
12014. 10-ð ñàð

2014 оны 10 дугаар сарын 

Ерөнхий чуулган дээр 

хэлсэн үгс



2

ÁßÌÁÀ ÃÀÐÃÈÉÍ ªÃËªªÍÈÉ 
ÕÓÐÀËÄÀÀÍ

3	 Чуулгандаа	тавтай	морилно	уу	
	 Ерөнхийлөгч	Томас	С.Монсон
5	 Бидний	найдварын	учир	шалтгаан
 Ерөнхийлөгч	Боид	К.Пакэр
8	 Та	хаашаа	харсан	байна	вэ?
 Ахлагч	Линн	Ж.Роббинс
12	 Ариун	ёслол	бол	бодгалийг	

шинэчлэгч
	 Шэрил	A.Эсплин
15	 Нэгдмэл	байж,	аврах	нь
 Ахлагч	Чи	Хонг	(Сэм)	Вонг
17	 Үүрд	чөлөөт	байж,	өөрсдийнхөө	

төлөө	үйлд
 Ахлагч	Д.Тодд	Кристоффэрсон
21	 Гэрэл	ба	үнэний	талаарх	

гэрчлэлийг	хүлээн	авах	нь
	 Ерөнхийлөгч	Дийтр	Ф.Угдорф

ÁßÌÁÀ ÃÀÐÃÈÉÍ ¯ÄÝÝÑ ÕÎÉØÈÕ 
ÕÓÐÀËÄÀÀÍ

26	 Сүмийн	албан	тушаалтнуудыг	
дэмжүүлэн	батлах	нь

	 Ерөнхийлөгч	Хэнри	Б.Айринг
27	 Бусдыг	хайрлаж,	өөр	үзэл	бодол	

бүхий	хүмүүстэй	зэрэгцэн	амьдрах	
нь

 Ахлагч	Даллин	Х.Өүкс
31	 Иосеф	Смит
	 Ахлагч	Нийл	Л.Андэрсэн
36	 Эцэг	эхчүүд:	Хүүхдүүдийнхээ	

хамгийн	чухал	багш	нар
	 Тэд	Р.Каллистэр
39	 Бурханы	сэнтий	рүү	дөхөж	

очихдоо	өөртөө	итгэлтэй	байх	нь
	 Ахлагч	Жорг	Клэбингат
42	 “Тийм	ээ,	Их	Эзэн	минь,	би	Таныг	

дагах	болно”
 Ахлагч	Эдуардо	Гаваррэт

ХАГАС ÆÈË ÒÓÒÌÛÍ 184 ÄЭÕ ÅÐªÍÕÈÉ ×ÓÓËÃÀÍÛ ÒÎÉÌ 

46	 Бид	бүгд	гуйлгачид	бус	уу?
	 Ахлагч	Жэффри	Р.Холланд
50	 Үүрдийн	амар	амгаланг	олж,	

мөнхийн	гэр	бүлтэй	болох	нь
 Ахлагч	Л.Том	Пэрри

ÑÀÍÂÀÀÐÛÍ ÕÓÐÀËÄÀÀÍ

54	 Ухаалаг	сонголт	хий
	 Ахлагч	Квинтин	Л.Күк
59	 Би	өөрөө	эдгээр	зүйлийг	олж	мэднэ
	 Ахлагч	Крэг	К.Кристэнсэн
63	 Мацгийн	хууль:	ядуус	хийгээд	

гачигдагсдыг	халамжлах	хувь	
хүний	үүрэг	хариуцлага	

 Бишоп	Дийн	М.Дэйвийс
67	 “Би	биш	биз	дээ,	Эзэн	минь?”
	 Ерөнхийлөгч	Дийтр	Ф.Угдорф
71	 Доод	санваар
	 Ерөнхийлөгч	Хэнри	Б.Айринг
75	 Гэрийнхээ	зүг	аюулгүй	удирдагдах	

нь
 Ерөнхийлөгч	Томас	С.Монсон

ÍßÌ ÃÀÐÃÈÉÍ ªÃËªªÍÈÉ 
ÕÓÐÀËÄÀÀÍ

79	 Илчлэлт	үргэлжлэн	ирсээр	байгаа
	 Ерөнхийлөгч	Хэнри	Б.Айринг
83	 Бошиглогчдыг	дэмжин	батлах	нь
 Ахлагч	Рассэлл	М.Нэлсон
87	 Бошиглогчдын	үгсийг	дагаж	

амьдарцгаая
 Кэрол	Ф.Макконки
90 Бидний	Тэнгэрлэг	Эцэг,	Түүний	

Хүү	Есүс	Христ	хоёрыг	мэдэх	нь	
мөнхийн	амь	мөн

	 Ахлагч	Робэрт	Д.Хэйлс
93	 Ариун	ёслол	ба	Цагаатгал	
	 Ахлагч	Жэймс	Ж.Хамула

97	 Хөлийнхөө	доорх	замыг	хар	
	 Ерөнхийлөгч	Томас	С.Монсон

ÍßÌ ÃÀÐÃÈÉÍ ¯ÄÝÝÑ ÕÎÉØÈÕ 
ÕÓÐÀËÄÀÀÍ

101	Завиндаа	үлдэж,	чанга	зууран	
барь!

 Ахлагч	М.Рассэлл	Баллард
105	Итгэлээ	ашиглахыг	эн	тэргүүнд	

тавь
 Ахлагч	Ричард	Г.Скотт
110	 Их	Эзэнд	бидэнд	зориулсан	

төлөвлөгөө	бий!
	 Ахлагч	Карлос	А.Годой
114	 Ном
	 Ахлагч	Аллан	Ф.Пакэр
118	 Бидний	хувийн	тохинуулал	
	 Ахлагч	Хюго	Э.Мартинэз
121	Ариун	нандин	зүйлүүдэд	бүү	хөнгөн	

хуумгай	ханд
	 Ахлагч	Ларри	С.Качэр
124	Ирээд,	хар
 Ахлагч	Дэвид	А.Бэднар
128	Биднийг	дахин	уулзах	хүртэл
	 Ерөнхийлөгч	Томас	С.Монсон

ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН НЭГДСЭН 
ÕÓÐÀËÄÀÀÍ

129	Хэзээ	ч	мэдэгдээгүй	тийм	маягаар	
бэлтгэсэн	байв

	 Линда	К.Бөртон	
133	Бурханы	гэрээт	охид	
	 Жийн	А.	Стивэнс
136	Өөрийн	гэрлээс	хуваалцах	нь
 Нийлл	Ф.Марриотт	
140	Сайн	мэдээний	дагуу	аз	жаргалтай	

амьдрах	нь	
	 Ерөнхийлөгч	Дийтр	Ф.Угдорф

Айринг, Хэнри Б., 26, 71, 79
Андэрсэн, Нийл Л., 31
Вонг, Хонг (Сэм) Чи., 15
Баллард, Рассэл М., 101
Бөртон, Линда К., 129
Бэднар, Давид A., 124
Гаваррэт, Эдуардо., 42
Годой, Карлос А., 110
Дэйвийс, Дийн М., 63
Каллистэр, Тэд Р., 36
Качэр, Ларри С., 121

Клэбингат, Жорг., 39
Кристофэрсон, Toдд Д., 17
Кристэнсэн, Крэг К., 59
Күк, Квинтин Л., 54
Макконки, Кэрол Ф., 87
Марриотт, Нийлл Ф., 136
Мартинэз, Хюго Э., 118
Moнсон, Tомас С., 3, 75, 97, 128
Нэлсон, Рассэл М., 83
Өүкс, Даллин Х., 27
Пакэр, Аллан Ф., 114

Пакэр, Боид K., 5
Пэрри, Том Л., 50
Роббинс, Линн Ж., 8
Скотт, Ричард Г., 105
Стивэнс, Жийн А., 133
Угдорф, Дийтр Ф., 21, 67, 140
Хамула, Жэймс Ж., 93
Холланд, Жэффри Р., 46
Хэйлс, Робэрт Д., 90
Эсплин, Шэрил А., 12

¯Ã ÕÝËÑÝÍ Õ¯Ì¯¯Ñ



32014. 10-ð ñàð

Биднийг	сонсох	үед	тэдний	үгс	зүрх	сэтгэлд	
хүрч,	итгэл	маань	өсөх	болтугай.

Ах, эгч нар аа, би 
та бүхнийг дэлхий 
даяар болж буй энэхүү 
агуу чуулганд тавтай 
морилно уу хэмээн 
урьж байгаадаа 
таатай байна. Бид 
Сүмийн ерөнхий эрх 
мэдэлтнүүд болон 
Сүмийн ерөнхий албан 
тушаалтнууд хэмээн 
дэмжин баталсан ах, 
эгч нараасаа сурч, 
тэднийг сонсохоор 

дэлхий даяар нэгдэн цуглараад байна. Тэд 
хуваалцах захиасдаа тэнгэрийн тусламжийг 
эрэлхийлж, хэлэх үгийнхээ талаар сүнслэг 
удирдамж хүлээн авсан юм.

Энэхүү чуулганаар Ерөнхий чуулганыг 
радиогоор анх нэвтрүүлсний 90 жилийн ой 
тохиож байна. 1924 оны 10-р сарын чуулганы 
үеэр хуралдаануудыг сүмийн эзэмшлийн KСЛ 
долгионоор анх цацаж байсан билээ. Мөн энэ 
чуулганаар чуулганы телевизийн нэвтрүүлгийн 
65 жилийн ой тохиож байна. 1949 оны 10-р сард 
болсон чуулганыг Солт Лэйк хотын бүс нутагт 
телевизийн КСЛ сувгаар анх нэвтрүүлж байжээ. 

Бид Сүмийн сая сая гишүүнд Ерөнхий чуулганыг 
сонсож, үзэх боломж олгож байгаа орчин үеийн 
хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр адислагдсандаа 
талархалтай байна. Энэ амралтын өдрүүдийн 
хуралдааныг телевиз, радио, хиймэл дагуулын 
системээр болон зөөврийн хэрэгслүүдийг 
оролцуулан интернэтээр нэвтрүүлж байна.
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Биднийг хамгийн сүүлд уулзсанаас хойш 
сүүлийн зургаан сард нэг ариун сүм онцгойлон 
адислагдаж, өөр нэг ариун сүм дахин онцгойлон 
адислагдаад байна. 5-р сард ерөнхийлөгч Дийтр 
Ф.Угдорф Форд Лаудэрдали Флорида ариун 
сүмийг онцгойлон адисалсан билээ. Онцгойлон 
адислахаас өмнө өсвөр үеийнхний соёл 
урлагийн гайхамшигтай сайхан тоглолт болсон 
юм. Дараагийн өдөр нь буюу 5-р сарын 4-ний 
ням гарагт ариун сүмийг гурван хуралдаанаар 
онцгойлон адисаллаа.

Анх 1972 онд ерөнхийлөгч Жозеф Фийлдинг 
Смитийн онцгойлон адисалж байсан Огдэн 
Ютагийн ариун сүмийг хоёрхон долоо хоногийн 
өмнө дахин онцгойлон адислах боломж надад 
олдсон юм. Онцгойлон адислахын өмнөх өдөр 
олон өсвөр үеийнхнийг оролцуулсан, өөр 
өөр оролцогчтой, хоёр тусдаа тоглолт бүхий 
гайхамшигт соёл урлагийн тоглолт болж, 
уг тоглолтод нийтдээ 16000 өсвөр үеийнхэн 
оролцлоо. Дараагийн өдөр нь онцгойлон адислах 
үйлчлэл болж, Сүмийн олон удирдагч, мөн 
туслах бүлгийн удирдагчид ба ариун сүмийн 
ерөнхийлөгч, түүний зөвлөх болон тэдний 
эхнэрүүд хамт оролцсон юм.

Бидний шинэ ариун сүмүүдийг барих ажил 
эрчимтэй урагшилсаар байна. Ирэх сард Финикс 
Аризона ариун сүм онцгойлон адислагдах 
бөгөөд 2015 онд доод тал нь таван ариун сүмийг 
онцгойлон адислахаар болон дахин онцгойлон 
адислахаар төлөвлөсөн. Мөн барилгын үйл явцаас 
хамаараад, үүнээс ч олныг онцгойлон адислах 
боломжтой гэж төлөвлөөд байгаа билээ.

4-р сард хэлсэнчлэн, өмнө нь зарлагдсан бүх 
ариун сүм баригдаж, онцгойлон адислагдсаны 
дараа бид дэлхий даяар нийтдээ үйл ажиллагаагаа 
явуулж буй 170 ариун сүмтэй болох болно. 

×уулгандаа òаâòай ìîрилнî уу
ÅÐªÍÕÈÉËªÃ× 
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Учир нь бид өмнө нь зарласан ариун сүмүүдийг 
барьж дуусгахад өөрсдийн хичээл зүтгэлийг 
төвлөрүүлээд байгаа бөгөөд одоогийн байдлаар 
ямар нэгэн шинэ ариун сүмийг зарлахгүй. Гэхдээ 
ирээдүйд бид хэрэгцээгээ тодорхойлж, байршлыг 
нь тогтоосны дараа шинэ ариун сүмүүдийг зарлах 
болно.

Сүм өсөж хөгжсөөр байна. Бид тооны хувьд өсөн, 
одоогийн байдлаар 15 саяд хүрч, хүчирхэгжээд 
байна. Манай номлогчдын хичээл зүтгэл ч саадгүй 
урагшилж байна. Дэлхий даяар үйлчилж, сайн 
мэдээг хуваалцаж буй 88000 номлогч бидэнд 
байна. Номлогчийн ажил бол санваарын үүрэг 
хариуцлага бөгөөд бид бүх зохистой бөгөөд 

үйлчилж чадах залуу эрэгтэйг номлолд үйлчлэхэд 
урамшуулан дэмжиж байна. Мөн бид үйлчилж 
буй залуу эмэгтэйчүүдэд тун их талархаж байна. 
Хэдийгээр тэд залуу эрэгтэйчүүдийн адил үйлчлэх 
үүрэг хариуцлагагүй ч чухал хувь нэмэр оруулж 
байгаа билээ.

Мөн би та бүхнийг өнөөдрийн болон маргаашийн 
чуулганы хуралдаануудад оролцох ах, эгч нарт 
анхаарлаа хандуулаасай хэмээн урьж байна. 
Ингэснээр үг хэлэхээр уригдсан хүн бүр агуу 
үүрэг хариуцлагыг мэдэрдэг. Биднийг сонсох 
үед тэдний үгс зүрх сэтгэлд хүрч, итгэл маань 
өсөх болтугай хэмээн би Есүс Христийн нэрээр 
даруухнаар залбирч байна, амен. 
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Гэтэлгэлд	найдвар	тавих	талаарх	гэрчлэл	нь	
тоолж	эсвэл	хэмжиж	болдог	зүйл	биш.	Есүс	
Христ	бол	итгэл	найдварын	эх	ундарга	мөн.	

Пакэр эгч бид хоёр 
хэдэн жилийн өмнө 
Оксфордын их 
сургуульд очсон 
юм. Бид ес дэх 
үеийн элэнц өвөг 
эцгийнхөө цэдгийг 
хайж байлаа. Оксфорд 
дахь Христийн 
коллежийн захирал 
доктор Поппэлвэл, 
коллежийн архивчаар 
цэдгүүдийг 

авчруулсан юм. Тийнхүү бид 1583 оны цэдгүүдээс 
миний өвөг дээдэс болох Жон Пакэрын нэрийг 
олж билээ.
 
Дараа жил нь бид Оксфорд руу Христийн 
коллежийн номын санд маш нямбайлан нэгтгэсэн 
судруудыг хандивлахаар буцаж очлоо. Эрдэмтэн 
Поппэлвэлд энэ нь тийм ч таатай биш санагдсан 
байх. Магадгүй тэр биднийг Христийн шашинтан 
биш хэмээн үнэхээр боддог байсан биз ээ. 
Тиймээс тэрээр судруудыг авахуулахаар тус 
коллежийн шашны ажилтныг дуудав. 

Би судруудаа шашны ажилтанд шилжүүлж 
өгөхөөсөө өмнө Сэдэвчилсэн удирдамжийн 18-р 
хуудсыг нээж, нэг сэдвийг: ихэд нямбай, шигүүхэн 
зайтай шивсэн “Есүс Христ” нэртэй сэдвийн 
эшлэлүүдийн жагсаалтыг түүнд үзүүллээ. Энэ бол 
Аврагч гэсэн сэдвээр дэлхийн түүхэнд урьд хожид 
эмхтгэл болон нийтлэгдэж байгаагүй бүх талыг 
хамарсан судрын эшлэлүүд---Хуучин ба Шинэ 
Гэрээ, Мормоны Ном, Сургаал ба Гэрээ, Агуу 
Үнэт Сувд-аас авсан гэрчлэл юм. 

Би түүнд “хэрэв та эдгээр эшлэлүүдийг эхнээс 
нь дуустал, дээрээс нь доош нь, ном болгоныг 
алгасалгүй, сэдэв бүрээр судалбал эдгээр нь Их 
Эзэн Есүс Христийн бурханлаг үүрэг зорилго-
--Түүний төрөлт, амьдрал, сургаал, Түүний 
цовдлолт, Амилалт ба Цагаатгалын тухай 
хоорондоо зохицолдсон, нягт уялдаа холбоотой 
гэрчлэл болохыг олж мэдэх болно” гэж хэллээ. 

Би сайхь шашны ажилтантай Аврагчийн зарим 
сургаалын тухай хуваалцсаны дараа бидний 
талаарх түүний бодол өөрчлөгдөж, тэрээр биднийг 
барилга байгууламжаараа оруулж, саяхан газар 
дороос ухан гаргасан Ромын эзэнт гүрний үед 
хамаарах хадны зургуудыг үзүүлсэн юм. 

Сэдэвчилсэн удирдамжийн жагсаалтад Есүс 
Христийн бас нэгэн гэрээ---Мормоны Номын 
“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) гэсэн энэхүү эшлэл багтсан байлаа. 

Аврагч “Би бол зам, үнэн, амь мөн. Хэн ч надаар 
дамжилгүйгээр Эцэгт хүрэхгүй” (Иохан 14:6) 
хэмээн Өөрийн үгээр тунхаглажээ.

Мөн Тэрбээр Мормоны Номонд тунхаглахдаа: 
“Болгоогтун, өөрийн хүмүүсийг гэтэлгэхээр 
дэлхийн үүслээс бэлтгэгдсэн нь би болой. 
Болгоогтун, бибээр Есүс Христ. Бибээр Эцэг мөн 
Хүү. Надаар бүх хүмүүн төрөлхтөн амьдралыг, 
бүр миний нэрэнд итгэх тэд мөнхийн түүнийг 
хүртэх болно; мөн тэд миний охид, мөн миний 
хөвгүүд болох болно” (Ифер 3:14) гэжээ.

Мөнх бус амьдралд төрсөн эсвээс төрөх бүх 
хүмүүний Гэтэлгэгч Есүс Христийн бурханлаг 

Бидний найдâарын учир шалòгаан 
ÀÐÂÀÍÕÎ¨Ð ÒªËªªËªÃ×ÈÉÍ ×ÓÓËÃÛÍ 

ЕРӨНХИЙЛӨГЧ БОИД К.ПАКЭР
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үүргийг тунхагласан өөр олон эшлэл жишиг 
бүтээлүүдийн эхнээс аваад дуустал байдаг.

Бид бүгд Есүс Христийн Цагаатгалаар Едений 
цэцэрлэгт Адам, Ева хоёр хориглогдсон жимснээс 
хүртсэнээс үүдэлтэй хүмүүний Уналтаас аврагдах 
бөгөөд Коринтын номонд “Адам дотор бүгд 
үхдэгчлэн Христ дотор бүгд амьдруулагдах 
болно” (1 Коринт 15:22) хэмээн нотолсон байдаг.

Мормоны Номонд “Учир нь цагаатгал хийгдэх 
нь зайлшгүй юм;... эс бөгөөс бүх хүн төрөлхтөн 
гарцаагүй мөхөх ёстой; тийм ээ, бүгд хатуурсан; 
тийм ээ, бүгд унасан мөн төөрөлдсөн, мөн... 
хэмжээлшгүй хийгээд мөнхийн золиослол... 
цагаатгалаар бус аваас мөхөх ёстой” (Aлма 34:9–
10) хэмээн заажээ.

Бид төгс амьдралаар амьдардаггүй бөгөөд 
бидний гаргасан алдаа дутагдал бүрд оногдсон 
шийтгэл байдаг. Гэвч бид энэ дэлхийд ирэхээсээ 
өмнө Түүний хуулиудад дуулгавартай байж, 
хуулийг зөрчсөн үедээ шийтгүүлнэ гэдгээ хүлээн 
зөвшөөрсөн юм. 

 “Бүгд нүгэл үйлдсэнээр Бурханы алдарт 
хүрдэггүй;

 “харин Христ Есүс доторх золилтоор дамжуулан 
Түүний нигүүлслээр үнэгүй зөвтгөгдсөн билээ” 
(Рoм 3:23–24).

Аврагч биднийг толбогүй цэвэр болох замаар 
хангаж, Цагаатгалыг гүйцэтгэсэн юм. Есүс Христ 
бол амилсан Христ. Бид Түүний Гетсемани 
цэцэрлэг болон загалмай дээр бид бүгдийн төлөө 
зовон тарчилсан болон бидний хүн нэг бүрийн 
төлөө хүлцэн тэвчсэн зовлон шаналлыг нь 
ойлгон, Түүнийг бишрэн шүтдэг билээ. Тэрээр 
энэ бүхнийг агуу даруу байдал болон Өөрийн 
тэнгэрлэг үүрэг, зорилгыг мөнхөд ойлгосноор 
гүйцэтгэсэн юм. 

Түүний нигүүлсэнгүй мутар бидэнд туслахад 
бэлэн байдгийг наманчилж, гэм нүглээ орхих 
хүмүүс олж мэдэх болно. Түүний Өөрийнх нь 
болон сонгосон үйлчлэгчдийнх нь үгийг сонсож, 
дагадаг хүмүүс гай зовлон, уй гашуугийн үед 
ч гэсэн амар амгаланг олох болно. Түүний 

золиослолын үр дүн нь биднийг нүглийн үр 
дагавруудаас чөлөөлснөөр аливаа гэм буруу 
арилж, бид итгэл найдварыг мэдрэх явдал мөн. 

Хэрэв Тэрээр Цагаатгалыг гүйцэтгээгүй бол 
гэтэлгэл гэж байхгүй байх байсан. Хэрэв бидний 
алдаа дутагдлыг хэзээ ч уучилж өршөөдөггүй, бид 
өөрсдийгөө хэзээ ч ариусгаж, урагш ахидаггүй 
байсан бол энэ дэлхий дээр амьдрахад хэцүү байх 
байсан. 

Есүс Христийн нигүүлсэл ба ач ивээл нь буруу 
зүйл хийдгээс улбаатай нүгэл, мөн зөв зүйлийг 
хийдэггүйгээс үүдэлтэй нүгэл үйлддэг хүмүүсээр 
хязгаарлагддаггүй, харин Түүнийг болон Түүний 
сургаалуудыг хүлээн зөвшөөрч дагах тэд бүгдэд 
үүрдийн амар амгалангийн амлалтыг өгдөг. 
Түүний нигүүлсэл хүчирхэг эдгээгч бөгөөд 
бусдын гэм нүглийн золиос болсон хүмүүсийг ч 
мөн эдгээдэг.

Би амьдралдаа их зовлон үзсэн ч түүнийгээ даван 
туулсан нэгэн эгчээс саяхан нэг захиа хүлээн 
авсан билээ. Тэрээр тодорхой дүрслэн хэлээгүй ч, 
хэн нэгэн нь түүний эсрэг аймшигт хэрэг үйлдсэн 
ажээ. Тэр эмэгтэй ихэд хорсон занаж байснаа 
хүлээн зөвшөөрсөн. Тэрээр уурандаа “Хэн 
нэгэн нь үүний төлөөсийг төлөх ёстой” хэмээн 
дотроо хашгирсаар байсан гэнэ. Түүнийг ийнхүү 
уй гашууд автан, сууж байхад “Хэн нэгэн аль 
хэдийн төлөөсийг нь төлсөн” гэсэн хариултыг тэр 
мэдэрсэн гэж бичсэн байлаа.

Хэрэв бид Аврагчийн золиослол бидэнд яаж 
үйлчилж болохыг мэдэхгүй байсан бол ямар нэг 
зөв зүйл хийгээгүйнхээ төлөө эсвэл хэн нэгнийг 
гомдоосныхоо төлөө насан туршдаа харамсал 
тээж явах байсан биз ээ. Алдаа дутагдлаас 
үүдэлтэй гэм бурууг арилгаж болно. Хэрэв бид 
Түүний Цагаатгалыг ойлгохоор эрэлхийлбэл, 
Их Эзэн Есүс Христ, Түүний дэлхий дээрх 
тохинуулал болон Аврагчийн хувиар гүйцэтгэсэн 
Түүний тэнгэрлэг үүрэг зорилгыг гүнээ дээдлэн 
хүндлэх болно.

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүм Аврагчийн амьдрал болон сургаалын тухай 
мэдлэгийг дэлхий даяар дэлгэрүүлэх зорилгоор 
сэргээгдсэн юм. Энэхүү агуу чуулган хиймэл 
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дагуулаар дэлхийн 102 хэлээр цацагдаж байгаа 
бөгөөд Сүм оршин байгаа үндэстэн бүр чуулганыг 
интернэтээр үзэх боломжтой. Манай Сүм 3000 
гаруй гадастай. Бүрэн цагийн номлогчдын тоо 
88000 гаруй болж, Сүмийн нийт гишүүнчлэл 15 
саяас даваад байгаа билээ. Энэхүү тоон үзүүлэлт 
“Сайн мэдээ өвч дэлхийг дүүргэх хүртлээ гараар 
урагш өнхрүүлэлгүй уулнаас таслагдсан чулуу 
лугаа адил, дэлхийн бүх хязгааруудад урагш 
түгэх болно” (С ба Г 65:2) хэмээн илчлэгдсэний 
нотолгоо болж байна.

Гэхдээ Сүмийн байгууллага хэр том, хэдэн 
сая гишүүн бидний эгнээнд нэгдэж, хэдэн тив, 
хэчнээн улсад манай номлогчид очсон, бид 
хэдэн өөр хэлээр ярьж байгаа нь хамаагүй, Есүс 
Христийн сайн мэдээний амжилт нь гишүүн 
нэг бүрийн сүнслэг байдал хэр зэрэг бат бөх 
байгаагаар хэмжигддэг. Бидэнд Христийн үнэнч 
шавь бүрийн зүрх сэтгэлд орших итгэлийн хүч 
хэрэгтэй байдаг.

Гэтэлгэлд найдвар тавих талаарх гэрчлэл нь тоолж 
эсвэл хэмжиж болдог зүйл биш. Есүс Христ бол 
итгэл найдварын эх ундарга мөн. 

Бид залуу, настай, гэрлэсэн болон ганц бие бүх 
хүний гэрчлэлийг хүчирхэгжүүлэхийг хичээдэг. 
Бид Есүс Христийн сайн мэдээг эрэгтэй, 
эмэгтэйчүүд, хүүхдүүд, бүх үндэстэн, ястны 
хүмүүс, баян, ядуу хэнд ч гэсэн заах хэрэгтэй. 
Бидэнд шинэ хөрвөгчид бас Сүмийн эхэн үеийн 
анхдагчдаас эхлэн хэдэн үеэрээ гишүүн байгаа 
хүмүүс хэрэгтэй. Бид сайн мэдээний дагуу 
амьдрах замаасаа гажсан гишүүдийг хайн олж, 
гишүүнчлэлдээ эргэн ирэхэд нь туслах хэрэгтэй. 
Бидэнд хүн нэг бүрийн мэргэн ухаан, зөн 
билэг, сүнслэг хүч чадал хэрэгтэй. Энэ Сүмийн 
гишүүн нэг бүр хувь хүнийхээ хувьд Сүмийн бие 
бүрэлдэхүүний нэн чухал хэсэг билээ.

 “Учир нь бие нэг атлаа олон эрхтэнтэй байдаг. 
Биеийн бүх эрхтнүүд нь хэдийгээр олон боловч 

нэг бие болдог мэт Христ ч мөн тийм болой. 

 “Бид бүгдээрээ нэг Сүнсээр нэг бие уруу баптисм 
хүртсэн. …

 “Учир нь бие бол ганц эрхтэн бус, харин олон 
эрхтэнтэй” (1 Коринт 12:12–14).

Гишүүн бүр Есүс Христийн сургаалын болон 
амьдралын гэрч юм. Бид Сатаны хүчтэй дайтаж 
байгаа бөгөөд бидний хүн нэг бүр Аврагчийн 
биднээр хийлгэх ажилд амжилт гаргах хэрэгтэй. 

Та магадгүй “Би ганцхан хүн юм чинь юу хийж 
чадах вэ дээ?” гэж бодож болох юм.

Иосеф Смит ч заримдаа маш их ганцаардаж 
байсан шүү дээ. Тэр 14 настай байхдаа “Эдгээр 
бүх сүмүүдээс би алинд нь нэгдэх хэрэгтэй вэ?” 
(Иосеф Смит - Түүх 1:10-ыг үзнэ үү) гэсэн асуулт 
тавьснаар агуу нэгэн болох эхлэл нь тавигдсан 
юм. Аврагчийн талаарх Иосефын итгэл болон 
гэрчлэл нь “шат шатаар, дүрэм дүрмээр, энд 
бяцхан мөн тэнд бяцханаар” (2 Нифайн 28:30; мөн 
С ба Г 128:21-ийг үзнэ үү) өссөн бөгөөд биднийх 
ч мөн тэгж өсөх ёстой. Иосеф залбирахаар өвдөг 
сөгдөхөд тэрхүү залбирал болон Анхны үзэгдлийн 
ачаар ямар агуу зүйлс тохиосон билээ!

Би Арванхоёр Төлөөлөгчийн нэгний хувьд Их 
Эзэн Есүс Христийн талаар гэрчлэлээ хэлж 
байна. Тэр амьд. Тэрээр бидний Гэтэлгэгч 
бөгөөд Аврагч. “Есүс Христийн Цагаатгалаар 
бүх хүн төрөлхтөн аврагдана” (Итгэлийн тунхаг 
1:3). Тэрээр энэ Сүмийг тэргүүлдэг. Тэрээр 
үйлчлэгчдийнхээ хувьд харь хүн биш. Бид 
ирээдүй рүү итгэлтэй урагш тэмүүлэхэд Түүний 
Сүнс бидэнтэй хамт байх болно. Үнэнийг хийгээд 
зөв шударга байдлыг эрж хайдаг хүмүүсийн 
амьдралыг адислах болон удирдан чиглүүлэх 
Түүний хүчинд эцэс төгсгөл гэж үгүй. Би Түүний 
талаарх энэхүү гэрчлэлийг Есүс Христийн нэрээр 
хэллээ, амен. 
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Бурханы	таалалд	нийцэхээсээ	өмнө	бусдын	
таалалд	нийцэхийг	хичээх	нь	эхний	болон	хоёр	
дахь	агуу	зарлигийн	дарааллыг	сольж	байгаа	
хэрэг	юм.

Шинэ Далын гишүүн 
болоод хамгийн анхны 
үүрэгт ажлаараа ахлагч 
Боид К.Пакэртай 
хамт явж байхад, 
тэрээр “Та хаашаа 
харсан байна вэ?” гэж 
асуусан нь намайг 
тун гайхшируулсан 
юм. Ямар нэг нэмэлт 
тайлбаргүйгээр 
би энэ асуултын 

учрыг олоогүй. Тэр цааш нь, “Далын гишүүн 
бошиглогчийн өмнө хүмүүсийг төлөөлдөггүй, 
харин хүмүүсийн өмнө бошиглогчийг төлөөлдөг. 
Хаашаа харах ёстойгоо хэзээ ч бүү март!” гэж 
хэлж билээ. Энэ нь сэтгэлд гүн шингэсэн хичээл 
болсон юм.

Бурханы таалалд нийцэхээсээ өмнө бусдын 
таалалд нийцэхийг хичээх нь эхний болон хоёр 
дахь агуу зарлигийн дарааллыг сольж байгаа 
хэрэг юм (Maтай 22:37–39-ийг үзнэ үү). Энэ 
нь хаашаа харах ёстойгоо мартаж байгаа гэсэн 
үг. Гэсэн хэдий ч бид бүгд хүмүүнээс айснаас 
болж л энэ алдааг гаргадаг. Исаиагийн номонд 
Их Эзэн “Хүний зэмлэлээс бүү ай” (Исаиа 
51:7; мөн 2 Нифай 8:7-г үзнэ үү) хэмээн бидэнд 
сануулсан. Лихайн зүүдэнд энэхүү айдас нь агуу 
хийгээд нүсэр барилга дотор хүмүүс хуруугаараа 
чичилснээс үүдэлтэй бөгөөд ингэснээр хүмүүс 
хаашаа харах ёстойгоо мартаж, “ичингүйрхсэн” 
байдалтайгаар модыг орхиход хүрсэн (1 Нифай 
8:25–28-ыг үзнэ үү).

Энэ шахалт нь тухайн хүнд бусдыг гомдоох 

вий гэдгээс айх мэдрэмжийг бий болгох замаар 
хүний зан төлөвийг биш юм аа гэхэд хандлагыг 
нь өөрчилдөг. Бид хуруугаараа чичилж байгаа 
хүмүүстэй эвтэй байхыг хүсдэг ч, энэхүү айдас 
нь нүглийг зөвтгөхөд биднийг уруу татах үед 
Сургаалт үгс номонд дурдсанчлан “занга” болж 
хувирдаг юм (Сургаалт үгс 29:25-ыг үзнэ үү). 
Энэ занга нь бидний өрөвч сэтгэлийг ашиглан, 
нүгэлтэй эвлэрэхэд хүргэх юм уу, тэр байтугай 
Бурханы буруутгасан зүйлийг ч сайшаахад 
хүргэхүйцээр тун зальжин тавигдсан байдаг. 
Итгэл султай хүмүүсийн хувьд энэ нь томоохон 
тээглэх чулуу болдог. Жишээлбэл, зарим номлогч 
энэхүү хүнээс айх айдсаасаа салалгүй, номлолын 
талбарт ирсэн байдаг. Тэд дур зоргоороо 
байгаа хамтрагчаа гомдоохыг хүсдэггүй учраас 
хамтрагчийнхаа дуулгаваргүй байдлыг номлолын 
ерөнхийлөгчдөө хэлж чаддаггүй. Харин эхний 
болон хоёр дахь агуу зарлигийн дарааллыг санах 
юм бол, зөв шийдвэрүүд гардаг юм (Maтай 
22:37–39-ийг үзнэ үү). Эдгээр будилсан номлогч 
хамтрагчийнхаа өмнө бус, харин Бурханы өмнө 
хариуцлага хүлээдэг гэдгээ ойлгосноор тэднийг 
зөвийг хийхэд зоригжуулах болно.

Иосеф Смит ч гэсэн 22 настай байхдаа, орчуулгын 
116 хуудсыг Мартин Харрист өгөх гэж Их Эзэнээс 
дахин дахин асууснаар хаашаа харах ёстойгоо 
мартсан юм. Иосеф Мартины дэмжлэгт талархаж 
байгаагаа харуулахыг хүссэн ч байж болох шүү 
дээ. Тэрээр өөрийнх нь талаар тархсан худал 
хуурмаг зүйлүүдийн эсрэг өөртэй нь хамт зогсох 
гэрчүүд байгаасай гэж туйлын их хүсэж байсныг 
бид мэднэ.

Иосеф ямар ч шалтгаантай байсан бай, эсвэл 
тэдгээр нь хэчнээн зөвтгөж болмоор байсан ч Их 
Эзэн тэднийг зөвтгөөгүй бөгөөд “Чи хичнээн олон 
удаа зөрчиж, мөн хүмүүний ятгалгад хөтлөгдсөн 
билээ. Учрыг болгоогтун, чи Бурханаас илүүгээр 
хүмүүнээс айх ёсгүй байсан билээ” хэмээн 

Та хаашаа харсан байна âэ? 
ДАЛЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН 

АХЛАГЧ ЛИНН Ж.РОББИНС
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хатуу ширүүн зэмлэжээ (С ба Г 3:6–7; онцлон 
тэмдэглэлт нэмэгдсэн). Энэ гашуун туршлага 
нь хаашаа харах ёстойгоо үүрд санаж байхад нь 
Иосефт тусалсан юм.

Хүмүүс бусдын өмнө нэр нүүрээ авч гарах гэж 
хичээх үедээ өөрийн эрхгүй Бурханы өмнө нэр 
нүүрээ алдаж байдаг. Бурханы тааллыг олохын 
хажуугаар хүмүүний дуулгаваргүй байдлыг 
зөвшөөрч болно гэж боддог хүмүүс дунджийг 
барих биш, харин ч хоёр сэтгэл гаргах буюу хоёр 
нүүртэн болж буй, эсвэл “хоёр эзэнд үйлчилж” 
буй хэрэг юм (Maтай 6:24; 3 Нифай 13:24).

Аюултай нүүр тулахад эр зориг гарцаагүй 
шаардлагатай байдаг ч, эр зоригийн жинхэнэ 
илрэл бол хүмүүнээс айх айдсыг даван туулах 
явдал юм. Жишээлбэл, Даниелийн залбирал 
арслантай нүүр тулахад түүнд тусалсан ч 
гэлээ, түүнийг арслангийн зүрхтэй болгосон 
зүйл нь гагцхүү Дариус хааныг сөрөн зогссон 
явдал байсан (Даниел 6-г үзнэ үү). Иймэрхүү 
эр зориг нь Бурханаас эмээдэг, Түүнд хандан 
залбирдаг хүмүүст өгөгддөг Сүнсний бэлэг билээ. 
Eстер хатны залбирлууд түүнд өөрийн нөхөр 
Aхашверош хааны эсрэг зогсох эр зоригийг 
өгсөн бөгөөд өөрийн амьдралыг эрсдэлд оруулж 
байгаагаа ч тэрээр мэдэж байсан юм (Eстер 
4:8–16-г үзнэ үү).

Эр зориг нь хамгийн чухал зан чанаруудын 
нэг төдий бус, харин C.С.Льюисийн хэлснээр: 
“Эр зориг нь … бүх чухал чанарууд соригдон 
шалгагдах үед харагддаг… Пилат ард олны уур 
хилэн дэгдэж, аюултай нөхцөл байдал үүсэх 
хүртэл нигүүлсэнгүй байсан.”1 Захирагч Херод 
Иохан Баптистын толгойг авах хүсэлтийг сонсоод 
харууссан ч “ирсэн зочдын” (Maтай 14:9) таалалд 
нийцүүлэхийг хүссэн. Мөн хаан Ноа Абинадайг 
суллахад бэлэн байсан ч, ёс бус санваартнуудын 
шахалт түүнийг тээнэгэлзэхэд хүргэсэн юм (Мозая 
17:11–12-ыг үзнэ үү). Саул хаан “ард олноос айж, 
тэдний үгийг дагасан” (1 Самуел 15:24) учраас 
Их Эзэний үгийг зөрчин, дайны олзноос авч 
үлдсэн байдаг. Aaрон дуулгаваргүй израильчуудыг 
тайвшруулах гэж Синай уулын бэлд алтан тугал 
бүтээснээр хаашаа харах ёстойгоо мартсан юм 
(Eгипетээс гарсан нь 32-ыг үзнэ үү). Шинэ 
Гэрээний захирагчдаас олон хүн “[Их Эзэнд] 

итгэсэн билээ. Гэвч тэд фарисайчуудаас 
болж Түүнийг ил хүлээн зөвшөөрсөнгүй. Тэд 
синагогоос хөөгдөх вий гэсэндээ тэгжээ: учир 
нь тэд хүний алдрыг Бурхны алдраас илүү 
таалсан юм” (Иохан 12:42–43). Судрууд ийм 
жишээнүүдээр дүүрэн байдаг.

Одоо урам өгөхүйц хэдэн жишээг сонс доо:

• Эхлээд, Moрмон: “Болгоогтун, би Бурханы эрх 
мэдэлтэй учир зоригтойгоор ярьж байна; мөн би 
хүмүүний юу хийж чадахаас үл айна; учир нь төгс 
хайр бүх айдсыг зайлуулдаг” гэж хэлсэн (Moронай 
8:16; онцлон бичилт нэмэгдсэн).

• Нифай: “Иймийн тул, би дэлхийд таалагдах 
зүйлүүдийг бус, харин Бурханы таалалд мөн 
дэлхийд үл харьяалагдах тэдний таалалд нийцэх 
зүйлүүдийг бичиглэх болой” хэмээн хэлсэн (1 
Нифай 6:5).

• Ахмад Моронай: “Болгоогтун, би бол Моронай, 
та нараар тохоогдсон ерөнхий ахмад. Би удирдан 
захирах хүчийг бус, харин үүнийг устган 
зайлуулахыг эрэлхийлнэ. Би дэлхийн нэр төрийг 
эрэлхийлдэггүй, харин Бурханыхаа алдар сууг 
мөн улс орныхоо эрх чөлөө мөн аз жаргалыг 
болой” гэжээ (Aлма 60:36).

Моронай хаашаа харах ёстойгоо санахдаа 
үнэхээр агуу зоригтой байсан бөгөөд сударт 
түүний тухай “Хэрэв бүх хүмүүн Моронайн адил 
байсан мөн байдаг, мөн байх аваас, болгоогтун, 
тамын чухамхүү хүчин чадал үүрд сэгсрэгдэн 
сулруулагдах сан; тийм ээ, хүмүүний үрсийн зүрх 
сэтгэлийг давах хүч чөтгөрт хэзээ ч байхгүй байх 
сан” (Aлма 48:17) хэмээн бичсэн байдаг.

Хүмүүс үе үеийн бошиглогчид руу хуруугаараа 
чичлэн, доромжилсоор ирсэн. Яагаад тэр вэ? 
Судруудаас үзэхэд, “… гэмтнүүдэд, энэ нь тэдний 
зүрхийг зүсэх учир үнэн хатуу санагдах бөлгөө” 
(1 Нифай 16:2), мөн өөрөөр хэлбэл ерөнхийлөгч 
Харолд Б.Лийгийн хэлснээр “Оногдсон шувуу 
далавчаа дэрвэлзүүлдэг!”2 гэдэгт шалтгаан нь 
оршиж байна. Тэдний хариу үйлдэл гэм буруутайг 
нь бодит байдал дээр батлан харуулдаг. Корихор 
ч мөн үүнтэй адил “би Бурхан байдгийг ямагт 
мэддэг байсан” (Aлма 30:52) хэмээн эцэст нь 



10

үнэнээ хүлээсэн юм. Корихор бусдыг худал үгэнд 
ятгахдаа үнэхээр үнэмшилтэй байсан бөгөөд 
тэрээр өөрөө ч үүндээ итгэсэн байжээ (Aлма 
30:53-ыг үзнэ үү).
 
Доромжлогч хүмүүс ихэвчлэн бошиглогчдыг 
21-р зуунаас хоцрогдсон, эсвэл хэт хүлээцгүй 
ханддаг хэмээн буруутгадаг. Тэд өөрсдийнхөө зүй 
бус зан авиртай нийцүүлэх гэж Сүмийг Бурханы 
жишгүүдийг бууруулахад ятгаж, тэр ч байтугай 
дарамт үзүүлдэг ба ахлагч Нийл А.Максвэллийн 
хэлснээр энэ байдал нь “хувийн өсөлт хөгжил 
болон наманчлалын оронд өөртөө сэтгэл 
хангалуун байхад хүргэх”3 болно. Нийгмийн 
зохисгүй зан авиртай нийцүүлэхийн тулд Их 
Эзэний жишгүүдийг бууруулах нь урвалт юм. 
Аврагчийн айлчлалаас хойш хоёр зуун жилийн 
дараа, нифайчуудын дунд байсан олон сүм 
сургаалыг ахлагч Холландын хэлсэнчлэн “амархан 
болгож” эхэлсэн билээ.4

4-р Нифайн дараах шүлгийг сонсохдоо өнөө үетэй 
тохирч байгаа зүйлийг нь хайгаарай: “Мөнхүү 
улиран тохиох дор хоёр зуун арван жил улирч 
одсон үед уг нутагт олон сүм байв; тийм ээ, 
Христийг мэднэ хэмээн тунхагладаг авч түүний 
сайн мэдээний ихээхэн хэсгийг үгүйсгэж, үүний 
хэрээр тэд бүх төрлийн ёс бусын үйлийг хүлээж 
авч, мөн зохисгүй байдлынх нь улмаас түүнийг 
хүртэх нь хориглогдсон нэгэнд, ариун нандин 
болох түүнийг хүртээж байсан олон сүм байлаа” 
(4 Нифай 1:27).

Энэ нь хожмын үед давтагдаж байна! Зарим 
гишүүн сайн мэдээний соёлтой үл нийцэх 
орон нутгийн эсвэл үндэстний “эцгүүдийнх 
нь уламжлал[уудыг]” нийтэд ятгах үедээ энэ 
занганд ордог гэдгээ ойлгодоггүй (С ба Г 93:39). 
Өөрсдийгөө хуурч, буруугаа олж хардаггүй зарим 
нэг нь ариун сүмийн эрхийн бичиг, сургуулийн 
тодорхойлолт, эсвэл номлогчийн өргөдлийн 
маягтын жишгүүдийг бууруулахыг бишопуудаасаа 
гуйх юм уу, шаарддаг. Бишоп иймэрхүү дарамтан 
дор байна гэдэг амаргүй. Хэдий тийм ч, ариун 
нандин чанарыг нь хамгаалахын тулд Аврагч 
ариун сүмийг цэвэрлэсэнтэй адил (Иохан 2:15–
16-г үзнэ үү) бишопууд өнөөдөр ариун сүмийн 
жишгүүдийг зоригтой хамгаалахаар дуудагдсан 
юм. Аврагч “өөрийн хүмүүст нигүүлсэлд бибээр 

өөрийгөө үзүүлэх болно, … хэрэв миний хүмүүс 
зарлигуудыг минь сахьж, мөн энэ ариун өргөөг 
бохирлохгүй байх аваас” (С ба Г 110:7–8) хэмээн 
хэлсэн байдаг.

Бидний агуу үлгэр дуурайл болсон Аврагч 
маань үргэлж Эцэг рүүгээ хардаг байсан. Тэрээр 
бусдыг хайрлаж, тэдэнд үйлчилдэг байсан 
боловч “Би хүмүүсээс алдар хүндийг авдаггүй” 
(Иохан 5:41) гэдэг байсан. Тэрээр зааж байсан 
хүмүүсээсээ Өөрийг нь дагахыг хүсдэг байсан 
ч тэдний тааллыг хэзээ ч эрэлхийлж байгаагүй. 
Өвчтөнийг эдгээх гэх мэт энэрлийн үйлдэл хийх 
үедээ ихэвчлэн “хэнд ч хэлж болохгүй” (Maтай 
8:4; Maрк 7:36; Лук 5:14; 8:56) хэмээн хүсдэг 
байв. Тэр зайлсхийхийг хичээдэг байсан ч Өөрийг 
нь дагаж байсан алдар нэрээс хол байхын тулд 
үүнийг хийдэг байсан юм (Maтай 4:24-ийг үзнэ 
үү). Тэрээр хүмүүст харагдахын тулд сайн үйлс 
хийдэг фарисайчуудыг буруушаасан билээ (Maтай 
6:5-ыг үзнэ үү).

Төгс амьдралаар амьдарсан цорын ганц хүн болох 
Аврагч хамгийн зоригтой нь байсан юм. Тэрээр 
амьдралдаа олон чичлэн доромжлогчтой учирч 
байсан боловч тэдний чичлэхээс хэзээ ч айж 
байгаагүй. Тэр “Би үргэлж [Эцэгт] тааламжтай 
зүйлсийг үйлддэг” (Иохан 8:29), мөн “Учир 
нь Би Өөрийнхөө хүслийг бус, харин Намайг 
Илгээгчийн хүслийг хайдаг” (Иохан 5:30) гэж 
хэлсэн бөгөөд Өөрийнхөө хаашаа харах ёстойг 
хэзээ ч мартаагүй цорын ганц хүн юм.

3 Нифай 11-28-р бүлэгт Эцэг гэдэг үгийг Аврагч 
наад зах нь 163 удаа хэрэглэсэн бөгөөд Тэрээр 
Эцэгийгээ төлөөлөн үйлдэж байсан гэдгээ 
нифайчуудад тодорхой ойлгуулсан байна. Иохан 
14-17-р бүлэгт Эцэг гэдэг үгийг Аврагч хамгийн 
багадаа 50 удаа хэрэглэжээ. Тэр бүх талаараа 
Эцэгийнхээ төгс дагалдагч байсан юм. Тэрээр 
Эцэгийгээ төгс төлөөлсөн бөгөөд Аврагчийг 
таних нь Эцэгийг танихтай адил байв. Хүүг харах 
нь Эцэгийг харахтай адил (Иохан 14:9-ийг үзнэ 
үү), Хүүг сонсох нь Эцэгийг сонсохтой адил байв 
(Иохан 5:36-г үзнэ үү). Чухамдаа Тэр Эцэгээсээ 
ялгагдахааргүй болсон юм. Түүний Эцэг, Тэр 
хоёр нэг байсан (Иохан 17:21–22-ыг үзнэ үү). Тэр 
хаашаа харах ёстойгоо төгс мэддэг байсан.
Түүний урам зориг өгсөн үлгэр жишээ биднийг 
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гаднаас ирэх зусардалт эсвэл дотроос ирэх 
онгироо бардам зангийн эсрэг хүчирхэгжүүлэх 
болтугай. Энэ нь бидэнд айлган сүрдүүлэлтийн 
өмнө айхгүй мөн урвахгүй байх эр зоригийг өгөх 
болтугай. Энэ нь бид бүхнийг аль болох бусдад 
мэдэгдэхгүйгээр сайныг үйлдэж, “хүмүүсээс 
хүндэтгэл хүлээхийг эрмэлздэг” (С ба Г 121:35) 
бус байхад урамшуулж нөлөөлөх болтугай. 
Түүний зүйрлэшгүй үлгэр жишээ нь “агуу нь 
бөгөөд хамгийн агуу тушаал” (Maтай 22:38) аль 
нь болохыг санахад бидэнд туслах болтугай. 
Бусад хүн Бурханы зарлигуудыг эсэргүүцэхдээ 
бидний магтаал сайшаалыг шаардах үед бид 
хэний дагалдагч гэдгээ, хаашаа харах ёстойгоо 

үргэлж санах болтугай гэж би Есүс Христийн 
нэрээр залбирч байна, амен.  
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Ариун	Сүнс	бидний	бодгалиудыг	эдгээж,	
шинэчилдэг.	Ариун	ёслолын	амлагдсан	адислал	
нь	бид	“түүний	Сүнсийг	өөрсөдтэйгөө	хамт	
байлга[х]”	амлалт	юм.

Хэсэг залуу эмэгтэй 
надаас нэг удаа 
“Та бидний насан 
дээр, залуу байхдаа 
юуг мэддэг байсан 
ч болоосой гэж 
хүсдэг байсан бэ?” 
гэж асуусан юм. 
Хэрэв би одоо энэ 
асуултад хариулбал 
ингэж хэлэх байсан: 
“Би та нарын насан 
дээр, залуу байхдаа 

ариун ёслолын ач холбогдлыг илүү сайн ойлгодог 
байсан ч болоосой гэж хүсдэг. Би ариун ёслолыг 
ахлагч Жэффри Р.Холландын тодорхойлсон шиг 
ойлгодог байсан ч болоосой. Тэрээр ‘Ариун 
ёслолтой салшгүй холбоотой урилгуудын нэг нь 
энэ ёслолыг жинхэнэ сүнслэг туршлага, ариун 
харилцаа, бодгалийн шинэчлэл болгох урилга 
юм’1 гэж тодорхойлсон.”

Ариун ёслол нь хэрхэн долоо хоног бүр “жинхэнэ 
сүнслэг туршлага, ариун харилцаа, бодгалийн 
шинэчлэл” байж чадах вэ?

Бид ариун ёслолын залбирлуудыг сонсож, мөн 
гэрээнүүдээ дагах амлалтыг дахин өгөх үед 
ариун ёслол нь сүнслэг байдлыг хүчирхэгжүүлэх 
туршлага болдог. Үүнийг хийхийн тулд бид 
Христийн нэрийг өөрсөд дээрээ авахад бэлэн байх 
ёстой.2 Энэ амлалтын талаар ерөнхийлөгч Хэнри 
Б.Айринг: “Энэ нь бид өөрсдийгөө Түүнийх 
гэдгийг ойлгох ёстой гэсэн үг юм. Бид амьдралдаа 
Түүнийг нэгдүгээрт тавих болно. Бид өөрсдөө 
юу хүсэж байгаагаас, эсвэл дэлхий бидэнд юу 

хүсэхийг зааж байгаагаас илүү Түүний хүсдэг 
зүйлийг хүсэх болно”3 гэжээ.

Бид ариун ёслолоос хүртэхдээ Есүс Христийг 
“үргэлж дурсан санах”4 гэрээ хийдэг. Христ 
цовдлогдохынхоо урд орой нь төлөөлөгчдөө 
цуглуулаад, ариун ёслолыг танилцуулсан юм. 
Тэрээр талх авч үйрүүлээд, мөн үүнийг адисалж, 
“Ав, ид; энэ нь та нарын төлөө төлөөсийг нь 
би хийсэн миний биеийг төлөөлөн дурсахад 
байдаг”5 хэмээн хэлэв. Дараа нь Тэрээр аягатай 
дарсыг авч талархал өргөөд, үүнийг уулгахаар 
төлөөлөгчдөдөө өгч, “Учир нь энэ бол миний 
нэрэнд итгэсэн болгоны … төлөө урссан миний … 
цусыг төлөөлөн дурсахад байдаг”6 хэмээн хэлсэн 
билээ.

Нифайчуудын дунд болон хожмын өдрүүд дэх 
Өөрийн Сүмийн сэргээлтийн үеэр бид Түүнийг 
төлөөлөн дурсаж, ариун ёслолыг хүртэх ёстой 
гэдгийг Тэр давтан хэлсэн юм.7

Бид ариун ёслолоос хүртэхдээ Бурханы Хүүг 
зөвхөн ариун ёслолын богинохон хугацааны 
туршид бус, харин үргэлж дурсан санана гэж 
Түүнд гэрчилдэг. Энэ нь бид бодол санаа, сонголт 
ба үйлдлүүдийг маань чиглүүлэх Аврагчийн үлгэр 
жишээнд болон сургаалуудад үргэлж анхаарал 
хандуулна гэсэн үг юм.8

Ариун ёслолын залбирал нь бид “түүний 
зарлигуудыг сахих”9 ёстой гэдгийг бидэнд 
сануулдаг.

Есүс “Хэрэв та нар Намайг хайрладаг бол, Миний 
тушаалуудыг сахь”10 гэж хэлсэн. Ариун ёслол нь 
хийсэн зүйлүүдээ эргэцүүлэн бодож; зүрх сэтгэл, 
хүсэл эрмэлзлээ Бурхан руу эргүүлэх боломжийг 
бидэнд олгодог. Зарлигуудад дуулгавартай байх 
нь сайн мэдээний хүчийг, мөн илүү агуу амар 
амгаланг болон сүнслэг байдлыг бидний амьдралд 

Ариун ёслîл бîл бîдгалийг шинэчлэгч
ХҮҮХДИЙН ХЭСГИЙН ЕРӨНХИЙ ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН 

ХОЁРДУГААР ЗӨВЛӨХ ШЭРИЛ A.ЭСПЛИН
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авчирдаг.

Бид Аврагчийн Цагаатгалаар ирдэг гэтэлгэгч, 
боломжийг олгогч хүчийг тунгаан бодох үед 
ариун ёслол нь жинхэнэ сүнслэг туршлагатай 
болох цаг мөч болдог. Бид ариун ёслолоос 
анхааралтай хүртэх үед хүлээн авдаг хүч чадлын 
талаар Залуу эмэгтэйчүүдийн бүлгийн нэгэн 
удирдагч саяхан мэдэж авсан байна. Тэрээр 
Хувийн хөгжил дэвшлийн нэгэн шаардлагыг 
гүйцээхээр ажиллаж байхдаа ариун ёслолын 
дуулал, залбирлуудын үгс дээр анхаарлаа 
төвлөрүүлэх зорилго тавьжээ.

Долоо хоног бүр тэр залуу эмэгтэй ариун ёслолын 
үеэр өөртөө дүгнэлт хийдэг байв. Тэрээр хийсэн 
алдаануудаа санан, ирэх долоо хоногт илүү сайн 
байх амлалт өгдөг байсан байна. Тэрхүү эмэгтэй 
зөв зүйлсийг хийж, цэвэр ариун болсондоо 
талархалтай байсан юм. Тэр энэ явдлыг эргэн 
дурсахдаа, “Би Цагаатгалын наманчлалтай 
холбоотой хэсэг дээр үйлдэл хийж байсан” гэж 
хэлжээ.

Тэр залуу эмэгтэй нэгэн ням гарагт өөртөө 
дүгнэлт хийгээд; эцэст нь дүнсийн, гунигласан 
байна. Тэрээр долоо хоног бүр нэг алдаагаа 
давтаж байгаагаа ойлгосон боловч Цагаатгалын 
томоохон хэсэг болох Христийн боломжийг 
олгогч хүчийг анзаарахгүй байна гэсэн онцгой 
мэдрэмж түүнд төржээ. Тэрээр энэ бүх хугацаанд 
Аврагч түүнд ямар хүн болох ёстой, тийм хүн 
болоход нь; мөн өөрийнхөө чадвараас давсан 
үйлчлэл хийхэд нь тусалж байсныг мартсан байв.

Энэ бүхнийг санан, өнгөрсөн долоо хоногийнхоо 
тухай тэр эргэцүүлэн бодоод, “Тэр надад олон 
боломж, чадвар өгсөн гэдгийг анзаарах үед 
уйтгарт автсан сэтгэл минь баяр хөөртэй болсон. 
Би хүүхдийн минь хэрэгцээ тодорхой биш 
байхад хүртэл үүнийг ойлгож чадсанаа анзаарч, 
талархсан. Мөн би хийх зүйлдээ дарагдан, ямар 
ч завгүй байсан өдөр найзыгаа хүчирхэгжүүлэх 
урмын үг хэлэх боломжтой байснаа анзаарсан. 
Би тэвчээрийг минь шалгадаг зүйлүүд дээр ч 
тэвчээртэй байж чадсан” гэж хэлсэн юм. 

Цааш нь “Би Бурханд хандан, амьдралд минь 
орж ирсэн Аврагчийн боломжийг олгогч хүчинд 

талархах үед хийж байсан наманчлалын үйл 
явцынхаа талаар илүү өөдрөг хандлагатай болсон 
юм. Би дараа дараагийн долоо хоногуудыг шинэ 
найдвар тээн угтдаг болсон” гэж хэлжээ.

Ахлагч Mэлвин Ж.Баллард ариун ёслол нь хэрхэн 
эдгээгч мөн цэвэршүүлэгч туршлага байж чадахыг 
заасан юм. Тэрээр: 

 “Нэг хүндэтгэлийн өдрөөс дараагийн 
хүндэтгэлийн өдрийг хүртэл үг, бодол эсвэл 
үйлдлээрээ өөрийн сүнсийг шархлуулдаггүй хүн 
бидний дунд байна уу? Бид харамсаж, өршөөл 
эрэхэд хүргэдэг зүйлүүдийг хийдэг. … Өршөөлийг 
хүлээн авах арга зам бол … нүглүүдээ наманчилж, 
хүмүүсийн эсрэг үйлдсэн нүгэл юм уу, зөрчлүүдээ 
арилгахын тулд тэдний өршөөлийг олж авсны 
дараа ариун ёслолын ширээний өмнө ирэх явдал 
юм. Хэрэв бид чин сэтгэлээсээ наманчилж, 
өөрсдийгөө зохистой байлгаж чадвал өршөөгдөх 
ба сүнслэг эдгэрэлт бидний бодгалиудад ирэх 
болно…” гэжээ.

Цааш нь ахлагч Баллард “Ариун ёслолыг 
адисалж түгээх үед бодгалийг дээрээс нь доош 
дулаацуулдаг сүнс байдаг бөгөөд хүн сүнснийх нь 
шарх эдгээгдэж, ачаа дарамт нь хөнгөрч байгааг 
мэдэрдэг. Энэхүү сүнслэг хоолыг идэхийг үнэхээр 
хүсдэг бөгөөд зохистой бодгальд тайтгарал ба 
аз жаргал ирдэг. Би өөрөө үүний гэрч юм”11 гэж 
хэлжээ.

Талх ба ус нь бидэнд Аврагчийн бие махбодын 
болон цусны золиослолыг сануулаад зогсохгүй, 
эдгээр бэлэгдэл нь Тэрээр үргэлж бидний “амийн 
талх”12 ба “амийн ус”13 байх болно гэдгийг 
сануулдаг учраас бидний шархадсан бодгалиуд 
эдгээгдэж чадна. 

Есүс нифайчуудад ариун ёслолыг адислан 
түгээсний дараа:

“Энэ талхыг идэх тэр нь өөрийн бодгалийн төлөө 
миний биеийг идэх ажгуу; мөн энэ дарсыг уух 
тэр нь өөрийн бодгальд миний цусыг уух ажгуу; 
мөн түүний бодгаль хэзээ ч өлсөж, бас цангахгүй, 
харин ханасан байх болно.

“Эдүгээ, цугласан олон бүгд идэж мөн уухад, 
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болгоогтун, тэд Сүнсээр дүүргэгдэв”14 хэмээн 
хэлжээ.

Христ энэ үгсээрээ Сүнс бидний бодгалиудыг 
эдгээж, шинэчилдэг гэдгийг бидэнд заадаг. Ариун 
ёслолын амлагдсан адислал нь бид “түүний 
Сүнсийг өөрсөдтэйгөө үргэлж хамт байлга[х]”15 
амлалт юм.

Би заримдаа ариун ёслолоос хүртэх үедээ биднийг 
хайрын мутартаа хүлээн авахад бэлэн, амилсан 
Аврагч гараа дэлгээд зогсож буй уран зургийг 
оюундаа дүрсэлдэг. Би энэ зурагт хайртай. Ариун 
ёслолыг адисалж түгээх үедээ би энэ тухай 
бодоход миний бодгаль өргөгдөж, Аврагчийн: 
“Болгоогтун, миний нигүүлслийн мутар та нарын 
зүг сунгаастай байна, мөн ирэх хэнийг боловч, 
түүнийг би хүлээн авах болно; мөн надад ирэх 
тэд адислагдсан болой”16 гэсэн үгсийг сонсох шиг 
болдог.

Аароны санваартнууд ариун ёслолыг бэлтгэж, 
адисалж, түгээхдээ Аврагчийг төлөөлдөг. 
Санваартан ах бидний бодгалийн төлөө гараа 
сунган; бидэнд ариун нандин бэлгэдлийг өгч 
байгаа нь Аврагч нигүүлслийн мутраа сунгаад, 
Өөрийнх нь цагаатгагч золиослолоор боломжтой 
болсон наманчлал, уучлал, тайтгарал ба 
найдварын үнэ цэнэтэй бэлгүүдийг хүртэхэд 
биднийг урьж байгаатай адил юм.17

Бид ариун ёслолын ач холбогдлыг тунгаан 
бодох тусам энэ нь бидний хувьд улам ариун 
нандин, утга учиртай болдог. 96 настай нэгэн 
аав хүүгийнхээ асуултад хариулахдаа энэ санааг 
илэрхийлсэн байна. Хүү нь “Аав аа, та яагаад 
сүмд очдог юм бэ? Та харж ч, сонсож ч чадахгүй, 
бас хөл муутай мөртлөө яагаад сүмд очдог юм 
бэ?” гэж асуухад аав нь “Шалтгаан нь ариун ёслол 
юм. Би ариун ёслолоос хүртэх гэж л очдог” гэж 
хариулжээ.

Бидний хүн нэг бүр ариун ёслолд ирэхдээ 
“жинхэнэ сүнслэг туршлага, ариун харилцаа, мөн 
бодгалийн шинэчлэлийг”18 мэдрэхээр бэлтгэгдэж 
ирдэг байх болтугай.

Тэнгэрлэг Эцэг болон бидний Аврагч амьд 
гэдгийг би мэднэ. Тэдний хайрыг мэдэрч мөн 
Сүнсийг хүлээн авах боломжийг олгодог ариун 
ёслолд би талархдаг. Есүс Христийн нэрээр, 
амен. 
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Бид	Аврагчид	туслахын	тулд	нэгдмэл	байж,	эв	
найрамдалтай	хамтран	ажиллах	ёстой.	Хүн	
нэг	бүр,	бүх	албан	тушаал,	мөн	бүх	дуудлага	
чухал	билээ.

Бид ерөнхийлөгч 
Томас С.Монсоны 
“Аварч болохын тулд 
хүмүүст хүрч ажилла”1 
гэж хэлдгийг үргэлж 
сонсдог. Шинэ Гэрээн 
дэх нэгэн түүх санаанд 
минь орж байна. Энэ 
нь гишүүд болон 
номлогчид хамтран 
хүмүүст хүрч, мөн 
тэднийг аврахын тулд 
тойргийн зөвлөлөөр 

дамжуулан хэрхэн нэгдэн ажиллаж болох төгс 
жишээ юм. Уг түүх Марк 2:1-5-д гардаг. Бидэнд 
тодорхой сургаал юм уу, зарчмыг заахад Есүсийн 
ашигладаг байсан туршлагууд үргэлж хамгийн 
сүнслэг бөгөөд ойлгоход хялбар байдгийг би 
ойлгосон. 

Энэ түүхэн дэх нэг дүр нь бусдын тусламжгүйгээр 
хөдөлж чадахаа больсон саа өвчтэй хүн байлаа. 
Энэ хүнд аврал хүлээн, гэртээ байхаас өөр арга 
байгаагүй юм. 

Бидний өдрүүдэд үүнтэй адил зүйл тохиолдож 
болно. Дөрвөн хүн саа өвчтэй хүн дээр очих 
бишопынхоо өгсөн үүрэг даалгаврыг гүйцэтгэж 
байв. Тэдний нэг нь Халамжийн Нийгэмлэгийг, 
өөр нэгэн нь ахлагчдын чуулгыг төлөөлөх ба 
тэдэнтэй хамт Аароны санваартан, бүрэн цагийн 
номлогч хоёр байна гэдэгт би эргэлзэхгүй байна. 
Бишоп хамгийн сүүлийн тойргийн зөвлөлийн 
хурлаар тойрогт ямар тусламж хэрэгтэй байгааг 
хамтдаа зөвлөлдсөнийхөө дараа “аврах” үүрэг 
даалгавар өгчээ. Тийнхүү энэ дөрвөн хүн саа 
өвчнөөсөө болж зовон шаналж байгаа тэр 

эрэгтэйд туслах үүрэг авсан байна. Тэд түүнийг 
сүмд өөрөө ирэхийг нь хүлээлгүй, гэрт нь зочилж 
очих ёстой байв. Тэд түүнийг хайж олох хэрэгтэй 
байсан бөгөөд тэд явсан юм. Тэд түүнийг Есүст 
авчирсан юм. 

“Дөрвөн хүн нэгэн саа өвчтөнийг Түүн уруу авч 
иржээ” (Марк 2:3).

Гэвч өрөөнд дэндүү олон хүн байсан учраас тэд 
хаалгаар орж чадсангүй. Тэд чадах бүхнээ хийсэн 
боловч орж чадаагүй гэдэгт би итгэлтэй байна. 
Төлөвлөсөн зүйлс нь тийм ч амархан бүтсэнгүй. 
Тэдний “аврах” замд саад учрав. Гэвч тэд бууж 
өгөөгүй билээ. Тэд саа өвчтэй хүнийг хаалганы 
дэргэд орхиод явсангүй, харин юу хийж болох 
талаар болон түүнийг хэрхэн Есүс Христэд 
авчирч, эдгээж болох талаар хамтдаа зөвлөлджээ. 
Бодгалиудыг аврахаар Есүс Христэд туслах 
ажил нь тэдний хувьд хэзээ ч тэгтлээ хүнд хэцүү 
байгаагүй юм. Тиймээс тэд амархан биш нэгэн 
төлөвлөгөөг гаргаж, үүнийхээ дагуу үйлдсэн 
билээ.

“Цугласан олноос болж Түүнд хүрэх боломжгүй 
байсан тул тэд Түүний байсан газрынх нь 
дээврийг хуулж, нүх гаргаад, саа өвчтэй хүнийг 
дэвсгэртэй нь доош буулгав” (Марк 2:4).

Тэд түүнийг дээвэр рүү авч гарлаа. Дээшээ авирах 
шат байхгүй байсан болохоор тэднийг дээш 
гарахад мэдээж цаг хугацаа орсон нь тодорхой 
юм. Тэд дараах маягаар дээш гарсан болов уу 
гэж би бодож байна. Тухайлбал, тойргийнх 
нь залуу эрэгтэй хамгийн түрүүнд дээвэр рүү 
авирч гарсан ба залуухан, бас эрч хүчтэй учраас 
түүнд тийм ч хэцүү байгаагүй байх. Ахлагчдын 
чуулгаас томилогдсон гэрийн багшийн хамтрагч 
болон өндөр нуруутай, хүчтэй бүрэн цагийн 
номлогч хоёр нь түүнийг дээшээ хүчлэн, түлхэж 
өгч, харин Халамжийн Нийгэмлэгийн эгч тэдэнд 
болгоомжтой байхыг сануулан, урам зориг өгсөн 
үгсийг хэлж байсан байх. Нөгөөх эрэгтэй өөрөө 

Нэгдìэл байж, аâрах нь
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чөлөөтэй хөдөлж чаддаг болохын тулд эдгэхээ 
хүлээх үед нь эгч түүнийг тайтгаруулж, тэр 
хооронд ах нар дээврийг нь хуулж авсан болов уу. 

Энэхүү аврах үүрэг даалгавар нь хүн бүрийн 
хамтын хичээл зүтгэлийг шаардаж байв. Хамгийн 
чухал цаг мөч болох саа өвчтэй хүнийг дээврээс 
доошоо буулгахад хамтдаа тун болгоомжтой 
ажиллах шаардлагатай байсан нь лавтай. Дөрвөн 
хүн нэгдмэл байж, эв найрамдалтай хамтран 
ажиллах ёстой байсан. Тэр дөрвийн дунд ямар 
нэгэн зөрчилдөөн байж болохгүй байв. Тэд саа 
өвчтэй хүнийг яг адил хурдаар нэгэн зэрэг доош 
буулгах ёстой байсан бөгөөд хэрэв хэн нэгэн нь 
олсыг бусдаасаа хурдан буулгах юм бол нөгөөх 
эрэгтэй орноосоо унах байв. Тэрээр сул дорой 
биетэй учраас өөрөө юмнаас зуурч авч чадахгүй 
билээ. 

Бид Аврагчид туслахын тулд нэгдмэл байж, эв 
найрамдалтай хамтран ажиллах ёстой. Хүн нэг 
бүр, бүх албан тушаал, мөн бүх дуудлага чухал. 
Бид Их Эзэн Есүс Христэд нэгдэх ёстой.

Эцэст нь саа өвчтэй хүн Есүсийн өмнө авчрагдсан 
юм. “Есүс тэдний итгэлийг хараад, саа өвчтэй 
хүнд, Хүү минь, нүглүүд чинь уучлагдсан гэв” 
(Марк 2:5). Есүс түүнийг энэрэн, зөвхөн бие 
махбодынх нь хувьд төдийгүй сүнсийг нь эдгээж, 
“Хүү минь, нүглүүд чинь уучлагдсан” хэмээжээ. 
Энэ нь гайхамшигтай биш гэж үү? Бид үүнийг 
өөрсдөдөө бас тохиолдоосой гэж хүсэхгүй байх 
байсан гэж үү? Мэдээж, би бол хүсэх байсан.

Өөрсдөө Сүмд ирж чадахгүй байгаа, сүнсний саа 
өвчин туссан хэн нэгнийг бид амьдралдаа мэддэг 
үү? Тэдгээр нь бидний хүүхдүүдийн болон эцэг 
эхийн маань нэг эсвэл хань ижил, найз нөхөд 
маань ч байж болно. 

Сүмийн нэгж бүрд маш олон бүрэн цагийн 
номлогч байгаа учраас бишоп, салбарын 
ерөнхийлөгчид тойрог болон салбарын зөвлөлөө 
илүү сайн ашиглах нь ухаалаг хэрэг юм. Бишоп 
тусламж хэрэгтэй байгаа хүмүүсийн нэрийн 
жагсаалт авчрахыг тойргийн зөвлөлийн гишүүн 
бүрээс хүсэж болно. Тойргийн зөвлөлийн гишүүд 
хэрхэн хамгийн сайн тусалж болох талаар 
хамтдаа анхааралтай зөвлөлдөх бөгөөд бишопууд 

гарсан санаануудыг анхааралтай сонсож, үүрэг 
даалгавруудыг хуваарилна. 

Бүрэн цагийн номлогчид эдгээр аврах хичээл 
зүтгэл дэх агуу эх сурвалжууд юм. Тэд залуу мөн 
эрч хүчээр дүүрэн байдаг. Тэд ажиллаж болох 
тодорхой хүмүүсийн нэрийн жагсаалтыг гаргах, 
мөн тойргийн гишүүдтэй хамтран ажиллах дуртай 
байдаг. Мөн тэд тэрхүү хүмүүсийг сургаалаас 
хуваалцах шинэ хүнийг олох агуу боломжууд 
гэдгийг мэддэг юм. Тэд Их Эзэний хаант улсыг 
байгуулахад зориулагдсан. Тэд эдгээр аврах 
хичээл зүтгэлд оролцсоноор Христтэй илүү 
адилхан болно гэсэн хүчтэй гэрчлэлтэй байдаг.

Эцэст нь би та бүхэнд судраас өөр нэгэн нуугдмал 
эрдэнэсийг хуваалцах гэсэн юм. Энэ нь 5-р шүлэг 
дээр гардаг “Есүс тэдний итгэлийг хараад” гэсэн 
хэсэг юм. Би тэдний итгэл гэдэг хэсгийг өмнө нь 
анзаараагүй байв. Үнэхээр бидний нэгдмэл итгэл л 
бусдын сайн сайханд нөлөөлөх болно.

Есүс тэд гэж хэнийг хэлсэн бэ? Тэд гэдэг нь саа 
өвчтэй хүнийг авчирсан дөрвөн хүн ба саа өвчтэй 
хүн, мөн түүний төлөө залбирсан болон Есүсийн 
номлолыг сонсож, удахгүй ирэх гайхамшигт 
зүрх сэтгэлдээ баярлаж байсан хүмүүс юм. Тэд 
бол эхнэр эсвэл нөхөр; эцэг эх ба хүү, эсвэл 
охин; номлогч, чуулгын болон Халамжийн 
Нийгэмлэгийн ерөнхийлөгч, бишоп, түүнчлэн 
хол байгаа найз чинь ч байж болно. Бид бүгд нэг 
нэгэндээ тусалж чадна. Бид тусламж хэрэгтэй 
хүмүүсийг эрж олох ажилд санаа сэтгэлээ бүрэн 
зориулах ёстой. 

Би Есүс Христ бол гайхамшгуудын Бурхан 
гэдгийг гэрчилж байна. Есүс Христ бид бүгдийг 
хайрладаг бөгөөд бие махбод ба сүнсний аль 
алиныг нь аварч, эдгээх хүчтэй. Бид бодгалиудыг 
аврах номлолд нь Түүнд туслахдаа өөрсдөө ч мөн 
аврагдах болно. Би Түүний ариун нэрээр, бүр Есүс 
Христийн нэрээр гэрчилж байна, амен. 

ЭШЛЭЛҮҮД

1. Тухайлбал, Томас С.Монсон, “Авралын ажил дахь 
бидний үүрэг,” Ensign, 2013 оны 10-р сар, 5-ыг үзнэ 
үү.
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Бурхан	биднийг	материаллаг	ба	сүнслэг	
байдлын	аль	алиных	нь	хувьд	бүрэн	чадавхдаа	
хүрэх	боломжтой	чөлөөт	эрэгтэй,	эмэгтэйчүүд	
байгаасай	хэмээн	хүсдэг.

Уильям Шекспирийн 
The Life of King Henry 
V буюу (V Хэнри 
хааны амьдрал) жүжигт 
Агинкорт дахь англи 
цэргийн бааз Францын 
армитай тулалдахын 
өмнөх шөнийг дүрслэн 
харуулдаг. Хэнри 
хаан зүсээ өөрчлөн, 
бүүдгэр гэрэлтэй үед 
цэргүүдийнхээ дунд 
тэдэнд танигдалгүй 
оржээ. Тэрээр тоогоор 

дэндүү цөөн цэргүүдийнхээ итгэлтэй байдлыг 
шалгахыг хичээн, тэдэнтэй ярилцсан бөгөөд тэд 
түүнийг таниагүй учраас бүгд шударга бөгөөд 
нээлттэй ярьж байлаа. Тэд дайны талбарт учрах 
гарз хохирлын хариуцлагыг хаан үүрэх үү эсвэл 
цэрэг бүр хувь хувьдаа үүрэх үү гэдэг талаар 
ярилцжээ. 

Хэнри хаан “Би өөр хаа нэгтээ үхсэнээс хааны 
армид үхэхдээ баярлах болно. Яагаад гэвэл, зөв 
шударгын төлөө тулалдсан учраас юм” гэжээ.

Гэтэл Майкл Виллиамс хэмээх цэрэг “Бидний 
мэддэгээс хэтэрсэн зүйл байна” гэж хэлэв.

Түүний хамтрагч нь болох нэгэн байлдагч “Тийм 
ээ, энэ бидний мэдэх ёстой зүйл биш байна. 
Бид хаанд харьяалагддаг гэдгээ мэдэж байхад 
л хангалттай. Буруу учир шалтгаантай байсан 
ч гэсэн, бид түүнд дуулгавартай байсан учраас 
буруутгагдахгүй байх болно” гэжээ. 

Тэгэхэд нь Виллиамс “Хэрэв хаан буруу учир 
шалтгаанаар үүнийгээ гүйцэлдүүлэх юм бол бүх 
зүйлийн төлөө тэр ганцаараа хариуцлага хүлээх 
ёстой” гэж хэлсэн байна. 

Хэнри хаан үүнд тийм ч их гайхсангүй, харин ч 
“Цэрэг бүрийн үүрэг хариуцлага хааных, харин 
цэрэг бүрийн бодгаль зөвхөн өөрсдийнх нь”1 гэж 
саналаа хэлжээ.

Шекспир энэ жүжигтээ уг маргааныг шийдвэрлэх 
гэж оролдоогүй бөгөөд энэ нь ямар нэгэн 
байдлаар бидний үед ч үргэлжилж буй маргаан 
юм. Хэн бидний амьдралд болж буй зүйлсийн 
төлөө хариуцлага хүлээх вэ? 

Аливаа зүйл буруу тийшээ эргэх үед бусдыг ч юм 
уу, бүр Бурханыг ч буруутгах хандлага байдаг. 
Заримдаа бусад хэн нэгнээр халамжлуулах 
эрхтэй мэт мэдрэмж төрөх нь ч бий. Мөн хувь 
хүн эсвэл хүмүүс өөрсдийн сайн сайхны төлөөх 
хариуцлагыг бусдад юм уу, засгийн газарт 
даатгахыг эрмэлздэг. Сүнслэг асуудлуудын 
хувьд зарим хүн эрэгтэй, эмэгтэйчүүд хувийн 
зөв шударга байдлынхаа төлөө хичээж чармайх 
шаардлагагүй, учир нь Бурхан бидэнд хайртай, 
биднийг “байгаагаар маань л” авардаг гэж боддог.

Гэвч Бурхан “шүүлтийн өдөрт хүн болгон 
нүглүүдийнхээ төлөө хариуцаж болохын тулд”2 
өөрсдөд нь өгсөн ёс суртахууны сонгох эрхийн 
дагуу үйлдэхийг Өөрийн хүүхдүүдээс хүсдэг. 
Бид амьдралынхаа жүжгийн шийдвэр гаргагч 
гол дүрд тоглох нь Түүний төлөвлөгөө хийгээд 
хүсэл юм. Бурхан бидний өмнөөс амьдрахгүй, 
Люсиферийн санал болгосонтой адил Өөрийнх 
нь хуруун хүүхэлдэй мэт биднийг захирахгүй. 
Түүний бошиглогчид ч бас биднийг хүчлэхгүй. 
Бригам Янг “Би энэ дэлхий дээрх эсвэл тэнгэр 
дэх бүх хожмын үеийн гэгээнтнийг Их Эзэн Есүс 
Христийн Сүнс болон илчлэлтийн сүнс тэднийг 

Үүрд чөлөөò байж, өөрсдийнхөө òөлөө үйлд

АРВАНХОЁР ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЧУУЛГЫН
АХЛАГЧ Д.ТОДД КРИСТОФФЭРСОН
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сэтгэл хануулахаас бусдаар, миний хийх зүйлд 
сэтгэл ханаасай гэж хүсэхгүй байна. Би тэднийг 
өөрсдийнхөө төлөө мэдэж, өөрсдийн төлөө 
ойлгоосой гэж хүсэж байна”3 гэж хэлсэн байдаг.

Тиймээс Бурхан биднийг “байгаагаар маань л” 
аврахгүй. Нэгдүгээрт, “байгаагаараа” бол бид 
цэвэр бус, “цэвэр ариун бус зүйл түүний дэргэд 
орших нь үгүй, … учир нь Адамын хэлээр Ариун 
Хүн гэдэг нь түүний нэр болой, мөн түүний 
Төрсөн Ганцын нэр нь [Ариун] Хүний Хүү, бүр 
Есүс Христ цагийн голчид ирэх шударга Шүүгч 
бөлгөө”4. Хоёрдугаарт, хэн болохоо үйлдлээрээ 
сонгоогүй байхад маань Бурхан биднийг 
хүчлэхийг оролдохгүй. Тэр бидэнд үнэхээр 
хайртай. Тиймээс тэр биднийг албадах нь үгүй, 
мөн орхих нь үгүй. 

Өөрсдийн төлөө үйлдэж, үр дагаврыг нь амсах 
эсвэл сударт өгүүлснээр “сайн сайхны үнэ цэнийг 
мэдэж болохын тулд [бид] гашууныг амсах”5 
сонголтуудыг хийх боломжийг бидэнд олгодог 
Бурханы зохион байгуулсан төлөвлөгөөнд бид 
баярлах хэрэгтэй (мөн бид баярладаг). Бид 
Адамын зөрчлийн улмаас шийтгэгдэхгүй байж 
болохын тулд анхны нүглийг ялсан Аврагчийн 
Цагаатгалд үүрд мөнхөд талархах болно.6 Бид 
уналтаас гэтэлгэгдсэн учир Бурханы өмнө гэм 
зэмгүй амьдралыг эхэлж, “үүрдийн чөлөөт, сайныг 
муугаас ялгаж мэдэх болсон; өөрсдийн төлөө 
үйлдэх мөн … өөрсөд дээрээ үйлдүүлэх нь үгүй 
болой.”7 Бид хэн болохоо сонгож чадах төдийгүй, 
Бурханы тусламжтайгаар бүр Түүнтэй адил болж 
чадна.8

Есүс Христийн сайн мэдээ нь бидний хэн болж 
болох замыг нээдэг. Есүс Христийн Цагаатгал 
мөн ач ивээлээр дамжуулан мөнх бус байдалд 
селестиел хуулийг төгс бөгөөд тууштай дагахад 
бидэнд саад болдог бүтэлгүйтэл үгүй болж, 
улмаар бид Христийнхтэй адил зан чанаруудыг 
хөгжүүлэх боломжтой болдог. Шударга 
ёс шаардагдах боловч бидний зөвшөөрөл, 
оролцоогүйгээр эдгээрийн аль нь ч тохиох 
боломжгүй юм. Энэ нь үргэлж үнэн байсан. 
Энэ ертөнц дээрх бидний бие махбодын бодит 
оршихуй нь Эцэгийнхээ төлөвлөгөөнд оролцохыг 
сонгосон бидний сонголтын үр дүн юм.9 Иймээс 
аврал нь бурханлаг сонирхлын үр дүн биш нь 

гарцаагүй, гэсэн ч мөн Бурханы хүсэл дээр 
тулгуурлаж ирдэггүй билээ.10 

Шударга ёс нь Бурханы нэн чухал зан чанар 
юм. Бурхан итгэлийг төгс даадаг учраас бид 
Бурханд итгэж болно. Судрууд бидэнд “Бурхан 
тахиралдсан замуудаар явах нь үгүй, бас тэрээр 
баруун гар тийшээ ч, зүүн гар тийшээ ч эргэх 
нь үгүй, тэрээр бас хэлснээ өөрчлөх нь үгүй, 
тиймийн тул түүний зам шулуун бөгөөд замнал нь 
нэгэн мөнхийн эргэлт бөлгөө”11 мөн “Бурхан бол 
нүүр тал хардаггүй”12 гэдгийг заадаг. Бид итгэлтэй 
байдал, итгэл, найдвар олж авахын тулд шударга 
ёсны бурханлаг мөн чанарт итгэдэг. 

Гэвч төгс шударга байдлын үр дүнд, Бурхан 
ч хийж чадахгүй тийм зарим зүйл байдаг. Тэр 
хүчээр зарим нэгийг нь аварч, заримыг нь 
шийтгэж чадахгүй юм. Тэрээр “нүглийг өчүүхэн 
төдий ч хүлцсэн янзаар хүлээн зөвшөөрч чадах 
нь үгүй.”13 Тэрээр нигүүлсэлд шударга ёсыг 
дээрэмдэхийг зөвшөөрч чадахгүй.14

Бурханы бий болгосон нигүүлслийн зарчим нь 
Түүний шударга ёсны итгэл үнэмшил бүхий 
баталгаа юм. Тэрээр шударга учраас нигүүлсэлд 
чухал үүрэг гүйцэтгэх замыг нээж өгсөн. Тиймээс 
“шударга ёс нь өөрийн бүх шаардлагуудыг 
гүйцээж, мөн түүнчлэн нигүүлсэл нь өөрийн 
болох бүгдийг өөртөө харьяалуулдаг.”15

Бид “нүгэл үйлдээгүй, [Эцэгийн] таалалд нийцсэн 
түүний зовлон хийгээд үхэл … [Түүний] Хүүгийн 
асгарсан цус”16 шударга ёсны шаардлагуудыг 
хангаж, нигүүлслийг бий болгон, биднийг 
гэтэлгэдэг гэдгийг мэддэг.17 Бүр “шударга ёсны 
дагуу, гэтэлгэлийн төлөвлөгөө нь … наманчлалын 
нөхцөлөөс бусдаар бол үйлчилж чадахгүй.”18 
Энэ нь шударга ёсыг устгалгүйгээр өөрийн 
үүргийг гүйцэтгэх боломжийг нигүүлсэлд олгосон 
наманчлалын шаардлага бөгөөд наманчлах 
боломж юм. 

Христ хүмүүсийг хүчээр аврахын тулд бус, 
харин наманчлах боломжийг санал болгохын 
тулд амиа өргөсөн. Бид наманчлалын үйл явцад 
“аврах чадал бүхий түүний гавьяанд бүрэн 
дүүрнээр”19 найддаг боловч наманчлахаар үйлдэх 
нь өөрсдийн хүслийг өөрчилж байгаа хэрэг билээ. 
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Тиймээс, наманчлалыг Бурханы нигүүлслийн 
бэлгийг хүлээн авах нөхцөл болгосноор бид 
өөрсдийнхөө төлөө хариуцлага хүлээх боломжтой 
болдог. Наманчлал нь бидний ёс суртахууны 
сонгох эрхийг хүндэлж мөн дэмждэг: “Мөн 
наманчлалд хүргэх итгэлийг бодитой болгоогүй 
нь шударга ёсны шаардлагын бүх л хуульд 
харьяалагдаж байхад нигүүлсэл нь тийн шударга 
ёсны шаардлагыг хангаж, мөн тэднийг аюулгүйн 
гараар хүрээлж чадна; тиймийн тул зөвхөн 
наманчлалд хүргэх итгэлтэй түүнд агуу их 
хийгээд гэтэлгэлийн мөнхийн төлөвлөгөө түүнд 
үйлчилдэг.”20

Бурханы шударга ёс ба нигүүлслийг буруу ойлгох 
нь нэг хэрэг. Харин Бурханы оршин буйг, мөн 
Түүний эрхэм дээд хүчийг үгүйсгэх нь өөр нэгэн 
хэрэг боловч энэ хоёр хоёулаа бидний тэнгэрлэг 
хийгээд бүрэн чадавхаас доогуурх, бүр хамгийн 
доогуур үр дүнд хүргэдэг. Өөрийн хүмүүсээс юу 
ч хийхийг шаарддаггүй Бурхан нь оршдоггүй 
Бурхантай адил. Хүүхдүүдийг нь төгөлдөржүүлж, 
чиглүүлэх ёс суртахууны хуулийг тогтоодог 
амьд Бурхангүй дэлхий нь мөн туйлын үнэн гэж 
байхгүй буюу шударга ёсгүй дэлхий юм. Энэ бол 
ёс суртахууны релативизм (харилцан шүтэлцэх 
үзэл) ихэд ноёрхож буй дэлхий юм.

