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Таны	мацгийн	өргөл	бие	махбодыг	хооллож,	
хувцаслахаас	илүү	их	зүйлийг	хийх	болно.	Энэ	нь	
зүрх	сэтгэлийг	эдгээж,	мөн	өөрчилнө.
 

Хайрт ах, эгч нар 
аа, Есүс Христийн 
Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн 
Сүмийн энэхүү 
Ерөнхий чуулганаар 
би та бүхэнд өөрийн 
хайрыг илэрхийлэх 
боломжтой байгаадаа 
баяртай байна. 
Энэ баяр баясал нь 
Аврагчийн хайр та 
нарын хүн нэг бүрд, 

Тэнгэрлэг Эцэгийн бүх хүүхдэд хүрдэг хэмээх 
Сүнсний гэрчээс ирж байгаа билээ. Бидний 
Тэнгэрлэг Эцэг Өөрийн хүүхдүүдийг сүнслэг 
болон материаллаг байдлаар адислахыг хүсдэг. 
Тэрээр бидний хүн нэг бүрийн хэрэгцээ, өвчин 
зовлон, итгэл найдварыг мэддэг.

Биднийг хэн нэгэнд туслахад, Аврагч биднийг 
Өөрт нь тусалсан мэт боддог. 

Тэр энэ нь үнэн гэдгийг бидний дэлхийн амьдрал 
төгсгөл болж, Түүнтэй уулзах ирээдүй цаг үеийг 
дүрслэхдээ бидэнд хэлсэн юм. Би энэ өглөө хэлэх 
үгийнхээ тухай бодож, мацаг барин, залбирч 
байсан тэр өдрүүдэд энэхүү өдрийн дүр зураг 
миний оюун ухаанд улам тодорч ирсэн билээ. Их 
Эзэн ирээдүйн тэр нэгэн өдрийн ярилцлагын дүр 
зургийг шавь нартаа өгсөн бөгөөд бидний бүх 
зүрх сэтгэлээсээ хүссэн зүйл нь бидний хувьд ч 
мөн үнэн болохыг дүрсэлсэн байдаг:
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“Тэгээд Хаан Өөрийн баруун талд 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 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.”1

Аврагч биднийг ийнхүү халуун дотно угтан 
аваасай хэмээн бид хүсэж байгаа. Гэхдээ бид 
ингэж угтуулахын тулд юу хийх ёстой вэ? Бидний 
тусламж хэрэгтэй байгаа, Тэнгэрлэг Эцэгийн 
өлссөн, гэр оронгүй, ганцаардсан олон хүүхэд 
бий. Тэдний тоо өдөр ирэх тусам өссөөр байна. 

Тиймээс Их Эзэн бидний хийж чадах нэг зүйлийг 

Үүний тулд мацаг барилтыг 
Би сонгосон бус уу?

ТЭрГҮҮН ЗөвлөлИЙН НЭГДҮГЭЭр Зөвлөх
ЕрөНхИЙлөГЧ хЭНрИ Б.АЙрИНГ
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өгсөн юм. Энэ нь балчир хүүхдэд ч ойлгомжтой, 
энгийн нэгэн зарлиг билээ. Энэ нь тусламж 
хэрэгтэй байгаа хүмүүст болон бидэнд зориулсан 
гайхамшигт амлалт бүхий зарлиг юм. 

Энэ бол мацгийн хууль. Исаиагийн номон 
дахь үгс нь Их Эзэний Сүмд харъяалагддаг 
бидэнд зориулсан зарлиг болон адислалуудыг 
тодорхойлдог. 
 
“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?

“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.

“Тэгэхэд чамайг дуудахад ЭЗЭН хариулж, чамайг 
хашхирахад Тэр ‘Би энд байна’ гэж айлдана. 
Хэрэв та нар дундаасаа буулгыг зайлуулж, 
хуруугаараа чичлэн, зэрлэг балмад яриагаа 
боливол, 

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

“Чамайг ямагт удирдан, хатсан газарт чиний 
хүслийг хангаж, чиний ясанд тэнхээ өгнө. Чи 
усалсан цэцэрлэг мэт, ширгэшгүй ундаргатай 
булаг мэт байх болно.”2

Тэгэхээр Их Эзэн бидэнд гайхамшигт амлалт 
бүхий энгийн нэгэн зарлигийг өгсөн байна. Өнөө 
үед бидэнд сард нэг удаа Сүмд мацаг барьж, 
бишоп эсвэл салбарынхаа ерөнхийлөгчөөр 
дамжуулан мацгийн өгөөмөр өргөлийг ядуу 
болон ядарч зүдэрсэн нэгэнд өгөх боломжтой 
байдаг. Заримыг нь та нарын эргэн тойронд 
байгаа хүмүүст, магадгүй танай гэр бүлийн хэн 

нэгэнд туслахад хэрэглэж болох юм. Их Эзэний 
үйлчлэгчид хэнд туслах, мөн ямар тусламж 
үзүүлэх талаар илчлэлт авахын тулд залбирч, 
мацаг барьдаг. Танай орон нутгийн Сүмийн 
нэгжийн хүмүүст туслаад, хэрэглэгдэхгүй үлдсэн 
өргөлийг дэлхийн нөгөө өнцөгт байгаа Сүмийн 
бусад гишүүнийг адислахад ч хэрэглэх боломжтой 
юм. 

