 Еммау хэмээх 
тосгоны ойролцоо хоёр шавьдаа үзэгдэж;10 орой 
нь бусад 10 төлөөлөгчдөө болон бусад хүмүүст 
замд нь гэнэт гарч ирэн, “Миний гар, Миний 
хөлийг хараач. Энэ чинь Би Өөрөө байна. Надад 
гараа хүргээд үз. Учир нь сүнсэнд та нарын харж 
байгаа Над шиг яс, мах байдаггүй юм гэв”11. Цааш 
нь Тэрээр тэдэнд итгүүлэхийн тулд “тэд баярлан, 
гайхсандаа итгэж ядан байхад нь”12 хайрсан загас, 
зөгийн бал авч, тэдний өмнө иджээ.13 Дараа нь 
Тэр тэдэнд та нар “Иерусалим, бүх Иудей, Самари 
тэр байтугай энэ дэлхийн хязгаар хүртэл Намайг 
гэрчлэх болно”14 хэмээн зааварчилжээ. 

Иерусалим дахь эдгээр гэрчээс гадна бидэнд 
дэлхийн баруун хагас дахь оршин суугчдад 
амилсан Их Эзэний хийсэн юутай ч зүйрлүүлшгүй 
тохинуулал байдаг. Тэрээр Өгөөмөр нутагт 
тэнгэрээс бууж ирээд цугласан 2500 орчим 
хүнээс бүгд нэг нэгээрээ урагш гарч ирэн, 
түүний хавирган талын сорви болон гар, хөлөн 
дэх хадаасны ормуудыг тэмтэрч үзэхийг хүссэн 
билээ.15

“Мөн тэд бүгд очоод мөн өөрсдөө үзэж, тэд нэгэн 
дуугаар хашгирч хэлсэн нь:

Хосанна! Бүхний Дээд Бурханы нэр алдаршиг! 
Мөн тэд Есүсийн хөлд доош унаж, мөн түүнийг 
шүтэн бишрэв.”16

Түүний оршин буй нь юунаас ч хамааралгүй 
бөгөөд үүрд мөнхийнх гэдгийг Христийн амилалт 
харуулдаг. “Учир нь Эцэгт Өөрт нь амь байдгийн 
адил мөн Хүүд Өөрт нь амь байлгахыг Тэр Хүүдээ 
соёрхжээ.”17 Есүс:

“Тиймээс Эцэг намайг хайрладаг. Учир нь Би 
Өөрийн амийг буцааж авахын тулд амиа өгнө.

Хэн ч Миний амийг Надаас авахгүй. Харин Би 
Өөрийн санаагаар түүнийг өгнө. Амиа өгөх эрх 
мэдэл Надад бий. Буцааж авах эрх мэдэл ч Надад 
бий”18 хэмээн хэлсэн байна.

Аврагч хоол хүнс, ус унд, хүчилтөрөгч эсвэл ямар 
нэгэн өөр бодис, хүч эсвэл хүнээс хамааралгүй 
юм. Иехова буюу Мессиагийн хувьд Тэр байдаг 
бөгөөд амьд Бурхан юм.19 Тэр байгаа мөн үүрд 
байх болно.

Есүс Христ Цагаатгал болон амилалтаараа 
уналтын бүх талыг ялсан юм. Бие махбодын үхэл 
нь түр зуурынх бөгөөд бүр сүнсний үхэлд хүртэл 
төгсгөл ирж, бид бүгд наанадаж л шүүгдэхээр түр 
хугацаагаар ч болов Бурханы дэргэд буцаж очих 
болно. Бидэнд бусад бүх зүйлийг ялах хүчийг 
болон үүрдийн амьдралыг өгдөг Түүний хүчинд 
бид бүрэн итгэж, найдаж болно.

“Учир нь үхэл нь нэг хүнээр ирсэн тул үхэгсдийн 
амилалт нь мөн нэг хүнээр иржээ.