Релативизм (харилцан шүтэлцэх үзэл) гэдэг бол 
хүн бүр өөрийнхөө хамгийн дээд эрх мэдэлтэн 
нь гэсэн үг. Энэ нь мэдээж, зөвхөн энэхүү 
философитой санал нийлдэг, Бурханыг үгүйсгэдэг 
хүмүүс биш юм. Зарим Бурханд итгэдэг хүмүүс 
хүртэл юу нь зөв, юу нь буруу болохыг өөрсдөө 
шийддэг гэдэгтээ итгэсэн байдаг. Нэгэн залуу хүн 
үүнийг тайлбарлахдаа: “Би Хиндү шашин буруу, 
эсвэл Католик шашин юм уу, Эпископал сүм 
буруу гэж хэлж болно гэж бодохгүй байна. Энэ 
нь тухайн хүн юунд итгэдгээс л шалтгаалдаг гэж 
боддог… Би зөв эсвэл буруу байдаг гэж бодохгүй 
байна”21 гэжээ. Өөр нэгэн хүнээс шашны итгэл 
үнэмшлийнх нь тухай асуухад тэр “Би өөрөө 
өөртөө л итгэдэг. Эцсийн эцэст тийм л юм чинь. 
Хэн юунд итгэхийг шийдэх эрх мэдэл гэж яаж 
байж болох вэ дээ”22 гэж хэлсэн байна.

Юу ч буюу юм бүхэн үнэн байж болно гэдэгт 
итгэдэг хүмүүсийн хувьд үнэний тунхаглал нь 
өөрчлөгдөшгүй, нийтлэг үнэн нь албадлага мэт 

санагддаг—“Намайг дургүй ямар нэгэн зүйлдээ 
үнэн гэж итгэхэд албадах ёсгүй.” Гэвч энэ 
ойлголт нь бодит байдлыг өөрчлөхгүй. Хэрэв хүн 
хаднаас үсэрвэл, таталцлын хуулийг үзэн ядах 
байдал нь түүнийг унахаас аварч чадахгүй юм. 
Энэ нь мөнхийн хууль ба шударга ёсны хувьд 
ч адилхан. Мөнхийн хууль ба шударга ёсыг 
эсэргүүцсэнээр биш, харин хэрэгжүүлснээр л эрх 
чөлөө ирдэг. Энэ нь Бурханы хүчний гол чухал 
үндэс юм. Хэрэв энэ нь гуйвшгүй бөгөөд хэзээ 
ч өөрчлөгдөшгүй үнэнүүдийн бодит байдлын 
төлөө биш л юм бол, бид үйлдлүүдийнхээ үр 
дүнг урьдчилан харж мөн төлөвлөж болохгүйгээс 
хойш, сонгох бэлэг нь утга учиргүй байх байсан. 
Лихай үүнийг тайлбарлахдаа: “Хэрэв та нар 
хууль үгүй хэмээвээс, та нар түүнчлэн нүгэл гэж 
үгүй гэх болно. Хэрэв та нар нүгэл үгүй хэмээн 
хэлэх аваас, та нар түүнчлэн зөв шударга гэж 
үгүй гэх болно. Мөн хэрэв зөв шударга гэж үгүй 
аваас аз жаргал ч үгүй байх буюу. Мөн хэрэв зөв 
шударга бас аз жаргал ч үгүй бол шийтгэл бас 
зовлон ч үгүй бөлгөө. Мөн хэрэв эдгээр зүйлүүд 
үгүй бөгөөс Бурхан гэж үгүй. Мөн хэрэв Бурхан 
гэж үгүй бөгөөс бид ч, мөн дэлхий ч үгүй байх 
байсан; учир нь юмсын бүтээл байхгүй, үйлдэх нь 
ч үйлдүүлэх нь ч бас үгүй бөлгөө; иймийн тул, бүх 
зүйл алга болох ёстой буюу”23 гэжээ.

Материаллаг болон сүнслэг асуудлуудын 
аль алиных нь хувьд өөрсдийнхөө төлөө 
хариуцлагатай байх боломж нь Бурханы бидэнд 
өгсөн бэлэг бөгөөд үүнгүйгээр бид Бурханы охид, 
хөвгүүдийн хувьд өөрсдийнхөө бүрэн чадавхад 
хүрч чадахгүй юм. Хувийн үүрэг хариуцлага 
нь бидний үргэлж хамгаалж байх ёстой эрх, 
үүрэг билээ. Бүтээлтийн өмнө хүртэл үүн рүү 
дайрч давшилж байсан юм. Бид өөрсдөдөө 
харьяалуулахыг хүсдэг (заримдаа хамгийн сайн 
зорилготой байдаг) хувь хүн, төлөвлөгөөнөөс 
өөрсдийнхөө төлөө хариуцлагатай байх үүргээ 
хамгаалах ёстой. Мөн бид ур чадвар, авьяас 
билэг, Христийнхтэй адил зан чанаруудыг 
авчрахад шаардлагатай ажлуудаас зайлсхийх 
мэдрэмжийнхээ эсрэг үүнийг хамгаалах ёстой.

Хэзээ ч ажил хийж үзээгүй нэгэн хүний тухай 
түүх байдаг. Тэр өөрийнхөө бүх хэрэгцээг хэн 
нэгнээр хангуулахыг хүсдэг байжээ. Тэр татвар 
мөн аравны нэгээ төлдөг учраас Сүм юм уу, 
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засгийн газар, эсвэл тэд хоёулаа түүний амьдралыг 
авч явах ёстой гэж үздэг байв. Түүнд идэх зүйл 
байхгүй байхад ч гэсэн өөрөө өөрийгөө тэжээхээс 
татгалзсан юм. Тэр өөрийнхээ төлөө юу ч хийхгүй 
байгаа учраас түүнд туслахыг хичээж байсан 
хүмүүс цөхрөнгөө баран, түүнтэй адилхан юу ч 
хийхгүй байхаар шийдээд, түүнийг оршуулгын 
газарт хүргэж өгөн, тэндээ нас барахыг нь 
зөвшөөрчээ. Гэтэл оршуулгын газар руу явах замд 
нэгэн эр “Бид ингэж болохгүй. Надад түүнд өгөх 
бага зэрэг эрдэнэ шиш байна” гэж хэлсэн байна.

Тэд нөгөөх эрд үүнийг хэлэхэд тэрээр “Хальсыг нь 
арилгасан уу?” гэж асуужээ. 

Тэд “үгүй” гэж хариулахад,

“За за. Тэгвэл намайг оршуулгын газар хүргээд 
өгчих” гэж хэлсэн гэдэг.

Бурхан биднээс материаллаг ба сүнслэг байдлын 
аль алиных нь хувьд бүрэн чадавхдаа хүрэх 
боломжтой чөлөөт эрэгтэй, эмэгтэй байж; 
ядуурлын хязгаарлагдмал байдлаас болон нүглийн 
боолчлолоос чөлөөлөгдөөсэй; мөн өөрийгөө 
хүндлэх болоод бие даасан байдалдаа баясаж, 
Түүний селестиел хаант улсад Түүнтэй нэгдэхийн 
тулд бүх зүйлд бэлтгэлтэй байгаасай гэж хүсдэг. 

Бид Түүний бодит хийгээд байнгын 
тусламжгүйгээр өөрсдийн хүч чармайлтаар 
үүнийг хийж чадна гэдэг буруу ойлголтод би 
итгэдэггүй. “Бид ач ивээлээр л бид аврагдана 
гэдгийг мэднэ, бидний хийж чадах бүхний дараа 
буюу.”24 Мөн бид Бурхан туслахаас нь өмнө, сайн 
сайхан эсвэл чадварынхаа хамгийн доод үеийг 
гүйцэлдүүлэх хэрэггүй. Дуулгавартай байдлын 
замын хаана нь байгаагаас үл хамааран бид өдөр 
бүр, цаг мөч тутамд тэнгэрлэг тусламжийг хүлээн 
авч болно. Харин ч бид Түүний тусламжийг 
хүсэхээс гадна, өөрсдийгөө дайчлан, наманчилж, 
шударга ёс ба ёс суртахууны сонгох эрхийн 
дагуу Бурхан бидний амьдралд үйлдэж болохын 
тулд Түүнийг сонгох ёстой гэдгийг би мэддэг. 

Би та нараас зөвхөн үүрэг хариуцлагыг хүлээн 
авч, үүний төлөө үйлдээсэй хэмээн хүсэж байна. 
Ингэснээр Бурхан бидэнд туслах болно. 

Би Бурхан Эцэг амьд, Түүний Хүү Есүс Христ 
бол бидний Гэтэлгэгч гэдгийг, мөн Ариун Сүнс 
бидэнтэй хамт байгааг гэрчилж байна. Тэд бидэнд 
туслахыг хүсдэг нь гарцаагүй бөгөөд бидэнд 
туслах хэмжээлшгүй чадвартай байдаг. “Мөнхийн 
Эцэгийн … [бидэнтэй] хийсэн гэрээнүүд 
биелэгдэж болохын тулд”25 сэрж, газар шорооноос 
өндийн босоцгооё. Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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Гэрэл	ба	үнэний	талаарх	таны	гэрчлэл	таныг	
болон	таны	үр	удмыг	энэ	амьдралд	адислаад	
зогсохгүй,	мөнх	амьдралд	тань	ч	хамт	дагалдах	
болно
 

Би онгоцны нисгэгч 
байхдаа шөнийн түнэр 
харанхуйд тив, далайг 
гатлан; олон цагийн 
нислэг хийж байсан. 
Нисгэгчийн бүхээгээс 
шөнийн тэнгэрийг 
ширтэн харах 
болгонд, тэр тусмаа 
тэнгэрийн заадсыг 
харахад Бурханы 
бүтээл хэчнээн өргөн 
цар хүрээтэй, гүн 

гүнзгий болохыг, мөн сударт дүрслэгдсэн шиг 
“тоо томшгүй олон дэлхий”1 байдгийг гайхширан, 
бахархах сэтгэл төрдөг байлаа.

Ихэнх одон орон судлаач тэнгэрийн заадсыг 
цорын ганц одны аймаг хэмээн таамагладаг 
байсан цагаас хойш хагас зуун жил хүрэхгүй 
хугацаа өнгөрчээ.2 Тэд манай одны аймгаас 
цааш од эрхэс, гэрэл гэгээ, амь амьдрал гэж 
байхгүй бөгөөд эзэнгүй, хүйтэн, юу ч үгүй, эцэс 
төгсгөлгүй хоосон орон зай л байдаг хэмээн 
төсөөлж байлаа. 

Дуран авай улам хөгжин, боловсронгуй болж, 
түүнийг сансрын уудамд хөөргөснөөр, одон орон 
судлаачид гайхамшигтай бөгөөд хүн ойлгон 
хүлээн авахад ч бэрх үнэнийг буюу орчлон ертөнц 
нь бидний итгэж, таамаглаж байснаас ч илүү, 
хүний оюун ухаанд багтамгүй асар том болох 
тухай; мөн сансар огторгуй нь тэртээ хол орших, 
хэдэн зуун тэрбум од эрхсээс болон тоо томшгүй, 

түм буман одны аймгаас бүрддэг тухай ойлгож 
эхэлжээ.3 

Орчлон ертөнцийн тухай бидний ойлголт маш 
богино хугацаанд эрс өөрчлөгдсөн юм. 

Өнөөдөр бид асар хол орших тэдгээр одны 
аймгаас заримыг нь харах боломжтой болжээ.4

Тэнд үнэхээр одны аймгууд байгаа гэдгийг бид 
мэднэ.

Эдгээр одны аймаг байгаа газартаа маш урт удаан 
хугацааны турш оршсоор ирсэн юм. 

Гэхдээ хүн төрөлхтөн тэнгэр дэх гэрлийг хурааж, 
одны аймгийг харах боломж олгодог хүчирхэг 
төхөөрөмжүүдийг зохион бүтээхээс өмнө бид 
сансрын уудамд одны аймгууд байдгийг огт 
мэддэггүй байлаа. 

Орчлон ертөнц гэнэт асар том болж 
өөрчлөгдөөгүй, харин энэхүү үнэнийг харж ойлгох 
бидний чадвар л ихээхэн өөрчлөгдсөн юм. Тэрхүү 
илүү агуу гэрлийн ачаар урьд өмнө төсөөлж ч 
байгаагүй гайхамшигт боломж хүн төрөлхтөнд 
нээгдсэн билээ. 

Харахгүй байгаа зүйлдээ итгэх нь хэцүү

Та өөрийгөө цаг хугацааг буцааж, мянга юм 
уу зуун жилийн өмнөх хүмүүстэй уулзаж 
учрах чадвартай гэж төсөөлөн бод доо. Мөн та 
өөрийгөө бидний энэ үед өргөн хэрэглэгдэж 
байгаа орчин үеийн техник технологийг тэдэнд 
дүрслэн тайлбарлах гэж байна гэж бод. Жишээ 
нь, бид тэдэнд бага оврын нисэх онгоц, богино 
долгионы зуух, өргөн хүрээтэй цахим сан бүхий 
хэрэгслүүдийн тухай болон сая сая хүнтэй шууд 

Гэрэл ба үнэний òалаарх гэрчлэлийг 
хүлээн аâах нь

ТЭРГҮҮН ЗӨВЛӨЛИЙН ХОЁРДУГААР ЗӨВЛӨХ
 ЕРӨНХИЙЛӨГЧ ДИЙТР Ф.УГДОРФ
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хуваалцаж болдог, бидний ач зээ нарын тоглодог 
видео тоглоомын талаар ярьж өгвөл тэр хүмүүс 
бидний талаар юу гэж бодох бол? 

Зарим нь бидэнд итгэх байх л даа. Харин олонх нь 
биднийг дооглон тохуурхаж, үгүйсгэж, магадгүй 
бидний амыг таглах гэж оролдох юм уу, зодож 
цохиж ч магадгүй. Зарим нь биднийг төөрөгдөлд 
орсон, ухаан мулгуу эсвэл бүр аюултай хүмүүс 
хэмээн нотлох гэж өөрсдийн мэдэх логик, учир 
шалтгаан, баримт сэлтийг ашиглах гэж оролдох 
байх. Тэд биднийг бусдыг төөрөгдүүлэх гэж байна 
хэмээн буруутгаж ч магадгүй юм.

Мэдээж, тэр хүмүүс бидний талаар буруу 
ойлголттой байгаа нь үнэн. Гэхдээ тэд бидэнд 
сайныг хүсэж, чин сэтгэлээсээ хандсан байж ч 
болно. Тэд өөрсдийнхөө үзэл бодлыг туйлын үнэн 
хэмээн бодож байгаа шүү дээ. Шулуухан хэлэхэд, 
тэд илүү бүрэн дүүрэн үнэний гэрлийг одоогоор 
олж аваагүй байгаа учраас бидний хэлсэн зүйлийг 
тодорхой харж, ойлгох боломжгүй юм. 

Гэрэл өгөгдөх тухай амлалт 

Буруу байсан ч зөв хэмээн бодох нь хүмүүний 
нэгэн зан чанар болов уу. Хэрвээ тийм л юм бол 
итгэл найдвар бидэнд ямар хэрэгтэй юм бэ? 
Хоорондоо зөрчилтэй өдий төдий үзэл бодол 
байдаг учраас, мөн бид зөвхөн өөрсдийн ойлголт, 
итгэл дээр тулгуурлан, үнэнийг мэдэхгүйгээр 
амьдарч болно гэж үү?

Үнэнийг олж мэдэх боломжтой юу?

Энэ бүхнийг та бүхэнтэй хуваалцсан миний 
зорилго бол бүх үнэнийг мэддэг Түмэн цэргийн 
БУРХАН Эзэн Өөрөө, бид үнэнийг өөрсдөө олж 
мэдэх боломжтой гэсэн амлалтыг үр хүүхдүүддээ 
өгсөн тухай баярт мэдээг тунхаглах явдал юм. 

Энэхүү амлалтын ач холбогдлын талаар 
эргэцүүлэн бодно уу.

Үүрдийн бөгөөд Бүхнийг Чадагч Бурхан, энэхүү 
өргөн уудам орчлон ертөнцийг Бүтээгч нь 
Түүнтэй чин сэтгэлээсээ, шийдвэр төгс хандсан 
хүмүүстэй ярьдаг. 

Тэрээр тэдэнтэй зүүд, зөн билэг, бодол санаа, зүрх 
сэтгэлд нь ярих болно. 

Тэрээр хэрхэвч алдаж будилахын аргагүй, 
хүмүүний төсөөлөлд багтаж ч байгаагүй тийм 
арга замаар ярьдаг. Тэрээр тэдний хувийн 
амьдралд хамаатай бурханлаг заавар, хариултыг 
өгөх болно. 

Мэдээж, ийм зүйл байх боломжгүй, Бурхан гэж 
байдаг л юм бол Түүнд ганц нэг хүний залбирлыг 
сонсож хариулахаас илүү чухал ажил байдаг 
байлгүй дээ хэмээн элэглэн дооглох хүмүүс ч гарч 
ирж магадгүй юм.

Гэхдээ би та нарт: Бурхан таны төлөө санаа 
тавьдаг. Тэрээр таныг сонсдог бөгөөд хувийн 
асуултуудад тань хариулах болно. Таны 
залбирлын хариу Түүний арга замаар, Түүний 
цагт ирэх учир та Түүний дуу хоолойг сонсож 
сурах хэрэгтэй. Бурхан танаас Түүн рүү буцаж 
очих замаа олоосой гэж хүсдэг бөгөөд тэр зам нь 
Аврагч мөн болой5. Бурхан та бүхнийг Түүний 
Хүү, Есүс Христийн талаар олж мэдэн, бурханлаг 
шавь байх замыг дагаснаар танд ирэх амар 
амгалан, баяр баяслыг мэдрээсэй хэмээн хүсдэг. 

Хүндэт найз нөхөд минь, үүнийг шалгаж үзэх 
гэсэн эрэгтэй, эмэгтэйчүүд, хүүхдүүд зэрэг хүн 
бүхэнд зориулсан Бурханы амлалт бүхий энгийн 
нэгэн туршилтын талаар эртний судраас олж 
уншиж болно:

Нэгдүгээрт, Та Бурханы үгийг эрэлхийлэх ёстой. 
Энэ нь судруудыг уншиж, эртний болон орчин 
үеийн бошиглогчдын Есүс Христийн сэргээгдсэн 
сайн мэдээний талаарх үгсийг үгүйсгэж маргах 
зорилгоор бус, харин үнэнийг олж мэдэх гэсэн чин 
сэтгэлээр судлахыг хэлдэг. Өөрт тань мэдрэгдэх 
зүйлсийн талаар эргэцүүлж, үнэнийг хүлээн 
авахын тулд оюун санаагаа бэлтгэ.6 “…Бүр та 
нарт итгэх хүслээс илүү нь байхгүй ч гэсэн, энэ 
хүслийг өөрсөддөө хөгжихийг, бүр … та нар 
[Бурханы үгийг] өөртөө байрлуулж чадахаар 
итгэтлээ зөвшөөр.”7

Хоёрдугаарт, Адамын үеэс өнөөдрийг хүртэл 
Их Эзэн үр хүүхдүүддээ нигүүлсэнгүй хандаж, 
Өөрийн Сүмийг удирдан биднийг Түүн рүү буцаж 
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очиход туслах бошиглогч, үзмэрч, илчлэгчдийг 
өгснийг та анхааралдаа авч, тунгаан бодож, 
зоригтой итгэхийг хүсэж,8 талархах ёстой.

Гуравдугаарт, та Тэнгэрлэг Эцэгээс Хожмын 
Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн талаарх үнэнийг 
танд илчлэхийг Түүний Хүү, Есүс Христийн 
нэрээр асууж хүсэх ёстой. Тэгэхдээ Есүст итгэж; 
чин сэтгэл, үнэн хүсэлтэйгээр асуух ёстой билээ.9

Үүнээс гадна Аврагчаас бидэнд өгсөн дөрөв 
дэх үе шат бий: “Хэрэв хэн нэгэн нь Түүний 
хүслийг үйлдэхийг хүсэж байвал тэр нь энэ 
сургаал Бурханаас ирсэн үү, эсвэл би Өөрөөсөө 
ярьж байна уу гэдгийг мэднэ.”10 Өөрөөр хэлбэл, 
хэрвээ та сайн мэдээний зарчмыг шалгая гэвэл, 
эхлээд түүний үгийн дагуу амьдрах ёстой гэсэн үг. 
Сайн мэдээний сургаалыг болон Сүмийн заадаг 
зүйлсийг өөрсдийн амьдралдаа хэрэгжүүлж, 
шалгаад үз. Үүнийг чин сэтгэлээсээ, Бурханд 
итгэх гуйвшгүй итгэлээр хийгээрэй. 

Хэрвээ та энэ бүхнийг хийж чадвал Бурхан—
Өөрийн үгээр11 үүрэг хүлээн авч, Ариун Сүнсний 
хүчээр үнэнийг үзүүлнэ хэмээн амласан билээ. 
Тэрээр харанхуйг нэвт харах хүчийг өгөгч илүү 
агуу гэрлийг танд соёрхсоноор, та мөнх бус 
амьдралдаа төсөөлшгүй гайхамшигт дүр зургийг 
гэрчлэх болно.

Зарим хүн эдгээр шатлалыг дэндүү хэцүү, эсвэл 
иймэрхүү хүчин чармайлт гаргах нь шаардлагагүй 
зүйл хэмээн хэлж болох юм. Гэхдээ сайн мэдээний 
тухай болон Сүмийн талаар хувийн гэрчлэлтэй 
болох нь таны энэ амьдралдаа олж авах ёстой 
хамгийн чухал зүйл мөн гэдгийг би та бүхэнд 
хэлмээр байна. Энэхүү гэрчлэл нь таныг зөвхөн 
энэ амьдралын тань турш адисалж, удирдаад 
зогсохгүй, таны мөнх амьдралтай ч мөн шууд 
холбоотой юм. 

Сүнслэг зүйлсийг зөвхөн Сүнсээр л ойлгох 
боломжтой

Үнэнийг улам бүрэн дүүрэн ойлгоход туслах, 
илүү агуу гэрлийг хурааж цуглуулах боломжтой, 
боловсронгуй төхөөрөмжүүд бий болох хүртэл 
эрдэмтэн мэргэд орчлон ертөнцийн цар хүрээг 
ойлгох гэж ихээхэн хичээл зүтгэл гаргасан билээ. 

Төлөөлөгч Паул үүнтэй адил, сүнслэг мэдлэгийн 
талаарх зарчмыг заасан юм. Тэрээр коринтчуудад 
“Харин төрөлх хүн Бурханы Сүнсний зүйлсийг 
хүлээж авдаггүй. Учир нь тийм хүн эдгээрийг 
ойлгож чадахгүй. Яагаад гэвэл эдгээр нь 
сүнслэгээр үзэгддэг”12 хэмээн бичжээ.

Өөрөөр хэлбэл, хэрвээ та сүнслэг үнэнийг олж 
танихыг хүсвэл зөв хэрэгсэл ашиглах ёстой. 
Та сүнслэг үнэнийг олж мэдрэх боломжгүй 
хэрэгслээр түүнийг олж мэдэх нь үгүй. 

Аврагч бидний үед “Бурханаас буй нь гэрэл юм; 
мөн гэрлийг хүлээн авдаг мөн Бурханд үлддэг тэр 
нь илүү их гэрэл хүлээн авдаг; мөн тэрхүү гэрэл 
төгс өдрийг хүртэл улам улам хурц болон өсдөг”13 
хэмээн хэлсэн байдаг. 

Бид зүрх сэтгэл, оюун ухаанаа Бурхан руу хэчнээн 
их хандуулна, тэнгэрлэг гэрэл бидэн дээр төчнөөн 
ихээр хуралдах болно. Мөн бид тэрхүү гэрлийг 
сайн дураараа, чин сэтгэлээсээ эрэлхийлэх 
болгондоо илүү их гэрлийг хүлээн авахад бэлэн 
байгаагаа Бурханд нотлон харуулдаг. Урьд нь 
бүдэг бүрхэг, тас харанхуй, асар хол мэт байсан 
зүйлс танил бөгөөд тод томруун болж ирдэг. 

Түүнчлэн, хэрвээ бид өөрсдийгөө сайн мэдээний 
гэрлээс холдуулбал, бидний гэрэл ганц хоногт юм 
уу, нэг долоо хоногийн дотор ч биш, харин аажим 
аажмаар бүдгэрч, нэг л өдөр эргэж харахдаа 
сайн мэдээ үнэн гэдэгт яагаад ингэтлээ их итгэж 
байснаа ойлгохоо больсон байдаг. Өмнө нь маш 
тодорхой байсан зүйлс эргээд тодорхой бус, бүдэг 
бүрхэг, хол хөндий болж; бидний урьд нь мэддэг 
байсан юмс мунхаг зүйл мэт бодогдох болсон 
байна.

Иймээс Паул сайн мэдээний захиас нь мөхөгсдийн 
хувьд мунхаг зүйл мэт боловч “аврагдаж байгаа 
бидний хувьд Бурханы хүч мөн”14 гэж хэлсэн. 

Түвшин тогтоох шалгалт гэж байдаггүй

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүм нь олон янзын гэрчлэлтэй хүмүүст 
зориулагдсан Сүм юм. Сүмийн зарим гишүүний 
гэрчлэл ямар ч эргэлзээгүй ба дотор сэтгэлд нь 
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тодоос тод гэрэлтэж байдаг. Зарим хүн өөрөө олж 
мэдэхийн тулд эрэлхийлсээр л байдаг. Сүм нь 
хүмүүсийн гэрчлэл хэр гүн эсвэл хэр зэрэг өндөр 
түвшинд байгаагаас үл шалтгаалан хүн бүхний 
гэр орон нь болдог. “Та энд орохын тулд гэрчлэл 
тань өндөр түвшинд хүрсэн байх ёстой” гэсэн 
тэмдэг өлгөсөн цуглааны байрыг би мэдэхгүй. 

Сүм нь зөвхөн төгс хүмүүст биш, харин “Христэд 
ирж, мөн түүгээр төгөлдөржих”15 хүсэлтэй хүн 
бүхэнд зориулагдсан юм. Сүм нь тань шиг, мөн 
над шиг хүмүүсийнх. Сүм нь хүмүүсийг салган 
холдуулж, шүүмжилдэг биш харин нөхөрсгөөр 
угтан авч, өргөн дэмжиж, тэтгэдэг газар билээ. 
Энэ бол хүн бүр бурханлаг үнэнийг эрэлхийлэх 
явцдаа нэг нэгнийгээ урамшуулж, сэтгэлийн дэм 
өгч, дэмжин тусалдаг газар юм. 

Эцэст нь хэлэхэд, бид бүгд шавь болох аян замдаа 
Бурханы гэрлийг эрэлхийлж буй аянчид билээ. 
Бид бусдыг тэдэнд байгаа болон байхгүй гэрлийнх 
нь хэмжээгээр буруутган шүүмжилдэггүй, харин 
бүх гэрлийг цэвэр, тод томруун, үнэн зөв болтол 
нь тэжээн тэтгэж, урамшуулан дэмждэг. 

Бүгдэд өгөгдсөн амлалт

Гэрчлэлтэй болох нь нэг минут, нэг цаг эсвэл нэг 
өдрийн ажил биш гэдгийг бид хүлээн зөвшөөрөх 
ёстой. Энэ нь нэг удаагийн оролдлогоор л 
бүтчихдэг зүйл биш юм. Сүнслэг гэрлийг 
цуглуулах үйл явц бол амьдралын туршид 
үргэлжлэх эрэл хайгуул мөн. 

Амьд Бурханы Хүүгийн тухай гэрчлэл, түүнчлэн 
Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүм бол Түүний сэргээгдсэн Сүм мөн гэсэн 
гэрчлэл таны хүссэнээр хурдан ирэхгүй байж 
болох ч, та хийх ёстой зүйлээ хийсэн байхад 
гэрчлэл тань ирнэ гэдгийг би амлаж байна. 

Мөн тэрхүү гэрчлэл тань гайхамшигтай байх 
болно.

Сүнслэг үнэн нь таны зүрх сэтгэлийг дүүргэж, 
бодгальд тань гэрэл авчрах болно гэсэн гэрчлэлээ 
би хуваалцах гэсэн юм. Тэрээр танд гайхамшигт 
баяр баясал, тэнгэрлэг амар амгалантай хамт 
цэвэр оюун ухааныг нээж өгнө. Би үүнийг Ариун 

Сүнсний хүчээр өөрийн биеэр мэдэрсэн. 

Эртний сударт бидэнд амласнаар Бурханы 
Сүнсний нөхөрлөл таныг гэтэлгэх хайрын 
дууг дуулж,16 мэлмийгээ тэнгэр өөд чиглүүлэн, 
Хамгийн Дээд Бурханд буюу ирээдүйд өөрийн 
амьдрах газар, мөн өөрийн Найдвар ба өөрийн 
Хамгаалагч болох Эцэгтээ дуу хоолойгоо өргөн; 
Түүнийг магтан дуулахад хүргэх юм. Аврагч 
бидэнд хичээнгүйлэн эрэлхийлэгтүн, мөн та нар 
олох болно хэмээн амласан билээ.17 

Би үүнийг үнэн гэдгийг гэрчилж байна. Хэрвээ 
та бүхэн одоогоор бүдэг бүрхэг, сүүмийх төдий, 
хүршгүй хол мэт санагдаж буй Бурханы үнэнийг 
эрэлхийлэн хайх юм бол Түүний энэрлийн 
гэрлийн ачаар энэ нь аажим аажмаар нээгдэж мөн 
тодрон томорч, зүрх сэтгэлд тань ойр болох болно 
гэдгийг би гэрчилж байна. Хүмүүний нүдэнд үл 
үзэгдэх өргөн цар хүрээтэй гайхамшигт сүнслэг 
байдлын дүр төрх танд илчлэгдэх болно. 

Сүнслэг гэрэл нь Бурханы бүх хүүхдийн гар 
хүрэх газарт байгаа гэдгийг би гэрчлэх гэсэн 
юм. Тэр таны оюун ухааныг гэгээрүүлэн, зүрх 
сэтгэлийг тань илааршуулж, таны өдрүүдийг 
баяр баяслаар дүүргэх болно. Хайрт найзууд аа, 
Бурханы тэнгэрлэг ажлын тухай, тэр тусмаа гэрэл 
ба үнэний ажлын талаарх өөрийн гэрчлэлийг 
эрэлхийлж, хүчирхэгжүүлэх боломжийг бүү 
хойшлуул. 

Гэрэл ба үнэний талаарх таны гэрчлэл таныг 
болон таны үр удмыг энэ амьдралд адислаад 
зогсохгүй, эцэс төгсгөлгүй олон дэлхийн дунд, 
мөн мөнх амьдралд тань ч хамт дагалдах болно. 
Есүс Христийн нэрээр, амен. 

ЭШЛЭЛҮҮД

1. Moсе 1:33
2. Марша Бартушак, The Day We Found the Universe 

(2009), xii-ыг үзнэ үү. Бид гаргасан дүгнэлтдээ үргэлж 
итгэлтэй байж чаддагт би гайхдаг. Заримдаа бид бүх 
үнэнийг мэднэ хэмээн өөртөө хэт итгэдэг. Жишээ 
болгон, энд нэг үйл явдлыг эш татъя: Арван есдүгээр 
зууны сүүлээр Америкийн одон орон судлалын 
тэнхимийн захирал байсан Саймон Ньюком 1887 онд, 
од эрхсийг ажиглах төвийн нээлт дээр хэлсэн үгэндээ: 
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“Одон орон судлалын хувьд... бид мэдлэгийнхээ 
хязгаарт тун хурдацтай ойртож байна. Иймээс одон 
орон судлаачдын анхаарал үнэн хэрэгтээ шинэ нээлт 
хийхэд биш, харин өмнө нь олж илрүүлсэн зүйлсээ 
задлан шинжлэхэд чиглэж байна’” гэжээ (Бартушак, 
xv).

3. Сүүлийн үеийн “нээлтүүд” дээр үндэслэн Мосе 
1:33, 35-ыг авч үзэхэд маш сонирхолтой зүйлсийг 
мэдэж болно. Агуу Үнэт Сувд дээрх Мосегийн ном 
нь Эдвин Хаббл алс хол орших од эрхсийг олж 
нээснээ зарласнаас бараг зуун жилийн өмнө, 1830 
оны зургаадугаар сард бошиглогч Иосеф Смитэд 
илчлэгдсэн билээ. 

4. Тухайлбал, heritage.stsci.edu/gallery/gallery.html 
дээрээс Hubble Heritage Image Gallery-ийг үзнэ үү. 

5. Иохан 14:6-г үзнэ үү.
6. 3 Нифай 17:3-ыг үзнэ үү
7. Алма 32:27
8. Сургаал ба Гэрээ 67:3-ыг үзнэ үү.
9. Моронай 10:3–5-ыг үзнэ үү.
10. Иохан 7:17; мөн Дуулал 25:14; Иохан 3:21-ийг үзнэ 

үү.
11. Сургаал ба Гэрээ 82:10-ыг үзнэ үү.
12. 1 Коринт 2:14
13. Сургаал ба Гэрээ 50:24
14. 14. 1 Коринт 1:18
15. Моронай 10:32; мөн Сургаал ба Гэрээ 20:59-ийг үзнэ 

үү.
16. Алма 5:26-г үзнэ үү.
17. Сургаал ба Гэрээ 88:63
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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 хүмүүс гараа өргөнө үү.

Татгалзаж байвал адил тэмдэг үзүүлж болно.

Энэ удаа бид ахлагч Карлос Х.Амадо болон 
Виллиам Р.Вокэр нарыг Далын Нэгдүгээр Чуулгын 
гишүүдээс чин сэтгэлээсээ талархан чөлөөлж, 
тэднийг чөлөөнд гарсан ерөнхий эрх мэдэлтэн 
гишүүдээр томилох санал оруулж байна. 

Тэдний хийсэн үйлчлэлд бидэнтэй хамт талархлаа 
илэрхийлэхийг хүсэж байгаа хүмүүс гараа өргөнө 
үү.

Ахлагч Араяк В.Минасян болон Гвидо Сэнканс 
нарыг Бүсийн далын үйлчлэлээс чөлөөлж байна. 
Эдгээр ахын хийсэн үйлчлэлд бидэнтэй хамт 
талархах санал оруулж байна.

Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

Бусад ерөнхий эрх мэдэлтэн, Бүсийн дал, туслах 
бүлгийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөлүүдийг 
одоогийн дуудлагуудад нь дэмжүүлэн батлах 
санал оруулж байна.
 
Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

Татгалзаж байвал адил тэмдэг үзүүлж болно.

Ах, эгч нар аа, бидний төлөөх та бүхний залбирал 
болон итгэлд тань талархаж байна.

Сүìийн албан òушаалòнуудыг дэìжүүлэн 
баòлах нь

ТЭРГҮҮН ЗӨВЛӨЛИЙН НЭГДҮГЭЭР ЗӨВЛӨХ 
ЕРӨНХИЙЛӨГЧ ХЭНРИ Б.АЙРИНГ

2014 ÎÍÛ 10-Ð ÑÀÐÛÍ 4-ÍИЙ ÁßÌÁÀ ÃÀÐÃÈÉÍ ¯ÄÝÝÑ ÕÎÉØÈÕ ÕÓÐÀËÄÀÀÍ
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Бид	Христийн	дагалдагчдын	хувьд	бидний	
эрхэмлэдэг	зүйлсийг	хуваалцдаггүй,	мөн	
тэдгээрийн	суурь	сургаалыг	хүлээн	зөвшөөрөхгүй	
байгаа	хүмүүстэй	энх	тайван	байдлаар	зэрэгцэн	
амьдарч	сурах	хэрэгтэй.	

I.

Есүс мөнх бус 
амьдралынхаа 
тохинууллын 
сүүлчийн өдрүүдэд 
“шинэ тушаал” 
хэмээн нэрлэсэн 
нэгэн тушаалыг 
төлөөлөгчдөдөө 
өгсөн байна (Иохан 
13:34). “Би та нарыг 
яаж хайрласан шиг та 

нар бие биенээ хайрлагтун” хэмээн гурван удаа 
давтан хэлсэн тэрхүү тушаал нь энгийн мөртлөө 
үлэмж хэцүү тушаал байв (Иохан 15:12; мөн 17-р 
шүлгийг үзнэ үү). Бие биенээ хайрлах сургаал нь 
Аврагчийн тохинууллын хамгийн чухал сургаал 
байсан юм. Хоёр дахь нь “Чи хөршөө өөрийн адил 
хайрла” гэсэн агуу тушаал байв (Матай 22:39). 
Тэр ч бүү хэл “Дайснуудаа хайрла” гэж Есүс 
заасан байдаг (Матай 5:44). Харин Тэрээр өөрийн 
сүргээ хайрладаг байсан шиг бусдыг хайрла 
хэмээх тушаалыг зөвхөн Өөрийн төлөөлөгчдөд 
болон бидэнд зориулан өгсөн ба энэхүү тушаал 
нь өөрийн гэсэн өвөрмөц сорилтыг дагуулдаг юм. 
Өнгөрсөн 4-р сард ерөнхийлөгч Томас С.Монсон 
“Үнэн хэрэгтээ бол хайр нь сайн мэдээний 
хамгийн чухал хэсэг бөгөөд Есүс Христ бол 
бидний төгс үлгэр жишээ юм”1 гэж бидэнд заасан 
билээ.

Бие биенээ Христийн адил хайрлах нь яагаад 

ийм хэцүү байдаг вэ? Бид итгэлээс маань 
хуваалцдаггүй, өөр зүйлсийг эрхэмлэн үздэг, 
гэрээгээр хүлээсэн үүрэг хариуцлага нь ялгаатай 
хүмүүсийн дунд амьдардаг учраас энэ нь хэцүү 
байдаг билээ. Есүс цовдлогдохынхоо өмнөхөн, 
шавь нарынхаа өмнөөс өргөсөн агуу залбиралдаа 
“Би Таны үгийг тэдэнд өгсөн. Би ертөнцийнх 
биш адил тэд бас ертөнцийнх биш тул ертөнц 
тэднийг үзэн ядсан юм” (Иохан 17:14) хэмээн 
дагалдагчдынхаа төлөө залбирсан. Дараа нь 
Тэрээр Эцэгтээ хандан “Би Танаас тэднийг 
ертөнцөөс аваач гэж гуйхгүй, харин тэднийг 
муугаас хамгаалаач гэж гуйж байна” (15-р шүлэг) 
хэмээн гуйсан байдаг.

Бид дэлхий дээр амьдрах ёстой ч дэлхийнх байх 
ёсгүй. Бид Есүс Өөрийн Хаант улсын гурилыг 
бүхэлд нь исгэх чадалтай “хөрөнгө лугаа адил” 
хэмээн сургаалт зүйрлэлдээ заасан шиг, энэ 
ертөнц дээр амьдрах ёстой (Лук 13:21; Матай 
13:33; 1 Коринт 5:6–8-ыг үзнэ үү). Хэрэв Түүний 
дагалдагчид зөвхөн өөрсөдтэйгээ адил итгэл 
үнэмшил, дэг жаяг бүхий хүмүүстэй уулзаж 
харьцдаг байсансан бол энэ бүхнийг хийж 
чадахгүй байх байсан юм. Гэтэл Аврагч хэрэв та 
нар Намайг хайрладаг бол, Миний тушаалуудыг 
сахь хэмээн заасан байдаг шүү дээ (Иохан 14:15-
ыг үзнэ үү).

II.

Өөр өөр итгэл үнэмшил, дэг жаяг бүхий 
хүмүүсийн дунд амьдрахдаа тушаалуудыг 
хэрхэн дагах тухай сургаал сайн мэдээнд олон 
байдаг. Зөрчилдөөний талаар заасан сургаалууд 
ч олон бий. Нифайчууд баптисмын зан үйлийн 
талаар өөр хоорондоо зөрчилдөж байхыг олж 
мэдсэн, амилсан Христ тэрхүү зан үйлийг хэрхэн 
гүйцэтгэх талаар тэдэнд тодорхой чиглэл өгсөн 

Бусдыг хайрлаж, өөр үзэл бîдîл бүхий хүìүүсòэй 
зэрэгцэн аìьдрах нь
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юм. Дараа нь Тэрээр энэхүү агуу зарчмын талаар:
“Та нарын дунд өмнө нь байсан шиг ямар ч 
сөргөлдөөн байх ёсгүй, бас өмнө нь байсан шиг 
сургаалын минь заалтуудын талаар та нарын дунд 
сөргөлдөөнүүд байх ёсгүй.

“Учир нь үнэнээр, үнэнээр би та нарт хэлнэ, 
зөрчилдөөний сүнстэй тэр нь надаас бус, харин 
зөрчилдөөний эцэг болох чөтгөрөөс болой, мөн 
тэрбээр хүмүүний зүрх сэтгэлийг нэг нэгэндээ 
уурлан зөрчилдөхөд өдөөн хатгадаг.

“Болгоогтун, … иймэрхүү зүйлүүд зайлуулагдах 
ёстой нь миний сургаал бөлгөө” гэж заажээ (3 
Нифай 11:28–30; онцлон тэмдэглэлт нэмэгдсэн).

Зөрчилдөөний эсрэг Аврагчийн өгсөн сануулга нь 
зөвхөн баптисмын талаарх тушаалыг дагадаггүй 
хүмүүст өгөгдөөгүй юм. Тэрээр хэнд ч болов 
зөрчилдөхийг хориглосон байдаг. Тушаалуудыг 
дагадаг хүмүүс ч гэсэн бусдыг уурлуулж, өдөөн 
хатгах ёсгүй. “Зөрчилдөөний эцэг” бол чөтгөр, 
харин Аврагч бол Амар амгалангийн Ханхүү юм.

Үүнтэй адилаар “мэргэн хүмүүс уур хилэнг 
зайлуулна” гэж Ариун Библид сургасан байдаг 
(Сургаалт үгс 29:8). Эртний төлөөлөгчид биднийг 
“амар тайванг тогтоодог зүйлсийн хойноос 
мөшгөж” (Ром 14:19), “хайр дотор үнэнийг [ярь]” 
(Эфэс 4:15), “учир нь хүний уур хилэн Бурханы 
зөвт байдлыг биелүүлдэггүй” (Иаков 1:20) хэмээн 
сургасан билээ. Орчин үеийн илчлэлтүүдэд 
сэргээгдсэн сайн мэдээний “баярт мэдээ”-г “хүн 
бүр хөршдөө, эвтэй зөөлөн хийгээд номхон 
дөлгөөн байдлаар” (С ба Г 38:41), “бүхий л даруу 
байдлаар, … хорт муу үгээр яригчдын өөдөөс 
хорт муу үгээр ярихгүйгээр” (С ба Г 19:30) 
тунхаглахыг Их Эзэн тушаасан юм. 

III.

Бид номхон дөлгөөн байж, сөргөлдөөнөөс 
зайлсхийхдээ өөрсдийн ойлгож хүлээн авсан 
үнэн зүйлст итгэх итгэл үнэмшлээ сулруулах юм 
уу, үүнд бууж өгөх ёсгүй. Бид өөрсдийн байр 
сууринаас эсвэл эрхэмлэх зүйлсээсээ татгалзах 
ёсгүй. Есүс Христийн сайн мэдээ ба бидний 
хийсэн гэрээнүүд нь яах аргагүй биднийг үнэн, 
худал хоёрын хоорондох мөнхийн тулаанд 

байлдагчид болгодог. Энэхүү тулаанд дундыг 
баримтлагчид гэж үгүй юм. 

Аврагчийг эсэргүүцэгчид “завхайрч байхад 
нь үйлдэл дээр нь барьсан” эмэгтэйг Түүний 
өмнө авчрахад Тэрээр сөргөлдөөн гарах үед яах 
ёстойг бидэнд үзүүлсэн (Иохан 8:4). Хоёр нүүр 
гаргасандаа ичсэн буруутгагчид бүгдээрээ гарч 
явахад Есүс тэр эмэгтэйтэй хоёулхнаа үлддэг. 
Тэгээд Тэрээр эмэгтэйг буруутгалгүй, харин ч 
түүнд өгөөмөр сэтгэлээр хандсан юм. Гэхдээ Есүс 
тэр эмэгтэйд “дахин нүгэл бүү үйлд” хэмээх хатуу 
удирдамж өгсөн билээ (Иохан 8:11). Өгөөмөр 
хайр зайлшгүй байх шаардлагатай ч Христийн 
дагалдагч нь Их Эзэнтэйгээ адил, үнэний талд 
хатуу зогсох ёстой юм.

IV.

Аврагчийн адилаар Түүний дагалдагчид зарим 
үед нүгэлт байдалтай нүүр тулдаг бөгөөд буруу, 
зөвийн талаар үзэл бодлоо илэрхийлэхэд нь 
тэднийг “сохроор дагагчид”, “хэт шүтлэгтэнгүүд” 
хэмээн цоллодог. Дэлхийн зүйлсийг эрхэмлэгч 
олон тооны үзэл бодол, зан үйлүүд нь хожмын 
үеийн гэгээнтнүүдийн замд сорилт болдог юм. 
Эдгээрийн дотроос өнөөдөр хамгийн хүчтэй түрэн 
орж ирж байгаа зүйл бол Нэгдсэн Улс болон Канад 
дахь олон муж мөн дэлхийн өөр олон улс оронд 
ижил хүйстний гэрлэлтийг хуулиар зөвшөөрч 
байгаа явдал билээ. Үүнээс гадна бид гэрлэлтэд 
огтхон ч итгэдэггүй хүмүүсийн дунд амьдарч 
байна. Зарим нь хүүхэдтэй болох шаардлагагүй ч 
гэж үздэг. Гэтэл зарим нь садар самууныг болон 
хор хөнөөлт мансууруулах бодисын хэрэглээг 
хязгаарлах гэсэн ямар ч хориг арга хэмжээг 
хүлээн зөвшөөрдөггүй. Ихэнх итгэгчдийн сайн 
мэдэх өөр нэгэн жишээ бол сүсэг бишрэлгүй хань 
ижил, гэр бүлийн гишүүдтэйгээ хамт амьдрах, 
эсвэл сүсэг бишрэлгүй хамтран зүтгэгчтэйгээ 
хамт ажиллах асуудал юм. 

Бид ариун сүм, шүтлэг бишрэлийн байр, өөрийн 
гэр орон зэрэг онцгойлон адислагдсан газруудад 
сэргээгдсэн сайн мэдээгээр дамжуулан бидэнд 
илчлэгдсэн авралын төлөвлөгөөнөөс ойлгосон 
үнэн зүйл, зарлиг тушаалуудыг бусдад энгийн мөн 
бүрэн дүүрэн заах ёстой. Бидний энэхүү үг хэлэх, 
шашин шүтэх эрх Үндсэн хуулиар баталгаажсан 
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бөгөөд албан ёсны Үндсэн хуульгүй оронд ч энэ 
нь хүндлэн дээдэлдэг хувь хүний эрх чөлөөгөөр 
хамгаалагддаг юм. 

Сүсэгтэн хүн олон нийтийн газар үг хэлж, үйл 
ажиллагаа явуулахдаа өөр бусад хүчин зүйлийг 
харгалзан үзсэн байх ёстой байдаг. Шашин шүтэх 
эрхийн дагуу олон нийтийн ихэнх үйл ажиллагаа 
хамгаалагдсан байдаг ч, бусдын сүсэг бишрэл, 
дэг жаягийг хүндлэх ёстой гэсэн заалтууд ч мөн 
дагалдаж орсон байдаг. Шашны үйл хэргийн 
нэрэн дор хийгдсэн байсан ч бэлгийн мөлжлөг, 
хүчирхийлэл юм уу, алан хядах үйл ажиллагаа 
зэрэг гол төлөв буруу эсвэл хүлээн зөвшөөрөх 
боломжгүй бусад үйлдлийг хуулиар хориглож 
болдог. Харин сүсэгтэн хүний хувьд хүлээн 
зөвшөөрөх боломжгүй ч, Мормоны Номон 
дахь бошиглогчийн нэрлэсэнчлэн “хүмүүсийн 
саналаар” хуульчлан баталсан тохиолдолд зарим 
хор уршиг багатай гэж үзсэн үйлдлийг бид 
тэсвэрлэн өнгөрөөхөөс өөр аргагүй юм (Мозая 
29:26).

Олон нийтэд хандаж үг хэлэх сэдвийн тухайд, 
бид хөршөө хайрлах болон зөрчилдөөнөөс 
зайлсхийх зэрэг сайн мэдээний сургаалуудыг 
дагах хэрэгтэй. Христийг дагалдагчид бол зөв 
боловсон байдлын үлгэр жишээ байх ёстой. Бид 
бүх хүнийг хайрлан, сайн сонсогч нь байж, чин 
сэтгэлээсээ шүтэж байгаа сүсэг бишрэлийг нь 
үнэн сэтгэлээсээ сонирхож байгаагаа харуулах 
ёстой. Бид санал нийлэхгүй байж болох ч адайр 
зөрүүд байж болохгүй юм. Маргаантай сэдвийн 
талаарх бидний байр суурь, үг хэл хэрүүл маргаан 
үүсгэхээр байж болохгүй. Бид өөрсдийн байр 
суурийг ойлгуулж, тайлбарлахдаа, мөн хүмүүсийн 
үзэл бодолд нөлөөлөхдөө ухаалаг хандах 
ёстой. Ингэхдээ бид шашны талаарх өөрсдийн 
чин сэтгэлийг тэдэнд ойлгуулан; үзэл бодлоо 
илэрхийлж, шашнаа эрх чөлөөтэй шүтсэнд гомдох 
хэрэггүй гэдгийг тэднээс хүсэх нь зүйтэй юм. “Та 
нар хүмүүсийг өөрсдөдөө хэрхэн хандаасай гэж 
хүссэнээрээ л өөрсдөө ч тийнхүү тэдэнд ханд” 
(Матай 7:12) гэсэн Аврагчийн алтан дүрмийг 
дагаасай хэмээн би та бүхнийг урьж байна.

Нийтэд түгээмэл үзэл бодол, хууль журам нь 
бидний байр суурь, жишигт таарахгүй байх нь 
бидэнд тааламжгүй байсан ч үр дагаврыг нэр 

төртэй хүлээн авч, сөрөг талынхантайгаа зөв 
боловсон харьцаж байх нь зүйтэй. Ямар ч үед бид 
бүх зүйлд өгөөмөр сэтгэлээр хандаж; арьс өнгө, 
гарал үүсэл, хүйс, шашин шүтэх, эс шүтэх зэргээр 
ялгаварлан гадуурхах ямар ч хэлбэрийн мөрдлөг 
хавчлагыг хүлээн зөвшөөрөх ёсгүй. 

V.

Би ерөнхий зарчмуудын талаар ярилаа. Харин 
одоо Аврагчийн сургаалуудыг илүү итгэлтэй 
дагавал зохих, бидний мэдэх олон янзын нөхцөл 
байдалд эдгээр зарчмыг хэрхэн хэрэгжүүлэх 
талаар ярья. 

Бидний бяцхан хүүхдүүд тоглож байхдаа ямар 
зүйл сурч байгаа талаар яриагаа эхэлье. Энд, 
Юта мужид амьдардаг мормон биш ихэнх хүн 
өөр шашин шүтлэгтэй айлын хүүхдүүдтэй 
үр хүүхдүүдээ найзлахыг хориглодог манай 
зарим гишүүнээс болж ихэд гомдсон байдаг. 
Үнэндээ биднээс өөр үзэл бодол, жишиг бүхий 
хүмүүсээс үр хүүхдүүддээ заавал хөндийрүүлж 
холдуулалгүй, эрхэмлэх зүйлс ба биеэ авч явах 
жишгийг, эсвэл бүх хүнийг адилхан хүндлэх 
талаар бид зааж сургах боломжтой. 

Сүм болон сургуулийн олон багш зарим өсвөр 
үеийнхнийг, тухайлбал зарим ХҮГ хүүхдүүдийг 
нэг нэгэнтэйгээ хэрхэн харьцаж байгааг хараад 
сэтгэл зовнидог. Шашин шүтлэг, арьс өнгө, соёл, 
санхүүгийн нөхцөл байдлаас хамааралгүйгээр 
нэг нэгнийгээ хайрлаж, хүндлэх нь бие биенээ 
хайрла гэсэн тушаалд яах аргагүй орно. Бусдыг 
дээрэлхэж, доромжлох, эсвэл бусдыг өвтгөж, 
сэтгэлийг нь сэвтүүлэх үг хэллэг, үйлдлийг 
санаатайгаар хийхгүй байхыг бид бүх өсвөр 
үеийнхнээс хүсэж байна. Энэ бүх үйлдэл нь 
бие биенээ хайрла хэмээх Аврагчийн тушаалыг 
зөрчиж байгаа хэрэг юм. 

Зөрчилдөөн бол чөтгөрийн арга хэрэгсэл хэмээн 
Аврагч сургасан. Энэ нь яах аргагүй өнөө 
үед хэрэглэгдэж буй үг хэллэг ба улс төрийн 
хуйвалдааны эсрэг зүйлийг заадаг. Улс төрийн 
бодлогын зөрчилтэй амьдрах нь улс төрийн 
салшгүй нэгэн хэсэг боловч бодлогын ялгаа нь 
засгийн газрын үйл ажиллагааг доголдуулж, 
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оролцогчдыг шийтгэх гэсэн хувийн шинжтэй 
дайралт байх ёсгүй. Бид бүгдээрээ өөр хоорондоо 
үзэн ядсан үг хэллэг хэрэглэхгүй байж, үзэл 
бодлын ялгаагаа зөв боловсон аргаар шийдвэрлэх 
ёстой.

Зөрчилдөөнийг үгүй хийж, өөр хоорондын 
ялгааг хүндлэх талаар зааж сургахад хамгийн 
тохиромжтой газар бол бидний гэр орон болон гэр 
бүл доторх харилцаа юм. Зарим үед жижиг, зарим 
үед том зөрчил гарах нь гарцаагүй. Томоохон 
зөрчил гэвэл танай гэр бүлийн нэг гишүүн хэн 
нэгэнтэй хамтран амьдрагч маягаар амьдардаг 
байж болох юм. Энэ нөхцөлд гэр бүлийнхээ 
гишүүнийг хайрлах бидний хайр, тушаалуудыг 
дагана гэсэн бидний амлалт хэмээх хоёр чухал 
эрхэм зүйл зөрчилдөхөд хүрдэг. Аврагчийн үлгэр 
жишээг дагаж бид хайр энэрлээ үзүүлэх ёстой ч, 
болж байгаа үйл явдлыг дэмжихгүй юм уу, хүлээн 
зөвшөөрсөн үйлдэл хийхгүй байснаараа бид 
үнэний талд хатуу зогсож чадна.

Гэр бүл доторх харилцааны өөр нэгэн жишээг 
татсанаар би хэлэх үгээ төгсгөе. Бараг 10 жилийн 
өмнө Америкийн Баруун төв хэсэгт болсон 
гадасны чуулган дээр би нэгэн эгчтэй уулзсан 
бөгөөд нөхөр нь 12 жилийн туршид түүнтэй хамт 
сүмд ирдэг байсан ч Сүмийн гишүүн болоогүй 
тухай тэрээр хэлсэн юм. Тэр эгч би юу хийх ёстой 
вэ? гэж надаас асууж билээ. Би түүнд бүх зөв 
гэснээ үргэлжлүүлэн хийж, нөхөртөө тэвчээртэй, 
сайхан хандаж байгаарай гэж хэлсэн. 

Бараг сарын дараа тэр эмэгтэй: “Ер нь бол 
12 жилийн турш хүлээх нь миний тэвчээрийг 
хангалттай харуулсан гэж бодож байсан ч, түүнд 
сайхан хандаж байснаа би тийм ч сайн санахгүй 
байлаа. Тэгээд би нэг сарын турш маш их чармайж 
хичээсний үр дүнд нөхөр маань баптисм хүртсэн” 
гэж надад бичиж явуулсан байв.

Өгөөмөр сайхан сэтгэл нь, тэр тусмаа гэр бүлд 
маш их хүч нөлөөтэй байдаг. Тэр эгч цааш нь “Энэ 
жил бид хоёр ариун сүмд лацдан холбогдохоор 
бэлдэж байгаа тул одоо би түүнд улам сайхан 

хандахыг хичээж байгаа!” гэж бичсэн байлаа. 

Зургаан жилийн дараа тэрхүү эмэгтэй надад дахин 
захидал бичиж, “Нөхөр маань [дөнгөж сая] [манай 
тойргийн] бишопоор дуудагдан томилогдлоо”2 
гэсэн байв.

VI.

Бид амьдралд тохиолдох олон төрлийн харилцаа 
холбоо, нөхцөл байдалдаа дасан зохицож амьдрах 
ёстой. Хэдийгээр үзэл бодлын зөрчил гарах 
үед бид амин чухал эрхэм нандин зүйлсээсээ 
татгалзаж, орхихгүй байх ёстой бөгөөд бид 
Христийн дагалдагчийн хувьд бидний эрхэмлэдэг 
зүйлсийг хуваалцдаггүй, мөн тэдгээрийн суурь 
сургаалыг хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа хүмүүстэй 
энх тайван байдлаар зэрэгцэн амьдарч сурах 
хэрэгтэй. Бошиглолын илчлэлтээр ирсэн Эцэгийн 
авралын төлөвлөгөөний дагуу бид Түүний 
тушаалуудын дагуу амьдарвал зохих мөнх бус 
амьдралаар амьдарч байна. Тэрээр биднийг 
хайрладаг байсан шиг өөр соёл, шашин шүтлэгтэй 
хөршүүдээ хайрлах нь ч мөн энэхүү тушаалуудад 
ордог. Мормоны Ном дахь бошиглогчийн зааснаар 
бид “Бурханыг болон бүх хүмүүнийг хайрлах 
хайрыг” агуулан урагш тэмүүлэх ёстой (2 Нифай 
31:20).

Эмх замбараагүй байдлын дунд амьдрах хэцүү ч, 
Аврагч биднийг хайрладаг шиг бие биенээ хайрла 
гэсэн Түүний тушаалыг дагах нь бидний хувьд 
хамгийн том сорилт ч байж магадгүй юм. Бид 
энэхүү тушаалыг сайн ойлгож, бүхий л харилцаа 
холбоо, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэхийг 
эрэлхийлэх болтугай хэмээн би залбирч байна, 
Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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Есүс	Христ	сайн	мэдээний	сэргээлтийг	
удирдуулахаар	ариун,	зөв	шударга	хүнийг	
сонгосон	юм.	Тэрээр	Иосеф	Смитийг	сонгосон	
билээ.

Иосеф Смитийг 17 
настай байхад анх 
уулзан, өөрийгөө 
Моронай хэмээн 
танилцуулсан тэнгэр 
элч түүнийг нэрээр 
нь дуудаж, өөрийгөө 
Бурханы дэргэдээс 
илгээгдсэн элч гэдгийг, 
мөн Бурханд түүгээр 
хийлгэх ажил бий 
хэмээн хэлжээ. Түүний 
нэр “бүх үндэстэн, 

ястан болон хэлтнүүдийн дунд сайнаар бас 
муугаар дурсагдах болно”1 гэж тэнгэр элч Иосефт 
хэлэхэд түүнд юу бодогдсон бол? Иосефын 
гайхсан харцыг харсан Моронай хүмүүсийн дунд 
түүний нэр сайн ба муугаар дурсагдах болно 
гэдгийг давтан хэлсэн байж ч болох юм.1

Иосеф Смитэд сайн нэр удаж байж ирсэн бол, 
түүний талаарх муу яриа тэр даруй тархаж 
эхэлдэг байв. Иосеф, “Нэрд гараагүй … хөвгүүн 
… анхаарал татаж, хамгийн харгис мөрдлөг 
хавчлаг[ын]… санааг төрүүлсэн нь туйлын 
хачирхалтай санагда[х] болов” хэмээн бичжээ.2

Иосефыг хайрлах хүмүүсийн тоо нэмэгдэхийн 
хэрээр дайсагнасан хүмүүс ч мөн олширч байлаа. 
Тэрээр 38 насандаа, нүүрээ будсан 150 балмад 
этгээдийн гарт амиа алдсан билээ.3 Бошиглогчийн 
амь гэнэт сүйдсэн ч, Иосефын талаарх сайн, муу 
яриа дөнгөж эхэлж байсан юм. 

Түүнийг муулахад бид гайхах ёстой юу? 
Төлөөлөгч Паулыг ч бас галзуу солиотой гэж 

дуудаж байсан гэдэг.4 Тэр байтугай бидний хайрт 
Аврагч, Бурханы Хүүг ховдог, архичин, чөтгөр 
шүгэлсэн хэмээн нэрлэж байсан юм.5

Их Эзэн Иосефт ирээдүйнх нь талаар зөгнөн:

“Дэлхийн хязгаарууд чиний нэрийг асууж 
сураглах болно, мөн мунхгууд чамайг элэг доог 
болгох болно, мөн там чиний эсрэг уурлан 
хилэгнэх болно;

“Нөгөө талаар зүрх сэтгэлдээ цэвэр ариун, … 
шударга, мөн ариун журамтай … адислалуудыг 
чиний гар дороос байнга эрэлхийлэх болно”6 гэж 
хэлсэн байдаг.

Яагаад Их Эзэн хорон муу амтнуудыг сайн 
хүмүүсийн араас мөшгөж хөөцөлдөхийг нь 
зөвшөөрдөг юм бол? Бурханы зүйлсийн эсрэг 
зөрчилдөөн нь хариултаа авахын тулд үнэнийг 
эрэлхийлэгчдийг өвдөг сөгдөхөд хүргэдэг нь 
үүний нэг шалтгаан юм.7

Иосеф Смит бол сэргээлтийн бошиглогч билээ. 
Эцэг, Хүү хоёр түүнд үзэгдэж, сүнслэг ажил 
эхэлсний дараа олон тооны тэнгэр элч түүн дээр 
ирсэн билээ. Тэрээр ариун судар, алдагдсан 
сургаал ба санваарыг сэргээхэд гар биеэрээ 
оролцсон Бурханы мутар дахь зэмсэг байсан. 
Иосефын хийж гүйцэтгэсэн ажил ямар чухал 
болохыг ойлгоход бидэнд оюуны чадамжаас 
гадна Иосефтой адил “Бурханаас асуух”8 ухаан 
шаардагдах юм. Сүнслэг асуултад өгөгдөх сүнслэг 
хариулт гагцхүү Бурханаас ирэх ёстой билээ.

Сэргээлтийн ажлыг хүлээн зөвшөөрдөггүй 
хүмүүсийн ихэнх нь тэнгэрлэг элчүүдийг дэлхий 
дээрх хүмүүстэй ярьдаг гэдэгт огт итгэдэггүй. 
Тэнгэр элч алтан ялтсуудыг авчирч, түүнийг 
Бурханы хүчээр хөрвүүлэх нь яаж ч бодсон 
боломжгүй зүйл гэж тэд хэлдэг. Энэхүү итгэлгүй 

Иîсеф Сìиò

АРВАНХОЁР ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЧУУЛГЫН
АХЛАГЧ НИЙЛ Л.АНДЭРСЭН
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байдлаасаа болж тэд Иосефын гэрчлэлийг хүлээн 
зөвшөөрөлгүй, хурдхан өнгөрөөдөг бөгөөд зарим 
нь бошиглогчийн амьдралыг ч үгүйсгэж, нэр 
төрийг нь гутаан доромжлох хүртлээ доошоо 
ордог нь харамсалтай.

Иосеф Смитийг нэгэн цагт хүндэлж байсан хүн 
нь хүртэл өөрийн итгэлээс нүүр буруулж, дараа 
нь бошиглогчийг муулж эхлэхэд бид маш их 
харуусдаг.9

Ахлагч Нийл А.Максвелл нэгэн удаа “Сүмээс 
урвасан хүмүүсийн нүдээр сүмийг харах нь 
Есүсийг ойлгохын тулд Иудастай ярилцлага 
хийхтэй адил юм. Урвасан хүмүүс орхисон 
зүйлийнхээ талаар биш, харин өөрсдийнхөө 
талаар ярих нь л элбэг байдаг”10 хэмээн хэлсэн 
билээ.

“Та нарыг хараадаг хүмүүсийг ерөө, та нартай 
буруугаар харьцдаг хүмүүсийн төлөө залбир”11 
хэмээн Есүс хэлсэн. Моронай энэ бүхний талаар 
эртнээс бошиглосон байдгийг санаж, мөн Иосеф 
бол Бурханы бошиглогч байсан гэдгийг бид зүрх 
сэтгэлдээ мэдэж байгаа учраас бүгдээрээ Иосеф 
Смитийг шүүмжилдэг хүмүүст өгөөмөр сайхан 
сэтгэлээр хандацгаая. 

Бошиглогч Иосеф Смитийн талаар сонссон, 
эсвэл олж уншсан аливаа сөрөг мэдээлэлд 
эмзэглэж, үнэнийг олж мэдэх хүсэлтэй нэгэнд 
бид ямар хариулт өгөх ёстой вэ? Мэдээж, бид 
чин сэтгэлээсээ асуусан, нээлттэй асуултуудад 
хариулахад хэзээд бэлэн байна.

Иосеф Смитийн зан чанарын талаарх асуултуудад 
хариулахдаа бид түүнийг сайн таньдаг байсан, 
бүтээсэн үйлсэд нь амь биеэ зориулсан мянга 
мянган хүний үгсийг хуваалцаж болох юм. 
Иосефыг хөнөөсөн танхай балмад этгээдүүдэд 
дөрвөн удаа буудуулсан Жон Тэйлор “Би Бурхан, 
тэнгэр элчүүд болон хүмүүсийн өмнө Иосеф бол 
сайн, нэр төртэй, ариун журамтай хүн байсан 
бөгөөд тэр ганцаараа, мөн бусадтай байхдаа ч 
түүний хүн чанар өөгүй цэвэр байсан мөн тэр 
Бурханы хүний ёсоор амьдарч бас нас барсныг 
гэрчилж байна” хэмээн дараа нь тунхагласан 
байдаг.12

Интернэтэд “үнэнийг” шалгах шүүлтүүр байхгүй 
гэдгийг үнэнийг олж мэдэхийг хүсэгчдэд бид 
сануулж болох юм. Зарим мэдээлэл хэчнээн 
үнэмшилтэй ч, шуудхан хэлэхэд үнэн байх нь үгүй 
билээ. 

Би олон жилийн өмнө Time сэтгүүл дээр Мартин 
Харрисын бичсэн хэмээх захидал олдсон тухай 
нийтлэлийг олж уншсан юм. Уг захидал нь 
Мормоны Номын ялтсууд олдсон талаарх Иосеф 
Смитийн түүхтэй зөрчилдөж байлаа.13

Энэхүү баримтаас болж хэд хэдэн гишүүн Сүмийг 
орхин одсон юм.14

Харамсалтай нь тэд хэт яарсан байлаа. Хэдэн 
сарын дараа уг захиа хуурамч болохыг 
мэргэжилтнүүд олж тогтоосон бөгөөд хуурамчаар 
үйлдэгч нь буруугаа хүлээсэн юм.15 Та нар хэвлэл 
мэдээллээр сонссон зүйлсдээ итгэхгүй байж 
болох ч Бурханы бошиглогчийн гэрчлэлд хэзээ ч 
эргэлзэх хэрэггүй билээ. 

Иосефын талаарх зарим мэдээлэл үнэн байдаг ч 
тэдгээрийг цаг хугацаа, нөхцөл байдлаас гадуур, 
тэс өөр агуулгатайгаар танилцуулсан байдгийг 
үнэнийг олж мэдэх хүсэлтэй хүмүүст сануулах нь 
зүйтэй болов уу. 

Ахлагч Рассэлл М.Нэлсон энэ асуудлыг маш 
тодорхой тайлбарласан байдаг. Тэрээр: “Би 
Америкийн Нэгдсэн Улсын Жеоржиа мужийн 
Атланта хот дахь Эмгэг судлалын үндэсний төвд 
засгийн газрын зөвлөхөөр ажилладаг байлаа. 
Би уулзалт дууссаны дараа, онгоцны буудал руу 
хүргэж өгөх таксигаа хүлээнгээ, ид өвөл болж 
байгаа Юта руу буцахаасаа өмнө нарны дулаан 
илчийг хэдхэн хором ч болов мэдрэх гэж зүлгэн 
дээр хэсэг зуур хэвтсэн юм. … Би хэд хоногийн 
дараа нэгэн гэрэл зурагчны холоос татаж авсан, 
зүлгэн дээр хэвтэж байгаа зургаа шуудангаар 
хүлээж авлаа. Зурагны доод талд ‘Засгийн газрын 
зөвлөх Үндэсний төвд байгаа нь’ гэсэн тайлбар 
тавьсан байв. Зураг, тайлбар хоёрын аль аль нь 
яах аргагүй үнэн байсан ч, үнэн зүйлийг буруу 
сэтгэгдэл төрүүлэхүйц ашигласан байв.”16 Бид 
ойлгож ч эхлээгүй байгаа зүйлийн төлөө, мэддэг 
үнэн зүйлээ хөсөр хаяж болохгүй билээ. 
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Тэнгэр элчийг айлчлахад Иосеф ганцаараа 
байгаагүй гэдгийг үнэнийг олж мэдэх хүсэлтэй 
хүнд бид сануулж болох юм. 

Мормоны Номын гэрчүүд, “Мөн Бурханы тэнгэр 
элч тэнгэрээс доош бууж ирэн, … бид ялтсуудыг 
үзэж бас харсныг бид чанд үгсээр тунхаглаж 
байна”17 хэмээн бичсэн байдаг. Үүнээс гадна бид 
бусад хүний хэлсэн олон ч үгийг эш татаж болох 
билээ.18

Үнэнийг олж мэдэх хүсэлтэй хүн сэргээгдсэн 
сургаал дэлхий даяар тархсан явдлыг 
бошиглогчоороо дамжуулан хийсэн Их Эзэний 
ажлын үр дүн хэмээн харах ёстой. 

Одоо дэлхий даяар 29000 гаруй цуглаан үйл 
ажиллагаагаа явуулж, 88000 гаруй номлогч 
сайн мэдээг зааж байна. Сая сая хожмын үеийн 
гэгээнтэн Есүс Христийг дагаж, нэр төртэй 
амьдран, ядууст тусалж; цаг зав, авъяас чадвараа 
бусдад туслахад зориулж байна. 

Есүс хэлэхдээ:

“Сайн мод муу үр жимс ургуулж үл чадна, муу 
мод ч сайн үр жимс ургуулж үл чадна…

“… Ийнхүү та нар тэднийг үр жимсээр нь 
танина”19 гэжээ.

Эдгээр тайлбар үнэмшилтэй байсан ч гэсэн, 
үнэнийг олж мэдэх хүсэлтэй хүн дан ганц эдгээр 
баримт дээр суурилан, үнэний эрэл хайгуулаа 
зогсоож болохгүй юм. 

Итгэгч бүр бошиглогч Иосеф Смитийн тэнгэрлэг 
үйл хэрэг, зан чанарын талаарх сүнслэг баталгааг 
авах ёстой. Энэ нь бүх үеийн, бүх насны хүмүүст 
хамаатай. Сүнслэг асуултуудад Бурханаас сүнслэг 
хариулт өгөгдөх ёстой юм. 

Саяхан намайг Америкийн зүүн хэсэгт зочилж 
байхад нэгэн буцаж ирсэн номлогч бошиглогч 
Иосеф Смитийн талаарх мэдээллээс болж санаа 
сэтгэлээр унасан найзынхаа тухай надад ярьсан 
юм. Тэрээр найзтайгаа хэд хэдэн удаа ярилцсан 
бөгөөд эцэст нь өөрөө ч бас бага зэрэг эргэлзэж 
эхэлсэн мэт байдалтай байв. 

Найздаа туслахыг хүсэж байгаа тэр залуугийн 
сэтгэлийг би ойлгож байсан ч, өөрийнхөө 
гэрчлэлийг алдах вий гэхээс түүнд санаа зовж 
байлаа. Ах, эгч нар аа, би та нарт нэг зүйлийг 
анхааруулмаар байна. Та нарын итгэл бат бөх 
суурилагдаагүй бол та бусдад хангалттай тус 
хүргэж чадахгүй. 

Хэдэн долоо хоногийн өмнө би Өмнөд Америк 
руу онгоцоор нисэж байлаа. Онгоцны үйлчлэгч 
биднээс аюулгүйн зааварчилгааны бичлэгт 
анхаарлаа хандуулахыг хүсэв. “Хэдийгээр ийм 
зүйл тохиолдох нь ховор ч, бүхээгний агаарын 
даралт өөрчлөгдөхөд таны суудлын дээрх таг 
нээгдэж, хүчилтөрөгчийн баг гарч ирнэ. Ингэсэн 
тохиолдолд та дээр байгаа багийг өөр рүүгээ 
татаж авах ёстой. Тэгээд ам, хамраа таглан, 
багийг зүү. Зориулалтын сунадаг уяаг толгойдоо 
углаж, өөртөө тохируулан чангал” гэсний дараа 
“Бусдад туслахаасаа өмнө өөрийнхөө багийг зөв 
өмсөөрэй” гэсэн анхааруулгыг өгсөн юм.

Аврагчийн Хоёр дахь ирэлт ойртохын хэрээр 
бошиглогч Иосеф Смитийн талаарх сөрөг 
мэдээлэл улам бүр ихсэх болно. Хагас дутуу үнэн 
мэдээллүүд болон нарийн заль мэх багасахгүй. Та 
нарын тусламж хэрэгтэй гэр бүлийн гишүүд, найз 
нөхөд ч гарч ирэх болно. Үнэнийг эрэлхийлэгчдэд 
туслахад бэлэн байхын тулд та яг одоо өөрийнхөө 
хүчилтөрөгчийн сүнслэг багийг зөв тааруулж 
өмссөн байх ёстой билээ.20

Бошиглогч Иосеф Смитийн талаарх гэрчлэл хүн 
бүрд өөр өөр арга замаар ирж болно. Та өвдөглөн 
суугаад, түүнийг жинхэнэ бошиглогч байсан 
эсэхийг Бурханаас асууж залбирах үед энэ гэрчлэл 
ирж болох юм. Та бошиглогчийн анхны үзэгдлийн 
тухай гэрчлэлийг унших үед ч энэ нь ирж 
магадгүй. Мормоны Номыг дахин дахин унших 
явцад гэрчлэл нь таны бодгальд дусал дуслаар 
ирэн, хуримтлагдаж болно. Та индэр дээрээс 
Иосеф Смитийн талаар гэрчлэлээ хуваалцах 
үед, эсвэл лацдан холбох хүч Иосеф Смитээр 
дамжин ирж, дэлхийд сэргээгдсэн гэдгийг ариун 
сүмд байхдаа ухааран ойлгох тэр мөчид ч энэ 
гэрчлэл ирж болно.21 Та итгэлтэй бөгөөд чин 
хүсэл эрмэлзлэлтэй байснаар бошиглогч Иосеф 
Смитийн талаарх таны гэрчлэл хүчирхэгжинэ. 
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Та хажуу талаас тасралтгүй ширүүхэн ирэх усан 
бөмбөлгүүдэд хааяа оногдож, норж болох ч, 
тэдгээр нь хэзээ ч, ямар ч нөхцөлд итгэлийн тань 
дүрэлзэх галыг унтрааж чадахгүй. 

Өнөөдөр бидний үгийг сонсож байгаа, эсвэл 
хэдэн өдрийн хойно унших өсвөр үеийнхэндээ 
хандаж хэлэхэд, би бошиглогч Иосеф Смитийн 
талаар өөрийн гэсэн гэрчлэлтэй болцгоогоорой 
гэсэн онцгой нэгэн даалгаврыг өгөх гэсэн юм. 
Бошиглогчийн талаар сайнаар дурсагдах болно 
гэсэн Моронайн бошиглолын үгс биелэхэд та 
нарын дуу хоолой туслах болтугай. Би та нарт 
үүнийг хэрэгжүүлэхэд тань туслах хоёр зүйлийг 
санал болгоё. Нэгдүгээрт, та нар гарцаагүй үнэн 
гэдгийг мэдэрсэн, мэддэг судрынхаа хэсгийг 
Мормоны Номоос ол. Дараа нь түүнийгээ гэр 
бүлийн үдэш, семинар, Залуу эрэгтэйчүүд, 
эмэгтэйчүүдийн бүлгийн хичээл дээр хуваалцаж, 
Иосеф нь Бурханы мутар дахь зэмсэг байсан 
гэдгийг хүлээн зөвшөөр. Хоёрдугаарт, Агуу 
Үнэт Сувд судраас эсвэл одоогийн байдлаар 
158 хэл дээр орчуулагдан гарсан байгаа энэхүү 
товхимлоос бошиглогч Иосеф Смитийн 
гэрчлэлийг олж унш. Та нар түүний гэрчлэлийг 
интернэт дээрх LDS.org вэбсайтаас эсвэл 
номлогчдоос олж авах боломжтой. Энэ нь яг ямар 
үйл явдал болсон талаарх Иосефийн өөрийнх 
нь бичсэн гэрчлэл юм. Үүнийг байнга уншиж 
байгаарай. Иосеф Смитийн гэрчлэлийг өөртөө 
сонсдохоор уншиж, бичлэг хийснийхээ дараа 
түүнийгээ байнга сонсож, найз нөхөдтэйгөө 
хуваалцахыг бодоорой. Бошиглогчийн гэрчлэлийг 
өөрийнхөө дуу хоолойгоор сонсох нь эрэлхийлж 
буй гэрчлэл тань танд ирэхэд тус болно. 

Бидний өмнө агуу бөгөөд гайхамшигт өдрүүд 
хүлээж байна. Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон 
“Энэхүү агуу зорилгын төлөө бид үргэлжлүүлэн 
урагшилж, амьдралуудыг адислан өөрчлөх болно. 
Бурханы ажлыг энэ дэлхийн ямар ч хүч зогсоож 
чадахгүй. Юу ч тулгарсан гэсэн энэхүү агуу ажил 
урагшлах л болно” гэж хэлсэн.22

Би та бүхэнд Есүс бол Христ, бидний Аврагч 
бөгөөд Гэтэлгэгч мөн болохыг гэрчилж байна. 
Тэрээр сайн мэдээний сэргээлтийг удирдуулахаар 
ариун, зөв шударга хүнийг сонгосон юм. Тэр 
Иосеф Смитийг сонгосон билээ. 

Иосеф Смит бол Их Эзэн, Есүс Христийн шавь, 
шударга, ариун журамт хүн байсан гэдгийг би 
гэрчилж байна. Бурхан Эцэг мөн Түүний хүү, Есүс 
Христ түүнд үзэгдсэн билээ. Тэрээр Мормоны 
Номыг Бурханы бэлэг хийгээд хүч чадлаар 
орчуулсан юм. 

Хөшигний цаана буй газарт очихдоо бид 
бошиглогч Иосеф Смитийн ариун дуудлага, 
бурханлаг үйл хэргийн талаар илүү бүрэн дүүрэн 
ойлголттой болно. Тэрхүү удахгүй ирэх өдөр 
миний бие, мөн та нар болон “сая сая хүн ‘Иосеф 
ахыг’ дахин мэдэцгээнэ”.23 Есүс Христийн нэрээр, 
амен. 
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танд төрж магадгүй юм. Эргэлзэж байгаа хүмүүс 
зөвхөн өөрийн нотлох баримт гэж бодож байгаа 
зүйлсийг, эсвэл эргэлзээ төрүүлсэн мэтгэлцээний 
талаар, мөн ямар их зовж байгаагаа ярихыг хүсдэг…

 “Та бид суралцагчдынхаа эргэлзээ төрүүлсэн сэдэв 
дээр анхаарлаа хэт удаан төвлөрүүлэхгүй байвал 
сайнсан… Тэдний асуудлын шалтгаан нь тэдний харж 
байна гэж бодож байгаа зүйл нь биш, харин хараахан 
харахгүй байгаа тэр зүйл нь юм… Бид ярианыхаа 
сэдвийг хурдан өөрчилж; зүрх сэтгэлтэй холбоотой, 
сүнслэг мэлмийг нээгч зүрх сэтгэлийн өөрчлөлтийн 
талаар ярих нь илүү дээр байх” (“‘And Thus We See’: 
Helping a Student in a Moment of Doubt” [address to 
Church Educational System religious educators, 1993 он, 
2-р сарын 5], 3, 4; si.lds.org).

22.  Ерөнхийлөгч Гордон Б.Хинкли: “Олон жилийн өмнө, 
би арван хоёр настайдаа диконоор томилогдоход, 
тухайн үед гадасны ерөнхийлөгч байсан аав минь 
намайг миний хувьд хамгийн анхны гадасны 
санваарын хуралд дагуулж явсан юм. [Нээлтийн 
дуулал нь “Тэр хүнийг магтъя” байсан.] Тэд 
бошиглогч Иосеф Смитийн тухай дуулж байсан 
бөгөөд дуулж байх үед нь энэхүү эрин үеийн агуу 
бошиглогчийг хайрлах хайр ба түүнд итгэх итгэл зүрх 
сэтгэлд минь орж ирж билээ. … Би тэр үед Ариун 
Сүнсний хүчээр Иосеф Смит бол үнэхээр Бурханы 
бошиглогч юм байна гэдгийг мэдсэн юм” гэж хэлжээ 
(“Praise to the Man,” Ensign, 1983 оны 8-р сар, 2; Tam-
buli, 1984 оны 1-р сар, 1, 2).

23. Томас С.Монсон, “Бид ахин чуулахад,” Ensign эсвэл 
Лиахона, 2012 оны 5-р сар, 4

24.  “Тэр хүнийг магтъя,” Сүмийн дуулал болон хүүхдийн 
дуу, 50 
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Эцсийн	эцэст	гэр	орон	бол	Есүс	Христийн	сайн	
мэдээг	заах	төгс	тохиромжтой	орчин	юм.

Бэн Карсон өөрийнхөө 
тухай “Би чинь бүх 
тавдугаар ангийнхан 
дотроо хамгийн муу 
сурагч байсан шүү 
дээ” гэж хэлжээ. 
Нэг өдөр Бэнийг 
математикийн 
шалгалтад 30 бодлого 
бодож байхад нь 
ард нь сууж байсан 
сурагч түүний алдааг 
засч, шалгалтын 

ажлыг түүнд буцааж өгсөн гэнэ. Багш, хатагтай 
Виллиамсон сурагч бүрийг нэрээр нь дуудаж, 
авсан оноог нь хэлүүлж эхлэв. Эцэст нь Бэний 
ээлж болоход тэр ичсэндээ амандаа сулхан 
бувтнав. Хатагтай Виллиамсон түүнийг “9” гэж 
хэллээ гэж бодоод 30 онооноос 9 оноо авсан нь 
Бэний хувьд том амжилт гэжээ. Тэгтэл Бэний ард 
сууж байсан сурагч, “Ес биш ээ! … Тэр ганцыг ч 
… зөв бодоогүй” гэж хашхирав. Тэр үед би шалан 
доогуур ороод алга болчихмоор байсан хэмээн 
Бэн ярьж билээ. 

Яг тэр үед Бэний ээж Соня өөрийн гэсэн 
асуудалтай тулгараад байв. Тэрээр нэгэн өнөр 
бүлийн 24 хүүхдийн нэг нь байсан бөгөөд дөнгөж 
гуравдугаар ангийн боловсролтой, уншиж 
чаддаггүй байв. Тэр 13-тайдаа гэрлээд салсан 
бөгөөд хоёр хүүтэй, тэднийгээ Детройтын гэмт 
хэргийн үүр болсон ядуу дүүрэгт өсгөсөн ажээ. 
Гэсэн хэдий ч тэр эмэгтэй бие дааж амьдрах лут 
чадвартай байснаас гадна хэрэв тэд өөрсдөөсөө 
шалтгаалах бүхнийг хийх юм бол Бурхан түүнд 
болон хөвгүүдэд нь туслах болно гэдэгт бат 

итгэдэг байлаа.

Нэгэн өдөр түүний болон хөвгүүдийнх нь 
амьдралд эрс өөрчлөлт гарсан юм. Түүгээр гэр 
орнoo цэвэрлүүлдэг, амжилттай яваа хүмүүс 
өөрсдийн гэсэн номын сантай бөгөөд тэд 
номнуудаа уншдаг болохыг тэр анзаарсан ажээ. 
Тэрээр ажлынхаа дараа гэртээ ирээд Бэний 
дүүтэйгээ хамт үзэж байсан зурагтыг унтрааж, 
үндсэндээ дараах зүйлийг ярьсан байна: Хөвгүүд 
минь, та нар зурагт хэтэрхий их үзэж байна. 
Та хоёр одооноос эхлээд долоо хоногт гурван 
хөтөлбөр л үзэж болно. Чөлөөт цагаараа та хоёр 
номын санд очиж, долоо хоногт хоёр ном уншаад 
надад мэдэгдэж бай.

Хөвгүүд мэл гайхаж орхив. Сургуульд л ном 
уншихыг шаарддаг байсныг эс тооцвол би 
амьдралдаа ганц ч ном уншаагүй гэж Бэн хэлэв. 
Хөвгүүд эсэргүүцэж, дургүйцэн гомдоллож 
маргасан ч огт нэмэр болсонгүй. Тэгэхэд Бэн, 
“Ээж биднээс юу хүсч байгаагаа маш тодорхой 
хэллээ. Энэ дүрэм надад таалагдаагүй, гэвч ээж 
биднийг сайн хүмүүс болгохоор шийдсэн нь 
миний амьдралын зам мөрийг өөрчиллөө” гэж 
боджээ.

Тийнхүү энэ нь Бэний амьдралд үнэхээр агуу 
өөрчлөлт авчирсан аж. Тэр долдугаар ангид 
орохдоо сурлагаараа ангидаа толгой цохидог 
болов. Тэр Иелийн Их Сургуульд тэтгэлгээр 
сурч, дараа нь Жонс Хопкинсийн Анагаах Ухааны 
Сургуулийг төгсөж, 33-тайдаа уг сургуулийн 
хүүхдийн мэдрэлийн мэс заслын тэнхимийн 
эрхлэгч, дэлхийд нэрд гарсан мэс засалч болжээ. 
Тэр ийм амжилтад хэрхэн хүрсэн юм бол? Энэ нь 
амьдралдаа олон сайн сайхан зүйлээр дутагдсан 
тэр эмэгтэй эх хүний дуудлагаа эрхэмлэн 
биелүүлснээс ихээхэн хамааралтай юм.1

Эцэг эхчүүд: Хүүхдүүдийнхээ хаìгийн чухал 
багш нар

НЯМ ГАРГИЙН АНГИЙН ЕРӨНХИЙ 
ЕРӨНХИЙЛӨГЧ ТЭД Р.КАЛЛИСТЭР
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Судруудад эцэг, эхчүүдийн үүргийн талаар 
тэд “наманчлалын сургаал, амьд Бурханы Хүү 
Христэд итгэх итгэл хийгээд баптисм хүртээх мөн 
гар тавилтаар ирдэг Ариун Сүнсний бэлгийг” 
(С ба Г 68:25) заах нь тэдний үүрэг мөн гэдгийг 
хэлсэн байдаг.