Ядуучуудад зориулж мацаг барь хэмээх энэхүү 
зарлигийг олон адислал дагалддаг. Ерөнхийлөгч 
Кимбалл, тэрхүү хуулийг дагахгүй байх нь 
хайхрамжгүй байдлын нүгэл бөгөөд ноцтой 
шийтгэлтэй гэсэн билээ. Тэр “Мацаг барьж, 
зүдэрсэн нэгэнд тусалдаг хүмүүст Их Эзэн агуу их 
адислал амалсан. … Зөв шударга байдал хийгээд 
Тэнгэрлэг Эцэгтэйгээ илүү ойртох боломж нь 
Сүнсний өдөөлтөөр болон сүнслэг удирдамжтай 
хамт ирэх болно. Бид мацаг барих энэ шударга 
үйлдлийг хийхгүй бол эдгээр адислалыг авч 
чадахгүй”3 хэмээн бичжээ.

Хэдхэн хоногийн өмнө би тэдгээр адислалын 
нэгийг хүлээн авсан юм. Ерөнхий чуулган гол 
төлөв мацаг барьж, гэрчлэлээ хуваалцах амралтын 
өдрүүдэд болдог тул би тусламж хэрэгтэй хүмүүст 
туслах зарлигийг хэрхэн дагах ёстой талаар мацаг 
барьж, залбирлаа.

Би бямба гарагт мацаг барьсан хэвээр байсан 
бөгөөд өглөөний зургаан цагт босож, дахин 
залбирсан юм. Дэлхийн мэдээг үз гэсэн мэдрэмж 
надад төрж, би дараах мэдээг уншиж билээ.

Халуун бүсийн Пам хар салхи нь Вануатугийн 
нийслэл Порт Вилаг дамжин өнгөрөхдөө олон 
тооны байр, сууцыг сүйтгэв. Хар салхи Вануатуд 
нуранги үүсгэж, хамгийн багаар бодоход зургаан 
хүний аминд хүрсэн анхны хүчтэй хар салхи байв 
хэмээн тэмдэглэгджээ.

“Хар салхи Номхон далайн арлын улсаар шууран 
өнгөрөхдөө ардаа босоо мод бараг үлдээсэнгүй.4

Дэлхийн Зөнгийн гамшгийн хохирлын хэмжээг 
тооцоолох баг хар салхи намжсаны дараа 
хохиролтой танилцахаар төлөвлөжээ. 

Тэд оршин суугчдад дунд болон их, дээд 
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сургуулийн байр зэрэг бат бөх байранд 
хоргодохыг зөвлөсөн байна. 

Тэгээд “‛Тэнд байгаа хамгийн бат бөх барилгууд 
нь цементэн сүмийн барилгууд юм. Зарим газарт 
ийм барилга ч байхгүй. Цагт 300 гаруй км хурдтай 
хар салхийг тэсвэрлэн үлдэх барилгыг олоход 
хэцүү’ хэмээн CARE интернэйшнл олон улсын 
энэрлийн байгууллагын ажилтан Инга Мэфам 
хэлсэн” гэж тэд хэлэв.5

Би үүнийг уншсаныхаа дараа Вануатугийн 
хүмүүсийн гэрт очиж, тэдэнтэй уулзаж байснаа 
саналаа. Би хүмүүсийг салхинд нурж буй гэр 
орондоо бөөгнөрөн сууж байгаагаар төсөөлөв. 
Дараа нь Вануатугийн хүмүүс намайг хэрхэн 
халуун дотно угтан авч байсныг саналаа. Би 
тэднийг болон хөршүүдийг нь манай Сүмийн 
найдвартай цементэн барилгын хамгаалалтан 
доор хоргодохоор ирж байгаагаар төсөөлөн бодов.

Дараа нь би бишоп, Халамжийн Нийгэмлэгийн 
ерөнхийлөгч хоёр тэдний дунд байж, зарим 
нэгнийг тайвшруулж, тэдэнд нөмрөх хөнжил, 
идэх хоол, уух ус өгч байгаа байх гэж төсөөллөө. 
Би мөн айсан хүүхдүүд бөөгнөрөн сууж байгааг 
дүрслэн бодсон юм.