Адам дотор бүгд үхдэгчлэн Христ дотор бүгд 
амьдруулагдах болно.”20

Ахлагч Нийл А. Максвэлл: “Христ үхлийг 
ялсан нь хүн төрөлхтний зовлонд цэг тавьсан 
юм. Одоо зөвхөн хувь хүний зовлон л байгаа 
бөгөөд биднийг сүнсний үхлээс авардаг Түүний 
сургаалыг дагаснаар л бид энэ зовлонгоосоо салж 
чадна”21 гэж хэлсэн байдаг.

Христ шударга ёсны шаардлагыг хангаснаараа 
шударга ёсны газарт хөл тавьсан юм; эсвэл Тэр 
бол хайр учраас шударга юм хэмээн бид хэлж 
болох юм.22 Үүнчлэн, Бурхан төгс шударга 
байдгаас гадна Тэр бол төгс нигүүлсэнгүй Бурхан 
юм.23 Иймээс Аврагч бүх зүйлийг зөв хийдэг. 
Мөнх бус амьдрал дахь шударга бус байдал, тэр 
байтугай үхэлд хүртэл төгсгөл ирнэ. Учир нь Тэр 
амьдралыг сэргээдэг бөгөөд Түүний төгс шударга 
ёс, төгс нигүүлслийн улмаас гэмтэл бэртэл, 
хөгжлийн бэрхшээл, хууран мэхлэлт, хүчирхийлэл 
зэрэг нь бүгд эцэстээ нөхөн төлөгдөх болно. 

Мөн үүнтэй адил бид бүгд өөрсдийн амьдрал, 
сонголтууд, үйлдэл, бүр бодлуудынхаа төлөө 
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Христийн амилалт үнэн бодитой учраас дэлхийн 
гэтэлгэлийн төлөө Өөрийн Төрсөн Ганц Хүүг 
өгсөн Бурхан Эцэгийн хүч, мэдлэг, хайр энэрлийн 
талаарх аливаа эргэлзээ үндэсгүй юм. Амьдралын 
утга учир, зорилгын талаарх эргэлзээ нь ч утга 
учиргүй юм. Есүс Христ бол бүх хүн төрөлхтөнд 
аврал ирж болох цорын ганц нэр бөгөөд зам 
мөн. Нүглээ наманчлагч нүгэлтнийг өршөөж, 
цэвэршүүлдэг Христийн ач ивээл үнэн бодитой 
билээ. Үнэн итгэл нь ямар нэгэн төсөөлөл эсвэл 
санаанаасаа зохиосон ямар нэг зүйлээс илүү 
чухал. Туйлын үнэн гэж байдаг. Түүний заасан 
бодит, хэзээ ч өөрчлөгдөшгүй ёс суртахууны 
жишиг гэж бас байдаг. 

Христийн Амилалт үнэн бодитой учраас Түүний 
хууль болон зарлигийг зөрчсөн л бол заавал 
наманчлах ёстой бөгөөд наманчлал нь боломжтой 
юм. Аврагчийн гайхамшгууд үнэн бодитой 
бөгөөд шавь нартаа та нар Миний адил зүйлийг 
хийх болно мөн бүр илүү агууг хийх болно гэсэн 
Түүний амлалт бодитой билээ.32 Түүний санваар 
нь үнэн бодитой хүч бөгөөд “сайн мэдээг удирдаж 
мөн хаант улсын нууцуудын түлхүүрийг, бүр 
Бурханы мэдлэгийн түлхүүрийг атгадаг болой. 
Тиймийн тул, үүний ёслолуудад бурханлиг 
чанарын хүч илэрхийлэгддэг.”33 Христийн 
амилалт бодит учраас үхэл бидний төгсгөл биш 
бөгөөд ялзрал нь бидний бие махбодыг устгаж 
болох ч бид махан биеэрээ Бурханыг харах 
болно.34

Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон Роберт Блачфорд 
хэмээх хүний тухай ярьсан юм. Тэрээр 100 
жилийн өмнө “Бурхан болон миний хөрш 
номондоо хүлээн зөвшөөрөгдсөн Христийн 
шашин, Бурхан, Христ, залбирал зэргийг болон 
мөнх бус байдлыг шүүмжлэн бичжээ. Тэрээр ‘Би 
ямар ч агуу Христийн шашинтан миний баталсан 
бүхнийг, миний маргаан болон байр суурийг 
ганхуулж чадахгүй гэдгийг баталж байна’ гэж маш 
итгэлтэй хэлжээ. Тэр өөрийгөө итгэлгүй байдлын 
хэрмээр хүрээлсэн байлаа. Гэтэл цочирдмоор 
зүйл болох нь тэр. Түүний босгосон хана гэнэт 
нуран унажээ. … Тэрээр аажмаар өөрийн гутаан 
доромжилж, үгүйсгэж байсан итгэл рүүгээ буцаж 
эхэлсэн юм. Юу түүнд энэ өөрчлөлтийг авчрав 
аа? Эхнэр нь нас барсан ажээ. Тэрээр шаналан 
гашуудаж, эхнэрийнхээ мөнх бус цогцос хэвтэж 

Түүний өмнө хариуцлага хүлээдэг. Биднийг 
уналтаас гэтэлгэсэн учраас бидний амьдрал хэрэг 
дээрээ Түүнийх юм. Тэрээр:

“Болгоогтун би өөрийн сайн мэдээг та нарт өгсөн, 
мөн энэ бол та нарт миний өгсөн тэр сайн мэдээ—
Эцэг минь намайг илгээсний учир би Эцэгийнхээ 
тааллыг гүйцэлдүүлэхээр дэлхийд ирсэн билээ. 

Мөн би загалмай дээр өргөгдөж болохын тулд, 
би загалмай дээр өргөгдсөний дараа, би бүх 
хүмүүнийг өөртөө татаж болохын тулд, би 
хүмүүнээр өргөгдсөний адилаар хүмүүн миний 
өмнө зогсож, өөрсдийн үйлүүдээр тэд сайн эсвэл 
хилэнцэт байх эсэхээрээ шүүгдэхээр Эцэгээр 
өргөгдөхийн тулд Эцэг минь намайг илгээсэн 
бөлгөө”24 хэмээн тунхагласан билээ.

Назарын Есүсийн бүхий л үнэн төрх байдал, 
философийн том маргаан болон амьдралын 
асуултуудад хариулсан амилалтын ач холбогдлын 
талаар түр тунгаан бодоод үзээрэй. Хэрэв Есүс 
үнэхээр амилсан л юм бол Тэрээр бурханлаг 
биетэй гэдгийг энэ нь зайлшгүй нотолно. Ямар ч 
мөнх бус бие үхсэний дараа өөрийгөө амилуулах 
хүчгүй. Есүс амилсан учраас Тэрээр ердийн 
нэг мужаан, багш, рабби эсвэл бошиглогч биш 
болж таарлаа. Тэр амилсан учраас л Бурхан, бүр 
Эцэгийн Төрсөн Ганц Хүү байх учиртай. 

Тиймээс Түүний заасан зүйлс үнэн; Бурхан худлаа 
ярьдаггүй.25

Тиймээс Тэр Өөрөө хэлсэнчлэн Тэр бол дэлхийн 
Бүтээгч.26 

Тиймээс Түүний заасанчлан диваажин болон там 
нь үнэн бодитой юм.27 

Тиймээс сүнснүүдийн ертөнц гэж байдаг. Тэр нас 
барсныхаа дараа тэнд зочилсон.28 

Тиймээс тэнгэр элч нарын хэлснээр Тэр дахин 
ирж29, “дэлхий дээр өөрийн биеэр хаанчлах 
болно”30. 

Тиймээс бүх хүний хувьд амилуулалт болоод 
эцсийн шүүлт байх болно.31 
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буй өрөө рүү очоод нэгэн цагт хамгаас их 
хайрладаг байсан эхнэрийнхээ царай руу харжээ. 
Тэр гарч ирээд найздаа: ‘Тэр мөн байна, бас тэр 
биш байна. Бүх зүйл нь өөрчлөгджээ. Түүнд урьд 
нь байсан ямар нэгэн зүйл одоо байхгүй байна. 
Тэр урьдынх шигээ биш болжээ. Энэ нь сүнс биш 
бол өөр юу байх билээ?’”35 гэж хэлсэн байна.