Бишоп болон Ням гаргийн анги, Залуу 
эмэгтэйчүүдийн эсвэл Залуу эрэгтэйчүүдийн 
бүлэг биш харин эцэг, эхчүүд бид үр хүүхдийнхээ 
сайн мэдээний хамгийн чухал багш нар, үлгэр 
жишээ байх ёстой. Хүүхдүүдийнхээ сайн 
мэдээний хамгийн чухал багш нарын хувьд бид 
тэдэнд Цагаатгалын хүч хийгээд үнэн бодит 
байдал, тэдний хэн болох хийгээд бурханлаг хувь 
тавилангийнх нь тухай зааж чадна. Ингэснээр 
дээр нь барьж босгох бат бөх суурийг бид тэдэнд 
тавьж өгөх болно. Эцсийн эцэст гэр орон бол Есүс 
Христийн сайн мэдээг заах төгс тохиромжтой 
орчин юм.

Жил орчмын өмнө би Ливаны Бейрутэд 
томилолтоор очоод 12 настай Сара охины талаар 
мэдсэн юм. Эцэг, эх мөн хоёр ах нь Румынд Сүмд 
хөрвөсөн ч Сараг дөнгөж 7 настай байхад тэд 
эх орон руугаа буцах шаардлагатай болжээ. Эх 
оронд нь Сүм байсангүй, сүмийн нэгжүүд зохион 
байгуулагдаагүй, Ням гаргийн анги эсвээс Залуу 
эмэгтэйчүүдийн хөтөлбөр байсангүй. Таван 
жилийн дараа энэ гэр бүл Бейрутэд нэг салбар 
байгааг олж мэдээд, намайг тэнд очихоос өмнөхөн 
12 настай охин Сарагаа баптисм хүртэг хэмээн 
хоёр ахтай нь хамт уг салбар руу явуулсан байжээ. 
Би тэнд байхдаа авралын төлөвлөгөөний талаар 
онцгой цугларалт зохион байгуулсан. Сара олон 
удаа гараа өргөж, асуултуудад хариулж байлаа.

Би Сараг сүмтэй бараг холбоогүй шахам байдгийг 
мэдээд цуглааны дараа түүн рүү хүрч очин, “Сара, 
чи тэдгээр асуултын хариултыг яаж мэдсэн юм 
бэ?” гэж асуув. “Ээж надад заасан юм” гэж тэр 
шууд хариуллаа. Тэд Сүм байхгүй орчинд сайн 
мэдээг гэр орондоо судалсан ажээ. Ээж нь түүний 
хувьд сайн мэдээний хамгийн чухал багш байв.

Инос хэлэхдээ, “Мөнх амьдрал бас 
гэгээнтнүүдийн баяслын талаар эцгийнхээ ярьж 
байсныг олонтаа сонссон тэр үгс зүрх сэтгэлд 

минь гүнзгий шингэсэн байв” (Инос 1:3) гэжээ. 
Иносын сайн мэдээний хамгийн чухал багш хэн 
байсан нь эргэлзээгүй юм.

Аав минь задгай зуухны дэргэд тухтай нь аргагүй 
суугаад эсвэл хэвтээд судрууд болон бусад сайн 
номнуудыг уншихад би дэргэд нь суудаг байснаа 
санадаг. Аав судрын болон Шекспирийн зохиолын 
эшлэлүүдээс гадна сурч мэдэх, чээжлэх хэрэгтэй 
шинэ үгс бүхий картуудыг цамцныхаа халаасанд 
хадгалж явдаг байсныг, мөн хоолны үеэр сайн 
мэдээний асуулт, ярилцлага өрнүүлдэг байсныг 
би бас санаж байна. Өндөр настай хүмүүстэй 
уулзахаар очихдоо аав намайг олон удаа дагуулж 
явсныг би санаж байна. Тэгж явахдаа аав бид 
хоёр хэн нэгэнд мөхөөлдөс авахаар эсвэл өөр 
хэн нэгэнд тахианы махан хоол авахаар зогсдог 
байснаа, мөн салах ёс гүйцэтгэж гар барихдаа 
тусламж хэрэгтэй байгааг нь мэдсэн хэн нэгэнд 
дугтуйтай мөнгө гардуулдаг байсныг би санадаг. 
Аавтайгаа адилхан байх хүслээ, тэр сайхан 
мэдрэмжийг би санадаг.

90 орчим настай ээж минь кондо сууцныхаа гал 
тогооны өрөөнд хоол хийгээд, хийсэн хоолоо 
царан дээр тавиад гардаг байсныг би санаж байна. 
Хаашаа явах нь вэ? гэж намайг асуухад ээж, “Аа, 
би өндөр настнуудад хоол аваачиж өгөх гэсэн юм 
аа” гэж хариулдагсан. “Ээж минь, та өөрөө өндөр 
настай шүү дээ” гэж би дотроо боддог байлаа. 
Миний сайн мэдээний хамгийн чухал багш байсан 
аав, ээж хоёртоо би хэзээ ч хангалттай талархал 
илэрхийлж чадахгүй юм.

Эцэг, эхчүүд бидний хийж чадах хамгийн утга 
учиртай зүйлсийн нэг нь хүүхдүүддээ зөвхөн 
залбирлын хэвшмэл загварыг биш, харин 
түүний хүчийг заах явдал юм. Намайг 17 орчим 
настай байхдаа нэг удаа орныхоо дэргэд өвдөг 
сөгдөн, үдшийн залбирлаа хэлэх үеэр ээж надад 
мэдэгдэлгүй хаалганы цаана зогсож байгаад 
намайг залбирч дуусахад “Tэд ээ, чи сайн эхнэр 
олоход өөртөө туслахыг Их Эзэнээс гуйв уу?” 
хэмээн асууж билээ.

Ээжийнхээ асуултад би хэчнээн их гайхсан гээч. 
Энэ бол миний санаанд огт ороогүй зүйл байв. 
Би зөвхөн сагсан бөмбөг, хичээл сургуулийнхаа 
талаар л боддог байлаа. Тиймээс намайг “Үгүй 
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ээ, үгүй” гэж хариулахад ээж, “Гэхдээ, хүү минь, 
ингэж гуйх хэрэгтэй; энэ чинь гаргах ёстой 
хамгийн чухал шийдвэр байх болно” гэж билээ. 
Эдгээр үг зүрх сэтгэлд гүн гүнзгий шингэсэн 
учраас би дараачийн зургаан жилийн турш сайн 
эхнэр олоход туслахыг Бурханаас гуйн залбирсан 
юм. Тийм ээ, Тэр миний залбиралд үнэхээр 
хариулсан!

Эцэг, эхчүүд бид үр хүүхдэдээ мөнхийн үр 
дагавартай зүйлсийн талаар залбирахыг--
ороо бусгаа энэ дэлхийд ёс суртахууны хувьд 
цэвэр ариун, дуулгавартай байх, зөв зүйлийг 
хамгаалах зоригтой байх хүч чадлын төлөө хэрхэн 
залбирахыг зааж чадна.

Манай өсвөр үеийнхний олонх нь үдшийн 
залбирал хийдэг гэдэгт эргэлзэх хэрэггүй ч 
тэднээс олон нь өглөө бүр хувиараа залбирдаг 
хэвшилтэй болох гэж зүдэрдэг байж магадгүй. 
Бид эцэг, эхчүүдийн хувьд мөн тэдний сайн 
мэдээний хамгийн чухал багш нарын хувьд энэ 
асуудлыг залруулж чадна. Мормоны Номын 
үед ямар эцэг, эхчүүд хөвгүүдээ сүрхий хүчтэй 
дайсны дайралтаас хамгаалах цээжний хуяг, 
бамбай, илдгүйгээр тулалдааны талбар руу явахыг 
зөвшөөрөх байсан бол? Гэтэл биднээс хэчнээн 
олон нь хүүхдүүдээ Сатан болон түүний тоо 
томшгүй уруу таталттай нүүр тулгарах хамгийн 
аюултай тулалдааны талбар руу залбирлын 
хамгаалах хүчнээс ирдэг сүнсний хуяг, бамбай, 
илдгүйгээр гэрээсээ өглөө бүр гарч явахыг 
зөвшөөрдөг бол? “Ямагт залбир, … чи Сатаныг 
ялж гарахын тулд” (С ба Г 10:5) хэмээн Их Эзэн 
хэлсэн юм. Эцэг, эхчүүд бид хүүхдүүдийнхээ 
зүрх сэтгэлд өглөө бүр залбирдаг хэвшлийг болон 
түүнээс ирдэг хүч чадлыг төлөвшүүлэхэд тусалж 
чадна.

Бид бас хүүхдүүддээ цаг заваа хэрхэн ухаалаг 
ашиглахыг зааж чадна. Бид зарим үед хүүхдүүдээ 
хайраар, мөн Соня Карсон шиг хатуу чанд 
шийдвэр гарган, олон тохиолдолд тэдний 
амьдралд дангаараа ноёрхох болсон телевиз болон 
бусад электрон хэрэгслээр зугаацан өнгөрүүлдэг 

цагийг нь хязгаарлах хэрэгтэй. Бид үүний оронд 
сайн мэдээн дээр төвлөрсөн илүү үр өгөөжтэй 
үйл ажиллагаануудад хүүхдүүдийнхээ цаг завыг 
чиглүүлэх хэрэгтэй байж магад. Тэд эхлээд 
дургүйцэн, гомдоллож болох ч бид Соня Карсон 
шиг алсын хараатай байж, шаргуу үргэлжлүүлэх 
хэрэгтэй. Хүүхдүүд маань хэзээ нэгэн цагт бидний 
хийсэн зүйлийг ойлгож, түүнд талархах болно. 
Бид үүнийг хийхгүй юм бол өөр хэн хийх юм бэ?

Бид бүгд үр хүүхдийнхээ төлөө өөрсдийн хамгийн 
сайн сүнслэг, оюунлаг болоод бүтээлч хүч 
чармайлтыг зориулдаг уу? Эсвэл байгаа бүхнээ 
Сүмийн дуудлагадаа эсвэл ажил мэргэжилдээ 
зориулсны дараа үлдсэн цаг зав, авьяас чадвараа 
тэдэнд зориулдаг уу? гэсэн асуултыг өөрсдөөсөө 
асууж болно. Ирэх амьдралд бишоп эсвэл 
Халамжийн нийгэмлэгийн ерөнхийлөгч гэхчилэн 
албан тушаал байх эсэхийг би мэдэхгүй, харин 
эхнэр, нөхөр, эцэг, эх гэсэн нэр эцэс төгсгөлгүй 
дэлхийнүүдэд үргэлжлэн оршиж, хүндэтгэл 
хүлээсэн хэвээр байх болно гэдгийг би мэднэ. Энэ 
нь дэлхий дээрх эцэг, эхчүүд бид эцэг, эхийнхээ 
үүрэг хариуцлагад хүндэтгэлтэй хандах нь 
туйлын чухал болохын нэг шалтгаан юм. Тиймээс 
бид ирэх амьдрал дахь энэхүү илүү агуу хэрнээ 
одоогийнхтой адил үүрэг хариуцлагадаа бэлтгэж 
чадна.

Эцэг, эхчүүд бид Бурхан хэзээ ч биднийг 
ганцаардуулан орхихгүй гэсэн бат итгэлээр 
үргэлжлүүлж болно. Бурхан тэнгэрлэг тусламж 
санал болгохгүйгээр бидэнд хэзээ ч үүрэг 
хариуцлага ноогдуулдаггүй гэдгийг би гэрчилж 
байна. Бид эцэг, эхийнхээ хувьд бурханлаг үүрэг 
хариуцлагаа ухамсарлан, Бурхантай хамтран 
ажиллаж, үр хүүхдэдээ сайн мэдээний хамгийн 
чухал багш нар болон үлгэр жишээ нь байх 
болтугай хэмээн би Есүс Христийн нэрээр 
залбирч байна, амен. 

ЭШЛЭЛҮҮД

1.  Бэн Карсон, Gifted Hands: The Ben Carson Story 
(1990)-ыг үзнэ үү.
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Хэрэв	та	сонсож	мөн	үйлдэхэд	бэлэн	байвал	
Есүс	Христийн	Цагаатгалыг	хэрэгжүүлснээр	
сүнслэг	итгэлтэй	байдлыг	яг	өнөөдрөөс	өсгөж	
эхлэх	болно.	

Та нар Бурханы өмнө 
өөрсдийнхөө сүнслэг 
итгэлтэй байдлыг 
1-ээс 10-ын тооны 
хооронд хэрхэн 
дүгнэх вэ? Хожмын 
үеийн гэгээнтний 
хувьд таны хийж буй 
үйлчлэл мөнхийн 
амьдралыг өвлөн 
авахад хангалттай 
гэдэг хувийн гэрчлэл 

танд байдаг уу? Та өөрийгөө Тэнгэрлэг Эцэгийн 
таалалд нийцэж байгаа гэдэгт итгэдэг үү? Хэрэв 
та одоо нэг минутын дараа Аврагчтай ярилцах 
гэж байгаа гэвэл танд юу бодогдохсон бол? Таны 
өөрийгөө үнэлэх үнэлэмжинд нүгэл, харамсал, 
дутагдлууд тань илүү давамгайлах уу? Эсвэл 
та зөвхөн баяр хөөрийг мэдрэх үү? Та түүн рүү 
эгцлэн харах уу, эсвэл хараагаа булзааруулах уу? 
Та хойш суух уу, аль эсвэл Түүн рүү итгэлтэй 
дөхөж очих уу?

Та нарын адил хичээдэг ч төгс бус гэгээнтнүүдийг 
хайрладаг Бурханаа эсэргүүц хэмээн ятгаж 
чадахгүй үедээ дайсан та нарын болон Бурханы 
хооронд аль болох том ангал бий болгохын тулд 
зальт төлөвлөгөөнүүдийг ашигладаг. Христэд 
итгэх итгэл нь буюу байнга нигүүлсэл үзүүлж, 
хүчит гайхамшгуудыг хүртэл авчирдаг энэ итгэл 
нь зөвийг сонгохыг хичээж байгаа гэх та нарын 
хувийн итгэлтэй холбоотой гэдгийг дайсан мэддэг. 
Тиймээс л тэрээр Тэнгэрлэг Эцэгийн танд найдах 
найдлага тасарсан, Цагаатгалын адислалууд нь 

таны хувьд боломжгүй болсон, оролдож үзэх 
шаардлагагүй, бүх хүн танаас дээр ч гэх юм уу, 
иймэрхүү хилэнцэт олон арга замаар худал ярьж, 
зүрх сэтгэлд тань нөлөөлөхийг оролддог. 

Хэрэв та эдгээр дуу хоолойнд өөрийн бодгалиас 
эмтлэн өгөхийг зөвшөөрвөл Бурханы сэнтий рүү 
дөхөж очихдоо өөртөө итгэлтэй байж чадахгүй. 
Та юу хийж, юуны төлөө залбирч, мөн ямар 
ч гайхамшгуудад найдсан бай, Бурханд итгэх 
итгэлийг тань төдийгүй өөртөө итгэх итгэлийг 
тань сэт татан устгах хангалттай эргэлзээ 
танд үргэлж байсаар байх болно. Энэ маягаар 
сайн мэдээний дагуу амьдрах нь тийм ч зөв, 
сонирхолтой байдаггүй. Хамгийн чухал нь ингэж 
амьдрах ямар ч хэрэггүй юм! Үүнийг өөрчлөх 
шийдвэр таных—зөвхөн таных л байна.

Хэрэгжүүлж чадвал тэдгээр хилэнцэт дуу 
хоолойг зайлуулах, хүсвэл амар амгалан баталгаа 
ба сүнслэг итгэлтэй байдлыг тань сэргээж 
чадах зургаан ашигтай зөвлөгөөг би та нартай 
хуваалцмаар байна. Та өөрийгөө 1-ээс 10-ын 
хооронд хэрхэн дүгнэснээс тань үл шалтгаалан, 
хэрэв та сонсож мөн үйлдэхэд бэлэн байвал Есүс 
Христийн Цагаатгалыг хэрэгжүүлснээр сүнслэг 
итгэлтэй байдлыг тань яг өнөөдрөөс өсгөж эхлэх 
болно. Би та нарыг гомдоохын тулд биш, харин та 
нарт ойлгуулахын тулд шулуухан ярья.

1.	Сүнслэг	байдлынхаа	сайн	сайхны	төлөө	өөрөө	
өөртөө	хариуцлага	хүлээ.	Бүрэн дуулгавартай 
байж чадахгүй байгаагийнхаа төлөө бусдыг болон 
өөрийнхөө нөхцөл байдлыг буруутгаж, өөрийгөө 
зөвтгөн, шалтаг хайхаа боль. Та “бие махбодийн 
дагуу” “эрх чөлөө болон мөнх амьдралыг сонгох 
… эрхтэй” (2 Нифай 2:27) гэдгээ хүлээн зөвшөөр. 
Их Эзэн та нарын нөхцөл байдлыг төгс мэддэг 
бөгөөд та нарыг сайн мэдээний дагуу бүрэн 
дуулгавартай амьдрахаар сонгоогүй байхад 

Бурханы сэнòий рүү дөхөж îчихдîî өөрòөө 
иòгэлòэй байх нь

ДАЛЫН
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чинь хүртэл бас төгс мэддэг. Хэрэв энэ нөхцөл 
байдал танд бий болсон бол үүнийг шударгаар 
хүлээн зөвшөөрч, өөрийнхөө нөхцөл байдлын 
хүрээнд төгс байхыг хичээцгээ. Та Есүс Христийн 
Цагаатгалыг амьдралдаа өдөр бүр хэрэгжүүлж, 
сүнслэг байдлынхаа сайн сайхны төлөө 
хариуцлагатай байх үед сүнслэг итгэлтэй байдал 
тань өсдөг. 

2.	Бие	махбодынхоо	сайн	сайхны	төлөө	өөрөө	
өөртөө	хариуцлага	хүлээ.	Таны бодгаль бие 
махбод ба сүнснээс бүрддэг (С ба Г 88:15-ыг үзнэ 
үү). Ариун сүм болох бие махбодоо үл хайхран, 
зөвхөн сүнсээ тэжээх нь сүнслэг зөрчилдөөнд, мөн 
өөрийгөө дорд үзэхэд хүргэдэг. Хэрэв та эрүүл 
чийрэг биш бөгөөд өөрийнхөө бие махбодод 
сэтгэл дундуур байдаг бол, мөн үүнийг засахын 
тулд ямар нэгэн зүйл хийх боломжтой бол хий! 
Ахлагч Рассэлл М.Нэлсон: бид “өөрсдийн бие 
махбодыг ариун сүмтэй зүйрлэдэг” ба “бие 
махбодынхоо эрүүл мэндийн төлөө хоол хүнсээ 
зохицуулж, дасгал хөдөлгөөн хийх хэрэгтэй” гэж 
заасан байдаг (“We Are Children of God,” Ensign, 
1998 оны 11-р сар, 87; Лиахона, 1999 оны 1-р сар, 
103). 

Ерөнхийлөгч Боид К.Пакэр “Бие махбод маань 
бидний оюун ухааны зэмсэг, зан байдлын үндэс 
суурь болох арга замаар бидний сүнс ба бие 
махбод нэгддэг” гэж заасан (“The Instrument of 
Your Mind and the Foundation of Your Character,” 
[Church Educational System fireside, Feb. 2, 2003], 
2; speeches.byu.edu). Иймээс юуг мөн хэдий 
хэмжээгээр идэхээ хүртэл ухаалгаар шийдэн, бие 
махбоддоо хэрэгтэй дасгал хөдөлгөөнийг тогтмол 
хийж бай. Хэрэв та бие махбодын чадамжтай 
бол өнөөдрөөс эхлэн өөрийнхөө бие махбодыг 
захирч, өөрийн чадварт тохирсон урт хугацааны, 
байнгын дасгал хийх хөтөлбөрийг эрүүл хооллох 
дэглэмтэй хамт хэрэгжүүлж эхэл. Та нарын сүнс 
эрэгтэй, эмэгтэй хүний эгэл байдлаа Аврагчийн 
тусламжтайгаар хяналтандаа байлгаж чадсан үед 
л сүнслэг итгэлтэй байдал тань өсдөг.

3.	Сайн	дураараа	бүрэн	дүүрэн	дуулгавартай	
байхыг	амьдралынхаа	нэгэн	хэсэг	болгож	хүлээн	
ав.	Та Бурханы зарлигуудыг дагахгүйгээр Түүнийг 
хайрлаж чадахгүй гэдгээ хүлээн зөвшөөр. “Хэрэв 
та нар намайг хайрладаг бол, Миний тушаалуудыг 
сахь” (Иохан 14:15) гэсэн Аврагчийн жишиг нь 

тодорхой мөн энгийн билээ. Хэрэв зарим зарлигт 
дуулгавартай байвал зарим адислалыг л авчирдаг 
бөгөөд хэрвээ ямар нэгэн маш муу зүйлийн 
оронд арай гайгүй өөр муу зүйлийг сонговол, 
бас л бурууг сонгож буй хэрэг юм. Та маш муу 
биш, арай гайгүй муу кино үзсэн болохоор ариун 
журмыг мэдэрнэ гэж хүсэн хүлээж болохгүй. 
Зөвхөн зарим зарлигийг итгэлтэй дагаж, бусад 
зарим зарлигийг үл тоомсорлохыг зөвтгөж 
болохгүй. Абрахам Линкольн: “Би сайныг хийх 
үедээ сайныг мэдэрдэг. Би мууг хийх үедээ мууг 
мэдэрдэг” гэж үнэхээр үнэн хэлсэн (quoted in 
William H. Herndon and Jesse William Weik, Hern-
don’s Lincoln: The True Story of a Great Life, 3 vols. 
[1889], 3:439). 

Мөн зөв зүйлс хийхдээ зөв шалтгаантай хий. 
“Зүрх сэтгэл хийгээд эрмэлзэгч оюуныг шаарддаг” 
(С ба Г 64:34), мөн “бодлууд мөн санааг ялган 
танигч” (С ба Г 33:1) Их Эзэн таныг яагаад 
сүмд явж байгааг, мөн зүгээр л бие махбод 
тань тэнд байгаад байна уу, эсвэл та үнэнээсээ 
шүтэн биширч байна уу гэдгийг мэддэг. Та ням 
гарагт “Өө Вавилон, өө Вавилон минь ийн бид 
салцгаая” (“Ye Elders of Israel,” Hymns, дугаар 
319) гэж дуулчихаад, хормын дараа муу зүйлсийг 
эрэлхийлэн, үүнийг үйлдэж болохгүй. Сүнслэг 
зүйлсийн хувьд нойрмог байх нь хэзээ ч аз 
жаргалтай байдаггүй гэдгийг санаарай. Сүмийг 
болон сэргээгдсэн сайн мэдээг зөвхөн гаднах 
буюу нийгмийн амьдралынхаа нэг хэсэг болгоод 
зогсохгүй, бүхий л амьдралаа болго. Энэ өдөр 
хэнд үйлчлэхээ сонгох гэдэг нь үүний дагуу 
амьдрах хүртэл зүгээр л хоосон үгс байх болно 
(Иошуа 24:15-ыг үзнэ үү). Та өөрийнхөө төгс 
бус байдлаас үл хамааран ариулан адислагдсан 
амьдралаар амьдрах гэж зөв учир шалтгаанаар 
хичээх юм бол сүнслэг итгэлтэй байдал тань өсөх 
болно!

4.	Бүрэн	гүйцэд	бөгөөд	тэр	даруй	наманчлахад	
гаргуун	бай.	Есүс Христийн Цагаатгал нь үнэхээр 
үр ашигтай, хэзээ ч төгсөшгүй учраас та үүнийг 
хоногийн 24 цагт, мөн долоо хоногийн долоон 
өдөр ч ашиглаж болно. Агуу Эмчийн заавруудын 
дагуу Есүс Христийн Цагаатгал, наманчлалыг 
өдөр бүр урин дуудаж, түүнийг хэрэгжүүлэх 
ёстой зүйлс хэмээн хүлээж ав. Байнгын бөгөөд 
аз жаргалтай, баяр хөөртэй наманчлалыг сонгох 
сонголтоо амьдралын хэв маягаа болго. Үүнийг 
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хийхдээ хойш тавих уруу таталтуудаас сэрэмжил, 
мөн хөгжөөн дэмжихийг дэлхийгээс бүү хүсэн 
хүлээ. Аврагчид анхаарлаа төвлөрүүлж, Тэр таны 
талаар юу гэж боддог тухайд илүү санаа тавих юм 
бол үр дүн нь харагдах болно. Жижиг ч бай, том ч 
бай, та бүх нүглээ тэр даруй, сайн дураараа, мөн 
баяр баясгалантай наманчилж, Есүс Христийн 
Цагаатгалыг хэрэгжүүлэх үед сүнслэг итгэлтэй 
байдал тань өсдөг. 

5. Уучлахдаа гаргуун бай. “Их Эзэн, бибээр 
өршөөх түүнийгээ би өршөөх болно, харин бүх 
хүмүүнийг уучлах нь та нараас шаардагдана” 
(С ба Г 64:10). Бүх хүнийг, мөн бүх зүйлийг 
бүхий л үед уучилж, эсвэл уучлахыг хичээснээр 
өршөөлийг амьдралдаа ирэхийг нь зөвшөөр. 
Битгий өс санаж, амархан гомдож бай. Хурдан 
уучилж, хурдан март. Мөн энэ зарлигууд өөрт тань 
хамаагүй гэж хэзээ ч бүү бод. Таныг өөр нэгэн 
бодгалийн тухай муу муухайгаар боддоггүйг Их 
Эзэн мэддэг гэдгийг мэдвэл сүнслэг итгэлтэй 
байдал тань өснө.

6.	Зовлон	бэрхшээл,	саад	тотгоруудыг	болон	
“гэнэтийг	зүйлсийг”	мөнх	бус	байдлын	
туршлагын	нэгээхэн	хэсэг	хэмээн	хүлээж	ав.	
Нэмж хэлэхэд, “бүх л нөхцөл байдалд”, “[таны] 
Бурхан [та нарт] зарлиглах бүх зүйл юуг ч гэсэн 
[та нарыг] хийх нь үү гэдгийг харахын тулд” 
(Абрахам 3:25), мөн та нар үүгээр өөрсдийгөө 
батлан харуулахаар, мөн соригдохоор ирсэн 
гэдгийг санаарай. Та нарын олон сая ах, эгч 
соригдсон, мөн одоо ч гэсэн соригдож байгаа 
болохоор та нар үүнээс мултарч чадна гэж үү? 
Зарим сорилт бэрхшээл бидний дуулгаваргүй 
юм уу, хайхрамжгүй байдлаас болж ирдэг. Зарим 
бэрхшээл нь бусдын хайхрамжгүй байдлын 
улмаас, эсвэл зүгээр л энэ нь унасан дэлхий 
учраас ирдэг. Эдгээр бэрхшээл ирэх үед дайсны 
дагалдагчид та нар буруу зүйл хийсэн, энэ бол 
шийтгэл, бас Тэнгэрлэг Эцэг та нарт хайргүйн 
тэмдэг гэж хэлцгээж эхэлнэ. Үүнийг битгий 
тоо! Харин инээмсэглэхийг хичээж, тэнгэр рүү 
ширтэн, “Их Эзэн минь, би ойлгож байна. Би энэ 
юу болохыг мэднэ. Өөрийгөө батлан харуулах 
цаг маань ирчихээд байна” гэж хэл. Тэгээд эцсээ 
хүртэл маш сайн тэвчихийн тулд Түүнтэй хамтарч 
ажилла. “Ихэнх тохиолдолд, [та] зөв зүйлийг 
хийж байгаа учраас л зовлон бэрхшээл, саад 
тотгор амьдралд тань ирдэг юм шүү” гэдгийг 

хүлээн зөвшөөрөх үед сүнслэг итгэлтэй байдал 
тань өсдөг (Глэнн Л.Пэйс, “Crying with the Saints” 
[Brigham Young University devotional, 1987 оны 
12-р сарын 13], 2; speeches.byu.edu).

Би Украйны Киев номлолыг тэргүүлж байх үедээ 
нэгэн итгэлтэй номлогч эгчээс яагаад өөрийгөө 
үргэлж дутуу үнэлдгийг, мөн яагаад жижиг 
зүйлээс болж өөртөө шүүмжлэлтэй ханддагийг нь 
асуусан юм. Түүний хариулт буруу дуу хоолойг 
сонсдог хүмүүсийн нийтлэг жишээ байсан. 
Тэр “Бусдаас илүү дээгүүрт гарахын тулд” гэж 
хариулж билээ.

Ах, эгч нар аа, энэ номлогч эгчид өгсөн миний 
зөвлөгөө та нарт ч мөн хамаатай. Сул дорой 
байдлаа таньж, хүлээн зөвшөөр. Гэхдээ та 
заримтай нь энэ мөнх бус амьдралыг орхин явах 
хүртлээ үргэлж хамт байх учраас тэдгээрээс болж 
үйлдлээ бүү хязгаарла. Одоогийн нөхцөл байдал 
тань ямар байгаагаас үл шалтгаалан, зүгээр л 
хамгийн сайныг хийж, хамгийн сайнаараа байхыг 
хичээхдээ шударга, баяр баясгалантай байж, өдөр 
тутам наманчлахаа сайн дураараа сонгох юм 
бол Аврагчийн Цагаатгал байгаа газар болгонд 
тань таныг хүрээлж, дагах болно. Та энэ маягаар 
амьдарснаар үнэхээр өдрийн цаг бүрд, мөн 
минутын секунд бүрд “нүглүүдийнхээ ангижралыг 
үргэлж хадгалах болно” (Мозая 4:12), мөн бүх цаг 
үед Бурханы өмнө бүрэн дүүрэн цэвэр, хүлээн 
зөвшөөрөгдөхүйц байх болно. 

Та өөрийнхөө сул дорой байдлаас үл шалтгаалан 
Бурханы таалалд нийцэж байгаа гэдгээ өнөөдөр, 
эсвэл хэзээ нэгэн өдөр олж мэдэхийг хүсэж байвал 
танд үүнийг мэдэх онцгой эрх нь байгаа билээ. 
Биднээс зарлигуудын дагуу амьдрахыг хүсдэг, 
мөн Өөрийн ач ивээл, нигүүлслийг өгөхөд үргэлж 
бэлэн байдаг, хайраар дүүрэн Аврагчийн талаар 
би гэрчилж байна. Зөв замаар явж байгаа гэдэг 
амар амгалан, аз жаргалтай нотолгооны хамт 
Түүний Цагаатгалыг өдөр бүр хэрэгжүүлэхэд 
минь баярладаг, мөн “итгэлтэй байдал чинь 
Бурханы оршихуйд хүчтэй болохыг” та нараас 
хүсэж байгаа, хайраар дүүрэн Аврагчийн тухай 
би гэрчилж байна (С ба Г 121:45). Есүс Христийн 
нэрээр, амен. 
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Их	Эзэн	“Над	уруу	ир,”	“Намайг	дага,”	“Надтай	
хамт	алх”	зэрэг	үгсийг	ашиглан,	биднийг	урьдаг.	
Нөхцөл	байдал	бүрд	энэ	нь	үйлдэхийг	хүссэн	
урилга	байдаг	юм.

“Учир нь болгоогтун, 
Их Эзэн бүх 
үндэстнүүдэд, өөрийн 
үгийг, тийм ээ, мэргэн 
ухаанаар, заах заримыг 
тэдний өөрсдийнх нь 
үндэстгэн хийгээд 
хэлтнээс өгдөг болой.”1 
Надад эх хэл дээрээ 
мэдрэмжээ хуваалцах 
энэхүү боломж 
олдсоноор энэ судар 

өнөөдөр дахин биеллээ олж байна. 

Би 1975 онд Уругвай Парагвай номлолд залуу 
номлогчоор үйлчилж байлаа. Номлолын эхний 
сард маань бүсийн удирдагчид сайн мэдээний 
зарчмуудыг харуулах үйл ажиллагааг зохион 
байгуулж билээ. Бүсийн номлогч бүрийн нүдийг 
боогоод, соёлын танхим руу хөтлөх замаар явах 
ёстой гэж хэлэв. Бид алхаж эхлэхээсээ өмнө 
удирдагчийнхаа дуу хоолойг сонсоод, дараа 
нь түүнийг дагах ёстой байсан юм. Гэсэн ч 
аяллын туршид биднийг будлиулж, замаас минь 
хазайлгахад хүргэх хэд хэдэн дуу хоолой бас 
бидэнд сонсдох болно гэж хэлэв. 

Би дуу хоолойнуудыг сонссоны дараа тэр дундаас 
“Намайг дага” хэмээн хэлэх нэгэн дуу хоолойг 
дагахдаа зөв хоолойг дагаж байгаа гэдэгтээ 
итгэлтэй байлаа. Бид ариун ёслолын танхимын 
дэргэдэх соёлын танхимд ирэхэд, биднээс 
нүднийхээ боолтыг авахыг хүслээ. Би нүдний 
боолтоо тайлсныхаа дараа хоёр бүлэг байгааг, мөн 
би буруу дуу хоолойг дагасан бүлэг дотор зогсож 

байгаагаа харав. Би гайхан, “яахын аргагүй зөв 
хоолой шиг л сонсогдсон доо” гэж өөртөө хэлж 
билээ.

39 жилийн өмнөх энэхүү туршлага надад гүн 
нөлөөлсөн тул би “дахин хэзээ ч буруу дуу 
хоолойг дагахгүй” гэж өөртөө амлаад, “Тийм ээ, 
Их Эзэн минь, би Таныг дагах болно” гэж хэлсэн 
юм. 

Би энэ туршлагыг Аврагчийн бидэнд өгдөг 
хайраар дүүрэн урилгатай холбомоор байна:

“Би бол сайн хоньчин мөн. Би Өөрийнхийгөө 
мэднэ. …

“Миний хонин сүрэг дууг минь сонсдог. Би 
тэднийг мэддэг бөгөөд тэд Намайг дагадаг юм.”2

“Түүнийг дага” хэмээх урилга нь бидний хүлээн 
авч болох хамгийн энгийн, шулуун шударга мөн 
хүчирхэг урилга билээ. Энэ нь андуурч боломгүй 
тодорхой дуу хоолойноос ирдэг.

Их Эзэн “Над уруу ир,” “Намайг дага,” “Надтай 
хамт алх” зэрэг үгсийг ашиглан, биднийг 
урьдаг. Нөхцөл байдал бүрд энэ нь зүгээр ч нэг 
урилга бус, үйлдэхийг хүссэн урилга байдаг юм. 
Бошиглогчдын Бошиглогч, багш нарын Багш, 
Бурханы Хүү, Мессиа бүх хүн төрөлхтөнд энэхүү 
урилгыг өгсөн билээ.

“Над уруу ир” хэмээх урилга

“Эцэж туйлдсан, хүнд дарамт үүрсэн хүмүүс ээ, 
бүгд Над уруу ир.”3

Сүмийн гишүүн бус хүмүүс ээ, та нар “Та 
Мормоны Номыг унших уу? Та залбирах уу? Та 
сүмд ирэх үү? Та Есүс Христийн үлгэр жишээг 

“Тийì ээ, Их Эзэн ìинь, би Таныг дагах бîлнî”

ДАЛЫН
АХЛАГЧ ЭДУАРДО ГАВАРРЭТ
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дагаж, эрх мэдэлтэй хүмүүсээр баптисм хүрэх 
үү?”4 гэж асуух номлогчдын дуу хоолойгоор 
дамжуулан энэ урилгыг хүлээн авах болно. Та 
өнөөдөр энэ урилгад хэрхэн хариулах вэ?5

Би та нарыг энэхүү урилгыг хүлээж аван, “Тийм 
ээ, Их Эзэн минь, би Таныг дагах болно!” гэж 
хариулаасай хэмээн урьж байна.

Уругвай улсын Минасын Карлос Бадиола 
болон түүний гэр бүлийнхэн номлогчидтой 
уулзаж байв. Ахлагчид хичээлүүд дээрээ маш 
олон асуулт асуудаг байсан учраас тэд хөрш 
айлынхаа гишүүн бус 14 настай өхөөрдөм Норма 
охиныг туслуулахаар урьжээ. Норма тэр жил 
Библээс суралцаж байсан ба үнэхээр сайн сурагч 
байлаа. Тиймээс номлогчдыг асуулт асуухад 
Норма хариулдаг байсан бөгөөд тэр бол “алтан 
сонирхогч” нь байв. Тэр өдрийн хичээл нь Мэргэн 
ухааны үгийн талаар байжээ. 

Тэр номлогчдоор хичээл заалгасныхаа дараа 
гэртээ ирээд, юу хийх хэрэгтэйгээ мэджээ. Тэрээр 
ээждээ “Ээж ээ, одооноос надад сүүтэй кофе 
битгий өгөөрэй. Зүгээр л сүү ууя” гэж хэлэв. 
Энэхүү хариулт нь номлогчдын өгсөн Христийг 
дагах урилгыг хүлээн авах түүний хүслийг тод 
илэрхийлж байлаа. 

Карлос Бадиола, Норма хоёр хоёулаа баптисм 
хүртсэн юм. Хожим нь Нормагийн ээж, аав, ах, 
дүү нар түүний үлгэр жишээг даган баптисм 
хүртжээ. Норма бид хоёр жижиг боловч хүчирхэг 
салбарт хамтдаа өсөж, том болцгоосон бөгөөд 
хожим нь намайг номлолоосоо ирсний дараа бид 
гэрлэсэн юм. Түүнтэй хамт байхад Аврагчийг 
дагахад илүү хялбар байдгийг би үргэлж мэддэг 
байлаа.

Энэхүү урилгыг хүлээн авсан Сүмийн гишүүн 
ариун ёслолоос хүртсэнээрээ долоо хоног бүр 
амлалтаа шинэчилдэг.6 Амлалтын нэг хэсэг нь 
бусадтай харьцахдаа шударга байж, зарлигуудыг 
дагах байдаг бөгөөд энэ бүгдийг хийснээр “Тийм 
ээ, Их Эзэн минь, би Таныг дагах болно!” гэж тэд 
хэлдэг.

“Намайг дага” хэмээх урилга

Их Эзэн “Намайг дага” хэмээх урилгыг залуу 
баян захирагчид өгсөн юм. Баян эр амьдралынхаа 
туршид зарлигуудыг дагадаг байжээ. Тэр өөр юу 
хийх хэрэгтэйгээ асуухдаа “Ирээд, Намайг дага”7 
хэмээх тодорхой урилгатай хамт хариултаа хүлээн 
авсан юм. Урилга нь энгийн байсан ч гэсэн, 
золиослол шаардаж байлаа. Мөн энэ нь шийдвэр, 
үйлдлээс гадна хичээл зүтгэлийг шаардаж байв.

Бошиглогч Нифай: “Мөн [Есүс] хүмүүний 
үрст: Та нар намайг дагагтун хэмээсэн бөлгөө. 
Иймийн тул, хайрт ах дүү нар минь, бид Эцэгийн 
зарлигуудыг сахихдаа бэлэн байхаас бусдаар 
бид Есүсийг дагаж чадах уу?”8 гэсэн асуултаар 
өөрсдийгөө шалгахад урьжээ:

Түүний дуу хоолойг сонсож, дагах “Түүн рүү ир” 
хэмээх урилга нь эхнээсээ номлогчдын захиас 
байсан бөгөөд олон хүнд амьдралаа сайжруулан 
өөрчлөхөд тусалсан юм.

Тавин жилийн өмнө номлогчид аавын маань цаг 
засварын мухлагт цагаа засуулахаар ирж билээ. 
Сайн номлогчдын л адил тэд аав, ээжтэй маань 
сайн мэдээний тухай ярилцах боломжийг алдаагүй 
юм. Аав номлогчдыг, ээж Христийг дагах захиас, 
урилгыг хүлээн авсан бөгөөд тэр өдрөөс хойш 
өнөөдрийг хүртэл ээж маань сүмийн итгэлтэй 
гишүүн хэвээрээ байна. Тэр “Тийм ээ, Их Эзэн 
минь, би Таныг дагах болно!” гэж хэлсэн юм. 

Та нар Түүнд ирэхээр хичээхдээ бие махбод ба 
сүнсний аль алиных нь ачаа дарамтаас чөлөөлөх 
хүчийг олж аван, илүү аз жаргалтай байхад тань 
туслах дотоод өөрчлөлтийг мэдрэх болно.

“Надтай хамт алх” хэмээх урилга

Инох хэцүү бөгөөд хатуу зүрх сэтгэлтэй хүмүүст 
сайн мэдээг номлохоор дуудагдсан юм. Тэр 
өөрийгөө үүнд бэлтгэгдсэн гэж бодоогүй байжээ. 
Тэр үүнийг хийж чадах эсэхдээ ч эргэлзэж байв. 
Их Эзэн эргэлзээг нь арилган, “Надтай хамт алх” 
хэмээн урьж, түүний итгэлийг хүчирхэгжүүлсэн 
юм. Энэхүү урилга нь хараагүй хүний хувьд таяг 
нь юм шиг, эсвэл найз нөхрийнх нь гар мэт байж, 
алхаж ядан байгаа хүмүүсийг чиглүүлэн удирддаг. 
Инох Аврагчийн гараас атгаж, Түүнтэй хамт 
алхсанаар өөрийнх нь хөл чангарч буйг мэдрэн, 



44

агуу номлогч, бас бошиглогч болсон билээ.9

“Надад ир,” мөн “Намайг дага” гэдэг нь хувийн 
шийдвэр юм. Бид энэ урилгыг хүлээн авснаар 
илүү шийдвэр төгс болж, “Түүнтэй хамт алхаж” 
чаддаг. Бид энэхүү түвшинд эхний урилгыг 
хүлээн авсны үр дүнд Аврагчтай илүү ойрхон 
харилцаатай болдог.

Норма бид хоёр “Над уруу ир” мөн “Намайг дага” 
хэмээх урилгыг хувь хувьдаа хүлээн авсан бөгөөд 
дараа нь хамтдаа нэг нэгнээ дэмжиж, Түүнтэй 
хамт алхаж сурсан.

Түүнийг эрэлхийлж, дагах хичээл зүтгэл, 
шийдэмгий байдлынхаа үр дүнд бид шаардлагатай 
адислалуудаар шагнагдах болно.

Энэ бол агуу хичээл зүтгэлээр Аврагчийн 
хувцасны хормойд хүрсэн эмэгтэйн10 жишээ, мөн 
шийдэмгий байдал нь амьдрал дахь гайхамшгийнх 
нь түлхүүр болсон хараагүй эр Бартимаиусын11 
жишээ юм. Энэ хоёр тохиолдолд бие махбод ба 
сүнсний аль аль нь эдгэрсэн билээ.

Түүний хувцасны хормойд гараа сунган хүргэж, 
урилгыг нь хүлээн аваад, “Тийм ээ, Их Эзэн 
минь, би Таныг дагах болно!” гэж хэлцгээ. Тэгээд 
Түүнтэй хамт алхацгаа.

“Над уруу ир,” “Намайг дага,” “Надтай хамт 
алх” гэдэг нь хүлээн авсан хүмүүстээ дотоод 
өөрчлөлтийг авчран, “[надад] хилэнцтийг хийх 
хүслийг үгүй болж, харин үргэлж сайныг хийх” 
хүсэл байна гэж хэлэхэд хүргэх өөрчлөх хүч бүхий 
урилга юм. 

Та нар эдгээр урилгыг хүлээн авч, эдгээрийн дагуу 
амьдарснаар “[Надад] хилэнцийг үйлдэх хүслийг 
үгүй болгох, харин үргэлж сайныг хийх”12 хүсэл 
байна гэж хэлэхэд хөтлөх өөрчлөлтийг дотоод 
сэтгэлдээ мэдрэх болно.

Энэхүү өөрчлөлтийн үр дүнд та эргэн тойрныхоо 
хүмүүсийн “сул доройчуудад тусал[ж], 
доош унжсан гарнуудыг өргө[н], сул дорой 
өвдөгнүүдийг хүчирхэг болгох”13 хүчтэй хүслийг 
дотоод сэтгэлдээ мэдэрч, амьдралаа өөрчлөх 
болно.

Бид “Түүнтэй хамт алхахын” тулд ямар алхмуудыг 
өнөөдөр хийх хэрэгтэй вэ?

1. Христийн илүү сайн дагалдагч болох хүсэлтэй 
бай.14

2. Түүнд итгэх итгэл тань өсөж болохын тулд энэ 
хүслийнхээ төлөө залбир.15

3. Замыг тань гэрэлтүүлж, өөрчлөгдөх хүслийг 
тань хүчирхэгжүүлэх мэдлэгийг судруудаас 
эрэлхийл.16

4. “Тийм ээ, Их Эзэн минь, би Таныг дагах 
болно!” хэмээн хэлж, үйлдэх шийдвэрийг яг 
одоо гарга. Үнэнийг мэдсэн ч үүнийгээ үйлдэл 
болгохгүй бол таны ертөнц өөрчлөгдөхгүй.17

5. Эдгээр зарчмыг өдөр бүр хэрэгжүүлснээр 
шийдвэртээ үнэнч бай.18

Бидний хайрт бошиглогч Томас С.Монсоны 
үгс Аврагчийн урилгыг хүлээн авах таны 
хүслийг үйлдэл болгоход урамшуулах болтугай. 
Ерөнхийлөгч Монсон: “Зовлонд автагдсан уй 
гашууны Хүн хэн бэ? Сүр жавхлангийн Хаан, 
түмэн цэргийн Эзэн хэн бэ? Тэр бол бидний Багш 
бөгөөд бидний Аврагч. Тэр бол Бурханы Хүү. 
Мөн Тэр бол Авралын маань Бурхан юм. Тэрээр 
‘Намайг дага’ хэмээн биднийг дууддаг. Тэрээр 
‘Явж, үүний адил үйлдэгтүн’ хэмээн зааварладаг. 
Тэрээр ‘Миний тушаалуудыг сахь’ хэмээн биднээс 
хүсдэг”19 гэж хэлсэн.

Бид шүтэн биширч, Бурханд амлалт өгөх 
түвшингээ ахиулах шийдвэрийг өнөөдөр гарган, 
Түүний урилгад тод бөгөөд чангаар “Тийм ээ, 
Эзэн минь, би Таныг дагах болно!”20 хэмээн 
хариулах болтугай. Их Эзэн Есүс Христийн ариун 
нэрээр, амен. 
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Бид	ядуу,	баян	аль	нь	ч	байсан	ялгаагүй	бусдад	
тусламж	хэрэгтэй	үед	“хийж	чадахаа	л	хийх”	
ёстой.

Манай ерөнхий 
чуулганд 
гайхамшигтай шинэ 
хэсэг танилцуулагдлаа. 
Сайн байлаа, Эдуардо.

Есүсийн тохинууллын 
эхэн үеийн хамгийн 
гайхалтай үйл явдал 
бол Тэрээр төрөлх 
хот Назарын синагогт 
очиж, “Эзэний Сүнс 
Над дээр байна. 

Учир нь сайн мэдээг ядууст дэлгэрүүл гэж Тэр 
Намайг тосолсон юм. Тэр Намайг илгээсэн нь... 
олзлогдогсдод эрх чөлөөг тунхаглах, сохруудад 
хараа оруулах, дарамтанд байгсдыг чөлөөлөхийн 
сацуу... тунхаглахын тулд болой”1 хэмээх 
Исаиагийн бошиглосон үгсийг уншсан тухай 
Лукийн сайн мэдээнд цэдэглэгдсэн байдаг.

Аврагч тийнхүү эдгээр үгийг уншсанаараа олны 
дунд Мессиагийн тохинууллын талаарх анхны 
тунхаглалаа хийсэн юм. Гэхдээ энэ шүлэг Өөрийн 
эцсийн цагаатгагч золиослолыг хийж, Мессиагийн 
хувьд Есүсийн амилах хүртэл хийх ёстой эхний 
бөгөөд хамгийн чухал үүрэгт ажил бол ядуусыг, 
тэр тусмаа сүнслэг байдлаараа ядуу зүдүү 
хүмүүсийг адислах явдал байсныг тод томруун 
харуулсан байдаг. 

Есүс тохинууллынхаа эхэн үеэс ядуусыг болон 
шоовдорлогдогсдыг ер бусын байдлаар хайрладаг 
байв. Тэрээр яг тийм хоёр хүний гэрт төрж, мөн 
тийм нөхцөлд амьдарч байсан бүр ч олон хүний 
дунд өсөж торнисон юм. Бидэнд Түүний ердийн 
амьдралын талаар бүрэн мэдээлэл байдаггүй 
ч Тэрээр нэгэн удаа “Үнэг нүхтэй, тэнгэрийн 

шувууд үүртэй байдаг. Харин Хүний Хүүд толгой 
хоргодох газар байхгүй …”2 хэмээн хэлсэн байдаг. 
Үүнээс харахад тэнгэр, газар аль алиныг, мөн 
“тэнд орших бүх зүйлийг”3 Бүтээгч нас биед 
хүртлээ, амьдралынхаа туршид адаглаад л гэр 
оронгүй байсан нь тодорхой байна. 

Ядуурал нь эрт дээр үеэс эхлэн, түүхийн туршид 
хүн төрөлхтний хамгийн том, мөн хамгийн 
өргөн цар хүрээтэй бөгөөд хамгийн адармаатай 
бэрхшээл байсаар ирсэн билээ. Ядуурлаас 
үүдэлтэй зовлон зүдгүүр ихэвчлэн бие махбодынх 
байдаг ч, түүний сүнслэг болоод сэтгэл санааны 
байдалд учруулдаг хор хөнөөл бүр ч их юм. 
Ямар ч байлаа гэсэн, биднийг Өөртэйгөө нэгдэж, 
тэр хүмүүсийн хүнд ачаанаас үүрэлцэхэд 
уриалсан Гэтэлгэгчийн агуу уриалгаас өөр, илүү 
чухал тулгамдсан уриа дуудлага гэж байхгүй. 
Иеховагийн хувьд Тэрээр Израилийн угсааг 
“ядуусаас дээрэмдсэн олз чинь та нарын гэрт 
байгаа учраас хатуу шүүнэ гэдгээ хэлсэн. 

“Миний ард түмнийг бяцалж, ядуусын нүүрийг 
нунтаглана гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ?”4 хэмээн 
Тэрээр дуу алдан асуусан байдаг.

Сургаалт үгсийн зохиогч: “Ядуу хүнийг дарладаг 
нэгэн Бүтээгчийг нь буруутгаж буй хэрэг… 
Ядуугийн хашхирахыг эс сонсогч нь... нэгэн цагт 
[бас] өөрөө хашхирах боловч хариуг эс сонсоно”5 
хэмээн энэ асуудлыг маш тодорхой болгосон юм.

Манай өнөө үед Есүс Христийн сэргээгдсэн 
Сүмийг нэг жилийнхээ ойд хараахан хүрээгүй 
байх үед Их Эзэн сүмийн гишүүдэд хандан 
“ядуус хийгээд гачигдагсдыг харж хандаж, мөн 
тэд зовохгүй байхын тулд тэднийг хөнгөвчлөхөөр 
тусламж үзүүлэх ёстой”6 гэж зарлиг болгосон 
билээ. Судрын энэ хэсэг дэх зарлигийн үг 
—“тэд зовохгүй байхын тулд” гэсэн үгс болохыг 
анхаарна уу. Бурхан ямар нэг чухал зүйлийн тухай 
энэ мэтчилэн ярьдаг. 

АРВАНХОЁР ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЧУУЛГЫН
АХЛАГЧ ЖЭФФРИ Р.ХОЛЛАНД

Бид бүгд гуйлгачид бус уу?
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Дэлхий дээрх тэгш бус байдлыг даван туулахад 
асар их бэрхшээл тулгарч байгаа өнөө үед 
ганц эрэгтэй эсвэл ганц эмэгтэй хүн юу хийж 
чадах билээ дээ? Эзэн Өөрөө энэхүү асуултад 
хариу өгсөн байдаг. Хүмүүс Есүсээс урваж, 
Түүнийг цовдлогдохын өмнө Мариа Түүний 
тэргүүнийг оршуулгад хэрэглэгддэг их үнэтэй 
тосоор тослоход Искариотын Иудас үнэтэй 
тос ашигласныг нь эсэргүүцэж, “тэр эмэгтэйд 
дургүйцсэн”7 гэдэг. 

 “Түүнийг орхи. Та нар юунд түүнд төвөг удна 
вэ?
 “Тэр хийж чадахаа л хийсэн”8... гэж Есүс 
хэлжээ.

“Тэр эмэгтэй хийж чадахаа л хийсэн!” Ямар 
оновчтой, товч тодорхой тайлбар вэ? Нэгэн 
сэтгүүлч Калькута хотын Тереза гэгч эхээс 
хотын үгээгүй ядуусыг аврах гэсэн бүтэшгүй 
үйл хэргийнх нь талаар асуужээ. Сэтгүүлч тоо 
баримт дээр тулгуурлан ярьсан бол Тереза эх 
ямар ч асуудлыг шийдвэрлээгүй тухай ярьжээ. 
Тэрхүү гайхалтай, жижигхэн эмэгтэй өөрийнх 
нь хийж буй үйлсэд тоо чухал биш, харин хайр 
чухал хэмээн эрс шийдэмгий хариулсан байна. 
Хүч чадлаас нь ахадсан хэтэрхий олон ядуу хүн 
байсан ч, тэрээр тусламж үзүүлэх боломжтой 
хүмүүст чадах бүхнээрээ тусалснаар Бурханыг 
болон бусдыг хайрла гэсэн зарлигийг дагах болно 
гэдгээ хэлжээ. Өөр нэгэн үед тэрээр “Бидний үйл 
хэрэг далайд дусал мэт өчүүхэн зүйл юм, гэхдээ 
бид үүнийг хийхгүй бол далай нэг дуслаар дутна 
шүү дээ”9 гэж хэлсэн байна. Тийнхүү уг сэтгүүлч 
Христийн шашинтан байх нь яав ч тооны хойноос 
хөөцөлдсөн хэрэг биш бололтой гэсэн дүгнэлтэд 
эрүүл ухаанаар хүрчээ. Хэрвээ диваажинд нүглээ 
наманчлах шаардлагагүй ерэн есөн хүнээс нүглээ 
наманчилсан нэг хүний төлөө илүү баярлана 
гэж үзвэл Бурханд тоо огт чухал биш болох нь 
тодорхой юм гэж тэрээр тайлбарласан юм.10

Тэгэхлээр бид хэрхэн “хийж чадахаа хийх вэ”?

Нэгдүгээрт, Бенжамин хааны заасанчлан, бид 
ядуусыг өөрсдийн золгүй нөхцөл байдлыг 
өөрсдөө л бий болгосон гэж үзэн, тэдэнд 
туслахаас татгалзах ёсгүй. Магадгүй зарим нь 
өөрөө өөртөө хүндрэл бэрхшээл бий болгосон 

байж болох ч бид тэдэнтэй адил зүйл хийдэггүй 
гэж үү? Тийм учраас л тэрхүү өрөвчхөн сэтгэлт 
удирдагч биднээс “Бид бүгд гуйлгачид бус уу?”11 

хэмээн асуугаагүй гэж үү? Бид тусламж, итгэл 
найдвар, залбиралдаа хариу өгөхийг гуйдаггүй 
билүү? Бид гаргасан алдаа дутагдал, учруулсан 
гай зовлонгоо уучлаач хэмээн гуйдаггүй гэж үү? 
Ач ивээл нь бидний сул дорой байдлыг нөхөж, 
нигүүлсэл нь шударга ёсыг ялан дийлээсэй хэмээн 
бид хүсдэггүй билүү? Бид Бурханаас зөвхөн 
гуйдаг, Тэрээр харин биднийг өрөвдөн хайрлаж, 
хариулдаг учраас л бид нүглүүдийнхээ уучлалыг 
хүлээн авдаг. Гэсэн хэдий ч бид өөрсдөөсөө гуйх 
ядуусыг өрөвдөж хайрлан, тэдэнд тусалснаар л 
гагцхүү нүглүүдийнхээ уучлалыг хадгалж үлддэг 
хэмээн Бенжамин хаан хэлсэнд гайхах зүйл үгүй 
юм.12

Бид тэдэнд энэрэнгүй сэтгэлээр хандахаас гадна 
тусламж хэрэгтэй хүмүүсийн төлөө залбирах 
ёстой. Зорамчууд болон бусад цугларагсад 
тэднийг судрын хэллэгээр “бузар,” “новш” хэмээн 
үздэг байсан учраас тэд “хувцасныхаа муугийн 
учир” залбирлын өргөөнүүдээсээ хөөгдсөн аж. 
Мормоны хэлснээр тэд “дэлхийн зүйлүүдээр ядуу 
байв; мөн … зүрх сэтгэлдээ ч ядуу байсан”13 нь 
үргэлж зэрэгцэн оршдог материаллаг ба сүнслэг 
байдлын ядуу тарчиг нөхцөлд амьдарч байсных 
ажээ. Алма, Амюлек хэмээх номлолын хоёр 
хамтрагч хувцас муутайн улмаас хөөгдсөн тэр 
хүмүүст ямар ч нөхцөлд байсан талбайдаа болон 
гэр орондоо, гэр бүлтэйгээ болон зүрх сэтгэлдээ 
хүссэн үедээ залбирч болно гэдгийг хэлж өгдөг.14

Түүнчлэн Амюлек нөхцөл байдлаасаа болж 
хөөгдсөн тэрхүү бүлэг хүмүүст хандаж “учир нь 
та нар … [залбирсныхаа] дараа, хэрэв [та нар] 
гачигдсаныг, мөн нүцгэрснийг хоосон буцааж, мөн 
өвдсөн хийгээд зовсонд үл очин, мөн хэрэв [та 
нарт] буй аваас хөрөнгөнөөсөө гачигдсан тэдэнтэй 
эс хуваалцвал—Би та нарт хэлнэ, … залбирал тань 
хоосон, мөн та нарт ямар ч хэрэггүй байж, мөн 
[та нар] сүсэг бишрэлийг үгүйсгэсэн хоёр нүүртэн 
лугаа адил байх болно”15 гэж хэлсэн байдаг. 
Бид ядуу, баян аль нь ч байсан ялгаагүй бусдад 
тусламж хэрэгтэй үед “хийж чадахаа л хийх” 
ёстой гэдэг нь ямар гайхалтай сануулга вэ? 

Харин би ажилсаг зан, арвилан хэмнэлт, биеэ 
дааж амьдрах чадвар, ажиллах оргилуун хүсэл 
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эрмэлзлийн зарчмуудыг энд сууж байгаа ямар ч 
эрэгтэй, эмэгтэйчүүдтэй нэгэн адил ихэд эрхэмлэн 
дээдэлдэг гэдгээ л дахин сануулах гэсэн юм. Бид 
бусдаас тусламж гуйхаасаа өмнө өөрсдийн хийж 
чадах бүх зүйлийг хийсэн байх ёстой. Түүнчлэн 
та нар өөрсдөдөө тусалдаггүй эсвээс туслах 
чадваргүй хүмүүст туслан, тэднийг дэмжих тус 
тусын үүрэг хариуцлагаа хэрхэн биелүүлж байгааг 
би сайн мэдэхгүй. Гэхдээ Бурхан үүнийг мэдэж 
байгаа гэдгийг би мэднэ. Хэрвээ бид Түүний 
өгсөн зарлигуудыг биелүүлэх арга замуудыг 
чин сэтгэлээсээ хайж, залбирч, дахин дахин 
эрэлхийлбэл Тэрээр та нарыг шавь байх энэрэл 
хайрын үйлсэд тань удирдан чиглүүлж, туслах 
болно. 

Би Сүмийн гишүүдэд төдийгүй дэлхий даяар 
тулгарч байгаа нийгмийн хүнд асуудлуудын 
талаар ярьж байгааг та бүхэн ойлгож байгаа байх. 
Аз болоход, өөрийн хүмүүст туслах Их Эзэний 
арга зам амархан юм. Бие бялдрын хувьд эрүүл 
бүх хүн мацгийн хуулийг дагах ёстой. Энэ талаар 
Исаиа бичихдээ:

“[Үүний] тулд мацаг барилтыг Би сонгосон бус 
уу? …

“Өлсгөлөн нэгэнтэй талхаа хуваан, орон 
гэргүй ядуусыг гэртээ оруулан, нүцгэн нэгнийг 
хараад хувцаслаж, … буулганы оосрыг тайлан, 
дарлагдагсдыг чөлөөлж, байх бус уу...?”16 гэжээ.

Мацгийн хуулийг дагадаг хүмүүст ирдэг 
материаллаг болон сүнслэг гайхамшгуудын 
талаар би гэрчилмээр байна. Би мөн өөртөө 
тохиолдсон гайхамшгуудын талаар гэрчилье. 
Исаиагийн цэдэглэсний дагуу би мацаг барихдаа 
залбирсан бөгөөд Бурхан үнэхээр “Би энд байна”17 
гэж хариулсныг нь гэрчилмээр байна. Та энэхүү 
ариун нандин боломжийг хамгийн багадаа 
сард нэг удаа эрхэмлэн дагаж; нөхцөл байдал, 
боломжийнхоо хэрээр мацгийн болон бусад 
өргөлөө хүмүүнлэгийн болон боловсролын санд, 
мөн номлолын санд хандивлаж байгаарай. Бурхан 
таныг өгөөмрөөр адислах болно гэдгийг, мөн 
танаас тусламж авсан хүмүүс таныг адислагдсан 
нэгэн хэмээн дурсах болно гэдгийг би амлаж 
байна. Өнгөрсөн жил Сүмийн долоон зуун тавь 
гаруй мянган гишүүн дуудлагадаа үнэнч үйлчилж 
буй бишоп болон Халамжийн Нийгэмлэгийн 

ерөнхийлөгчөөрөө дамжуулан мацгийн өргөлийн 
сангаас тусламж авчээ. Энэ нь мацгийн сангаас 
тусламж авсныхаа төлөө баярлаж талархсан 
хожмын үеийн гэгээнтэн тун олон байгааг 
харуулж байна.

Ах, эгч нар аа, миний бие амьдралдаа 
хөдөлмөрлөж олоогүй, өөртөө оногдох ёсгүй 
зүйлийн төлөө тоо томшгүй олон материаллаг 
хийгээд сүнслэг адислал авснаа хүлээн 
зөвшөөрөхийг энэхүү сургаал шаарддаг билээ. 
Та бүхэнтэй л адил санхүүгийн тал дээр надад 
асуудал гарч байсан ч би хэзээ ч ядуу зүдүү 
байгаагүй, тэр байтугай ядуу зүдүү байх нь ямар 
байдгийг ч мэдэхгүй. Үүнээс гадна дэлхий дээр 
амьдрах хугацаанд хүмүүний төрөлтийн нөхцөл 
байдал, эрүүл мэнд, боловсрол болон санхүүгийн 
боломж яагаад ийм их ялгаатай байдгийн бүх 
шалтгааныг би мэдэхгүй ч олон хүнд хэрэгцээ 
шаардлага байгааг хараад, “ингэхлээр би чинь 
зөвхөн Бурханы ач ивээлээр л явж байгаа”18 юм 
байна гэдгээ мэддэг юм. Хэдий тийм ч би ахынхаа 
манаач нь биш, дүү нь гэдгээ, мөн “надад ихийг 
өгсөн учраас би ч бас мөн адил өгөх ёстой”19 
гэдгээ мэднэ. 

Би үүнтэй холбогдуулан ерөнхийлөгч Томас 
Спэнсэр Монсонд гүн хүндэтгэлээ илэрхийлмээр 
байна. Би энэ хүнтэй 47 жилийн турш хамт 
ажиллах боломжоор адислагдсан бөгөөд тэрээр 
эдийн засгийн уналтад орсон Зүүн Германд 
байхдаа өөрийнхөө илүү костюм, цамцнаас гадна 
өмсөж байсан гутлаа хүртэл тайлж өгсөн учраас 
гэр рүүгээ нисэхдээ гэрийнхээ углааштай явж 
байсан түүний дүр зургийг үхэн үхтлээ сэтгэл 
зүрхэндээ хадгалж явах болно. “Энх амгаланг 
тунхаглаж, аз жаргалын сайн мэдээг авчран, 
авралыг зарлаж, “Чиний Бурхан хаанчилна” гэж 
Сионд өгүүлэх сайн мэдээг дэлгэрүүлэгчийн хөл 
нь [онгоцны буудал дундуур гэрийн углааштайгаа 
алхах түүний хөл нь] уулсын дээр ямар 
үзэсгэлэнтэй вэ?”20 Ерөнхийлөгч Монсон бэлэвсэн 
эмэгтэйчүүд болон эцэггүй хүүхдүүд, ядуу болон 
зовж зүдэрсэн хүмүүсийн төлөө үргэлж “хийж 
чадах бүхнээ хийсээр” ирсэн бөгөөд түүний 
хийсэн зүйлс үнэхээр их юм. 

1831 онд бошиглогч Иосеф Смитэд өгөгдсөн 
илчлэлтэд ядуус хэзээ нэгэн өдөр Бурханы 
хаант улс “хүч хийгээд агуу алдар суунд ирж,”21 
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тэднийг аврахыг харах болно хэмээн Их Эзэн 
хэлсэн байдаг. Бид Есүс Христийн үнэн Сүмийн 
гишүүнчлэлийнхээ хүч хийгээд алдар суугаар 
ирсэн бошиглолыг гүйцэлдүүлэхэд тусалж, 
тэднийг боолчлолд байлгаж, олон мөрөөдлийг нь 
утсгаж байгаа ядуурлаас нь ангижруулахын тулд 
чадах бүхнээ хийх болно гэдэгт би найдаж, Есүс 
Христийн нигүүлсэнгүй нэрээр залбирч байна, 
амен. 
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Гагцхүү	Есүс	Христийн	сайн	мэдээ	л	мөнхийн	
амар	амгаланг	олж,	мөнхийн	гэр	бүлийн	нэгж	
бий	болох	үндэс	суурийг	бидэнд	тавьж	өгдөг.

Бидний амьдралын 
энэхүү аялалд сайн, 
муу үе аль аль нь 
тохиолддог. Тэд 
бүгд өөрийн гэсэн 
саад бэрхшээлтэй. 
Гэхдээ бид тулгарах 
өөрчлөлтүүддээ 
хэрхэн дасан зохицож 
сурах нь сууриа 
хэрхэн тавьснаас 
маань шалтгаалдаг 
юм. Бидний Их Эзэн 

Аврагчийн сайн мэдээ тэрхүү найдвартай, бат бөх 
суурийг бий болгож өгдөг билээ. Аврагч бол Агуу 
Багш, харин бид Түүнийг дагагчид юм.

Судрууд Түүний талаар гэрчилдэг бөгөөд бидний 
дагах ёстой зөв шударга байдлын төгс жишээг 
харуулсан байдаг. Өмнөх чуулганаар би ээжийнхээ 
Халамжийн Нийгэмлэгийн хичээлд бэлтгэхдээ 
ашиглаж байсан материалууд бүхий тэмдэглэлийн 
дэвтрүүд надад байдаг тухай та нартайгаа 
хуваалцсан билээ. Дэвтэр дээрх тэмдэглэлүүд тэр 
үед ч, одоо ч цаг үеэ олсон хэвээр байна. Тэдний 
нэг нь 1908 онд Чарльз Эдвард Жэффэрсоны 
бичсэн Есүс Христийн зан чанарын тухай эшлэл 
байсан юм. Энэ нь: 

“Христэд итгэгч байна гэдэг нь та Есүсийг үнэн 
сэтгэлээсээ, тууштай хүндлэн биширдэг учраас 
Түүнтэй адил болохын тулд бүх амьдралаа 
зориулахыг хэлнэ.

“Бид хэлсэн үг, хийсэн үйлдлээс нь, мөн чимээгүй 

өнгөрөөсөн зүйлүүдээс нь Түүний талаар сурч 
болох юм. Үүнээс гадна бид Есүсийн талаар 
суралцахдаа, нэгдүгээрт Түүний найз нөхдөдөө, 
хоёрдугаарт дайснууддаа, гуравдугаарт тухайн 
үеийн нийт хүмүүст үлдээсэн сэтгэгдлүүдээс нь 
сурч болно. 

“Сэтгэл дундуур байдал болон [зовлон бэрхшээл] 
нь хорьдугаар зууны амьдралыг тодорхойлогч 
үгсийн нэг юм. … 

“ … Дэлхий ертөнц ямар нэгэн зүйлийг 
эрэлхийлэн дуу алдах ч, яг юу хэрэгтэй байгаагаа 
мэдэх нь ховор. Элбэг дэлбэг цаг ирж, … [мөн] 
дэлхий ертөнц хүмүүний ур чадвар, суут ухааны 
үр дүнд хийгдсэн шинэ нээлтээр дүүрсэн ч … 
амар амгалан, сэтгэл ханамж үгүй болж, гайхаж 
цөхөрсөн хэвээр байна. Шинэ Гэрээг нээж үзвэл, 
‘Над уруу ир, би та нарыг амраая, би бол амийн 
талх байна, би бол ертөнцийн гэрэл мөн, хэрэв 
цангасан хүн байвал, Над уруу ирж, уугтун, амар 
амгаланг Би та нарт үлдээнэ, та нар хүчийг олно, 
та нарын зүрх баярлана’ гэсэн үгсийг уншиж 
болно” (Христийн зан чанар [1908], 7, 11, 15-16) 
гэсэн байдаг.

Миний ээж энэ бүхний талаар эргэцүүлэн 
бодох дуртай байв. Зарим тохиолдолд эрэгтэй, 
эмэгтэйчүүдийг хамт амьдрахаар сонгосон 
хүмүүс нь төлөвшүүлдэг. Мөн хүндлэн биширч, 
үлгэр жишээг нь дагахыг хүсдэг хүмүүс нь ч мөн 
адил тэднийг төлөвшихөд оролцдог юм. Есүс 
бол үүний агуу том үлгэр жишээ. Мөнхийн амар 
амгаланг зөвхөн Түүн рүү харж амьдарснаар л 
олж авна.

Есүсийн талаар юуг сурч мэдэх нь бидэнд 
хамгийн чухал вэ? 

Үүрдийн аìар аìгаланг îлж, ìөнхийн гэр бүлòэй 
бîлîх нь

АРВАНХОЁР ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЧУУЛГЫН
АХЛАГЧ Л.ТОМ ПЭРРИ
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“Шинэ Гэрээг зохиогчид [Есүсийн] гаднах төрх 
байдал, өмссөн хувцас хунар, эсвэл Tүүний 
амьдарч байсан гэр орны талаар ямар ч зүйл 
бичээгүй байдаг. Тэрээр малын хашаанд төрж, 
мужаан хийж байсан, мөн гурван жил хүмүүст 
зааж сургаад, эцэст нь загалмайд цовдлогдсон 
нэгэн. Есүс нь үнэхээр Бурханы Хүү, дэлхий 
ертөнцийн Аврагч бөгөөд Гэтэлгэгч гэдэгт 
биднийг итгүүлж, бидний бүх анхаарлыг [Түүн 
рүү]хандуулах гэсэн шийдвэр төгс хүмүүс Шинэ 
Гэрээг бичсэн юм” (Есүсийн зан чанар, 21–22).

Аврагчийн нэгэн сургаалт үлгэр бидний энэ үед 
үнэхээр цаг үеэ олсон гэж би боддог. 

Энэ нь Матайн 13-р бүлэгт байдаг билээ:

“Хүмүүсийг унтаж байхад нь түүний дайсан ирж, 
буудайн дунд зэрлэг өвс тарьчихаад яваад өгчээ. 

Түрүү цухуйж үр тариа боловсроход, зэрлэг өвс ч 
бас илт болов. 

Гэрийн эзэн дээр боолууд нь ирж, түүнд ‘Эзэнтэн, 
та чинь талбайдаа сайн үр тариагүй бил үү? Гэтэл 
зэрлэг өвс хаанаас гарчихдаг билээ?’ гэхэд 
 
эзэн нь тэдэнд ‘Дайсан үүнийг хийжээ’ гэв. 
Боолууд нь ‘Тэгвэл бид явж тэдгээрийг зулгааж 
овоолохыг та хүсээ юү?’ гэсэнд 

тэр ‘Хэрэггүй, та нар зэрлэг өвс зулгаах гээд 
буудайг хамтад нь зулгаачихаж магад. 

Ургац хураатал хамтдаа ургаг. Ургац хураах цагт 
би хадах хүмүүстээ, Эхлээд зэрлэг өвсийг зулгааж, 
боогоод шатаахад бэлэн болго. Харин буудайг 
цуглуулж амбаарт хийцгээ’ гэж хэлнэ” хэмээн 
бичсэн байдаг (25–30 дахь мөрүүд).

Хүн төрөлхтний эртний дайсан тэрээр, зэрлэг 
өвсийг газар сайгүй цацахын тулд боломжтой 
бүх арга хэрэгслийг олж ашигласан. Тэрээр бүр 
бидний гэр орны халдашгүй дархан байдалд 
халдах арга замуудыг ч мөн олсон. Бузар булай, 
зусар арга замууд өргөн тархаж, тэднийг устгах 
бодит арга зам байхгүй мэт санагдах үе ч бий. 
Тэд утсаар болон агаараар дамжин бидний сурч 
боловсрох, зугаацахад зориулан бүтээгдсэн 

төхөөрөмжүүд рүү довтлон орж ирж байна. Ургац, 
зэрлэг өвс хоёул зэрэгцэн ургах болжээ. Талбайг 
хариуцсан зарцын хувьд сайн гэсэн болгоныг 
бүх чадлаараа арчилж, тэдгээрийг хүчирхэг, 
үзэсгэлэн төгс болгон ургуулсан цагт л зэрлэг өвс 
нүдэнд торж, чихэнд сонсогдохгүй шахам болон, 
анзаарагдахаа больдог. Бид Их Эзэний Сүмийн 
гишүүдийн хувьд Их Эзэн, Аврагчийн үнэт 
сайн мэдээн дэх суурин дээр амьдралаа босгох 
боломжтой, үнэхээрийн их адислагдсан хүмүүс 
билээ. 

Мормоны Номын 2 Нифай дээр: “Учир нь 
болгоогтун, би та нарт дахин хэлье, хэрэв та нар 
уг замд орох, мөн Ариун Сүнсийг хүлээн авбаас, 
энэ нь та нарын хийвэл зохих тэр бүх зүйлийг та 
нарт үзүүлэх болно” гэж бичсэн байдаг (2 Нифай 
32:5).

Бид тэрхүү намуухан зөөлөн дуу хоолойг хэзээ ч 
дэлхийн дуу шуугианд дарагдуулж, автагдуулах 
ёсгүй. 

Бидэнд энэ цаг үед гарцаагүй тохиох үйл 
явдлуудын талаар анхааруулсан байдаг. Харин Их 
Эзэний хэлснээр заавал биелэгдэх ирээдүйн үйл 
явдлуудад хэрхэн бэлтгэх нь л бидний сорилт юм. 

Гэр бүл салалт нь энэхүү зовлонт дэлхийд уй 
гашуу, итгэл найдваргүй байдлыг авч ирнэ гэдгийг 
энэхүү түгшүүрт нийгэмд амьдарч буй ихэнх хүн 
ойлгож байгаа. Сүмийн гишүүд бид гэр бүлийг 
нийгмийн болон мөнх амьдралын гол нэгжийнх 
нь хувьд хадгалж, хамгаалах үүрэг хариуцлага 
хүлээдэг. Гэр бүлийн үнэ цэнийг доройтуулсны 
үр дагавар ихээхэн хор хөнөөлтэй болохыг 
бошиглогчид өмнө нь ч анхааруулж байсан, одоо 
ч анхааруулсаар байна. 

Дэлхийнхэн биднийг ажиглаж байгаа энэ үед 
бүгдээрээ мөнх бус амьдралд зориулан бий 
болгосон Их Эзэний төлөвлөгөөг дэмжиж, 
хамгаалахуйц үлгэр жишээ амьдарцгаая. Бусдад 
зөв шударга үлгэр жишээ үзүүлэх нь тэдэнд заах 
хамгийн сайн арга зам юм. Дэлхийгээс ирэх 
дарамтыг тэсвэрлэн давахын тулд бидний гэр 
орон цэвэр ариун өргөө байх ёстой. Их Эзэний 
эрхэм дээд адислалууд зөв шударга гэр бүлээр 
дамжин ирдэг болохыг санаарай.
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Бид ямар эцэг, эх байгаагаа үргэлж дүгнэн үзэж 
байх ёстой юм. Хүүхдэд өгөх хамгийн хүчирхэг 
сургамжууд нь анхаарал халамж тавьдаг, зөв 
шударга эцэг, эхчүүдээс л ирдэг. Эхлээд бүгдээрээ 
эх хүний үүрэг хариуцлагын талаар авч үзэцгээе. 
Ерөнхийлөгч Гордон Б.Хинкли:

“Байшинг гэр орон болгон хувиргадаг эмэгтэй нь 
том армийг удирдаж буй юм уу, том корпорацийг 
тэргүүлж буй хүмүүсээс хавьгүй их хувь нэмрийг 
нийгэмд оруулдаг. Эх хүн үр хүүхдүүддээ, эмэг 
эх нь ач зээ нартаа эсвэл авга, нагац эгч нар нь 
гэр бүлийн гишүүддээ үзүүлдэг нөлөөг хэн үнэлж 
чадах билээ?

“Бид гэр бүлийнхээ тогтвортой амьдрал, ирээдүйн 
үр удмынхаа мөнхийн сайн сайхны төлөө 
өөрийн хүчээр үр хүүхдээ сурган хүмүүжүүлж 
буй эмэгтэйчүүдийн үзүүлж байгаа үр нөлөөг 
хэмжих эсвэл тооцоолох боломжгүй юм. Энэ цаг 
үед эмэгтэйчүүдийн хийсэн сонголтууд мөнхийн 
үр дагавартай. [Гэр орноо] хүчирхэгжүүлэхийн 
тулд бүхнийг зориулахаас илүү агуу боломж, 
илүү чухал сорилт өнөөдрийн ээжүүдэд байхгүй 
гэдгийг хэлье” гэжээ ((Standing for Something: 10 
Neglected Virtues That Will Heal Our Hearts and 
Homes [2000], 152).

Харин одоо бидний амьдрал дахь эцэг хүний 
үүрэг хариуцлагын талаар авч үзэцгээе:

Эцэг хүн үр хүүхдүүддээ адислал өгч, ариун 
нандин ёслолуудыг гүйцэтгэдэг. Эдгээр нь 
хүүхдүүдийнх нь амьдралд сүнслэг, онцгой үйл 
явдлууд болж үлддэг юм.
 
Эцэг хүн гэр бүлийн залбирал, өдөр тутмын 
судрын уншлага ба долоо хоног болгоны гэр 
бүлийн цуглааныг удирдан зохион байгуулахад 
өөрийн биеэр оролцдог.

Эцэг хүн гэр бүлийн бүх гишүүнийг хамруулсан 
амралт, зугаалга зэрэг үйл ажиллагааг төлөвлөж, 
зохион байгуулахад оролцсоноор гэр бүлийн 
уламжлалыг бий болгодог билээ. Энэ сайхан цаг 
мөчүүдийн талаарх дурсамжаа үр хүүхдүүд нь 
хэзээ ч мартахгүй юм. 

Эцэг хүн хүүхэд бүртэйгээ тогтмол уулзаж, тэдэнд 
сайн мэдээний зарчмуудыг зааж өгдөг. 

Эцэг хүн охид, хөвгүүддээ ажил хөдөлмөрийн үнэ 
цэнийг ухаарч, өөрсдийн амьдралд зөв зорилго 
тавихад нь чиглүүлж, зааж сургадаг. 

Мөн эцэг хүн итгэл дүүрэн сайн мэдээний 
үйлчлэл гэж юу болохыг өөрийн үлгэр жишээгээр 
үзүүлдэг юм. 

Ах нар аа, Израилийн эцэг гэх таны энэхүү 
ариун дуудлага бол мөнх бус болон мөнх 
амьдралын хамгийн чухал дуудлага бөгөөд та энэ 
дуудлагаасаа хэзээ ч буухгүй. 

Олон жилийн өмнө, нийтэд танилцуулах захиас 
үгийнхээ гол санааг харуулсан кино бичлэгийг 
гадасны чуулган дээр үзүүлдэг байлаа. Би Сүмийн 
томилолтоор гадасны цуглаануудад бүтэн жилийн 
турш айлчилсны үр дүнд уг бичлэгийг бараг л 
чээжилчихсэн байв. Тэрхүү захиас миний оюун 
санаанд энэ олон жилийн дараа ч хадгалагдан 
үлдсэн юм. Кинон дээрх өгүүлэгч нь ерөнхийлөгч 
Харольд Б.Лий байсан бөгөөд охиных нь гэрт 
болж өнгөрсөн үйл явдлын талаар өгүүлдэг. Нэг 
иймэрхүү үйл явдал гардаг юм:

Нэгэн орой гэрийн эзэгтэй жимс нөөшлөн 
хадгалах гэж сандран, тун тэвдүүхэн байлаа. 
Хүүхдүүдээ арай гэж оронд нь оруулж, бүх ажлаа 
хийж дуусгаад, одоо л жимсээ нөөшилье гэж 
шийджээ. Жимсээ хальсалж, ясыг нь салгаж эхлэх 
үед хоёр бяцхан хүү нь гал тогоонд орж ирэн, 
оройн залбирлаа хийхэд бэлэн болсноо хэлэв. 

Ажлаа зогсоохгүйн тулд ээж нь хоёр хүүдээ 
“Та нар өнөө орой надгүйгээр залбирчих. Ээж 
нь жимсээ савлаж дуусгаадахъя, тэгэх үү?” гэж 
хурдхан гэгч хэлжээ.

Харин хоёр хүүгийн том нь “Залбирал, жимс 
хоёрын аль нь чухал болж байна даа?” гэж огтхон 
ч эргэлзэлгүй асуусан байна (Ерөнхийлөгч 
Харольд Б.Лийгийн сургаалууд-ыг үзнэ үү [2000], 
143–44).

Заримдаа бидэнд бага насны хүүхдүүдэд 
амьдралынх нь туршид арилшгүй ул мөр 
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үлдээх сургамжийг өгөх боломжтой цаг мөчүүд 
тохиолддог. Мэдээж, залбирал нь жимснээс 
илүү чухал байлгүй яахав. Сайн эцэг, эхчүүд 
чухал сургамж өгөх боломж гарч ирэхэд хэзээ 
ч үр хүүхдийнхээ амьдрал дахь тэрхүү агшинг 
алдахуйц завгүй байна гэж байдаггүй. 

Би энэ олон жил амьдрахдаа үнэнч, итгэлтэй эцэг, 
эхийнх нь заавар зөвлөмж Тэнгэрлэг Эцэгийн үр 
хүүхдүүдэд бусад ямар ч үеэс илүүтэй, өнөө үед 
л хамгийн их хэрэгтэй байгааг баттай хэлж чадна. 
Гэр бүлээ итгэл төгс өсгөн хүмүүжүүлэх газрыг 
олсноор, хойч үеийнхэндээ өөрсдөд нь байснаас 
ч илүү сайн сайхан боломжуудыг нээж өгөхийн 
тулд бараг л өөрт байгаа бүхнээ золиосолсон эцэг, 
эхчүүдийн агуу бөгөөд эрхэм нандин өв уламжлал 
бидэнд бий. Бид тэдэн шиг дотоод сэтгэлээрээ 
шийдэмгий, зоригтой байж, тулгарч буй саад 
бэрхшээлүүдээ золиослолын сүнсээр даван туулах 
ёстой. Мөн бид хойч үеийнхэндээ өөрийн Их 
Эзэн, Аврагчийн сургаалд үргэлж түшиглэж байх 

ёстой гэсэн ойлголтыг гүн гүнзгий суулгаж өгөх 
ёстой билээ. 

“Мөн эдүгээ, хөвгүүд минь, санагтун, Бурханы 
Хүү, Христ болох, бидний Гэтэлгэгчийн хадан 
дээр та нар сууриа тавих ёстойг санагтун; иймээс 
чөтгөр хүчит салхиа, тийм ээ, хуй салхин дахь 
дайралтаа илгээхэд, тийм ээ, түүний бүхий л 
мөндөр мөн хүчит шуурга та нар дээр нүдэхэд, 
энэ нь та нарыг зовлонгийн хийгээд төгсгөлгүй 
халаглалын ангал тийш доош чирж дийлэх хүчгүй 
байх болно, та нар дээр нь босгогдсон, бат бөх 
суурь дээр, хүмүүн нь үүний дээр баривал унах 
аргагүй суурь болох хадны учир болой” (Хиламан 
5:12).

Гагцхүү Есүс Христийн сайн мэдээ л мөнхийн 
амар амгаланг олж, мөнхийн гэр бүлийн нэгж бий 
болох үндэс суурийг бидэнд тавьж өгдөг. Энэ бүх 
зүйлийг би бидний Их Эзэн, Аврагч, бүр Есүс 
Христийн нэрээр гэрчилж байна, амен. 
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“Муугаас	татгалзаж,	сайныг	сонго”	(Исаиа	
7:15)

Хайрт ах, дүү нар 
минь, энэ үдэш 
би шийдвэр ба 
сонголтын тухайд 
зөвлөгөө өгмөөр 
байна.

Би Сан Франциско 
Бэй бүсэд залуу 
хуульч байхдаа 
онцгой баяруудаар 
гаргадаг Чарлий 
Браун хүүхдийн 

нэвтрүүлгийг найруулдаг компанид хуулийн 
зөвлөгөө өгөх ажил хийж билээ1. Чарльз Шүльц 
болон түүний бүтээлүүд болох Пийнатс, Чарлий 
Браун, Люси, Снүүпи нар болон өөр бусад дүр 
миний дуртай дүрүүд болсон юм. 

Миний дуртай инээдмийн хэсэгт Люси гардаг. 
Миний санаж байгаагаар, Чарлий Брауны 
бэйсболын баг маш чухал тэмцээнд тоглож 
байлаа. Люси баруун талд тоглож байсан ба 
дээшээ өндөрт цохигдсон бөмбөг түүнийг чиглэн 
ирэв. Өрсөлдөгч баг нь байраа эзэлсэн байсан 
бөгөөд энэ нь хамгийн сүүлийн тоглолт байлаа. 
Хэрэв Люси бөмбөгийг барьж авбал баг нь 
хожих байсан бөгөөд хэрэв бөмбөгийг барьж авч 
чадахгүй унагах юм бол нөгөө баг нь хожих байв.

Инээдмийн өгүүллэгт л тохиолддог шиг, бөмбөг 
доош бууж ирэх үед багийнхан нь Люсигийн 
эргэн тойронд зогсож байлаа. Люси дотроо 
“Хэрвээ би бөмбөгийг барьж чадах юм бол баатар 
болно, харин барьж авч чадахгүй бол элэг доог 
болно” гэж бодож байв.

Бөмбөг доошлон, түүний багийнхан тэвчиж 

ядан харах зуур Люси бөмбөгийг авч чадалгүй 
унагачихлаа. Чарлий Браун дургүйцсэндээ 
бээлийгээ газар шидэв. Тэгтэл Люси багийнхан 
руугаа харан, гараа ташаандаа аваад, “Би улс 
орныхоо гадаад бодлогод санаа зовж байхад та нар 
яахаараа намайг бөмбөгийг барьж авах ёстой гэж 
боддог байна аа?” гэж хэлдэг.

Энэ нь олон жилийн туршид Люсигийн барьж 
чадалгүй унагасан олон бөмбөгийн нэг байсан 
бөгөөд тэр бүтэлгүйтэх болгондоо өөр нэг шинэ 
шалтаг шалтгаан гаргаж ирдэг байлаа2. Хэдийгээр 
инээдтэй байдаг ч, Люсигийн шалтгаанууд нь 
дандаа өөрийгөө зөвтгөсөн бөгөөд бөмбөгийг 
барьж чадаагүйн жинхэнэ шалтгаан нь биш 
байдаг байв.

Тохинууллынхаа туршид ерөнхийлөгч Томас 
С.Монсон шийдвэрүүд нь хувь заяаг тодорхойлдог 
гэж олонтоо зааж байсан3. Зөв шийдвэр гаргахад, 
ялангуяа Есүс Христэд үйлчлэх шийдвэр гаргахад 
саад болж буй зөвтгөсөн тайлбаруудаас хэрхэн 
салах тухай би та нарт энэ үдэш зөвлөмөөр байна. 
Исаиад бид “муугаас татгалзаж, сайныг сонгох”4 
ёстой гэж заадаг.