Тэд мэдээ уншаад сууж буй гэрээс минь 
хэчнээн хол байсан ч гэлээ, Их Эзэн Өөрийн 
үйлчлүүлэгчдээр дамжуулан юу хийхийг би мэдэж 
байлаа. Хол амьдарч байгаа боловч Их Эзэнтэй 
ойр байдаг шавь нарынх нь харамгүй өгсөн 
мацгийн өргөлүүд Тэнгэрлэг Эцэгийн тэдгээр 
хүүхдэд туслах боломжийг энэ удирдагчдад 
олгосон гэдгийг би мэдэж байв.

Иймээс би ням гараг болохыг хүлээлгүй, өглөө 
нь мацгийнхаа өргөлийг бишоптоо аваачиж 
өгөв. Миний өргөлийг бишоп, Халамжийн 
Нийгэмлэгийн ерөнхийлөгч хоёр хөрш зэргэлдээ 
хэн нэгэнд туслахад хэрэглэж болохыг би мэднэ. 
Гэхдээ би тэднийг сайн мэднэ. Тэд Их Эзэний 
өмнөөс Түүний хайртай хүмүүсийг дэмжиж 
туслахаар Сүнсээр өдөөгдөх болно гэдгийг ч 
бас мэднэ. Өчүүхэн бага өргөл маань миний гэр 
бүлийн амьдардаг газрын эргэн тойрны хүмүүст 
хэрэглэгдэхгүй, мөн миний өргөлөөс илүү гарсан 
мөнгө Вануатуд хүрэхгүй ч байж болох юм. 

Гэвч Их Эзэний хайрладаг, зовлон шаналлыг нь 
мэдэж байгаа хүмүүст өөр хар салхи, гай гамшиг 
дэлхий даяар тохиолдох л болно. Таны болон 
миний энэ сарын мацгийн өргөлийн нэг хэсгийг 
Их Эзэн Өөрийг нь дэмжиж буйг мэдрэх хэн 
нэгэнд, аль нэгэн газарт туслахад хэрэглэнэ. 

Таны мацгийн өргөл бие махбодыг хооллож, 
хувцаслахаас илүү их зүйлийг хийх болно. 
Энэ нь зүрх сэтгэлийг эдгээж, мөн өөрчилнө. 
Сэтгэлийнхээ угаас өгсөн таны өргөлийн үр 
жимсийг хүртсэн хүн зүрх сэтгэлдээ тусламж 
хэрэгтэй байгаа бусад хүнд тусламжийн гараа 
сунгах хүсэлтэй болж ч болох юм. Ийм зүйл 
дэлхийн өнцөг булан бүрд тохиосоор байна.

Ийм явдал Сиерра Леонд амьдардаг Абий Турэй 
эгчийн амьдралд тохиосон юм. Энд 1991 онд 
иргэний дайн эхэлжээ. Энэ нь улс орныг олон 
жилийн туршид нуранги болгон хувиргав. Сиерра 
Леон дайны өмнө ч гэсэн дэлхийн хамгийн ядуу 
буурай орнуудын нэг байсан. “Дайны үеэр хэн 
улс орныг удирдаж байгаа нь ч тодорхой биш 
байв. Банкууд үйл ажиллагаагаа зогсоож, төрийн 
байгууллагууд хаалгаа хаан, хууль сахиулах 
байгууллага босогчдын эсрэг хүч хүрэхээ больж, 
улс орон үймээн самуун, алан хядлага, зовлон 
зүдгүүрт нэрвэгдсэн байлаа. Хэдэн арван мянган 
хүн амь насаа алдаж, хоёр сая гаруй ард иргэд амь 
насаа алдахгүйн тулд гэр орноо орхин дүрвэсэн 
байна.”6 

Ийм хэцүү цагт ч гэсэн Есүс Христийн Хожмын 
Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм өссөөр байсан юм.

Анхны салбаруудын нэг нь Турэй эгчийн 
амьдардаг хотод байгуулагджээ. Түүний нөхөр 
анхны салбарын ерөнхийлөгч байв. Иргэний 
дайны үеэр тэрээр дүүргийн ерөнхийлөгчөөр 
үйлчилж байлаа.

“Хүмүүсийг Турэй эгчийн гэрт зочлоход, тэрээр 
дайны үеэс хадгалж ирсэн хоёр үнэт зүйлийг 
үзүүлжээ. Нэг нь Сүмийн гишүүдийн илгээсэн 
хуучин хувцаснаас авсан цэнхэр, цагаан судалтай 
цамц, нөгөө нь хуучирч цоорсон хөнжил хоёр 
юм.”7 
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Тэр хэлэхдээ, “Энэ цамц бол надад өгсөн хамгийн 
анхны хувцас юм. Би үүнийг ажилдаа явахдаа 
өмсдөг байлаа. Энэ цамц надад их таалагддаг 
байсан. [Энэ хувцас намайг үзэсгэлэнтэй 
харагдуулдаг байсан.] Надад өөр өмсөх хувцас ч 
байхгүй байсан юм.”