Их Эзэн нас бараад амилсан уу? Тийм ээ. “Есүс 
Христ нас барж, оршуулагдаад гурав дахь өдрөө 
амилж, тэнгэр рүү одсон хэмээх төлөөлөгч, 
бошиглогчдын гэрчлэл нь манай шашны үндсэн 
зарчим юм; манай шашинд хамаатай өөр бусад 
бүх зүйл үүний зөвхөн хавсралт төдий юм.”36

Есүсийн бошиглогдсон төрөлт ойртох тусам 
эртний нифайчууд болон леменчүүдийн дунд 
итгэсэн нь цөөхөн, харин эргэлзсэн нь олон 
байлаа. Цаг нь болоход Түүний төрөлтийн 
тэмдгүүд ирж; нэг өдөр, нэг шөнө нь өдөр, 
шөнөгүй нэгэн өдөр лугаа адил байх болно.37 Бүр 
өнөөдөр хүртэл зарим нь Христийн амилалтын 
бодит байдалд итгэдэг байхад зарим нь эргэлзэж, 
үл итгэдэг. Гэвч зарим нь үүнийг үнэн гэдгийг 
мэддэг. Цаг нь болоход бүх хүн харж мөн мэдэх 
болно; “түүний өмнө өвдөг бүхэн сөхөрч, мөн хэл 
бүхэн хүлээн зөвшөөрөх болно.”38

Би Шинэ Гэрээнд гардаг Аврагчийн амилсныг 
гэрчлэх гэрчүүд болох Петр, бусад төлөөлөгч, 
цэвэр ариун Магдалын Мариад болон бусад 
гэрчид итгэдэг. Би Мормоны Номонд гардаг 
Өгөөмөр нутаг дахь төлөөлөгч Нифайд болон 
цугласан олны гэрчлэлд итгэдэг. Мөн би Иосеф 
Смит, Сидней Ригдон хоёрын Түүний талаар өгсөн 
олон гэрчлэлийн дараа “Тэр амьд бөлгөө! Учир 
нь бид түүнийг харсан”39 хэмээх энэхүү эцсийн 
эрин үеийн агуу гэрчлэлд итгэдэг. Бүхнийг харагч 
Түүний мэлмий дор би Назарын Есүс бол амилсан 
Гэтэлгэгч гэдгийг мөн Түүний амилалтын үнэн 
бодит байдлын бүх зүйлийг гэрчилж байна. Та 
нар мөн үүнтэй адил итгэл, тайтгарлыг олж авах 
болтугай хэмээн би залбирч байна. Есүс Христийн 
нэрээр, амен. 
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Чуулганы	энэ	хоёр	өдрийн	туршид	мэдэрсэн	
Сүнс	өдөр	тутмын	ажил	үүргээ	гүйцэтгэхэд	
маань	бидэнтэй	хамт	байх	болтугай.

Ах, эгч нар аа, 
ямар гайхамшигтай 
чуулган болов оо. 
Бид, бидэнд хандан 
үг хэлсэн эрэгтэй, 
эмэгтэйчүүдийн үгсийг 
сонссоноор сүнслэгээр 
тэжээгдлээ. Хөгжим 
гайхамшигтай сайхан 
байлаа. Чуулган дээр 
хэлсэн үгс Ариун 
Сүнсний удирдамжин 
дор бэлтгэгдэж, 
хэлэгдсэн бөгөөд 

залбирлууд биднийг тэнгэрт илүү ойртууллаа. 
Бид чуулганд хамтдаа оролцсоноор бүх талаар 
өргөгдлөө. 