Сатан хүмүүний зүрхэнд шинэ, нарийн 
арга замаар нөлөөлж байгаа энэ үед бид 
өөрсдийн дагаж амьдардаг гэж хэлдэг 
зорилго, зорилтуудтайгаа дүйцэхүйц сонголт, 
шийдвэрүүдийг болгоомжтой гаргах нь энэ үед 
маш чухал ач холбогдолтой гэдэгт би итгэдэг. Бид 
зарлигуудыг нэг бүрчлэн дагаж, ариун нандин 
гэрээнүүдийг чанд сахих хэрэгтэй. Ариун сүмийн 
хишиг хүртэж, номлолд үйлчлэхгүй, мөн ариун 
сүмд гэрлэхгүй байгаагаа зөвтгөн тайлбарлах 
нь бидэнд хор хөнөөлтэй юм. Эдгээр зорилгод 
итгэдэг гэж хэлдэг мөртлөө тэдгээр зорилгод 
хүргэх өдөр тутмын үйлдлээ гаргуунд нь гаргаж 
байгааг харахад сэтгэл эмтрэм байдаг5.

Ухаалаг сîнгîлò хий
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Зарим залуу хүн ариун сүмд гэрлэх зорилготой 
гэж хэлдэг мөртлөө ариун сүмд орохуйц зохистой 
хүмүүстэй болзоонд явдаггүй. Шулуухан хэлэхэд, 
зарим нь бүр болзоонд ч явдаггүй! Ганц бие 
залуучууд аа, тодорхой насанд хүрсний дараа 
ганц бие хэвээр үлдэх юм бол ганцаараа байх 
нь илүү амархан мэт санагдах болдог юм шүү. 
Харин ч илүү хэцүү болох ёстой шүү дээ! Ариун 
сүмд гэрлэх та нарын зорилготой нийцэх олон 
нийтийн мөн сүнслэг үйл ажиллагаанд идэвхтэй 
оролцоорой.6

Зарим нь боловсрол эзэмшиж, ажил олтлоо 
гэрлэлтээ хойшлуулдаг. Хэдийгээр энэ нь дэлхий 
даяар хүлээн зөвшөөрөгддөг ч, үүний шалтгаан 
нь итгэлийг харуулдаггүй, мөн орчин үеийн 
бошиглогчдын зөвлөгөөтэй ч нийцдэггүй бөгөөд 
үнэн сургаалтай таардаггүй.

Би саяхан өсвөр насны нэгэн сайн залуу 
эрэгтэйтэй уулзсан юм. Тэр номлолд явж, 
боловсрол эзэмших, мөн ариун сүмд гэрлэж, 
итгэлтэй аз жаргалтай гэр бүлтэй болох хүсэлтэй 
байв. Би түүний зорилгуудыг сонсоод, маш их 
баяртай байсан. Гэвч цааш ярилцах хооронд 
түүний хийж байгаа сонголтууд болон биеэ авч 
яваа байдал зорилготой нь нийцэхгүй байгаа нь 
илэрхий болсон юм. Тэр үнэхээр номлолд явахыг 
хүсэж, номлолд явахад саад болох ноцтой гэм 
нүглийг үйлдэхээс зайлсхийж байсан ч, хийж 
буй өдөр тутмын үйл ажиллагаа нь түүнийг 
тулгарах бие махбод, оюун санаа, нийгмийн болон 
боловсрол, сүнслэг байдлын саад бэрхшээлд 
бэлтгэхгүй байна гэж надад санагдсан юм7. Тэр 
шаргуу хөдөлмөрлөж сураагүй, мөн сургууль, 
семинартаа нэг их санаа зовдоггүй байсан. Тэр 
сүмд явдаг ч Мормоны Номыг уншаагүй байлаа. 
Тэр ихэнх цагаа видео тоглоомд болон олон 
нийтийн мэдээллийн хэрэгсэлд өнгөрөөж байв. 
Тэр номлолд явахаар очих нь л хангалттай гэж 
бодож байсан. Залуу эрэгтэйчүүд ээ, Их Эзэн, 
Аврагч, Есүс Христийнхээ төлөөлөгчид байхын 
тулд шаргуу бэлтгэж, өөрсдийгөө зохистой авч 
явах шийдвэрээ гаргаарай. 

Би амьдралын замыг өөрчлөх том шийдвэрүүдэд 
төдийгүй, ихэнх цагаа зарцуулан гаргадаг өдөр 
тутмын, энгийн мэт санагдах шийдвэрүүдэд ч бас 
санаа зовж байна. Бид эдгээрт тохирох тэнцвэртэй 
байдлыг, ялангуяа мэргэн ухааныг ашиглах 

хэрэгтэй. Зөвтгөсөн тайлбараасаа салж, хамгийн 
сайн сонголтуудыг хийх нь чухал юм.

Тохирсон тэнцвэртэй байдал болон мэргэн 
ухааныг ашиглах нэг сайн жишээ нь интернэтийн 
хэрэглээ юм. Интернэтийг номлогч олох, 
санваарын үүрэг хариуцлагаа биелүүлэх, ариун 
сүмийн нандин ёслолуудыг гүйцэтгэхийн 
тулд өвөг дээдсээ олох гэх мэтчилэн олон 
зүйлд хэрэглэж болдог. Сайныг хийх бололцоо 
хэмжээлшгүй юм. Бас энэ нь цахим хэрэгслээр 
дамжуулан бусдад авчирч болох харгислал, 
хэрцгийлэл, порнограф, өөрийгөө бусдад 
мэдэгдэхгүй чатаар холбогдох зэрэг ёс бус зүйлийг 
ч дамжуулдаг гэдгийг бид мэднэ.8 Энэ нь бас 
мунхаглалд ч хүргэж болох юм. Сүүлийн Ерөнхий 
чуулган дээр Рандалл Л.Ридд ах интернэтийн 
талаар ярихдаа заасан шиг “цаг завыг тань 
үрж, сайныг үйлдэх чадварыг тань мохоох, ач 
холбогдолгүй үй түмэн зүйлээр өөрийгөө дарж ч 
мэдэх юм”9.

Шударга байдлыг эсэргүүцэх, үүнээс сатааруулах 
зүйл зөвхөн интернэт дээр л байдаг юм биш; энэ 
нь хаа сайгүй байдаг. Тэдгээр нь зөвхөн өсвөр 
үеийнхэнд биш, бид бүгдэд ч нөлөөлдөг. Бид 
үнэндээ үймээн самуун бүхий дэлхийд амьдарч 
байна.10 Бид эргэн тойрондоо “хөгжилтэй, гоё” 
болгож харагдуулсан, ёс суртахуунгүй, үнэ 
цэнэгүй дүр зургаар хүрээлэгдэж байдаг. Эдгээр 
нь мэдээллийн хэрэгслүүдэд энгийн зүйл мэт 
дүрслэгддэг.

Саяхан ахлагч Дэвид А.Бэднар олон нийтийн 
мэдээллийн хэрэгсэлд чин сэтгэлээсээ хандаж 
ашиглахыг сануулсан билээ11. Артур С.Брүкс 
энэ сэдвийн талаар онцолж ярьсан юм. Бид 
олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр өөрсдийн 
амьдралын аз жаргалтай мөчийг зарлаад, харин 
ажил, сургууль дээрх хэцүү үеэ зарладаггүйг тэр 
ажиглажээ. Бид амьдралыг зөвхөн нэг талаас 
нь, заримдаа бүр хуурамч байдлаар дүрслэн 
харуулдаг. Бид амьдралын тэр хуурамч талыг 
л хуваалцаж, мөн тэгээд бас “олон нийтийн 
мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан найзалдаг 
найзуудынхаа амьдралын хуурамч талыг” л 
олж хардаг ажээ. Брүкс “зарим цагаа өөрийгөө 
бодит байдал дээрхээ бодвол илүү аз жаргалтай 
мэт харагдуулахад, нөгөө хэсэг цагаа бусад хүн 
чамаас хэр илүү аз жаргалтай байгааг харахад 
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зарцуулбал, энэ нь чамайг илүү сэтгэлээр унагахад 
хүргэхгүй гэж үү?”12 хэмээн хэлсэн юм.

Заримдаа бид утгагүй дэмий зүйл, хэрэггүй 
сатааралд болон дуусашгүй зөрчилдөөнд живж 
байгаа мэт санагддаг. Бид дууг нь багасгаад, энэ 
нь үнэндээ юу болохыг хянаж үзвэл, зөв шударга 
зорилго руу мөнхөд чиглүүлэх замд маань туслах 
зүйл бараг байхгүй биз ээ. Хүүхдүүд нь эдгээр 
сатаарсан зүйлд оролцохыг хүсэж, ахин дахин 
асуухад нэгэн ухаалаг аав “Энэ нь чамайг илүү 
сайн болгох юм уу?” хэмээн хариулдаг аж.

Бид сэргээгдсэн сайн мэдээтэй үл зохицох их, 
бага аль нь ч бай, буруу сонголтуудаа зөвтгөх 
үедээ өөрсдөд маань хэрэгтэй адислалуудыг 
болон хамгаалалтаа алддаг бөгөөд нүгэлд олонтоо 
баригдаж, эсвэл замаа алддаг.

Би ялангуяа мунхаглалд13 болон “шинэ зүйл 
болгонд” донтох тухайд санаа зовж байна. Сүмд 
бид янз бүрийн үнэн болон мэдлэгийг урамшуулж, 
дэмждэг. Гэхдээ соёл уламжлал, мэдлэг болон 
нийгмийн дадал нь Бурханы аз жаргалын 
төлөвлөгөө, Есүс Христийн чухал үүргээс 
салангид болох үед нийгэм доройтдог нь илэрхий 
байдаг.14 Манай энэ үед ялангуяа шинжлэх 
ухааны болон харилцаа холбооны салбарууд маш 
эрчимтэй хөгжсөн хэдий ч чухал үндсэн зарчмууд 
буурч, аз жаргалтай сайн сайхан байдал багассан 
юм.

Төлөөлөгч Паул Афиний Марс толгод дээр үг 
хэлэхээр уригдахдаа өнөөдрийн үетэй адил, 
ухаалаг биш мөртлөө ухаантай мэт дүр үзүүлэх 
зарим хүнийг харжээ.15 Үйлс номон дээрээс 
бид “Афинчууд цөмөөрөө болон тэнд зочлон 
буй гадаадынхан нэгэн шинэ зүйл сонсох, эсвэл 
ярихад л цагаа зарцуулдаг байжээ”16 хэмээн 
уншдаг. Паул Есүс Христийн сэргээлтийн талаар 
ярьсан. Цугласан олон түүний шашны үгсийг 
ухаарах үед зарим нь түүнийг шоолж; зарим нь үл 
ойшоон, “Бид танаас энэ талаар дахиад сонсоно”17 
гэж байлаа. Паул Афинаас ямар ч амжилт ололгүй 
буцсан юм. Дийн Фредерик Фаррар энэ зочлолын 
талаар “Тэр Афинд ямар ч сүм байгуулаагүй, тэр 
Афиныханд захиа ч бичээгүй, мөн тэр олонтоо 
хажуугаар нь өнгөрсөн ч дахин хэзээ ч Афинд хөл 
тавиагүй юм”18 гэсэн байдаг.

Ахлагч Даллин Х.Өүксийн сүнслэгээр 
удирдагдсан “Сайн, илүү сайн, хамгийн сайн”19 
сэдэвт хэлсэн үг нь өөрсдийн сонголтуудыг болон 
чухал зүйлсээ шалгах үр нөлөөтэй арга замыг 
хангаж өгдөг гэдэгт би итгэдэг. Бидний олон 
сонголт илт ёс бус биш байдаг ч гэсэн, хэрэв 
тэдгээр нь биднийг хамгийн сайн сонголтоос 
маань холдуулж, бүх цаг завыг маань эзэмшиж 
байвал аюултай болдог. 
 
Тэр байтугай зарим сайн зорилго ч гэсэн хамгийн 
сайн зорилгууддаа хүрэхэд сатааруулж байгаа 
эсэхийг бид анхаарч үзэх ёстой. Би арван хэдэн 
настай байхдаа аавтайгаа одоо ч мартаагүй тийм 
нэгэн яриаг өрнүүлж билээ. Ихэнх өсвөр үеийнхэн 
ажил хөдөлмөр эрхлэх, гэр бүлээ тэжээх зэрэг 
удаан хугацааны чухал зорилгодоо бэлтгэж, 
анхаарал тавихгүй байна гэж тэр бодож байсан 
юм.

Манай аавын эн тэргүүнд санал болгодог зүйл 
нь үр дүнтэй суралцах, ажлын бэлтгэлтэй 
болох явдал байлаа. Тэр сурагчдын зөвлөл 
болон мэтгэлцээн гэх мэт сургуулийн гадуурх 
үйл ажиллагаа нь миний өөртөө тавьсан чухал 
зорилгуудын заримтай шууд холбоотой байдагт 
дуртай байсан. Гэхдээ аав маань намайг америк 
хөл бөмбөг, сагс, бэйсбол тоглоход эсвэл гүйлтийн 
спортод их цаг зориулахад санаа нь зовдог байлаа. 
Спорт нь хүч чадал, тэсвэр тэвчээр авчирч, 
багаар ажиллахад тусалдаг ч, нэг спортод арай 
бага цаг зарцуулах нь дээр байх гэж аав маань 
хэлдэг байв. Түүний бодлоор спорт нь сайн зүйл 
ч, миний хувьд хамгийн сайн зүйл биш байлаа. 
Зарим спорт нь орон нутагтаа нэртэй хүн болох 
тал дээр л хэрэгтэй болохоос биш, амьдралын 
удаан хугацааны зорилгуудыг гаргуунд нь хаяхад 
хүргэдэг гэж тэр санаа зовж байсан юм.

Би Люсигийн бэйсбол тоглож байгаа хэсэгт 
дуртай байдгийн шалтгаан нь, аавын хэлдэгчлэн 
гадаад харилцааг судалж, харин бөмбөг барьж авч 
чадах эсэхдээ санаа зовохгүй бай гэсэнтэй адил 
учраас юм. Гэхдээ ээж маань спортод маш их 
дуртай хүн байсан гэдгийг би тодорхойлж хэлмээр 
байна. Тэр эмнэлэгт хэвтээгүй л бол миний 
тэмцээнийг байнга ирж үздэг байлаа.

Би аавынхаа зөвлөгөөг даган, коллежийн 
спортоор хичээллэхгүй байхаар шийдсэн юм. 
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Тэгтэл ахлах сургуулийн америк хөл бөмбөгийн 
дасгалжуулагч маань надад Стэнфордын их 
сургуулийн дасгалжуулагч Мэрлин Олсэн бид 
хоёртой хамт өдрийн хоол идье гэж дамжуулж 
байна гэж хэлсэн юм. Та нарын дундаас залуучууд 
Мэрлинийг хэн гэдгийг мэдэхгүй байж магадгүй. 
Тэрээр Логан ахлах сургуулийн америк хөл 
бөмбөгийн багт хамгаалагч нь байсан бөгөөд би 
тэр багт довтлогч нь байсан юм. Ахлах сургуульд 
байхдаа Мэрлин улс даяарх хөл бөмбөгийн 
шилдэг хүмүүсийн дасгалжуулдаг багт уригддаг 
байв. Коллежид байхдаа мөн улсын шилдэг 
тоглогчоор шалгарч, Аутланд цомыг хүлээн авч 
байсан. Мэрлин яваандаа Улсын хөл бөмбөгчдийн 
холбоонд шилдэг тамирчдын жагсаалтын 3-т 
орж, мэргэжлийн хөл бөмбөгт 14 удаа дараалан 
тоглосон. Тэр 1982 онд мэргэжлийн хөл 
бөмбөгчдийн алдартнуудын эгнээнд орсон билээ.20

Би Стэнфордын дасгалжуулагчтай Юта мужийн 
Логан дахь Блүбөрд гэдэг ресторанд өдрийн хоол 
идэв. Биднийг гар барьсны дараа, тэр дахиж над 
руу хараагүй юм. Тэр Мэрлинд хандан ярьж, 
намайг огтхон ч тоосонгүй. Хоол идээд дуусахад, 
тэр анх удаагаа над руу харсан боловч миний 
нэрийг ч тогтоогоогүй байв. Тэгээд тэр Мэрлинд 
хандан “Хэрвээ чи Стэнфордыг сонгоод, найзыгаа 
мөн авчирмаар байвал, найзын чинь дүн гайгүй 
сайн юм чинь, оруулж болох л юм” гэж хэлж 
билээ. Энэ явдал надад аавынхаа зөвлөгөөг дагах 
ёстойг харуулсан юм.

Залуу хүний хийх дуртай зүйл болох спортод 
оролцож болохгүй, мөн интернэтийг ашиглаж 
болохгүй гэж хэлж байгаа юм биш. Эдгээр нь 
тохирсон тэнцвэртэй байдлыг болон мэргэн 
ухааныг шаарддаг үйл ажиллагаанууд гэдгийг л 
хэлмээр байна. Хэрэв ухаалаг ашиглах юм бол 
тэдгээр нь бидний амьдралыг баяжуулах болно.

Гэхдээ би хөгшин, залуу хүн бүрийг зорилго, 
зорилтоо дахин хянаж, сахилга батаа 
сайжруулахыг хичээгээсэй хэмээн урамшуулж 
байна. Бидний өдөр тутмын үйл ажиллагаа болон 
сонголтууд зорилготой маань нийцэж байх ёстой. 
Бид сатаарал хийгээд зөвтгөх тайлбаруудаас салах 
хэрэгтэй. Есүс Христэд шударга байдлыг харуулан 
үйлчлэх гэрээтэй маань зохицох сонголтуудыг 
хийх нь нэн чухал билээ.21 Бид ямар ч шалтгаанаар 
энэ зорилгоос нүдээ салгаж; өөрөөр хэлбэл, 

бөмбөгийг унагаж болохгүй юм шүү.

Энэ амьдрал нь Бурхантай уулзахаар бэлтгэх 
цаг үе билээ.22 Бид аз жаргалтай, баяр хөөртэй 
хүмүүс. Бид хошин шогийн мэдрэмжтэй бөгөөд 
гэр бүл, найз нөхөдтэйгөө цагийг өнгөрөөхийг 
эрмэлздэг. Гэхдээ бидний сонголт болон хэрхэн 
амьдарч байгаагийн маань үндсэн зорилго 
илүү чухал гэдгийг бид санах ёстой. Сатаарал, 
өөрийгөө зөвтгөх зэрэг нь хөгжил дэвшилд 
маань саад болж байвал аюултай хэдий ч, Есүс 
Христэд болон Түүний Сүмд итгэх итгэлийг маань 
багасгаж байвал бүр их хор хөнөөлтэй.

Санваартнуудын хувьд бид өөрсдийхөө үйл 
хэргийг Эзэний үйлчлэлд байгаа хүмүүсээс 
шаардагдах эрхэмсэг зорилготой дүйцэхүйц 
байлгаасай гэж би залбирч байна. Бид аливааг 
хийх бүрдээ “Есүсийн тухай гэрчлэлд нэн 
хүчтэй”23 байх нь селестиел болон террестриел 
хаант улсуудын хоорондох гол ялгаа байдгийг 
санах ёстой. Бид эдгээрийн селестиел талд нь 
байхыг л хүсдэг. Түүний төлөөлөгчдийн нэгний 
хувьд би Есүс Христ болон Аврагчийн Цагаатгал 
ба тэнгэрлэг байдал бодит гэдгийг гэрчилж байна. 
Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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Есүс	Христийн	сэргээгдсэн	сайн	мэдээний	
үнэнийг	өөрсдөө	олж	мэдэх	нь	энэ	амьдрал	дахь	
хамгийн	агуу,	хамгийн	баяр	баясгалантай	явдал	
билээ.

Хайрт ах нар аа, 
ерөнхийлөгч Томас 
С.Монсоны хувийн 
үлгэр жишээ болоод 
санваарын үйлчлэл 
нь бид бүгдэд үргэлж 
сүнслэгээр нөлөөлж 
байдаг билээ. Саяхан 
хэдэн диконоос “Та нар 
ерөнхийлөгч Монсоны 
чухам юуг нь бахдан 

биширдэг вэ?” гэж асуусан байна. Ерөнхийлөгч 
Монсон хүүхэд байхдаа ядуу амьдралтай 
найзууддаа тоглоомоо өгдөг байсан тухай нэгэн 
дикон ярьсан бол, өөр нэг нь тэрээр тойргийнхоо 
олон бэлэвсэн эмэгтэйг анхаарч халамжилдаг 
байсан талаар ярьжээ. Гурав дахь нь түүнийг 
цэл залуухан насандаа төлөөлөгчөөр дуудагдаж, 
дэлхий даяар олон хүний амьдралыг адисалсан 
хэмээн хэлэв. Үүний дараа нэгэн залуу эрэгтэй 
“Ерөнхийлөгч Монсоны хүчирхэг гэрчлэл нь 
миний хамгийн их бахдан биширдэг зүйл” гэж 
хэлсэн юм.

Үнэхээр бид бүгд Аврагч Есүс Христийн 
талаарх бошиглогчийнхоо онцгой гэрчлэлийг 
болон Сүнсний өдөөлтүүдийг үргэлж дагахыг 
эрэлхийлэгч шийдвэр төгс байдлыг нь мэдэрдэг 
билээ. Ерөнхийлөгч Монсон хуваалцсан захиас 
бүрээрээ дамжуулан биднийг сайн мэдээний 
дагуу илүү бүрэн дүүрэн амьдраха, мөн хувийн 
гэрчлэлтэй болохыг эрэлхийлж, олж авсан 
гэрчлэлээ хүчирхэгжүүлэхэд уриалан дууддаг. 
Тэрээр хэдхэн чуулганы өмнө энэ индэр дээрээс: 
“Бид хүчирхэг байж, биднийг буруу зам руу 
түлхэгч бүхий л хүчийг тэсч гарахын тулд, … 

өөрсдийн гэрчлэлтэй байх ёстой. Та бүхэн 12-той 
ч байна уу, 112-той ч байна уу, эсвэл энэ хоёрын 
дундах настай ч байна уу хамаагүй, 
Есүс Христийн сайн мэдээ үнэн гэдгийг өөрсдөө 
мэдэж чадна”1 гэж хэлснийг санагтун.

Хэдийгээр миний өнөө оройн захиас 112 
настайгаас илүүтэй, 12 настай бүх эрэгтэйд 
хандсан ч, хуваалцах гэж буй зарчмууд маань 
хүн бүрд хамаатай юм. Би ерөнхийлөгч Монсоны 
мэдэгдлийн хариуд, бидний хүн нэг бүр сайн 
мэдээ үнэн гэдгийг мэдэх үү? гэж асуумаар байна. 
Бидний хувийн гэрчлэл үнэхээр өөрсдийнх маань 
гэдгийг бид итгэлтэй хэлж чадах уу? Ерөнхийлөгч 
Монсоны хэлсэн: “Аврагч болон Түүний сайн 
мэдээний тухай хүчтэй гэрчлэл нь таныг эргэн 
тойронд тань байгаа нүгэл хилэнцээс хамгаалах 
болно… Хэрэв танд эдгээр зүйлийн тухай гэрчлэл 
байхгүй бол ийм гэрчлэл олж авахын тулд 
шаардлагатай бүхнийг хий. Бусдын гэрчлэлээр 
хол явахгүй учраас та өөрийн гэрчлэлтэй байх нь 
туйлын чухал юм”2 гэсэн үгээс дахин эш татмаар 
байна.

Би өөрөө эдгээр зүйлийг олж мэднэ 

Есүс Христийн сайн мэдээ үнэн гэдгийг бид 
өөрсдөө олж мэдэх нь бидний амьдрал дахь 
хамгийн агуу бөгөөд хамгийн баяр баясгалантай 
туршлагуудын нэг байж чадна. Бид бусдын 
гэрчлэл дээр суурилан, “Эхчүүд маань үүнийг 
мэдэж байсан гэдэгт бид эргэлзэхгүй байна”3 
гэж залуу дайчдын хэлсэнтэй адил эхэлж болох 
юм. Ингэж эхлэх нь зохимжтой ч, бид үүн дээр 
суурилан өөрийн гэсэн гэрчлэлтэй болох ёстой. 
Бид сайн мэдээний дагуу амьдрахдаа хүчтэй 
байхын тулд хувийн гэрчлэлээ хүлээн авч, 
түүнийгээ хүчирхэгжүүлэхээс илүү чухал зүйл гэж 
үгүй. Бид Алматай адил “Би өөрөө эдгээр зүйлийг 
мэдсэн”4 хэмээн тунхаглах чадвартай байх ёстой 
юм. 

Би өөрөө эдгээр зүйлийг îлж ìэднэ
ДАЛЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН 

АХЛАГЧ КРЭГ К.КРИСТЭНСЭН
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Алма цааш нь үргэлжлүүлэн, “Би эдгээр 
зүйлүүдийн тухай өөрөө мэддэг хэмээн та нар 
бодохгүй байна гэж үү?” “Болгоогтун, би та нарт 
хэлнэ тэдгээр нь Бурханы Ариун Сүнсээр надад 
мэдүүлэгдсэн билээ. Болгоогтун, би өөрөө эдгээр 
зүйлийг мэдэж болохын тулд олон хоног мацаг 
барьж бас залбирсан. Мөн эдүгээ би өөрөө тэдгээр 
нь үнэнийг мэднэ”5 гэсэн байдаг.

Би эцгийнхээ үзсэн тэр зүйлийг харах хүсэлтэй 
байна

Нифай ч бас үнэнийг Алматай адил өөрөө 
олж мэдсэн юм. Нифай эцгийнхээ сүнслэг 
туршлагуудаа ярихыг нь сонсоод, аавынхаа 
мэдсэн зүйлсийг мөн мэдэхийг хүсжээ. Энэ бол 
зүгээр нэгэн энгийн сониуч зангаас илүү чухал 
зүйл буюу түүний өлсөж цангахаа ч эс тоон байж 
хүссэн тийм зүйл байсан юм. Нифай хэдийгээр 
“үлэмж балчир” байсан ч, “Бурханы нууцыг 
мэдэх асар их хүсэлтэй байлаа”6. Тэрээр “Ариун 
сүнсний хүчээр эдгээр зүйлсийг харж, бас сонсож, 
түүнчлэн мэдэхийг”7 хүсэж байв.

Нифай “дотроо тунгаан суух зуур … Сүнсэнд 
автагдан алсад одож, үлэмж өндөр ууланд гарлаа”. 
Тэнд түүнээс “Юуг хүснэв та?” гэж асуухад 
тэрээр: “Эцгийнхээ үзсэн тэр зүйлийг би харах 
хүсэлтэй”8 хэмээн энгийнээр хариулсан байдаг. 
Нифай итгэгч зүрх, шаргуу хичээл зүтгэлийнхээ 
ачаар гайхамшигт туршлагаар адислагдсан юм. 
Тэрээр ирээдүйд тохиох Аврагч Есүс Христийн 
төрөлт, амьдрал, цовдлолтын тухай гэрчлэлийг 
хүлээн авч, эцсийн өдрүүдэд Мормоны Ном ирж, 
сайн мэдээний сэргээлт тохиохыг харсан билээ. 
Энэ бүхэн бол үнэнийг өөрөө олж мэдэх гэсэн чин 
сэтгэлийн хүслийнх нь үр дүн байсан юм.9

Энэхүү Их Эзэнтэй хийсэн хувийн туршлага нь 
Нифайг тун удахгүй тулгарч болох саад бэрхшээлд 
бэлтгэсэн юм. Эдгээр нь гэр бүлийнх нь зарим 
гишүүнд тэмцэлдэн байсан ч түүнд бат бөх зогсох 
боломжийг олгосон юм. Тэрээр өөрөө сурч, олж 
мэдсэн учраас үүнийг хийж чадсан билээ. Тэрээр 
гэрчлэлийнхээ адислалыг хүртсэн юм. 

Бурханаас гуйг

Бошиглогч Иосеф Смит ч мөн адил “оюуны 
[сүнслэг үнэнүүдийн тухай] буурь суурьтай 
бясалгал” хийж байсан тэр үедээ Нифайтай адил 
“үлэмж балчир” байв. Иосефын хувьд тэр цаг үе 
бол шашны талаарх ихээхэн зөрчил, будлиантай 
захиасуудад дарагдсан, “үймээн самуун туйлын 
их” үе байлаа. Тэрээр аль сүм үнэн болохыг 
мэдэхийг хүсэж байв.10 Иосеф: “Харин та нарын 
хэн нэгэн нь мэргэн ухаанаар дутвал Бурханаас 
гуйг”11 гэсэн Библийн үгсээр сүнслэгээр өдөөгдөн, 
хариулт олох алхмаа өөрөө хийсэн юм. Тэрээр 
1820 оны хаврын нэгэн сайхан өглөө ойн 
цоорхойд очиж, өвдөг сөгдөн залбирсан билээ. 
Иосеф итгэлийнхээ ачаар бас Бурханд түүгээр 
хийлгэх онцгой чухал ажил байсан учраас Бурхан 
Эцэг, Түүний Хүү Есүс Христ хоёрын тухай алдар 
суут үзэгдлийг хүлээн авч, юу хийх ёстойгоо 
өөрөө олж мэдсэн юм.

Та нар хувийнхаа гэрчлэлийг олж авах юм уу 
түүнийг хүчирхэгжүүлэхийн тулд ашиглаж 
болох загварыг Иосефын туршлагаас олж харав 
уу? Иосеф зүрх сэтгэлдээ судрын үгс хүчтэй 
нөлөөлөх боломж олгосон юм. Тэрээр энэхүү 
үгсийн талаар гүн гүнзгий тунгаан бодож, өөрийн 
нөхцөл байдалд тохируулан хэрэглэсэн. Дараа нь 
тэр сурч мэдсэн зүйлийнхээ дагуу үйлдсэн билээ. 
Үр дүн нь алдар суут Анхны үзэгдлээр мөн үүний 
дараа тохиосон бүх үйл явдлаар цааш өрнөсөн 
юм. Үнэндээ энэ Сүм нь хүн болгоны хийж чадах, 
тэр байтугай 14 настай хөдөөний хөвгүүн ч мөн 
адил хийж чадах “Бурханаас гуйж,” залбиралдаа 
хариулт авч болно гэсэн зарчим дээр үндэслэгдэн 
байгуулагдсан билээ.

Тэгэхээр гэрчлэл гэж юуг хэлэх вэ?

Сүмийн гишүүд сайн мэдээний тухай өөрсдийн 
гэрчлэлийг хамгийн үнэ цэнэтэй зүйл хэмээн 
хэлэхийг бид олонтоо сонсдог. Энэ бол Ариун 
Сүнсний хүчээр бидэнд ирдэг Бурханы нандин 
бэлэг мөн. Энэ бол сайн мэдээг судалж, залбиран, 
түүний дагуу амьдарснаар бидэнд ирдэг амар 
амгалангийн мэдрэмж, гарцаагүй үнэн зүйл юм. 
Энэ бол бид зөв зүйлийг сурч мэдэн, түүн дээрээ 
үйлдэж байгааг бодгальд маань гэрчилж буй 
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Ариун Сүнсний мэдрэмж юм.

Зарим хүн унтраалга гэрлийг асаадаг эсвэл 
унтраадаг гэдэгтэй гэрчлэлийг адилтгаж, танд 
гэрчлэл байдаг аль эсвэл огт байдаггүй гэж 
боддог. Амьдрал дээр гэрчлэл нь өсөлт хөгжлийн 
олон үе шатыг дамжин ургадаг модтой илүү 
адилхан. Дэлхий дээрх хамгийн өндөр моддын 
зарим нь Нэгдсэн Улсын баруун талд орших 
Улаан модны үндэсний хүрээлэнд байдаг. Та 
эдгээр аварга модны ёроолд зогсоод, мод тус бүр 
өчүүхэн жижиг үрээс ургасан гэж бодвол үнэхээр 
гайхалтай санагдана. Бидний гэрчлэл ч бас үүнтэй 
адил юм. Бидний гэрчлэл цорын ганц сүнслэг 
туршлагаас эхэлж болох ч, тасралтгүй арчлан 
тордсоны үр дүнд болон олон сүнслэг үйл явдал 
тохиолдсоны үр дүнд цаг хугацаа өнгөрөх тусам 
улам бүр өсөж хөгждөг билээ.

Иймээс бошиглогч Алма гэрчлэлээ хэрхэн 
хөгжүүлдэг тухай тайлбарлахдаа мод болтлоо 
өсөж, томрон ургадаг үрийн тухай ярьсанд гайхах 
хэрэггүй. Тэрээр “Хэрэв та нар зүрх сэтгэлд тань 
үр суулгагдаж болохын тулд зай тавьж өгвөөс, 
болгоогтун, хэрэв энэ нь үнэн үр, эсвээс энэ нь 
сайн үр аваас, … хэрэв та нар итгэлгүй байдлаараа 
… үүнийг зайлуулахгүй аваас,... энэ нь та нарын 
цээжинд өсөж эхлэх болно; мөн та нар эдгээр 
өсөлтийг мэдрээд та нар өөрсдөдөө—Энэ нь сайн 
үр, өөрөөр хэлбэл үг нь сайн байх ёстой, учир нь 
энэ нь бодгалийг минь тэлж эхлэв; тийм ээ, энэ 
нь ойлголтыг минь гэгээрүүлж эхлэв хэмээн хэлж 
эхлэх болно”12 гэж хэлсэн байдаг.

Гэрчлэл нь Бурханы үг үнэн болохыг бидэнд 
харуулдаг ариун нандин гэгээрлээр болон итгэл 
үнэмшлийг өгөгч мэдрэмжүүдээр ихэвчлэн 
эхэлдэг. Эдгээр мэдрэмж хэчнээн сайхан байлаа 
ч гэсэн энэ бол дөнгөж эхлэл юм. Газраас анхны 
бяцхан нахиа соёолон гарч ирэх тэр үеэс эхлэн 
улаан мод ургаж эхэлдэг шиг, гэрчлэлээ өсгөн 
хөгжүүлэх таны ажил дуусаагүй байна. Хэрэв бид 
анхны энэ сүнслэг өдөөлтүүдийг үл тоомсорлон, 
судруудыг байнга судлах, залбирах зэргээр 
тэдгээрийг арчлан тордож, сүнслэг туршлагыг 
илүү шаргуу эрэлхийлэхгүй л бол бидний 
мэдрэмж сарнин бүдгэрч, гэрчлэл маань алга 
болно.

Алма үүнийг: “Хэрэв та нар уг модонд хайнга 
хандаж, мөн үүний арчилгааны талаар эс бодвоос 
болгоогтун энэ нь үндэслэхгүй байх болно; мөн 
нарны илч тусаж, мөн түүнийг шарж төөнөхөд 
үндэсгүйн учир хатан хувхайрч, мөн та нар 
үүнийг сугалж, тэгээд үүнийг хаях болно”13 
хэмээн дүрсэлжээ.

Ихэнх тохиолдолд бидний гэрчлэл мод хэрхэн 
ургадаг шиг, байнгын бөгөөд шаргуу хүчин 
чармайлтын үр дүнд аажим аажмаар, бидэнд бараг 
мэдэгдэхгүйгээр өсөж хөгждөг. Алма “Гэвч хэрэв 
та нар үгийг арчилбал, тийм ээ, үүнийг ургаж 
эхлэхэд модыг арчилж, өөрийн агуу шаргуу итгэл 
хийгээд тэвчээрээр үүнийг хүсэн хүлээх аваас, 
энэ нь үндэслэх болно; мөн болгоогтун энэ нь 
үүрдийн амьдралд хүргэх мод байх болно”14 гэж 
амласан билээ. 

Таны цаг бол өнөөдөр, яг одоо юм
 
Би Мормоны Номон дахь сургаалуудыг судалж, 
тунгаан бодох явцдаа гэрчлэлтэй болж, энэ 
нь өсөж хөгжсөн юм. Би Бурханаас асуухаар 
даруухан залбирч, өвдөг сөгдөх үед уншиж байгаа 
зүйл маань үнэн гэдгийг Ариун Сүнс бодгальд 
минь гэрчилсэн. Ийнхүү миний анхны гэрчлэл 
ерөнхийлөгч Монсоны “Бид Мормоны Ном 
үнэн гэдгийг мэдсэнээр Иосеф Смит үнэхээр 
бошиглогч байсан бөгөөд Мөнхийн Эцэг Бурхан, 
Түүний Хүү Есүс Христ хоёрыг харсан гэдгийг 
мэдэх болно. Түүнчлэн сайн мэдээ, түүний дотор 
Аароны болон Мелкизедек санваар хоёул Иосеф 
Смитээр дамжин хожмын өдрүүдэд сэргээгдсэн 
нь үнэн болохыг мэднэ”15 хэмээн хэлсэн шиг сайн 
мэдээний бусад олон үнэний талаар гэрчлэлтэй 
болоход намайг хөтөлсөн юм. Тэр өдрөөс хойш би 
Есүс Христ бол дэлхийн Аврагч бөгөөд Түүний 
сэргээгдсэн сайн мэдээ үнэн гэдгийг надад Ариун 
Сүнсээр дахин дахин баталсан, олон ариун 
нандин туршлагыг хуримтлуулсан билээ. Би 
эдгээр зүйлийг Алматай адил өөрөө олж мэдсэн 
гэдгээ итгэлтэй хэлж чадна.

Залуу найзууд минь, сайн мэдээ үнэн гэдгийг 
өөрсдөө олж мэдэх эсвэл дахин батлах цаг үе 
нь өнөөдөр, яг одоо юм. Бидний хүн нэг бүрд 
хийх чухал ажил бий. Бид тэрхүү ажлыг хийх 
болон үргэлж биднийг заналхийлэх дэлхийн 
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уруу таталтаас хамгаалахын тулд Алма, Нифай 
хоёр шиг мөн залуу Иосеф Смит шиг хувийн 
гэрчлэлтэй болж, түүнийгээ хөгжүүлэх ёстой.

Би дээр дурдсан залуу диконтой адил ерөнхийлөгч 
Монсонг гэрчлэлийнх нь төлөө бахдан биширдэг. 
Ерөнхийлөгч Монсоны гэрчлэл өндрөөс өндөрт 
сүндэрлэн ургасан улаан модтой адил боловч 
тэр ч бас өөрийн гэрчлэлийг удаан хугацааны 
туршид өсгөж, хөгжүүлсэн юм. Бид Есүс Христ 
бол бидний Аврагч бөгөөд дэлхийн Гэтэлгэгч, 
Иосеф Смит бол сэргээлтийн бошиглогч, мөн 
Бурханы санваарыг сэргээсэн бошиглогч гэдгийг 
ерөнхийлөгч Монсонтой адил өөрсдөө олж мэдэж 
чадна. Бид ариун санваарыг атгадаг билээ. Эдгээр 
зүйлийн тухай бид өөрсдөө сурч мэдээсэй гэж би 
даруухан залбирч байна. Есүс Христийн ариун 
нэрээр, aмен. 
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Бид	Аврагчийн	дагалдагчдын	хувьд,	ядуус	
хийгээд	гачигдагсдыг	халамжлах	хувь	хүний	
үүрэг	хариуцлага	хүлээдэг.

Хүндэт ах нар аа, 
би санваарт хайртай 
бөгөөд та нартайгаа 
хамт байх дуртай 
билээ. Би Бурханы 
агуу ажилд хамт 
үйлчлэх боломжтой 
байгаадаа талархаж 
явдаг.

Бид гайхалтай цаг 
үед амьдарч байна. 
Анагаахын болон 
шинжлэх ухаан, 

технологийн салбарт гарч буй дэвшлүүд нь маш 
олон хүний амьдралын шинж чанарыг сайжруулж 
байна. Гэсэн хэдий ч хүмүүний зовлон, шаналал 
хаа сайгүй байгаа нь илэрхий юм. Дайн дажин, 
дайны тухай цуурхлуудаас гадна үер усны аюул, 
гал түймэр, газар хөдлөлт, өвчин эмгэг зэрэг 
байгалийн гамшгууд ихэссээр байгаа нь дэлхий 
даяарх сая сая хүний амьдралд нөлөөлж байна.

Сүмийн удирдагчид дэлхийн өнцөг булан бүр 
дэх Бурханы хүүхдүүдэд ямар зүйл тохиолдож 
байгааг мэдэж байгаа бөгөөд тэдний сайн сайхны 
төлөө санаа тавьж байдаг. Сүм тусламж хэрэгтэй 
байгаа ямар ч газарт, мөн ямар ч цагт яаралтай 
тусламжийг илгээж байдаг билээ. Жишээлбэл, 
өнгөрсөн 11-р сард Хайян нэртэй далайн хар 
шуурга арлын улс Филиппинийг дайрч өнгөрлөө.

Хайян гэх, 5-р зэрэглэлийн буюу хамгийн хүчтэй 
далайн шуурга нь ихээхэн гарз хохирол, гай 
зовлонг авчирсан. Хотууд бүхэлдээ сүйрч, олон 

сая хүний амь үрэгдэн, сая сая байшин барилга 
сүйдэх буюу нурж; цэвэр, бохир усны шугам 
хоолой, цахилгаан эрчим хүч зэрэг нийтийн 
үндсэн үйлчилгээнүүд ажиллагаагүй болсон 
байна.

Гамшиг болсноос хэдхэн цагийн дараа Сүмийн 
тусламж ирсэн юм. Филиппинд амьдардаг Сүмийн 
гишүүд ах дүүсээ аврах ажилд нэгдэж, гишүүн ба 
гишүүн бус хүмүүст хоол хүнс, ундны ус, хувцас, 
ариун цэврийн хэрэгслүүдийг тараажээ.

Сүмийн цуглааны байрууд нь орон гэргүй болсон 
мянга мянган хүний толгой хоргодох газар болж 
байв. Бүсийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн болон 
бүх зүйлээ алдсан орон нутгийн санваарын 
удирдагчдын удирдлага дор сүмийн гишүүдийн 
нөхцөл байдлын болон аюулгүй байдлын үнэлгээ 
хийгджээ. Гишүүдийн амьдарч буй нөхцөл 
байдал, бие даах чадварыг сайжруулахад туслах 
сүнслэгээр өдөөгдсөн төлөвлөгөөнүүд гарч эхлэв.

Модон оромж барьж босгоход болон байр сууцаа 
дахин барихад нь зориулж Сүмийн гишүүдэд бага 
ч болов тусламж олгогдсон байна. Гэхдээ энэ нь 
зүгээр нэг үнэгүй тусламж байгаагүй юм. Гишүүд 
сургалтад сууж, эхлээд өөрсдөдөө, дараа нь бусдад 
зориулан шаардагдах бүх ажлыг хийсэн.

Үүний үр дүнд ирсэн нэгэн адислал бол гишүүд 
мужаан, сантехник ба бусад барилгын ажлын ур 
чадваруудыг эзэмшсэн явдал байлаа. Мөн ойр 
хавийн хот, суурин газруудад сэргээн босголтын 
ажил эхэлснээр, тэдэнд ажиллах боломжууд гарч 
ирсэн байна.

Ядуус хийгээд гачигдагсдыг халамжлах нь 
сайн мэдээний үндсэн сургаал бөгөөд мөнхийн 
авралын төлөвлөгөөний амин чухал хэсэг мөн.

Мацгийн хууль: ядуус хийгээд гачигдагсдыг 
халаìжлах хуâь хүний үүрэг хариуцлага

ТЭРГҮҮЛЭХ БИШОПЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ХОЁРДУГААР ЗӨВЛӨХ
БИШОП ДИЙН М.ДЭЙВИЙС
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Иехова мөнх бус тохинууллынхаа өмнө: “Газар 
дэлхий дээр ядуу зүдүү хүн хэзээ ч тасрахгүй. 
Тийм учраас би чамд ‘Өөрийнхөө газар нутаг 
дээрх үгээгүй, ядуу зүдүү ах дүүстээ чи 
гараа сунгаж бай’ гэж тушааж байна”1 хэмээн 
тунхаглажээ.

Өнөө үед ядуус хийгээд гачигдагсдыг халамжлах 
нь хувь хүн, гэр бүлүүдийг өргөмжлөлд хүрэхэд 
тусалдаг, тэнгэрлэгээр өгөгдсөн, Сүмийн дөрвөн 
үүрэг хариуцлагын нэг нь юм.2

Ядуус хийгээд гачигдагсдыг халамжлах үйлсэд 
бие махбодын болон сүнслэг аврал аль аль нь 
ордог. Энд санваарын эрх мэдлийн дагуу үзүүлдэг 
Сүмийн албан ёсны халамжийн ажил төдийгүй, 
Сүмийн гишүүдийн хувь хүнийхээ зүгээс үзүүлж 
буй үйлчлэл ч мөн ордог билээ.

Ядуус хийгээд гачигдагсдыг халамжлах Их 
Эзэний төлөвлөгөөний нэг чухал хэсэг нь мацгийн 
хууль юм. “Их Эзэн Өөрийн хүмүүсийг адисалж, 
тусламж хэрэгтэй хүмүүст үйлчлэх арга замуудаар 
тэднийг хангахын тулд мацгийн болон мацгийн 
өргөлийн хуулийг бий болгосон юм.”3

Бид Аврагчийн дагалдагчдын хувьд, хувь 
хүнийхээ зүгээс ядуусыг болон гачигдагсдыг 
халамжлах үүрэг хариуцлага хүлээдэг. Дэлхийн 
өнцөг булан бүр дэх Сүмийн итгэлтэй гишүүд сар 
бүр хоол унднаасаа 24 цагийн туршид татгалзаж, 
мацаг барин, энэ хоолонд зарцуулах байсан 
мөнгөө Сүмд өргөл болгосноор гачигдагсдад 
тусалдаг билээ.

Исаиагийн дараах үгсийг залбирaн, сайтар 
тунгаан бодож, айл гэр бүрд заах ёстой:

“Нүгэл хилэнцийн хүлгийг мултлан, буулганы 
оосрыг тайлан, дарлагдагсдыг чөлөөлж, аливаа 
буулгыг эвдэхийн тулд мацаг барилтыг Би 
сонгосон бус уу?

“Өлсгөлөн нэгэнтэй талхаа хуваан, орон гэргүй 
ядуусыг гэртээ оруулан, нүцгэн нэгнийг хараад 
хувцаслаж, өөрийн цусан төрлөөс нуугдахгүй 
байх бус уу?”4

Исаиа цааш нь мацгийн хуулийг дуулгавартай 
дагадаг хүмүүст амласан Их Эзэний гайхалтай 

адислалуудаас дурдахдаа:

“Тэгвэл чиний гэрэл үүрийн гэгээ шиг цацарч, 
чиний эдгэрэлт үтэр түргэн болж, чиний үнэн зөв 
өмнө чинь явж, Эзэний цог жавхлан чиний арын 
хамгаалалт болно.

“Tэгэхэд чамайг дуудахад Эзэн хариулж, чамайг 
хашхирахад Тэр “Би энд байна” гэж айлдана. …

“Хэрвээ чи өлсөгчдөд өөрийгөө өгч, зовогсдын 
сэтгэлийг цатгавал, чиний гэрэл нь харанхуйд 
мандаж, чиний бүрхэг бүүдгэр нь үд дунд мэт 
байх болно.

“Эзэн чамайг ямагт удирдан, хатсан газарт чиний 
хүслийг хангаж, чиний ясанд тэнхээ өгнө”5 гэжээ.

Энэ судруудын талаар ерөнхийлөгч Харолд 
Б.Лий: “[Мацаг барьснаар ирдэг] гайхалтай 
адислалуудын талаарх илчлэлтүүд үе үеийн 
хүмүүст өгөгдсөн байдаг бөгөөд яг энд энэхүү 
агуу бошиглогчоор дамжуулан яагаад мацаг 
барих ёстой тухай, мөн мацаг барьснаар ямар 
адислалууд ирдэг талаар Их Эзэн бидэнд хэлж 
байна. … Хэрэв та нар Исаиагийн номын 58-р 
бүлгийг анхааралтай уншвал Их Эзэн яагаад 
биднээс мацаг барихыг хүсдэг, мөн яагаад 
мацгийн өргөл өргөхийг биднээс хүсдэг нууцыг 
олж мэднэ. Яагаад гэвэл, энэхүү шаардлагыг 
хангаснаар л бид Их Эзэнийг дуудаж, Тэр ч мөн 
бидэнд хариулах юм. Бид Түүнд хандаж залбирвал 
Их Эзэн ‘Би энд байна’ гэж хариулах болно” гэж 
хэлжээ. 

Ерөнхийлөгч Лий цааш нь хэлэхдээ: “Биднийг 
дуудахад тэрээр хариулахгүй байх тийм нөхцөл 
байдалд бид орохыг хүснэ гэж үү? Зовлон 
бэрхшээлтэй үедээ бид залбирахад, тэрээр 
бидэнтэй хамт байхгүй байхыг та хүсэж байна гэж 
үү? Шүүлтүүд хольцгүйгээр дэлхий дээр юүлэгдэх 
тэр үед амьдралд маань Их Эзэний адислалууд 
илүү ихээр шаардагдах өдрүүд ирэх учраас бид 
эдгээр үндсэн зарчмын талаар бодох цаг болсон 
гэж би үзэж байна”6 гэжээ.

Бидний хайрт бошиглогч, ерөнхийлөгч Томас 
С.Монсон эдгээр зарчмын талаар хувийнхаа 
туршлагаар хүлээн авсан гэрчлэлээ бидэнтэй 
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хуваалцсан билээ. Тэрээр: “Тусламж шаардлагатай 
хэн нэгэнд тусалсан сүмийн ямар ч гишүүн олж 
авсан туршлагаа мартах юм уу, түүндээ харамсана 
гэж хэзээ ч байдаггүй. Ажилч хичээнгүй, арвич 
хямгач, бие даасан байх, бусадтай хуваалцах зэрэг 
чанарууд нь бидний хувьд шинэлэг зүйл биш юм”7 
хэмээн хэлсэн.

Ах нар аа, Есүс Христийн Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн Сүмийн гишүүд бол гэрээ хийдэг, 
зарлигуудыг сахидаг хүмүүс мөн. Хэрвээ мацгийн 
хуулийг итгэлтэй сахиж чадвал энэ хуулиас илүү 
сахихад амар төдийгүй, илүү их адислал авчирдаг 
өөр ямар ч хууль, ямар ч зарлиг байхгүй гэдгийг 
би мэднэ. Бид мацаг барьж, мацгийн өргөлөө 
шударгаар өгснөөр, хоол хүнсэнд зарцуулах 
байсан мөнгөөрөө Их Эзэний агуулахыг дүүргэхэд 
хувь нэмэр оруулж байгаа юм. Хоол хүнсэндээ 
зарцуулах байсан мөнгөнөөс илүү их мөнгө 
өргөж, золиослол гаргахыг шаарддаггүй. Гэсэн 
хэдий ч, өмнө нь дурдсанаар бидэнд агуу их 
адислалууд амлагдсан байдаг.
 
Мацгийн хууль нь Сүмийн бүх гишүүнд хамаатай. 
Бяцхан хүүхдүүдэд ч гэсэн, тэднийг ухаан сууж, 
бие махбодын хувьд уг хуулийг дагаж чадахуйц 
болоход нь эхлээд нэг, дараа нь хоёр хоол 
идүүлэхгүйгээр мацаг хэрхэн барихад сургаж 
болно. Эхнэр нөхрүүд, ганц бие гишүүд, өсвөр 
үеийнхэн болон хүүхдүүд амьдралд нь өгөгдсөн 
адислалууддаа талархаж, мацаг барих хугацаандаа 
Их Эзэний адислалуудыг эрэлхийлэн, хүч чадлыг 
өгөх болтугай хэмээн гуйж залбиран мацгаа эхлэх 
ёстой. Мацгийн өргөлийг Их Эзэний төлөөлөгч 
болох бишоптоо өгснөөр мацгийн хуулийг бүрэн 
хэрэгжсэнд тооцно.

Бишопууд аа, та нар тойргийнхоо халамжийн 
ажлыг удирдан зохион байгуулдаг. Та нарт 
ядуусыг эрж олон, тэднийг халамжлах тэнгэрлэг 
үүрэг хариуцлага оногдсон. Халамжийн 
Нийгэмлэгийн болон Мелкизедек санваарын 
чуулгын удирдагчдын дэмжлэгтэйгээр бие 
биендээ тусалж, мөн бие даах чадвартай болоход 
туслах нь таны зорилго мөн. Та мацгийн өргөлийг 
түр зуурын дэмжлэг болгож, мөн гэр бүл ба орон 
нутгийн эх сурвалжуудаас олгогдсон тусламж дээр 
нэмэлт маягаар ашиглаж өгснөөрөө гишүүдийнхээ 
материаллаг болон сүнслэг хэрэгцээг нь хангахад 

тусалдаг юм. Та ядууст болон гачигдагсдад 
туслахдаа санваарын түлхүүрүүдийг, мөн ялган 
таних чадвараа залбирал хийж ашиглавал мацгийн 
өргөл нь амьдралын хэв маягийг бус, харин 
амьдралыг тэтгэхэд зориулагддаг гэдгийг ойлгох 
болно.

Аароны санваарын чуулгын ерөнхийлөгчид өө, та 
нар гаднах ёслолуудыг гүйцэтгэх түлхүүрүүдийг 
болон хүч чадлыг атгадаг. Та нар бишоптойгоо 
хамтран ажиллаж, чуулгын гишүүдэд санваарын 
үүрэг хариуцлагыг нь зааж сургасны дараа мацаг 
барихад хувь нэмрээ оруулах боломжийг Сүмийн 
гишүүдэд олгохын тулд тэднийг эрэлхийлдэг. 
Aароны санваартнууд та бүхэн санваарын 
үүрэг хариуцлагаа эрхэмлэн биелүүлж, энэхүү 
боломжийг Сүмийн бүх гишүүнд олгосноор мацаг 
барьснаар ирэх амлагдсан адислалуудыг хамгийн 
их хэрэгтэй хүмүүст нь ойртуулж өгдөг билээ. 
Ядуус хийгээд гачигдагсдыг халамжлах сүнс нь 
хатуурсан зүрхийг зөөлрүүлж, Сүмд тогтмол 
явдаггүй хүмүүсийн амьдралыг нь адислах 
хүчтэйг гэрчлэх болно.

Ерөнхийлөгч Монсон “Аароны санваарын 
чуулгуудыг зохион байгуулж, мацгийн өргөлийг 
цуглуулах ажилд оролцуулдаг бишопууд нь 
энэхүү ариун нандин үүрэг хариуцлагаа хийж 
гүйцэтгэхдээ илүү их амжилт олох болно”8 гэж 
хэлсэн.

Бишопууд аа, газар газрын, улс болгоны нөхцөл 
байдал их ялгаатай байдгийг бодолцож үзээрэй. 
Таны амьдардаг газарт Аароны санваарын 
чуулгын гишүүд Сүмийн гишүүдийн гэрээр явах 
нь зохимжгүй байж болно. Гэхдээ бошиглогчийн 
зөвлөгөөг залбирч, тунгаан бодож, тойргийнхоо 
Аароны санваартнуудыг мацгийн өргөл цуглуулах 
ажилд оролцуулах, санваарын дуудлагаа эрхэмлэн 
биелүүлэхэд нь тэдэнд туслах өөр арга замуудыг 
олохын тулд Сүнсний өдөөлтүүдийг эрэлхийлэн 
залбирахад бид та нарыг урьж байна.

Их Эзэн 3 Нифай 27-р бүлэгт: “Та нар ямархуу 
маягийн хүмүүс байвал зохих билээ?” хэмээн 
асуусан байдаг. Тэр энэ асуултад “бүр миний адил 
буюу”9 гэж хариулсан билээ. Христийн нэрийг 
өөрсөд дээрээ авч, Түүнийг дагахыг хичээснээрээ 
бид Түүний дүр төрхийг авч, Түүнтэй илүү 
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адил болдог юм. Ядуус хийгээд гачигдагсдыг 
халамжлах нь Аврагчийн тохинууллын салшгүй 
хэсэг юм. Энэ нь Түүний хийсэн бүх зүйлээс 
харагддаг. Тэрээр бүгдэд гараа сунгаж, биднийг 
дээш өргөдөг билээ. Түүний буулга амархан, мөн 
Түүний ачаа хөнгөн. Ядуус хийгээд гачигдагсдыг 
халамжилж, мацгийн хуулийг итгэлтэй сахин, 
мацгийн өргөлөө өгөөмрөөр хандивласнаар та 
бүхэн Аврагчтай илүү адил болоосой хэмээн би та 
бүхнээс хүсье. Тэднийг итгэлтэйгээр халамжлах 
нь таны сүнслэг өсөлтийг харуулж байгаа бөгөөд 
өгч байгаа, авч байгаа хоёрын аль алиныг нь 
Бурхан адислах болно гэдгийг би даруухнаар 
гэрчилж байна. Есүс Христийн ариун нэрээр, 
амен. 
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Бид	бардам	зангаа	хойш	тавьж,	хоосон	
ихэрхэлгүй,	даруухнаар	“Би	биш	биз	дээ,	Эзэн	
минь?”	хэмээн	асуух	хэрэгтэй.	

Тэр нэгэн орой 
бол бидний хайрт 
Аврагчийн мөнх бус 
амьдрал дахь сүүлчийн 
шөнө, хүн төрөлхтний 
төлөө Тэр Өөрийгөө 
золиос болгон өгөхийн 
өмнөх орой байв. 
Тэрээр шавь нартайгаа 
талх хувааж байхдаа 
тэдний зүрх сэтгэлд 
асар их түгшүүр, 
уйтгар гуниг авчрах 

нэгэн зүйлийг хэлсэн юм. “Та нарын нэг чинь 
надаас урвана”1 гэж Тэр хэлжээ. 

Шавь нар нь Түүний хэлсэн зүйлс үнэн эсэхэд 
эргэлзсэнгүй. Мөн тэд эргэн тойрноо харж, хэн 
нэгэн рүү заан, “Энэ хүн үү?” гэж асуусангүй. 

Оронд нь “тэд ихэд гуниглан, дор бүрдээ л 
Түүнээс Би биш биз дээ, Эзэн минь”1 гэж асууж 
байлаа.

Хэрэв Аврагч биднээс энэхүү асуултыг асуусан 
бол бид яах байсан бол? Бид эргэн тойрныхоо 
хүмүүсийг харж, “Тэр Дорж ахын талаар л ярьж 
байгаа байх. Би түүний талаар ер нь их эргэлздэг,” 
эсвэл “Бат ах энд байгаа нь сайн хэрэг, тэр л 
үүнийг их сонсох хэрэгтэй байгаа юм даа” гэж 
бодох болов уу? Аль эсвэл эртний шавь нар 
шиг дотоод сэтгэл рүүгээ өнгийж, “Би биш биз 
дээ, Эзэн минь?” хэмээн зүрх сэтгэлийг нэвтлэх 
асуултыг өөрсдөөсөө асуух болов уу? 

“Би биш биз дээ, Эзэн минь?” хэмээх энгийн 
энэ үгсэд мэргэн ухааны оршил бөгөөд хувийн 

хөрвөлт, мөн эргэшгүй өөрчлөлтийн замнал 
оршдог. 

Шарилжийн сургаалт зүйрлэл

Нэгэн хүн оройн цагаар хөршийнхөө замаар алхах 
дуртай байжээ. Тэр ялангуяа байшингийнх нь 
хажуугаар алхах дуртай байв. Тэр хөрш нь гаднах 
талбайгаа маш сайхан арчилж, өтгөн ногоон зүлэг, 
гоёмсог цэцэгс, сайхан моднуудыг ургуулдаг 
байлаа. Хөрш нь гаднах орчноо сайхан байлгах 
гэж их хичээдэг нь илт байжээ.

Гэтэл нэгэн өдөр хөршийнхөө байшингийн урдуур 
алхаж яваад, тарьсан зүлэгнийх нь голд маш том, 
зэрлэг шарилж ургасан байхыг олж харсан байна. 

Ургасан шарилж нь гаднах талбайг тун муухай 
харагдуулж байсан нь түүнийг гайхшируулжээ. 
Энэ муухай зэрлэгийг хөрш нь яагаад зулгаагаад 
хаячихаагүй юм бол? Үүнийг харахгүй байгаа юм 
бол уу? Ганц зэрлэг ургаж томроод үрээ цацвал 
олон арав дахин үржинэ гэдгийг тэр мэддэггүй юм 
болов уу?

Энэхүү талбайн голд ургасан ганц зэрлэг түүний 
эгдүүг тун их хүргэж, үүний талаар ямар нэг зүйл 
хиймээр бодогдоод болохгүй байв. Өөрөө очоод 
зулгаачихдаг ч юм бил үү? Эсвэл шарилж устгадаг 
хор шүршчих үү? Шөнө нууцаар очоод тасдаад 
авчих уу? 

Иймэрхүү бодлууд толгойноос нь гарахгүй явсаар 
тэр гэрийнхээ үүдэнд ирлээ. Гэрийнхээ гадаа 
шигүү ургасан зэрлэг шарилжуудыг нэгийг нь ч 
анзааралгүй тэрээр гэртээ оржээ. 

Дүнз болон үртэс

Энэхүү сургаалт үлгэр нь Аврагчийн үгсийг 
бидэнд сануулж байгаа биз дээ?

“Би биш биз дээ, Эзэн ìинь?”
ТЭРГҮҮН ЗӨВЛӨЛИЙН ХОЁРДУГААР ЗӨВЛӨХ 

ЕРӨНХИЙЛӨГЧ ДИЙТР Ф.УГДОРФ
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“Чи ах дүүсийнхээ нүдэн дэх үртсийг хардаг атал 
яагаад өөрийн нүдэн дэх дүнзийг анзаардаггүй юм 
бэ?”…

 “…эхлээд нүднээсээ дүнзээ авч хая, тэгвэл чи 
ах дүүгийнхээ нүднээс үртсийг авч хаяхдаа сайн 
харах болно.”2

Энэхүү дүнз ба үртэсний үлгэр нь биднийг 
өөрсдийгөө сайн харж чаддаггүйг илэрхийлдэг. 
Бид бусдын болохгүй байгаа зүйлсийг онцгой 
сайн олж харж, тэдэнд зөвлөгөө өгч чаддаг 
мөртлөө яагаад өөрсдийнхөө асуудлыг харж 
чаддаггүйг би сайн ойлгодоггүй юм. 

Хэдэн жилийн өмнө мэдээгээр нүүрэн дээрээ 
нимбэгний шүүс түрхвэл дүрс бичлэгийн камерт 
харагдахгүй гэдэгт итгэсэн нэгэн хүний талаар 
гарч билээ. Тэр залуу нүүрэн дээрээ нимбэгний 
шүүс сайн гэгч түрхээд гарч, хоёр ч банк 
дээрэмджээ. Тэр оройн мэдээгээр түүний бичлэг 
тавигдсаны дараа удалгүй тэр баривчлагдсан 
байна. Цагдаа нар түүнд хамгаалалтын камерын 
бичлэгийг үзүүлэхэд тэр нүдэндээ ч итгэхгүй 
байсан бөгөөд “би нимбэгний шүүс түрхсэн шүү 
дээ”3 гэж дургүйцлээ илэрхийлсэн гэдэг.

Корнеллын их сургуулийн судлаач энэ мэдээг 
сонсоод, энэ хүн өөрийнхөө сул талыг өчүүхэн ч 
анзаарахгүй байгааг ихэд гайхжээ. Энэ асуудал 
нь хүмүүст хэр түгээмэл болохыг мэдэхийн тулд 
хоёр судлаач оюутнуудыг урьж оролцуулан, 
тэднийг амьдралын ур чадваруудын талаарх олон 
талт цуврал туршилтуудаар сорьсны дараа тэд 
туршилтуудыг хэрхэн хийсэн гэж бодож байгаа 
талаар өөрсдөөс нь асуужээ. Туршилтуудад 
хамгийн муу оноо авсан оюутнууд өөрсдийгөө 
хамгийн буруу үнэлсэн байв. Тэдний зарим нь 
өөрсдийнхөө авсан онооноос тав дахин илүү оноо 
авсан байх гэж бодож байжээ.4

Энэ туршилт олон удаа давтагдсан бөгөөд бидний 
олонх нь өөрсдийгөө байгаа бодит байдлаар нь 
харж чаддаггүй гэдгийг туршилт бүрийн үр дүн 
баталсан юм. Амжилттай хүмүүс хүртэл өөрсдийн 
оруулсан хувь нэмрийг хэтрүүлэн бодож, харин 
бусдын оруулсан хувь нэмрийг дутуу үнэлдэг нь 
тогтоогджээ.5

Бид автомашин хэр сайн барьдгаа, аль эсвэл 
гольфын бөмбөгийг хэр хол цохидгоо хэтрүүлж 
үнэлэхэд үр дагавар нь тийм ч муу биш байж 
болно. Харин бид гэр бүл, ажил, мөн сүмдээ 
оруулж буй бодит хувь нэмрээсээ илүүг хийж 
байна гэж итгэж эхлэх юм бол өөрсдийгөө өсөж 
хөгжих гайхамшигт боломж, адислалуудаас 
халхалдаг.

Хайхрахгүй өнгөрдөг сүнслэг зүйлс

Миний нэг танил бүх үзүүлэлтээрээ Сүмд 
тэргүүлдэг нэгэн тойрогт амьдардаг байв. Ирц нь 
маш өндөр, гэрийн багшлалтын хувь ч өндөр, мөн 
Хүүхдийн хэсгийн хүүхдүүд нь маш томоотой 
бөгөөд тойргийн оройн хоолон дээр гэр бүлүүд 
маш сайхан амттай хоол авчирч, Сүмийн шалан 
дээр бараг асгалгүй үйл ажиллагаагаа хийцгээдэг 
байлаа. Мөн Сүмийн сагсан бөмбөгийн тэмцээнд 
хүртэл ямар нэгэн хэрүүл, үл ойлголцол гардаггүй 
байсан байх гэж би бодож байна. 

Дараа нь найз маань эхнэртэйгээ номлолд 
үйлчлэхээр дуудагдсан юм. Тэд гурван жилийн 
дараа эргэн ирж, энэ хугацаанд тойргийнх нь 
арван нэгэн гэр бүл салсныг сонсоод, маш их 
гайхжээ. 

Тэр тойрогт итгэл, хүчтэй байдлыг илтгэх бүх л 
гадаад үзүүлэлт байсан хэдий ч гишүүдийнх нь 
зүрх сэтгэлд болон амьдралд нь сайнгүй зүйлс 
их болж байсан байна. Энэ тойрогт болсон зүйл 
зөвхөн энд л болсон юм биш, харин нийтлэг 
байгаад л асуудлын гол оршино. Сүмийн гишүүд 
сайн мэдээний зарчмуудаас холдох үед ийм 
аймшигтай, онцын шаардлагагүй зүйлс амьдралд 
нь тохиолддог. Тэд өнгөц харахад Есүс Христийн 
дагалдагч мэт харагдавч, зүрх сэтгэл нь Аврагчаас 
болон Түүний сургаалаас холдсон байдаг. Тэд 
аажмаар Сүнслэг зүйлсээс холдож, дэлхийн зүйлс 
рүү тэмүүлсэн байдаг юм.

Нэгэн цагт зохистой байсан санваартнууд 
Сүм бол эмэгтэйчүүд, хүүхдүүдэд л хэрэгтэй, 
харин өөрсдөд нь хэрэгцээгүй гэж өөртөө хэлж 
эхэлдэг. Аль эсвэл завгүй амьдрал ба онцгой 
нөхцөл байдал нь тэднийг Сүнсэнд ойр байлгах 
өдөр бүрийн шүтлэг бишрэл, үйлчлэлүүдийг 
хийхгүй байх шалтаг болдогт бүрэн итгэсэн 
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байдаг. Өөрийгөө зөвтгөж, өөрөөрөө бахархах 
үзэл дэлгэрсэн энэ цаг үед Бурханд ойр ойрхон 
залбирахгүй байж, судраас судлахыг хойш нь 
тавьж, Сүмийн хурлуудыг болон гэр бүлийн 
үдшийг алгасаж, аравны нэгээ бүрэн төлөхгүй 
байх янз бүрийн шалтаг олоход амархан болжээ. 

Хайрт ах нар аа, та нар бүгдээрээ зүрх сэтгэл 
рүүгээ нэг өнгийж, “Би биш биз дээ, Эзэн минь?” 
гэсэн энгийн асуултыг асуух уу?

Та нар “өөрсдөд чинь даалгагдсан, Бурханы 
алдарт сайн мэдээнээс”6 өчүүхэн ч болов 
хөндийрсөн үү? Та нар “энэ үеийн бурхан” бодол 
санааг чинь сохлохыг зөвшөөрч, “Христийн 
алдрын сайн мэдээний гэрлийг үзэж чадахгүй”7 
болсон уу?

Хайрт найзууд, хайрт ах нар аа, “Миний эд баялаг 
хаана байна?” гэж өөрсдөөсөө асуугаарай.

Та нарын зүрх сэтгэл дэлхийн эд зүйлс дээр 
төвлөрсөн байна уу, эсвэл гуйвшгүй Есүс 
Христийн сургаал дээр төвлөрсөн байна уу? “Юу 
гэвэл та нарын баялаг хаана байна, тэнд бас зүрх 
сэтгэл тань байх болно.”8

Бурханы Сүнс та нарын зүрх сэтгэлд оршиж байна 
уу? Та нар Бурханы болон дотны хүмүүсийнхээ 
хайран дотор “үндэслэж суурилсан” уу? Та нар 
гэрлэлт, гэр бүлдээ аз жаргал авчрахын тулд 
хангалттай цаг зарцуулж, шинэлэг санаа гаргаж 
байна уу? Та нар хамгийн агуу зорилго болох 
“Бурханы бүх дүүрэнд хүртэл бялхсан байхын” 
тулд Есүс Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээний 
“ямар өргөн, урт, өндөр хийгээд гүн болохыг 
ойлгож”9 мөн үүний дагуу амьдрахын төлөө эрч 
хүчээ зарцуулж байна уу?

Ах нар аа, хэрэв та нар “итгэл, ариун журам, 
мэдлэг, өөрийгөө захирах, тэвчээр, ах дүүсэг ёсны 
нинжин сэтгэл, бурханлиг чанар, энэрэл, даруу 
байдал, хичээл зүтгэл”10 зэрэг Христийн шинж 
чанаруудыг сурч хөгжүүлэхийг чин сэтгэлээсээ 
хүсдэг бол, олон бодгалийн авралын төлөө 
Тэнгэрлэг Эцэг та нарыг Өөрийн мутар дахь 
зэмсэг болгох болно.11

Амьдралаа дүгнэж цэгнэх нь 

Ах нар аа, бидний хэн нь ч зөв замаасаа хазайж 
байгаагаа хүлээн зөвшөөрөх дургүй. Бид 
зүрх сэтгэлийнхээ гүн рүү өнгийж; сул тал, 
өөрсдийн хязгаар, айдсуудтай нүүр тулахаас 
зайлсхийдэг. Тиймээс бид амьдралаа дүгнэж 
цэгнэхдээ зохисгүй бодол, үйлдлүүдээ зөвтгөж 
байдаг өрөөсгөл үзэл, шалтаг, шалтгаануудаар 
халхлагдсан тийм л цонхоор хардаг билээ. 

Гэвч сүнслэгээр хөгжиж, мөн сайн сайхан 
амьдрахын тулд өөрсдийгөө байгаа байдлаар 
нь тодорхой харах нь нэн чухал юм. Хэрвээ бид 
сул тал, дутагдлуудаа сүүдэрт нуун далдлаад 
байвал Аврагчийн гэтэлгэх хүч тэдгээрийг эдгээж, 
хүчирхэг болгож чадахгүй.12 Хачирхалтай нь, 
бидэнд буй эгэл хүний сул талуудаа харахад 
саад болж байгаа халхавч нь Эцэгийн бидэнд 
хөгжүүлэхийг хүсэж буй тэнгэрлэг чанаруудаас 
мөн халхалдаг. 

Тэгвэл бид хэрхэн Бурханы үнэний цэвэр гэрлийг 
дотор хүн рүүгээ тусгаж, Тэр биднийг хардаг шиг 
өөрсдийгөө харж чадах вэ?

Өөрсдийгөө бодитоор нь шинжихэд ариун судрууд 
болон Ерөнхий чуулган дээр хэлсэн үгс сайн толь 
болж чадна гэж би санал болгомоор байна.

Эртний болоод өнөө үеийн бошиглогчдын үгсийг 
уншиж мөн сонсохдоо өөр хэн нэгэнд эдгээр үг 
хэрхэн туслах тухай бус, харин “Би биш биз дээ, 
Эзэн минь?” хэмээх энгийн асуултыг өөрсдөөсөө 
асуугаарай.

Бид Мөнхийн Эцэгтээ эмтэрсэн зүрх, суралцах 
хүсэл эрмэлзлээр хандах хэрэгтэй. Бид сурч 
мөн өөрчлөгдөх хүсэлтэй байх хэрэгтэй. 
Тэнгэрлэг Эцэгийн хүсэж буй амьдралаар 
амьдрах шийдвэрийг гаргаснаар бид хэчнээн их 
адислалууд авахыг бодоод үз дээ. 

Суралцаж мөн өөрчлөгдөхийг хүсэхгүй байгаа тэд 
адислагдахгүй бөгөөд Сүмд тэдэнд хэрэгтэй зүйлс 
байгаа эсэх талаар эргэлзэж эхлэх болно. 

Харин өсөж хөгжихийг хүсдэг, Аврагчаас 
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суралцаж, Түүнтэй адил болох гэж тэмүүлдэг, 
балчир хүүхэд мэт өөрсдийгөө даруусган, бодол 
санаа болон үйлдлүүдээ Тэнгэрлэг Эцэгийн 
хүслийн дагуу байлгахыг эрмэлздэг хүмүүс 
Аврагчийн Цагаатгалын гайхамшгийг үзэх болно. 
Тэд Бурханы гайхамшигт Сүнсийг гарцаагүй 
мэдрэх болно. Тэд даруу болон номхон зүрхний үр 
жимс болох, үгээр хэлэхийн аргагүй аз жаргалыг 
амсах болно. Тэд Есүс Христийн жинхэнэ 
дагалдагч болох хүсэл эрмэлзэл, гуйвшгүй 
байдлаар адислагдах болно.

Сайны хүч нөлөө

Би амьдралынхаа турш дэлхийн хамгийн 
чадварлаг, ухаалаг зарим хүнтэй мөр зэрэгцэн 
ажиллах боломжтой байсан. Би залуу байхдаа 
өндөр боловсролтой, ихийг бүтээж, амжилттай 
яваа, дэлхийнхний өндөрт өргөдөг хүмүүсийг 
үлгэрлэн хардаг байлаа. Гэвч он жилүүдийн турш 
би үнэхээр сайн бөгөөд заль мэхгүй хүмүүсийг л 
илүүтэй хүндэтгэн хардгаа ухаарсан юм. 

Энэ нь л чухамдаа сайн мэдээний гол зорилго 
бөгөөд бидэнд үзүүлэх нөлөө биш гэж үү? Энэ бол 
сайн мэдээ бөгөөд биднийг сайн хүмүүс болоход 
тусалдаг. 

Дагалдагч Иаковын дараах үгс бидэнд одоо ч 
үйлчилсэн хэвээр байна:

“Бурхан бардам хүнийг эсэргүүцдэг, харин даруу 
хүнд нигүүлсэл өгдөг …

“Эзэний оршихуйд өөрсдийгөө даруу болго. 
Тэгвэл Тэр та нарыг өргөмжлөх болно.”13

Ах нар аа, бид бардам зангаа хойш тавьж, хоосон 
ихэрхэлгүй, даруухнаар “Би биш биз дээ, Эзэн 
минь?” гэж асуух хэрэгтэй.

Хэрвээ Их Эзэн энэ асуултад “Тийм ээ, хүү минь, 
чамд сайжруулах, даван туулахад тань тусалж 
чадах зүйлс Надад байна” гэж хариулж байгаа 
бол бид бүгд энэхүү хариултыг хүлээн авч, 
даруухнаар гэм нүгэл, дутагдлаа хүлээн зөвшөөрч 
дараа нь илүү сайн нөхөр, аав мөн хүү болсноор 
замаа өөрчлөөсэй хэмээн би залбирч байна. Энэ 
цагаас хойш Аврагчийн адислагдсан замаар 

эргэлт буцалтгүй явахын төлөө бүх хүч чадлаараа 
тэмүүлцгээе. Учир нь бид өөрсдийгөө байгаагаар 
нь харж таних нь мэргэн ухааны эхлэл юм. 

Ингэж чадваас Өгөөмөр Бурхан биднийг гараасаа 
хөтөлж мөн бид “хүчирхэгжиж, мөн дээрээс 
адислагдах болно.”14

Хайрт найз нар минь, дагалдагчийн энэхүү 
гайхамшигт мөн адислалаар дүүрэн замналын 
эхний алхам нь бид 

“Би биш биз дээ, Эзэн минь?” гэсэн энгийн 
асуултыг асууснаар эхлэх юм.

Энэ бүгдийг би гэрчилж, та бүгдэд адислалаа 
үлдээж байна. Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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Сургаалын	дагуу	амьдрах	үлгэр	жишээ	нь	үгийг	
ашиглан,	сургаалыг	заахаас	илүү	хүчтэй	нөлөө	
үзүүлдэг.	

Би дэлхий даяар 
цуглаад байгаа Бурханы 
санваартнуудтай хамт 
байгаадаа баяртай 
байна. Та бүхний 
итгэл, үйлчлэл болон 
залбиралд талархаж 
байна.

Өнөө орой та 
бүхэнд өгөх миний 
захиас бол Аароны 
санваарын тухай юм. 

Энэхүү захиас нь сударт “доод санваар”1 хэмээн 
дүрсэлсэн санваарыг атгадаг ах нарт Их Эзэний 
амлалтуудыг тохиолгон авчрахад нь тусалдаг бид 
бүгдэд хандсан юм. Доод санваарыг мөн “бэлтгэл” 
санваар гэдэг. Би өнөө орой энэхүү гайхалтай 
бэлтгэлийн талаар ярих болно.

Өөрийн ажилд зориулсан Их Эзэний төлөвлөгөө 
бэлтгэлээр дүүрэн байдаг. Тэрээр бидэнд мөнх 
бус байдлын шалгуур, боломжуудыг биеэр 
туулж, туршлага суулгахын тулд энэ дэлхийг 
бэлтгэж өгсөн юм. Бид дэлхийд байх хугацаандаа 
судруудад нэрлэсэнчлэн “бэлтгэх нөхцөлд”2 
байдаг билээ.

Бид Бурхан Эцэг, Есүс Христ хоёртой хамт гэр 
бүлээрээ үүрд амьдрах мөнх амьдралд энэхүү 
бэлтгэл нь шийдвэрлэгч ач холбогдолтойг 
бошиглогч Алма дүрсэлсэн байдаг.

Тэрээр бэлтгэл ямар шаардлагатайг “Мөн үхэл, 
тийм ээ, Амюлекээр яригдсан зуурдын үхэл гэгдэх 
тэрхүү үхэл хүмүүн төрөлхтний дээр ирдгийг бид 
харж байна; гэсэн хэдий ч хүмүүн наманчилж 

болно хэмээн түүнд хугацаа өгөгдсөн юм; 
тиймийн тул энэ амьдрал нь сорилтын нөхцөл; 
Бурхантай уулзахаар бэлтгэх цаг; нас барагсдын 
амилуулалтын дараа ирэх, биднээр хэлэгдсэн 
тэрхүү төгсгөлгүй байдалд бэлтгэх цаг болсон 
ажгуу”3 хэмээн тайлбарласан байдаг.

Мөнх бус байдалд амьдрах нь бидэнд өгөгдсөн 
Бурхантай уулзахад бэлтгэх хугацаа байдаг 
шиг Аароны санваараар үйлчлэхээр бидэнд 
өгөгдсөн хугацаа нь шаардлагатай тусламжийг 
бусдад үзүүлж сурахад бэлтгэх боломж юм. 
Их Эзэн бидэнд мөнх бус амьдралын сорилт 
бэрхшээлүүдийг даван туулахад шаардлагатай 
тусламжийг өгдгийнхөө адил санваарын бэлтгэлд 
маань бас тусалдаг. 

Миний захиас бусдад туслуулахаар Их 
Эзэний илгээдэг хүмүүс, мөн Аароны санваар 
атгагчид аль алинд нь хандсан юм. Би 
аавуудад бас бишопуудад хандан ярьж байна. 
Мөн би санваарын бэлтгэл үед байгаа залуу 
эрэгтэйчүүдийн багш болон хамтрагч байхаар 
итгэмжлэгдсэн Мелкизедек санваартнуудад 
хандан ярьж байна.

Би энэхүү захиасыг дараа нь үзэж, унших 
хүмүүсийг болон дэлхий даяар цуглаад байгаа та 
бүхнийг магтан, талархал илэрхийлж байна.

Би өсвөр үеийнхнийхээ бишоп, салбарын 
ерөнхийлөгчдөд хандан ярихгүй бол алдаа болох 
биз ээ. Би 12 насандаа Нэгдсэн Улсын зүүн 
хэсэгт орших жижиг салбарт дикон болсон юм. 
Тэр салбар маш жижиг байсан бөгөөд салбарын 
ерөнхийлөгч аав минь хижээл насны нэг ахыг 
сүмд урих хүртэл зөвхөн ах бид хоёр л Аароны 
санваар атгагчид байлаа. 

Шинэ хөрвөгч Аароны санваарыг үүнийг 
хамгаалах дуудлагын хамт хүлээн авсан. Ах бид 

Дîîд санâаар

ТЭРГҮҮН ЗӨВЛӨЛИЙН НЭГДҮГЭЭР ЗӨВЛӨХ, 
ЕРӨНХИЙЛӨГЧ ХЭНРИ Б.АЙРИНГ
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хоёрыг даган тэр шинэ хөрвөгч нэгэн бэлэвсэн 
эгчид туслахаар очиход намрын навчис хэчнээн 
үзэсгэлэнтэй сайхан харагдаж байсныг би ердөө 
өчигдөрхөн болсон юм шиг санаж байна. Бид 
яг юу хийж туслахаар очсоноо би санадаггүй ч, 
санваарын хүч бидний хийсэн зүйлст тусалсныг 
одоо ч санадаг юм. Энэ нь нүглээ өршөөлгөх 
болон Түүнтэй уулзахын тулд биднийг хий хэмээн 
Их Эзэний бидэнд хэлсэн зүйлс болохыг би хожим 
нь ухаарсан.

Одоо эргэн санахад хэзээ нэгэн цагт бишопоор 
дуудагдаж, ядуус болон тусламж хэрэгтэй 
хүмүүсийг асарч, доод санваарыг удирдах тэр хоёр 
хөвгүүний бэлдэхэд нь Их Эзэнд туслуулахаар 
тэрхүү шинэ хөрвөгчийг дуудсан салбарын 
ерөнхийлөгчид би талархдаг. 

Манайх Юта мужийн нэгэн том тойрог руу 
нүүж очиход би дикон хэвээрээ л байлаа. Тэнд 
би Аароны санваарын чуулгын бүрэн хүчийг 
анх удаа мэдэрсэн юм. Үнэндээ энэ нь миний 
амьдралдаа харсан анхных нь байсан юм. Мөн 
дараа нь пристийн чуулгыг тэргүүлдэг байсан 
бишопын хүч ба адислалыг би анх мэдэрсэн. 

Бишоп намайг пристийн чуулгын нэгдүгээр 
туслахаар дуудсан. Тэрээр завгүй байсан бөгөөд 
авьяаслаг бусад залууг бидэнд заах дуудлага 
өгч, хийлгэж болох байсан ч чуулгын хичээлийг 
өөрөө заадаг байсныг би санаж байна. Тэрээр 
ангийн сандлуудыг тойрог болгон тавьж, намайг 
өөрийнхөө баруун талын сандал дээр суулгадаг 
байсан.

Би түүнийг хичээл зааж байхад мөрөн дээгүүр нь 
хардаг байлаа. Тэрээр өвөр дээрх жижиг савхин 
хавтсан дахь нямбайлан бичсэн тэмдэглэлээсээ 
үе үе харахын ялдамд нөгөө өвдөг дээрээ элэгдэж 
хуучирсан, эрээн цоохор болтол нь тэмдэглэсэн 
судраа нээн суудаг байсан. Түүнийг Даниелийн 
номон дахь баатарлаг зоригийн түүх болон 
Аврагч, Есүс Христийн талаарх гэрчлэлээ 
хуваалцахдаа сэтгэл нь их хөдөлдөг байсныг би 
санадаг. 

Их Эзэн сонгогдсон доод санваар атгагчдынхаа 
хамтрагчдыг хэрхэн анхааралтай сонгодгийг би 
үргэлж санаж явах болно.

Манай бишоп маш хүчирхэг зөвлөхүүдтэй байсан 
бөгөөд тэрээр олон удаа манай гэр рүү утасдаж, 
“Хаал, чи миний хамтрагч болж, хэдэн айлаар 
орох хэрэгтэй байна” гэж ямар шалтгааны улмаас 
хэлдэг байсныг би тухайн үедээ ойлгоогүй. Нэгэн 
удаа тэрээр намайг дагуулан, ганцаараа амьдардаг, 
гэртээ ямар ч хоол ундгүй бэлэвсэн эгчийнд очсон 
юм. Биднийг гэртээ харих замд тэрээр машинаа 
зогсоон, судраа гарган яагаад тэрээр бэлэвсэн 
эгчид өөрийгөө асрах хүч чадал байгаа гэдгийг 
ойлгуулаад зогсохгүй тэр хэзээ нэгэн өдөр бусад 
хүмүүст ч тусалж чадна гэдгийг надад тайлбарлаж 
өгдөг байсан.

Бидний айлчилж очсон өөр нэгэн хүн нь Сүмд 
удаан хугацаанд очоогүй ах байсан юм. Бишоп 
түүнийг гэгээнтнүүдтэй буцаж нэгдэхийг урихад 
хайрлаж боломгүй тэрслүү дайсан мэт надад 
санагдсан тэр хүнийг гэх бишопын хайрыг би 
мэдэрч билээ. 

Бид өөр нэг удаа согтуу аав, ээж нь бага насны 
хоёр охиноо хаалга руу очуулж, аав, ээж хоёр 
унтаж байна гэж хэлүүлдэг байсан нэг айлд очсон.

Бишоп тэдэн рүү инээмсэглэн тэдний сайн сайхан 
чанарууд болон зоригтой байдлыг магтаж ярьсан 
нь 10 гаруй минут болох шиг надад санагдаж 
билээ. Тэрээр буцах замдаа надад чимээгүйхэн 
“Сайхан уулзалт боллоо. Энэ охид бидний 
ирснийг хэзээ ч мартахгүй” гэж билээ.

Санваарын ахлах хамтрагчийн өгч чадах хоёр 
адислал нь итгэл хүлээлгэх болон энэрэнгүй 
үйлсийн жишээ юм. Би үүнийг хүүгээ өөрөөс нь 
санваарын илүү туршлагатай хүнтэй хамт гэрийн 
багшлалт хийхэд нь анзаарсан юм. Түүний ахлах 
хамтрагч нь хоёр удаа номлолын ерөнхийлөгч 
байснаас гадна удирдах бусад дуудлагад 
үйлчилсэн хүн юм.

Сайхь туршлагатай санваарын удирдагч 
хуваарилагдсан гэр бүлүүдийнхээ нэгэнд нь 
очихоос өмнө хүүтэй минь уулзахаар манайд 
ирсэн юм. Тэрээр надад өөрсдийг нь сонсох 
боломж олгосон бөгөөд ахлах хамтгагч нь 
тусламж гуйн залбирлаар эхэлсэн. Дараа нь 
тэрээр хүүд минь хандан “Бид энэхүү гэр бүлд 
наманчлахыг уриалсан өнгө аястай хичээл заах 
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хэрэгтэй гэж бодож байна. Тэд миний үгийг сайн 
сонсохгүй, харин чамайг илүү сайн сонсоно гэж 
би бодож байна. Чи юу гэж бодож байна? гэх 
мэтийн зүйлсийг ярьсан.”

Би хүүгийнхээ нүдэн дэх айдсыг санадаг. Хүү 
минь тийнхүү итгэл хүлээсэн мөчид хэчнээн их 
баяртай байсныг би одоо ч гэсэн санадаг.