“Дайны үед энэ хөнжил намайг болон миний 
хүүхдүүдийг дулаацуулдаг байв. Босогчид бидэн 
рүү дайрах үед бут руу зугтан гүйхдээ миний 
гартаа авч явах боломжтой цорын ганц зүйл бол 
энэ хөнжил байлаа. Бид хөнжлөө л авч явдаг 
байсан. Энэ нь биднийг дулаацуулж, шумуулаас 
хүртэл хамгаалдаг байв”8 гэжээ.

“Турэй эгч дайны хөлд нэрвэгдсэн улсад, 
халаасандаа мөнгө хийгээд ирдэг байсан 
номлолын ерөнхийлөгчид хэчнээн их талархаж 
байгаагаа ярьж байлаа.” Та бидэн шиг хүмүүсийн 
мацгийн өргөлийн сангийн тэр мөнгө Сиерра 
Леоны ихэнх хүн худалдан авч чадахгүй тийм 
үнээр гэгээнтнүүдэд хоол хүнс худалдаж авах 
боломжийг олгосон юм. “Уг мөргөлдөөний үеэр 
Сүмийн ямар ч гишүүн … өлсгөлөнгөөр үхээгүй 
билээ.”9

Тэдэнд амьд гарахад нь хүрэлцэхүйц, өгөөмөр 
хандив өгсөн хүмүүсийн тухай Турэй эгч ярихдаа 
“Жирийн хүмүүс бидний төлөө ийм их хүнлэг 
зүйл хийсэн учраас би энэ хүмүүсийг Бурханаас 
илгээгдсэн хүмүүс л гэж мэдэрдэг”10 гэв.

Саяхан Нэгдсэн Улсаас нэгэн зочин Абий эгчийнд 
очжээ. Түүнтэй хамт байх үед ширээн дээрх 
судрууд нь зочны анхаарлыг татсан байна. Тэдгээр 
нь сайн бичиж тэмдэглэгдсэн, үнэт зүйл болох 
нь мэдэгдэж байв. Хуудаснууд нь элэгдэж, зарим 
нь урагдсан байлаа. Хавтас нь салж унах шахсан 
байв. 

Тэр судруудыг гартаа барьж, хуудсыг 
болгоомжтой эргүүлжээ. Тэгж байхдаа тэр аравны 
нэгийн өргөлийн шар хуудсыг олов. Нэг долларын 
үнэ цэнэ алтаар хэмжигддэг энэ оронд Абий 
Турэй эгч нэг долларыг аравны нэгийн өргөлд, 
нэг долларыг номлогчдын санд, мөн нэг долларыг 
түүний хэлснээр “үнэхээр ядуу” хүмүүст зориулж 
мацгийн өргөлд төлсөн байлаа.

Зочин Турэй эгчийн судрыг хаагаад, энэ итгэлтэй 
африк ээжтэй хамт зогсож байхад түүнд ариун 
газар зогсож байгаа мэт санагдсан гэдэг.11

Таны болон миний мацгийн өргөлийн төлбөрийн 
баримт зүрх сэтгэлийг өөрчилж чаддаг шиг, хэн 
нэгний сайн сайхны төлөө мацаг барих нь ч мөн 
адил өөрчилж чадах юм. Хүүхдүүд ч гэсэн үүнийг 
мэдэрдэг.

Ихэнх хүүхдэд, мөн зарим насанд хүрсэн хүнд ч 
гэсэн 24 цаг мацаг барих нь хэцүү зүйл байдаг. 
Энэ нь хэцүү байж болно. Исаиагийн хэлсэнчлэн, 
мацаг барих нь “сэтгэлийг нь зовоодог” байна. 
Ухаалаг эцэг эх ийм байж болохыг хүлээн 
зөвшөөрч, ерөнхийлөгч Жозеф Фийлдинг 
Смитийн “Тэдэнд зарчмыг зааж, өөрийн ухаанаар 
сонголт хийж чадахуйц том болсных нь дараа 
тэднээр сахиулах нь зүйтэй”12 гэсэн зөвлөгөөг 
анхааран, дагадаг.