Чуулганд хэлсэн үгс дараагийн хэдэн өдрүүдэд 
LDS.org вэбсайт дээр тавигдаж, Ensign мөн 
Лиахона сэтгүүл дээр хэвлэгдэж гарсны дараа бид 
унших цаг гаргана гэдэгт би найдаж байна. Учир 
нь эдгээрийг анхааран уншиж, судлах нь тун үнэ 
цэнэтэй билээ. 

Би та бүхнийг энэхүү чуулганаар дуудлагаасаа 
чөлөөлөгдсөн ах, эгч нарт надтай хамт чин 
сэтгэлээсээ талархал илэрхийлсэн гэдгийг мэдэж 
байна. Тэд сайн үйлчилсэн бөгөөд Их Эзэний 
ажилд онцгой чухал нөлөө үзүүлсэн билээ. Тэд 
бүхнээ зориулан үйлчилсэн юм. 

Бид мөн шинэ үүрэг хариуцлагад дуудагдсан ах 
нарыг гар өргөж, дэмжин баталсан. Бид тэднийг 
тавтай морилно уу хэмээн урьж, тэдэнтэй хамт 
Эзэний ажилд үйлчлэхийг тэсэн ядан хүлээж 
байгааг маань мэдээсэй гэж хүсч байна.

Бид сонссон захиасуудаа тунгаан бодож, өнгөрсөн 
үед хийснээсээ арай илүү сайн хийх шийдвэр 

төгс байх болтугай. Бид бидний итгэл, жишгийг 
дагадаггүй хүмүүст эелдэг, хайраар хандах 
болтугай. Аврагч энэ дэлхий дээр хайр, сайн 
сайхан байдлын захиасыг бүх эрэгтэй, эмэгтэй 
хүнд авчирсан юм. Бид Түүний жишээг үргэлж 
дагаж байх болтугай. 

Бид өнөөгийн дэлхийд маш олон саад 
бэрхшээлтэй тулгардаг ч Тэнгэрлэг Эцэг бидэнд 
анхаарал тавих болно гэдгийг би та бүхэнд баталж 
байна. Бид Түүнд итгэл, найдвараа тавивал Тэрээр 
биднийг удирдаж, адислах бөгөөд ямар ч саад 
бэрхшээлийг даван гарахад туслах болно. 

Тэнгэрийн адислалууд бид бүгдтэй хамт байх 
болтугай. Бидний гэр орон хайр, эелдэг даруу 
байдлаар болон Их Эзэний Сүнсээр дүүрэх 
болтугай. Бид сайн мэдээний гэрчлэлүүдээ байнга 
арчлан тордох болтугай. Тэгснээр тэдгээр нь 
дайсны тамлалын эсрэг биднийг хамгаалах болно. 
Чуулганы энэ хоёр өдрийн туршид мэдэрсэн 
Сүнс өдөр тутмын ажил үүргээ гүйцэт гэхэд маань 
бидэнтэй хамт байж, бид ч мөн Их Эзэний ажлыг 
байнга хийж байх болтугай. 

Энэ ажил бол үнэн, бидний Аврагч амьд мөн 
Тэрээр энэ дэлхий дээрх Өөрийн сүмийг удирдан 
чиглүүлдэг гэдгийг би гэрчилж байна. Бидний 
Мөнхийн Эцэг Бурхан амьд бөгөөд биднийг 
хайрладаг гэсэн гэрчлэлээ би та нарт үлдээж 
байна. Тэр үнэхээр бидний Эцэг бөгөөд бодгальд 
бодитой оршдог. Түүнийг бидэнтэй хэр их ойрхон 
байдгийг, бидэнд туслахын тулд хэр их зүйлийг 
хийхэд бэлэн байдгийг мөн биднийг хэр их 
хайрладгийг бид ухаарах болтугай. 

Ах, эгч нар минь, Бурхан та нарыг адислаг. 
Түүний амласан амар амгалан одоо болон үүрд та 
нартай хамт байг. 

Зургаан сарын дараа дахин уулзтал та бүхэнд 
сайн сайхныг хүсье. Есүс Христ, бидний Их Эзэн, 
Аврагчийн нэрээр, амен. 

Бид дахин уулзтал 
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