Бишоп тэрхүү хоёр хамтрагчийг сонгосон нь 
тохиолдлын зүйл байгаагүй юм. Ахлах хамтрагч 
нь заах гэр бүлийнхээ талаар нарийн мэдрэмжтэй 
байх нь маш анхааралтай бэлтгэлээс ирдэг юм. 
Тэрээр өөрөө оролцолгүй, туршлагагүй залуу 
хүнээр Бурханы хүүхдүүдийг наманчлал болон 
аюулгүй байдалд уриалан дуудуулах гэсэн нь 
сүнслэг удирдамжаар дамжин ирсэн ажээ.

Би тэдний айлчлалын үр дүнг мэдэхгүй ч тэрхүү 
бишоп, Мелкизедек санваартан болон Их Эзэн 
хөвгүүнийг санваартан мөн хэзээ нэгэн өдөр 
бишоп болоход нь бэлтгэж байсныг би мэднэ.

Одоо та амьдралдаа харсан болон биеэр үзэж 
туулсан зүйлсээс санваарын бэлтгэлийн талаар 
амжилт олсон түүхийг мэддэг боллоо. Та бүгд 
өөрсдөө ийм бишоп, хамтрагч болон аав, ээж 
байгаа эсвэл тийм хүмүүсийг таньдаг байгаа. 
Та бүхэн санваарын үүргүүддээ бэлтгэхдээ Их 
Эзэний тусламжийг нүдээр харсан. Тэрээр эдгээр 
үүрэг та нарын өмнө тавигдах болно гэдгийг 
мэддэг байсан. 

Санваар атгагч бид бүгд бусдыг бэлтгэхэд 
нь Их Эзэнд туслах үүрэгтэй. Бидний хийж 
чадах хамгийн чухал зарим нэгэн зүйл байдаг. 
Сургаалын дагуу амьдрах үлгэр жишээ нь үгийг 
ашиглан, сургаалыг заахаас илүү хүчтэй нөлөө 
үзүүлдэг.

Бидний санваарын үйлчлэл дэх хамгийн чухал 
хэсэг нь хүмүүсийг итгэл, наманчлал, баптисм 
болон Ариун сүнсний бэлгээр дамжуулан Христэд 
урих явдал юм. Жишээ нь: Ерөнхийлөгч Томас 
С.Монсон тэдгээр сургаал дээр үндэслэн зүрх 
сэтгэлд нь хүрэх үгсийг хэлсэн байдаг. Гэвч 
түүний Торонто номлолыг тэргүүлж байхдаа 
хүмүүс, номлогчид болон Сүмийн найзуудын 
төлөө хийсэн зүйлс намайг тийн үйлдэхэд 

урамшуулдаг. 

Санваарын бэлтгэлд үлгэр жишээгээр үзүүлэх нь 
үгээр хэлэхээс илүү чухал байдаг. 

Тийм ч учраас биднийг санваарт бэлтгэхэд судрууд 
маш чухал үүрэгтэй юм. Судрууд жишээгээр 
дүүрэн байдаг. Алма тэнгэр элчийн зарлигаар 
Аммонайхагийн хот дахь өөрийг нь эсэргүүцсэн 
ёс бус хүмүүст номлохоор яаравчлан явсныг би 
төсөөлөн харж байна. Бурхан бошиглогч Иосеф 
Смитэд зоригтой байхыг болон түүнийг харж 
хандаж байгаа хэмээн хэлэхэд шоронд ямар 
хүйтэн байсныг би мэдэрч байна. Бид энэхүү 
судрыг оюун ухаандаа зураглан дүрсэлснээр 
бидний үйлчлэл хүнд хэцүү санагдсан үед хүлцэн 
тэвчихээр бэлтгэгдэж чадна. 

Аав нь байна уу, бишоп байна уу, эсвэл айлчлагч 
багшийн ахлах хамтрагч байна уу ялгаагүй, залуу 
санваартанд итгэл хүлээлгэсэн тэр хүн түүний 
амьдралыг өөрчилдөг. Нэг удаа Aрванхоёрын 
Чуулгын нэг гишүүн манай ааваас шинжлэх 
ухаан ба шашин гэсэн сэдвээр богино хэмжээний 
сонины өгүүлэл бичиж өгөхийг хүсжээ. Аав минь 
нэртэй эрдэмтэн бөгөөд итгэлтэй санваартан 
байсан юм. Гэвч тэрээр нэгэн удаа бичсэн 
өгүүллээ надад өгөөд “намайг илгээхээс өмнө 
үүнийг чи уншаад өгөөч. Зөв эсэхийг нь чи 
уншаад л мэднэ шүү дээ” гэж хэлснийг одоо 
болтол санадаг. Аав надаас 32 насаар ах, надаас 
хамаагүй илүү ухаантай, асар их мэдлэгтэй хүн 
байсан юм.

Санваартан, агуу эцэг хүний надад хүлээлгэсэн 
итгэл одоо ч гэсэн надад хүч чадал өгдөг билээ. 
Тэрээр надад итгэл хүлээлгэсэнд биш харин 
Бурхан надад юу зөв болохыг хэлж өгөх болно, 
мөн ингэж чадна гэдгийг би мэдэж байсан. Та 
туршлагатай хамтрагчийн хувьд залуу санваартны 
бэлтгэлд тэрхүү итгэлийг үзүүлж чадах эсэхээс 
хамааран тэднийг адисалж чадна. Энэ нь түүнд 
сүнслэг удирдамжийн намуун зөөлөн мэдрэмждээ 
итгэж, нас барна хэмээн эмч нарын хэлсэн 
хүүхдийг эдгээхийн төлөө адислалыг лацдахаар 
нэгэн өдөр гар тавихад туслах болно. 

Бусдыг санваарт бэлтгэх бидний амжилт нь бид 
тэдэнд хэр их хайртайгаас шалтгаалдаг. Энэ нь 
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бид тэднийг засаж залруулах ёстой үед илүү тод 
харагдах болно. Магадгүй ариун ёслолын ширээн 
дээр ч юм уу ёслол гүйцэтгэхдээ алдаа гаргасан 
Аароны санваартаны талаар бодож үзнэ үү. Энэ 
бол ноцтой хэрэг. Зарим үед тэдний алдааг олны 
өмнө магадгүй дургүйцлээ илэрхийлэн, сэтгэл 
дундуур байгаагаа хэлж, тэр ч бүү хэл чухал 
ажилд тэнцэхгүй байна шүү гэдгийг анхааруулан 
залруулах шаардлагатай байж болно. 

Их Эзэн, “Ариун Сүнсээр хөдөлгөгдсөн үед 
хурц тодоор, цагаа олж шүүмжил; мөн тэрээр 
чамайг дайснаа гэж үзэхгүйн тулд, тэгээд та 
нар шүүмжилсэн түүнийг хайрлах хайраа дараа 
нь нэмэгдүүлснээ харуул”6 хэмээн зөвлөснийг 
санагтун. 

“Нэмэгдүүлэх” гэдэг үг санваартнуудыг бэлтгэх 
явцад шаардлагатай залруулга хийх тал дээр 
онцгой утга учиртай юм. Энэхүү үг нь аль 
хэдийн оршин байгаа хайрыг нэмэгдүүлэх талаар 
сануулдаг. Нэмэгдүүлсэн хайраа харуулах нь мөн 
чухал. Та бүхний бэлтгэж байгаа санваартнууд 
өөрсдийгөө алдаа гаргасныг ойлгох нь лавтай. Тэд 
таны залруулгыг хүлээн авахаасаа өмнө тэднийг 
та анхнаасаа л тууштай хайрласаар байгааг мэдрэх 
ёстой. Тэд таны залруулгыг хүлээн авахаасаа 
өмнө та тэднийг үнэн голоосоо магтаж байгааг 
мэдэрсэн байх ёстой. 

Их Эзэн Өөрөө доод санваар атгагчдын чадавхад 
хүндэтгэлтэй ханддаг нь тэднийг Өөрт нь үнэ 
цэнтэй хүмүүс гэж үздэгийнх юм. Аароны 
санваарын сэргээлтээр Иохон Баптистын хэлсэн 
үгсийг сонсоцгооно уу:

“Миний нөхөд үйлчлэгч та нарт би Мессиагийн 
нэрээр, тэнгэр элчүүдийн тохинууллын хийгээд 
наманчлалын сайн мэдээний, мөн нүглүүдийн 
ангижралын тулд усанд умбуулалтаар хийх 
баптисмын түлхүүрүүдийг атгагч Аароны 
санваарыг хүргэж байна; мөн энэ нь Левийн 
хөвгүүд Их Эзэнд зөв шударга байдалд дахин 
өргөл өргөх хүртэл дэлхийгээс хэзээ ч дахин 
авагдахгүй байх болно.”7

Аароны санваар нь дээд Мелкизедек санваарын 
хавсралт юм. Сүмийн ерөнхийлөгч нь бүх 
санваарын ерөнхийлөгчийн хувьд доод санваарыг 
мөн тэргүүлдэг. Түүний олон жилийн турш 
хуваалцсан захиасууд нь наманчлалын болон 
баптисмын сайн мэдээг бусдын амьдралд хүргэх 
зарлигтай төгс нийцдэг билээ. 

Диконы, багш нарын болон пристийн чуулгууд 
нь чуулгынхаа гишүүн бүрийг Их Эзэнд 
ойр байлгахын төлөө тогтмол зөвлөлддөг. 
Ерөнхийлөгчийн зөвлөлүүд итгэл болон хайраар 
хүрч үйлчлэх гишүүдийг томилдог. Диконууд 
ариун ёслолыг итгэлээр, хүндэтгэл бишрэлтэй 
түгээхэд гишүүд Цагаатгалын үр нөлөөг мэдэрч, 
ариун нандин бэлгэдлүүдийг хүлээн авснаар 
зарлигуудыг дагах шийдвэр гаргадаг. 

Багш нар болон пристүүд Сүмийг харж хандах 
үүргээ биелүүлэхийн тулд хамтрагчидтайгаа 
хүн нэг бүрийн төлөө залбирдаг. Хүн бүр 
хамтрагчтайгаа гэр бүлүүдийн хэрэгцээ болон 
өрхийн тэргүүлэгчдийн итгэл найдварын төлөө 
залбирдаг. Ингэснээрээ тэд агуу өдөр ирэхэд 
өөрсдийн гэр бүлийг эцгийн хувиар, итгэлээр 
тэргүүлэхэд бэлтгэгдсэн байх болно. 

Санваараар хамтдаа үйлчилдэг бүх ах, хүмүүсийг 
Их Эзэнд болон Түүний Сүмд ирэхэд бэлтгэдэг 
гэдгийг би гэрчилж байна. Бурхан Эцэг амьд. Би 
Есүс бол Христ бөгөөд бидэнд хайртайг мэднэ. 
Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон бол Их Эзэний 
бошиглогч. Би энэ бүхнийг Есүс Христийн ариун 
нэрээр гэрчилж байна, амен. 
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Бид	өөрчлөгддөггүй	зүг	чигийн	талаар	мэдрэх	
мэдрэмжийн	төлөө,	зам	мөрөө	ухаалаг	хийгээд	
зөвөөр	тодорхойлж,	үүнийгээ	дагахын	тулд	
Бурханаас	тусламж	эрдэг	билээ.

Ах нар аа, бид 
санваарын хүчирхэг 
бие бүрэлдэхүүний 
хувьд чуулганы төвд 
болон дэлхий даяар 
цуглаад байна. Та 
бүхэнд хандаж үг хэлэх 
үүрэг хариуцлага нь 
хүндэтгэл боловч бас 
намайг даруусгаж 
байна. Үг хэлэхэд Их 
Эзэний Сүнс надтай 
хамт байх болтугай гэж 

би залбирч байна.

Далан таван жилийн өмнө буюу 1939 оны 
хоёрдугаар сарын 14-нд Германы Хамбургт нэгэн 
нийтийн баяр ёслол болжээ. Цог жавхлантай 
илтгэл, баяр хөөрөөр бялхсан цугларагсад эх 
орны сэдэвтэй дууллуудтай зэрэгцэн Бисмарк 
нэртэй шинэхэн байлдааны хөлөг онгоцыг Эльба 
мөрнөөр дамжуулан далайд тавьжээ. Урьд хожид 
үзэгдээгүй хамгийн хүчирхэг энэ хөлөг онгоц 
хамгаалалтын хуяг болон тухайн үеийн техникийн 
үзүүлэлтээрээ үнэхээр гайхамшигтай байлаа. 
Радиолокацийн удирдлагатай 380 милиметрийн 
давхар их бууны цамхаг хийхийн тулд 57 000 
гаруй зураг төсөл ашигласан байна. Хөлөг онгоц 
доторх цахилгааны холбоос нь 45 000 км урт 
байсан аж. Хөлөг онгоц 35,000 гаруй тонн жинтэй 
байсан ба өвч хуягласан гадаргуу нь дээд зэргийн 
хамгаалалт болсон байв. Харагдах байдлаараа 
сүрлэг, хэмжээгээрээ аварга том, өвч зэвсэглэсэн 
энэхүү ер бусын том хөлөг онгоц хэзээ ч живэхгүй 
мэт санагдаж байсан аж.

Бисмарк хөлөг онгоц хоёр жил гаруйн дараа 
буюу 1941 оны тавдугаар сарын 24-нд Германы 
байлдааны хөнгөн хөлөг онгоц Принц Югений 
хамт Британий Тэнгисийн Цэргийн Флотын 
хамгийн хүчирхэг байлдааны хөлөг онгоцууд--
-Уэльсийн Хунтайж, Хуягт дуулга нэртэй хоёр 
хөлөг онгоцтой тулалдах үед сүйрсэн байна. 
Бисмарк Английн Хуягт дуулга хөлөг онгоцыг 
багийн бараг бүх гишүүд болох 1 400 гаруй 
гишүүнтэй нь хамт Атлантын далайн гүнд таван 
минутын дотор живүүлжээ. Хөлөг онгоцны багаас 
гуравхан хүн л амьд гарсан гэдэг. Нөгөө Уэльсийн 
Хунтайж хөлөг онгоц нь маш их хохирол амсан 
ухарсан ажээ.

Дараагийн гурван өдрийн турш Бисмарк 
хөлөг Британий байлдааны хөлөг онгоц ба 
нисэх онгоцтой ахин дахин тулалдсан байна. 
Британичууд хүчирхэг Бисмаркийг олж, далайд 
живүүлэхийн тулд нийтдээ таван байлдааны хөлөг 
онгоц, хоёр нисэх онгоц тээвэрлэгч, 11 хөнгөн 
хөлөг онгоц, мөн байлдааны хөлөг онгоцоос илүү 
хурдан бөгөөд жижигхэн хөлөг онгоц 21-ийг 
төвлөрүүлэн хүчээ нэмэгдүүлсэн байлаа.

Эдгээр тулааны үеэр их бууны сум Бисмаркийг 
олон удаа оносон ч өнгөцхөн гэмтэл учруулжээ. 
Бисмарк үнэхээр живэхгүй онгоц байсан юм 
болов уу? Тэгтэл нэг шунгадаг мина тохиолдлоор 
байгаа онож, Бисмаркийн залуурыг гацаасан 
байна. Залуурыг засах оролдлого ямар ч амжилт 
олсонгүй. Багийн гишүүд сумласан их буунуудаар 
галлахад бэлэн байсан ч Бисмарк зөвхөн удаанаар 
тойрон эргэж байв. Германы хүчирхэг нисэх хүчин 
холгүй байсан ч, Бисмарк аюулгүйн зогсоолд хүрч 
чадсангүй. Энэ хоёрын аль нь ч хөлөг онгоцыг 
аюулгүй газарт авчирч чадаагүй юм. Учир нь 
Бисмарк зорьсон чиглэлээрээ явах чадвараа 
алдсан байлаа. Залуургүй болсон хөлөг тусламж 
авч чадсангүй, зогсоолдоо ч хүрч чадсангүй. 
Сүйрэл хаяанд ирээд байв. 

Гэрийнхээ зүг аюулгүй удирдагдах нь
ÅÐªÍÕÈÉËªÃ× 

ÒÎÌÀÑ Ñ.ÌÎÍÑÎÍ



76

Германы багийнхан сүйрлийн ирмэгт тулж ирэхэд 
Британий их буунууд галлаж, сөнөх боломжгүй 
юм шиг санагдаж байсан хөлөг онгоц живжээ. 
Атлантын далайн хүчит давалгаа Германы 
Тэнгисийн Цэргийн Флотын бахархал болсон 
байлдааны хөлөг онгоцыг эхлээд талыг нь нөмөрч 
дараа нь бүтнээр нь залгих нь тэр. 
Бисмарк үгүй болов.1

Бисмаркийн адил бидний хүн нэг бүр 
гайхамшигтай бүтээл юм. Бидний бүтээлт зөвхөн 
хүмүүний оюун ухаанаар хязгаарлагдаагүй. Хүн 
хамгийн боловсронгуй төхөөрөмжүүдийг хийж 
чаддаг ч, тэдгээрт амь оруулж эсвэл сэтгэн бодож, 
шүүн тунгаах чадвартай болгож чадахгүй. Эдгээр 
нь зөвхөн Бурханаас өгөгддөг тэнгэрлэг бэлэг юм. 

Ах нар аа, хөлөг онгоцны амин чухал залууртай 
адил явж буй зүг чигээ тодорхойлох арга зам 
бидэнд өгөгдсөн билээ. Биднийг амьдралын 
далайгаар аялах үед Их Эзэний гэрэлт цамхаг 
биднийг дууддаг. Бидний зорилго бол хүссэн 
чиглэлээрээ буюу Бурханы селестиел хаант улс 
руу зорьсон замаасаа хазайхгүй залуурдах явдал 
юм. Зорилгогүй хүн залуургүй хөлөг онгоцтой 
адил бөгөөд хэзээ ч аюулгүйн зогсоолд хүрч 
чадахгүй. Чиглэлээ тодорхойл, дарвуулаа хийсгэ, 
залуураа чиглүүл, тэгээд урагш яв гэсэн дохио 
бидэнд ирдэг.

Хүчирхэг Бисмаркд тохиолдсон зүйл хүнд ч бас 
тохиолдож болно. Хөдөлгүүрийн тийрэлтийн 
болон сэнсний хүч нь зүг чигийг мэдрэгч, 
эрчим хүч ашиглагч, нүдэнд үл үзэгдэх, бичил 
хэмжээтэй боловч туйлын чухал залуурын хүчнээс 
гарсан удирдлагагүй бол ямар ч ашиггүй юм.

Бидний Эцэг далай тэнгист аялдаг далайчдад зүг 
чигийг заахын тулд нар, сар, одод зэрэг огторгуй 
дахь гараг эрхсүүдийг бүтээсэн. Амьдралын 
харгуйгаар аялах үед Тэрээр бидэнд тод томруун 
газрын зураг өгсний хамт зорьсон газартаа хүрэх 
замыг зааж өгдөг. Тэр биднийг тойруу зам, аюул 
осол, урхинаас болгоомжлохыг анхааруулдаг. 
Биднийг буруу замд оруулах хүмүүст болон 
өнгөлөн далдалсан нүгэл хилэнцийн хэлбэрүүдэд 
өөрсдөө хууртаж болохгүй. Үүний оронд бид түр 
бодоод залбирдаг бөгөөд “Ирж, намайг дага”2 
гэсэн Их Эзэний намуухан хэлэх урилга бидний 

бодгалийн гүнд хүртэл шивнэх тэрхүү намуун 
зөөлөн дуу хоолойг сонсдог.

Гэвч үүнийг сонсдоггүй, дуулгавартай дагадаггүй, 
өөрсдийн хүссэн замаар явахыг илүүд үздэг 
хүмүүс бас байдаг. Тэд ихэвчлэн бид бүхнийг 
хүрээлэн байдаг сэтгэл татам, хорхой хүргэм уруу 
таталтуудад бууж өгдөг.

Санваартнуудын хувьд бид хэцүү цаг үед дэлхийд 
ирсэн юм. Бид хаа сайгүй зөрчилдөөндөө идэгдсэн 
ээдрээтэй дэлхийд амьдарч байна. Улс төрийн 
далд явуулга улс үндэстнүүдийн тогтвортой 
байдлыг үгүй хийж, дарангуйлагчид эрх мэдлийг 
гартаа авч, мөн нийгмийн зарим хэсэг нь байнга 
дарлагдаж, боломжуудаа алдаж, бүтэлгүйтлийн 
мэдрэмжтэй хоцорч байна. Хүмүүний цэцэрхэл 
бидний чихэн дээр цэцэг ургуулж, нүгэл хилэнц 
биднийг хүрээлэн бүсэлж байна.

Бидний үүрэг хариуцлага бол Тэнгэрлэг Эцэгийн 
бидэнд бэлдсэн бүх алдар суут адислалуудыг 
хүлээж авахуйц зохистой амьдрах явдал юм. Бид 
хаана ч явсан санваар бидэнтэй хамт явдаг. Бид 
ариун газруудад зогсож байна уу? Та нарт эсвэл 
та нарын санваарт харшлах газруудад орж эсвэл 
тийм үйл ажиллагаануудад оролцож өөрсдийгөө 
болон санваараа эрсдэлд оруулахаас өмнө үр 
дагаврыг нь бодож үзээрэй. 

Бурханы санваарт томилогдсон бид өөрчлөлт 
хийж чадна. Бид хувийн цэвэр ариун байдлаа 
хадгалж мөн санваартаа хүндэтгэлтэй хандсанаар 
бусад хүний дагах зөв шударга үлгэр жишээ 
болдог. Төлөөлөгч Паул, “Харин чи итгэгч 
хүмүүст үг, зан байдал, хайр, итгэл хийгээд цэвэр 
ариун байдлаараа үлгэр дуурайл бол”3 хэмээн 
анхааруулжээ. Тэрээр бас Христийн дагалдагчид 
“дэлхийд гэрэл мэт үзэгдэх”4 ёстой гэж бичсэн 
байдаг. Зөв шударга байдлын үлгэр жишээ үзүүлэх 
нь улам харанхуй болж буй дэлхийг сайн сайхнаар 
гэрэлтүүлж чадна.

Сүмийн дөрвөн ерөнхийлөгчийн зөвлөхөөр 
үйлчилсэн ерөнхийлөгч Н.Элдон Таннэрыг 
та нараас олон нь санаж байгаа. Тэрээр аж 
үйлдвэрийн салбарт болон Канадын засгийн 
газарт ажиллах хугацаандаа, мөн Есүс Христийн 
Төлөөлөгчийн хувьд зөв шударга байдлын гандан 
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бууршгүй үлгэр жишээ үзүүлсэн юм. Тэр бидэнд 
сүнслэгээр өдөөгдсөн “Сайн мэдээний заасан 
зүйлүүдээр амьдрахаас илүү агуу баяр баясал 
болон амжилтыг авчирдаг зүйл гэж байхгүй. 
Үлгэр жишээ бай. Сайны нөлөө бай” гэсэн 
зөвлөгөөг өгсөн билээ.

Тэрээр цааш нь: “[Бурханы] сонгосон 
үйлчлэгчдийн хувьд тэр бидэнд санваарыг мөн 
түүний нэрээр үйлдэх хүчийг өгсөн учраас 
бидний хүн нэг бүр ямар нэгэн ажилд урьдчилан 
томилогдсон байдаг. Хүмүүс таны удирдах 
чадварт итгэж байгаа бөгөөд та хувь хүмүүсийн 
амьдралд нэг бол сайнаар эсвэл муугаар нөлөөлж, 
энэхүү нөлөө нь олон үе дамждаг гэдгийг үргэлж 
санаарай”5 гэж хэлжээ.

Эрэгтэйчүүдээр дамжин ажилладаг Бурханы хүч 
бол дэлхий дээрх хамгийн агуу нөлөө бөгөөд 
биднийг үнэхээр хүчирхэгжүүлдэг. Мөнх бус 
байдлын далайд аюулгүй аялахын тулд бидэнд 
Мөнхийн далайчин буюу агуу Иеховагийн 
удирдамж хэрэгтэй. Бид тэнгэрлэг тусламж олж 
авахын тулд үргэлж эрэлхийлэн, залбирдаг билээ.

Бурханд хандаагүй хүний тухай та бидний сайн 
мэдэх жишээ бол Адам, Ева хоёрын хүү Каин юм. 
Хүчирхэг чадавхтай боловч эр зоригийн хувьд 
сул дорой Каин шунал, атаархал, дуулгаваргүй 
байдал, тэр ч байтугай аллагаас болж өөрийг 
нь аюулгүй байдал болон өргөмжлөлд удирдах 
байсан хувийн залуураа гацаасан юм. Каин 
тэнгэрлэг зүйлсийг дэлхийн зүйлсээр сольсноороо 
унасан билээ. 

Өөр нэг үед Бурханы нэгэн үйлчлэгч ёс бус 
хаанаар соригджээ. Тэнгэрийн нөлөөгөөр 
дэмжигдсэн Даниел ханан дээрх бичээсийн утгыг 
хаанд тайлбарлаж өгсөн. Нил ягаан өнгийн дээл, 
хүзүүний алтан зүүлт, эрх мэдэл зэрэг шагналыг 
өөрт нь санал болгоход Даниел, “Бэлгүүдээ 
өөртөө үлдээж, эсвэл шагналаа өөр хэн нэгэнд 
өгөгтүн”6 гэж хэлжээ. Агуу баялаг болон эрх 
мэдлийг Даниелд амласан бөгөөд эдгээр шагнал 
нь Бурханы бус харин дэлхийн зүйлүүдийг 
төлөөлсөн учраас Даниел эдгээрээс татгалзаж, 
итгэлтэй хэвээр үлдсэн билээ.

Бурханыг шүтэн бишрэхийг түүнд хориглосон 

хэдий ч Даниел Түүнийг шүтэн биширснээс 
болж арслангийн үүрэнд хаягдав. Маргааш өглөө 
нь юу болсныг Библид өгүүлдэг, “Даниелыг 
нүхнээс гаргаж ирэхэд түүний биед ямар нэг 
гэмтэл байсангүй. Яагаад гэвэл тэр … Бурханд 
итгэсэн бөлгөө.”7 Итгэлтэй хэвээр байх Даниелын 
шийдвэр төгс байдал зайлшгүй шаардлагатай 
болсон үед тэнгэрлэг тусламж хийгээд аюулгүй 
байдлыг авчирсан юм. Бид мөнхийн гэртээ буцаж 
очих үйлсэд итгэлтэй хэвээр байх юм бол ийм 
хамгаалалт болон аюулгүй байдал бидэнд ирэх 
болно.

Түүхийн он тоолол шилэн цагийн элс шиг цаг 
хугацаа улиран одож буйг харуулдаг. Шинэ 
тоглогчид амьдралын тайзан дээр гарч ирдэг. 
Энэ цаг үеийн асуудлууд бидний санааг зовоодог. 
Сатан дэлхийн түүхийн туршид Аврагчийн 
дагалдагчдыг устгах гэж шаргуу ажилласаар 
ирсэн. Хэрэв бид түүний уруу таталтад бууж 
өгөх юм бол хүчирхэг Бисмарктай адил биднийг 
аюулгүй байдал руу удирдаж чадах залуураа 
алдах болно. Харин орчин үеийн хөгжил 
дэвшлийн гайхамшгуудыг эдэлдэг ч гэсэн 
бид өөрчлөгддөггүй зүг чигийн талаар мэдрэх 
мэдрэмжийн төлөө, зам мөрөө ухаалаг хийгээд 
зөвөөр тодорхойлж, үүнийгээ дагахын тулд 
Бурханаас тусламж эрдэг билээ. Тэнгэрлэг Эцэг 
маань бидний чин сэтгэлийн гуйлтыг хариулахгүй 
өнгөрөхгүй. Бид тэнгэрлэг тусламж эрэлхийлбэл 
бидний залуур Бисмаркийн залууртай адил 
эвдрэхгүй.

Бид хувийн аяллаа эхлэн, амьдралын далай 
дундуур аюулгүй хөвөх болтугай. Бид 
өөрсдийнхөө эргэн тойронд байгаа нүгэл хилэнц, 
уруу таталтуудыг эс хайхран Даниел шиг 
зоригтой, үнэнч бөгөөд итгэлтэй хэвээр байх 
болтугай. Бидний гэрчлэл итгэлийг маань бүхий 
л арга замаар устгахыг хичээх хэн нэгэнтэй 
тулгарах үед “би гуйвуулагдаж чадахгүй бөлгөө”8 
хэмээн тунхагласан Нифайн дүү Иаковынх шиг 
гүн гүнзгий, бат хүчирхэг байх болтугай.

Ах нар аа, итгэлийн залуур бидний замыг удирдаж 
байгаа цагт, бид ч бас Бурханы өргөө болох гэртээ 
аюулгүй хүрч Түүнтэй үүрд мөнх хамт амьдрах 
болно. Энэхүү зорилго бидний хүн бүрийн хувьд 
биелэх болтугай гэж би өөрсдийн Аврагч ба 
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Гэтэлгэгч, Есүс Христийн ариун нэрээр залбирч 
байна, амен.  
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Амьдралд	хамгийн	их	хамааралтай	
асуултууддаа	хариулт	авахад	хүний	оюун	ухаан,	
логик	сэтгэлгээ	хангалтгүй	юм.	Тиймээс	бидэнд	
Бурханаас	ирэх	илчлэлт	хэрэгтэй	билээ.

Өнөөдөр бид бүгдээрээ 
Бурханаас хайр, гэрэл 
мэдрэх байх гэж би 
найдаж байна. Өнөөдөр 
биднийг сонсож 
байгаа олон хүн хайрт 
Тэнгэрлэг Эцэгээсээ 
хувийн илчлэлтийн 
адислал авах зайлшгүй 
хэрэгцээтэйгээ 
мэдэрдэг. 

Энэ нь номлолын 
ерөнхийлөгчдийн 

хувьд хичээн чармайж буй номлогчоо хэрхэн 
урамшуулах тухай мэдэхийг гуйх залбирал ч 
байж болно. Мөн энэ нь дайнд сүйтгэгдэж буй 
газарт байдаг аав, ээжийн хувьд гэр бүлээ аюулгүй 
газарт нүүлгэх үү, эсвэл байгаа газартаа үлдэх үү 
гэдгээ мэдэхийг хүссэн цөхөрсөн гуйлт ч байж 
болох юм. Зуу зуун гадасны ерөнхийлөгч ба 
бишоп алдагдсан хонио аврахад Их Эзэнд хэрхэн 
туслахаа мэдэхийг хүсэн, өнөөдөр залбирч байгаа. 
Бошиглогчийн хувьд энэ нь Их Эзэн түүнийг 
Сүмд болон үймээн самуунтай дэлхийд хандан 
юу хэлүүлэхийг хүсч байгааг мэдэх гэсэн хүсэл 
байдаг. 

Амьдралд хамгийн их хамааралтай асуултууддаа 
хариулт авахад хүний оюун ухаан, логик 
сэтгэлгээ хангалтгүй гэдгийг бид мэднэ. Тиймээс 
бидэнд Бурханаас ирэх илчлэлт хэрэгтэй билээ. 
Бидний сэтгэл хямрах тохиолдол бүрд илчлэлт 
хэрэгтэй биш, харин байнга шинэчлэгдэж байдаг 
илчлэлтийн урсгал бидэнд хэрэгтэй юм. Бидэнд 
тайвшралын болон гэрлийн ганцхан гялсхийлт 

биш, харин Бурхантай харилцах тасралтгүй 
адислал хэрэгтэй. 

Нэгэн хөвгүүн энэ нь үнэн гэдгийг олж мэдсэнээр 
сүм оршин тогтнох эхлэл тавигдсан юм. Залуу 
Иосеф Смит аль сүмд нэгдэхээ өөрөө шийдэж 
чадахгүй гэдгээ мэдэж байсан. Тиймээс тэр 
Иаковын номонд хэлсэнчлэн, Бурханаас асуусан. 
Бурхан Эцэг, Түүний хайрт Хүү хоёр ойн төгөлд 
үзэгдэж, Иосефийн хүч чадлаас давсан тэрхүү 
асуултад нь хариулсан юм. 

Тэрээр Есүс Христийн үнэн сүмийг байгуулахаар 
Бурханаар дуудагдаад зогсохгүй, Бурханы 
илчлэлтийг үргэлжлүүлэн авчрах Ариун Сүнсний 
хүчийг сэргээсэн билээ. 

Ерөнхийлөгч Боид К.Пакэр үнэн сүмийн таних 
тэмдгүүдийг тодорхойлохдоо: “Сүмд илчлэлт 
үргэлжлэн ирсээр байгаа. Бошиглогч Сүмийнхээ 
төлөө; ерөнхийлөгч гадас, номлол, чуулгынхаа 
төлөө; харин бишоп тойргийнхоо төлөө 
болон эцэг нь гэр бүлийнхээ, хувь хүмүүс нь 
өөрсдийнхөө төлөө гэх мэтээр илчлэлтийг хүлээн 
авсаар байна”1 гэжээ.

Илчлэлтийн тэрхүү гайхамшигт үйл явц нь бид 
хувийн илчлэлтээ хүлээн авснаар эхэлж, дуусаж 
мөн үргэлжилдэг. Лихайн хүү болох агуу Нифайг 
жишээ болгон авч үзье. Түүний эцэг нь зүүд 
зүүдэлсэн. Харин Нифайн гэр бүлийн зарим 
хүн Лихайн зүүдийг оюун ухааны самуурал гэж 
үздэг. Энэ зүүдээр Бурхан амлагдсан нутаг руу 
аялахдаа авч явахад хэрэг болох Бурханы үг 
бүхий ялтсуудыг авахаар Иерусалим руу буцаж 
очих эрсдэлтэй алхам хийхийг Лихайн хөвгүүдэд 
тушаасан юм. 

Эцэг нь тэднийг Иерусалим руу буцаж очихыг 
хүсэхэд Нифайн хийсэн зоригтой тунхаглалыг бид 
ихэнхдээ эш татдаг. “Би явж бас Их Эзэний зарлиг 
болсон тэр зүйлүүдийг биелүүлэх болно”2 гэдэг 

Илчлэлò үргэлжлэн ирсээр байгаа

ТЭРГҮҮН ЗӨВЛӨЛИЙН НЭГДҮГЭЭР 
ЗӨВЛӨХ ХЭНРИ Б.АЙРИНГ 
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үгсийг та нар мэднэ.

Нифайн эдгээр үгийг Лихай сонсоод, “тэр туйлаас 
баярлав”3 гэж сударт бичсэн байдаг. Нифай 
эцгийнхээ зүүдийг Бурханаас ирсэн үнэн харилцаа 
байсан гэдгийг батлах илчлэлтээр адислагдсан 
байсныг мэдээд, Лихай баярласан юм. Нифай “Би 
явж бас эцгийн минь надад хэлсэн зүйлүүдийг 
биелүүлэх болно” гэж хэлээгүй. Харин тэрээр “Би 
явж бас Их Эзэний зарлиг болсон тэр зүйлүүдийг 
биелүүлэх болно” гэж хэлсэн. 

Өөрийнхөө гэр бүлийн туршлагаас хараад, та 
Лихайг яагаад “туйлаас баяртай” байсныг мэдэх 
болно. Нифай илчлэлтийн баталгааг хүлээн авсан 
гэдгийг мэдсэнээр л түүнд баяр баясгалан ирсэн 
юм.

Олон эцэг эх өсвөр насны хүүхдээ гэртээ 
оройтож ирэх үед гэр бүлийн дүрэм зохиодог. 
Тэгвэл хэдхэн долоо хоногийн өмнө гэрээсээ 
нүүж явсан хүүхэд нь өөртөө хязгаар тавьсан цаг 
тогтоогоод зогсохгүй, яг л гэртээ байхдаа заалгаж 
байсан шигээ ариун өдрийг ариунаар нь хадгалж 
байгааг мэдээд, эцэг эх нь хэчнээн их баярлахыг 
бодоод үз дээ. Эцэг эхийн хүлээж авдаг илчлэлт 
хүүхдүүдийнх нь амьдралд үргэлжлэн ирэх 
илчлэлтүүдэд үргэлж нөлөө үзүүлдэг. 

Миний ээж илчлэлтийн зарчмыг ойлгосон байсан 
юм. Би хүүхэд байхдаа гэртээ оройтож ирэхээрээ 
хойд хаалгаар чимээгүйхэн орж ирдэг байсан. 
Өрөө рүүгээ орохын тулд би ээжийнхээ унтлагын 
өрөөний хажуугаар гарах хэрэгтэй болдог байв. 
Би хэчнээн өлмий дээрээ явсан ч, түүний өрөөний 
хагас онгойлгосон хаалганы хажуугаар гарах үед 
“Хаал, наашаа ороод ир дээ” гэх ээжийнхээ дууг 
сонсдог байв.

Би өрөөнд нь орж, орных нь өнцөгт суудагсан. 
Өрөө нь харанхуй байдаг байлаа. Хэрэв та 
сонссон бол биднийг амьдралын тухай тун 
найрсаг ярилцаж байна даа гэж бодох байсан. 
Харин ээжийн хэлсэн үгс патриархын адислалаа 
уншихад мэдэрдэг шиг тийм хүчтэйгээр өнөөдөр 
ч гэсэн бодолд минь орж ирдэг юм. 

Тэр үдшүүдэд намайг хүлээж суухдаа ээж минь 
юу гэж гуйн залбирч байсныг би мэдэхгүй. Миний 
аюулгүй байдлын төлөө л залбирдаг байсан байх 
гэж би таамаглаж байна. Патриарх хүн адислал 

өгөхийн өмнө залбирдаг шиг ээж минь залбирч 
байсан гэдэгт би итгэлтэй байна. Патриархын 
үгс нь хүлээн авч буй хүндээ түүнийх биш, 
харин Бурханы үгс болж хүрэхийн төлөө тэрээр 
залбирдаг. Өөрийн бус, харин Бурханы үгээр 
хандахыг хичээсэн ээжийн минь залбирлууд 
хариулт болон надад хүрдэг байсан юм. Ээж минь 
сүнсний дэлхий рүү яваад 40 гаруй жил болж 
байна. Би түүний залбирлын гуйлтаар, мөн түүний 
зөвлөмжөөс Бурханы тушаалыг олж сонсохоор 
адислагдсанд ээж минь туйлаас баярлаж байгаа 
гэдэгт би итгэлтэй байна. Ээжийнхээ хүсэж 
байсных нь дагуу явж, мөн биелүүлэхийг би 
хичээсэн юм. 

Сүмийн гадасны ерөнхийлөгч, бишопуудад 
үүнтэй яг адил илчлэлт үргэлжлэн ирсээр байгааг 
би харсан. Мөн гэр бүлийн удирдагчид ирдэг 
илчлэлт үнэн байдагтай адил удирдагдаж буй 
хүмүүс нь илчлэлтийн баталгааг хүлээн авах 
эсэхээс шалтгаалан, илчлэлт нь утга учиртай 
болдог юм. 

1976 онд Айдахогийн Титон далан нурсны дараахь 
үйл явдлын үеэр би илчлэлтийн гайхамшгийг 
харсан. Юу болсон талаарх түүхийг та нарын 
ихэнх нь мэдэж байгаа. Гэсэн ч илчлэлт ирсээр 
байгааг илтгэх, нэгэн гадасны ерөнхийлөгчийн 
үзүүлсэн жишээ ирээдүйд биднийг адисалж мэдэх 
юм. 

Гэр орон нь сүйтгэгдсэнээс болж, мянга мянган 
хүн нүүлгэн шилжүүлэгдсэн билээ. Тусламж 
хүргэх ажлыг удирдах үүрэг орон нутгийн 
гадасны ерөнхийлөгч болох нэгэн фермийн эзэнд 
оногджээ. Би гамшиг болсноос хойш хэдэн өдрийн 
дараа Рикс Коллежийн нэгэн ангид байв. Улсын 
гамшгаас хамгаалах товчооны удирдагч ирсэн 
байлаа. Гадасны ерөнхийлөгчийн бүрдүүлснээр, 
бишопууд ба орон нутгийн бусад шашны бүлгийн 
хэдэн тэргүүнүүд цуглаад байсан том өрөөнд 
тэрээр ерөнхий туслахтайгаа хамт орж ирэв. 
Ерөнхийлөгч хийж байсан коллежийн байрнуудад 
маань амьд үлдэгсдийг байрлуулж байсан 
болохоор би тэнд байсан юм.

Хурал эхлэнгүүт Улсын гамшгаас хамгаалах 
товчооны төлөөлөгч босоод, эрх мэдэлтний 
дуугаар юу хийх хэрэгтэй байгааг зааж эхлэв. 
Хамгийн чухал гэж үзсэн тав, зургаан зүйлээ 
хэлснийх нь дараа манай гадасны ерөнхийлөгч 
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“Бид аль хэдийн наадхыг чинь хийчихсэн” гэж 
зөөлхөн хариулав. 

Хэдэн хором өнгөрсний дараа Улсын гамшгаас 
хамгаалах товчооны хүн “За тэгвэл, би суугаад, 
харж байя даа” гэлээ. Тэрээр туслахтайгаа 
хамт ахлагчдын чуулгын ерөнхийлөгчид ба 
бишопуудын хийсэн зүйлсээ тайлагнахыг 
сонсов. Тэд удирдагчдаасаа ямар удирдамж 
аваад, түүнийгээ хэрхэн дагасан тухайгаа ярьж 
байлаа. Мөн тэд гэр бүлүүдийг олж, тэдэнд 
туслах удирдамж аваад явж байхдаа юу хийх 
мэдрэмж төрж байсан тухайгаа ярьж байв. Энэ 
үед цаг нэлээн орой болчихсон байсан юм. Тэд 
хүмүүст хайраас өөр сэтгэлийн хөдлөлөө харуулж 
чадахааргүй болтлоо ядарсан байв. 

Гадасны ерөнхийлөгч сүүлийн хэдэн заавраа 
бишопуудад өгчихөөд, маргааш өглөө эрт дахин 
уулзаж, тайлагнах цагаа товлож билээ. 

Маргааш өглөө нь Улсын гамшгаас хамгаалах 
товчооны удирдагч хурал болохоос 20 минутын 
өмнө ирсэн байлаа. Би хажууд нь зогсож байсан ба 
түүнийг гадасны ерөнхийлөгчөөс “Ерөнхийлөгч 
өө, надаар болон манай багийнхнаар юу 
хийлгэмээр байна?” гэж зөөлхөн асууж байхыг нь 
сонссон юм. 

Би тэр хүний харсантай адил зүйлийг дэлхий 
даяарх гай гамшиг, сорилтын үеүдээр ч мөн 
харж байсан. Ерөнхийлөгч Пакэр зөв хэлсэн юм. 
Өөрийнх нь оюун ухаан, хүчин чадлаас давсан 
илчлэлт гадасны ерөнхийлөгчид ирсээр байгаа 
билээ. Мөн цаашлаад, Их Эзэн тушаалууд нь төгс 
бус хүн төрөлхтөнд зориулан, Бурханаас Ариун 
Сүнсээр дамжин, ерөнхийлөгчийн удирдаж байгаа 
хүмүүст ирдэг гэдгийг батлах гэрчийг өгдөг. 

Би амьдралынхаа ихэнх хэсэгт, сүнслэгээр 
удирдагддаг удирдагчдыг дагахаар дуудагдан 
адислагдсан юм. Цэл залуу байхдаа би 
ахлагчдын чуулгын ерөнхийлөгчийн зөвлөхөөр 
дуудагдаж байсан. Дараа нь би дүүргийн хоёр 
ерөнхийлөгчийн зөвлөх, Сүмийн Тэргүүлэх 
бишоп, Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын 
гишүүн, мөн Сүмийн хоёр ч ерөнхийлөгчийн 
зөвлөхөөр дуудагдсан билээ. Тэдэнд илчлэлт 
өгөгдөхийг, дараа нь энэ нь тэднийг дагагчдад 
батлагдаж байхыг би харсан. 

Бидний хүсдэг, хүлээн авах хувийн илчлэлт тийм 
ч амархан ирдэггүй бөгөөд зүгээр асууснаар ч 
ирдэггүй юм. Бурханаас ийм гэрчүүдийг хүлээн 
авахад шаардагдах жишгүүдийг Их Эзэн бидэнд 
өгсөн юм. Хувийн илчлэлт хайж байгаа ямар 
ч хүнд энэ нь удирдамж болдог. Бид бүгдээрээ 
түүнийг хайх ёстой. 

“Хэвлий дотор чинь тэрчлэн бүх хүмүүнд, мөн 
итгэлийн тогтмол байдалд энэрлээр дүүрэн байг, 
мөн бодол санааг чинь ариун журам зогсолтгүй 
чимэн гоёг, тийнхүү итгэлтэй байдал чинь 
Бурханы оршихуйд хүчтэй байх болно, мөн 
санваарын номлол тэнгэрээс буух шүүдэр лугаа 
адил чиний сүнсэн дээр намуухан буух болно.

“Ариун Сүнс чиний байнгын хамтрагч … байх 
болно.”4

Эндээс миний сурч авсан зүйл бидэнд, бүгдэд 
нь хамаатай. Бурханы бошиглогчийг хайрлах 
мэдрэмжиндээ бүү хөнгөн хандаарай. Аль ч сүмд 
очиход, мөн ямар ч бошиглогчийн үед байсан 
бай, гишүүд надаас “та сүмийн удирдах алба 
руугаа буцахаараа бид түүнд хэчнээн их хайртайг 
бошиглогчид уламжилж өгөөрэй” гэж хүсдэг. 

Тэр нь хааяа баатарлаг хүмүүсийг, эсвэл алдартай 
хүмүүсийг шүтэн бишрэхэд бидэнд төрдөг 
мэдрэмжээс хамаагүй илүү мэдрэмжийг төрүүлдэг 
юм. Энэ бол Бурханаас өгсөн бэлэг. Түүнийг Их 
Эзэний бошиглогчийн хувьд болон үүргийнхээ 
дагуу үг хэлэх үед та илчлэлт ирсээр байгааг 
илтгэх бэлгийг илүү хялбархан хүлээж авна. Таны 
мэдрэх тэр хайр нь Өөрийг нь төлөөлж буй хүн 
бүрд зориулсан Их Эзэний хайр юм. 

Их Эзэн бошиглогчоос ихэвчлэн хүмүүс хүлээж 
авахад хэцүү зөвлөмжүүд өгөхийг хүсдэг учраас 
энэ байдлыг байнга мэдэрнэ гэдэг тийм ч амар 
зүйл биш юм. Бодгалийн минь дайсан биднийг 
гомдол руу хөтөлж, бошиглогчийн дуудлага 
Бурханаас ирсэн гэдэгт эргэлзээ төрүүлэх гэж 
оролддог. 

Илчлэлтийн баталгааг хүлээн авсан Есүс 
Христийн даруухан дагалдагчийг хамгаалахын 
тулд Ариун Сүнс хэрхэн зөөлөн зүрх сэтгэлтэй 
хүмүүст нөлөөлж чаддагийг би харсан. 

Нэгэн алс хол жижигхэн хотод амьдардаг 
эрэгтэй хүнд ариун лацдах хүчийг олгуулахаар 
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бошиглогч намайг явуулсан юм. Зөвхөн Бурханы 
бошиглогч л Их Эзэнээр ахлах төлөөлөгч Петрт 
өгөгдсөн ариун хүчийг хэн хүлээж авч болохыг 
шийдэх түлхүүрийг эзэмшдэг. Би үүнтэй адил 
лацдалтын хүчийг хүлээж авсан бөгөөд ганцхан 
сүмийн ерөнхийлөгчийн удирдлаган дор л бусдад 
хүртээдэг. 

Тэгээд Солт Лэйкээс хамаагүй хол байдаг ариун 
ёслолын нэгэн танхимд би лацдах хүчийг өгөхөөр 
бошиглогчийн сонгосон хүний толгой дээр гараа 
тавьсан юм. Түүний гар тарчигхан амь зуулгынхаа 
төлөө газар хагалдаг байсныг нь харуулж байлаа. 
Түүний жаахан эхнэр хажууд нь сууж байлаа. Тэр 
эмэгтэй нөхөртэйгөө хамт хүнд хэцүү ажил олон 
жил хийж байсан нь илэрхий харагдаж байв. 

Би бошиглогчийн өгсөн үгсийг хэлэхдээ: Энэ 
цаг үед дэлхий дээрх бүх санваарын түлхүүрийг 
атгагч “бошиглогчийн нэр”-ээр, “надад эрх мэдэл 
өгөгдсөний учир би лацдан холболтын хүчийг 
танд олгож байна” гээд, би тэр эрэгтэйн нэрийг 
хэлж, дараа нь түүний үйлчлэх ариун сүмийн 
нэрийг бас хэлсэн юм. 

Түүний хацрыг даган нулимс урсахыг, мөн эхнэр 
нь ч бас уйлж байхыг би харсан. Би тэднийг 
тайвширтал хүлээсэн юм. Эхнэр нь босон, 
алхаж ирээд, над руу харснаа, баяртай мөртлөө 
гунигтай байгаагаа зориг муутайхан хэлж билээ. 
Тэр эмэгтэй ариун сүм рүү нөхөртэйгөө хамт 
явах дуртай байдаг байсан. Харин одоо, Бурхан 
нөхрийг нь гайхамшигтай, ариун итгэлээр 
сонгосон болохоор түүнд нөхөртэйгөө хамт явах 
ёсгүй мэт санагдсан байжээ. Тэрээр уншиж, 
бичиж чаддаггүй учраас ариун сүмд ханьтайгаа 
хамт ороход тохиромжгүй мэт мэдэрсэн тухайгаа 
дараа нь бидэнд хэлсэн юм. 

Нөхөр нь ариун сүмд эхнэрийнхээ агуу сүнслэг 
хүчтэй хамт байхыг эрхэмлэх болно гэдгийг 
би түүнд батлан хэлэв. Тухайн хэлний өчүүхэн 
мэдлэгээ ашиглаад, би түүнд Бурхан дэлхийн 
бүхий л боловсролоос хавьгүй их зүйлийг түүнд 
илчилсэн болохыг хэлж билээ. 

Бурхан хайртай нөхөрт нь бошиглогчоороо 
дамжуулан ер бусын итгэл хүлээлгэж байгааг 
тэрээр Сүнсний бэлгээр мэдсэн ажээ. Лацдалтын 
хүчийг олгодог түлхүүр нь түүний харж, уулзаж 
байгаагүй хүн болох Бурханы амьд бошиглогчид л 

байдаг гэдгийг тэрээр мэдэж байсан. Ямар ч амьд 
гэрчүүдээр хэлүүлэлтгүй, бошиглогч нөхрийнх нь 
нэр дээр залбирч байсан гэдгийг, мөн Бурхан тэр 
дуудлагыг өгсөн гэдгийг тэр мэдэж байсан юм. 

Тэрээр нөхрийнх нь гүйцэтгэх ёслолууд 
хүмүүсийг селестиел хаант улсад мөнхөд холбох 
болно гэдгийг ч бас мэдэж байсан. “Чи газар дээр 
юуг холбоно, тэр нь тэнгэрт холбогдоно”5 гэсэн 
Их Эзэний Петрт өгсөн амлалт сүмд үргэлжилсээр 
байгаа гэдэг нь түүний зүрх сэтгэл, оюун 
ухаанд батлагдсан байлаа. Үүнийг тэр Бурханы 
илчлэлтээр өөрөө мэдсэн билээ. 

Одоо эхлэл рүүгээ буцаж очьё. “Сүмд илчлэлт 
үргэлжилсээр байгаа. Бошиглогч Сүмийн төлөө; 
ерөнхийлөгч гадас, номлол, чуулгынхаа төлөө; 
бишоп тойргийнхоо төлөө болон эцэг нь гэр 
бүлийнхээ, хувь хүмүүс өөрсдийнхөө төлөө 
илчлэлтийг хүлээн авсаар байна.”6

Би энэ үнэн гэдгийг гэрчилж байна. Тэнгэрлэг 
Эцэг таны залбирлыг сонсдог. Тэр танд хайртай. 
Тэр таны нэрийг мэддэг. Есүс бол Христ, Бурханы 
Хүү, мөн бидний Аврагч билээ. Тэр таны ойлгож 
чадахаас ч илүүтэйгээр таныг хайрладаг. 

Бурхан илчлэлтийн адислалыг Ариун Сүнсээр 
дамжуулан хүүхдүүд дээрээ асгадаг. Тэр дэлхий 
дээрх өнөөдрийн бошиглогч Томас С.Монсонд 
хандан ярьдаг. Тэрээр дэлхий дээрх санваарын бүх 
түлхүүрийг эзэмшдэг гэдгийг би гэрчилж байна.

Та энэхүү чуулганаар Бурханаас дуудагдан, 
Түүнийг төлөөлөн үг хэлэх хүмүүсийн үгсийг 
сонсохдоо, лацдан холбогдсон мөнхийн гэр 
бүлээрээ Түүнтэй хамт байхын тулд гэртээ буцаж 
очих замаа олох илчлэлтийн баталгааг хүлээн авах 
болтугай хэмээн би залбирч байна. Есүс Христийн 
нэрээр, амен. 
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Бошиглогчдыг	батлан	дэмжих	гэдэг	нь	бидний	
хувьд	тэднийг	бошиглолын	үүрэг	хариуцлагаа	
биелүүлэхэд	нь	өөрийн	зүгээс	чадах	бүхнээрээ	
дэмжин	туслахад	бэлэн	гэдгээ	харуулж	байгаа	
хэрэг	юм.

Ерөнхийлөгч Айринг, 
таны сүнслэгээр 
удирдагдсан мөн 
тустай захиасанд 
бид талархаж байна. 
Хайрт ах эгч нар аа, 
бид та бүхний итгэл 
болон үнэнч байдалд 
тань талархаж байдаг 
билээ. Өчигдөр, Томас 
С.Монсоныг Их Эзэний 
Сүмийн ерөнхийлөгч 
мөн Түүний бошиглогч 
хэмээн дэмжин 

батлахыг биднээс хүссэн. Бид “Бошиглогч 
илгээсэн Бурхан танд талархъя”1 дууллыг байнга 
дуулдаг. Энэ нь үнэн хэрэгтээ ямар утга учиртай 
болохыг бид бүгд бүрэн дүүрэн ойлгодог болов 
уу? Бидэнд өө сэвгүй, хувийн ашиг сонирхолгүй, 
ил тод бөгөөд үнэхээр үнэн зөвлөгөөг өгөх Их 
Эзэний бошиглогчийг дэмжин батлах онцгой 
эрхийг Их Эзэн бидэнд олгосон гэдгийг төсөөлөн 
бод доо!

Тэгэхлээр бид бошиглогчийг хэрхэн жинхэнээсээ 
дэмжин баталдаг вэ? Сүмийн ерөнхийлөгч 
болохоосоо олон жилийн өмнө, ерөнхийлөгч 
Жозеф Ф.Смит, “Сүмийн эрх мэдэлтнүүдийг 
дэмжин батлахдаа Гэгээнтнүүд зөвхөн гараа 
өргөж үзүүлэх төдийгүй, үйлдлээрээ,чин 
сэтгэлээсээ оролцох нь тэдний хувьд нэн чухал 
үүрэг хариуцлага болно”2 гэсэн тайлбар өгсөн 
байдаг.

Миний хувьд бошиглогчийг дэмжин баталсан 
хамгийн өвөрмөц нэгэн “үйлдлийнхээ” талаар 
би маш тод санадаг юм. Эмч, зүрхний мэс засалч 
хүний хувьд би 1972 онд, тухайн үед Арванхоёр 
Төлөөлөгчийн Чуулгын ерөнхийлөгчийн үүрэгт 
албыг гүйцэтгэж байсан, ерөнхийлөгч Спэнсэр 
В.Кимбаллд зүрхний нээлттэй мэс засал хийх 
хариуцлагатай үүргийг надад даалгасан билээ. 
Түүнд маш нарийн мэс засал хийх шаардлагатай 
байв. Гэвч 77 настай, зүрхний хүнд доголдолтой 
өвчтөнд тиймэрхүү мэс засал хийж байсан 
туршлага надад байхгүй байлаа. Би мэс засал 
хийхийг дэмжихгүй байсан учраас өөрийн бодлыг 
ерөнхийлөгч Кимбалл болон Тэргүүн Зөвлөлд 
мэдэгдсэн юм. Гэвч Тэргүүн Зөвлөлийнхөн мэс 
засал хийлгэх нь зөв хэмээн зөвлөсөн учраас 
ерөнхийлөгч Кимбалл мэс засал хийлгэхээ 
итгэлтэй шийдсэн юм. Энэхүү үйлдэл нь тэрээр 
өөрийн удирдагчдыг хэрхэн батлан дэмждэг 
болохыг харуулж билээ! Харин түүний энэ 
шийдвэр тэр үед намайг ихээхэн сандаргасан юм!

Их Эзэний ивээлээр, мэс засал амжилттай болсон. 
Ерөнхийлөгч Кимбаллын зүрх дахин маш их эрч 
хүчтэй цохилж эхэлсэн билээ! Яг тэр мөчид би энэ 
хүн хэзээ нэгэн өдөр Сүмийн ерөнхийлөгч болох 
юм байна гэсэн Сүнсний тод томруун гэрчлэлийг 
хүлээн авсан юм!3

Та нар дараа нь юу болсныг нь мэдэж байгаа. 
Хорьхон сарын дараа ерөнхийлөгч Кимбалл, 
Сүмийн ерөнхийлөгч болсон. Түүнчлэн тэрээр 
Сүмийг олон жилийн туршид эрч хүчтэй бөгөөд 
зоригтой удирдсан юм.

Түүнээс хойш бид ерөнхийлөгч Эзра Тафт Бэнсон, 
Ховард В.Хантэр, Гордон Б.Хинкли болон эдүгээ 
Томас С.Монсоныг Сүмийн ерөнхийлөгчдөөр 
батлан дэмжсээр байгаа билээ. Тэд бүгдээрээ 
бүрэн утгаараа бошиглогчид юм!

Бîшиглîгчдыг дэìжин баòлах нь

АРВАНХОЁР ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЧУУЛГЫН
АХЛАГЧ РАССЭЛЛ М.НЭЛСОН
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Хайрт ах эгч нар аа, Сэргээлт болсноор хийгдсэн 
нэг зүйл бол Бурхан Өөрийн хүүхдүүдтэй ярихаа 
больсон хэмээх эртний домгийг яах аргагүй 
үгүйсгэсэн явдал юм. Үүн шиг худал хуурмаг 
зүйл байсангүй. Бүхий л эрин үед, Адамаас өнөөг 
хүртэл, Бурханы Сүмийн тэргүүнд бошиглогчид 
байсаар ирсэн юм4. Бошиглогчид Есүс Христийн 
талаар, Түүний бурханлаг байдал, Түүний энэ 
дэлхий дээрх номлол болон үйлчлэлийн талаар 
гэрчилдэг5. Бид бошиглогч Иосеф Смитийг энэ 
эрин үеийн бошиглогч хэмээн хүндлэн дээдэлдэг. 
Мөн бид түүний дараа Сүмийн ерөнхийлөгчийн 
үүрэг хариуцлагыг хүлээн авсан хүн бүрийг 
хүндэтгэдэг юм. 

Биднийг бошиглогч, удирдагчдаа батлан дэмжих 
үед6, нийтийн хууль хэрэгжиж эхэлдэг. Учир нь Их 
Эзэн “Эрх мэдэл бүхий хэн нэгнээр томилогдсон, 
мөн тэрээр эрх мэдэлтэй, бас сүмийн тэргүүнээр 
зохих ёсоор томилогдсон гэдэг нь сүмд 
мэдэгдэхээс бусдаар миний сайн мэдээг тунхаглах, 
эсвэл миний сүмийг өсгөн бэхжүүлэхээр урагш 
одох нь хэнд ч өгөгдөх ёсгүй”7 хэмээн хэлжээ.

Энэ нь Их Эзэний Сүмийн гишүүдийн хувьд 
бидэнд Эзэний зарц нар, эш үзүүлэгчдийн дуу 
хоолойгоор ирэх Түүний дуу хоолойг8 сонс хэмээх 
сүнслэг тушаалыг биелүүлэхэд зориг болон 
итгэлийг өгдөг9. Их Эзэний Сүмийн удирдагчид 
бүгд зохих эрх мэдэлтнээр дуудагдсан байдаг. Тэр 
ч байтугай Их Эзэний Сүмийн ямар ч бошиглогч 
эсвэл өөр ямар ч удирдагч өөрөө өөрийгөө сонгож, 
дуудаж байгаагүй. Бошиглогч хэзээ ч сонгуулиар 
сонгогдож байгаагүй. Их Эзэн “Та нар намайг 
сонгоогүй, харин Би та нарыг сонгосон”10 хэмээн 
тодорхой хэлсэн билээ. Бид бүгдээрээ Сүмийн 
ямар ч түвшний удирдагчдыг сонгох “санал 
өгдөггүй”. Гэхдээ бидэнд тэднийг батлан дэмжих 
онцгой эрх өгөгдсөн байдаг билээ.

Их Эзэний арга замууд нь хүмүүний арга замаас 
өөр байдаг билээ. Хүмүүний арга зам бол хүмүүс 
хөгширч эсвэл ажлын чадваргүй болоход үүрэгт 
ажлаас нь чөлөөлдөг. Үүнчлэн хүмүүний арга зам 
нь Их Эзэний арга зам биш бөгөөд хэзээ ч Түүний 
арга зам болохгүй. Бошиглогчдыг батлан дэмжих 
гэдэг нь бидний хувьд тэднийг бошиглолын 
үүрэг хариуцлагаа биелүүлэхэд нь өөрийн зүгээс 
чадах бүхнээрээ дэмжин туслахад бэлэн гэдгээ 

харуулж байгаа хэрэг юм. Бид тэднийг батлан 
дэмжсэнээрээ тэдний бошиглогч гэх дуудлагыг 
хууль ёсны хэмээн хүлээн зөвшөөрч байгаагаа 
тангараг маягаар харуулж байгаа юм. 

Сүмийн ерөнхийлөгч болохоосоо 26 жилийн 
өмнө, тухайн үед ахлагч байсан Жорж Альбэрт 
Смит “Гараа өргөснөөрөө өгсөн бидний амлалт 
нь... маш ариун амлалт юм. Энэ нь бид Их Эзэний 
бошиглогч энэхүү ажлыг удирдана хэмээн найдан 
чимээгүй өнгөрөхийг хэлж байгаа биш юм аа, 
харин энэ нь … бид түүнийг дэмжиж; түүний 
төлөө залбирч; түүний сайн нэрийг хамгаалж мөн 
түүний өгсөн зааварчилгааг Их Эзэний тушаасны 
дагуу гүйцэтгэхээр эрэлхийлнэ гэсэн үг юм аа”11 
хэмээн хэлсэн байдаг.

Амьд Их Эзэн Өөрийн амьд Сүмийг удирддаг 
юм!12 Их Эзэн Сүмийн талаарх Өөрийн хүслийг 
бошиглогчдодоо илчилдэг. Өчигдөр, биднийг 
Томас С.Монсоныг Сүмийн ерөнхийлөгчөөр 
батлан дэмжихийг хүссэний дараа, түүнийг мөн 
Тэргүүн Зөвлөлийн зөвлөхүүд болон Арванхоёр 
Төлөөлөгчийн Чуулгын гишүүдийг бошиглогч, 
үзмэрч мөн эш үзүүлэгчид хэмээн батлан дэмжих 
аз завшаан бидэнд олдсон билээ. Бодоод үз дээ! 
Бид 15 хүнийг Бурханы бошиглогчоор дэмжин 
баталдаг! Тэд бүгдээрээ энэхүү эрин үед хүмүүнд 
өгөгдсөн бүхий л санваарын түлхүүрүүдийг 
атгадаг.

Арван таван хүнийг ариун төлөөлөгчдөөр 
дуудах нь Сүмийн гишүүдийн хувьд бидэнд агуу 
хамгаалалтыг авч ирдэг. Яагаад тэр вэ? Яагаад 
гэвэл энэ удирдагчид санал нэгдэж байж, шийдвэр 
гаргадаг13. Арван таван хүний саналыг нэгтгэхийн 
тулд Сүнс ямар их хөдөлмөрлөдөг болохыг та нар 
төсөөлж байна уу? Энэ 15 хүн өөр өөрийн гэсэн 
боловсрол, мэргэжилтэй бөгөөд олон зүйл дээр 
өөр өөрийн гэсэн санал бодолтой. Надад итгээрэй! 
Энэхүү 15 бошиглогч, үзмэрч, эш үзүүлэгчид 
санал нэгдсэн үедээ Их Эзэний хүсэл юу болохыг 
мэддэг! Тэд Их Эзэний хүслийг чин сэтгэлээсээ 
биелүүлэхийг хүсдэг. “Таны таалал тэнгэрт 
гүйцэлддэг шигээ газар дээр ч тэгэх болтугай”14 
хэмээх Их Эзэний залбирал эл 15 хүнд хэзээ 
залбирах ёстой тухай загварыг өгдөг.

Төлөөлөгчийн албанд хамгийн удаан хугацаагаар 
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ахалж байгаа Төлөөлөгч Сүмийг удирддаг.15 
Энэхүү ахмад настан нь удирддаг тогтолцооны 
дагуу ихэнхдээ ахимаг насны хүмүүс Сүмийн 
ерөнхийлөгчийн албанд дуудагддаг.16 Энэ 
тогтолцоо нь Их Эзэний удирдлага дор залгамж 
халаа, буурь суурь, арвин туршлага болон он 
удаан жилийн бэлтгэлийг хангаж өгдөг.

Өнөөдрийн энэхүү Сүмийг Их Эзэн Өөрөө зохион 
байгуулсан юм. Тэрээр олон сонголт бүхий, 
ямар ч үед бэлтгэлтэй байх боломжийг олгодог 
удирдлагын гайхалтай тогтолцоог бий болгожээ. 
Уг тогтолцооны дагуу бошиглогч нас ахихын 
хэрээр өвчин тусах, чадавхаа алдах үед ч гэсэн 
бошиглолын удирдлагыг гартаа авах хүмүүс 
бэлэн байдаг юм.17 Эрх мэдлийг тэнцвэржүүлэх, 
урьдчилан сэргийлэх зэрэг арга хэмжээнүүдийг 
авсан учраас хэн ч гэсэн Сүмийг ганцаар 
төөрөгдөлд оруулах боломжгүй юм. Хэзээ нэгэн 
өдөр зөвлөлийн хамгийн дээд суудлыг эзлэхэд 
бэлэн байхын тулд ахмад насны удирдлагууд 
үргэлж сурч, боловсорч байдаг. Тэд Сүнсний 
шивнээгээр дамжуулан Их Эзэний дуу хоолойг 
хэрхэн сонсож сурах талаар суралцдаг юм. 

Мөнх бус амьдралынхаа төгсгөлд ойртож байсан 
ерөнхийлөгч Эзра Тафт Бэнсоны нэгдүгээр 
зөвлөхөөр ерөнхийлөгч Гордон Б. Хинкли 
үйлчилж байхдаа: 

“Их Эзэн Өөрийн Сүмийн засаглалд ашигласан 
зарчим болон үйл явц нь.. ямар ч нөхцөл байдалд 
бэлтгэлтэй байхад маань зориулагдсан билээ. 
Ерөнхийлөгч өвчтэй эсвэл үүрэгт ажлаа бүрэн 
дүүрэн гүйцэтгэж чадахгүй тохиолдолд Сүмийн 
засаглал болон бошиглолын бэлгүүдийг ашиглах, 
үүнд Сүмийн хөтөлбөрүүд болон ажил хэргийг 
явуулахад шаардагдах илчлэлт болон сүнслэг 
удирдамжийг авах эрхийн талаар ямар ч эргэлзээ 
эсвэл асуудал төрөхгүй... байна гэдэг нь маш 
чухал зүйл юм. 
 
“Тэргүүн Зөвлөл болон Арванхоёр Төлөөлөгчийн 
Зөвлөл нь санваарын түлхүүрүүдийг атгахаар 
дуудагдан томилогдож, Сүмийг удирдах, түүний 
ёслолуудыг гүйцэтгэх, сургаалыг танилцуулах 
болон Сүмийн дэг жаягийг тогтоож, хэвээр 
хадгалан үлдээх эрх мэдэл болон үүрэг 
хариуцлагыг үүрдэг” хэмээн тайлбарласан байдаг.

Ерөнхийлөгч Хинкли цааш нь үргэлжлүүлэхдээ:

“Ерөнхийлөгч өвчтэй эсвэл өөрийн хүлээсэн 
үүрэгт ажлын бүх үүргийг бүрэн дүүрэн 
гүйцэтгэж чадахгүй тохиолдолд түүний хоёр 
Зөвлөх нийлж Тэргүүн Зөвлөлийн Чуулгыг бий 
болгодог. Тэд хамтдаа Ерөнхийлөгчийн өдөр 
тутмын ажлыг хариуцан явуулдаг....

“... Гэхдээ бодлого, журам, хөтөлбөр эсвэл 
сургаалтай холбоотой аливаа асуудал гарах 
тохиолдолд Тэргүүн Зөвлөл болон Арванхоёр 
хамтдаа хянамгай хандаж, залбирсны эцэст 
шийдвэрлэнэ.”18

Өнгөрсөн жил ерөнхийлөгч Монсон, Сүмийн 
ерөнхийлөгчөөр дуудагдсаны 5 жилийн ой болсон 
бөгөөд энэ үеэр төлөөлөгчийн хувьд үйлчилсэн 50 
жилийн үйлчлэлээ дүгнэхдээ: “Хэзээ нэгэн цагт 
бид бүгдээрээ хөгширнө. Гэсэн хэдий ч, “...би та 
нарын адил, биед мөн оюунд байх янз бүрийн 
мөн сул дорой байдлын харьяат болой; гэвч би... 
сонгогдож, мөн эцгээрээ адислагдан томилогдсон 
билээ,... мөн Их Эзэн надад хайрласан бүхий л 
хүч, оюун мөн чадлаараа та бүхэнд үйлчлэхээр 
түүний зүйрлэшгүй хүчээр хадгалагдаж мөн 
хамгаалагдсаар буй” (Мозая 2:11) хэмээн хэлсэн 
Хаан Бэнжаминтай бид өөрийн дуу хоолойг 
нэгтгэцгээе.

Ерөнхийлөгч Монсон цааш үргэлжлүүлэн: 
“Бидэнд эрүүл мэндийн ямар ч асуудал үүсч, бие 
махбод болон оюун ухааны ямар ч доройтолд 
орлоо гэсэн бид өөрт буй бүх чадвараа дайчлан 
үйлчилдэг. Сүм найдвартай гарт байгаа гэдгийг 
би та нарт баттайяа хэлье. Тэргүүн Зөвлөл болон 
Арванхоёрын Чуулгад зориулан энэхүү тогтолцоог 
бий болгосон тул Сүм үргэлж найдвартай гарт 
байдаг учир ямар ч зүйл тохиолдлоо гэхэд та 
бүхэн санаа зовж, айх шаардлагагүй. Бидний 
дагаж, шүтэн биширч, үйлчилдэг бидний Аврагч, 
Есүс Христ үргэлж Сүмийг удирдаж байдаг юм”19 
гэж хэлсэн байдаг.

Бидэнд өгсөн эдгээр үнэний тань төлөө 
ерөнхийлөгч Монсон танд бид талархаж байна! 
Мөн амьдралынхаа турш үзүүлсэн үлгэр жишээ, 
чин сэтгэлийн үйлчлэлд тань бид талархаж байна. 
Мөн миний бие, дэлхийн олон улс оронд амьдарч 
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буй Сүмийн гишүүдийнхээ дуу хоолойтой нэгдэн, 
чин сэтгэлийн баяр талархлаа илэрхийлж байна. 
Бид таныг хүндэтгэдэг! Бид танд хайртай! 
Бид таныг зөвхөн гараа өргөн дэмжин батлаад 
зогсохгүй, бүх сэтгэл зүрх, хичээл зүтгэлээрээ 
дэмжиж байдаг билээ. Даруухан, итгэлтэй 
байдлаар “хайрт бошиглогч таныхаа төлөө бид 
залбирнам”!20 Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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Бид	тэнгэрлэг	зорилготойгоо	нийцсэн	байхын	
тулд	бошиглогчийг	дэмжин,	түүний	үгийг	
дагаж	амьдрахаар	сонгодог	билээ.

Тэнгэр дэх бидний 
Эцэг бүх хүүхдээ 
хайрлан, тэднийг 
Өөрийнх нь аз 
жаргалын төлөвлөгөөг 
мэдэж, ойлгоосой 
хэмээн хүсдэг. Тиймээс 
Тэрээр хүүхдүүдийнхээ 
авралын төлөө Бурханы 
нэрээр үйлдэх хүч 
ба эрх мэдэлтэйгээр 
бошиглогчдыг томилон, 
дууддаг билээ. Тэд бол 

зөв шударга ёсны элчүүд бөгөөд Есүс Христийн 
гэрчүүд, тэрчлэн Түүний Цагаатгалын хязгааргүй 
хүч нь юм. Тэд дэлхий дээрх Бурханы хаант 
улсын түлхүүрүүдийг атгаж, авралын ёслолуудыг 
гүйцэтгэх эрх мэдэлтэй байдаг.

Их Эзэний үнэн Сүмд болон “дэлхий дээр... 
энэхүү хүч хийгээд энэ санваарын түлхүүрүүдийг 
олгосон хүн тухайн цаг үед зөвхөн ганцхан 
л байдаг бөлгөө.”1 Бид ерөнхийлөгч Томас 
С.Монсонг бидний бошиглогч, үзмэрч, илчлэгчээр 
дэмжин баталдаг. Тэрээр манай Сүмийг бүхэлд 
нь удирдан чиглүүлэх Бурханы үгсийг илчилдэг 
юм. Ерөнхийлөгч Бага Ж.Рүбэн Кларк: “Сүмд 
зориулсан илчлэлтүүдийг хүлээн авах эрх 
зөвхөн … Сүмийн Ерөнхийлөгчид байдаг”2 гэж 
тайлбарлажээ.

Их Эзэн амьд бошиглогчийн талаар Өөрийн 
Сүмийн хүмүүст зарлиглахдаа:

“Та нар миний өмнө бүхий л цэвэр ариун байдалд 
алхан, та нарт түүний өгөх түүний бүх үгсэд 
хийгээд зарлигуудад анхаарал тавигтун;

“Учир нь түүний үгийг та нар миний амнаас 
гарсан мэтээр бүхий л тэвчээр хийгээд итгэлд 
хүлээн авах ёстой.

“Учир нь эдгээр зүйлүүдийг хийснээр тамын үүд 
та нарыг дийлэх нь үгүй”3 гэжээ.

Бид тэнгэрлэг зорилготойгоо нийцсэн байхын 
тулд бошиглогчийг дэмжин, түүний үгийг дагаж 
амьдрахаар сонгодог билээ.

Бид бас ерөнхийлөгч Монсоны зөвлөхүүдийг 
болон Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгынхныг 
бошиглогч, үзмэрч, илчлэгчид хэмээн үзэж, 
дэмжин баталдаг. “Тэд [Их Эзэний] оюун ухаан, 
хүсэл тааллыг тунхаглах эрх, хүч хийгээд эрх 
мэдэлтэй бөгөөд … Сүмийн ерөнхийлөгчид 
… захирагддаг.”4 Tэд Христийн нэрээр ярьж, 
Христийн нэрээр бошиглодог. Мөн тэд бүх 
зүйлийг Есүс Христийн нэрээр үйлддэг. Бид 
тэдний үгсээс Их Эзэний дуу хоолойг сонсож, 
Аврагчийн хайрыг мэдэрдэг билээ. “Мөн 
Ариун Сүнсээр урагш хөдөлгөгдөх тэд юуг ч 
ярилаа гэсэн судар байх болно, … мөн аврал 
дахь Бурханы сүр хүч буюу.”5 Их Эзэн: “Харин 
миний өөрийн дуу хоолой байна уу, эсвэл миний 
үйлчлэгчдийн дуу хоолой байна уу, энэ нь яг 
адил”6 юм хэмээн Өөрөө хэлсэн.

Бид “элч нар болон эш үзүүлэгчдийн суурин 
дээр босгогдож байгаа бөгөөд Христ Есүс Өөрөө 
булангийн чулуу нь”7 болсон сүмдээ талархалтай 
байдаг билээ. Их Эзэний өргөө бол дэг журмын 
өргөө бөгөөд бид асуултуудынхаа хариултыг 
хаанаас эрж хайх, эсвэл хэний дуу хоолойг 
дагах талаар тодорхой ойлголтгүйгээсээ болж 
хэзээ ч мэхлэгдэх учиргүй. Бид “давалгаанд энд 
тэнд шидэгдэн, аливаа номлолын салхинд... 
туугдалгүй”8 байж чадна. Бурхан Өөрийн үгийг 
томилогдсон үйлчлэгчдээрээ дамжуулан илчилдэг. 

Бîшиглîгчдын үгсийг дагаж аìьдарцгаая

ЗАЛУУ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН БҮЛГИЙН ЕРӨНХИЙ ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН 
НЭГДҮГЭЭР ЗӨВЛӨХ КЭРОЛ Ф.МАККОНКИ
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“Эдгээр нь ариун хүмүүсийн үйлчлэлийн ажилд 
бэлтгэж, Христийн биеийг байгуулахын тулд 
юм. Бид бүгд итгэл хийгээд Бурханы Хүүг мэдэх 
мэдлэгийн нэгдэл хүртэл... ингэх ажээ.”9 Бид 
бошиглогчдын үгсийг дагаж амьдрахыг сонгосон 
үед мөнхийн төгөлдөржилт рүү хөтөлдөг гэрээний 
зам дээр гардаг юм.

Бид өлсгөлөнгийн үеийг амьд мэнд тэсч 
гарахын төлөө тэмцсэн ганц бие нэгэн эх хүнээс 
бошиглогчийг дэмжих нь юу гэсэн утгатайг 
мэдэж авдаг. Их Эзэн бошиглогч Елиад Зарефат 
руу явж, түүнд тусал хэмээн Бурханы зарлиг 
болгосон бэлэвсэн эмэгтэйг тэндээс олж уулз 
хэмээн зааварлажээ. Елиа уг хот руу дөхөж ирээд, 
нэгэн эмэгтэй мод түүж явахыг харав. Тэгээд тэр 
эмэгтэйг дуудаад, “Надад уух ус вааранд хийж 
авчирч өгөөч гэж гуйв.”10

“Тэр эмэгтэй ус авч ирэхээр явах гэж байхад Елиа 
түүнийг дуудан, Надад зүсэм талх авчирч өгөөч 
гэж хэлэв.

“Харин тэр эмэгтэй хариуд нь, Таны Бурхан 
Эзэний амьд буйгаар тангараглая. Надад талх 
байхгүй. Зөвхөн миний хул аяганд минь атгын 
төдий гурил, вааранд минь жаахан тос үлдсэн. 
Харагтун, би гэртээ харьж, өөртөө болон хүүдээ 
зориулан хоол хийхийн тулд одоо түлээ түүж 
байна. Дараа нь бид үхэх байх даа гэв.”

Елиа эмэгтэйд “Бүү ай. Явж, хэлснээрээ гүйцэтгэ. 
Харин байгаа юмнаасаа эхлээд надад жижигхэн 
гурилан боов хийгээд над уруу авч ир. Үүний 
дараа өөртөө болон хүүдээ идэх юм хийгтүн”11 
гэжээ.

Бошиглогч өлсгөлөнд нэрвэгдсэн эхээс ямар 
хэцүү зүйл гуйсныг агшин зуур төсөөлөөд үз дээ. 
Мэдээж хэрэг, Бурхан Өөрөө итгэлтэй үйлчлэгчээ 
хангаж болох байсан шүү дээ. Гэвч Елиа Их 
Эзэний нэрээр, бошиглогчийг дэмжихийн тулд 
өөрт байгаагаа золиослохыг Бурханы хайртай 
охиноос гуйхдаа удирдамжийн дагуу гүйцэтгэсэн 
ажээ.

Түүнчлэн Елиа “Яагаад гэвэл Израилийн Бурхан 
ЭЗЭН, … хул аяган дахь гурил ч дуусахгүй, 
тостой ваар ч хоосрохгүй”12 гэж айлдсан хэмээн 

дуулгавартай байдлын төлөө түүнд адислал 
амласан юм. Их Эзэн бэлэвсэн эмэгтэйд 
бошиглогчийн үгсэд итгэж, дуулгавартай дагахыг 
сонгох боломж олгосон ажээ.

Зөв шударга ёс хийгээд сүнслэг байдлын өлсгөлөн 
заналхийлж байгаа энэ дэлхийд бид бошиглогчийг 
дэмжихээр зарлигдуулсан. Бид бошиглогчийн 
үгэнд анхаарлаа хандуулж, түүнийг дэмжин 
баталснаар Их Эзэний таалал, мэргэн ухаанд, 
мөн Түүний цаг хугацаанд даруухнаар захирагдах 
итгэлтэй байх болно гэдгээ илэрхийлдэг.

Бошиглогчийн үг үндэслэл муутай, яршигтай, 
биелүүлэхэд хэцүү юм шиг санагдсан үед ч гэсэн 
бид үүнд анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй. Дэлхийн 
жишгээр бол, бошиглогчийг дагах нь нийтэд 
өргөн дэлгэрээгүй бөгөөд улс төрийн хувьд буруу, 
эсвэл нийгмээр хүлээн зөвшөөрөгдөөгүй зүйл юм. 
Гэвч бошиглогчийг дагах нь үргэлж зөв байдаг. 
“Тэнгэр нь газраас өндөр байдаг шиг Миний зам 
та нарын замаас, Миний бодол та нарын бодлоос 
өндөр билээ.”13 “Бүх зүрхээрээ ЭЗЭНд итгэ. 
Өөрийн ойлголтод бүү түшиглэ.”14

Бошиглогчийн удирдамжинд анхаарлаа 
хандуулдаг хүмүүсийг Их Эзэн хүндлэн 
сайшаадаг. Зарефатын бэлэвсэн эмэгтэй 
Елиад дуулгавартай байснаар өөрийнхөө 
төдийгүй, хүүгийнхээ амийг ч бас аварсан юм. 
Бошиглогчийн амласнаар, “Елиагаар дамжуулан 
ЭЗЭН айлдсанчлан” “... тэр эмэгтэй, Елиа болон 
эмэгтэйн гэрийнхэн олон өдрийн туршид хоол 
ундтай байв.”15

Их Эзэн “Өөрт нь итгэдэг хүмүүсийн хэрэгцээг 
хангах болно.”16 Бошиглогчдын үгс бидний 
бодгальд маннатай адил юм. Бид үүнээс хүртсэн 
үед адислагдан, сэргийлэгдэж, материаллаг болон 
сүнслэг байдлын хувьд хамгаалагддаг. Бид тэдний 
үгсийг зооглосноор хэрхэн Христэд ирж, амьдрах 
талаар суралцдаг.

Ахлагч Брүс Р.Макконки бошиглогчдоор 
дамжуулан “Их Эзэн авралын үнэнүүдийг 
илчилдэг, … аврал нь Христ дотор байдаг; 
мөн тэрээр мөнх амь руу хөтөлдөг замыг 
тодорхойлдог... Их Эзэн өөрийнх нь хүмүүст 
аюул, зовлон тохиолдсон үед тэдэнд хэрэгтэй 
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удирдамжийг эрин зуун болгонд өгсөөр 
ирсэн. Мөн ирээдүйд тэнгэрээс бууж ирэн, 
бошиглогчдын амаар хэлэгдэх Бурханы мэргэн 
ухаанаас өөр юу ч түүний хүмүүсийг аварч 
чадахгүй байх тийм цаг үе тохиох нь лавтай юм”17 
хэмээн бичжээ.

Миний хувьд, Лоорел ангийн багшийн маань 
заасан бошиглогчдын үгс гэрээн дэх гэрлэлт 
гэж юу болох талаар надад ойлгуулсан юм. 
Бошиглогчдын үгс надад аз жаргалтай гэр бүлийн 
төлөө өөрийгөө бэлтгэж, ийм гэр бүлтэй болж 
чадна гэсэн итгэл найдварыг өгсөн. Эртний болон 
орчин үеийн бошиглогчдын сургаалуудыг байнга 
судалдаг байсан нь долоон хүүхдээ тээж төрүүлэн, 
өсгөхөд мөн тэдэнд заах хүч чадал шавхсан хэцүү 
бэрх он жилүүдийг даван туулахад надад тусалсан 
билээ. Судрууд дахь болон энэ индэр дээрээс 
заагддаг бошиглогчдын үгс бол бид бүгдийн хувьд 
тайтгарал, хайр энэрэл, хүч чадал, урам зоригийн 
чухал үгс юм.

Бид бошиглогчдын үгсэд анхаарлаа хандуулснаар 
гэр орноо болон амьдралаа “Бурханы Хүү, Христ 
болох бидний Гэтэлгэгчийн хадан дээр, … чөтгөр 
хүчит салхиа, тийм ээ, хуй салхин дахь дайралтаа 
илгээхэд, тийм ээ, түүний бүхий л мөндөр мөн 
хүчит шуурга та нар дээр нүдэхэд, энэ нь та нарыг 
зовлонгийн хийгээд төгсгөлгүй халаглалын ангал 
тийш доош чирч дийлэх хүчгүй”18 байж, мөнхийн 
бат бөх суурин дээр барих болно.

Бидэнд сонголт байдаг. Бид Бурханаар 
томилогдсон үйлчлэгчдийн хэлсэн Түүний 
үгсийг ач холбогдол багатай зүйл гэж үзэн үл 
тоомсорлож, хөл дороо гишгэлэн, хүндэтгэлгүй 
хандахыг, эсвэл эсэргүүцэхийг сонгож болно. Гэвч 
ийнхүү үйлддэг хүмүүс Түүний гэрээт хүмүүсээс 
тусгаарлагдах болно гэж Аврагч заасан юм.19

Бид Христэд итгэх итгэл, үнэн хүсэлтэйгээр 
бошиглолын ариун үгийг залбирч уншин, 
судалбал Ариун Сүнс бидний оюун ухаан, 
зүрх сэтгэлд үнэнийг ярих болно. Бид Бурханы 
нууцууд бидэнд илчлэгдэхийн төлөө, сонсож 
болохын тулд сонороо дэлгэн, ойлгож болохын 
тулд зүрх сэтгэлээ нээх болно гэдэгт би найдаж 
байна.20

Иосеф Смит бол Есүс Христийн сайн мэдээг 
болон Түүний санваарыг дэлхий дээр сэргээхээр 
Бурханаар дуудагдсан бошиглогч байсан 
бөгөөд мөн гэдгийг би гэрчилж байна. Мөн 
биднийг Бурханы өнөө үеийн үнэн бошиглогч, 
ерөнхийлөгч Монсон удирдаж байгааг би 
гэрчилж байна. Бид итгэлээрээ нэгдэж, Христээр 
цэвэршигдэн, Бурханы Хүүгийн тухай мэдлэгээр 
дүүрэх хүртлээ бошиглогчидтой хамт зогсож, 
тэдний үгсийг дагаж амьдрахыг сонгох болтугай. 
Есүс Христийн ариун нэрээр, амен. 
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Бурхан,	Христ	хоёр	бол	зорилгоороо	нэгдмэл,	
жинхэнэ	Эцэг,	Хүү	хоёр---салангид,	ялгаатай,	
ангид	биес	юм.	

Олон жилийн өмнө 
надад эрин үе бүрийн 
бошиглогчдын 
сүүлчийн гэрчлэлийг 
судлах боломж 
тохиосон билээ. Бүгд 
Бурхан Эцэг, Түүний 
Хүү Есүс Христ хоёрын 
тухай хүчирхэг гэрчлэл 
хуваалцсан байлаа.