Би тэрхүү зөвлөгөөний адислалыг саяхан харлаа. 
Миний нэг ач хүү 24 цаг мацаг барих нь түүний 
хүч чадлаас давсан зүйл гэж боддог байв. Гэсэн 
хэдий ч, түүний ухаалаг эцэг эх хүүгийнхээ 
зүрх сэтгэлд зарчмыг суулгаж чадсан байжээ. 
Түүний сургуулийн найзуудын нэг нь үеэлээ 
гэнэтийн ослоор алдсан байв. Нэгэн мацгийн 
өдөр ач хүү маань мацаг барихаа үргэлжлүүлэхэд 
хэцүү юм гэж бодож эхлэх яг тэр мөчид, мацгаа 
үргэлжлүүлбэл түүний гашуудаж буй найзыг 
тайвшруулах болов уу гэж ээжээсээ асуужээ.

Түүний асуулт ерөнхийлөгч Жозеф Ф.Смитийн 
зөвлөгөөг нотлов. Миний ач хүү мацаг барих 
зарчмыг ойлгоод зогсохгүй, энэ нь түүний сэтгэл 
зүрхэнд суулгагдсан байв. Тэрээр мацаг барих, 
залбирах нь тусламж хэрэгтэй хэн нэгэнд Бурханы 
адислал болж очно гэдгийг мэдэрч эхэлжээ. 
Хэрэв тэр үргэлж энэ зарчмаар амьдарвал 
Их Эзэний амласан гайхамшигт үр дагаврыг 
өөрийн амьдралд авчрах болно. Тэрээр Сүнсний 
удирдамжийг хүлээн авч, уруу таталтыг тэвчин 
гарах сүнслэг адислалын хүчийг авах болно.

Бид Есүс Христ яагаад цөл рүү явж, мацаг барьж, 
залбирсан бүх шалтгааныг мэдэхгүй. Гэхдээ бид 
түүний нэг үр дүнг мэднэ. Аврагч бурханлаг 
чадварыг нь буруугаар ашиглуулах гэсэн Сатаны 
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уруу таталтыг бүрэн тэвчиж чадсан юм.

Сар болгон хэсэг хугацаагаар мацаг барьж, 
ядууст багахан хэмжээний өргөл өгөх нь бидэнд 
хилэнцэт зүйл хийх хүсэлгүй болж, эгэл зан 
чанараа бага ч гэсэн өөрчлөх боломжийг олгох 
юм. Гэхдээ залбирч, мацаг барин, тусламж 
хэрэгтэй байгаа хүмүүст зориулан хандивлахаар 
чадах бүхнээ хийвэл, үүнээс ч илүү агуу адислал 
амлагдсан байдаг билээ:

“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.

“Тэгэхэд чамайг дуудахад ЭЗЭН хариулж, чамайг 
хашхирахад Тэр ‘Би энд байна’ гэж айлдана.”13

Бид эдгээр агуу адислалыг өөрсдөдөө болон гэр 
бүлийнхэндээ хүлээн авах болтугай хэмээн би 
залбирч байна. 

Би Есүс бол Христ, мөн бид Түүний Сүмд 
Түүнтэй адилаар болон Түүний арга замаар ядууст 
туслахаар ирсэн гэдгийг, түүнчлэн Тэрээр бидний 
тусламжаар дамжин мөнхийн адислалууд ирнэ 

хэмээн амласан болохыг гэрчилж байна. Есүс 
Христийн нэрээр, амен. 
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Сүмд	зохион	байгуулагдаж	буй	бүхий	л	ажил	
эцсийн	дүндээ	эрэгтэй,	эмэгтэй	хүмүүсийг	
хүүхдүүдтэйгээ	гэр	орондоо	аз	жаргалтай	
байж,	мөнхөд	холбогдохыг	харахад	оршдог.

Олон жилийн 
өмнө, Дэлхийн 
хоёрдугаар дайны 
дараа би коллежид 
сурч байхдаа Донна 
Смиттэй танилцсан 
юм. Тэр үед би 
амжилттай гэрлэлтийн 
хоёр чухал орц нь 
жигнэмэг, үнсэлт 
хоёр хэмээн уншсан 
байлаа. Би тэдгээрийг 
хоорондоо маш сайн 

зохилдсон гэж боддог байв.

Би өглөөгүүр сургуульдаа явж, үдээс хойш Бригам 
хот руу буцаж очин, аавынхаа авто засварын газар 
ажилладаг байлаа. Доннагийн өглөөний хамгийн 
сүүлчийн анги нь гэр ахуйн хичээл байсан юм. 
Би явахынхаа өмнө түүний анги дээр очдог байв. 
Хаалга нь бараандуу өнгөтэй шилэн цонхтой 
байсан учраас хэрвээ би шилэнд ойртож зогсвол 
найз охин маань миний сүүдрийг харж болдог 
байв. Тэр хаалганы завсраар өгсөн жигнэмэг, 
үнсэлт хоёртой харьдаг байлаа. Бусад зүйл нь ч 
гэсэн түүх болон өнгөрч дээ. Бид Солт Лэйкийн 
ариун сүмд гэрлэснээр амьдралын маань агуу их 
адал явдал эхэлсэн юм. 

Би олон жилийн туршид Сүмд зохион 
байгуулагдаж буй бүхий л ажил эцсийн дүндээ 
эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийг хүүхдүүдтэйгээ гэр 
орондоо аз жаргалтай байж, энэ амьдралд болон 
мөнхөд лацдан холбогдохыг харахад оршдог 
хэмээх нэгэн чухал зарчмыг заасаар ирсэн билээ. 

Хамгийн эхэнд:
“Ингээд Бурхад өөрсдийнхөө дүр төрхөөр, 
Бурхадын дүр төрхөөр хүнийг зохион 
байгуулахаар тэд түүнийг, эрэгтэй мөн эмэгтэйг 
бий болгохоор, тэднийг бий болгохоор тэд 
явцгаав.

“Мөн Бурхад хэлэв: Бид тэднийг адислах болно. 
Мөн Бурхад айлдав: Бид тэднийг үр төлтэй байж 
мөн өсөн үржиж, мөн дэлхийг бүрхэн, мөн үүнийг 
захирах болно” (Абрахам 4:27–28).

“Мөн Адам эхнэртэйгээ унтаж, мөн тэр түүнд 
хөвгүүд мөн охидыг төрүүлэв, мөн тэд өсөн 
үржиж, мөн дэлхийг дүүргэж эхлэв.

“Мөн … Адамын хөвгүүд хийгээд охид газар 
нутагт хоёр хоёроороо хуваагдан, … мөн тэд 
тэрчлэн хөвгүүд хийгээд охидыг төрүүлэв” 
(Moсе 5:2–3) гэсэн энэ үеэс эхлэн дэлхий дээрх 
хүмүүний амьдралын мөчлөг эхэлсэн юм.

Өсөж үржин дэлхийг дүүргэх тушаал хэзээ 
ч өөрчлөгдөж байгаагүй. Энэ нь гэтэлгэлийн 
төлөвлөгөөнд нэн чухал байдаг бөгөөд хүмүүний 
аз жаргалын эх үүсвэр билээ. Энэ хүчийг бид зөв 
шударга ашигласнаараа Тэнгэр дэх Эцэгтэйгээ 
ойртож, баяр баяслын бүрэн бүтэн байдлыг, тэр 
ч байтугай бурханлаг байдлыг мэдрэх юм. Үр 
удмаа үлдээх хүч нь аз жаргалын төлөвлөгөөний 
хавсарга хэсэг биш, харин аз жаргалынх нь 
түлхүүр бөгөөд энэ бол аз жаргалын төлөвлөгөө 
билээ.

Хүн төрөлхтөнд хослон амьдрах хүсэл үргэлж 
байсаар ирсэн бөгөөд энэ хүсэл их хүчтэй байдаг. 
Мөнх бус амьдрал дахь бидний аз жаргал, баяр 
баясгалан, өргөмжлөл зэрэг нь бие махбодын 
энэхүү байнгын, захирангуй хүсэлд ямар хариу 
өгөхөөс шалтгаална. Үр удмаа үлдээх хүч нь 
эрэгтэй, эмэгтэй хүний амьдралын эхэн үед 

Аз жаргалын төлөвлөгөө
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боловсорч, хувийн тун нууцлаг мэдрэмжүүд төрж 
эхэлдэг юм.

Төгс нөхцөл байдалд эр эм болох явц нь хайр 
дурлалаар эхэлдэг. Ёс заншил бүр өөр өөр байж 
болох ч энэ нь номонд гардагчлан хайр дурлалын 
бүхий л сэтгэлийн хөөрөл, горьдлого болон 
өрнөн үргэлжилдэг бөгөөд зарим үед татгалзсан 
хариу авах ч үе тохиолдох нь бий. Сарны туяа, 
сарнай цэцэг, хайрын захидал, хайрын дуу, яруу 
найраг, гар гараасаа хөтлөлцөх гээд залуу эрэгтэй, 
эмэгтэй хүмүүс хооронд өөр бусад хайрын 
илэрхийлэл байдаг. Хосуудын эргэн тойронд 
ертөнц үгүй болж, тэд баяр баяслыг мэдэрдэг 
билээ.

Хэрэв та залуу хүмүүсийн хайрын ид оргил үеийн 
сэтгэлийн хөөрлийг амьдралын эх булгаас ундарч 
байдаг бүхий л боломж, бололцооны нийлбэр 
хэмээн бодож байвал, гэрлэсэн хосуудын хайр 
халамж, сэтгэлийн тайвшралыг олон жилийн 
турш харах хэрэгтэй гэсэн үг юм. Гэрлэсэн 
хосууд уруу таталт, үл ойлголцол, санхүүгийн 
хямрал, гэр бүлийн янз бүрийн асуудал, өвчин 
зовлонгоор соригдож байх үед ч гэсэн тэдний хайр 
хүчирхэгжиж байдаг. Бүрэн боловсорсон хайр нь 
шинэхэн гэрлэгсдийн хувьд төсөөлөхийн аргагүй 
хайр байдаг билээ.
 