Би эдгээр гэрчлэлийг 
бас эдгээртэй адил өөр 

олон гэрчлэлийг олон жилийн туршид уншихдаа, 
Тэнгэрлэг Эцэг ууган Хүүдээ хэчнээн их хайртай 
хийгээд Есүс Эцэгийнхээ хүслийг дуулгавартай 
дагаснаараа хайраа хэрхэн харуулсныг ойлгохдоо 
сэтгэл минь ихэд догдолдог юм. Бид Тэднийг 
болон бие биенээ хайрладаг Tэдний хайрыг 
мэдэхэд шаардлагатай зүйлсийг хийснээрээ 
“Бурханы бүх бэлгүүдээс хамгийн агууг”1 нь---
бүр мөнхийн амийг олж авах болно гэдгийг би 
гэрчилж байна. Учир нь “Цорын ганц үнэн Бурхан 
Таныг болон Таны илгээсэн Есүс Христийг мэдэх 
нь мөнхийн амь мөн.”2 

Бид мөнх амийн бэлгийг хэрхэн хүлээн авч чадах 
вэ? Энэ нь энэ өглөө хэлсэн мөн заасан хувийн 
илчлэлтээр дамжин ирдэг юм. 

Та нар Бурхан байдгийг анх удаа мэдэж, Түүний 
хайрыг мэдэрсэн үеэ санадаг уу? Би багадаа 
оддоор дүүрэн тэнгэрийг ширтэн хараад 
Бурханы оршихуйг тунгаан бодож, мэдэрдэг 
байлаа. Өчүүхэн жижиг шавжнаас эхлээд тэнгэр 
баганадсан өндөр моддыг хүртэл Бурханы 
бүтээлүүдийн нүд булаам үзэсгэлэнт сайхныг 

хараад миний сэтгэл догдлон хөдөлдөг байж 
билээ. Би энэ дэлхийн үзэсгэлэнт сайхныг хараад 
Тэнгэрлэг Эцэг надад хайртайг мэдсэн юм. Би 
өөрийгөө Түүний сүнсэн хүүхэд гэдгийг, бид бүгд 
Бурханы хөвгүүд, охид гэдгийг мэдсэн.

Намайг үүнийг яаж мэдсэн юм бол? хэмээн та 
нар гайхаж магадгүй. Судруудад “Есүс Христ бол 
Бурханы Хүү гэдгийг мэдэх нь заримд нь Ариун 
Сүнсээр өгөгддөг … бусдад нь хэрэв тэд итгэлтэй 
хэвээр байх аваас тэд түүнчлэн мөнх амьдралтай 
байж болохын тулд тэдний үгст итгэх нь өгөгддөг 
болой”3 гэж заасан байдаг. Миний ойлгосноор энэ 
нь зарим хүн бусдын гэрчлэлээс үүрд хамааралтай 
байх болно гэсэн үг биш юм.

Би Тэнгэрлэг Эцэг болон Аврагчийн тухай эцэг эх, 
багш нар, миний хичээнгүйлэн судалдаг судрууд, 
ялангуяа Ариун Сүнсээр заалган сурч мэдсэнээр 
миний гэрчлэл өсч хөгжсөн юм. Намайг итгэлээ 
ашиглан, зарлигуудыг дуулгавартай дагасан үед 
миний сурч мэдсэн зүйл үнэн гэдгийг Ариун Сүнс 
гэрчилдэг байлаа. Ийнхүү би гэрчлэлийг өөрөө 
олж авсан юм.

Энэхүү үйл явцад хувийн илчлэлтийн эрэл 
хайгуул хийх нь чухал юм. Нифай бид бүгдийг: 
“Христийн үгэн дээр найрла, учир нь болгоогтун, 
Христийн үгс та нарын хийвэл зохих бүх зүйлийг 
та нарт хэлэх болно”4 хэмээн урьсан байдаг.

Би найман насанд хүрэхээсээ өмнө баптисмын 
тухай илүү ихийг мэдэхийг эрэлхийлэн судруудыг 
судалж, залбирдаг байлаа. Би гишүүнээр 
батлагдахдаа Ариун Сүнсний бэлэг хүлээн авах 
юм байна гэдгийг мэдсэн. Бас Бурхан, Христ хоёр 
бол зорилгоороо нэгдмэл, жинхэнэ Эцэг, Хүү 
хоёр---тус тусдаа, ялгаатай, ангид биес гэдгийг би 
ойлгож эхэлсэн. “[Тэд] эхлээд биднийг хайрласан 
учраас бид [Тэднийг] хайрладаг юм.”5 Тэд хэрхэн 
бие биенээ хайрладаг хийгээд бидний сайн сайхны 

Бидний Тэнгэрлэг Эцэг, Түүний Хүү Есүс Хрисò 
хîёрыг ìэдэх нь ìөнхийн аìь ìөн

АРВАНХОЁР ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЧУУЛГЫН
АХЛАГЧ РОБЭРТ Д.ХЭЙЛС
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төлөө хэрхэн хамтран ажилладгийг миний бие 
олон удаа ажиглаж мэдсэн билээ. Энэхүү үнэнийг 
заадаг олон судраас заримыг нь сонсоно уу:

Тэнгэрлэг Эцэг бидний мөнх бус байдлын өмнөх 
амьдралын тухай заахдаа Есүс Христийг “Миний 
Хайрт мөн эхлэлээс Сонгогдсон Хайрт Хүү минь”6 
хэмээн нэрлэсэн байдаг. Эцэг дэлхийг бүтээхдээ 
үүнийг “[Өөрийн] Төрсөн Ганц”7 Хүүгээр 
хийлгэсэн юм.

Есүсийн эх Мариад “Хамгийн Дээдийн Хүү”8 
–г төрүүлэх болно гэж хэлсэн байдаг. Есүс бага 
залуудаа Тэрээр “Эцэгийнхээ гэрт байх ёстой”9 
гэдгээ эхдээ хэлсэн юм. Хэдэн жилийн дараа 
Аврагчийг баптисм хүртэх үед Тэнгэрлэг Эцэг 
тэнгэрээс түүнд хандан, “Энэ бол Миний Хайрт 
Хүү. Түүнд Миний таалал оршдог”10 гэж хэлсэн.

Есүс дараах үгсээр шавь нартаа хэрхэн 
залбирахыг заасан юм:

“Тэнгэрт байгаа бидний Эцэг минь, Таны нэр 
ариунаар дуурсагдаг.

“Таны хаанчлал ирэх болтугай. Хүсэл тань 
тэнгэрт шигээ газар дээр биелэгдэх болтугай.”11

Тэрээр Никодемд, “Бурхан ертөнцийг үнэхээр 
хайрласан тул цорын ганц Хүүгээ өгсөн”12 хэмээн 
заасан юм. Мөн Тэрээр Өөрийн гайхамшгуудыг, 
“Эцэгийнхээ хийдгийг Хүү нь үзэхгүй бол Хүү 
өөрөөсөө юуг ч хийж чадахгүй. Учир нь Эцэг 
юу хийнэ, Хүү нь бас эдгээр зүйлсийг түүнчлэн 
хийдэг”13 хэмээн тайлбарлажээ.

Цагаатгалын цаг ойртоход Есүс: “Аав аа, цаг 
нь ирлээ. … Хий гэж Надад өгсөн ажлыг тань 
гүйцэтгэн Би Таныг газар дээр алдаршуулав”14 
хэмээн хэлсэн. Дараа нь бидний нүглийн хүнд 
ачаа дарамт Түүн дээр ирэхэд Тэрээр, “Эцэг 
минь, хэрэв боломжтой бол Надаас энэ аягыг 
өнгөрүүлээч. Гэвч Миний хүслээр биш харин 
Таны хүслээр болог”15 хэмээн гуйсан. Есүс 
загалмай дээр өнгөрүүлсэн сүүлчийн хормууддаа, 
“Аав аа, тэднийг уучлаач. Учир нь тэд юу хийж 
байгаагаа мэдэхгүй байна” гэж залбираад “Аав аа, 
Таны гарт би сүнсээ даатгая”16 гэж чанга дуугаар 
хашгирчээ.

Дараа нь “нас барагсдаас тэрээр амилагдсаны 
дараа түүний Эцэгийн хаант улсад орохын тулд 

урагш гарч ирэх хүчийг тэдэнд [өгөхийн] тулд”17 
сүнсний дэлхий дэх нас барагсдын сүнснүүдэд 
айлчилсан юм. Аврагч амилалтынхаа дараа 
Магдалын Мариад үзэгдэж, “Би Миний Эцэг ба та 
нарын Эцэгт очно”18 хэмээн хэлсэн билээ. 

Есүсийг Америк тив дэх хүмүүс дээр хүрч 
очиход Эцэг нь Түүнийг танилцуулан, “Миний 
Хайрт Хүүг, миний ихэд таалсан түүнийг, би 
өөрийнхөө нэрийг алдаршуулсан түүнийг 
болгоогтун”19 хэмээн хэлсэн билээ. Есүс ариун 
сүмд хүмүүсийн дунд бууж ирээд Өөрийгөө 
танилцуулахдаа, “Болгоогтун, би бол Есүс Христ. 
… Би дэлхийнхний нүглүүдийг өөр дээрээ авснаар 
Эцэгийг алдаршуулсан билээ”20 гэжээ. Тэрээр 
Өөрийн сургаалыг зааж, тайлбарлахдаа:

“Энэ бол Эцэгийн надад өгсөн тэрхүү сургаал 
билээ; мөн би Эцэгийн тухай гэрчилж, мөн Эцэг 
миний тухай гэрчил[дэг].”21

“Үнэнээр … Эцэг бид хоёр нэг юм”22 гэжээ.

Эцэг, Хүү хоёр бол ялгаатай ангид хувь хүмүүс 
мөн биес гэдгийг гэрчилсэн загварыг бид эдгээр 
судруудаас харж чадаж байна уу? Тэгвэл Тэд 
хэрхэн “нэг” байх билээ? Учир нь Тэд нэгэн бие 
биш харин зорилгоороо нэгдмэл, “үхэшгүй байдал 
хийгээд мөнх амьдралыг хүмүүнд тохиолгон 
авчрах[ад]”23 адил тэгш юм.

Есүс бол Бурхан, гэхдээ Тэр Эцэгтээ хандан 
залбирч, Эцэгийнхээ хүслийг биелүүлж 
байна гэж хэлснээрээ тусдаа ангид бие гэдгээ 
үргэлж нотолдог. Тэрээр нифайчуудын дундах 
тохинууллынхаа үеэр, “Эцэг минь, дэлхийн төлөө 
бус харин дэлхийгээс надад таны өгсөн тэдний 
төлөө... би залбирч байна. Эцэг минь, та надад 
байдгийн адил би тэдэнд байж болохын тулд, би 
тэднээр алдаршуулагдаж болохын тулд би залбирч 
байна”24 хэмээн гуйсан.

Бид үүнийг санах юм бол сайн мэдээний сэргээлт 
нэг биш харин хоёр алдар суут биес хүрч ирснээр 
эхэлсэн нь гайхмаар зүйл биш юм. Үүнээс гадна 
Бошиглогч Иосеф Смит анхны үзэгдлийнхээ 
талаар, “Тэдний нэг нь надтай ярьж, намайг 
нэрээр минь дуудан, мөн нөгөөх уруугаа зааж—
Энэ бол миний Хайртай Хүү. Түүнийг сонс 
хэмээн хэлсэн юм”25 гэж гэрчилсэн. 

Гуйвшгүй итгэлээр ойн цоорхой руу аль сүмд 
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нэгдэх ёстойгоо мэдэхээр очсон залуу бошиглогч 
тэндээс буцахдаа цорын ганц үнэн Бурхан, 
Түүний илгээсэн Есүс Христ хоёрын тухай 
мэдлэг ба гэрчлэлтэй болсон байлаа. Тиймээс 
Иосеф өөрөөсөө өмнөх үеийн бошиглогчдын 
адил мөнхийн амь руу хөтөлдөг үнэнийг дэлхийд 
сэргээх зэмсэг болсон юм.

Та бүхэн бас Тэнгэрлэг Эцэгээ болон 
“бошиглогчид хийгээд төлөөлөгчдийн [гэрчилсэн] 
энэхүү Есүсийг”26 судруудаас болон энэхүү 
ерөнхий чуулганаас эрж хайж болно. Та нар 
ийнхүү хувийн гэрч болох хувийн илчлэлтийг 
эрж хайснаар Тэнгэрлэг Эцэг та нарыг Бурхан 
Тэргүүтэний гурав дахь гишүүн, Ариун Сүнс 
хэмээн бидний мэддэг сүнсэн хүнээр дамжуулан 
үнэнийг өөрсдөө олж мэдэх тусгай арга замаар 
хангасныг нээн илрүүлэх болно. 

“Мөн та нар эдгээр болон өнөөдөр миний 
хуваалцсан зүйлсийг хүлээн аваад та нар Бурхан 
Мөнхийн Эцэгээс, Христийн нэрээр эдгээр 
зүйлүүд үнэн эсэхийг асуухыг та нарт ухуулъя 
би; мөн хэрэв та нар Христэд итгэлтэй байж, чин 
сэтгэлтэйгээр, үнэн хүсэлтэйгээр асуух аваас, 
тэрбээр үүний үнэнийг Ариун Сүнсний хүчээр та 
нарт мэдүүлэх болно. 

Мөн Ариун Сүнсний хүчээр та нар бүх зүйлийн 
үнэнийг мэдэж болно.”27

Ах, эгч нар аа, Тэнгэрлэг Эцэг маань энэхүү 
мэдлэгийг яг одоо эрэлхийлээсэй хэмээн биднээс 
хүсч байгааг би гэрчилж байна. Бошиглогч 
Хиламаны үгс: “Санагтун, Бурханы Хүү, Христ 
болох, бидний Гэтэлгэгчийн хадан дээр та нар 
сууриа тавих ёстойг..., хүмүүн нь үүний дээр 
баривал унах аргагүй суурь гэдгийг санагтун”28 
хэмээн тоосноос хашгирч байна. Үнэндээ бид 
унахгүй байх болно.

Энэхүү бат бөх суурь нь Есүс Христ юм. Тэр бол 
“Тэнгэрийн хад.”29 Бид Түүн дээр байшингаа 
баривал хожмын өдрүүдэд бороо орж, үер буун, 
салхи үлээсэн ч гэсэн бид унахгүй байх болно. 
Бидний гэр орон, бидний гэр бүл Христ дээр 
суурилагдсан учраас бид унахгүй байх болно.30

Ийм гэр орон бол “алдар суугийн өргөө”31 гэдгийг 
би гэрчилж байна. Ийм гэр оронд бид хамтдаа 
цуглаж, Тэнгэрлэг Эцэгтээ хандан Есүс Христ, 

Түүний Хайртай Хүүгийн нэрээр залбирдаг 
билээ. Бид ийм гэр оронд Тэднийг алдаршуулан, 
талархал өргөдөг. Энд бид Ариун Сүнсийг болон 
“[Түүний бидэнд өгсөн] мөнх амьдралын, бүр 
селестиел хаант улсын алдар суугийн амлалтыг”32 
хүлээн авдаг.

Бидний Аврагч бол Есүс Христ, Тэр амьд бөгөөд 
Тэнгэрлэг Эцэг маань бидэнд хайртай мөн 
биднийг харж хамгаалж байдаг гэдэг онцгой 
гэрчлэлээ үлдээж байна. Бидэнд энэ эрин үед 
биднийг удирдаж, чиглүүлэх бошиглогч, бүр 
ерөнхийлөгч Томас С.Монсон байгаа гэдгийг 
гэрчилж байна. Энэ нь үнэн гэдгийг явж мөн 
мэдлэгийг эрэлхийлдэг хүн бүрд Ариун Сүнс 
гэрчилдэг билээ. Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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Ариун	ёслол	нь	бидний	хүн	нэг	бүрд	илүү	ариун	
бөгөөд	нандин	байх	ёстой.

Гетсемани болон 
Калвари дахь 
үйл явдлуудын 
өмнөх орой Есүс 
сүүлчийн удаа ёслол 
үйлдэхээр Өөрийн 
Төлөөлөгчдийг 
цуглуулжээ. Тэд 
нэгэн шавийнхаа 
Иерусалимд байрлах 
гэрийнх нь дээд 
давхрын өрөөнд 
цугларсан байсан 
бөгөөд тэр үед Дээгүүр 

Өнгөрөх баяр болж байлаа.1

Тэдний өмнө Израилийн өмнөх боолчлол болон 
үхлийн аврал2, ирээдүйд болох гэтэлгэлийн3 
бэлэгдэл болсон тахилын хурга, дарс болон 
исгээгүй талхаас бүрдсэн Дээгүүр Өнгөрөх 
баярын уламжлалт зоог байв. Зоог өндөрлөх зуур 
Есүс хэсэг талхыг аваад ерөөсний дараа, хуваан 
шавь нартаа өгөөд4, “Май, ид.5 Энэ бол та нарын 
төлөөх Миний бие мөн. Намайг дурсаж үүнийг 
үйлд”6 гэж айлдаад, Өөрийн Төлөөлөгчдөд өгөв. 
Үүнтэй адилаар, Тэр аягатай дарсыг авч, адисалж, 
Өөрийг нь хүрээлэн байгаа хүмүүст өгч, “Энэ 
аяга бол Миний цусаар тогтоох шинэ гэрээ юм.7 
… нүглүүдийн уучлалын тулд … урсгах гэрээний 
Миний цус.”8 “Намайг дурсаж үүнийг үйлд”9 гэж 
айлдсан байдаг.

Энэхүү энгийн бөгөөд гүн утга бүхий үйлдлээр 
Есүс Бурханы гэрээт хүмүүст зориулсан шинэ 
ёслолыг танилцуулжээ. Хэзээ нэгэн өдөр ирэх 
Христийн гэтэлгэгч золиослолыг горилхийлэх, 
цаашид цус урсган өргөл өргөх шаардлагагүй 
болсон юм.10 Үүний оронд аль хэдийн ирсэн 

Христийн зовсон бие, урсгасан цусыг орлосон 
бэлэгдлүүдийг Түүний гэтэлгэгч золиослолыг 
дурсан санахад зориулан идэх болсон байна.11 
Энэхүү шинэ ёслолд оролцох нь Есүсийг 
амлагдсан Христ хэмээн гүн хүндэтгэлтэй хүлээн 
авч, мөн Түүнийг болон Түүний зарлигуудыг 
бүхий л зүрх сэтгэлээрээ дагахыг хүсч байгаагаа 
бүгдэд илэрхийлж байгаа хэрэг байлаа. Ийнхүү 
өөрсдийгөө бүгдэд илэрхийлж, үүнийхээ дагуу 
амьдарсан хүмүүсийн дээгүүр сүнслэг үхэл 
“өнгөрөн гарах” бөгөөд тэд мөнх амьдралыг 
хүлээн авах нь баталгаатай болох байв.

Дараагийн хэдэн цагт, Есүс Гетсеманид очиж, 
Калвари уруу хүргэгдэн, Ариматаеагийн булшийг 
ялгуусан байдлаар орхисон билээ. Есүс тэднийг 
орхин явсны дараа Иерусалим дахь болон ойр 
хавийн Түүний итгэлт шавь нар долоо хоногийн 
эхний өдөр “талх хуваахаар”12 цугласан бөгөөд тэр 
үеэс хойш уг ёслолыг “байнга”13 хийдэг болжээ. 
Мэдээж, тэд зөвхөн дээш одсон Их Эзэнийг 
дурсан санахын тулд биш, харин тэдний төлөө 
хийсэн Түүний гайхамшигт Гэтэлгэлд талархаж, 
Түүнд итгэж байгаагаа илэрхийлэхийн тулд 
үйлддэг байв.

Есүс үүнтэй адил Америк дахь шавь нар 
дээрээ айлчлахдаа тэдний дунд ариун ёслолыг 
танилцуулсан14 нь ихээхэн ач холбогдолтой юм. 
Ингэхдээ, Тэрээр: “Үүнийг та нар хийхээр … 
үргэлж чармайх болно”15 мөн “Энэ нь Эцэгт та нар 
намайг үргэлж дурсан санаж байгаагийн гэрчлэл 
байх болно”16 хэмээн хэлжээ. Мөн Сэргээлтийн 
эхэн үед Их Эзэн урьд нь шавь нартаа өгч 
байсны адилаар ариун ёслолыг хийх заавар өгч, 
танилцуулж байжээ.17

Ариун ёслолыг “Сүм дэх хамгийн ариун, нандин 
ёслолуудын нэг”18 гэдэг. Энэ нь хүн бүрийн хувьд 
улам илүү ариун нандин болох ёстой. Есүс Христ 
нь биднийг гэтэлгэхийн тулд юу хийснээ сануулж, 

Ариун ёслîл ба Цагааòгал

ДАЛЫН 
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мөн хэрхэн Түүний Гэтэлгэлийг хүлээн авч, 
тэгснээрээ Бурхантай дахин хамт амьдрахыг зааж 
өгөхийн тулд энэхүү ёслолыг танилцуулсан юм. 
 
Хувааж, жижиглэсэн талхаар бид бүх төрлийн 
өвчин эмгэг, зовлон зүдгүүр болон уруу таталттай 
тэмцэж байсан19, мөн сүв бүрээс цус шүүрэхэд 
хүргэсэн зовлон шаналлын ачааг үүрч,20 бие нь 
шалбарч, зүрх нь шархалсан21 цовдлогдсон Есүс 
Христийн бие махбодыг дурсан санаж байгаагаа 
харуулдаг. Хэдийгээр яг тэр бие нь үхсэн ч, 
дахин хэзээ ч өвдөж, ялзарч, эсвэл үхэхгүйгээр 
булшнаас амьдралд эргэн боссон гэдэгт бид 
итгэдэг болохоо харуулдаг.22 Мөн бид талхнаас 
хүртсэнээрээ Христийн мөнх бус бие махбодын 
адил бидний бие ч бас үхлийн хүлээсээс 
тайлагдаж, булшнаас ялгуусан байдлаар амилан 
босч, мөнхийн сүнстэйгээ эргэж нэгдэнэ гэдгээ 
хүлээн зөвшөөрдөг.23

Жижиг аягатай усаар бид Есүсийн асгаруулсан 
цус болон бүх хүн төрөлхтний төлөө тэсэж 
гарсан Түүний сүнслэг зовнилыг дурсан санаж 
байгаагаа харуулдаг юм. Гетсемани цэцэрлэгт 
асар их цус дуслуулахад хүргэсэн Түүний 
шаналлыг бид дурсан санадаг билээ.24 Түүнийг 
баривчилсан этгээдүүдийн гараас олсон зодуурын 
мөр, ташуурын шархыг бид мөн санадаг юм.25 
Калварид байхад нь гар, хөл, хажуу хавирганаас 
нь урссан Түүний цусыг бид санадаг.26 Мөн 
“хэр зэрэг гашууныг чи мэдэх нь үгүй, хэр зэрэг 
хүчтэйг чи мэдэх нь үгүй, тийм ээ, тэвчихэд хэр 
зэрэг хэцүүг чи мэдэх нь үгүй”27 хэмээн зовлон 
шаналлынхаа талаар хэлсэн Түүний үгсийг 
бид дурсан санадаг. Уснаас хүртсэнээрээ бид 
Түүний цус болон зовлон шаналал нь бидний 
нүглийг цагаатгасан гэдгийг мөн Түүний сайн 
мэдээний зарчмууд болон ёслолуудыг хүлээн авч, 
зөвшөөрөх үед Тэрээр бидний нүглийг өршөөнө 
гэдгийг хүлээн зөвшөөрдөг билээ.

Тиймээс талх болон ус нь бидэнд үхэл ба нүглээс 
биднийг аварсан Христийн Гэтэлгэлийг сануулдаг 
билээ. Эхлээд талх, дараа нь уснаас хүртэх 
хэмээх дараалал нь утга учиргүй зүйл биш юм. 
Талхнаас хүртэх нь бие болон сүнсний нэгдэл 
гэхээс хавьгүй чухал, бидэнд зайлшгүй тохиох 
амилалтыг сануулдаг. Зөвхөн амилалтын хүчээр 
бид бүгдээрээ Бурханы оршихуйд сэргээгдэх 

билээ.28 Энэ бодит нөхцөл байдал нь бидний 
амьдралын хамгийн гол асуултыг ил гаргаж өгдөг. 
Бидний өмнө тавигдаж байгаа тэрхүү хамгийн 
гол асуулт бол бид амилах уу, үгүй юу биш, харин 
нас барсныхаа дараа бид хэнтэй амьдрах вэ гэсэн 
асуулт юм. Хүн бүр Бурханы оршихуйд буцаж 
очих ч, хүн болгон Түүнтэй хамт үлдэхгүй юм.

Мөнх бус амьдралдаа бид бүгд нүгэл хийж, зөрчил 
гаргаснаар бохирддог.29 Бид ёс бус бодол бодож, 
үгс хэлж, үйлдэл хийдэг.30 Товчоор хэлбэл, бид 
цэвэр бус байх юм. Бурханы оршихуйд цэвэр 
бус байдал нь ямар үр дагавартай болохыг Есүс 
маш тодорхой буюу “Цэвэр бус нэгээхэн ч зүйл 
… түүний оршихуйд оршиж чадахгүй”31 хэмээн 
тайлбарласан байдаг. Энэхүү байдал нь ариун, 
тэнгэр элчтэй нүүр тулан уулзсаныхаа дараа, 
“… Бурханы дэргэд зогсохоор аваачигдахгүй 
байж болохын тулд … сүнс болон биеэрээ ч үл 
орших болж чаддаг болоосой” хэмээн хүсэх 
хүртлээ цэвэр бус байдлаасаа болж зовж, шаналж, 
тарчилсан залуу Алмаг гэрт нь буцаан авчирсан 
билээ.32

Бид ариун ёслолын уснаас хүртсэнээрээ хэрхэн 
нүгэл болон зөрчлөөсөө цэвэршигдэж, мөн тэгэж 
чадсанаараа Бурханы оршихуйд зогсож болох 
талаар заалгадаг. Гэмгүй цусаа урсгаснаараа Есүс 
Христ бүхий л нүгэл болон зөрчлүүдийг Өөр 
дээрээ авч, шударга ёсны шаардлагыг хангасан 
билээ. Үүний дараа, хэрэв бид наманчлал хийхүйц 
хангалттай итгэлтэй байвал, баптисмаас эхлээд 
авралын бүхий л ёслолууд болон гэрээнүүдийг 
хүлээн зөвшөөрч, Ариун Сүнсний бэлгийг хүлээн 
авбал Тэрээр биднийг цэвэр болгоно хэмээн 
амалсан. Ариун Сүнсний бэлгийг хүлээн авснаар 
бид цэвэршигдэж ариусгагддаг. Есүс энэхүү 
сургаалыг маш тодорхой болгож өгсөн байдаг:

“Мөн ямар ч цэвэр бус зүйл түүний хаант улсад 
орж чадахгүй; … миний цусанд өөрсдийн 
өмсгөлийг угаасан тэднээс бусад юу ч түүний 
амралтад орохгүй. …

“Эдүгээ уг зарлиг нь энэ болой: Ариун Сүнсний 
хүлээн авалтаар та нар ариусгагдаж болохын тулд, 
эцсийн өдөр та нар миний өмнө толбогүйгээр 
зогсож болохын тулд наманчлагтун, мөн надад 
ирэгтүн мөн миний нэрээр баптисм хүртэгтүн, 
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газар дэлхийн хязгаарууд та нар бүгд.”33

Энэ бол Христийн сургаал юм.34 Энэхүү сургаалыг 
бид хүлээн авч, түүний дагуу амьдарч чадвал 
бид үнэхээр Христийн цусаар бүх толбоноос 
цэвэршигдэх болно.35

Ариун ёслолын залбирлаар дамжуулан бид 
Христийн сургаалыг хүлээн авч байгаагаа, 
түүнчлэн түүний дагуу амьдарна хэмээх амлалтаа 
илэрхийлдэг юм. Бурхан, Тэнгэрлэг Эцэгтээ 
хандан залбирахдаа бид Түүний хайртай Хүүг 
“үргэлж дурсан санана” гэдгээ илэрхийлдэг. 
Эхлээд бид дурсан санах “хүсэлтэй” гэдгээ 
гэрчилдэг. Дараа нь дурсан санадаг болохоо 
гэрчилдэг. Ингэснээрээ бид Есүс Христ болон 
биднийг үхэл болоод нүглээс аварсан Түүний 
Гэтэлгэлд итгэх итгэлээ хөгжүүлнэ гэсэн нэн 
чухал, ариун амлалтыг өгдөг юм. 
 
Цаашилбал бид “түүний зарлигуудыг дагана” 
гэдгээ мэдэгддэг. Өөрөөр хэлбэл энэ нь 
наманчилна гэсэн чухал амлалт билээ. Хэрвээ 
бидний бодол санаа, үгс болон үйлдлүүд маань 
урьд нь байснаасаа дордсон байвал бид цаашдаа 
өөрсдийн амьдралыг Түүнийхтэй илүү ойртуулна 
гэсэн ариун амлалтыг дахин өгдөг. 

Дараа нь бид “өөрсөд дээрээ таны Хүүгийн 
нэрийг авна”36 гэдгээ мэдэгддэг. Энэ нь 
өөрсдийгөө Түүний эрх мэдэлд оруулж, авралын 
бүх ёслолууд болон гэрээнүүдийг хүлээн авч, 
Түүний ажлыг хийнэ гэсэн ариун амлалт юм.37 

Бид эдгээр зарчмыг дагана хэмээн хүлээн 
зөвшөөрөх үед “түүний Сүнсийг өөрсөдтэйгээ 
үргэлж хамт байлгана”38 гэсэн амлалтыг ариун 
ёслолын залбирлаар дамжуулан бидэнд өгсөн 
байдаг. Сүнс нь биднийг нүгэл болон зөрчлөөс 
ангижруулан цэвэршүүлдэг хүчин зүйл39 учраас 
Сүнсийг дахин хүлээн авна гэдэг нь хамгийн дээд 
адислалуудын нэг билээ. 

Ах, эгч нар аа, мөнх бус болон мөнхийн 
амьдралын хамгийн чухал үйл явдал бол Есүс 
Христийн Цагаатгал билээ. Цагаатгалыг хийж 
чадсан Тэрээр ариун ёслолыг зөвхөн хийгдсэн 
гэрээгээ сануулах зорилгоор биш, харин 
биднийг энэхүү хамгаас дээд ач ивээлээр ирэх 

адислалуудыг аваасай хэмээн өгсөн юм. Энэхүү 
ариун ёслолд тогтмол мөн чин сэтгэлээсээ 
оролцох нь баптисмын дараа Христийн сургаалыг 
үргэлжлүүлэн хүлээн авч, үүний дагуу амьдарч, 
тэгснээрээ ариун болох үйл явцаа үргэлжлүүлж, 
гүйцэлдүүлэхэд маань тусалдаг. Ариун ёслол нь 
бидэнд яах аргагүй эцсээ хүртэл итгэлтэйгээр 
тэвчиж, Есүсийн адил буюу ач ивээлээр ач 
ивээлийг хүртсэнээр Эцэгийн бүрэн дүүрэн 
байдлыг хүлээн авахад туслах юм.40

Бид бүгдийг үхэл болон нүглээс гэтэлгэх Есүс 
Христийн хүч болон “Бурханы, бүр Эцэгийн 
нүүрийг үзэж мөн амьдрахад”41 биднийг бэлтгэдэг 
ариун ёслол болон Түүний санваарын бусад 
ёслолуудын хүч чадлыг би гэрчилж байна. 
Бид ирэх долоо хоногт, мөн түүнээс хойших 
долоо хоног бүр ариун ёслолыг илүү гүн хүсэл 
эрмэлзлээр, мөн илүү ач холбогдол өгч хүртэх 
болтугай хэмээн би Их Эзэн Есүс Христийн 
нэрээр залбирч байна, амен.  
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Бид	Есүсийг	өөрсдийн	Жишээ	болгож,	Түүний	
мөрөөр	алхсанаар	Тэнгэрлэг	Эцэгтэйгээ	үүрд	
мөнхөд	хамт	амьдрахаар	Түүн	рүү	буцаж	очиж	
чадна.	

Хайрт ах, эгч нар аа, 
энэ өглөө би та нарын 
өмнө зогсож байгаадаа 
даруусаж байна. 
Захиасаа хуваалцах 
үед маань итгэлтэй 
байж, миний өмнөөс 
залбирахыг би та 
нараас хүсэж байна.

Бид бүгд сүнсний 
дэлхийг орхиж, сорилт 
бэрхшээлээр дүүрэн 

мөнх бус энэ дэлхийд ирэхдээ гайхамшигтай, 
мөн чухал аяллыг эхэлсэн билээ. Энэ дэлхий 
дээрх бидний оршин буйн хамгийн гол зорилго 
нь мах болон ясан биеийг хүлээн авч, зөвхөн 
Тэнгэрлэг Эцэг, эхээсээ тусгаарлагдсанаар хүлээн 
авах боломжтой туршлагыг хуримтлуулж, мөн 
зарлигуудыг сахих эсэхээ харуулах явдал юм. Бид 
Абрахамын номын 3-р бүлгээс “Мөн Их Эзэн, 
тэдний Бурхан тэдэнд зарлиглах бүх зүйл юуг ч 
гэсэн тэд хийх нь үү гэдгийг харахын тулд үүгээр 
бид тэднийг нотлох болно”1 хэмээн уншдаг.

Бид дэлхий дээр ирэхдээ Бурханаас өгсөн агуу 
бэлэг болох сонгох эрхийн хамт ирсэн юм. Бид 
мянга мянган арга замаар өөрсдийнхөө төлөө 
сонгох эрхтэй байдаг. Энд бид хувийн туршлага 
хэмээх хүнд хэцүү багшаас суралцдаг. Бид сайн, 
мууг хооронд нь ялган таних чадвартай байж, 
гашуун болон чихэрлэг амтыг ч ялгаж сурдаг. Бид 
шийдвэрүүд хувь заяаг тодорхойлдгийг ойлгож 
авдаг.

Эцэгийн бидний төлөө төлөвлөсөн, мөн бид 

өөрсдөө маш ихээр хүссэн өргөмжлөлийг авч 
болохын тулд бид Түүн рүү буцаж очих асар их 
хүсэл эрмэлзлийг тээн, өөрсдийн Эцэгийг орхисон 
гэдэгт би итгэлтэй байна. Хэдийгээр бид Тэнгэр 
дэх Эцэг рүүгээ буцаж очиход хөтлөх замыг 
олж, мөн дагах ёстой болсон ч, Тэрээр биднийг 
удирдамж, чиглүүлэлгүйгээр орхиогүй юм. Харин 
Тэр бидэнд хэрэгтэй арга хэрэгслүүдийг өгсөн ба 
бид Түүний тусламжийг эрэлхийлж, эцсээ хүртэл 
тэвчин, мөнх амьдралыг авахын тулд өөрсдийн 
чадах бүх зүйлийг хийхээр хичээх үед Тэр бидэнд 
туслах болно.

Биднийг удирдахад туслах ариун судар дээрх 
Бурханы болон Түүний Хүүгийн үгс бидэнд 
бий. Бидэнд Бурханы бошиглогчдын зөвлөгөө, 
сургаалууд ч байдаг. Хамгийн чухал нь, бидэнд 
дагах төгс үлгэр жишээ – бүр бидний Их Эзэн, 
Аврагчийн үлгэр жишээ байдаг. Мөн бидэнд 
энэхүү жишээг дагахыг зааварладаг. Аврагч 
Өөрөө: “Ирж, Намайг дага”2 мөн “Миний хийхийг 
та нарын харсан тэр ажлуудыг та нар түүнчлэн 
хийх болно”3 гэж хэлсэн. Тэрээр “Та нар ямархуу 
маягийн хүмүүс байвал зохих билээ?” хэмээн 
асуугаад, “Үнэнээр би та нарт хэлье, бүр миний 
адил буюу”4 хэмээн хариулсан билээ. “Тэрээр 
замыг бидэнд үзүүлсэн ба өөрөө уг замаар 
явсан.”5

Бид Есүсийг өөрсдийн Жишээ болгож, Түүний 
мөрөөр алхсанаар Тэнгэрлэг Эцэгтэйгээ мөнхөд 
хамт амьдрахаар Түүн рүү буцаж очиж чадна. 
Бошиглогч Нифай “Үүгээр хүмүүн амьд Бурханы 
Хүүгийн жишээг дагахдаа эцсээ хүртэл тэвчихээр 
бусдаар бол, тэр аврагдаж чадахгүйг би мэднэ”6 
гэж хэлсэн байдаг.

Нэгэн эмэгтэй Ариун нутаг дахь аяллынхаа 
туршид олж авсан өөрийн туршлагын талаар ярих 
бүрдээ “Би Есүсийн алхсан газраар алхсан!” гэж 
хэлдэг байлаа.

Хөлийнхөө дîîрх заìыг хар
ЕРӨНХИЙЛӨГЧ 

ТОМАС С.МОНСОН
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Тэрээр Есүсийн амьдарч, мөн зааж байсан газар 
байсан байж болох юм. Тэр Түүний зогсож байсан 
хадан дээр зогсож, харж байсан уул нуруудыг 
нь харсан байж ч магадгүй. Эдгээр туршлага нь 
түүнд л сэтгэл догдлом санагдаж байсан байх. 
Гэвч Есүсийн алхаж байсан маягаар алхах нь 
Түүний алхаж байсан газраар алхахаас илүү чухал 
юм. Түүний үйлдлүүдийг дуурайж, үлгэр жишээг 
дагах нь Түүний мөнх бус байдалдаа аялж байсан 
газраар явахаас хавьгүй илүү чухал билээ. 

Есүс нэгэн баян эрд “Ирж, Намайг дага”7 хэмээх 
урилгыг өгөхдөө зөвхөн уул нурууд, хөдөө 
нутгаар дагаж явахыг хэлээгүй юм.

Бид Есүсийн аялсан Галилын эргээр, эсвэл Иудейн 
уулархаг нутгаар аялах шаардлагагүй. Түүний үгс 
бидний чихэнд хоногшиж, Сүнс нь бидний зүрх 
сэтгэлийг дүүргэн, Түүний сургаалууд бидний 
амьдралыг удирдах ба бид мөнх бус аяллын үеэр 
Түүнийг дагахаар сонгох үед бидний хүн нэг бүр 
Түүний явсан замаар явж чадна. Түүний үлгэр 
жишээ замыг гэрэлтүүлдэг. Тэрээр “Би бол зам, 
үнэн, амь мөн”8 гэж хэлсэн билээ.

Бид Есүсийн явж өнгөрсөн замын тухай бодох 
үедээ Тэрээр энэ амьдралд бидний туулдаг олон 
сорилт бэрхшээлийг ч бас туулсан болохыг мэдэх 
болно.

Жишээлбэл, Есүс гашуудлын замаар алхсан. Тэр 
маш олон удаа гашуудаж байсан ба Иерусалим 
дахь олон нийтэд номлосон номлолоо дуусгах 
үедээ Иерусалимын төлөө гашуудсан нь 
хамгийн сэтгэл хөдөлгөм байдаг. Израилийн 
хүүхдүүд Түүний санал болгосон, хамгаалагч 
мутрын аюулгүй байдлыг эсэргүүцсэн юм. 
Тэрээр удахгүй устгагдах хотыг хараад, гүн 
гүнзгий гашуудалд автсан юм. Тэрээр ихэд зовж 
шаналан, “Иерусалим аа, Иерусалим аа, өөрт 
нь илгээгдэгсдийг чулуудан, эш үзүүлэгчдийг 
алдаг хот оо! Тахиа дэгдээхийнүүдээ далавчин 
дороо бөөгнүүлдэгчлэн Би хүүхдүүдийг чинь 
цуглуулахыг хичнээн их хүсэв. Гэтэл та нар 
хүссэнгүй!”9 хэмээн дуу алдсан байдаг.

Есүс уруу таталтын замаар алхсан. Люсифер 
хамгийн агуу хилэнцэт хүч чадлаа шавхан, 

хамгийн сэтгэл татам худал үгсээ ашиглаад 40 
өдөр, мөн 40 шөнө мацаг барьсан Түүнийг уруу 
татахыг оролдсон юм. Есүс бууж өгөөгүй бөгөөд 
харин ч уруу таталт бүрийг эсэргүүцэж байлаа. 
Тэрээр “Зайл, Сатан аа”10 гэж эцсийн үгээ түүнд 
хэлсэн юм.

Тэрээр өвчин шаналлын замаар алхсан. Түүний 
“зовж, шаналж байсан … түүний хөлс нь цусны 
дусал мэт газарт дусалж бай[сан]”11 Гетсеманий 
талаар бодоод үз. Хэн ч харгис хэрцгий загалмай 
дээрх Түүний зовлон шаналлыг мартаж чадахгүй. 

Бидний хүн нэг бүр алдсан боломжууд ба 
ашиглаагүй хүч чадлаасаа болж, мөн хайртай хэн 
нэгнийхээ юм уу, өөрсдийнхөө сонголтоос болж 
гашуудлын замаар алхаж магадгүй. Мөн бид уруу 
таталтын замаар ч алхах болно. Бид Сургаал ба 
Гэрээний 29-р хэсгээс: “Мөн чөтгөр хүмүүний 
үрсийг уруу татах ёстой нь шаардлагатай ажгуу, 
эс бөгөөс тэд өөрсдийнхөө төлөө сонгогч байж эс 
чадна”12 хэмээн уншдаг.

Мөн бид өвчин шаналлын замаар алхах болно. 
Бид үйлчлэгчдийн хувьд агуу өвдөлт, зовлон 
шаналлыг эдэлсний дараа мөнх бус байдлыг 
орхисон Эзэнийхээс илүү өвдөлт бидэнд ирэх 
байх гэж бодох хэрэггүй. 

Бид өөрсдийн замд гашуун гуниг харуусалтай 
тулгарахдаа агуу баяр баясгаланг мөн олж чадна.

Бид Есүстэй хамт дуулгавартай байдлын замаар 
алхаж чадна. Энэ нь үргэлж амархан байхгүй ч, 
“Харагтун, дуулгавартай дагах нь тахил өргөхөөс 
илүү, сонсож дагах нь хуцын өөхнөөс илүү”13 
хэмээх Самуелийн бидэнд өгсөн өвийг өөрсдийн 
уриа болгоцгооё. Дуулгаваргүй байдлын эцсийн 
үр дүн нь боолчлол мөн үхэл байдаг бөгөөд 
дуулгавартай байдлын шагнал нь эрх чөлөө ба 
мөнхийн амьдрал байдаг гэдгийг санацгаая.

Бид Есүстэй адил үйлчлэлийн замаар алхаж чадна. 
Сайн сайхны агуу үлгэр жишээ нь хүмүүсийн 
дунд номлож байсан Есүсийн амьдрал юм. Тэрээр 
доголон нэгний хөлөнд хүч, сохор нэгний нүдэнд 
хараа, дүлий нэгний чихэнд сонсгол авчирсан юм.

Есүс залбирлын замаар алхаж байсан. Тэрээр 
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Их Эзэний залбирал хэмээх бидний мэддэг 
гайхамшигт залбирлыг бидэнд өгснөөр хэрхэн 
залбирахыг бидэнд заасан юм. Мөн Гетсемани 
дахь “Миний хүсэл бус, харин Таны хүсэл 
биелэгдэг”14 гэсэн Түүний залбирлыг хэн мартах 
билээ?

Аврагчийн бидэнд өгсөн бусад судар дээрх заавар 
бидний гар дээр бэлэн байдаг. Тэрээр Уулан дээрх 
номлолынхоо үеэр бидэнд нигүүлсэнгүй, даруу, 
зөв шударга, зүрх сэтгэлдээ цэвэр ариун, амар 
тайвныг тогтоогч бай гэж хэлсэн билээ. Тэрээр 
бидэнд бүр доромжлуулж, хавчигдаж байсан ч 
өөрсдийнхөө итгэл үнэмшлийн төлөө зоригтой 
зогсохыг зөвлөдөг. Тэрээр биднээс бусад хүн 
харж болохын тулд, мөн Тэнгэр дэх Эцэгийг 
алдаршуулж болохын тулд гэрлээ гэрэлтүүлэхийг 
хүсдэг. Тэрээр бидэнд бодол санаа болон үйл 
хөдлөлдөө ариун журамтай байхыг заадаг билээ. 
Тэрээр дэлхий дээр бус, тэнгэрт эрдэнэс нөөцлөх 
нь илүү агуу чухал гэж хэлдэг.15

Түүний сургаалт зүйрлэлүүд хүч, эрх 
мэдэлтэйгээр заадаг. Тэрээр сайн самари хүний 
түүхээр дамжуулан бидэнд хөршөө хайрлаж, 
үйлчлэхэд сургадаг.16 Тэрээр талантуудын сургаалт 
зүйрлэлээрээ бидэнд өөрсдийгөө хөгжүүлж, төгс 
төгөлдөрт хүрэхийн төлөө хичээхийг заадаг.17 
Тэрээр алдагдсан хониний тухай сургаалт 
зүйрлэлээр бидэнд замаа орхиж, зүг чигээ алдсан 
хүмүүсийг аврахаар явахыг зөвлөдөг.18

Бид Түүний үгсээс суралцаж, сургаалуудыг 
нь дагаж, Түүний замаар алхсанаар Христийг 
амьдралынхаа төвд байрлуулахыг хичээх юм бол 
Тэрээр олж авахын тулд амиа өгсөн мөнхийн 
амьдралаа бидэнтэй хуваалцах болно гэж амласан 
юм. Бид Түүний сахилга батыг хүлээн авч, Түүний 
шавь нар болж, амьдралынхаа туршид Түүний 
ажлыг хийхээс илүү дээр төгсгөл гэж байхгүй. 
Өөр юу ч, бидний хийх өөр ямар ч сонголт 
Түүний хийж чадах зүйлийг хийж чадахгүй. 

Намайг Аврагчийн үлгэр жишээг дагахыг 
үнэнээсээ хичээж, Түүний замаар алхсан 
хүмүүсийн тухай бодох бүрд миний мэдэхээр, 
Христийнхтэй хамгийн адил зан чанартай 
хүмүүс болох Густав ба Маргарит Вокэр нар 
бодол санаанд минь орж ирдэг юм. Тэд Зүүн 

Канадад цагаачилсан уугуул герман хүмүүс 
байсан бөгөөд би тэнд номлолын ерөнхийлөгчөөр 
үйлчилж байхдаа тэдэнтэй танилцсан юм. Вокэр 
ах үсчин хийж, амьжиргаагаа залгуулдаг байв. 
Тэдэнд тийм ч их мөнгө байгаагүй ч байгаа бүх 
зүйлээ хуваалцдаг байж билээ. Тэд хүүхдүүдээр 
адислагдаагүй ч, гэрт нь ирсэн хүн бүрийг 
халамжилдаг байсан. Өндөр боловсролтой, 
ухаалаг эрэгтэй, эмэгтэйчүүд хүртэл эдгээр даруу, 
мөн боловсрол муутай Бурханы үйлчлэгчийг 
зорьж ирдэг байсан бөгөөд тэдэнтэй нэг цаг ч 
гэсэн хамт байгаадаа өөрсдийгөө азтайд тооцдог 
байв. 

Тэдний гадаад төрх эгэл даруу, англи хэл нь 
төгс биш, ойлгоход хэцүү байсан ба гэр орон 
нь ч тун энгийн байсан юм. Тэдэнд машин ч, 
зурагт ч байгаагүй бөгөөд тэд дэлхийн анхаарал 
хандуулдаг зүйлийг хийдэггүй байлаа. Итгэлтэй 
хүмүүс тэнд байсан сүнсийг мэдрэхийн тулд 
тэдэн дээр ойр ойрхон зочилж очдог байв. Тэдний 
гэр дэлхий дээрх диваажин байсан бол, тэдний 
авчирдаг сүнс жинхэнэ амар амгалан, сайн сайхан 
байсан юм.

Бид ч мөн Аврагчийн замаар алхаж, төгс үлгэр 
жишээг нь дагахдаа энэ сүнстэй хамт байж, 
үүнийг дэлхийтэй хуваалцаж чадна.

Бид Сургаалт үгсээс “Хөлийнхөө доорх замыг 
хар”19 хэмээн уншдаг. Үүнийг хийснээр бид 
итгэлтэй бөгөөд Есүсийн алхсан замаар алхах 
хүсэлтэй байх болно. Мөн бид Эцэгийнхээ дага 
хэмээн өгсөн зам дээр байгаа гэдэгтээ эргэлзэхгүй 
байх болно. Аврагчийн үлгэр жишээ бидний 
хийдэг бүх зүйлийн үндэс суурь бөгөөд Түүний 
үгс найдвартай удирдамж өгдөг. Түүний зам 
биднийг гэр рүү маань аюулгүй хүргэж өгөх 
болно. Энэ адислалыг бид хүртэх болтугай хэмээн 
би өөрийнхөө хайрладаг, өөрийнхөө үйлчилдэг, 
мөн гэрчилдэг Есүс Христийн нэр дээр залбирч 
байна, амен. 

ÝØËÝË¯¯Ä

1.  Абрахам 3:25
2.  Лук 18:22
3.  3 Нифай 27:21
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4.  3 Нифай 27:27
5.  Элиза Р.Снөү, “How Great the Wisdom and the Love,” 

Hymns, дугаар 195
6.  2 Нифай 31:16
7.  Лук 18:22
8.  Иохан 14:6
9.  Лук 13:34
10.  Матай 4:10
11.  Лук 22:44

12.  Сургаал ба Гэрээ 29:39
13.  1 Самуел 15:22
14.  Лук 22:42
15.  Матай 5; 6-г үзнэ үү.
16.  Лук 10:30–37-г үзнэ үү.
17.  Матай 25:14–30-ийг үзнэ үү.
18.  Лук 15:4–7-г үзнэ үү.
19.  Сургаалт үгс 4:26
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Хэрэв	бид	Их	Эзэнд	анхаарлаа	төвлөрүүлбэл,	
бидэнд	хэмжээлшгүй	их	адислал	амласан	
байдаг.

Саяхан манай найз 
Юта мужийн урд 
зүгт орших Колорадо 
голоос Катаракт хавцал 
руу хүүтэйгээ аялсан 
юм. Уг хавцал 23 км 
урттай бөгөөд ширүүн 
голын аюултай байж 
болох боргиогоороо 
алдартай.

Тэд адал явдалт 
аялалдаа бэлтгэж, Үндэсний дархан цаазат газрын 
үйлчилгээний вэбсайт дахь түгээмэл тохиолддог, 
нууцлаг аюул ослын талаар болон хувийн бэлэн 
байдлыг хэрхэн хангах талаар анхааралтай 
судалжээ.

Аяллын эхэнд голын туршлагатай хөтчүүдийн 
нэг нь аюулгүй байдлын чухал заавруудыг 
тайлбарлахдаа голын боргио дундуур аюулгүй 
аялахад анхаарах гурван дүрмийг онцгойлон хэлж 
өгсөн юм. “Нэгдүгээр дүрэм: Завиндаа үлдэх! 
Хоёрдугаар дүрэм: Аврах хантаазыг үргэлж 
өмсөх! Гуравдугаар дүрэм: Хоёр гараараа чанга 
зууран барих!” Мөн тэрээр “Хамгийн чухал нь 
нэгдүгээр дүрэм буюу завиндаа үлдэх гэдгийг 
санаарай” гэж дахин онцлон хэлэв.

Тэдний тэр аялал явдал надад мөнх бус аяллыг 
санагдуулдаг. Бидний ихэнх нь амьдралд 
тохиолдох тогтмол устай үеийг талархан 
өнгөрөөдөг. Гэхдээ зарим үед бидний амьдралд 
бие махбодын болон сэтгэцийн эрүүл мэндтэй 
холбоотой асуудлууд гарах, хайртай хүнээ алдах, 
мөрөөдөл, итгэл найдвар маань замхран одох, тэр 

байтугай зарим маань амьдралын асуудал, асуулт, 
эргэлзээ дунд итгэлээ алдах гэх мэт Катаракт 
хавцал руу 23 км үргэлжилсэн голын боргиотой 
зүйрлэмээр асуудлууд тохиолдох нь бий. 

Их Эзэн амьдралын гол уруудан, зорьсон газраа 
хүрэхэд маань туслуулахын тулд завь, аврах 
хантааз мэтийн зайлшгүй хэрэгтэй зүйлсийг 
болон удирдамж, аюулгүй байдлын зааварчилгаа 
зэргийг нинжин сэтгэлээр өгдөг туршлагатай 
голын хөтчийг бидэнд өгсөн юм.

“Завиндаа үлд!” хэмээх нэгдүгээр дүрмийн талаар 
бодож үзье.

Ерөнхийлөгч Бригам Янг Есүс Христийн Хожмын 
Үеийн Гэгээнтүүдийн Сүмийг “Сионы хуучин 
завь” хэмээн зүйрлэсэн байдаг. 

Тэрээр нэгэн удаа: “Бид далайн гол хэсэгт байна. 
Завь маань далайн шуургыг хүчтэй сөрөн зогсож 
байна хэмээн усан цэргүүдэд хэлжээ. Тэгэхэд 
нэгэн усан цэрэг ‘Би энд үлдэхгүй’ гэхэд, нөгөө нь 
‘Би үүнийг “Сионы завь” гэдэгт итгэхгүй байна 
гэжээ’. ‘Гэхдээ бид далайн гол хэсэгт байна шүү 
дээ’ гэж хэлэхэд нөгөөх нь ‘Тэр надад хамаагүй. 
Би энд үлдэхгүй’ хэмээн хүрмээ тайлаад, завинаас 
үсэрчээ. Тэрээр живэхгүй байх болов уу? Үгүй 
ээ, тэр живнэ. Тэр энэхүү Сүмийг орхин явж буй 
хүмүүсийн хамт живнэ. Энэ бол ‘Сионы хуучин 
завь’ бөгөөд үүн дээрээ үлдэцгээе”1 гэж хэлсэн 
байдаг.

Өөр нэгэн удаа ерөнхийлөгч Янг, амьдрал нь 
сайхан болж, адислал хүлээн аваад, замаасаа 
хазайдаг хүмүүсийн төлөө санаа зовдог тухайгаа 
хэлэхдээ: “Цаг агаар тайван байж, Сионы хуучин 
онгоц тогтуун салхинд аялан, хөлгийн тавцан 
дээр бүх зүйл нам жим байхад зарим ах далайд 
сэлэхийн тулд халим агнах усан онгоцоор явдаг 

Заâиндаа үлдэж, чанга зууран барь!

ÀÐÂÀÍÕÎ¨Ð ÒªËªªËªÃ×ÈÉÍ ×ÓÓËÃÛÍ 
АХЛАГЧ М.РАССЭЛЛ БАЛЛАРД

2014 ÎÍÛ 10-Ð ÑÀÐÛÍ 5-ÍÛ ÍßÌ ÃÀÐÃÈÉÍ ¯ÄÝÝÑ ÕÎÉØÈÕ ÕÓÐÀËÄÀÀÍ
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бөгөөд тэдний зарим нь живж, урсгал даган хөвж 
одоход үлдсэн хэсэг нь завиндаа буцаж ирдэг юм. 
Бүгдээрээ хуучин завин дээрээ үлдэцгээе. Энэ 
завь биднийг усан онгоцны зогсоол руу аюулгүй 
хүргэх учраас та санаа зовох хэрэггүй”2 гэжээ.

Төгсгөлд нь ерөнхийлөгч Янг: “Бид Сионы хуучин 
завин дээр байна… [Бурхан] жолоог нь залж 
байгаа бөгөөд бид энд байна… Бүгд сайхан байна. 
Бурханаа алдаршуулъя. Бурхан бидэнтэй хамт 
байгаа бөгөөд Тэр тушааж, чиглүүлж, удирддаг. 
Хэрэв хүмүүс Бурханд бүрэн итгэл хүлээлгэж, 
гэрээнүүдээ үл зөрчин, Бурханаа мартахгүй л бол 
Тэрээр биднийг зөв зүг рүү удирдах болно”3 гэж 
гэгээнтнүүддээ сануулжээ.

Өнөөдөр бид тулгарч буй сорилтуудаа даван, 
хэрхэн Сионы хуучин завин дээр үлдэх вэ?

Хариулт нь энд байна! Бид Есүс Христэд итгэх 
итгэлээ нэмэгдүүлж, Түүний сайн мэдээнд 
амьдралынхаа туршид итгэлтэй байснаар байнгын 
хөрвөлтийг мэдрэх хэрэгтэй бөгөөд үүнийг 
зөвхөн нэг удаа хийх биш, тогтмол хийх хэрэгтэй. 
Алма “Мөн эдүгээ болгоогтун би та нарт хэлнэ, 
ах [эгч нар] минь хэрэв та нар зүрх сэтгэлийн 
өөрчлөлтийг эдэлсэн бол, мөн хэрэв та нар 
гэтэлгэх хайрын дууг дуулмаар санагдсан бол, би 
асууя, та нар одоо тийн мэдэрч чадна уу?”4 хэмээн 
асуусан.

Голын туршлагатай хөтчийг бид Сүмийн 
төлөөлөгч, бошиглогчидтой болон сүнслэгээр 
өдөөгдсөн орон нутгийн санваартан, туслах 
бүлгүүдийн удирдагчидтай адилтгаж болно. Тэд 
хүрэх газраа аюулгүй хүрэхэд бидэнд тусалдаг. 

Саяхан би шинээр дуудагдсан номлолын 
ерөнхийлөгчдийн семинар дээр үг хэлсэн бөгөөд 
удирдагчдад дараах зөвлөгөөг өгсөн юм. 

“Номлолоо Сүмийн удирдагчийн зүгт хандуул. … 
[Бид та бүхнийг] буруу зүг рүү удирдан залахгүй 
бөгөөд … тэгж ч чадахгүй юм.

“Та нар бидэн дээр анхаарлаа төвлөрүүлэхийг 
өөрсдийн номлогчдод зааснаар, тэргүүлэх 
түлхүүрүүдийг атгадаг санваарын удирдагчдаар 
дамжуулан, … Сүмийн ажил хэргийг хэрхэн 

удирдахыг Тэнгэрлэг Эцэг ба Их Эзэн Есүс 
Христийн хийдгээс ч илүү мэддэг хэмээн 
бодогсдыг хэзээ ч дагахгүй байхад сургадаг. 

“Төөрөлдөж, будилсан хүмүүс нь ихэвчлэн 
Тэргүүн Зөвлөл ба Арванхоёрын чуулгын нэгдмэл 
дуу хоолойгоор ярьж байгаа нь тухайн үед 
хандан ярьж буй Их Эзэний дуу хоолой гэдгийг 
… мартсан байдгийг би үйлчлэлийнхээ үед олж 
мэдсэн юм. Их Эзэн бидэнд ‘миний дуу хоолой 
байна уу, эсвэл миний үйлчлэгчдийн дуу хоолой 
байна уу, энэ нь яг адил’ [С ба Г 1:38]”5 хэмээн 
хэлсэн билээ.

Өөрөөр хэлбэл, тэд Сионы хуучин завийг орхисон 
бөгөөд тэд унаж, ухарсан. Тэд ихэвчлэн түр 
зуурын үр дагаврыг, аажимдаа урт хугацааны 
урьдчилан тооцоогүй үр дагаврыг өөрсөд дээрээ 
төдийгүй гэр бүлдээ авчирдаг нь тун эмгэнэлтэй 
юм. 

Манай Сүмийн орон нутгийн удирдагчид нь 
төлөөлөгч, бошиглогчдоор болон Сүмийн 
бусад албан тушаалтнаар, мөн онцгойлон Их 
Эзэнээр удирдагдан, сургагдсан байдаг бөгөөд 
амьдралынхаа туршлагаас олон зүйлийг сурч 
мэдсэн голын хашир хөтөчтэй адил юм.

Энэ жил би Сүмийн залуучуудад зориулсан 5-р 
сарын Сүмийн боловсролын системийн онцгой 
цугларалтын нэвтрүүлэг дээр үг хэлэхдээ:

“Зарим хүн сүмийн удирдагчдыг ‘нийгмээс 
салангид’ хүмүүс гэж боддог талаар би сонссон. 
Удирдагч бид олон газар амьдарч, мөн өөр өөр 
нийгмийн гаралтай хүмүүстэй ажиллан, туршлага 
хуримтлуулсан эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүс гэдгийг 
дээрх хүмүүс мартдаг болов уу. Одоогийн 
дуудлагууд маань биднийг дэлхий даяар аялуулж, 
үүгээр дамжуулан бид дэлхийн улс төр, шашин, 
бизнесийн болон хүмүүнлэгийн үйл ажиллагааны 
удирдагчидтай уулзах боломжтой байдаг билээ. 
Хэдийгээр бид Вашингтон хот дахь Цагаан 
ордонд [дахь удирдагчдад] бараалхаж, дэлхийн 
үндэстнүүдийн [болон шашны] удирдагчидтай 
уулзаж байсан ч гэсэн, дэлхий дээрх хамгийн ядуу 
[гэр бүлүүд болон хувь хүмүүс] хүмүүс дээр ч 
мөн айлчилж очин, тэдэнтэй уулзаж, тохинуулж 
үзсэн.…
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“Та бүхэн бидний амьдрал, тохинууллыг 
анхааралтай бодож үзвэл, бид дэлхий даяар 
тойрон явж, туршлага хуримтлуулдаг бөгөөд 
дэлхий дээрх цөөхөн хүн л ийм зүйл хийдэг 
гэдэгтэй санал нийлэх биз ээ. Бид “нийгмээс 
салангид” хүмүүс биш гэдгийг та нар ойлгох 
болно. …

“…Та нарыг тайвшруулах зүйлс нь [Сүмийн 
удирдагчдын] хувь хүн нэг бүрийн болон хамтын 
мэргэн ухаанд найдаж болох явдал юм. Бид өөр 
өөр хууль тогтоомж ба бодлогын үр дагавруудыг 
үзэх, сэтгэлээр унах, эмгэнэлтэй үйл явдал 
тохиолдох болон гэр бүлийн гишүүнээ алдах гэх 
мэт бүх л зүйлийг биеэр үзэж туулсан. Бид та 
нарын амьдралаас хол хөндий байдаггүй”6 гэдгийг 
тэдэнд ярьсан билээ.

Миний дурдсан нэгдүгээр дүрмээс гадна аврах 
хантаазаа үргэлж өмсөн, хоёр гараараа чанга 
зууран барь хэмээх хоёр, гуравдугаар дүрмийг 
санацгаая. Хэрэв бид эдгээрийг дагавал, 
судар дахь Их Эзэний үг болон төлөөлөгч, 
бошиглогчдын сургаал бидэнд зөвлөмж, чиглэл 
өгч, сүнслэг аврах хантааз болж өгдөг бөгөөд хоёр 
гараараа хэрхэн чанга зууран барихыг мэдэхэд 
бидэнд тусалдаг. 

Бид “үнэний мэдлэгт хүчтэй болсон” Мозаягийн 
хөвгүүдтэй адил болох хэрэгтэй. Бид “зөв 
ойлголттой” эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүс болж чадна. 
Үүнийг зөвхөн “[бид] Бурханы үгийг мэдэж 
болохын тулд судруудыг хичээнгүй судал[снаар]”7 
гүйцэтгэж чадна.

Судруудыг мөн одоогийн болон өмнөх төлөөлөгч, 
бошиглогчдын үгсийг эрэлхийлэхдээ бид 
Христийн сургаалаас суралцаж, сургаалын дагуу 
амьдрахад мөн үүнийг нандигнан хайрлахад 
анхаарлаа төвлөрүүлэх хэрэгтэй.

Мөн бид хувиараа судар уншихаа хэвшил болгож, 
Мозаягийн хөвгүүдийн адил өөрсдийгөө “их 
залбирал, мөн мацаг барилтанд зориулах”8 
хэрэгтэй. 

Агуу ач холбогдол бүхий эдгээр зүйл нь хэмжиж 
үзэхэд тийм ч амар биш санагддаг. Эдгээр энгийн 

зүйл дээр анхаарлаа төвлөрүүлж, замаасаа 
гарахгүйг хичээгтүн. 

Хүнд сорилт, гай зовлон учирсан болон амар 
амгалан аль ч үед завин дээрээ үлдэж, хоёр 
гараараа чанга бариагүй хүмүүсийг би таньдаг 
бөгөөд тэдний ихэнх нь Сүмд анх яагаад нэгдсэнээ 
болон сайн мэдээний жишгийн дагуу тууштай 
амьдарч, бүхнээ зориулсан ариун үйлчлэлээр 
бусдыг адисалж байсан учир шалтгаанаа мөн Сүм 
тэдний амьдралд “cүнслэг тэжээлээ олж авч, өсч 
хөгжих газар”9 байсан зэргийг мартсанаас сайн 
мэдээний чухал үнэнүүдэд анхаарал хандуулахаа 
больсон байдгийг би анзаарсан юм. 

Иосеф Смит энэхүү чухал үнэнийг заахдаа: 
“Манай шашны үндсэн зарчмууд бол ‘тэрээр 
үхсэн, оршуулагдсан, гурав дахь өдөртөө амилсан 
бөгөөд тэнгэрт одсон’ хэмээх Есүс Христийн 
талаарх төлөөлөгч, бошиглогчдын гэрчлэл 
юм. Манай шашинтай холбоотой бусад бүх 
зүйл эдгээрийн зөвхөн хавсралт төдий билээ”10 
хэмээжээ.

Хэрэв бид Их Эзэнд анхаарлаа төвлөрүүлбэл, 
бидэнд хэмжээлшгүй их адислал амласан байдаг. 
“Иймийн тул, та нар найдварын төгс гэрэлтэйгээр, 
мөн Бурханыг болон бүх хүмүүсийг хайрлах 
хайрыг агуулан Христэд тууштайгаар итгэн урагш 
тэмүүлэх ёстой. Иймийн тулд, хэрэв та нар урагш 
тэмүүлэн, Христийн үгнээс зооглон, мөн эцсээ 
хүртэл тэвчих аваас, болгоогтун, Эцэгийн ийн 
хэлсэнчлэн: Та нарт мөнх амьдрал байх болно.”11

Заримдаа итгэлтэй хожмын үеийн гэгээнтнүүд 
болон чин сэтгэлээсээ сонирхож буй сонирхогчид 
суурь зарчмууд дээр бус, хавсралтууд дээр нь 
анхаарлаа төвлөрүүлдэг. Энэ нь Сатан биднийг 
сэргээгдсэн сайн мэдээний захиасын энгийн, 
тодорхой байдлаас холдуулан, урхиндаа оруулж 
байгаа хэрэг юм. Өөр зүйл дээр анхаарлаа 
хандуулсан хүмүүс чухал биш заншил, сургаал 
зэрэгт автаж, тэдгээрт анхаарлаа төвлөрүүлсэн 
байдаг учраас ариун ёслолоос хүртэхээ больдог.

Тэдний зарим нь өөрсдийн эргэлзээ болон асуулт 
дээрээ анхаарлаа төвлөрүүлдэг байж ч болох юм. 
Бүхнээ зориулсан дагалдагчдын хувьд эргэлзээ 
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болон асуулт нь зохисгүй зүйл биш гэдэг нь 
мэдээж. Саяхан Тэргүүн Зөвлөл болон Арванхоёр 
Төлөөлөгчийн Чуулгын зөвлөл мэдэгдэхдээ: 
“Сүмийн гишүүд Сүмийн сургаал, түүхийн талаар 
болон заншил болсон зүйлийн талаарх асуулттай 
үе үе тулгардаг болохыг бид ойлгож байна. 
Гишүүд иймэрхүү асуултыг биднээс чөлөөтэй 
асууж, илүү ойлголт авахаар эрэлхийлж болно”12

гэжээ.

Иосеф Смит асуулт асууснаар Сэргээлт эхэлсэн 
гэдгийг санацгаая. Тэрээр эрэлхийлэгч байсан 
бөгөөд Абрахамтай нэгэн адил, амьдралын 
хамгийн чухал асуултуудад хариултыг нь олсон 
юм.

Хамгийн чухал асуулт бол бидэнд хамгийн их 
хамаатай болох, Тэнгэрлэг Эцэгийн төлөвлөгөө 
ба Аврагчийн Цагаатгалын талаарх асуултууд юм. 
Бидний эрэл хайгуул биднийг илүү эелдэг, зөөлөн, 
хайр булаам болон илүү өршөөнгүй, тэвчээртэй, 
мөн бүхнээ зориулсан шавь байхад удирддаг 
байх хэрэгтэй. Бид Паулын заасанчлан “нэг 
нэгнийхээ ачаанаас үүрэлцэ[ж], тийнхүү хуулийг 
хэрэгжүүл[дэг]”13 хүсэлтэй байх хэрэгтэй.

Хэн нэгний ачаанаас үүрэлцэнэ гэдэг нь өвчтэй, 
сул дорой, сүнсэндээ ядуу, мөн эрж хайн, зовж 
шаналж буй хүмүүст болон Их Эзэнээр өнөө 
үед үйлчлэхээр дуудагдсан Сүмийн удирдагчдыг 
оролцуулаад, бусад гишүүн, шавь зэрэг хүмүүст 
тусалж, дэмжиж, тэднийг ойлгохыг хэлнэ.

Ах, эгч нар аа, завиндаа үлдэж, аврах хантаазаа 

өмсөн, хоёр гараараа зууран барьцгаая. Замаасаа 
хазайхгүй байцгаая! Хэрэв та нарын хэн нэгэн 
нь завинаас унасан бол бид та нарыг хайж, олж, 
үйлчлэх болно. Бид Бурхан Тэнгэрлэг Эцэг, Их 
Эзэн Есүс Христ хоёр хөлгийн залуур дээр нь 
байж, биднийг зөв зүг рүү залах Сионы хуучин 
завин дээр та нарыг аюулгүй татан гаргана 
гэдгийг би даруухнаар Есүс Христийн нэрээр 
гэрчилж байна, амен. 
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Бид	амьдралд	тохиолддог	бүх	сөрөг	сорилт	
бэрхшээлийг	үл	харгалзан,	итгэлээ	идэвхтэй	
ашиглах	цаг	гаргах	ёстой.	

Адам, Ева хоёрыг 
Еденийн цэцэрлэгт 
байхад өдөр 
тутмын амь зуулгад 
нь хэрэгтэй бүх 
зүйл тэдэнд элбэг 
дэлбэгээр өгөгддөг 
байсан. Тэдэнд 
бэрхшээл, сорилтууд 
эсвээс өвчин зовлон 
байгаагүй. Тэдэнд 
хүнд хэцүү үе 
тохиолдож байгаагүй 

учраас тэд аз жаргалтай байж чадна гэдгээ 
мэддэггүй байлаа. Тэд хямрал бухимдлыг хэзээ 
ч мэдэрч байгаагүй учраас амар амгаланг ч бас 
мэдэрч чаддаггүй байв. 

Эцэст нь Адам, Ева хоёр сайн ба муугийн 
мэдлэгийн модны жимсийг идэхгүй байх 
зарлигийг зөрчсөнөөрөө гэм зэмгүй байдлаа 
алджээ. Тэд эсрэг тэсрэг байдлын зарчмуудыг 
мэдэрч эхлэн, эрүүл мэндийг нь сулруулсан өвчин 
эмгэгтэй тулгарсан. Тэд баяр баясгаланг ч мөн 
уйтгар гунигийг ч мэдэрдэг болов. 

Адам, Ева хоёр хориглогдсон жимснээс 
хүртсэнээр сайн ба муугийн мэдлэг дэлхийд 
ирсэн билээ. Тэдний сонголт бидний хүн нэг 
бүрийг энэ дэлхий дээр соригдож, туршигдахаар 
ирэхийг боломжтой болгосон юм.1 Бид шийдвэр 
гаргах чадвар болон гаргасан шийдвэрүүдийнхээ 
төлөө хариуцлага хүлээдэг сонгох эрхээр 
адислагдсан билээ. Уналт нь бидэнд амьдралдаа 
аз жаргал хийгээд уйтгар гуниг хоёуланг нь 
мэдрэхийг боломжтой болгосон юм. Бид сэтгэл 
санааны хямралыг мэдэрдэг учраас амар 

амгаланг ойлгох чадвартай байдаг.2

Тэнгэр дэх Эцэг маань бидэнд үүнийг тохиолдох 
болно гэдгийг мэдэж байсан. Энэ бүгд Түүний 
аз жаргалын төгс төлөвлөгөөний нэг хэсэг юм. 
Тэрээр мөнх бус байдалд тохиолдож болох 
хүндрэл бэрхшээл бүрийг бид даван туулж 
болохын тулд Өөрийн төгс дуулгавартай 
Хүү, бидний Аврагч, Есүс Христийн амиар 
Цагаатгалыг хийлгэн, замыг бидэнд бэлтгэсэн 
билээ. 

Бид хүнд хэцүү үед амьдарч байна. Дэлхийн нүгэл 
хилэнцийн бүх үүр уурхайг тоочих хэрэг юу байх 
билээ. Мөнх бус байдлын салшгүй хэсэг болсон 
тохиолдож болзошгүй сорилт бэрхшээлүүд болон 
сэтгэл эмзэглүүлэм зүйлсийг дүрслэн өгүүлэх 
шаардлагагүй биз ээ. Бидний хүн нэг бүр өөр 
өөрийн гэсэн уруу таталт, өвчин эмгэг, уйтгар 
гунигтай тэмцэлдэн байгаагаа сайн мэддэг. 

Энэ дэлхийд ирж байгаа бидний зорилго бол 
туршигдан, соригдож мөн өсөж хөгжих явдал 
гэдгийг бид мөнх бус байдлын өмнөх амьдралд 
заалгасан билээ.3 Бид дайсны хилэнцэт санаатай 
нүүр тулгарна гэдгээ мэдэж байсан. Заримдаа 
бид мөнх бус байдлын эерэг талуудыг харахаасаа 
илүүгээр сөрөг зүйлүүдийг илүү ихээр мэдэрч 
болох юм. Бошиглогч Лихай, “Учир юун 
хэмээвээс бүх зүйлд сөрөг тал байх нь зайлшгүй”4 

хэмээн заасан байдаг. Бид амьдралд тохиолддог 
бүх сөрөг сорилт бэрхшээлийг үл харгалзан, 
итгэлээ идэвхтэй ашиглах цаг гаргах ёстой. 
Ийнхүү итгэлээ хөгжүүлэх нь эерэг байдал болон 
итгэлээр дүүрэн Есүс Христийн Цагаатгалын 
хүчийг бидний амьдралд урьдаг. 

Тэнгэр дэх Эцэг маань бидэнд Христэд ирж, 
Түүний Цагаатгалд итгэх итгэлээ хөгжүүлэхэд 
туслах арга хэрэгслүүдийг өгсөн. Эдгээр арга 
хэрэгсэл байнгын дадал хэвшил болсон үед мөнх 

Иòгэлээ ашиглахыг эн òэргүүнд òаâь

АРВАНХОЁР ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЧУУЛГЫН 
АХЛАГЧ РИЧАРД Г.СКОТТ
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бус байдлын сорилт бэрхшээлүүд дунд амар 
амгаланг олох хамгийн амар хялбар арга замаар 
хангадаг. Өнөөдөр би эдгээр арга хэрэгслээс 
дөрвийнх нь тухай ярихаар сонголоо. Намайг 
ярьж байхад та нар эдгээр арга хэрэгсэл нэг 
бүрийг хувь хувьдаа хэрхэн ашигладагтаа дүгнэлт 
өгч, улмаар арга хэрэгсэл тус бүрийг цаашид 
хэрхэн илүү сайн ашиглахаа тодорхойлохын тулд 
Их Эзэний удирдамжийг эрэлхийлээрэй. 

Залбирал

Эхний арга хэрэгсэл бол залбирал юм. Тэнгэр 
дэх Эцэгтэйгээ тогтмол харилцаж байхаар сонго. 
Түүнтэй бодол санаагаа хуваалцахын тулд өдөр 
бүр цаг гаргаж бай. Санааг тань зовоож байгаа 
бүгдийг Түүнд хэл. Тэрээр амьдралд тань тохиож 
байгаа хамгийн чухал зүйлсээс авахуулаад 
жижиг сажиг зүйлсийг тань хүртэл сонирхож 
байдаг. Түүнтэй бүхий л бодол санаа, туршлагаа 
хуваалцаарай. 

Тэнгэр дэх Эцэг тань та нарын сонгох эрхийг 
хүндэтгэдэг учраас Түүнд хандан залбирахыг 
хэзээ ч тулгадаггүй. Гэвч сонгох эрхээ хөгжүүлэн 
өдөр тутмын амьдралынхаа бүхий л үйл хэрэгт 
Түүнийг оролцуулбал зүрх сэтгэл тань амар 
амгалангаар дүүрэх болно. Тэрхүү амар амгалан 
нь та нарын хичээл зүтгэлийн мөнхийн гэрэл дээр 
төвлөрөх болно. Энэ нь тэдгээр сорилтыг мөнхийн 
алсын хараагаар зохицуулахад та нарт туслах 
болно. 

Эцэг, эхчүүд ээ, та нар хүүхдүүдээ гэр бүлийн 
залбирлын хүчээр өглөө, оройдоо зэвсэглэснээр 
тэднийг хамгаалахад туслаарай. Хүүхдүүд шунал 
тачаал, бардамнал хийгээд бусад нүгэл хилэнцэт 
зан авираар өдөр бүр бөмбөгдүүлж байдаг. Гэр 
бүлийн залбирлын үр ачаар ирдэг хүчирхэг 
адислалуудаар дамжуулан хүүхдүүдээ дэлхийн 
сөрөг нөлөөнөөс хамгаалаарай. Гэр бүлийн 
залбирал нь өдөр тутмын амьдралд тань ямар ч 
эргэлзээгүй эн тэргүүний зүйл байх ёстой. 

Судруудыг судлах

Хоёр дахь арга хэрэгсэл бол судрууд болон 
амьд бошиглогчдын үгсээр дамжин ирдэг 
Бурханы үгийг судлах явдал юм. Бид Бурхантай 

залбирлаар дамжуулан ярьдаг. Тэрээр ихэнхдээ 
Өөрийн бичсэн үгсээр дамжуулан бидэнтэй 
харилцдаг. Тэнгэрлэг дуу хоолой хэрхэн дуугарч 
мэдрэгддэгийг мэдэхийг хүсвэл судруудыг судалж, 
эргэцүүлэн бод.5 Тэдгээрийг өдөр тутмынхаа 
амьдралын салшгүй хэсэг болгоорой. 
Хэрэв хүүхдүүд тань Сүнсний өдөөлтийг 
мэдэрч, ойлгож мөн түүн дээр үйлдэхийг 
хүсвэл та нар тэдэнтэй хамт судруудаас судлах 
ёстой.

Судруудаас судлах цаг байхгүй гэсэн Сатаны 
худал үгэнд бүү авт. Тэдгээрийг судлах цаг 
гаргаж бай. Бурханы үгнээс өдөр бүр зооглох 
нь нойр, хичээл, ажил төрөл, телевизийн 
цэнгээнт нэвтрүүлэг, видео тоглоом юм уу олон 
нийтийн мэдээллийн хэрэгслээс илүү чухал. Та 
нар Бурханы үгийг судлах цаг гаргахын тулд 
эн тэргүүний зүйлсээ дахин зохион байгуулах 
хэрэгтэй болж мэднэ. Хэрэв тийм бол үүнийг 
хийгээрэй.

Судруудыг өдөр бүр судалснаар ирэх 
адислалуудыг амласан олон бошиглол бий.6

Би энэхүү амлалт дээр, хэрэв та нар өдөр бүр 
хувиараа болон гэр бүлээрээ Бурханы үгийг 
судлахад цаг заваа зориулбал амьдралд тань амар 
амгалан давамгайлах болно хэмээн өөрийнхөө 
дуу хоолойг нэмье. Тэрхүү амар амгалан гадаад 
ертөнцөөс ирэхгүй. Энэ нь танай гэр болон гэр 
бүл дотроос тань мөн зүрх сэтгэлээс тань ирнэ. 
Энэ нь Сүнсний бэлэг байх болно. Энэ нь та 
нарын эргэн тойрон дахь бусад хүнд нөлөөлөхөөр 
та нараас цацран гэрэлтэнэ. Та нар дэлхийд амар 
амгаланг тогтооход хувь нэмрээ оруулах маш 
чухал зүйлийг хийх болно. 

Амьдралд тань сорилт бэрхшээл байхаа болино 
хэмээн би тунхаглаагүй байна. Адам, Ева хоёр 
цэцэрлэгт байхдаа сорилт бэрхшээлээс ангид 
байсан болохоор аз жаргал, баяр баясгалан, амар 
амгаланг мэдрэх боломжгүй байсныг санагтун.7 
Сорилт бэрхшээл нь мөнх бус байдлын нэгэн 
чухал хэсэг юм. Та нар судруудыг өдөр бүр, 
тогтмол судалснаар өөрсдийн эргэн тойрон дахь 
хямрал бухимдал дундаас амар амгаланг олж, 
уруу таталтыг эсэргүүцэх хүч чадлыг олох болно. 
Та нар Бурханы ач ивээлээр хүчирхэг итгэлийг 
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хөгжүүлснээр Есүс Христийн Цагаатгалаар 
дамжин бүх зүйл Бурханы цаг хугацааны дагуу 
зөв болгогдоно гэдгийг мэднэ. 

Гэр бүлийн үдэш

Гэр бүлээ хүчирхэгжүүлж амар амгалангийн 
үрийг суулгахаар ажиллах үедээ гурав дахь арга 
хэрэгслийг санаарай. Энэ бол долоо хоног бүрийн 
гэр бүлийн үдэш юм. Амсхийх ч хором гараагүй 
ажлын өдрийн дараа гэр бүлийн үдшээ оромдоод 
өнгөрөхөөс болгоомжил. Гэр бүл тань даваа 
гараг бүрийн үдэш гэр орондоо хамтдаа цугладаг 
байхаар хатуу тогт. Ажилтай холбоотой зүйлс, 
спорт, хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаа, гэрийн 
даалгавар болон бусад асуудал нь гэр бүлээрээ, 
гэр орондоо цагийг хамтдаа өнгөрүүлэхээс илүү 
чухал байж таарахгүй. 

Гэр бүлийн үдшийн тань бүтэц үүнд зориулсан 
цаг хугацаанаас илүү чухал биш юм. Сайн 
мэдээг албан болон албан бус хэлбэрээр аль 
алинаар нь заах ёстой. Үүнийг гэр бүлийн 
гишүүн бүрийн хувьд утга учир бүхий туршлага 
болго. Гэр бүлийн үдэш нь аюулгүй орчинд 
гэрчлэлээ хуваалцах, заах, төлөвлөх хийгээд 
зохион байгуулах чадваруудад суралцах, гэр 
бүлийнхээ хэлхээ холбоог бэхжүүлэх, гэр бүлийн 
уламжлалуудаа хөгжүүлэх, бие биентэйгээ 
ярилцах, мөн хамгийн чухал нь хамтдаа гайхалтай 
цагийг өнгөрүүлэх үнэт хугацаа юм!

Өнгөрсөн дөрөвдүгээр сарын чуулганаар 
Линда С.Рийвс эгч шийдэмгий байдлаар ийн 
тунхагласан: “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 өгөх мөн гэр орон илүү бат 
бэх хамгаалалттай болоход туслах тэр дадлууд 
юм.”8 Рийвс эгч бол онцгой ухаалаг эмэгтэй. Би та 
нарыг эдгээр гурван амин чухал дадал хэвшлийн 
тухай гэрчлэлээ олж авахад уриалж байна. 

Ариун сүмд орох нь

Дөрөв дэх арга хэрэгсэл нь ариун сүм рүү явах 
явдал юм. Бид бүгд Бурханы ариун сүмүүдээс 
илүү амар амгалан газар энэ дэлхий дээр байхгүйг 

мэднэ. Хэрэв танд ариун сүмийн эрхийн бичиг 
байхгүй бол уг эрхийн бичгийг авахад өөрийгөө 
тэнцэхээр болго. Эрхийн бичигтэй болбол 
түүнийгээ ойр ойрхон ашиглаж байгаарай.9 
Ариун сүмд орох тогтмол цагийг товло. 
Таныг ариун сүмд ороход хэн ч, юу ч саад бүү 
болог. 

Та нар ариун сүмд байхдаа ёслолуудын үгсийг 
сонсож, тэдгээрийн талаар тунгаан бодож, 
залбиран, утгыг нь ойлгохыг эрэлхийлээрэй. 
Ариун сүм бол Есүс Христийн Цагаатгалын 
хүчийг ойлгож авах хамгийн сайн газруудын нэг 
юм. Түүнийг тэндээс эрж ол. Гэр бүлийнхнийхээ 
нэрсийг ариун сүмд өгснөөр илүү олон адислал 
ирдэг гэдгийг санаарай. 

Эдгээр дөрвөн арга хэрэгсэл нь амьдралаа Есүс 
Христийн Цагаатгалын хүчинд даатгах үндсэн 
дадлууд юм. Бидний Аврагч бол Энхийн Жонон 
гэдгийг санаарай. Энэхүү мөнх бус амьдрал 
дахь амар амгалан нь Түүний Цагаатгагч 
золиослолоос ирдэг. Бид өглөө, орой тогтмол 
залбирч, өдөр бүр судраас судлан, долоо хоног 
тутам гэр бүлийн үдэш хийж, ариун сүмд тогтмол 
орсноор Аврагчийн “Түүн рүү очих” урилгад 
идэвхтэй хариулж байгаа хэрэг юм. Биднийг 
эдгээр дадлыг илүү сайн хөгжүүлэх тусам Сатан 
биднийг хорлохыг илүү ихээр хүсдэг ч түүнд 
тэгэх чадвар байхгүй. Бид эдгээр арга хэрэгслийг 
ашигласнаараа Түүний Цагаатгагч золиослолын 
бүх бэлгийг хүлээн авахаар сонгох эрхээ ашиглаж 
чадна.10 

Эдгээр зүйлийг хийснээр амьдралын бүх зовлон 
зүдгүүр алга болно хэмээн би санал болгоогүй 
байна. Бид мөнх бус амьдралд чухамдаа бэрхшээл, 
сорилтуудаас өсөж хөгжихөөр ирсэн. Бэрхшээл 
сорилтууд нь биднийг Тэнгэр дэх Эцэгтэйгээ илүү 
адилхан болоход тусалдаг бол Есүс Христийн 
Цагаатгал нь эдгээр сорилтуудыг даван туулахыг 
боломжтой болгодог. Бид идэвхийлэн Түүнд 
ирснээр уруу таталт, зовлон шаналал хийгээд 
өөрсдөдөө тулгарч байгаа сорилт бүрийг хүлцэн 
тэвчиж чаддаг, Есүс Христийн нэрээр, aмен. 



108

ЭШЛЭЛҮҮД

1. Мосе 5:11-ийг үзнэ үү.
2. Moсе 4–5-ыг үзнэ үү.
3. Aбрахам 3:25-ыг үзнэ үү.
4. 2 Нифай 2:11.
5. Сургаал ба Гэрээ 18:36; мөн 34–35-р шүлгийг харна 

уу.
6. Зарим жишээг оруулав: Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон 

хэлэхдээ: “Бид судар уншиж, тунгаан бодох юм бол 
Сүнс бидний бодгальд зөөлнөөр шивнэх болно. 
Бид асуултынхаа хариуг ч олж чадна. Бурханы 
зарлигуудыг сахиснаар ирдэг адислалуудыг ч мөн 
мэдэж авна. Түүнчлэн Тэнгэрлэг Эцэгийн болон 
бидний Аврагч Есүс Христийн талаар мөн Тэд 
биднийг хайрладаг тухай баттай гэрчлэлтэй болдог. 
Мөн судар судлахаа залбиралтай хослуулснаар бид 
Есүс Христийн сайн мэдээ үнэн гэдгийг баттайгаар 
мэдэж авч чадна. … Бид залбирч, судруудыг судлахад 
цаг гаргавал бидний амьдрал эцэс төгсгөлгүйгээр 
адислагдаж, ачаа маань хөнгөрөх болно” (“We Never 
Walk Alone,” Ensign эсвэл Лиахона, 2013 оны 11-р сар, 
122) гэжээ.

 Ерөнхийлөгч Гордон Б.Хинкли ийн хэлсэн: “Ямарваа 
нөхцөлгүйгээр хэрэв та нарын хүн тус бүр өмнө 
нь Мормоны Номыг хэдэн удаа уншсанаасаа үл 
хамааран энэ энгийн хөтөлбөрийг дагавал та нарын 
амьдрал хийгээд гэр оронд тань Их Эзэний Сүнс илүү 
ихээр ирж, Түүний зарлигуудад дуулгавартай алхах 
хүчирхэг шийдвэр гаргах болон Бурханы Хүүгийн 
бодитойгоор амьд байдаг тухай бөх бат гэрчлэлтэй 
болно гэдгийг би та нарт амлаж байна” (“A Testimony 
Vibrant and True,” Ensign эсвэл Лиахона, 2005 оны 8-р 
сар, 6).