Жинхэнэ хайр нь амьдралын эх булгаас ундрах 
ариун хүчийг нээж өгөх дур хүслээ гэрлэлтийн 
дараа хуваалцахаар хадгалахыг шаарддаг. 
Энэ нь бие махбодын дур хүслээ барих 
чадварыг алдагдуулах нөхцөл байдалд орохоос 
зайлсхийхийг хэлнэ. Цэвэр ариун хайр нь зөвхөн 
хуулиар зөвшөөрөгдсөн, хууль ёсны ёслолоор 
мөнхөд үнэнч байх тангаргаа өргөж, мөн болж 
өгвөл ариун сүмийн лацдан холбох ёслолын дараа, 
үр удмаа үлдээх хүчийг Бурханы өмнө хайрын 
бүрэн илрэл болгон ашиглаж болно гэдгийг 
мэддэг. Үүнийг зөвхөн мөнхийн ханьтайгаа 
хуваалцах ёстой.

Зохистой хийгдсэн энэ үйл явц нь хайр хэмээх 
үгтэй холбоотой хамгийн нарийн нандин бөгөөд 
өргөмжлөгдсөн бие махбод, зүрх сэтгэлийг болон 
сүнслэг мэдрэмжүүдийг нэгтгэдэг юм. Амьдралын 
энэхүү хэсэгтэй хүмүүний бүх амьдралын өөр 
ямар ч туршлага эн зэрэгцэж, адил байх нь үгүй 

билээ. Гэрээнүүдийг хийж, сахиж чадвал энэ нь 
мөнхөд үргэлжлэх юм. “Учир нь та нар хүндэтгэл 
хийгээд алдар сууг хүлээн авч болохын тулд тэнд 
ариун санваарын түлхүүрүүд олгогддог” (С ба 
Г 124:34), “тэрхүү алдар суу нь бүрэн дүүрэн 
мөн үүрд хийгээд мөнхөд үр удмынх нь хувьд 
үргэлжлэл байх” (С ба Г 132:19) болно.

Гэхдээ хайр дурлал нь бүрэн бус бөгөөд энэ 
нь дөнгөж оршил хэсэг юм. Хайр нь гэрлэсэн 
хосуудад итгэл хүлээлгэн өгсөн амьдралын эх 
булгаас урсан гарах үр хүүхдүүд мэндэлснээр 
тэтгэгддэг. Гэрлэсэн эхнэр, нөхөр хоёрыг нийлэн 
нэгдэх үед үр тогтдог. Бяцхан бие махбод сүр 
жавхлант бүтэц загварын дагуу бүрэлдэж эхэлдэг. 
Үр хүүхэд нь дэлхий дээрх эцэг эхийнхээ дүр 
төрхөөр бүтээгдэж, төрөлтийн гайхамшгаар ирдэг 
билээ. Мөнх бус бие дотор сүнслэг зүйлсийг 
мэдрэх, ойлгож хүлээн авах сүнс агуулагдсан 
байдаг юм. Энэ хүүхдийн тэрхүү мөнх бус бие 
дотор өөрийн дүр төрхийн дагуу үр удамтай болох 
хүч чадал нойрсож байдаг билээ. 

“Мөн сүнс хийгээд мөн бие нь хүмүүний 
бодгаль бөлгөө” (С ба Г 88:15), мөн бид 
аз жаргалтай байхын тулд сүнслэг болон 
бие махбодын хуулиудыг дагах ёстой. Мөн 
“Энэ дэлхийн сууринаас өмнө дээр нь бүх 
адислал тулгуурлагдсан хууль тэнгэрт эргэлт 
буцалтгүйгээр тогтоогдсон болой” (С ба Г 130:20) 
хэмээх амьдралыг өөр нэгэнд өгөх энэхүү хүч 
чадалтай холбоотой мөнхийн хуулиуд өгөгдсөн 
байдаг. Эдгээр сүнслэг хууль нь хүн төрөлхтний 
ёс зүйн хэмжүүрийг тодорхойлдог юм. (Иосеф 
Смитийн орчуулга, Ром 7:14–15-ыг [Библийн 
хавсралт] үзнэ үү; 2 Нифай 2:5; С ба Г 29:34; 
134:6). Бидэнд мөнхийн адислалуудыг холбож, 
лацдаж, хамгаалж мөн өгдөг гэрээнүүд өгөгдсөн 
байдаг.