 Ерөнхийлөгч Ховард В.Хантэр хэлэхдээ: “Ухаалаг 
аав ээжүүд хүүхдүүдтэйгээ судрын номын сангийн 
хуудсыг хамтдаа эргүүлж, ойлгосон бүхнийхээ дагуу 
сайхан түүхүүд болон бодлуудыг чөлөөтэй ярилцаж 
байгаа гэр бүлүүд ихээр адислагддаг. Ихэнхдээ 
залуучууд болон бяцхан хүүхдүүд шашны үндсэн 
уран зохиолын гайхамшигтай ойлголт хийгээд 
үнэлэмжтэй байдаг” (“Reading the Scriptures,” Ensign, 
1979 оны 11-р сар, 64) гэжээ.

 Ерөнхийлөгч Эзра Тафт Бэнсон хэлэхдээ: “Бид 
гадсан дахь үйл ажиллагааныхаа түвшинг нэмэхийг 
хичээн ихээхэн хичээл зүтгэл гаргадаг. Ариун 
ёслолын цуглааны ирцийн хувийг өсгөхийн тулд бид 
хичээнгүйлэн ажилладаг. Бид залуу эрэгтэйчүүдээ 
номлолд явуулахад өндөр хувьтай болохоор 
хөдөлмөрлөдөг. Ариун сүмд гэрлэж байгаа хүмүүсийн 
тоог нэмэхийг бид хичээдэг. Энэ бүгд нь магтууштай 
хичээл зүтгэл бөгөөд хаант улсын өсөлтөд чухал юм. 

Гэвч гишүүд хувиараа болон гэр бүлээрээ судруудыг 
байнга шимтэн судалбал үйл ажиллагааны бусад 
хэсэг аяндаа ирэх болно. Гэрчлэлүүд өснө. Амлалтууд 
хүчирхэгжинэ. Гэр бүлүүд бэхжинэ. Хувийн 
илчлэлтүүд цутган ирэх болно” (“The Power of the 
Word,” Ensign, 1986 оны 5-р сар, 81) гэжээ.

 Ерөнхийлөгч Спэнсэр В.Кимбалл: “Би тэнгэрлэг 
зүйлст хандах харьцаагаа хайхрамжгүй болгосон 
үед мөн чих минь тэнгэрлэгээр сонсохоо больж, дуу 
хоолой минь тэнгэрлэгээр ярихгүй байгаа юм шиг 
санагдсан үед би бүр холдоод, улам бүр холдоод л 
байгаагаа мэддэг. Харин надад судруудыг шимтэн 
судалсан үед холын зай ойртож, сүнслэг байдал 
эргэн ирдэг. Би бүх зүрх сэтгэл, хүч болон чадлаараа 
хайрлаж байх ёстой тэдгээр хүмүүсийг илүү хүчтэй 
хайрлавал тэдний зөвлөгөөг дагах нь илүү хялбар 
байдгийг олж мэддэг”7 (Teachings of Presidents of 
the Church: Spencer W. Kimball [2006], 67) хэмээн 
тунхагласан билээ.

 Ерөнхийлөгч Марион Ж.Ромни ийн хэлсэн байна: 
“Хэрэв эцэг, эхчүүд өөрсдөө болон хүүхдүүдтэйгээ 
хамт Мормоны Номыг залбирч, гэр орондоо 
тогтмол уншвал энэхүү агуу номны сүнс бидний 
гэр орон болон гэр бүлийн бүх гишүүдийн зүрх 
сэтгэлд нэвтрэн орно гэдгийг би тодорхой мэдэрч 
байна. Илчлэлтийн сүнс өсөж, харилцан хүндэтгэх 
хийгээд бие биенийхээ төлөө санаа тавих нь 
ихэснэ. Зөрчилдөөний сүнс арилах болно. Эцэг, 
эхчүүд хүүхдүүддээ агуу хайр болон ухаанаар 
зөвлөнө. Хүүхдүүд эцэг эхийнхээ зөвлөгөөнд илүү 
хариуцлагатай, дуулгавартай хандана. Шударга 
байдал өснө. Христийн цэвэр хайр болох итгэл, 
найдвар болон энэрэл гэр орон болон тэнд амьдарч 
буй хүмүүст элбэг дэлбэгээр ирж, тэдэнд сэргэлэн 
цовоо, амар амгалан байдал, баяр хөөр болон аз 
жаргалыг авчирна” (“The Book of Mormon,” Ensign, 
1980 оны 5-р сар, 67).

 Ерөнхийлөгч Боид К.Пакэр хэлэхдээ: “Зөв ойлгогдсон 
сургаал нь хандлага болон зан төрхийг өөрчилдөг. 
Сайн мэдээний сургаалаас судлах нь зан байдлын 
тухай судалж, сайжруулснаас илүү хурдан зан авирыг 
сайжруулдаг” (“Do Not Fear,”Ensign эсвэл Лиахона, 
2004 оны 5-р сар, 79) гэжээ.

 Ахлагч Давид А.Бэднар: “Гэр бүлийн залбирал 
болгон, гэр бүлээрээ судраас суралцах үе болгон, мөн 
гэр бүлийн үдэш болгон бидний зүрх сэтгэл дэх зураг 
дээр нэгэн бийрний зураасыг зурдаг юм. Ямар нэгэн 
үйл явдал дангаараа дурсгалтай, сэтгэл хөдөлгөм биш 
байж болох юм. Гэхдээ шаргал, алтан шаргал, бор 
өнгөнүүд нэг нэгтэйгээ уялдан нэгдэж, гайхамшигт 
зургийг бий болгосон шиг, бид жижиг зүйлсийг 
байнга хийх нь агуу сүнслэг байдалд хүргэнэ” (“Гэр 
орондоо анхаарал төвлөрүүлж, санаа тавьж байх нь,” 
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Ensign эсвэл Лиахона, 2009 оны 11-р сар, 19–20) гэж 
хэлсэн.

7. 2 Нифай 2:13-ыг үзнэ үү.
8. Линда С.Рийвс, “Христэд төвлөрсөн гэр орон—

порнографын эсрэг хамгаалалт,” Ensign эсвэл 
Лиахона, 2014 оны 5-р сар, 16–17.

9. Ерөнхийлөгч Ховард В.Хантэр хэлэхдээ: “Би 
энэхүү сүнсээр хожмын үеийн гэгээнтнүүдийг 
гишүүнчлэлийнх нь агуу бэлэг тэмдэг болсон Их 
Эзэний өргөө рүү харахад урьж байна. Гишүүн бүр 
ариун сүмд орохоор зохистой байх нь миний зүрх 
сэтгэлийн гүн дэх хүсэл юм. Насанд хүрсэн гишүүн 
бүр зохистой, мөн ариун сүмийн хүчинтэй эрхийн 

бичигтэй байхыг Их Эзэн таашаах болно. Ариун 
сүмийн эрхийн бичиг авахуйц зохистой байхын 
тулд хийх ёстой эсвэл хийх ёсгүй зүйлс нь биднийг 
хувиараа болон гэр бүлээрээ аз жаргалтай байхыг 
баталгаатай болгодог. Ариун сүмд ордог хүмүүс 
байцгаая. Хувийн нөхцөл байдал тань боломж олгож 
л байвал ариун сүмд тогтмол орж бай. Гэр орондоо 
ариун сүмийн зургийг хүүхдүүд тань харж байхаар 
тавиарай. Тэдэнд Их Эзэний өргөөний зорилгуудыг 
заа. Тэднээр бага наснаасаа ариун сүмд орж мөн 
адислалуудад нь зохистой байхыг төлөвлүүлээрэй” 
(“Exceeding Great and Precious Promises,” Ensign, 1994 
оны 11-р сар, 8) гэжээ.

10. 2 Нифай 2:2-ыг үзнэ үү.
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Хэрэв	бид	одоогийнх	шигээ	амьдарсаар	байвал	
бидэнд	амлагдсан	адислалууд	биелэгдэх	болов	уу?

Ерөнхий чуулган 
дээр үг хэлэх хүмүүс 
эх хэлээ сонгон ярьж 
болох энэ түүхэн үеийн 
нэг хэсэг байх нь ямар 
гайхалтай боломж вэ. 
Энэ индэр дээрээс 
хамгийн сүүлд ярихдаа 
би англи хэлнийхээ 
аялгад санаа зовж 
байлаа. Харин одоо 
португаль хэлнийхээ 

хурдан хэллэгт санаа зовж байна. Би доогуур 
урсаж байгаа үгнээс хурдан ярихыг хүсэхгүй 
байна. 

Бид бүгд амьдралдаа агуу шийдвэрүүд гаргах 
үеийг туулж өнгөрүүлсэн буюу туулах ч болно. 
Би энэ ажлыг хийх үү, аль эсвэл өөр ажилд орох 
хэрэгтэй юу? Би номлолд үйлчлэх ёстой юу? Энэ 
миний гэрлэх ёстой зөв хүн маань мөн үү?

Эдгээр нь чиглэлийг нь жаахан л өөрчлөх юм 
бол ирээдүйд асар том үр дагаврыг авчрах 
амьдралуудын маань өөр өөр хэсэг дэх нөхцөл 
байдлууд юм. Ерөнхийлөгч Дийтр Ф.Угдорф: “Их 
Эзэнд үйлчилж байгаа эдгээр он жилүүдэд…, би 
хувь хүмүүс, гэрлэлт, гэр бүлүүд дэх аз жаргал 
ба гай түйтгэрийн ялгаа нь ердөө л нэг жижигхэн 
алдаанаас болдог гэдгийг мэдсэн” (“A Matter of a 
Few Degrees,” Ensign эсвэл Лиахона, 2008 оны 5-р 
сар, 58) гэж хэлсэн байдаг.

Бид хэрхэн тооцож үзсэн эдгээр жижиг алдаанаас 
зайлсхийж чадах вэ?

Би захиасаа дүрслэн үзүүлэхийн тулд өөрт 
тохиолдсон явдлаас жишээ татъя.

1980-аад оны сүүл үед миний залуухан гэр бүлд 
эхнэр Моника, дөрвөн хүүхдийн маань хоёр нь 
мөн намайг оролцуулаад бид дөрвүүлээ байлаа. 
Бид Бразилийн Сро Паулад амьдарч байсан 
бөгөөд би сайн компанид ажиллаж байсан юм. 
Би их сургуулийнхаа хичээлүүдийг дуусган, мөн 
амьдарч байсан тойргийнхоо бишопын дуудлагаас 
чөлөөлөгдсөн байлаа. Эртний нэгэн анд маань 
манайд айлчилж ирэх хүртэл амьдрал маань 
үнэхээр сайхан, бүх зүйл ийм л байх ёстой мэт 
санагдаж байв.

Тэрээр айлчлаад буцах үедээ тодорхой тайлбар 
хэлсний дараа үнэмшлийг минь ганхуулсан 
нэгэн асуулт тавьж билээ. Тэрээр “Карлос, бүх 
зүйл чамд болон гэр бүлд чинь, мөн ажилд чинь 
болон Сүмийн үйлчлэлд чинь сайн сайхан байгаа 
юм шиг санагдаж байж болно, гэвч…” гэснээ, 
“Хэрэв чи одоогийнх шигээ амьдарсаар л байвал 
патриархын адислал дээр амлагдсан адислалууд 
чинь биелэгдэх болов уу?” гэж нөгөөх асуултаа 
тавьсан юм.

Би патриархын адислалаа ийм байдлаар өмнө нь 
хэзээ ч бодож байгаагүй. Би үүнийг үе үе уншдаг 
байсан ч, ирээдүйд амлагдсан адислалуудаа харах 
чин зорилготойгоор, мөн өнөөдөр хэрхэн амьдарч 
байгаагаа дүгнэх гэж хэзээ ч уншиж байсангүй.

Түүнийг буцсаны дараа би патриархын адислалдаа 
анхаарал хандуулж, “Хэрэв бид одоогийнх шигээ 
амьдарсаар байвал патриархын адислал дээр 
амлагдсан адислалууд маань биелэгдэх болов 
уу?” гэдгийг мэдэхийг хүсэн, адислалаа уншив. 
Хэсэг эргэцүүлэн бодсоны дараа, би зарим нэг 
өөрчлөлтийг, ялангуяа боловсрол, мэргэжилтэйгээ 
холбоотой өөрчлөлтүүдийг хийх шаардлагатай юм 
байна гэдгийг мэдэрсэн юм. 

Энэ нь зөв, буруу эсэх тухай шийдвэр бус, харин 

Их Эзэнд бидэнд зîриулсан òөлөâлөгөө бий!

ДАЛЫН 
АХЛАГЧ КАРЛОС А.ГОДОЙ
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ахлагч Даллин Х.Өүксийн “Бид олон янзын 
сонголтуудын талаар бодож байхдаа аливаа зүйлс 
зүгээр л сайн байх нь хангалттай бус юм гэдгийг 
санах ёстой. Зарим нь илүү сайн байхад өөр зарим 
нь бүр хамгийн сайн нь байдаг” (“Good, Better, 
Best,” Ensign эсвэл Лиахона, 2007 оны 11-р сар, 
104–105) хэмээн бидэнд заасан, сайн ба илүү сайн 
хоёрын хоорондох шийдвэр байсан юм.

Тэгвэл бид хамгийн сайн шийдвэрийг гаргасан 
гэдэгтээ хэрхэн итгэлтэй байж чадах вэ?

Энд миний сурсан хэдэн зарчим байна.

1-р зарчим: Бид сонголтуудаа бодож үзэхдээ 
эцсийн зорилго маань юу билээ гэдгийг санах 
хэрэгтэй.

Амьдралдаа болон хайрладаг хүмүүст маань 
нөлөөлөх үр дагаврыг нь сайн ойлголгүйгээр 
шийдвэр гаргах нь зарим эрсдлийг дагуулдаг. 
Хэдий тийм ч, хэрэв бид эдгээр шийдвэрийнхээ 
ирээдүйд гарч болох үр дагавруудыг олж мэдвэл, 
одоо явах хамгийн сайн замыг илүү тодорхой 
харж чадна. 

Бид хэн гэдгээ, яагаад энд байгаагаа болон Их 
Эзэн энэ амьдралд биднээс юу хүсэж буйг ойлгох 
нь илүү өргөн алсын хараатай амьдрахад бидэнд 
тусалдаг.

Бид илүү өргөн алсын хараатай амьдрахын тулд 
ямар замаар хэрхэн явахыг тодорхой заасан 
жишээнүүдийг судруудаас олж чадна. 

Мосе Их Эзэнтэй нүүр нүүрээ харан ярилцаж, 
авралын төлөвлөгөөний тухай сурч мэдэн, 
Израилийн цугларалтын бошиглогчийн хувьд 
өөрийнхөө үүргийг илүү сайн ойлгосон. 

“Мөн Бурхан Мосед ярьж, хэлсэн нь: Болгоогтун, 
бибээр Их Эзэн Бүхнийг Чадагч Бурхан болой, 

“Мөн бибээр гарынхаа бүтээлийг чамд үзүүлье.

“Мөн чамд зориулсан ажил надад буй, Мосе, хүү 
минь” (Moсе 1:3–4, 6).

Ийм ойлголттойгоор Мосе цөлд олон жилийн 

зовлон зүдгүүрүүдийг тэвчиж, Израилийг гэр рүү 
нь эргэн хөтөлж чадсан юм. 

Мормоны Номын агуу бошиглогч Лихай нэгэн 
зүүд зүүдэлж, гэр бүлээ амлагдсан нутаг руу 
удирдах номлолоо зүүднээсээ мэдэж авсан байдаг.

“Мөнхүү улиран тохиох дор Их Эзэн миний 
эцэгт, бүр зүүд нойронд нь, тэрээр гэр бүлээ 
авч мөн аглаг буйд тийш одвол зохино хэмээн 
зарлиглажээ.

“… Мөн тэр өөрийн гэр, бас өвлөж ирсэн нутгаа, 
бас алт болон мөнгөө, бас үнэт зүйлсээ орхин … 
одсон ажгуу” (1 Нифай 2:2, 4).

Лихай Иерусалим дахь амар тайван амьдралаа 
орхиж, аяллын хүнд бэрхээс халшралгүй, энэ 
үзэгдэлдээ итгэлтэй хэвээр үлдсэн билээ.

Бошиглогч Иосеф Смит бол өөр нэгэн агуу 
жишээ юм. Тэрээр Анхны үзэгдлээс эхлээд, олон 
илэрхийлэлтээр дамжуулан бүх зүйлийг сэргээх 
номлолоо гүйцэлдүүлж чадсан билээ (Иосеф 
Смит—Түүх 1:1–26-г үзнэ үү).

Харин бидний тухайд юу гэж хэлэх вэ? Их Эзэн 
бидний хүн тус бүрээс юу хүлээж байдаг юм бол?

Бид энэ тухай ойлгох гэж тэнгэр элчүүдийг 
харах хэрэггүй. Бидэнд судрууд, ариун сүм, 
амьд бошиглогчид, мөн патриархын адислал, 
сүнслэгээр өдөөгдсөн удирдагчид болон энэ 
бүгдээс дээгүүр, шийдвэрүүдийг маань чиглүүлж 
өгөх хувийн илэрхийлэлт хүлээн авах эрх байгаа.

2-р зарчим: Бид учрах сорилтуудад бэлтгэгдсэн 
байх хэрэгтэй

Амьдрал дахь хамгийн сайн зам хамгийн дардан 
нь байдаггүй. Ихэнхдээ энэ нь яг эсрэгээрээ 
байдаг. Бид миний сая дурдсан бошиглогчдын 
жишээнүүдээс үүнийг харж чадна. 

Moсе, Лихай, Иосеф Смит нарын шийдвэрүүд зөв 
байсан ч, аялал нь тийм ч амар хялбар байгаагүй 
юм.

Бид шийдвэрүүдийнхээ төлөөсийг төлөх хүсэлтэй 
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байна уу? Бид илүү сайн газарт хүрэхийн тулд тав 
тухтай бүсүүдээ орхиход бэлтгэгдсэн үү?

Патриархын адислалтай холбоотой туршлага 
руугаа эргэн ороход, би тухайн үед Америкийн их 
сургуульд суралцан, нэмэлт боловсрол олж авахыг 
эрэлхийлж, мөн тэтгэлэг авах хүсэлт гаргах ёстой 
гэсэн дүгнэлтэд хүрсэн юм. Хэрэв би сонгогдвол, 
ажлаасаа гарч, байгаа бүх зүйлээ зараад, хоёр 
жилийн турш тэтгэлэгт оюутан болж амьдрахаар 
Нэгдсэн Улсад ирэх ёстой байлаа. 

ТОФЕЛ, ЖиМАТ зэрэг шалгалт нь давах ёстой 
эхний сорилт болсон юм. Их сургуульд тэнцэх гэж 
би чилийсэн гурван жилийн туршид бэлтгэж, олон 
ч удаа үгүй, зарим үед магадгүй гэсэн хариултыг 
авч байв. Би гурван жил хүлээсний эцэст тэтгэлэг 
хариуцсан хүнээс хүлээн авсан дуудлагаа одоо ч 
гэсэн санадаг.

Тэрээр “Карлос, надад чамд хэлэх сайн, муу 
мэдээ байна. Сайн мэдээ нь гэвэл, чи энэ жилийн 
сүүлчийн шатанд шалгарсан гурван хүний нэг 
болсон.” Тэр үед ердөө ганцхан хүний орон тоо 
байсан юм. “Муу мэдээ нь гэвэл, өөр нэг нэр 
дэвшигч нь хэн нэгэн чухал хүний хүүхэд бөгөөд 
нөгөөх нь бас нэг чухал хүний хүүхэд юм, тэгээд 
дараа нь чи” гэлээ.

Би тэр даруй “Тэгээд дараа нь би… Би бол 
Бурханы хүү” хэмээн хариулсан юм.

Аз болоход, дэлхийн эцэг, эх маань шийдвэрлэх 
хүчин байгаагүйгээс би тэр жилдээ, 1992 онд 
сургуульдаа тэнцсэн билээ.

Бид бол Бүхнийг Чадагч Бурханы хүүхдүүд. Тэр 
бидний Эцэг. Тэр биднийг хайрладаг бөгөөд 
Түүнд бидэнд зориулсан төлөвлөгөө бий. Бид энэ 
амьдралд цагаа үрж, хөгширч, үхэхээр ирээгүй 
юм. Бурхан биднээс өсөж хөгжин, чадавхдаа 
хүрээсэй гэж хүсдэг.

Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон “Та нар ганц бие 
ч бай, гэрлэсэн ч бай хүн тус бүр наснаасаа үл 
хамааран сурч мөн өсөж хөгжих боломжтой. 
Тэнгэрлэг чадавхынхаа сүр хүчийг дүүргэхийн 
тулд шинжлэх ухааны хийгээд сүнслэг байдлын 
мэдлэгээ хоёуланг нь өргөжүүл” (“The Mighty 

Strength of the Relief Society,” Ensign, 1997 оны 
11-р сар, 95) гэж хэлсэн байдаг.

3-р зарчим: Бид хэтийн төлөвөө хайртай 
хүмүүстэйгээ хуваалцах хэрэгтэй.

Хийж байгаа өөрчлөлтийн ач холбогдлыг ойлгоход 
нь Лeмен, Лемүел хоёрт туслахаар Лихай хэд 
хэдэн удаа оролдсон юм. Эцэгийнхээ хэтийн 
төлөвийг ойлгож, санал нэгдээгүй байдал нь 
тэднийг аяллынхаа туршид бувтнахад хүргэсэн 
билээ. Харин Нифай эцгийнхээ харсныг харахын 
тулд Их Эзэнийг эрэлхийлсэн юм. 

“Мөнхүү улиран тохиох дор би, Нифай, эцгийнхээ 
бүх үгсийг, түүний үзэгдэлд харсан тэдгээр 
зүйлүүдийн талаар, … Ариун Сүнсний хүчээр 
эдгээр зүйлийг би … түүнчлэн өөрөө харж бас 
сонсож, түүнчлэн мэдэхийг хүсч байлаа” (1 Нифай 
10:17).

Ийм хэтийн төлөвтэй байсны ачаар Нифай 
аяллынхаа сорилтуудыг даваад зогсохгүй, 
шаардлагатай үед нь гэр бүлээ удирдан залж 
чадсан юм. 

Биднийг тодорхой нэгэн замаар явахаар шийдэхэд 
биднийг хайрладаг хүмүүс үүнд өртдөг бөгөөд 
зарим нь бүр сонголтын маань үр дүнг хуваалцах 
нь ч олонтоо тохиолддог. Төгс байдлын үүднээс 
авч үзвэл, тэд бидний юу харж байгааг харж чадах 
төдийгүй биднийхтэй адил итгэл үнэмшилтэй 
болсон байна. Энэ нь үргэлж боломжтой 
байдаггүй ч хэрэв ийм зүйл тохиолдвол аялал 
илүү хялбар байх болно.

Тайлбар болгон ашиглаж байгаа хувийн 
туршлагад эхнэрийн маань дэмжлэг надад 
хэрэгтэй байсан нь эргэлзээгүй. Хүүхдүүд маань 
бага байсан учир тэдэнд хэлэх зүйл байгаагүй, 
харин эхнэрийн маань дэмжлэг тун их хэрэгтэй 
байлаа. Эхлээд Моника бид хоёр түүнийг 
таатай мэдрэмжтэй болж, амлалт өгөх хүртэл 
нь төлөвлөгөөнүүд дэх өөрчлөлтийг хянамгай 
ярилцах хэрэгтэй байсныг би санаж байна. Энэ 
хамтын хэтийн төлөв нь тэрээр өөрчлөлтийг 
дэмжээд зогсохгүй мөн амжилтын маань чухал 
хэсэг болоход түүнд нөлөөлсөн юм. 
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Энэ амьдралд бидэнд зориулсан төлөвлөгөө Их 
Эзэнд байдаг гэдгийг би мэднэ. Тэр биднийг 
мэддэг. Тэр бидэнд юу хамгийн сайн гэдгийг 
мэддэг. Бүх зүйл сайн сайхан, дардан байна гэдэг 
нь илүү сайн зүйл байгаа эсэх тухай үе үе бодох 
хэрэггүй гэсэн үг биш юм. Хэрэв бид одоогийнх 
шигээ амьдарсаар байвал бидэнд амлагдсан 

адислалууд биелэгдэх болов уу?

Бурхан амьд. Тэр бидний Эцэг. Аврагч Есүс Христ 
амьд бөгөөд Түүний цагаатгагч золиослолоор 
дамжуулан өдөр тутмын сорилтуудыг давах 
хүч чадлыг олж чадна гэдгийг би мэднэ. Есүс 
Христийн нэрээр, aмен.  
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Гэр	бүлийн	түүхийн	болон	ариун	сүмийн	ажил	
нь	бидний	хувийн	шүтлэгийн	тогтмол	хийдэг	
зүйлсийн	нэг	байх	ёстой.

Би 12 настай балчир 
скаут байхдаа, скаут 
хүний хувьд маш 
үнэ цэнэтэй нэгэн 
бэлэг авч билээ. Энэ 
нь зузаан арьсан 
хуйтай жижиг сүх 
байв. Дараахан нь нэг 
өдрийн явган аялалд 
бид хоноглох газартаа 
харанхуй болсон хойно 
ирцгээлээ. Цас их 
орсон байсан учир бүгд 

норж, даарцгаасан байв. Толгойд минь том түүдэг 
гал асаая гэсэн ганц л зүйл бодогдож байлаа. 
Би унанги моддоос тэр даруй шинэхэн сүхээрээ 
цавчиж эхлэв. Шинэ сүхээр хурдан цавччихна гэж 
бодож байтал модод тийм ч амархан хугарахгүй 
байсан тул би бухимдсандаа илүү хүчтэй цавчиж 
эхэлсэн юм. Гэтэл эцэст нь миний урам хугарч, 
би хуарандаа хэдхэн мөчир л авчрав. Өөр хэн 
нэгний асаасан галын гэрэлд би асуудлынхаа 
шалтгааныг олж харж билээ. Би сүхнийхээ хуйг 
авахаа мартсан байжээ. Хуйны маань зузаан 
арьс хэрчигдэж, хэрэглэхийн аргагүй болсон 
байв. Би модыг цавчихын тулд бусад зүйлийг огт 
анзааралгүй орхисон байжээ. 

Бид өргөмжлөлийг хүртэхээр урагшлахдаа 
бидний авралд шаардлагатай бүх зүйл дээр 
ажиллах хэрэгтэй байдаг бөгөөд чухал гэж 
боддог ганц нэг зүйл дээр хэт төвлөрөөд, бусдыг 
нь анхааралгүй орхиж болохгүй юм. Бурханы 
хаант улсыг эрэлхийлэх нь аз жаргал, баяр хөөр 
тийш хөтөлдөг.1 Хэрвээ шаардлагатай бол бид 
өөрчлөгдөх хүсэлтэй байх хэрэгтэй. Үе үе багахан 
өөрчлөлт хийх нь том эргэлт хийхээс илүү амар 

бөгөөд учрах шаналал нь ч бага байдаг. 

Пакэр эгч бид хоёр саяхан гадаадын хэд хэдэн 
улсад зорчсон юм. Бид гадаад паспорт ба бусад 
шаардлагатай бичиг баримтаа бэлдэж; вакцин 
хийлгэх, эмчийн үзлэгт орох, виз авч, тамга 
даруулах зэрэг бүх л бэлтгэл ажлыг гүйцэтгэсэн. 
Очих газартаа хүрэхэд, бичиг баримтыг маань 
шалгаад, бүх шаардлага хангагдсан байсан тул 
биднийг оруулсан юм. 

Өргөмжлөлд бэлтгэх нь өөр нэгэн улс руу 
аялахаар бэлтгэж байгаатай тун төстэй. Бид бүгд 
өөр өөрсдийн сүнслэг паспортыг авах ёстой. 
Тавигдах шаардлагуудыг бид өөрсдөө гаргаж 
ирдэггүй, харин уг шаардлагуудыг дор бүрнээ 
хангах үүрэгтэй байдаг. Авралын төлөвлөгөөнд 
бүх хүнд өргөмжлөлд хүрэхэд шаардлагатай 
бүхий л сургаал, хууль, тушаал, ёслолууд байдаг2. 
Тиймээс, “[Есүс] Христийн Цагаатгалаар дамжин 
бүх хүн төрөлхтөн аврагдана.”3 Сүм бидэнд 
тусалдаг боловч бидний өмнөөс эдгээрийг 
гүйцэтгэж чадахгүй юм. Өргөмжлөл хүртэхүйц 
зохистой болох нь бидний амьдралын зорилго 
билээ. 

Христ бидэнд туслахын тулд Сүмээ байгуулсан. 
Тэрээр Сүмийг удирдаж, хүмүүст зааж зөвлөх 15 
хүнийг бошиглогч, үзмэрч, илчлэгчээр дуудсан 
бөгөөд бид тэднийг дэмждэг. Тэргүүн Зөвлөл,4 
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулга5 хоёр нь эрх 
мэдлээрээ тэнцүү байдаг6 бөгөөд ахмад төлөөлөгч 
нь Сүмийн ерөнхийлөгчөөр томилогддог. Тэдэнд 
туслуулахаар Далын гишүүдийг мөн дууддаг 
билээ.7 Эдгээр удирдагч өргөмжлөлд хүрэх 
шаардлагуудыг тогтоогоогүй, харин Бурхан 
үүнийг тогтоосон! Эдгээр удирдагч биднийг 
замаасаа хазайхгүй байж болохын тулд бидэнд 
зааж, ухуулж, мөн анхааруулахын тулд дуудагддаг 
юм.8

Нîì

ÄÀËÛÍ 
АХЛАГЧ АЛЛАН Ф.ПАКЭР
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Сүмийн гарын авлагад тайлбарлахдаа: “Сүм 
хувь хүмүүс болон гэр бүлүүдийг өргөмжлөлд 
тэнцэхүйц болоход нь туслах зорилгоо 
хэрэгжүүлэхийн тулд тэнгэрлэгээр өгөгдсөн 
үүрэг хариуцлага дээрээ анхаарал төвлөрүүлдэг. 
Есүс Христийн сайн мэдээгээр амьдрахад 
гишүүдэд туслах, номлолын ажлаар дамжуулан 
Израилийг цуглуулах, ядуусыг болон тусламж 
хэрэгтэй хүмүүсийг халамжлах, ариун сүмүүд 
барьж, төлөөлөх ёслолуудаар дамжуулан нас 
барагсдын авралыг боломжтой болгох зэрэг нь 
эдгээр үүрэг хариуцлагад ордог”9 гэжээ. Эдгээр 
дөрвөн үүрэг болон бусад бүх хууль, тушаал, 
ёслол бүгд шаардлагатай зүйлс бөгөөд аль нэгийг 
сонгоод, нөгөөг нь орхих зүйл биш юм. Есүс 
Христийн Цагаатгалаар болон эдгээр зүйлийг нэг 
бүрчлэн хийснээр бид сүнслэг паспорт дээрээ 
шаардлагатай тамгаа даруулж буй хэрэг билээ. 

Бид энэ чуулганы туршид илүү сайн бэлтгэлтэй 
болоход маань бид бүгдэд туслах өөрчлөлтүүдээс 
суралцаж байна. 

Гэр бүл бол авралын төлөвлөгөөний гол цөм 
бөгөөд түүнийг “аз жаргалын агуу төлөвлөгөө”10 
гэж өөрөөр нэрлэдэг нь ч үүнтэй холбоотой болов 
уу. Ерөнхийлөгч Боид К.Пакэр “Сүмийн бүх 
үйл ажиллагааны үндсэн зорилго бол хүн эхнэр, 
хүүхдүүдтэйгээ гэртээ аз жаргалтай байх явдал 
юм”11 гэж хэлсэн. 

Харин ерөнхийлөгч Спэнсэр Кимбалл “Сүмийн 
болон хувь хүний амжилт аль аль нь бид гэр 
орондоо сургаалаар амьдрахын тулд хэр хичээж 
байгаагаас ихээхэн хамаардаг”12 гэж хэлжээ. 
Ариун сүмийн болон гэр бүлийн түүхийн ажил 
нь гэртээ сургаалыг дагаж амьдрахын нэгээхэн 
хэсэг юм. Энэ ажил нь Сүмийн үйл ажиллагаанаас 
илүүтэй, гэр бүлийн үйл ажиллагаа байх ёстой. 

Тэргүүн Зөвлөл ба Арванхоёрын Чуулгаас гэр 
бүлийн түүхийн болон ариун сүмийн ажилд 
өмнөхөөсөө илүү их ач холбогдол өгч байгаа 
билээ13. Үүнийг та өөртөө тусган авч үйлдсэнээр 
таны болон гэр бүлийн тань аз жаргал улам бүр 
нэмэгдэх болно. 

Сургаал ба Гэрээн дээрээс бид “Их Эзэний агуу 
өдөр ойрхон байна. … Тиймийн тул, бид сүм 

болон хүмүүсийн хувьд, мөн Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн хувьд Их Эзэнд зөв шударга 
байдалд өргөл өргөцгөөе. Түүний ариун [сүмд] 
хүлээн зөвшөөрөх бүх зүйлээс зохистой нь болох 
бидний нас барагсдын цэдгүүдийг агуулагч номыг 
тэнд байлгацгаая”14 гэсэн судрыг уншдаг.

Энэ “номыг” бид Сүмийн FamilyTree (Гэр бүлийн 
мод) мэдээллийн сан дахь нэр болон ёслолуудын 
бүртгэлүүдийг ашиглан бэлтгэж болно. 

Хайртай бүх хүний маань нэр энэхүү номонд 
бичигдсэн байхын тулд би дээрх мэдээллийн санг 
шалгаж, нэрсүүдийг бүртгэлд оруулдаг. Та ч бас 
үүнийг хүсэхгүй гэж үү?

Сургаал ба Гэрээний 128-р хэсгээс бид: “Учир нь 
бид [өөрсдийн өвөг дээдэсгүйгээр] төгс болгогдож 
чадах нь үгүй; мөн тэд ч бидэнгүйгээр төгс 
болгогдож чадах нь үгүй”15 хэмээн уншдаг билээ.

Гэр бүлийн түүхийн ажил бол зөвхөн угийн 
бичиг, бүртгэл хийх дүрэм болон нэрс, огноо, 
газар орнуудын цуглуулгын ажил төдий зүйл биш 
юм. Энэ нь өнгөрсөн рүү төвлөрөн харахаас ч 
илүү чухал ажил юм. Гэр бүлийн түүхэнд бидний 
өнөөдрийн бүтээж буй өөрсдийн маань түүх ордог. 
Үүнд бидний үр хойчоороо дамжуулан бүтээх 
ирээдүй ч бас орно. Тухайлбал, гэр бүлийнхээ 
зураг, түүхүүдийг хүүхдүүдтэйгээ хуваалцаж буй 
залуу ээж ч мөн гэр бүлийн түүхийн ажлаа хийж 
байгаа хэрэг юм. 

Бид цуглаанд оролцож, ариун ёслолоос 
хүртдэг шигээ, мөн судраас уншиж, хувийн 
залбирлаа хийдэг шиг гэр бүлийн түүхийн 
болон ариун сүмийн ажил нь бидний хувийн 
шүтлэгийн тогтмол хийдэг зүйлсийн нэг байх 
ёстой. Бошиглолын урианы дагуу манай өсвөр 
үеийнхний болон бусад гишүүний гаргасан хичээл 
зүтгэл бахадмаар байгаа бөгөөд энэ нь энэхүү 
ажлыг аль ч насны хүмүүс хийж чадна, мөн хийх 
ч ёстой гэдгийг батлан харуулж байна. 

Ахлагч Квинтин Л.Күкийн тайлбарласнаар, 
одоо бидэнд сургаал, ариун сүм, мөн технологи 
аль аль нь байна.16 Энэ ажлыг хийхэд маш 
хялбар болсон ба одоо энэ ажил нь уг ажлыг 
чухалчлан үзэх гишүүдийн тооноос л гагцхүү 
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хамаарч байна. Хэдийгээр энэ ажлыг хийхэд цаг 
хугацаа, золиослол шаардлагатай ч хэдэн жилийн 
өмнөхтэй харьцуулахад харьцангуй хялбар бөгөөд 
бүгд хийх боломжтой болсон билээ.

Гишүүддээ туслахын тулд Сүм бүртгэлүүдийг 
нэгтгэн цуглуулж, ашиглах программуудаар нь 
хангаснаар ихэнх ажлыг гэртээ, сүмийн байранд, 
мөн ариун сүмд хийх боломжтой болсон юм. 
Хэцүү хүнд бэрхшээлүүд ард хоцорчээ. Энэ 
ажлын талаарх таны ойлголт өмнөх ойлголтоос 
огт өөр болсон! 

Хэдий тийм ч, Сүмийн хийж чадахгүй нэг л зүйл 
байна. Энэ бол энэ ажилд хандах хувь хүний 
хойрго байдал юм. Уг нь бол бид шийдвэрээ 
гаргаад, жаахан зүтгэхэд л болох юм. Үүнд 
нэгмөсөн урт хугацаа зарцуулах шаардлагагүй. 
Багахан хугацааг тогтмол зориулснаар бид энэ 
ажлын үр жимс, баяр баяслыг мэдрэх болно. 
Үүнийг эхлэх анхны алхмаа хий, суралц, мөн 
бусдаас тусламж хүс. Тэд туслах болно! Олж, 
ариун сүмд аваачих нэрс тань “номонд”17 
бүртгэгдэх болно.

Хэдийгээр гишүүдийн оролцоо өмнөхөөс ихээхэн 
нэмэгдсэн ч, Сүмийн гишүүдээс харьцангуй 
цөөхөн нь л гэр бүлийнхнийхээ нэрсийг олж, 
ариун сүмийн ёслолуудыг гүйцэтгэж байна.18 Энэ 
нь чухалчилдаг зүйлсүүдээ өөрчлөхийг биднээс 
шаардаж байна. Өөрчлөлтийг бүү эсэргүүц, харин 
үүнийг хүлээн ав! Өөрчлөлт бол аз жаргалын агуу 
төлөвлөгөөний нэг хэсэг юм. 

Энэ ажлыг гүйцэтгэх шаардлагатай бөгөөд 
бид үүнийг Сүмийн төлөө биш, харин нас 
барагсдынхаа төлөө, мөн өөрсдийнхөө төлөө хийх 
хэрэгтэй билээ. Бид болон бидний нас барсан өвөг 
дээдэс сүнслэг паспорт дээрээ тамга даруулах 
шаардлагатай байна. 

Бидний гэр бүлийн үе үеийнхнийг дамжуулан 
холбох “гагнагч холбоо”19 нь зөвхөн ариун 
сүмд хийгдэх холболтын ёслолуудаар дамжин 
гүйцэтгэгддэг. Үүнийг хийх алхмууд нь маш 
энгийн буюу ердөө л нэрсүүдийг олж, ариун сүмд 
аваачих явдал юм. Яваандаа та нар бусдад үүнийг 
хийхэд нь тусалдаг болно. 

Бидний ихэнх нь үүнийг хийж чадна!

Энэ ажлыг хийснээр бидний амьдралд 
мэдэгдэхүйц адислалууд ирэх болно. Олон эцэг, 
эх өнөөгийн дэлхийн нөхцөл байдал ба түүний 
нөлөөлөл гэр бүл, үр хүүхдүүдэд нь хэрхэн тусаж 
буйд санаа зовнидог билээ. 

Ахлагч Дэвид А.Бэднар “Би Сүмийн залуу 
үеийнхнийг Елиагийн Сүнсийг ойлгон суралцаж 
мөн мэдрээсэй хэмээн уриалж байна… Та 
нар дайсны хүчирхэгжиж буй нөлөөллөөс 
хамгаалагдах болно гэдгийг мөн амлаж байна. 
Та нар энэхүү ариун ажилд оролцож, үүнийг 
дуртайяа хийдэг болцгоовол өсвөр насандаа болон 
амьдралынхаа туршид хамгаалагдах болно”20 
хэмээн амласан.

Ах, эгч нар аа, бид сүхээ хуйнаас нь гаргаж, 
ажилдаа ханцуй шамлан орох цаг болжээ. 
Бид өөрсдийн болоод гэр бүлийнхнийхээ 
өргөмжлөлийг чухал бус сонирхлуудаараа солин, 
золиосолж болохгүй билээ. 

Бурханы энэхүү ажлыг хөгшин залуу, эрэгтэй 
эмэгтэй, нас хүйс харгалзахгүйгээр гишүүд, 
гишүүн бус хүмүүс бүгд хийх ёстой.

Би үгээ сүмийн дууллын англи номны 324-р 
дууны нэгдүгээр бадгийг нэг үгийг нь өөрчлөн 
хуваалцаж дуусгая:

 “Бурханы [Гэгээнтнүүд]-ээ босоцгоо!
 Хэрэггүй зүйлсээ орхицгоо.
 Зүрх сэтгэл, оюун, чадлаараа
 Хаадын Хаанд үйлчилцгээ.21

Есүс Христ бол Хаан юм! Би Түүнийг Есүс 
Христийн нэрээр гэрчилж байна, амен. 
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Хэрэв	бид	аливаа	замаар	туслах	хүмүүсийнхээ	
хэрэгцээг	мэдэхийг	хүсч	байвал	Есүс	Христийг	
хайрлах	өөрсдийн	хайрыг	удирдамжаа	болгох	
ёстой.	

Есүс Христийн 
Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн Сүмд 
үйлчлэх боломж 
мөн үйлчлэх хувийн 
адислал бидэнд 
өгөгдсөн байдаг. Би 
сүмийн гишүүн байх 
үеийнхээ туршид олон 
арга замаар үйлчилж 
байсан. Ахлагч Энрик 
Р.Фалабэлла ахын аав 
Удин Фалабэлла ахын 

хэлснээр “Үйлчлэл хийдэг хүн ашиг тустай хүн, 
үйлчлэл хийдэггүй хүн ашиггүй зарц юм”. Бид 
эдгээр үгийг оюун бодол, зүрх сэтгэлдээ хадгалж 
явах хэрэгтэй.

Би үйлчлэлийнхээ үеэр удирдамж, чиглүүлгийг 
эрэлхийлж байхдаа Аврагч хувь хүн болон 
гэр бүлүүдийг анхаардаг гэдгийг санаснаар 
тайтгарлыг олж авч байсан юм. Хувь хүн бүрийг 
хайрлах Түүний хайр болон хайраар дүүрэн 
анхаарал халамж нь, Тэрээр Тэнгэрлэг Эцэгийн 
хүүхэд бүрийн агуу үнэ цэнийг ойлгодог бөгөөд 
хувь хүн бүр Есүс Христийн сайн мэдээгээр 
тохинуулагдаж, хүчирхэгжиж байгааг бид 
бататгах нь чухал гэдгийг надад заасан юм.

Судруудаас бид 

 “Бодгалийн үнэ цэнэ Бурханы мэлмийд агуу 
гэдгийг санагтун. …

Мөн хэрэв та нар … өөрсдийн бүхий л өдрүүдэд 
хөдөлмөрлөж мөн зөвхөн нэг бодгалийг надад 

авчрах аваас, миний Эцэгийн хаант улсад түүнтэй 
хамт та нарын баяр хөөр хичнээн агуу байх 
билээ!”1 гэж уншдаг.

Бодгаль бүр Бурханд агуу үнэ цэнэтэй байдаг. 
Учир нь, бид Түүний хүүхдүүд учраас Түүнтэй 
адил болох боломж бидэнд байдаг.2

Хэрэв бид аливаа замаар туслах хүмүүсийнхээ 
хэрэгцээг мэдэхийг хүсч байвал Есүс Христийг 
хайрлах өөрсдийн хайрыг удирдамжаа болгох 
ёстой. Бидний Их Эзэн Есүс Христийн сургаал 
бидэнд замыг харуулдаг. Бид ингэж л хувийн 
тохинууллыг хийж эхэлдэг ба бусдын хэрэгцээг 
таньж мэдэн, тэдгээрт тусалдаг. Халамжийн 
нийгэмлэгийн ерөнхий ерөнхийлөгч Линда 
К.Бөртоний хэлснээр “Эхлээд ажигла, тэгээд 
үйлчил”.3

Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон энэ зарчмын 
агуу үлгэр жишээ юм. 2005 оны нэгдүгээр сард 
тэрээр Пуэрто Рикод санваарын удирдлагын 
чуулганыг тэргүүлж байхдаа Аврагч болон 
Түүний үйлчлэгчид хэрхэн хувийн тохинууллаар 
дамжуулан үйлчлэл хийдгийг үзүүлсэн юм. Уг 
гайхалтай хурлын төгсгөлд ерөнхийлөгч Монсон 
санваарын бүх удирдагчтай гар барьж мэндэлсэн 
ба гэнэтхэн нэлээн холоос ажиглан ганцаараа 
сууж буй ахыг олж харсан байна.

Ерөнхийлөгч Монсон хүмүүсээс холдож, тэр ах 
руу очин, түүнтэй ярьжээ. Жосэ Р.Заяас сэтгэл 
нь хөдөлж, түүний өөр дээр нь хүрч ирсэн нь 
гайхамшиг байсан бөгөөд хурлын өмнө эхнэр 
Ёоландатайгаа залбирсан залбирлынх нь хариулт 
байсныг хэлжээ. Тэрээр охиных нь эрүүл мэнд 
тун тааруу байгааг, мөн эхнэр нь ерөнхийлөгч 
Монсонд өгөөрэй гэж захиа өгснийг хэлсэн байна. 
Заяас ах, ерөнхийлөгч Монсон тун завгүй байгаа 
учраас үүнийг өгөх боломжгүй гэж эхнэртээ 
хэлжээ. Ерөнхийлөгч Монсон түүнийг сонсоод, 

Бидний хуâийн òîхинуулал
ÄÀËÛÍ 

АХЛАГЧ ХЮГО Э.МАРТИНЭЗ
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захиаг авахыг хүсч, дотроо аяархан уншсан. 
Тэгээд уг захиаг халаасандаа хийгээд тэдний 
хүсэлтийг хүлээн авна гэж Заяас ахад хэлжээ.

Уг замаар тэрхүү гэр бүл, Их Эзэн Есүс Христийн 
үйлчлэгчээр дамжуулан Түүгээр нөлөөлөгдсөн 
юм. Сайн санаат Самари хүний сургаалт үлгэрт 
Аврагчийн хэлсэн “Явж, үүний адил үйлдэгтүн”4 
хэмээх үгс бидэнд ч хамаатай гэдэгт би итгэдэг. 

1998 оны 9-р сарын 21-нд Жэорж хар салхи 
Пуэрто Рикод ирж, маш их гарз хохирол 
учруулсан юм. Би, Мартинэз эгч болон таван 
хүүхэдтэйгээ энэ догшин шуурга болон үүний 
далайн хүчит шуурганы үеэр гэртээ үлдсэнээр 
амь аврагдаж чадсан билээ. Гэсэн хэдий ч бид, 
хоёр долоо хоногийн туршид ундны ус болон 
цахилгаангүй байсан юм.

Нөөцөлсөн ус маань дуусах үед, үүнийг олж авах 
нь хэцүү байв. Бидэнд цэвэр ус өгч үйлчилсэн ах 
нарыг би хэзээ ч мартахгүй. Мөн бидэнд хайраар 
дүүрэн арга замуудаар үйлчилсэн эгч нарыг би 
хэзээ ч мартахгүй. 

Гэрман Колон гэрт маань ачааны машин дээр 
ачсан ихээхэн хэмжээний, хуванцар савтай ус 
авчирсан юм. Тэр “Та нарын бяцхан хүүхдүүдэд 
ус хэрэгтэй байгааг би мэдэж байна” гэж хэлэн, 
ус авчирсан шалтгаанаа дурдсан билээ. Түүнээс 
хойш хэдэн өдрийн дараа Ноэл Муноз болон 
Хэрминио Гомэз ах нар устай гурван том савыг 
ачааны машинд ачин, бидэнд хэлэлгүйгээр гэрт 
маань ирж, бүх хоосон савыг усаар дүүргэж мөн 
хөршүүдийг маань ч бас ус авахад урьсан юм.

Бидний залбирал ийн хувийн тохинууллаар 
хариулагдсан билээ. Тэдгээр гурван ахын үйлдэл 
Есүс Христийн бидний төлөөх хайрыг харуулсан 
ба тэдний үйлчлэл, өөрөөр хэлбэл тэдний 
хувийн тохинуулал нь ундны уснаас илүү их 
зүйлийг бидний амьдралд авчирсан юм. Хүмүүс 
өөрсдийнх нь сайн сайхны төлөө санаа тавьж, 
анхаардгийг Бурханы бүх хөвгүүн мөн охин мэдэх 
хэрэгтэй байдаг. 

Тэнгэрлэг Эцэг болон бидний Их Эзэн Есүс Христ 
биднийг нэг бүрчлэн мэддэг гэдгийг би гэрчилж 
байна. Энэ шалтгааны учир Тэд бидэнд хэрэгтэй 

зүйлсээр биднийг хангадаг бөгөөд ингэснээр 
бид бурханлаг чадавхдаа хүрч чадах боломжтой 
болдог. Бид бүгдийн зам дээр бидэнд туслах 
хүмүүсийг Тэд байрлуулдаг. Бид Тэдний мутар 
дахь зэмсэг болох үед, Тэдний бидэнд илчлэлтээр 
үзүүлсэн хүмүүст бид үйлчилж, туслах боломжтой 
байдаг.

Ийм арга замаар Тэнгэрлэг Эцэгийн бүх хүүхдэд 
Их Эзэн Есүс Христ хүрэх болно. Сайн Хоньчин 
Өөрийнхөө бүх хонийг цуглуулах болно. Тэд 
Түүний үйлчлэгчдийн дуу хоолойг сонсож, тэдний 
тохинууллыг хүлээн авсныхаа дараа өөрсдийн ёс 
суртахууны сонгох эрхийг сайн ашиглах аваас 
Тэрээр нэг нэгээр нь хонио цуглуулах болно. Тийн 
тэд Түүний дуу хоолойг таньж, Түүнийг дагах 
болно. Эдгээр хувийн тохинуулал нь баптисмын 
гэрээнүүдээ сахихад нэн чухал юм.

Мөн Есүс Христийн шавийн сайн үлгэр жишээ 
байх нь Түүний сайн мэдээг хуваалцаж болох 
хүмүүстээ өгөх бидний хамгийн шилдэг 
танилцуулга юм. Бид амаа нээж, Есүс Христийн 
сэргээгдсэн сайн мэдээг хуваалцах үедээ “Түүний 
бэлчээрийн хоньд хийгээд хорооны хургануудыг 
тэжээх үүрэгтэй Түүний хоньчид болдог”5; бид 
“сул доройчууд хийгээд эгэл борчууд”6 мөн 
“хүмүүсийн загасчид”7 болдог.

Бидний үйлчлэл болон хувийн тохинуулал 
энэ ертөнц дээрх амьд хүмүүсээр зөвхөн 
хязгаарлагддаггүй. Бид түүнчлэн мөнх бус 
амьдралынхаа үед Есүс Христийн сайн мэдээний 
авралын ёслолуудыг хүлээн авах боломжгүй 
байсан, сүнсний дэлхийд амьдардаг, нас барсан 
хүмүүсийн төлөө үйлчилж болно. Бид мөн 
амьд хүмүүсийн зүрх сэтгэлийг амьд хүмүүс 
рүү нь, мөн өвөг дээдэс рүү нь эргүүлэхийн 
тулд тэмдэглэл хөтөлж, гэр бүлийн түүхүүдийг 
бичиж болно. Энэ нь гэр бүлээ үеэс үед мөнхийн 
холбоонд нэгтгэж байна гэсэн үг юм. Бид үүнийг 
хийснээр “Сион уулан [дээрх] … аврагч нар”8 
болох болно.

Бидэнд Түүний мутар дахь зэмсэг болох онцгой 
боломж байдаг. Бид мөн гэрлэлтдээ, гэр бүлдээ, 
найз нөхдийнхөө дунд мөн хөршдөө үүнийг хийж 
чадна. Энэ бол Есүс Христийн жинхэнэ шавийн 
хувьд бидний хийх хувийн тохинуулал юм.
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 “Тэр бүх үндэстнийг өмнөө цуглуулж, хоньчин 
хонио ямаанаас тусгаарладаг шиг Тэр тэднийг нэг 
нэгнээс нь тусгаарлаад,

хонио Өөрийн баруунтайд, ямааг зүүнтэйд 
байлгана.

Тэгээд Хаан Өөрийн баруунтайд байгсдад хандан 
хэлэх нь “Миний Эцэгээр ерөөгдөгсөд өө, та нар 
нааш ир. Ертөнцийн сууриас та нарт бэлтгэсэн 
хаанчлалыг өвлөн авсугай.

Учир нь Намайг өлсөж байхад та нар Надад идэх 
юм өгсөн. Намайг цангаж байхад уух юм өгсөн, 
Намайг харь хүн байтал урьж оруулсан,

нүцгэн байхад минь Намайг хувцасласан, өвчтэй 
байхад минь Намайг эргэж байсан, шоронд байхад 
минь Над уруу ирсэн билээ” гэхэд

зөвт хүмүүс Түүнд “Эзэн, бид хэзээ Таныг өлсөж 
байхыг тань хараад хооллож, цангаж байхыг тань 
хараад уух юм өгсөн юм бэ?

Хэзээ бид Таныг харь газрынх байсныг тань 
хараад урьж оруулан, нүцгэн байхыг тань хараад 
хувцасласан бэ?

Хэзээ бид Таныг өвчтэй байхыг тань хараад эргэж, 
шоронд байхыг тань хараад очсон юм бэ?” гэх 
болно.

Тэгэхэд Хаан тэдэнд “Үнэнээр Би та нарт хэлье. 
Та нар эдгээр ах дүүсийн маань нэгэнд нь, тэр 
байтугай хамгийн дордод нь тийнхүү хандсан бол 
Надад хийсэн хэрэг” гэж хэлнэ.”9

Бид мөн ийн хийх болтугай хэмээн би Есүс 
Христийн нэрээр залбирч байна, амен. 
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“Шийдвэрүүд	маань	Есүс	Христийн	сайн	
мэдээний	баялаг	хөрсөн	дээр	бат	бөх	суулгагдсан	
уу?”	гэж	өөрөөсөө	асуугаад,	хийх	сонголтуудаа	
хяна.

Ах, эгч нар аа, 
бидний энэ амьдралд 
гаргадаг шийдвэрүүд 
мөнхийн амьдралын 
маань замналд 
ихээхэн нөлөөлдөг. 
Сонголтуудад маань 
үзэгдэх мөн үл үзэгдэх 
хүчний аль аль нь 
нөлөө үзүүлдэг. Таван 
жил орчмын өмнө би 
энэхүү зарчимтай нүүр 
тулсан бөгөөд энэ нь 

амин чухал нэгнийг маань салган авах дөхсөн юм. 

Манай гэр бүлийнхэн, найз нөхөдтэйгөө хамт 
Оман улсын өмнөд хэсэгт аялж байсан билээ. Бид 
Энэтхэгийн далайн эрэг дагуух наран шарлагын 
газар амрахаар шийдсэн юм. Тэнд очоод удаагүй 
байтал 16 настай Нелли охин маань элсэн дов 
юм уу элсэн арал хэмээн бодсон газар руу сэлж 
очиж болох эсэхийг асуулаа. Би усны давалгаа их 
байгааг анзаараад, аюултай урсгалууд байж магад 
хэмээн бодоод эхлээд би сэлье гэж түүнд хэлэв. 

Би хэсэг сэлснийхээ дараа, эхнэрээ дуудаад элсэн 
арал руу ойртож очсон эсэхээ асуув. Тэр, “Чи 
тэрийг аль хэдийн өнгөрчихсөн байна шүү дээ” 
хэмээн хариулав. Өөрт минь огт мэдэгдэлгүйгээр 
хүчтэй буцах түрлэгт1 автсан байсан бөгөөд энэ нь 
намайг далай руу маш хурдтай татаж байлаа. 

Би юу хийхээ мэдэхгүй байв. Миний бодож чадаж 
байгаа цорын ганц зүйл маань эргийн зүг сэлэх 
байсан. Гэвч энэ нь хамгийн хийж болохгүй зүйл 
байв. Би яахаа мэдэхгүй байлаа. Миний хянаж 
чадахаас илүү хүчнүүд намайг далай руу татсаар 

байсан юм. Байдлыг улам дордуулж байсан зүйл 
нь миний шийдвэрт найдсан эхнэр маань миний 
араас дагасан байв. 

Ах, эгч нар аа, би амьд гарч чадахгүй байж болох 
өндөр магадлалтай болсон бөгөөд шийдвэрээсээ 
болоод эхнэрийгээ үхэлд хүргэх нь хэмээн бодсон. 
Намайг асар их хичээсний эцэст, мөн миний итгэж 
байгаагаар тэнгэрлэг нөлөөллөөр, бидний хөл 
яагаад ч юм элсэн дээр хүрч бид найзууд болон 
охин руугаа аюулгүй очиж чадсан юм. 

Энэ дэлхийн амьдралд маш олон түрлэг байдаг—
зарим нь аюулгүй байхад зарим нь аюултай. 
Ерөнхийлөгч Спэнсэр В.Кимбалл бидний 
амьдралд далайн үл үзэгдэх түрлэг адил хүчирхэг 
хүчнүүд байдаг тухай заасан.2 Эдгээр хүч нь бодит 
юм. Бид тэдгээрийг үл тоомсорлож огт болохгүй. 

Би та нарт амьдралын маань агуу адислал болсон 
өөр нэгэн түрлэг болох тэнгэрлэг түрлэгийн тухай 
ярьж өгье. Би Сүмд хөрвүүлэгдсэн. Хөрвүүлгийн 
маань өмнө миний хүсэл тэмүүлэл цанаар 
гулгах байсан бөгөөд үүний дагуу би хүслээ 
биелүүлэхээр ахлах сургуулиа дүүргээд Европ 
руу нүүсэн юм. Хүссэн сайхан амьдралаараа 
хэдэн сар амьдарсны дараа надад явах ёстой гэсэн 
мэдрэмж төрөв. Тухайн үедээ тэр мэдрэмжийн 
уг сурвалжийг ойлгоогүй ч би дагахаар сонгосон 
юм. Би эцэст нь өөртэйгөө адил өөр сүмийн хэдэн 
сайн нөхөртэй Юта мужийн Прово хотод очив. 

Би Провод байхдаа миний амьдралаас маш 
өөрөөр амьдарч байгаа хүмүүстэй уулзсан юм. Би 
тэдэнд татагддаг байсан ч яагаад гэдгээ мэдээгүй. 
Анхандаа, би эдгээр мэдрэмжээ эсэргүүцэж 
байсан ч, удалгүй өмнө нь хэзээ ч мэдэрч 
байгаагүй амар амгалан хийгээд тайвшралыг олж 
билээ. Би хайрт Тэнгэрлэг Эцэг болон Түүний Хүү 
Есүс Христийн тухай ойлголтод намайг авчирсан 
өөр нэгэн түрлэгийг хүлээн авч эхэлсэн. 

Би найзуудтайгаа 1972 онд баптисм хүртсэн 

Ариун нандин зүйлүүдэд бүү хөнгөн хууìгай ханд
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билээ. Есүс Христийн сайн мэдээ болох миний 
дагахаар сонгосон энэ шинэ түрлэг амьдралыг 
маань чиглэл, утга учиртай болгосон. Хэдий тийм 
ч, энэ нь сорилтгүйгээр ирээгүй юм. Надад бүх 
зүйл шинэ байлаа. Заримдаа би төөрч, эргэлзэж 
байв. Асуулт, сорилтууд найз нөхөд болон гэр 
бүлийнхний маань аль алинаас нь ирж байлаа.

Би сонголт хийх хэрэгтэй болсон юм. Тэдний 
зарим асуулт нь надад эргэлзээ, тодорхой бус 
байдлыг бий болгож байлаа. Хийх сонголт минь 
нэн чухал байв. Хариултуудыг нь би хаанаас 
олох вэ? Аз жаргалын гайхамшигтай эх сурвалж 
болсон аюулгүйн түрлэгээс минь намайг татаж 
гаргахаар шийдсэн “хүчтэй буцах түрлэгүүд” 
буюу олон хүн миний хийсэн алдаануудын замыг 
надад итгүүлэхийг хүсч байлаа. Би “бүх зүйлд 
сөрөг тал” байдаг хэмээх зарчмыг мөн өөрийнхөө 
төлөө үйлдэх болоод сонгох эрхээ бусдын төлөө 
алдахгүй байхын чухлыг маш тодорхой мэдэж 
авсан билээ.3

Би өөрөөсөө, “Ийм агуу тайтгарлыг надад 
авчирсан зүйлээс би яагаад холдох вэ?” гэж 
асуусан. Яг л Их Эзэн Оливер Каудрид сануулсан 
шиг “Энэ асуудлын талаар чиний оюунд амар 
амгаланг би яриагүй билүү?”4 Миний туршлага ч 
мөн ийм байв. Тиймээс, би хайрт Тэнгэрлэг Эцэг, 
судрууд болон итгэлтэй найзууд руугаа илүү итгэл 
үнэмшилтэй хандсан. 

Гэсэн ч хариулагдаагүй олон асуулт надад байлаа. 
Тэдний бий болгосон эргэлзээтэй байдалд би 
хэрхэн хандах вэ? Миний амьдралд ирсэн амар 
амгалан, аз жаргалыг сүйрүүлэхийг тэдэнд 
зөвшөөрөхийн оронд, Их Эзэн бүх зүйлийг цаг нь 
болохоор илчлэх байх хэмээн найдан, тэр бүгдийг 
түр хойш нь тавив. Тэгээд Түүний бошиглогч 
Иосефт хэлсэн: “Болгоогтун, та нар бяцхан 
хүүхдүүд, мөн эдүгээ та нар бүх зүйлийг даах 
нь үгүй болой; та нар ач ивээл хийгээд үнэний 
мэдлэгт өсөх ёстой”5 гэсэн мэдэгдлээс тайтгарлыг 
олсон юм. Би үл мэдэгдэх юм уу асуулт бүхий 
“хүчтэй буцах түрлэг” ч байж болох түрлэгийг 
дагахгүй, үнэн гэдгийг нь мэддэг зүйлсээ хаяхгүй 
байхыг сонгосон. Ерөнхийлөгч Н.Элдон Таннэрын 
заасан шиг, “сайн мэдээний энгийн үнэнүүдийг 
хүлээн авах … болон ойлгож чадахгүй тэдгээр 
зүйлсийг … итгэлээрээ хүлээн авах нь хүмүүнд 
хэрхэн ухаалаг мөн илүү сайн байх билээ”6 

гэдгийг би ойлгож авсан юм. 

Энэ нь, чин сэтгэлийн эргэлзээ, асуулт байж 
болдоггүй гэсэн үг үү? Бүх сүмээс алинд нь 
нэгдэхээ мэдэхийг хүсэн, ойн нандин цоорхойд, 
аюулгүй байдлыг эрэлхийлсэн залуу хүүгээс 
энэ тухай асуу. Сургаал ба Гэрээг гартаа бариад, 
сүнслэгээр өгөгдсөн энэ цэдэгт илэрхийлэгдсэн 
зүйлсийн ихэнх нь үнэнийг даруухнаар 
эрэлхийлсний үр дүнд ирсэн гэдгийг мэд. “Харин 
та нарын хэн нэгэн нь мэргэн ухаанаар дутвал, 
бүх хүнд өгөөмрөөр, … өгөгч Бурханаас гуйг. 
Тэгээд түүнд өгөгдөх болно”7 гэдгийг Иосеф олж 
мэдсэн. Бид чин сэтгэлийн асуултуудыг асууж, 
тэнгэрлэг хариултуудыг эрэлхийлснээрээ мэдлэг 
хийгээд мэргэн ухаанд өсөх явцдаа, “шат шатаар, 
дүрэм дүрмээр”8 суралцдаг. 

“Чин сэтгэлийн эргэлзээ, асуулт байж болох 
уу ?” гэж асуухгүйгээр, харин “Асуултууд гарч 
ирвэл би үнэнийг хаанаас олох вэ?” юм уу “Би 
өөртөө гарсан цөөн хэдэн асуултыг үл хайхран, 
үнэн гэдгийг нь мэдэх зүйлээсээ зуурсаар байх 
хангалттай ухаалаг байж чадаж байна уу?” гэж 
асуух нь зүйтэй. Би эхлэлээс төгсгөл хүртэл бүх 
зүйлийг мэддэг Нэгэн болох тэнгэрлэг эх сурвалж 
байдгийг гэрчилж байна. Бүх зүйл Түүнтэй хамт 
буй.9 Судрууд Түүнийг “тахиралдсан замуудаар 
явах нь үгүй …, тэрээр бас хэлснээ өөрчлөх нь 
үгүй”10 гэдгийг гэрчилдэг. 

Энэ мөнх бус аялалдаа хийх бидний сонголтууд 
зөвхөн бидэнд л нөлөөлдөг гэж хэзээ ч бид 
бодож болохгүй. Саяхан, нэгэн залуу манай гэрт 
зочилсон. Тэр надад сайн залуу гэж санагдсан 
бөгөөд би түүнийг Сүмийн үйл ажиллагаанд 
бүрэн оролцдоггүйг нь мэдрэв. Тэр сайн мэдээнд 
төвлөрсөн гэр бүлд өссөн боловч түүний эцэг 
эхэд нь үнэнч бус байснаас болж эцэг, эх нь 
салж, түүний ах, эгч, дүү нар нь Сүмийн тухайд 
эргэлзэж хөндийрсөн гэж хэлсэн юм. Эцгийнхээ 
сонголтын нөлөөнөөс болоод өөрийн хүүхдүүд 
болох эдгээр үнэт сүнсийг Есүс Христийн сайн 
мэдээний адислалуудын гадна өсгөж байгаа энэ 
залуухан эцэгтэй ярьж суухдаа би ихэд гуниглан 
байлаа. 

Нэгэнтээ итгэлтэй, Сүмийн гишүүн байсан миний 
мэдэх өөр нэгэн эр тодорхой сургаалын тухайд 
асуултуудтай байлаа. Тэр хариултуудыг авахаар 
Тэнгэрлэг Эцэгээс асуухын оронд удирдамж 
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авахаар зөвхөн шашны бус эх сурвалжуудад 
найдахаар шийдсэн. Тэр хүмүүсээс хүндэтгэл 
хүлээхийг эрмэлзэхийн хэрээр түүний зүрх сэтгэл 
өөр зүгт ханджээ. Тэр бардамналаараа түр зуур 
сайрхсан ч тэнгэрийн хүчнүүдээс таслагдсан юм.11 
Тэр үнэнийг олохын оронд гэрчлэлээ алдаж мөн 
гэр бүлийнхээ олон гишүүнийг өөртэйгөө авч 
одов. 

Эдгээр хүн үл үзэгдэх хүчтэй буцах түрлэгт 
автагдсан бөгөөд өөрсөдтэйгөө олныг авч одсон 
юм. 

Үүний эсрэгээр би хэдийгээр дэлхийн эд хөрөнгө 
гэхээр юмгүй ч хүүхдүүддээ сэргээгдсэн сайн 
мэдээний цэвэр сургаалыг заахаар сонгож 
мөн амьдралынхаа өдөр бүрийг үүний дагуу 
амьдарсан, эхнэрийнхээ эцэг, эх болох ЛаРю 
болон Льюс Миллэр нарын тухай бодож байна. 
Ингэснээрээ тэд үр удмаа сайн мэдээний үр жимс 
болон мөнхийн амьдралын найдвараар адисалсан 
юм. 

Тэд гэр орондоо санваартнуудыг хүндэтгэдэг, хайр 
болон эвсэг байдал элбэг дэлбэгээр оршдог мөн 
сайн мэдээний зарчмууд амьдралыг нь удирддаг 
загварыг бий болгожээ. Льюс, ЛаРю хоёр Есүс 
Христийн үзүүлсэн жишээний дагуу амьдрах 
нь юу гэсэн үг болохыг мөр зэрэгцэн үзүүлсэн. 
Тэдний хүүхдүүд амьдралын ямар түрлэгүүд нь 
амар амгалан хийгээд аз жаргал авчирч байгааг 
тодорхой харж байлаа. Тэгээд тэд үүний дагуу 
сонгосон юм. Ерөнхийлөгч Кимбалл “Хэрэв 
бид … зөв шударга амьдралын маань зорилго 
руу урсах бат бэх түрлэгийг бий болгож чадвал 
бид ч мөн хүүхдүүд маань ч зовлон зүдгүүр, 
урам хугаралт, [болон] уруу таталтуудын сөрөг 
салхинууд байсан ч урагш явсаар байж болох 
юм”12 гэж заажээ.

Бидний сонголтууд чухал уу? Тэдгээр нь зөвхөн 
бидэнд нөлөөлдөг үү? Бид сэргээгдсэн сайн 
мэдээний мөнхийн түрлэгт замналаа бөх бат 
суурилуулсан уу?

Үе үе, тэр нэгэн дүр зураг намайг айлгасаар 
байдаг юм. Хэрэв би есдүгээр сарын тэр нэгэн 
өдөр Энэтхэгийн Далайн эрэгт амарч байхдаа 
охин Неллидээ “Тэг, тэг. Элсэн арал руу сэлээд 
ир” гээд хэлчихсэн бол яах байв? Эсвэл тэр ч бас 
миний араас дагаад эргэн сэлж гарч ирж чадахгүй 

болсон бол яах вэ? Хэрэв, миний жишээнээс 
болоод охин минь хүчтэй буцах түрлэгт автагдан 
хэзээ ч буцаж ирэхгүйгээр далайд алдсанаа мэдэж 
байх амьдралаар би амьдрах байсан бол яах вэ?

Бидний дагахаар сонгосон түрлэгүүд чухал уу? 
Бидний үлгэр жишээнүүд хамаатай юу?

Тэнгэрлэг Эцэг маань бидний сонголтуудыг 
удирдах Ариун Сүнсний тэнгэрлэг бэлгээр 
биднийг адисалсан. Бид хүлээн авахдаа 
зохистой амьдрахын хэрээр Тэр бидэнд илчлэлт 
илэрхийлэлтийг амладаг. Би та нарыг энэ 
тэнгэрлэг бэлгийн ашиг тусыг авч, “Шийдвэрүүд 
маань Есүс Христийн сайн мэдээний баялаг 
хөрсөн дээр бат бөх суулгагдсан уу?” гэсэн 
асуултыг өөрөөсөө асуун, сонголтуудаа 
шалгаасай хэмээн урьж байна. Танд болон таны 
хайртай хүмүүст зориулсан Тэнгэрлэг Эцэгийн 
төлөвлөгөөний мөнхийн адислалуудыг баттай 
болгохын тулд том ч бай, жижиг ч бай, хэрэгтэй 
залруулгаа хийхэд та нарыг урьж байна.

Есүс Христ бол бидний Аврагч хийгээд Гэтэлгэгч 
гэдгийг би гэрчилж байна. Түүнтэй хийдэг бидний 
гэрээ нь ариун нандин бөгөөд ариун хэмээн би 
гэрчилж байна. Бид ариун нандин зүйлүүдэд 
хөнгөн хуумгай хандах ёсгүй. Бид үргэлжид 
итгэлтэй үлдээсэй хэмээн би Есүс Христийн 
нэрээр залбирч байна, aмен. 
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Есүс	Христийн	Сүм	үргэлж	номлогчийнх	
байсан	бөгөөд	байсаар	ч	байх	болно.

Миний захиас Есүс 
Христийн Хожмын 
Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүмийн гишүүн 
бус хувь хүмүүст 
онцгойлон 
зориулагдсан юм. 
“Яагаад хожмын үеийн 
гэгээнтнүүд юунд 
итгэдгээ надад хэлж, 
сүмийнхээ талаар 
суралцахад намайг 
урихыг тэгж их хүсдэг 

юм бол?” гэсэн та нарын олонх нь асуудаг чухал 
асуултын тухай би ярих болно.

Их Эзэний Сүнс намайг үр өгөөжтэй ярихад болон 
энэхүү чухал асуултад өгөх хариултыг маань илүү 
сайн ойлгоход та нарт туслах болтугай хэмээн би 
залбирч байна.

Тэнгэрлэг үүрэг даалгавар

Есүс Христийн үнэнч шавь нар үргэлж зоригтой 
номлогчид байсаар ирсэн, мөн үргэлж тийм л 
байх болно. Номлогч нь Есүс Христийн дагалдагч 
бөгөөд Түүнийг Гэтэлгэгч болохыг гэрчилж, 
Түүний сайн мэдээний үнэнийг тунхагладаг юм.

Есүс Христийн Сүм үргэлж номлогчдын сүм 
байсаар ирсэн, мөн үргэлж тийм байх болно. 
Шинэ Гэрээнд бичигдсэнчлэн, Аврагчийн Сүмийн 
гишүүн нэг бүр Их Эзэний Өөрийн дагалдагчдад 
өгсөн тэнгэрлэг даалгаврыг биелүүлэхэд туслах 
албан ёсны үүргийг хүлээн авсан билээ:

“Иймээс явж, бүх үндэстнийг дагалдагч 
болгогтун. Эцэг, Хүү, Ариун Сүнсний нэрээр 

тэдэнд баптисм хүртээж,

“Миний та нарт тушаасан бүгдийг сахин 
биелүүлэхийг тэдэнд заа. Харагтун, үеийн төгсгөл 
хүртэл Би та нартай үргэлж хамт байх болно. 
Aмен” (Maтай 28:19–20).

Хожмын үеийн гэгээнтнүүд Их Эзэн Есүс Христ, 
Түүний сэргээгдсэн сайн мэдээний талаар 
бүх улс үндэстний хүн бүрд заах энэхүү үүрэг 
хариуцлагыг чухалчлан авч үздэг юм. Аврагчийн 
эрт дээр үед дэлхий дээр байгуулсан тэр Сүм 
хожмын үед Түүгээр дахин байгуулагдсан гэдэгт 
бид итгэдэг. Сайн мэдээ, зарчмууд, мөн санваарын 
эрх мэдэл, ёслолууд болон Түүний сайн мэдээний 
гэрээнүүд өнөөдөр Түүний Сүмд байдаг.

Таныг бидэнтэй хамт сүмд очихыг, эсвэл бүрэн 
цагийн номлогчидтой уулзаж суралцахад урихдаа 
бид танд бараа бүтээгдэхүүн худалдахыг оролдож 
байгаа явдал биш юм. Сүмийн гишүүдийн хувьд 
бид энэ тэнгэрлэг уралдаанд шагнал хүртэх юм 
уу, нэмэлт оноо авдаггүй. Бид зүгээр л Сүмийн 
тоон үзүүлэлтийг нэмэгдүүлэхийг хичээдэггүй 
юм. Түүнчлэн хамгийн гол нь, бид таныг бидний 
нэгэн адил итгэхэд албаддаггүй билээ. Харин бид 
таныг Есүс Христийн сайн мэдээний сэргээгдсэн 
үнэнүүдийг сонсож, суралцан, тунгаан бодож, 
залбирч, бидний тантай хуваалцсан зүйлс үнэн 
эсэхийг өөрөө олж мэдээсэй л гэж урьж байгаа 
юм.

Та нарын зарим нь “Гэхдээ би аль хэдийнээс Есүст 
итгэж, Түүний сургаалуудыг дагадаг болсон” 
эсвэл “Би Бурхан үнэхээр байдаг эсэхэд эргэлздэг” 
гэх мэтээр хариулж магадгүй. Бидний урилга 
таны шашны өв уламжлалыг юм уу, амьдралын 
туршлагыг тань устгах оролдлого биш билээ. Та 
мэддэг бүх үнэн, сайн, сайшаалтай зүйлээ авчирч, 
манай захиасыг туршиж үзээрэй. Есүс Өөрийн 
хоёр дагалдагчийг “Ир, та нар харна” (Иохан 1:39) 

Ирээд, хар
АРВАНХОЁР ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЧУУЛГЫН

АХЛАГЧ ДЭВИД А.БЭДНАР 
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хэмээн урьсантай адил, бид таныг Есүс Христийн 
сэргээгдсэн сайн мэдээ таны үнэн гэж итгэдэг 
зүйлсийг өргөжүүлж, баяжуулах эсэхийг ирж 
үзээрэй хэмээн урьж байна.

Чухамдаа бид энэ захиасаа бүх үндэстэн, ястан, 
хэлтэн хийгээд хүмүүст хүргэх ариун үүрэг 
хариуцлагатай юм. Бид яг энэ үүргээ өнөөдөр 
дэлхийн 150 гаруй улсад ажиллаж буй 88000 
бүрэн цагийн номлогчтой хамт хийж гүйцэтгэж 
байна. Эдгээр гайхалтай эрэгтэй, эмэгтэй Есүс 
Христийн үүрдийн сайн мэдээг тунхаглахаар 
тэнгэрлэгээр томилогдон, хувь хүнийхээ үүрэг 
хариуцлагыг биелүүлэхэд нь Сүмийн гишүүдэд 
тусалдаг (С ба Г 68:1-ийг үзнэ үү).

Сүнслэг үүргээс илүү утга учиртай

Энэхүү захиасыг тунхаглах гэсэн бидний хүсэл 
эрмэлзэл нь сүнслэг үүргээ ухамсарласны үр 
дүн төдий биш юм. Харин Есүс Христийн 
сэргээгдсэн сайн мэдээг тантай хуваалцах гэсэн 
бидний хүсэл нь эдгээр үнэн бидний хувьд ямар 
их чухал болохын тусгал билээ. Чухам ямар 
учраас бид итгэл үнэмшлээ танд тайлбарлахыг 
эрэлхийлдгийн учрыг олон жилийн өмнө 
гэргий бид хоёрт тохиолдсон, хоёр хүүтэй минь 
холбоотой туршлага хамгийн сайн тайлбарлаж 
чадна гэдэгт би найдаж байна.

Нэгэн үдэш Сюзэн бид хоёр гэрийнхээ цонхоор 
хоёр бяцхан хүүгийнхээ гадаа тоглохыг харан 
зогсож байлаа. Тоглож байгаад, хоёр хүүгийн 
маань бага нь жаахан осолдож, ялимгүй гэмтсэн 
юм. Бид түүнийг ноцтой гэмтээгүйг харсан тул 
яаран очиж, түүнд туслахгүй байхаар шийдэв. 
Гэр бүлийн зөвлөгөөнөөс ах дүүгийн сайхан 
сэтгэлийн тухай тэд ямар нэгэн зүйл ойлгосон 
эсэхийг нь харж ажиглахыг бид хүссэн юм. Дараа 
нь юу болсон нь сонирхолтой бөгөөд сургамжтай 
байлаа.

Ах нь дүүгээ тайтгаруулж, байшинд орж ирэхэд 
нь болгоомжтой гэгч нь туслав. Сюзэн бид хоёр 
гал тогооны өрөөний ойролцоо зогсоод дараа нь 
юу болохыг харж, нэмэлт гэмтэл учирч магадгүй 
юм уу, ноцтой зүйл гарвал туслахад бэлэн байдалд 
байлаа.

Ах нь гал тогооны тосгуур руу сандал чирч 
аваачлаа. Тэгээд өөрөө сандал дээр авирч 
гаран, дүүгээ сандал дээр гарахад нь туслаад, 
ус гоожуулан, дүүгийнхээ шалбарсан гар дээр 
их хэмжээний аяга таваг угаагч саванг асгав. 
Тэр шороог арилгахын тулд чадах чинээгээрээ 
болгоомжтой угаав. Энэ явцад дүүгийнх нь 
үзүүлсэн хариу үйлдлийг “Мөн тэд гаслах, мөн 
уйлах, мөн орилох, мөн шүдээ хавирах шалтгаан 
бүхий болно” (Moзая 16:2) гэсэн ариун судрын 
хэллэгээр л тун оновчтой дүрсэлж болно. Тэр 
бяцхан хүү үнэхээр гасалж буй мэт уйлж байсан 
юм. 

Цэвэрлэж дуусаад, гарыг нь алчуураар 
болгоомжтой хатаасны дараа дүү нь чарлаж 
бахирахаа болив. Дараа нь ах нь гал тогооны 
тавцан дээр авирч гараад, шүүгээ онгойлгон 
шинэ эмтэй түрхлэг олсон юм. Дүүгийнх нь 
гарын шалбархай тийм ч их биш, бас том биш 
байхад ах нь савтай түрхлэгийг бараг бүгдийг 
шархадсан гарт нь түрхэв. Дүүд нь түрхлэгийн 
өвчин намдаах нөлөө аяга таваг угаагч савангийн 
цэвэрлэх нөлөөнөөс илүү их таалагдсан тул орилж 
чарласангүй. 

Ах нь нөгөө түрхлэг олсон шүүгээг дахиж 
онгойлгон, шинэ хайрцагтай ариутгасан шархны 
наалт олоод, наалтуудынхаа боодлыг задлан, 
дүүгийнхээ гар дээр бугуйнаас нь эхлээд, тохойг 
нь хүртэл наав. Яаралтай тусламж өндөрлөхөд 
гал тогоогоор савангийн хөөс, нил түрхлэг, 
шархны наалтын цаас хөглөрч; хоёр бяцхан хүү 
хөгжилтэйгөөр инээмсэглэн, баяртай нь аргагүй 
сандлаас үсрэн бууцгаалаа. 

Дараа нь юу тохиолдсон нь хамгийн чухал юм. 
Шархадсан дүү нь үлдсэн шархны наалтуудыг 
болон бараг хоосон шахуу болсон түрхлэгийн 
савыг цуглуулж аваад гадаа гарав. Тэр найзуудаа 
хурдхан хайж олон, тэдний гарт түрхлэгийг 
түрхэн, наалтуудыг нааж эхэллээ. Сюзэн бид хоёр 
түүний энэ хариу үйлчлэлийн чин сэтгэл, урам 
зоригт, мөн хурдан түргэнд нь тун гайхаж билээ. 

Яагаад тэр бяцхан хүү ахынхаа хийснийг хийсэн 
юм бол? Түүнийг гэмтэж шархадсан байхад 
тус болсон тэр зүйлийг найзууддаа үтэр түргэн 
бөгөөд өөрийн зөн совингоор өгөхийг хүссэн нь 
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тэмдэг гэж үзэж болно. 

Лихай уг модны жимснээс хүртэн, агуу баяр 
хөөрийг мэдэрсэн даруйдаа гэр бүлийнхэндээ өгч, 
тэдэнд үйлчлэхийг хүсэж эхэлсэн. Ийнхүү тэрээр 
Христээс тусламж эрэхдээ бусдад хайр, үйлчлэлээ 
зориулсан юм. 

Мормоны Номонд гардаг өөр нэгэн үйл явдлаар, 
чин сэтгэлээсээ хүссэн залбирлыг нь Бурхан 
сонсож, хариулсны дараа Инос хэмээх эрэгтэйд 
юу тохиолдсоныг харуулдаг. 

Инос хэлэхдээ:

“Мөн бодгаль минь өлссөн байв; мөн намайг 
Бий Болгогчийн өмнө сөхөрсөн би, мөн хүчит 
залбирлаар мөн бодгалийнхаа төлөө гуйлтаар 
түүнээс гуйсан; мөн бүхэл өдрийн турш би 
түүнээс гуйв; тийм ээ, мөн шөнө ирэхэд би дуугаа 
өндөрсгөн үргэлжлүүлсээр байсан учир энэ нь 
тэнгэрт хүрсэн бөлгөө.

“Мөн тэгтэл нэгэн дуу хоолой надад ирж, 
өгүүлсэн нь: Инос нүглүүд чинь өршөөгдсөн, мөн 
чи адислагдах болно хэмээв.

“Мөн би, Инос, Бурхан худал хэлж эс чадахыг 
мэднэ; иймийн тул, миний гэм зайлуулагдсан 
бөлгөө.

“Мөн би хэлэв: Их Эзэн, энэ хэрхэн бүтэв?

“Мөн тэрээр надад хэлэв: Чи урьд нь хэзээ ч 
сонсож бас хараагүй, Христэд итгэлтэйн чинь 
учир буюу. Мөн тэрээр өөрийгөө бие махбодид 
үзүүлэхээс өмнө олон жил улирч одно; иймийн 
тул, яв, итгэл чинь чамайг эдгээлээ.

“Эдүгээ, улиран тохиох дор би эдгээр үгсийг 
сонсоод өөрийн ах дүү нар, нифайчуудын 
аз жаргалын төлөө хүслийг мэдэрч эхэллээ; 
иймийн тул, би тэдний төлөө бүх сэтгэл оюунаа 
Бурханд дэлгэсэн бөлгөө” (Инос 1:4–9; тодотгол 
нэмэгдсэн) гэсэн билээ.

Инос Их Эзэнээс “бүх зүрх сэтгэлээрээ” (2 Нифай 
31:13) гуйхын зэрэгцээ гэр бүл, найз нөхөд, 
хамтран зүтгэгчдийнхээ аз жаргалын төлөө санаа 

үнэхээр анхаарал татмаар зүйл юм. Тэр бяцхан 
хүүг тийнхүү үйлдэхийг гуйж, шаардаж, ятгаж 
эсвэл хүчлэх ямар ч шаардлага байгаагүй. Түүний 
хуваалцах хүсэл нь хамгийн тустай бөгөөд үр 
ашигтай хувийн туршлагынх нь л үр дагавар 
байсан юм. 

Бид нас биенд хүрсэн хүний хувьд удаан өвдөж 
зовоосон ихэнх өвчинг маань намдаадаг эм, 
эмчилгээг олохдоо ч юм уу, зовлон бэрхшээлийг 
зоригтойгоор, тэвдэл сандралыг тэсвэр 
хатуужилтай хүлээн авах чадвартай болгох 
зөвлөгөөг авахдаа яг ийм зүйлийг хийх болно. 
Бидний хувьд хамгийн утга учиртай, эсвэл бидэнд 
тус болсон зүйлсийг бусадтай хуваалцах нь ер 
бусын зүйл биш юм. 

Яг ийм жишээ агуу их сүнслэг ач холбогдол, үр 
дагавар бүхий асуудалд голчлон илэрч байдаг. 
Тухайлбал, Мормоны Ном хэмээх судрын номонд 
байдаг нэгэн түүх Лихай гэдэг эртний бошиглогч, 
удирдагчийн зүүдэлсэн зүүдийг онцлон 
өгүүлдэг. Лихайн зүүдний хамгийн гол зүйл нь 
“бүхнээс илүү, хамгийн ихээр хүслийг татагч” 
мөн “бодгальд хамгийн их баясгалант” болох 
“Бурханы хайр”-ыг төлөөлсөн амьдралын мод юм 
(1 Нифай 11:22–23; мөн 1 Нифай 8:12, 15-ыг үзнэ 
үү).

Лихай тайлбарлахдаа:

“Мөнхүү улиран тохиох дор би урагшлан түүний 
жимснээс хүртэв; мөн энэ нь урьд өмнө миний 
амсаж асан бүхнээс дээгүүр тэргүүн амтат 
байсныг би болгоосон бөлгөө. Тийм ээ мөн 
түүний жимс нь цагаан, урьд өмнө миний үзсэн 
бүхнээс үлэмж цагаан байсныг би болгоов.

“Мөн би түүний жимснээс хүртэхийн сацуу энэ 
нь миний сэтгэлийг үлэмж агуу баяраар дүүргэв; 
иймийн тул, гэр бүлийнхэн маань үүнээс түүнчлэн 
хүртээсэй хэмээн би хүсч эхлэв” гэжээ (1 Нифай 
8:11–12; тодотгол нэмэгдсэн).

Бурханы Өөрийн хүүхдүүдийг хайрладаг 
хайрын хамгийн агуу нотолгоо нь Их Эзэн Есүс 
Христийн мөнх бус үйлчлэл, цагаатгагч золиослол 
болон Амилалт билээ. Тэрхүү модны жимсийг 
Аврагчийн Цагаатгалын адислалуудын бэлэг 



1272014. 10-ð ñàð

зовж эхэлсэн юм. 

Энэ хоёр үйл явдлаас бидний суралцаж болох 
баттай сургамж бол Есүс Христийн Цагаатгалын 
адислалуудыг хувийн амьдралдаа мэдрэхийн 
ач холбогдол нь зөвхөн “хүсэл сонирхлоороо 
үйлдэхээс” хамаагүй илүү үр нөлөөтэй бөгөөд 
чин сэтгэлийн, жинхэнэ үйлчлэлийн урьдчилсан 
нөхцөл болдогт оршино. Лихай, Инос хоёр шиг, 
мөн миний өгүүлсэн түүхэнд гардаг бяцхан 
хүүгийн адил бид Есүс Христийн Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн Сүмийн гишүүдийн хувьд 
сүнслэг тодорхой бус байдалтай болон нүгэлтэй 
холбоотой зовлон шаналлыг мэдэрсэн юм. Бид 
мөн зөвхөн Аврагчийн сайн мэдээний зарчмуудыг 
судалж, амьдарснаар олж авдаг ариусал, дотоод 
сэтгэлийн амар амгалан, сүнслэг эдгэрэлт ба 
сэргээлт, удирдамжийг мэдэрсэн. 

Есүс Христийн Цагаатгал цэвэр ариун болоход 
шаардлагатай цэвэршүүлэгч хүчийг өгч, сүнслэг 
шархыг эдгээн, гэм бурууг арилгах анагаагч 
түрхлэгийг болон сайн, муу аль ч цагт итгэлтэй 
байх боломж олгодог хамгаалалтыг өгдөг юм. 

Туйлын үнэн оршдог

Бид яагаад номлогчид байдаг талаарх үндсэн 
шалтгаануудыг Есүс Христийн Хожмын 
Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн гишүүн бус 

гэр бүлийнхэн болоод найз нөхөд та нартаа би 
тайлбарлахыг оролдлоо. 

Туйлын үнэнийг улам ихээр басаж, няцаадаг 
дэлхий дээр туйлын үнэн оршдог юм. Ирээдүйн 
өдөр “бүх юмс өвдөг сөгдөн” мөн “бүх хэл 
Бурхан Эцэгийн алдрын төлөө Есүс Христ бол 
Эзэн гэж хүлээн зөвшөөрөх [болно]” (Филиппой 
2:10–11). Есүс Христ бол үнэхээр Мөнхийн 
Эцэгийн Төрсөн Ганц Хүү билээ. Түүний Сүмийн 
гишүүдийн хувьд Тэрээр амьд бөгөөд Түүний Сүм 
энэ хожмын өдрүүдэд бүрэн дүүрэн сэргээгдсэн 
гэдгийг бид гэрчилж байна. 

Захиасаас суралцан, туршиж үзэхэд урьсан 
бидний урилга нь Есүс Христийн сайн мэдээний 
эерэг үр нөлөөг амьдралдаа мэдэрсний маань 
үр дүн юм. Заримдаа бид зөрүүд юм уу, огцом 
ширүүн, эсвэл бүр эрс тууштай оролдлого хийдэг. 
Бидний энгийн хүсэл эрмэлзэл бол хамгийн үнэ 
цэнэтэй зүйлсийнхээ үнэнийг л тантай хуваалцах 
гэсэн явдал билээ. 

Би Их Эзэний төлөөлөгчдийн нэгний хувьд, 
өөрийн бодгалийн бүхий л хүчээр Түүний 
тэнгэрлэг байдлыг болон бодит үнэнийг гэрчилж 
байна. Мөн би “Ир, та нар харна” (Иохан 1:39) 
хэмээн Их Эзэн Есүс Христийн ариун нэр дээр 
таныг урьж байна, амен. 
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Бид	бүгдээрээ	сонссон	үнэн	зүйлсийнхээ	талаар	
тунгаан	бодож,	тэдгээр	нь	биднийг	илүү	зүрх	
зоригтой	Их	Эзэний	шавь	нар	болоход	маань	
туслаасай	хэмээн	би	залбирч	байна.	

Ах, эгч нар аа, бид 
Сүнсээр өдөөгдсөн 
захиасуудыг сонсож, 
хоёр гайхалтай сайхан 
өдрийг өнгөрөөлөө. 
Чуулганы хуралдааны 
үеэр мэдрэгдсэн Сүнс 
нь бидний зүрх сэтгэлд 
хүрч, итгэлийг маань 
хүчирхэгжүүллээ. 
Чуулганы төгсгөлд бид 
Тэнгэрлэг Эцэгийн 
бидэнд өгсөн олон 

сайхан адислалд талархаж байна.

Хуралдааны үеэр сэтгэл сэргээж, урам зориг 
хайрласан уянгалаг сайхан дуу хөгжим 
сонссондоо талархаж байна. Мөн Бурханд хандан 
өргөсөн залбирлууд нь биднийг тэнгэрт илүү их 
ойртууллаа. 

Энэ чуулганы үеэр дуудлагат ажлаасаа 
чөлөөлөгдсөн ах нартаа Сүмийн гишүүд 
та бүхний өмнөөс чин сэтгэлээсээ баярлаж 
талархсанаа илэрхийлэхийг минь зөвшөөрнө үү. 
Бид бүгд тэднийг санах болно. Бурханы ажилд 
оруулсан тэдний хувь нэмэр хэмжээлшгүй их 
бөгөөд хойч үеийнхэнд сайнаар нөлөөлөх юм.

Бид гэртээ харихдаа урьд нь байснаасаа бага ч 
болов сайжрах хүслийг сэтгэл зүрхэндээ тээж 
очоосой. Бид илүү өгөөмөр сайхан сэтгэлтэй, 
илүү анхаарал халамжтай байгаасай. Бид зөвхөн 
Сүмийн гишүүддээ биш өөр бусад шашин 
шүтлэгтэй хүмүүст ч гэсэн тусламжийн гараа 
сунгах болтугай. Тэдэнтэй нөхөрлөхдөө тэднийг 
хэрхэн хүндэтгэдэг болохоо харуулаарай.

Бидний дунд өдөр бүр сорилт бэрхшээлтэй 

тулгардаг хүмүүс байгаа. Бүгдээрээ тэдэнд 
анхаарал халамж тавьж, тусламжийн гараа 
сунгацгаая. Бид нэг нэгнийхээ төлөө анхаарал 
халамж тавьснаар адислагдах болно.

Бүгдээрээ өндөр настай болон гэрээсээ гарах 
чадваргүй хүмүүстээ санаа тавьцгаая. Тэднийг 
эргэж тойрон, очих болгондоо тэднийг хайрладаг 
гэдгийг, мөн тэд үнэ цэнэтэй хүмүүс гэдгийг нь 
мэдрүүлцгээе. “Сул доройчуудад тусал, доош 
унжсан гарнуудыг өргөгтүн, мөн сул дорой 
өвдөгнүүдийг хүчирхэг болгогтун”1 гэсэн 
уриалгыг бид санаж байх болтугай.

Бид ямар ч үед, ямар ч нөхцөлд бай үргэлж 
үнэнч шударга байж, зөв зүйлсийг хийдэг хүмүүс 
байгаасай. Бид Христийн үнэнч дагалдагчид, зөв 
шударга байдлын үлгэр жишээ байснаараа “гэрэл 
мэт үзэгдэ[х]”2 болтугай.

Ах, эгч нар аа, миний төлөө өргөсөн залбиралд 
тань баярлалаа. Бурханы хүслийг биелүүлэхийн 
тулд өөрийн бүх зүрх сэтгэл, хүч чадлыг 
зориулахад, мөн Түүнд болон та бүхэнд үйлчлэхэд 
та нарын залбирал надад хүч, дэм өгч байдаг 
билээ. 

Чуулганаа өндөрлөх үед би хүн бүрийн дээр 
тэнгэрийн адислалыг урин дуудаж байна. Гэр 
орноосоо хол байгаа хүмүүс гэртээ эсэн мэнд 
хүрч, гэрийн тань бүх зүйл таны орхисон хэвээр 
байх болтугай. Бид бүгдээрээ сонссон үнэн 
зүйлсийнхээ талаар тунгаан бодож, тэдгээр нь 
биднийг энэхүү чуулганы өмнө байснаас илүү 
зүрх зоригтой Их Эзэний шавь нар болоход маань 
туслаасай хэмээн би залбирч байна. 

Зургаан сарын дараа дахин уулзтал Их Эзэн таныг 
болон бид бүхнийг адислаасай хэмээн би бидний 
Их Эзэн, Аврагч Есүс Христийн ариун нэрээр 
залбирч байна, амен. 

ЭШЛЭЛҮҮД
1. Сургаал ба Гэрээ 81:5
2. Филиппой 2:15

Биднийг дахин уулзах хүрòэл
ÅÐªÍÕÈÉËªÃ× 

ÒÎÌÀÑ Ñ.ÌÎÍÑÎÍ
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ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН НЭГДСЭН ÕÓÐÀËÄÀÀÍ

Аврах	ёслолуудыг	дусал	дуслаар	зохистой	хүлээн	
авч,	түүнтэй	холбоотой	гэрээнүүдийг	бүрэн	
сэтгэлээсээ	сахихад	бид	бэлтгэх	болтугай.

Бага охиноо сургуульд 
орсон эхний өдөр 
хичээлээ тараад, гэртээ 
ирэхэд нь “За, ямар 
байв?” гэж би асуулаа. 

Тэрээр “Зүгээр ээ, 
дажгүй байсан” гэж 
хариулсан юм. 

Гэтэл маргааш өглөө 
нь охиноо сургуульд 
нь явуулахаар 

сэрээхэд, охин маань гараа цээжиндээ тэврээд, 
“Би сургуульд явчихсан шүү дээ!” гэж билээ. 
Сургуульд явна гэдэг нь ганц удаагийн үйл явдал 
биш, харин олон жилийн туршид, долоо хоногт 
таван удаа явах ёстой зүйл гэдгийг би охиндоо 
тайлбарлаж хэлээгүй буюу түүнийг бэлтгээгүй 
байсан ажээ.

Та бүхэн бэлтгэлтэй байх зарчмын талаар бодох 
үедээ дараах үйл явдлыг надтай хамт төсөөлөн 
бодно уу. Та ариун сүмийн селестиел өрөөнд 
сууж байхдаа, энэ амьдралд болон үүрд мөнхөд 
гэрлэхээр хүлээнгээ хүндэтгэлтэй байдалтай орж 
гарч буй хэд хэдэн сүйт бүсгүйг болон сүйт залууг 
харж байна. 

Селестиел өрөөнд хайртай залуутайгаа хөтлөлцөн 
орж ирж байгаа нэгэн сүйт бүсгүйг төсөөлөн 
бодъё. Тэр гоёмсог боловч тун энгийн ариун 
сүмийн даашинз өмссөн бөгөөд нүүрэндээ амар 
тайван, халуун дотно инээмсэглэл тодруулжээ. 
Тэр сайхан харагдаж байгаа ч тэгтлээ анхаарал 

татахааргүй байна. Тэр бүсгүй суугаад, эргэн 
тойрноо ажиглаж байснаа гэнэт сэтгэл нь хөдөлж, 
өөрийнхөө байгаа газрыг болон хайртай хүнийх нь 
хамт түүнийг хүлээж буй ариун нандин ёслолыг 
аль алиныг нь бишрэн хүндэтгэсэндээ нулимс 
урсгаж байгаа нь харагдана. Түүний байгаа байдал 
нь “Би өнөөдөр Их Эзэний өргөөнд байж, дэлхий 
дээрх хэн бүхнээс ч илүү хайртай залуутайгаа 
мөнхийн аянаа эхлэхэд бэлэн байгаадаа хэчнээн 
их талархалтай байна гээч!” гэж хэлэх мэт. Тэр 
зөвхөн ганц удаагийн үйл явдалд биш, бүр илүү 
их зүйлд бэлтгэгдсэн нь илэрхий харагдана. 

Миний нэг ач охин саяхан дэрэн дээр маань 
нэгэн зурвас үлдээсэн байсан бөгөөд түүн 
дээр “Ариун сүмд ороход надад мэдрэгддэг 
зүйлсийн нэг нь амар амгалан болон хайр юм… 
Хүмүүс сүнслэг удирдамж хүлээн авахын тулд 
ариун сүм рүү явж болно”1 гэж бичсэн байв. Ач 
охины маань зөв юм. Бид ариун сүмээс сүнслэг 
удирдамж ба илчлэлтийг, бас амьдралын сорилт 
бэрхшээлүүдийг даван туулах хүчийг олж авч 
чадна. Ач охин маань өөрийн гэр бүлийнхний 
нэрсийг авч, ариун сүмийн баптисм хийлгэн, 
ариун сүнсний бэлэг хүртээлгэхэд оролцохдоо 
сурч авч байгаа зүйлс нь, өөрийн төлөө болон 
хөшигний нөгөө талд байгаа тэдгээрийн төлөө 
ариун сүмийн нэмэлт ёслолууд, гэрээнүүд болон 
адислалуудыг хүлээн авахад түүнийг бэлтгэх 
болно. 

Ахлагч Рассэлл М.Нэлсон “Ариун сүмүүд нь 
хүмүүст зориулагдан бэлтгэгддэгийн адил, хүмүүс 
ч бас өөрсдийгөө ариун сүмд ороход бэлтгэх 
ёстой”2 хэмээн заасан билээ.

Би Мормоны Номоос ахмад Моронайн талаар 
дахин уншиж байхдаа Моронай леменчүүдийн 
сүрдэм их цэргийн эсрэг зогсохдоо нифайчуудын 

Хэзээ ч ìэдэгдээгүй òийì ìаягаар 
бэлòгэсэн байâ

ХАЛАМЖИЙН НИЙГЭМЛЭГИЙН ЕРӨНХИЙ 
ЕРӨНХИЙЛӨГЧ ЛИНДА К.БӨРТОН
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хянамгай бэлтгэл нь түүний агуу амжилтуудын 
нэг болохыг мэдэж авсан юм. Тэр хүмүүсээ 
маш сайн бэлтгэсэн байсан бөгөөд “Болгоогтун, 
[леменчүүдийг] бүрмөсөн гайхан цочирдуулсан 
нь, тэднийг ирэхэд [нифайчууд] … хэзээ ч 
мэдэгдээгүй тийм маягаар бэлтгэчихсэн байв”3 
хэмээн бид уншдаг.

“Хэзээ ч мэдэгдээгүй тийм маягаар бэлтгэчихсэн 
байв” гэдэг үгс нь миний анхаарлыг ихэд татсан 
юм.

Бид ариун сүмийн ариун нандин адислалуудыг 
авахын тулд хэрхэн илүү сайн бэлтгэж чадах 
вэ? Их Эзэн “Мөн дахин, … бибээр та нарт бүх 
зүйлд загвар өгнө”4 хэмээн заасан. Биднийг 
сайн бэлтгэхэд тусалж чадах сүнслэг загварын 
талаар бодоцгооё. Моронайн дайснуудынхаа 
эсрэг бэлтгэсэн бэлтгэл нь агуу их төлөвлөгөө, 
нөр их хөдөлмөр ба итгэлтэй хичээнгүй байдлыг 
шаардсан ба энэ загвар нь үүнтэй адил зүйлийг 
шаардах болно. 

Таван ухаалаг, таван мунхаг охины тухай 
Аврагчийн хэлсэн сургаалт зүйрлэлээс би хэзээ ч 
залхдаггүй. Энэ сургаалт зүйрлэл нь Аврагчийн 
Хоёр дахь ирэлтэд бэлэн байхтай зүйрлэдэг ч, бид 
бас үүнийг сайнаар бэлтгэсэн хүмүүст сүнслэг 
зоог мэт байх ариун сүмийн адислалуудад бэлэн 
байхтай зүйрлэж болно.

Матайн 25-р бүлгээс бид: 

“Мөн тэнгэрийн хаанчлал нь шинэ хүргэнийг 
угтахаар дэнлүүгээ аваад гарсан арван охинтой 
төстэй юм.

“Тэдний тавь нь мунхаг, тав нь ухаалаг болой. …

“Ухаалгууд нь дэнлүүгээ тос хийсэн савны хамт 
авсан байлаа.

“Хүргэн ирэхгүй удсан тул, тэд бүгд үүрэглэж 
унтаж эхлэв.

“Гэтэл шөнө дөлөөр хашхирах дуун гарч “Хараач, 
хүргэн байна. Түүнийг угтаж авцгаа” гэлээ.

“Нөгөө охид бүгдээрээ босож, дэнлүүгээ бэлдэв.

“Мунхгууд нь ухаалаг охидод “Бидэнд тосноосоо 
өгөөч. Бидний дэнлүү бөхөх нь,” гэсэнд

ухаалагууд нь “Бидэнд ч, та нарт ч огт 
хүрэлцэхгүй. Оронд нь худалдаачин руу очиж, тос 
худалдаж ав” гэжээ.

“Тэднийг худалдаа хийхээр явсан хооронд хүргэн 
ирээд, бэлэн болсон хүмүүс хүргэний хамт 
хуримын найрт оров. Тэгээд хаалгаа хаажээ.

“Дараа нь бусад охид нь ирж “Эзэн, эзэн, бидэнд 
онгойлгож өгөөч” гэхэд

харин тэр хариуд нь “Үнэнээр би та нарт хэлье. Би 
та нарыг танихгүй” гэв.5

Эдгээр мунхаг охидын төлөө гунихардаггүй хэн 
ч, ялангуяа нинжин сэтгэлтэй хэн ч өрөвдөхгүй 
байна гэж байхгүй биз ээ. Бас бидний зарим 
нь бусад охинд нь хандан “Та нар хуваачихаж 
болохгүй байгаа юм уу, тэгвэл бүгдээрээ баяртай 
болох юм биш үү? гэж хэлмээр санагддаг. Гэхдээ 
бодоод үз дээ. Энэ нь Аврагчийн өгүүлсэн түүх 
бөгөөд Тэрээр тэдний тавыг нь “ухаалаг”, тавыг 
нь “мунхаг” хэмээн нэрлэжээ.

Бид энэхүү сургаалт зүйрлэлийг ариун сүмд 
ороход бэлтгэх бэлтгэлийн загвар гэж үзэхдээ, 
“сүнслэг байдлын бэлтгэлийн тос нь хуваалцаж 
болох зүйл биш юм”6 хэмээн хэлсэн хожмын 
үеийн бошиглогчийн үгсийг бодоорой. 
Ерөнхийлөгч Спэнсэр В.Кимбалл таван “ухаалаг” 
охин яагаад дэнлүүний тосоо таван “мунхаг” 
охинтой хуваалцаж чадаагүй талаар тодотгон 
ийн хэлсэн: “Ариун ёслолын цуглаанд оролцох 
нь олон жилийн явцад дэнлүүнд маань дусал 
дуслаар тос нэмж байдаг юм. Мацаг барих, гэр 
бүлийн залбирал, гэрийн багшаар явах, бие 
махбодийн хүслээ хянах, сайн мэдээг номлох, 
судраас суралцах зэрэг чин сэтгэлээс зориулах, 
дуулгавартай байх үйлдэл бүр нь нэгэн дуслыг 
нэмж байдаг. Найрсаг үйлдэл, аравны нэг, 
өргөлийг өгөх, цэвэр ариун бодол, үйлдэл 
нь – эдгээр нь ч бас тосонд маань нэмэрлэж 
байдаг бөгөөд, бид түүгээр шөнө дунд унтарсан 
дэнлүүгээ асааж чадах юм”7 гэж тодорхойлжээ.
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Өөрсдийн болон бусдын төлөө ариун нандин 
ёслолуудыг хүлээн авахаар бид бэлтгэхдээ 
өөрсдөө хэрхэн шургуу байж болох талаар 
бодоход туслах –дусал дуслаар -- бэлтгэлтэй болох 
загварыг та нар харж байна уу? Бэлтгэлийнхээ 
дэнлүүнд сүнслэг дуслын тосыг нэмж болох өөр 
ямар жижиг бөгөөд энгийн зүйлүүдийг бид хийж 
болох вэ?

Ахлагч Ричард Г.Скотт “Ариун сүмийн 
адислалуудыг таашаан эдлэхэд хувь хүний 
зохистой байдал нь зайлшгүй шаардлагатай. … 
Зохистой хүн нь Эзэний сургаал дээр үндэслэн 
байнгын, зөв сонголтуудыг хийснээр бий 
болдог”8 гэж заажээ. Би байнгын гэдэг үгэнд маш 
дуртай. Байнга хийнэ гэдэг нь тууштай, тогтмол, 
хариуцлагатай байна гэсэн үг байдаг. Зохистой 
байдлын зарчмын ямар сайн тайлбар вэ!

Библийн толь бичигт “Зөвхөн гэр орныг л ариун 
нандин байдлаар нь ариун сүмтэй зүйрлэж 
болно”9 гэж бидэнд сануулсан байдаг. Бидний гэр 
орон буюу орон байр маань энэ тодорхойлолттой 
нийцэж байна уу? Тойргийн маань нэгэн хөөрхөн 
охин саяхан манай гэрт ирсэн юм. Түүний ах 
номлолоосоо эргэж ирээд удаагүй байгааг мэдэж 
байсан болохоор би түүнээс ах нь гэртээ ирэх 
ямар байгааг асуув. Тэр охин “сайхан байна аа, 
гэхдээ ах заримдаа “зохисгүй дуу хөгжим биш 
байсан ч гэсэн” биднийг хөгжмийнхөө дууг 
багасга” гэж хэлдэг гэв. Гэр орон маань Сүнсийг 
мэдрэхэд бэлтгэгдсэн газар мөн эсэхийг мэдэхийн 
тулд өөрсдөдөө үе үе дүгнэлт хийж байх нь 
зөв юм. Бид гэр орноо Сүнсний айлчлах газар 
болгон бэлтгэх зуураа, өөрсдийгөө Их Эзэний 
өргөөнд орохдоо бид өөрсдөө “гэртээ” ирсэн мэт 
сэтгэгдлийг мэдрэхэд бэлтгэх болно.

Бид ариун сүмд зохистой ороход бэлтгэж, мөн 
ариун сүмд хийсэн гэрээндээ үнэнч байх аваас 
Их Эзэн бидний дээр “үй олон адислалыг”10 
цутгах болно. Миний сайн найз Бонни Оскарсон 
саяхан судрын үгсийг дотор нь солиод, “Ихийг 
шаардах үед, илүү их нь өгөгдөх болно”11 гэж 
хэлж билээ. Би үүнтэй бүрэн санал нийлж байна! 
Бид мөнхийн адислалуудаа хүлээн авах гэж 
ариун сүмд ирдэг. Тиймээс тэдгээр адислалыг 
хүлээн авахуйц зохистой байхын тулд илүү өндөр 
жишиг тавигддагт гайхах зүйлгүй юм. Ахлагч 

Нэлсон “Ариун сүм нь Их Эзэний өргөө болохоор, 
орж болох хүмүүсийн жишиг нь ч мөн Түүгээр 
тогтоогдсон юм. Хүмүүс Түүний зочин болж 
ордог. Ариун сүмийн эрхийн бичигтэй байх нь 
үнэлж болшгүй эрх бөгөөд Бурханд болон Түүний 
бошиглогчдод дуулгавартай байдгийн бодит 
илэрхийлэл юм”12 гэж заажээ.

Дэлхийн шилдэг тамирчид, дэлхийн шилдэг их 
сургуулиудын докторын зэрэг хамгаалах гэж буй 
оюутнууд олон цаг, өдөр, долоо хоног болон сар, 
бүр жилүүдийг бэлтгэлд зарцуулдаг. Хамгийн 
шилдэг байхын тулд тэд өдөр бүр дусал дуслаар 
бэлтгэсэн байх шаардлагатай байдаг. Үүнтэй 
адил, селестиел хаант улсад өргөмжлөл хүлээн 
авахыг хүсэж буй хүмүүс нь дуулгаварт чанарыг 
өдрөөс өдөрт, дусал дуслаар дадлагажуулснаар 
ирэх дуулгавартай байдлын илүү өндөр жишгээр 
амьдрах ёстой болдог.

Бид эдгээр жижиг бөгөөд энгийн зүйлийг хийж, 
сүнслэг байдлынхаа дэнлүүнд тогтмол байдлаар, 
хичээнгүйлэн, дусал дуслаар тос нэмэх аваас, бид 
агуу бэлтгэлтэйгээр өөрсдийн дэнлүүг “бэлдэн 
мөн асааж”13 байх болно. Манай нөхөр гадасны 
ерөнхийлөгч бөгөөд саяхан тэрээр, “хэн нэгэн 
ариун сүмд орох бэлтгэлтэй, зохистой гэдгийг нь 
бараг хараад л хэлж чадна, учир нь ариун сүмийн 
эрхийн бичгийг авахаар ирэхдээ тэд “өрөөг 
гэрэлтүүлдэг” гэж хэлсэн юм.

Көртландын ариун сүмийг онцгойлон адислах 
үед бошиглогч Иосеф Смит “Их Эзэний өргөөний 
хатавчаар орж ирэх бүх хүн таны сүр хүчийг 
мэдэрч болохын тулд, … тэд танд өсөхийн тулд, 
мөн Ариун Сүнсний бүрэн байдлыг хүлээн авч, … 
мөн хэрэгтэй юм болгоныг олж авахад бэлтгэгдэж 
болохын тулд буюу”14 хэмээн Их Эзэнд хандан 
залбирсан билээ.

Бидний хувьд ариун сүм рүү явна гэдэг нь ганц 
удаагийн онцгой үйл явдлаас ч илүү утга учиртай 
байгаасай хэмээн би залбирч байна. Бид аврах 
ёслолуудыг зохистой байдлаар хүлээн авахад, мөн 
холбогдох гэрээнүүдийг чин сэтгэлээсээ сахихад 
дусал дуслаар бэлтгэх болтугай. Бид тийн үйлдэх 
аваас, гэр орондоо болон хувийн амьдралдаа 
Ариун Сүнсний бүрэн байдал, Их Эзэний хүч 
чадлын амлагдсан адислалуудыг хүлээн авахуйц 
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зохистой байх болно гэдгийг би мэднэ. Есүс 
Христийн нэрээр, амен. 
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Бурханы	охидыг	ариун	сүм	болон	өөрсдийнхөө	
ариун	нандин	гэрээнүүдэд	анхаарлаа	хандуулахад	
Бурхан	хувийн	болон	хүчирхэг	арга	замуудаар	
адислалуудыг	илгээдэг.	

Хүндэт эгч нар аа, би 
та бүхэнтэй асар их 
хайраар мэндчилж 
байна. Яг одоо та 
дэлхийн хаана ч байсан 
таныг гэсэн Их Эзэний 
хайрыг өөрийн биеэр 
мэдэрч, энэхүү сайхан 
найрал дуучдын 
дуулсан захиасыг Сүнс 
таны зүрх сэтгэлд 
гэрчилж байгаа гэдэгт 

би найдаж байна. Тэдний нэгэн адил би Гэтэлгэгч 
маань амьд гэдгийг мэднэ. 

Энэ үдэш бид Бурханы гэрээт эмэгтэйчүүдийн 
хувьд цуглараад байна. Хамгийн гол нь бид 
Түүнийх учраас бидний нас, амьдралын нөхцөл 
байдал, зан чанарууд биднийг салгаж чадахгүй. 
Учир нь бид бүгд Түүний Хүүг үргэлж дурсан 
санаж байна гэсэн гэрээг байгуулсан билээ. 

Гурван долоо хоногийн өмнө нэгэн баптисмын 
ёслолд оролцох үед тэрхүү хувийн гэрээний хүч 
чадал миний зүрх сэтгэлд гүн сэтгэгдэл төрүүлсэн 
юм. Миний урд найман хөөрхөн хүүхэд өөрсдийн 
онцгой өдөр одоо л ирлээ гэсэн байдалтай 
баярлан, хүлээн сууж байлаа. Би тэдний баяртай 
царайг харахдаа, тэдгээр бүлэг хүүхдүүдийг 
хүүхдүүд гэдгээр нь биш харин Их Эзэн тэднийг 
хардгийн адилаар нэг бүрчлэн, хувь хүн талаас 
нь харсан юм. Би Эмма, Софиа, Иан, Логан, 
Эйдэн, Виллиам, Софи, Майка нарыг харсан 
билээ. Баптисмын гэрээ хүн болгонтой, нэг нэгээр 
хийгддэг юм. Тэд бүгд цагаан хувцас өмсөж, 
найман настай хүүхдийн бүхий л зүрх сэтгэлээр 
Бурхантай өөрсдийн хамгийн анхны гэрээг 
байгуулахад бэлэн болсон байв. 

Та өнгөрсөн рүүгээ эргэж, баптисм хүртсэн өдрөө 
дурсан сана даа. Та олон эсвэл цөөн зүйл санаж 
байгаа тань хамаагүй, харин тэр үед хувь хүний 
хувьд хийсэн гэрээ тань ямар ач холбогдолтой 
байсан талаар мэдрэхийг оролдоод үз. Та нэрээ 
дуудуулан, усанд умбан гарч ирэхдээ Түүний 
Хүүгийн нэрээр дуудагдах хүсэлтэй мөн Бурханыг 
дагаж, Түүний тушаалуудыг сахина гэдгээ хүлээн 
зөвшөөрсөн Түүний охин, гэрээт охин болсон 
билээ. 

Бурхантай байгуулдаг гэрээнүүд нь бид бүхнийг 
чухам хэн болохоо олж мэдэхэд маань тусалдаг. 
Тэдгээр нь бидэнд Түүнтэй харилцах хувийн 
харилцаа холбоог тогтоож өгдөг бөгөөд тэгснээрээ 
бид Түүний хувьд ямар үнэ цэнэтэй болох мөн 
Түүний хаант улсад ямар байр суурьтай болохоо 
мэдэрч эхэлдэг. Зарим талаараа Тэрээр биднийг 
нэг бүрчлэн таньдаг мөн хайрладаг гэдгийг бид 
бүрэн ойлгох боломжгүй юм. Гэхдээ бид, хүн 
нэг бүр, Түүний зүрх сэтгэлд өөрийн гэсэн байр 
суурьтай гээд бод доо. Түүний хүсэл бол бид Түүн 
рүү, гэрт нь хүргэх тэр л замыг сонгох явдал юм. 

Хэдийгээр бидний хувьд баптисмын гэрээг 
зайлшгүй хийлгэх нь чухал ч, энэ нь дөнгөж 
мөнхийн амьдралд хүргэх замын эхлэлд авч ирдэг 
үүд хаалга юм. Бид цааш аялахдаа ариун сүмийн 
гэрээнүүдийг хийж, санваарын ёслолуудыг 
хүлээн авах болно. Ахлагч Дэвид А.Бэднар “Бид 
баптисмын усанд зогсохдоо ариун сүмд очих 
аянаа эхэлдэг”1 хэмээн бидэнд сануулсан билээ. 

Зөвхөн гэрээнүүд байгуулах төдийгүй мөн 
тэдгээр гэрээгээ хэрхэн итгэлтэй сахиснаараа бид 
мөнхийн амьдралыг хүлээн авахад бэлтгэгддэг. 
Мөнхийн амьдралыг хүлээн авах нь бидний 
найдвар, зорилго, баяр баясал юм. 

Сайн мэдээг хайрлаж, түүний дагуу амьдарсан 
зөв шударга эцэг эхээ ажиглаж өссөнөөрөө 
би гэрээнүүдийн хүч чадлын гэрч болсон юм. 
Бурханы гэрээт охины өдөр тутмын шийдвэрийг 
хайрт ээжээсээ тод томруун харах боломж надад 

Бурханы гэрээò îхид
ХҮҮХДИЙН ХЭСГИЙН ЕРӨНХИЙ ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН 

НЭГДҮГЭЭР ЗӨВЛӨХ ЖИЙН А. СТИВЭНС
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байв. Түүний хийсэн сонголтууд нь ямар зүйлс 
түүнд хамгийн чухал болохыг харуулдаг байсан 
бөгөөд түүнийг Есүс Христийн жинхэнэ шавь 
болохыг таниулдаг байв. Тэрээр амьдралынхаа 
турш ариун нандин гэрээнүүдийг байгуулж, 
тэдгээрийг сахихын хэрээр түүний амьдралд амар 
амгалан, хүч чадал, хамгаалалт ирдэг байсныг би 
мэдэрдэг байв. Энэ дэлхий дээрх түүний амьдрал 
Аврагчаа гэсэн түүний хайрыг болон Түүнийг 
дагах хүслийнх нь илэрхийлэл байлаа. Миний 
ээжийн үлгэр жишээ бол миний дагахыг хүсдэг 
загвар юм.

Эцэг эхийн маань хамтын амьдрал ер бусын 
байдлаар эхэлсэн юм. 1936 oнд тэд болзож, 
гэрлэхээр төлөвлөж байхдаа аав маань Өмнөд 
Африкт бүрэн цагийн номлогчоор үйлчлэхийг 
урьсан захиа хүлээн авчээ. Уг захианд хэрэв 
тэр зохистой бөгөөд үйлчлэх хүсэлтэй бол 
бишоптойгоо холбоо барина уу гэсэн байв. Тэр 
үед номлогчоор дуудагдах үйл явц их өөр байсныг 
та шууд анзаарсан байх. Аав маань уг захиаг хайрт 
Хелендээ үзүүлсэн ба тэр хоёр эргэлзэлгүйгээр 
түүнийг номлолд үйлчлэх нь зүйтэй гэж шийджээ.

Түүнийг явахаас өмнөх хоёр долоо хоногийн турш 
аав ээж маань Солт Лэйк Хотын төвийн ойролцоо 
байдаг Дурсамжийн төгөл хэмээх цэцэрлэгт 
хүрээлэнд өдөр бүр үдийн хоол идэж, зугаалахаар 
уулздаг байв. Мацаг барьж, залбиран асууж 
зөвлөгөө авсныхаа эцэст ээж маань нэг үдийн 
хоолны үеэр хайрт Кларондоо хэрэв түүний гэрлэх 
хүсэл хэвээр байвал, явахаас нь өмнө гэрлэж 
болох юм гэдгээ хэлжээ. Сүм байгуулагдсан 
эхэн үед, зарим үед эрчүүд номлолын үйлчлэлд 
дуудагдан, эхнэр, гэр бүлээ гэртээ орхин 
явдаг байв. Яг тийм зүйл эцэг эх хоёрт маань 
тохиолдсон юм. Санваарын удирдагчдынхаа 
зөвшөөрөлтэйгээр, тэд түүнийг номлолд явахаас 
нь өмнө гэрлэхээр шийдсэн билээ. 

Солт Лэйкийн Ариун сүмд ээжийг минь хишгээ 
хүлээн авсны дараа, тэднийг ахлагч Дэвид 
О.Маккэй энэ амьдралд болон үүрд мөнхөд 
гэрлүүлжээ. Тэдний гэрлэлт энгийн байв. Тэд 
гэрэл зураггүй, гоёмсог хуримын даашинзгүй, 
цэцэггүй гэрлэж мөн энэхүү үйл явдлыг тэмдэглэх 
хүлээн авалт ч хийсэнгүй. Тэд ариун сүм болон 
өөрсдийн гэрээнүүдэд гол анхаарлаа төвлөрүүлсэн 
байлаа. Тэдний хувьд гэрээнүүд хамгийн чухал 

зүйл байлаа. Гэрлээд зургаахан өдрийн дараа 
аав минь нулимс дуслуулан байж салах ёс хийн, 
Өмнөд Африк руу явсан аж. 

Гэхдээ тэдний гэрлэлт бие биенээ гэсэн агуу 
хайраас илүү утга учиртай зүйл байв. Тэдэнд 
мөн Их Эзэнийг хайрлаж, Түүнд үйлчлэх хүсэл 
эрмэлзэл байв. Ариун сүмд хийсэн нандин 
гэрээнүүд нь тэдэнд хоёр жилийн хагацлыг 
даван туулах тамир тэнхээ, хүч чадлыг өгсөн юм. 
Тэд амьдралынхаа зорилго болон гэрээнүүддээ 
үнэнч байсан хүмүүст өгөгдөхөөр амлагдсан 
адислалуудад мөнхийн байр сууринаас хандсан 
байв. Эдгээр бүх адислал нь тэдний богино 
хугацааны золиослол, хагацлаас илүү их үнэ 
цэнэтэй байлаа.  
 

Энэ нь гэрлэлтийн дараах амьдралаа эхлүүлэхэд 
нь хялбар арга зам байгаагүй ч, мөнхийн гэр 
бүлийн суурийг тавих төгс арга зам байсан нь 
нотлогдсон юм. Гэр бүлд ам бүл нэмэгдэж, эцэг 
эхийн маань хувьд ямар зүйлс хамгийн чухал 
болохыг бид мэддэг болов. Энэ нь тэдний Их 
Эзэнийг хайрлах хайр болон хийсэн гэрээнүүдээ 
гуйвалтгүй сахих амлалт байв. Хэдий миний эцэг 
эх хоёр хоёулаа нас барсан ч, энэхүү зөв шударгын 
үлгэр жишээ одоо ч гэсэн гэр бүлийг маань 
адисалсаар байдаг юм. 

Тэдний амьдралын жишээг Линда К.Бөртон 
эгчийн “Одоогийн эсвэл ирээдүйн гэр бүлээ 
хүчирхэгжүүлэх хамгийн сайн арга зам нь 
амлалтуудаа сахих явдал юм”2 гэсэн үгс харуулдаг. 

Тэдний зовлон зүдүүр, сорилтын үе үүгээр 
дууссангүй. Эцгийг маань номлолоос ирээд 
гурван жил болсны дараа Дэлхийн 2-р дайн 
өрнөж эхэлсэн бөгөөд бусад олон хүний адил 
тэрээр цэрэгт элссэн юм. Тэр Номхон далайд, 
тэнгисийн цэргийн байлдааны хөлөг онгоцон 
дээр дахин гэрээсээ хол, дөрвөн жилийг алба хаан 
өнгөрүүлжээ. 

Энэ хагацал нь эцэг эхэд маань хэцүү байлаа. 
Гэхдээ ээжийн маань хувьд тэрхүү ганцаардал, 
сэтгэлийн түгшүүр, эргэлзээтэй өдрүүд мөнхийн 
амлалтууд, тайтгарал болон энх амгаланг өгүүлэх 
Сүнсний шивнээгээр дүүрэн байсан юм. 

Хүнд хэцүү байсан ч ээж маань аз жаргал, баяр 
хөөр, хайр, үйлчлэлээр дүүрэн, баялаг амьдралаар 
амьдарсан. Түүний Их Эзэнийг хайрлах хайрыг 
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амьдралаа хэрхэн өнгөрүүлсэн байдлаас нь харж 
болохоор байв. Тэрээр дээд тэнгэртэй гайхалтай 
холбоотой байсан бөгөөд өөрийн эргэн тойрны 
бүх хүнийг хайрлаж, адислах авьяас бэлэг, 
чадвартай байв. “Нүдэнд үзэгдээгүй, чихэнд 
сонсогдоогүй, хүний санаанд ороогүй юмсыг 
Бурхан Өөрийг нь хайрладаг хүмүүст бэлджээ”3 
гэх бидэнд зааж өгсөн түүний дуртай сударт 
ээжийн маань Бурханд итгэх итгэл, Түүний 
амлалтуудад найдах найдвар нь тусгагдсан байдаг. 

Ээж маань бүхий л амьдралынхаа туршид Их 
Эзэнийг хайрлах хайр мөн итгэлтэй байгуулж, 
сахисан гэрээнүүдээрээ дамжуулан хүчирхэгжин, 
адислагдсан билээ. 

Таны амьдралын түүх түүнийхээс өөр байх нь 
лавтай. Гэхдээ түүний амьдралын зарчмууд 
бидэнд ч гэсэн хамаатай юм. Бурханы охид ариун 
сүм болон өөрсдийн ариун нандин гэрээнүүдэд 
анхаарлаа хандуулбал Бурхан адислалуудыг хувь 
хүнд чиглэгдсэн, хүчирхэг арга замаар илгээх 
болно. Надад үзүүлсэн ээжийн маань үлгэр 
жишээний нэгэн адил амлалтууддаа итгэж, сахих 
гэсэн таны сонголт таныг залгамжлах хүмүүст 
итгэлийн агуу өв хөрөнгийг үлдээх болно. 
Тиймээс хайрт эгч нар аа, бид ариун сүмийн 
гэрээнүүдийн хүч болон адислалуудаас хэрхэн 
хүртэх вэ? Тэдгээр адислалуудад бэлтгэгдэхийн 
тулд бид одоо юу хийж чадах вэ? 
Би аяллаар явж байхдаа эдгээр асуултад хариулт 
өгөхүйц амьдралаар амьдарч буй, бүх насны эгч 
нартай танилцсан юм. 

Би Мэритэй найман насны төрсөн өдрийнх нь 
дараахан танилцсан билээ. Бусад олон хүний 
адил тэр охин гэр бүлийн түүхийн ажлыг хийхдээ 
баяртай байдаг бөгөөд 1000 гаруй нэрийг ариун 
сүмийн ажилд өгчээ. Одоо Мэри 12 хүрч, ариун 
сүмд орох адислалд өөрийгөө бэлтгэж байгаа юм. 

Брианна 13-тай бөгөөд ахлагч Нийл Л. 
Андэрсэний ариун сүмийн уриалгыг хүлээн 
авсан байна. Тэр хэдэн зуун нэрийг ариун сүмийн 
ажилд зориулан бэлдсэн ба өөрөө болон гэр бүл, 
найз нөхдөө баптисмын ажилд оролцуулжээ. Энэ 
ариун ажлыг хийхэд Брианнагийн зүрх сэтгэл энэ 
амьдрал дахь эцгүүд рүү төдийгүй Тэнгэрлэг Эцэг 
рүү эргэдэг байна. 

Анфисса нь хэдийгээр ажил хийж, дээд сургуульд 

сурдаг завгүй залуу эмэгтэй ч, долоо хоног бүр 
ариун сүмд орох цаг гаргадаг байна. Тэрээр 
Их Эзэний өргөөнд үйлчилж байхдаа илчлэлт 
эрэлхийлж, амар амгалан олж авдаг юм.

Украйн дах Катя эгч ариун сүмд маш их хайртай 
нэгэн билээ. Киев хотод ариун сүм баригдахаас 
өмнө тэрээр салбарынхаа бусад хүний хамт жилд 
нэг удаа Герман дахь ариун сүмд орохын тулд 
автобусаар 36 цаг аялж, золиослол хийдэг байжээ. 
Эдгээр итгэлтэй гэгээнтэн аяллынхаа турш 
судраас суралцан, дуулал дуулж, сайн мэдээний 
талаар ярилцдаг байв. “Аяллын эцэст ариун сүмд 
ирэхэд Их Эзэний бидэнд өгөх зүйлсийг хүлээн 
авахад бид бэлтгэгдсэн байдаг байлаа” гэж Катя 
надад хэлсэн юм. 

Хэрэв бид Бурханы бидэнд өгөөмрөөр өгдөг бүх 
адислалуудыг хүлээн авья гэвэл бидний дэлхийн 
зам ариун сүм рүү хөтлөх ёстой. Ариун сүмүүд нь 
Бурханы хайрын илэрхийлэл юм. Тэр бид бүгдийг 
ариун сүмд очиж, Түүний талаар суралцан, 
Түүний хайрыг мэдэрч, Түүнтэй мөнхийн 
амьдралд хамт байхад шаардлагатай санваарын 
ёслолуудыг хүлээн авахад урьдаг билээ. Гэрээ бүр 
нэг нэгээр хийгддэг. Зүрх сэтгэлийн агуу өөрчлөлт 
бүр Их Эзэнд чухал юм. Энэ нь та нарт ч бас 
чухал бөгөөд Түүний ариун өргөөнд орсноор бид 
“[Түүний] сүр хүчээр зэвсэглэн,… [Түүний] нэр 
[бидэн] дээр байж,…[Түүний] алдар суу [бидний] 
эргэн тойронд байж, мөн [Түүний] тэнгэр элчүүд 
[бидний] дээр захирч байх”4 болно. 

Тэнгэр дэх Эцэг маань амьд гэсэн бат гэрчлэлээ 
би та нартай хуваалцья. Түүний Хайрт Хүү, Есүс 
Христээр дамжуулан ариун сүмийн бүх найдвар, 
бүх амлалт, бүх адислал биелэгдэх болно. Түүнд 
болон Түүний гэрээнүүдэд найдах итгэл бидэнд 
байх болтугай хэмээн Есүс Христийн нэрээр би 
залбирч байна, амен. 
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Бид	итгэлдээ	бат	зогсож,	үнэн	сургаалыг	
тунхаглахаар	дуу	хоолойгоо	өргөх	ёстой.	

Би өнөө орой хүмүүний 
хоёр чухал үүрэг 
хариуцлагын талаар үг 
хэлэхийг хүсэж байна. 
Энэ нь нэгдүгээрт, 
бид сайн мэдээний 
гэрлийг амьдралдаа 
тогтмол нэмэгдүүлж 
байх, хоёрдугаарт, 
тэрхүү гэрлээ бусадтай 
хуваалцаж байх явдал 
юм. 

Эгч, дүү нар аа, та нар ямар чухал хүмүүс болохоо 
мэддэг үү? Та нарын хүн нэг бүр яг энэ цаг мөчид 
Тэнгэрлэг Эцэгийн авралын төлөвлөгөөний 
үнэ цэнэтэй, амин чухал хүчин зүйл нь билээ. 
Бидэнд хийх ажил байна. Бид сэргээгдсэн сайн 
мэдээний үнэнийг мэддэг. Харин бид энэ үнэнийг 
хамгаалахад бэлэн үү? Бид үнэний дагуу амьдрах 
ёстой. Бид үнэнийг хуваалцах ёстой. Мөн бид 
итгэлдээ бат зогсож, үнэн сургаалыг тунхаглахад 
дуу хоолойгоо өргөх ёстой юм. 

2014 оны 9-р сарын Ensign сэтгүүлд ахлагч 
М.Рассэлл Баллард: “Эмэгтэйчүүдийн өвөрмөц 
бөгөөд нөлөө бүхий дуу хоолой, итгэл бидэнд 
илүү их хэрэгтэй байна. Тэд бүх зүйлийн үнэний 
талаар гэрчлэлээ хуваалцаж чаддаг болохын тулд 
сургаалаас суралцаж, юунд итгэдэг болох талаараа 
ойлгосон байх ёстой”1 гэж бичсэн байдаг.

Эгч, дүү нар аа, та нар Есүс Христэд итгэх миний 
итгэлийг хүчирхэгжүүлдэг. Би та нарын үлгэр 
жишээг харж, гэрчлэлийг тань сонсож, Бразилаас 
Ботсван хүртэлх дэлхийн олон улс орны 
эмэгтэйчүүдийн итгэлийг мэдэрсэн! Та хаана 
ч байсан, эргэн тойрныхоо хүмүүст нөлөөлөх 

чадвартай. Таны энэ чадварыг гэр бүлийнхнээс 
тань эхлээд, утсан дээр дугаар нь хадгалагдсан 
танилууд тань, мөн олон нийтийн мэдээллийн 
хэрэгсэл дээрх болон өнөө орой таны хажууд 
сууж байгаа найз нөхөд гээд таны эргэн тойронд 
байгаа бүх хүн мэдэрсэн байгаа. “Сайн мэдээ нь 
баяр баяслын мэдээ болохыг та өөрийнхөө хэрхэн 
амьдарч буй байдлаар харуулж байгаа учраас … 
харанхуйд автаж буй энэ дэлхий дээрх эрч хүч, 
урам зоригийн гэрэлт цамхаг юм”2 гэж бичсэн 
Харриэт Угдорф эгчтэй би санал нийлж байна.

 “Хэрэв та бусдад гэрэл өгөхийг хүсвэл, өөрөө 
гэрэлтэн гялалзах хэрэгтэй”3 гэж ерөнхийлөгч 
Томас С.Монсон хэлсэн байдаг. Бид хэрхэн үнэний 
гэрлийг өөртөө, гэрэлтэн гялалзсан хэвээр байлгах 
вэ? Заримдаа би өөрийгөө бүүдийсэн гэрлийн 
чийдэн мэт санадаг. Тэгэхээр би хэрхэн илүү 
хурцаар гэрэлтэж чадах вэ?
 
Сударт “Бурханаас буй тэр нь гэрэл болой; мөн 
гэрлийг хүлээн авдаг мөн Бурханд үлддэг тэр нь 
илүү их гэрэл хүлээн авдаг”4 хэмээн заадаг. Бид 
сударт хэлсний дагуу Бурханд үлдэхийн тулд 
үргэлжлүүлэх ёстой. Бид гэрлийн эх үүсвэр болох 
Тэнгэрлэг Эцэгт болон Есүс Христэд очих ёстой 
билээ. Мөн бид ариун сүм доторх бүх зүйл Христ 
рүү болон Түүний агуу Цагаатгалын золиослол 
руу чиглэгдсэн байдгийг мэддэг учраас тийшээ 
очих ёстой юм. 

Ариун сүм орчин тойрондоо хэрхэн нөлөөлдгийг 
бодоод үз дээ. Тэд хотын үзэмжийг үзэсгэлэнтэй 
болгож, өндөр толгод дээрээс нүд гялбам гэрэлтэн 
харагддаг. Тэд яагаад ийнхүү гэрэлтэн харагдаж, 
эргэн тойрноо үзэсгэлэнтэй болгодог вэ? Учир 
нь сударт “Үнэн гэрэлтдэг”5 гэж өгүүлсэн байдаг 
бөгөөд ариун сүмүүд үнэнийг болон мөнхийн 
зорилгыг агуулдаг шиг та нар ч гэсэн уг үнэнийг 
агуулдаг юм.

Өөрийн гэрлээс хуâаалцах нь

ЗАЛУУ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЕРӨНХИЙ ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН 
ХОЁРДУГААР ЗӨВЛӨХ НИЙЛЛ Ф.МАРРИОТТ
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1877 онд Ерөнхийлөгч Жорж К.Каннон “Ариун 
сүм бүр нь.... дэлхий дээрх Сатаны хүчийг 
багасгадаг”6 гэжээ. Дэлхийн аль ч өнцөгт 
ариун сүм баригдахад тэр сүм харанхуйг хөөн 
зайлуулдаг гэдэгт би итгэдэг. Ариун сүмийн 
зорилго бол хүн төрөлхтөнд үйлчилж, Тэнгэрлэг 
Эцэгийн бүх хүүхдэд Түүн рүү буцаж очин, 
амьдрах чадварыг өгөхөд оршино. Бидний 
зорилго эдгээр онцгойлон адислагдсан барилга 
байгууламжийн болон Их Эзэний өргөөний 
зорилготой адил биш гэж үү? Бидний зорилго 
бусдад үйлчилж, тэдэнд харанхуйг хөөн 
зайлуулахад нь туслах, мөн Тэнгэрлэг Эцэгийн 
гэрэл өөд буцаж очих явдал биш гэж үү? 

Ариун сүмийн ариун нандин ажил нь Христэд 
итгэх бидний итгэлийг өсгөдөг учраас бид бусдын 
итгэлийг илүү сайн болгоход нөлөөлж чадна. Бид 
ариун сүмийн сүнсээ хөгжүүлснээр Аврагчийн 
Цагаатгалын үнэн мөн чанар, хүч чадал, итгэл 
найдвар нь бидний хувийн амьдралд хэчнээн их ач 
холбогдолтой болох талаар суралцдаг. 

Хэдэн жилийн өмнө манай гэр бүл нэгэн том 
сорилттой тулгарахад би ариун сүмд очиж, чин 
сэтгэлээсээ тусламж гуйн залбирч билээ. Тэгэхэд 
хэсэгхэн хугацаанд надад миний бодит байдлыг 
харуулах шиг болсон юм. Сул талуудыг минь 
тодоос тод харуулахад би гайхан цочирдож билээ. 
Тэрхүү сүнслэг, сургамжит мөчид аливааг Их 
Эзэний биш, харин өөрийн арга замаар хийдэг; 
амжилт гэж нэрлэгдэх бүх зүйлд өөрийн хүч 
чадлаар хүрсэн мэт нэр алдрыг чимээгүйхэн 
хүлээн авдаг, бардам эмэгтэйг би олж харсан юм. 
Би өөрийгөө харж байгаа гэдгээ мэдэж байлаа. 
Би зүрх сэтгэлдээ гэмшин шаналж, Тэнгэрлэг 
Эцэгтээ хандан “Би ийм эмэгтэй баймааргүй 
байна. Би яаж өөрчлөгдөх вэ?” хэмээн залбиран 
гуйж билээ.

Ариун сүм дэх цэвэр ариун илчлэлтийн Сүнсээр 
би Гэтэлгэгч надад ямар их хэрэгтэй болохыг 
заалгасан. Би тэр даруй Аврагч Есүс Христэд 
хандаж залбирснаар сэтгэлийн зовлон шаналал 
маань хэрхэн хайлан алга болохыг, мөн зүрх 
сэтгэлд маань агуу их найдвар урган гарч ирэхийг 
мэдэрсэн юм. Аврагч цорын ганц итгэл найдвар 
минь байсан бөгөөд гагцхүү Түүнээс салахгүй 
барьж явахыг л хүссэн юм. Амин хувиа хичээгч 

тэрхүү эгэл эмэгтэй нь өөрийн нөлөөлж чадах 
хүмүүсийн болон “Бурханы дайсан”7 болох нь 
надад тодорхой байлаа. Тэр өдөр ариун сүмд би 
зөвхөн Есүс Христийн Цагаатгалаар дамжуулан 
өөрийн бардам зан чанарыг өөрчлөх боломжтойг, 
мөн надад сайныг үйлдэх боломж олгогдож 
байгааг олж мэдсэн. Би Түүний хайрыг гүн 
гүнзгий мэдэрч, хэрэв би юунд ч эргэлзэлгүй, 
бүх зүрх сэтгэлээ Түүнд өгөх юм бол, Тэрээр 
надад Сүнсээр зааж, намайг өөрчлөх болно 
гэдгийг олж мэдсэн. Би одоо ч гэсэн сул талтайгаа 
тэмцдэг ч Цагаатгалын бурханлаг тусламжинд 
найддаг. Энэхүү цэвэр ариун удирдамж нь 
гагцхүү тусламж, хариулт эрэлхийлэн ариун 
сүмд орсон болохоор л надад ирсэн билээ. Би 
ариун сүмд хүнд ачаа үүрч орсон хэдий ч, надад 
бүхнээс хүчит Аврагч байдаг гэсэн мэдлэгтэй 
болж гарч ирсэн. Би Түүний гэрлийг хүлээн авч, 
надад зориулсан Түүний төлөвлөгөөг хүлээн 
зөвшөөрсөн учраас л ачаа минь хөнгөрч, баяр 
баясгалангаар дүүрсэн юм. 

Дэлхийн өнцөг булан бүрд баригдсан ариун 
сүмүүд өөрийн гэсэн өвөрмөц дүр төрх, загвартай 
ч дотроо бүгд адилхан мөнхийн гэрэл, зорилго, 
үнэнийг агуулдаг. 1 Коринтийн 3:16-д “Та нар 
өөрсдөө Бурханы сүм мөн бөгөөд Бурханы 
Сүнс та нарын дотор оршдог гэдгийг мэддэггүй 
юм уу?” гэсэн байдаг. Бид ч мөн адил Бурханы 
охидын хувьд дэлхийн өнцөг булан бүрд 
амьдардаг бөгөөд ариун сүмүүд шиг өөр өөрийн 
гэсэн өвөрмөц дүр төрх, загвартай. Мөн бидэнд ч 
бас сүнслэг гэрэл байдаг. Энэхүү сүнслэг гэрэл нь 
Аврагчийн гэрлийн тусгал бөгөөд бусад хүмүүн 
энэхүү хурц гэрэлд татагдах болно. 

Энэ дэлхий дээр бид охин болон ээж, мөн 
удирдагч, багш зэргээс авахуулаад эгч, тэжээгч, 
эхнэр гээд олон үүрэг хариуцлага үүрдэг. Үүрэг 
хариуцлага бүр чухал ач холбогдолтой. Бид сайн 
мэдээний үнэн сургаалыг болон ариун сүмийн 
гэрээнүүдийг амьдралдаа хэрэгжүүлэх үед бидний 
үүрэг хариуцлага бүр нь ёс суртахуун талаасаа 
бусдад нөлөөлөхүйц болдог юм.

Ахлагч Д.Тодд Кристоффэрсон: “Ээжүүд бүхий л 
нөхцөлд ямар ч хүнээс, ямар ч харилцаанаас илүү 
нөлөөг хүүхдүүддээ үзүүлж чаддаг”8 гэж хэлсэн.
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Хүүхдүүд маань бага байхад миний нөхөр 
Дэвид бид хоёр усан онгоцны ахмадууд шиг, 
харин бидний 11 хүүхэд усан онгоцны боомт 
дээр дэлхийн далай тэнгис руу гарахаар 
бэлтгэгдэж байгаа, тойрон хөвөх бяцхан завиуд 
шиг л санагддаг байлаа. Дэвид бид хоёр бяцхан 
завиудтайгаа хамт аялах хамгийн зөв чиглэлийн 
талаар Их Эзэний луужинтай өдөр бүр зөвлөлдөж 
байх шаардлагатай болохыг мэдэрсэн юм. Миний 
өдөр тутмын ажил нь угаасан хувцас эвхэх, 
хүүхдэдээ ном уншиж өгөх, оройн хоолонд 
бэлтгэх гээд жижиг сажиг зүйлээр дүүрэн байдаг 
байв. Заримдаа гэр бүлээрээ залбирах, судраас 
суралцах, гэр бүлийн цуглаан хийх зэрэг энгийн, 
тогтмол хийдэг зүйлс агуу зүйлсийг авчирдаг 
гэдгийг гэрийн аар саар ажлаас болж мартах 
явдал ч гардаг байлаа. Гэсэн ч, яг эдгээр үйлдэл 
нь мөнхийн ач холбогдолтой зүйлс гэдгийг би 
гэрчилж байна. Бидний бяцхан завиуд болох 
хүүхдүүд маань сайн мэдээний гэрлээр дүүрч, 
“Бурханы үйлчлэлийг эхлэхэд”9 бэлэн, агуу хүчит 
далайн хөлөг онгоц болон өсөж хөгжихөд л агуу 
баяр баясал ирдэг юм. Бидний олонх нь гагцхүү 
итгэл, үйлчлэлийн энэхүү жижиг үйлдлүүдийг 
хийснээр л Бурхантай үргэлж хамт байж, улмаар 
гэр бүл, найз нөхөд, хамт олондоо мөнхийн гэрэл, 
алдар сууг авчрах болно. Та үнэхээр эргэн тойрны 
хүмүүстээ нөлөөлөх чадвартай болж чадна!

Хүүхдийн хэсэгт харьяалагдах бяцхан охины 
итгэл гэр бүлдээ хэрхэн нөлөөлж болох тухай 
бодоод үз дээ. Балчир хүү маань Хүүхдийн 
төв цэнгэлдэх хүрээлэнд төөрч алга болоход 
охины маань итгэл л манай гэр бүлийг адисалж 
билээ. Гэрийнхэн маань хүүг олохоор ийш тийш 
сандран гүйлдэцгээж эхэлсэн. Сүүлд нь манай 
есөн настай охин гараас минь чангаан, “Ээжээ, 
бид залбирах хэрэгтэй юм биш үү?” гэж хэлэв. 
Охины минь зөв байлаа! Бид гэр бүлээрээ олон 
хүний дунд бөөгнөрөн зогсоод, хүүхдээ олохын 
тулд залбирсан юм. Дараа нь бид хүүгээ олж 
билээ. “Залбирахыг ээж, аавдаа үргэлж сануулж 
байгаарай!” гэж би Хүүхдийн хэсгийн охиддоо 
захимаар байна.

Энэ зун Аляскад 900 залуу эмэгтэйн цугларалтад 
оролцох завшаан надад тохиосон. Тэд надад маш 
гүн гүнзгий нөлөөлсөн юм. Тэд Мормоны Номыг 
уншиж, “Амьд Христ: Төлөөлөгчдийн гэрчлэл”-

ийг чээжилж, цугларалтандаа сүнслэгээр бэлдэж 
ирсэн байв. Цугларалтын гурав дахь орой 900 
залуу эмэгтэй бүгд хамт зогсоод, гэрчлэлийг 
бүтнээр нь, нэг бүрчлэн чээжээр уншиж билээ. 

Том танхим Сүнсээр дүүрэхэд, би тэдэнтэй 
нэгдэхийг маш их хүсэж байв. Гэсэн хэдий ч 
би үгсийг чээжлээгүй байсан тул тэдэнтэй хамт 
уншиж чадсангүй. 

Би тэр эгч нар шиг “Амьд Христ”-ийн үгсээс 
суралцаж эхэлсэн бөгөөд тэдний үзүүлсэн 
нөлөөний ачаар төлөөлөгчдийн Христийн талаарх 
гэрчлэлийг олон удаа давтаж уншихдаа Аврагчийг 
үргэлж санана гэсэн ариун ёслолын гэрээнийхээ 
ач холбогдлыг илүү бүрэн дүүрэн мэдэрдэг 
болсон. Түүнчлэн ариун ёслол миний хувьд илүү 
утга учиртай болж эхэлсэн юм.

Би энэ оны 12-р сарын 25-н гэхэд “Амьд Христ” 
тунхгийг чээжилж, зүрхэндээ нандигнан 
хадгалснаар Аврагчдаа Зул сарын баярын бэлэг 
болгон барина хэмээн найдаж байна. Аляскийн 
эгч нар надад сайнаар нөлөөлсөн шиг би ч гэсэн 
хэн нэгэнд сайнаар нөлөөлнө байх гэж найдаж 
байна. 

 “Амьд Христ” хэмээх тунхгийн дараах үгсээс та 
өөрийгөө олж харж байна уу? “Аврагч бүх хүмүүс 
Түүний жишээг дагаасай хэмээн хүссэн билээ. 
Тэрээр Палестины замаар явж өвчтэй нэгнийг 
анагааж, сохор нэгнийг хараатай болгож, үхсэн 
нэгнийг амилуулж байв.”10

Сүмийн эгч нарын хувьд бид өвчтэй нэгнийг 
анагаахаар Палестиний замаар яваагүй ч, ядарч 
туйлдсан, хүйтэн хөндий болсон харьцаанд 
Цагаатгалын анагаагч хайрыг үзүүлэн, залбирч 
чадна. 

Бид сохор нэгнийг хараатай болгож чадсан 
Аврагчтай адил байж чадахгүй ч, сүнсээрээ 
сохорсон нэгэнд авралын төлөвлөгөөний талаар 
гэрчилж чадна. Бид мөнхийн гэрээнүүдэд 
санваарын хүч чадал зайлшгүй шаардлагатай 
гэдгийг олж харахгүй байгаа харалган нүдийг 
нээж чадна. 

Бид үхсэн нэгнийг амилуулсан Аврагчтай адил 
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байж чадахгүй ч, нас барагсдын нэрийг ариун 
сүмийн ёслолд зориулан хайж олсноор тэднийг 
адисалж чадна. Ингэснээр бид тэднийг сүнсний 
шоронгоос үнэхээр амилуулан босгож, мөнхийн 
амьдрал руу очих замыг нь зааж өгч чадах юм. 

Бидэнд амьд Аврагч, Есүс Христ байдаг бөгөөд 
Түүний хүч чадал, гэрлээр дамжуулан бид 
дэлхийн харанхуйг хөөн зайлуулж, мэддэг үнэн 
зүйлсийнхээ талаар тунхаглан, бусдыг Түүнд 
ирэхэд нь нөлөөлөх боломжтой гэдгийг би 
гэрчилж байна. Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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Та	Бурханы	мөн	чанарыг	болон	Түүний	
зарлигуудыг	ойлгосноор	өөрийгөө	болон	
өөрийнхөө	оршин	буйн	тэнгэрлэг	зорилгыг	илүү	
сайн	мэдэж	авах	болно.

Хайрт эгч нар аа, 
хайрт найзууд, Есүс 
Христийн адислагдсан 
шавь нар аа, Есүс 
Христийн Хожмын 
Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүмийн өөр нэгэн 
Ерөнхий чуулганыг 
эхлэх энэ мөчид би та 
бүхэнтэй хамт байх 
боломжтой байгаадаа 
маш их баяртай байна. 
Ирэх долоо хоногт 

Тэргүүн Зөвлөл болон Арванхоёр Төлөөлөгч бүх 
ерөнхий эрх мэдэлтэн, туслах бүлгийн ерөнхий 
удирдагчидтай уулзана. Дэлхий даяар цацагдах 
Ерөнхий чуулганы бусад хуралдаан бямба, ням 
гарагт болно. Тэргүүн Зөвлөлийг төлөөлөн, 
Сүмийн эгч нарт хандан ярихыг надаас хүссэн 
ерөнхийлөгч Томас С.Монсонд би үнэхээр их 
талархаж байна. 

Би юу хэлэх тухайгаа тунгаах бодох үедээ миний 
амьдралд нөлөөлж, мөнх бус байдлын сорилт 
бэрхшээлүүдээ даван туулахад минь тусалсан 
нэгэн эмэгтэйн талаар бодлоо. Хэдэн арван 
жилийн өмнө гэр бүлээ мормон ариун ёслолын 
цуглаанд авчрахаар шийдсэн эмээдээ би ихэд 
талархаж байна. Би мөн ахимаг настай, ганц 
бие, герман эгч Эвигт талархаж байна. Түүний 
нэр англи хэлэнд “Мөнхийн эгч” гэсэн утгатай 
бөгөөд тэр манай эмээд энэхүү зоригтой бөгөөд 
гайхамшигтай урилгыг өгсөн юм. Би Дэлхийн II 
дайны үймээн самуун дунд дөрвөн хүүхдээ авч 
явж байсан ээждээ бас маш их талархдаг. Тэрчлэн 
би охиныхоо тухай, мөн ач, зээ охид болон хэзээ 

нэгэн өдөр ирэх ирээдүй үеийнхээ итгэлтэй 
эмэгтэйчүүдийн тухай бодож байна.

Мэдээж хэрэг, би өсвөр насандаа зүрх сэтгэлийг 
минь татаж, эх хүний хувьд залуу гэр бүлийнхээ 
хамгийн хүнд ачааг үүрсэн, хүүхдүүдээ болон 
ач, зээ, ачинцар, зээнцрүүдээ чин зүрхнээсээ 
хайрладаг эхнэртээ мөнхөд талархдаг. Тэр сайн, 
муу аль ч цаг үед гэр орныхоо бат бөх хүч чадал 
нь байсаар ирсэн. Тэрээр таньдаг бүх хүнийхээ 
амьдралд аз жаргал авчирдаг. 

Эцэст нь би Бурханы хаант улсыг байгуулахын 
тулд их зүйл хийсэн дэлхий даяарх итгэлтэй 
сая сая эгчид буюу та нартаа маш их талархаж 
байна. Би эргэн тойрондоо байгаа хүмүүсийг 
урамшуулж, хүчирхэгжүүлэн, адисалдаг тоолж 
баршгүй арга замуудын тань төлөө та нарт 
талархаж байна. 

Бурханы охид

Би Бурханы олон мянган охинтой хамт байгаадаа 
туйлын баяртай байна. Биднийг “Би Бурханы 
хүүхэд” дууллыг дуулах үед үгс нь зүрх сэтгэл 
рүү шууд нэвтрэн ордог. Бид Тэнгэрлэг эцэг, 
эхийн хүүхдүүд1 гэх энэхүү үнэнийг тунгаан 
бодох нь бид хаанаас ирсэн, яагаад энд байгаа 
болон ирээдүйд биднийг юу хүлээж байгаа тухай 
ойлгоход маань тусалдаг билээ.

Та нар үргэлж мөн үүрд Бурханы хүүхэд байх 
болно гэдгээ санаж яваарай. Энэ мэдлэг нь 
амьдралын тань хамгийн хүнд үеүдэд ч та 
нарт хүч чадал өгч, гайхамшигт зүйлсийг 
гүйцэлдүүлэхэд тань урамшуулан дэмжих болно. 
Гэсэн хэдий ч, Мөнхийн эцэг, эхийн охин байна 
гэдэг нь та нар өөрсдөө хөдөлмөрлөж олж 
авсан, мөн хэзээ нэгэн цагт алдах өвөрмөц зүйл 
биш гэдгийг санах нь чухал юм. Та нар үргэлж, 
мөн үүрд Бурханы охин хэвээрээ байх болно. 

Сайн ìэдээний дагуу аз жаргалòай аìьдрах нь 

ТЭРГҮҮН ЗӨВЛӨЛИЙН ХОЁРДУГААР ЗӨВЛӨХ
ЕРӨНХИЙЛӨГЧ ДИЙТР Ф.УГДОРФ
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Тэнгэрлэг Эцэг та нараас ихийг хүсэн хүлээдэг 
боловч та нарын тэнгэрлэг гарал дангаараа 
тэнгэрлэг өвийг залгамжлах баталгаа болж 
чадахгүй юм. Бурхан та нарыг төсөөлж чадахаас 
чинь ч илүү агуу ирээдүйд бэлтгэх гэж энэ дэлхий 
рүү илгээсэн билээ. 

Бурханы итгэлтэй хүмүүст амласан адислалууд 
нь гайхамшигтай бөгөөд сүнслэгээр өдөөгдсөн 
байдаг. Эдгээрт “хаан ширээнүүд, хаант улсууд, 
вант улсууд, мөн хүчнүүд, эзэгнэлүүд, бүх 
өндөрлөгүүд хийгээд гүнүүд”2 ордог. Эдгээр 
өгүүлшгүй адислалыг хүлээн авахад сүнслэг 
төрсний гэрчилгээнээс ч, эсвэл “Бурханы 
хүүхдийн гишүүнчлэлийн карт”-наас ч илүү 
зүйлийг шаарддаг. 

Бид эдгээрийг хэрхэн өвлөж авах вэ?

Аврагч бидний өдрүүдэд энэхүү асуултад 
хариулан:

 “Та нар миний хуулийг дагахаас бусдаар та нар 
энэхүү сүр жавхланд хүрч чадах нь үгүй.

Учир нь хаалга шулуун, мөн өргөмжлөл хийгээд 
амьдралын үргэлжлэл уруу хөтөлдөг зам 
нарийхан…

…Тиймийн тул, хүлээн авцгаа та нар, миний 
хуулийг”3 хэмээн хэлжээ.

Энэ шалтгааны учир бид шавь байх замын тухай 
ярьдаг.

Бид Бурханы зарлигуудад дуулгавартай байх 
талаар ярьдаг.

Мөн бид бүх зүрх, сэтгэл, бүх хүч чадлаараа 
сайн мэдээний дагуу аз жаргалтай амьдрах тухай 
ярьдаг билээ. 

Бурхан бидний мэддэггүй зарим зүйлийг ч бас 
мэддэг.

Гэхдээ бидний заримд маань Бурханы зарлигуудад 
дуулгавартай байх нь үргэлж баяр хөөртэй 
санагддаггүй. Зарим зарлиг илүү хэцүү санагддаг 
бол зарим нь бүр сэтгэл үл хөдлөм байдаг. 

Бид эдгээр зарлигт, эрүүл хэдий ч идэх дургүй 
тавагтай ногооныхоо өмнө сэтгэл тавгүйхэн 
сууж буй хүүхэд мэт ханддаг гэдгээ хүлээн 
зөвшөөрцгөөе. Бид хийхийг илүү их хүссэн 
зүйлсээ хойш тавихын тулд шүдээ зуугаад, 
өөрсдийгөө дуулгавартай байлгахаар хүчилдэг. 

Ийм үе тохиолдоход бид өөрсдөөсөө “Би үнэхээр 
Бурханы бүх зарлигийг дуулгавартай дагах 
хэрэгтэй гэж үү?” хэмээн асууж магадгүй юм. 

Энэ асуултад өгөх миний хариулт тун энгийн.

Бурхан бидний ойлгох чадвараас хэтэрсэн бөгөөд 
бидний мэддэггүй зарим зүйлийг ч бас мэддэг гэж 
би боддог! Бидний Тэнгэр дэх Эцэг бол биднийг 
бодвол үлэмж агуу их туршлага, мэргэн ухаан, 
оюун бүхий мөнхийн бие юм.4 Үүнээс гадна 
Тэрээр мөнхийн хайр ба өрөвч нинжин сэтгэлээр 
дүүрэн байдаг бөгөөд үхэшгүй байдал хийгээд 
мөнх амьдралыг хүмүүнд тохиолгон авчрах5 нэгэн 
ариун нандин зорилгод төвлөрдөг.

Өөрөөр хэлбэл, Тэр бидэнд юу хамгийн сайн 
болохыг мэддэг төдийгүй, өөрсдийнхөө төлөө 
хамгийн сайн зүйлсийг сонгоосой гэж биднээс 
хүсдэг. 

Хэрэв та нар үүнд зүрх сэтгэлээсээ итгэх юм бол, 
мөн Тэнгэрлэг Эцэгийн агуу зорилго нь Өөрийн 
хүүхдүүдийг өргөмжилж, алдаршуулах явдал ба 
Тэрээр үүнийг хэрхэн хийхээ хамгийн сайн мэддэг 
гэдэгт итгэх юм бол Түүний зарлигуудыг, тэр 
дундаа бүр хэцүү санагдах зарлигуудыг ч хүртэл 
дагах нь мэдээжийн хэрэг биш гэж үү? Мөнх 
бус байдлын харанхуйд болон сорилт бэрхшээл 
дундуур биднийг удирдахаар Түүний өгсөн 
гэрэлтүүлэгч замын тэмдэглэгээнд бид талархах 
шаардлагагүй гэж үү? Тэдгээр нь тэнгэрлэг гэртээ 
харих бидний замыг зааж өгдөг! Та нар Тэнгэрлэг 
Эцэгийн энэхүү замыг сонгосноор амьдралын 
тань туршид адислах Бурханы охины хувийн 
өсөлт хөгжлийн бурханлаг сууриа тавьдаг юм. 

Бид хатуу чанга бөгөөд заавал дагах зарим 
шаардлагыг эс дагавал Бурхан бидэнд бүх 
адислалаа өгөхөөс татгалзаж, үүнийгээ тэнгэрт 
нэгэн том үүлэн дотор хадгалж, цоожилсон байдаг 
гэж төсөөлдөгт л бидний асуудал байна гэж би 
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боддог. Зарлигууд нь үүнтэй огтхон ч адилгүй 
юм. Үнэн хэрэгтээ, Тэнгэрлэг Эцэг адислалуудыг 
бидэн дээр үргэлж хальтал асгадаг ч, тэдгээр 
адислалыг ирэхээс өмнө айдас, эргэлзээ, нүглүүд 
маань тэдгээрийг яг л шүхэр шиг хааж байдаг. 

Харин Түүний зарлигууд бол шүхрүүдээ 
буулгахад тусалдаг хайраар дүүрэн зааврууд 
болон тэнгэрлэг тусламж юм. Ингэснээр бидэн 
дээр бурханлаг адислалуудын аадар бороо цутгах 
болно.

Бурханы зарлигууд нь зүгээр л нэг сайхан 
санаануудын урт жагсаалт биш гэдгийг бид хүлээн 
зөвшөөрөх хэрэгтэй. Тэдгээр нь интернэт блог 
дахь “амьдралын зөвлөгөөнүүд,” эсвэл Пинтэрэст 
самбар дээрх урам зориг өгсөн эшлэлүүд биш 
юм. Тэдгээр нь мөнхийн үнэнд суурилсан бөгөөд 
“энэ дэлхийд амар амгалан хийгээд ирэх дэлхийд 
мөнх амьдралыг”6 авчрахаар өгөгдсөн бурханлаг 
зөвлөгөө юм.

Иймээс л бидэнд сонголт байгаа. Нэг талд үргэлж 
өөрчлөгддөг онол ба эргэлзээтэй үндэслэлүүдээр 
дүүрэн дэлхийн үзэл бодол байхад, нөгөө талд 
Өөрийн хүүхдүүдэд зориулсан Бурханы үгс 
мөн Түүний мөнхийн мэргэн ухаан, тодорхой 
амлалтууд болон биднийг Түүний оршихуй руу 
алдар суу, хайр, сүр жавхланд эргэн очиход 
зориулж өгсөн хайр шингэсэн зааварчилгаанууд 
нь байдаг. 

Сонголт бол таных!

Далай тэнгис, газар шороо, зах хязгааргүй оддыг 
Бүтээгч энэ өдөр бидэнд хандан ярьж байна! 
Тэрээр аз жаргал, амар амгалан, мөнх амьдралын 
агуу жорыг бидэнд санал болгож байна!

Та эдгээр гайхамшигтай адислалыг хүртэхүйц 
зохистой байхын тулд өөрийгөө даруусгаж, 
итгэлээ үйлдэл болгон, Христийн нэрийг өөр 
дээрээ авах, Түүнийг үг болон үйлдлээрээ 
эрэлхийлж, “ямар ч цагт мөн бүх зүйлд мөн 
өөрийн байж болох хаана ч гэсэн Бурханы 
гэрчлэгч болж зогсох”7 шийдэмгий байх ёстой. 

Бидний дуулгавартай байвал зохих шалтгаанууд

Та Бурханы мөн чанарыг болон Түүний 
зарлигуудыг ойлгосноор өөрийгөө болон 
өөрийнхөө оршин буйн тэнгэрлэг зорилгыг илүү 
сайн мэдэж авах болно. Ингэснээр зарлигуудыг 
дагах таны учир шалтгаан өөрчлөгдөж, сайн 
мэдээний дагуу баяр хөөртэй амьдрах нь таны 
зүрх сэтгэлийн хүсэл эрмэлзэл болдог.

Жишээлбэл, Сүмийн цуглаануудыг Бурханыг 
хайрлах хайраа нэмэгдүүлж, амар амгаланг олох 
болон бусдыг өргөх, Сүнсийг эрэлхийлж, Есүс 
Христийг дагах гэрээнүүдээ шинэчлэх хувийн 
арга зам гэж хардаг хүмүүс нь сүмийн суудалд 
дэмий суун цагаа өнгөрөөдөг хүмүүсээс илүү 
их баялаг туршлагыг олж авдаг. Ням гаргийн 
цуглаануудад ирэх нь маш чухал хэдий ч, 
Тэнгэрлэг Эцэг бидний ирцээс илүүтэй итгэл, 
наманчлалд маань онцгой анхаарал тавьдаг гэдэгт 
би итгэлтэй байна. 

Өөр нэгэн жишээ хэлье:

Саяхан бага насны хоёр хүүхэдтэй ганц бие ээж 
салхин цэцэг өвчнөөр өвджээ. Мэдээж, удалгүй 
хүүхдүүд нь ч мөн өвдсөн байв. Өөрийгөө болон 
хүүхдүүдээ асрах нь залуу ээжийн хувьд дааж 
давшгүй хүнд байсан бөгөөд цэвэр цэмцгэр байдаг 
байсан гэр орон нь бохир заваан, замбараагүй 
болжээ. Бохир аяга тавагнуудаар угаалтуур нь 
дүүрч, хиртэй хувцас нь овоорсон байлаа. 

Түүнийг уйлж унжсан хүүхдүүдээ бөөцийлж, 
өөрөө ч мөн уйлах шахам байхад хэн нэгэн 
хаалгыг нь тогшжээ. Айлчлагч багш нар нь ирсэн 
байлаа. Тэд залуу ээжид ямар хэцүү байгааг болон 
түүний гэр орон, гал тогооны өрөөг харав. Тэд 
мөн хүүхдүүдийн уйлалдахыг сонсжээ.

Хэрэв эдгээр эгч зөвхөн томилогдсон сар бүрийн 
айлчлалаа гүйцэтгэхэд анхаарал хандуулсан 
бол тэд магадгүй жигнэмэг өгөөд л, өнгөрсөн 
долоо хоногт Халамжийн Нийгэмлэгт түүнийг 
их санасан гэдгээ дурсаж, “Бидний тусламж 
хэрэгтэй бол хэлээрэй!” гэж хэлээд, баяр хөөртэй 
буцацгаан, сарын айлчлалаа 100 хувь хийсэндээ 
талархалтай байх байсан биз.
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Аз болоход, тэдгээр эгч Христийн жинхэнэ шавь 
нар байлаа. Тэд түүний хэрэгцээг анзаарч; авьяас 
чадвар, туршлагаа түүнд зориулсан юм. Тэд 
эмх замбараагүй болсон зүйлсийг цэгцэлж, гэр 
оронг нь гэрэл гэгээтэй, цэвэр цэмцгэр болгон, 
шаардлагатай зарим хүнсний зүйлийг авчирч 
өгөхийг найзаасаа хүссэн байна. Тэднийг ажлаа 
дуусгаад, баяртай гэж хэлэх үед залуу ээж баярлаж 
талархан, хайрын нулимстай хоцорсон юм. 

Тэр цагаас хойш залуу ээжийн айлчлагч 
багшлалтын талаарх үзэл бодол нь өөрчлөгджээ. 
Тэрээр “Би ердөө л хэн нэгний хийх ёстой 
зүйлсийн жагсаалт дээрх тэмдэглэгээ биш гэдгээ 
мэдэж байна” гэж хэлсэн байна.

Тийм ээ, айлчлагч багш нар сар бүрийн айлчлалаа 
хийхдээ итгэлтэй байж, Бурханыг болон хөршөө 
хайрлах зарлигийн цаана байдаг хамгийн чухал 
“шалтгаануудыг” орхихгүй байх ёстой юм.

Бид Бурханы зарлигуудыг дагаж, Түүний хаант 
улсыг байгуулах өөрсдийн үүрэгт хандахдаа 
ердөө л хийх зүйлсийн жагсаалт дээр хийсэн 
хэмээн тэмдэглэдэг зүйл мэт үзвэл, шавь байхын 
утга учир алдагддаг. Бид Тэнгэр дэх Эцэгийн 
зарлигуудын дагуу аз жаргалтай амьдарснаас 
ирдэг өсөлт хөгжлөө ч бас алддаг билээ. 

Шавийн замаар алхах нь гашуун туршлага байх 
ёсгүй. Энэ нь “амтат бүхнээс дээд амтат”8 байдаг. 
Энэ нь биднийг дардаг ачаа дарамт биш юм. Шавь 
байх нь бидний сүнсийг өргөж, зүрх сэтгэлийг 
хөнгөлдөг. Энэ нь биднийг итгэл, найдвар, 
энэрлээр урамшуулдаг юм. Энэ нь харанхуйд 
гэрлээр, мөн гуниг зовлонгийн үед тайтгарлаар 
бидний сүнсийг дүүргэдэг билээ.

Энэ нь бидэнд тэнгэрлэг хүч хийгээд мөнхийн 
баяр баясгаланг өгдөг.

Сайн мэдээний дагуу аз жаргалтай амьдрах нь

Хайрт сайн мэдээн дэх эгч нар аа, та нар 8 настай, 
эсвэл 108 настай байна уу хамаагүй, би та нарыг 
нэг зүйлийг үнэхээр ойлгож, мэдээсэй гэж найдаж 
байна:

Та нар бол хайрлагдсан хүмүүс.

Та нар Тэнгэрлэг Эцэг, эхийн энхрий хонгор үрс 
юм.

Гэрэл ба амьдралын Хэмжээлшгүй хийгээд 
Мөнхийн Бүтээгч та нарыг мэддэг! Тэр таныг 
мэддэг! Тэр та нарт хайртай!

Тийм ээ, Бурхан өнөөдөр ч мөн үргэлж таныг 
хайрлах болно.

Тэр та нарын сул дорой байдал, муу 
зуршлуудаа хаях цагийг тань хүлээж, хайрлахаа 
хойшлуулдаггүй. Тэр та нарын хүч чармайлтыг 
бүрэн ойлгож, та нарыг хайрладаг. Тэр та нарыг 
чин сэтгэлийн, найдвар дүүрэн залбирлаар Түүнд 
ханддагийг мэддэг. Тэр чамайг харанхуй нөмрөх 
үеүдэд хүртэл бага ч болов итгэлдээ тулгуурлаж 
итгэсэн гэдгийг чинь мэддэг. Тэр таны зовлон 
шаналлыг болон алдаа гаргаснаас юм уу, унаснаас 
чинь болж ирэх гуниг харууслыг тань мөн мэддэг. 
Тэр та нарыг хайрласаар байдаг билээ.

Бурхан та нарын амжилтыг мэддэг бөгөөд тэр нь 
танд жижигхэн санагдаж болох ч Тэр нэг нэггүй 
мэдэж мөн үнэлдэг. Тэрээр хүмүүст өөрийгөө 
зориулдаг, өөрөө зовж байхдаа ч бусдад тусалж, 
тэдний хүнд ачаануудаас үүрэлцдэг таныг 
хайрладаг юм. 

Тэр таны талаарх бүх зүйлийг мэддэг бөгөөд 
таныг тов тодорхой хардаг. Тэр таныг үнэхээр хэн 
гэдгийг мэддэг. Тэр өнөөдөр ч, мөн үргэлж таныг 
хайрласаар байх болно!

Таны нүүр будалт, хувцас, үс засалт ба хумс төгс 
байгаа эсэх нь Тэнгэрлэг Эцэгт чухал гэж та 
бодож байна уу? Түүний таныг үнэлэх үнэлэмж 
хувцасны тань хэмжээнээс эсвэл Инстаграм эсвэл 
Пинтэрэстэд хэдэн дагагчтай эсэхээс тань хамаарч 
өөрчлөгддөг гэж та боддог уу? Тэрээр Фэйсбүк 
эсвэл Твиттэрт хэн нэгэн чамтай найз биш болж, 
чамайг дагахаа болих үед та нарыг санаа зовж, 
сэтгэлээ унаасай гэж хүсдэг гэж бодож байна 
уу? Таны гадаад үзэмж эсвэл алдар нэр орчлон 
ертөнцийг бүтээсэн Нэгэний таныг үнэлэх үнэ 
цэнийг өчүүхэн ч гэсэн өөрчилнө гэж та бодож 
байна уу? 
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Тэр өнөөдөр таныг хэн гэдгээр тань төдийгүй 
таны хүрч чадах чадвар, хүсэл эрмэлзлийн алдар 
суу, гэрлээр тань хайрладаг. 

Тэр таны төсөөлж байгаагаас ч илүү таныг 
тэнгэрлэг гэр рүүгээ нэр хүндтэй эргэн очих 
зорилгодоо хүрээсэй гэж хүсдэг. 

Үүнийг биелүүлэх арга зам нь бусдад үйлчилснээр 
амин хувиа хичээсэн, зохисгүй хүслээ орхих явдал 
юм. Эгч нар аа, Есүс Христийн аврах хүчинд итгэ. 
Түүний хууль, зарлигуудыг дага. Өөрөөр хэлбэл, 
сайн мэдээний дагуу аз жаргалтай амьдар.

Та өөрийнхөө амьдралд Бурханы гайхамшигт 
хайрыг илүү элбэг дэлбэг мэдэрч; итгэл, 
шийдэмгий байдлыг олж аваасай мөн Бурханы 
зарлигуудад суралцана гэж амлан, тэдгээрийг 
зүрх сэтгэлдээ нандигнаж, сайн мэдээний дагуу аз 
жаргалтай амьдраасай хэмээн би залбирч байна. 

Та үүнийг хийснээр хамгийн сайн чанаруудаа олж 
аван, өөрийгөө жинхэнэ хэн гэдгийг мэдэх болно. 
Та бүх зөв шударгын Их Эзэн, Мөнхийн Бурханы 

охин байна гэдэг нь ямар утга учиртай болохыг 
мэдэж авна. 

Би үүнийг гэрчилж, мөн Их Эзэний төлөөлөгчийн 
хувиар та нарт адислалуудаа үлдээж байна, Есүс 
Христийн нэрээр, амен. 

ÝØËÝË¯¯Ä

1. Бурхан бидний зөвхөн Захирагч эсвэл Бүтээгч биш 
юм; Тэр бидний Тэнгэрлэг Эцэг бөгөөд бүх эрэгтэй, 
эмэгтэй үнэндээ Бурханы охид, хөвгүүд билээ. 
Ерөнхийлөгч Жозеф Ф.Смит “Хүн энэ дэлхий дээр 
мөнх бус [махан] биед ирэхээсээ өмнө сүнсээрээ 
Тэнгэрлэг Эцэг, эхээс бий болж, төрсөн бөгөөд 
Эцэгийн мөнхийн харшид өсөж торнисон билээ” 
(Teachings of Presidents of the Church: Joseph F. Smith 
[1998], 335) гэж заасан.

2. Сургаал ба Гэрээ 132:19
3. Сургаал ба Гэрээ 132:21–22, 24
4. Исаиа 55:9-ийг үзнэ үү.
5. Мосе 1:39-ийг үзнэ үү.
6. Сургаал ба Гэрээ 59:23
7. Мозая 18:9
8. Алма 32:42