Алма өөрийн хүү Шиблонд, “Зоригийг хэрэглэ, 
гэвч бүү дээрэлх; мөн түүнчлэн чи хайраар 
дүүргэгдэж болохын тулд бүх хүслээ хазаарлахыг 
мэдээрэй” (Алма 38:12) хэмээн сануулсан 
байдаг. Бид морины хазаарыг зааж, чиглүүлж, 
хяналтандаа байлгахад ашигладаг. Бид дур хүслээ 
хянаж байх ёстой. Хууль ёсоор хэрэглэж чадах юм 
бол, үр удмаа үлдээх хүч нь биднийг адисалж мөн 
ариусгана (Teachings of Presidents of the Church: 
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Joseph F. Smith [1998], 158-ийг үзнэ үү).

Уруу таталтууд байсаар л байна. Бидний дайсан 
амьдрал бий болгож чадахгүй тул Бурханы энэ 
хүчийг агуулсан бүх хүнд атаархдаг билээ. Тэрхүү 
дайсан ба түүний дагагсад зайлуулагдаж, мөнх бус 
биетэй болох эрхээ хасуулсан. “Тэрээр бүх хүмүүн 
өөрийн адил зовлонт байж болохыг эрэлхийлдэг 
бөлгөө (2 Нифай 2:27). Тэрээр биднийг уруу 
татаж, унагаан доройтуулж, бузарлахыг хүсдэг 
бөгөөд боломж олдвол биднийг зохистой байснаар 
мөнхийн өсөлт рүү хөтлөх энэ бэлгийг устгахыг 
эрэлхийлдэг (С ба Г 132:28–31-ийг үзнэ үү).

Хэрэв бид өөрсдийн амьдралын эх булгийг 
бохирдуулбал, эсвэл бусдыг нүгэл рүү хөтөлбөл 
бүх бие махбодын ямар ч дур хүсэлтэй дүйцэхгүй, 
илүү “гашуун” бөгөөд “хүчтэй” (С ба Г 19:15-ыг 
үзнэ үү) шийтгэл амсах болно.

Алма өөрийн хүү Кориантонд “Хүү минь, Их 
Эзэний мэлмийд эдгээр зүйл жигшүүрт хэрэг 
гэдгийг; тийм ээ, гэмгүй цусыг урсгах эсвээс 
Ариун Сүнсийг үгүйсгэхээс бусад бүх нүглүүдээс 
хамгийн жигшүүрт зүйл болохыг чи мэдэхгүй гэж 
үү? (Алма 39:5) хэмээн хэлсэн байдаг. Бид хийсэн 
нүглийнхээ үр дагавраас бултах боломжгүй билээ.

Үр удмаа үлдээх хүчийг ашиглах цорын ганц 
хууль ёсны, зөвшөөрөгдсөн илрэл нь зөвхөн 
хуулийн дагуу, хууль ёсоор гэрлэсэн нөхөр, эхнэр, 
эрэгтэй, эмэгтэй хоёрын хооронд байх ёстой. 
Үүнээс өөр бүх тохиолдол Бурханы зарлигуудыг 
зөрчиж байгаа хэрэг болно. Дайсны аймшигт 
уруу таталтад бүү бууж өг, учир нь нүгэл бүрийн 
өрнөөс бид “эцсийн кодрантыг төлтлөө тэндээс 
гарахгүй” (Матай 5:26).

Бурханы өгөөмөр сэтгэл болон нигүүлсэл нь 
наманчлалд хамгийн их илрэн гарч ирдэг.

Бидний бие махбод гэмтвэл өөрөө өөрийгөө, 
зарим үед эмчийн тусламжтайгаар сэргээж 
эмчилдэг билээ. Гэхдээ хүнд гэмтэл учирсан 
тохиолдолд гэмтлийг сануулах сорви үлддэг. 

Бидний сүнсэн биеийн хувьд энэ нь арай өөр. Бид 
алдаа гаргаж, нүгэл үйлдэхэд бидний сүнсэн бие 
гэмтдэг. Харин бидний мөнх бус бие махбодтой 

харьцуулахад наманчлалын үйл явц дуусгавар 
болох үед Есүс Христийн Цагаатгалын ачаар ямар 
ч сорви үлддэггүй билээ. “Болгоогтун, нүглүүдээ 
наманчилсан тэрээр, мөнхүү тэр нь өршөөгддөг 
ажгуу, мөн Их Эзэн, бибээр тэдгээрийг нь цаашид 
санах нь үгүй” (С ба Г 58:42) хэмээх амлалт 
байдаг.

Биднийг гэрлэлт болон гэр бүлийн амьдралын 
талаар ярих үед бидний оюун ухаанд “Онцгой 
тохиолдлуудад яах вэ?” гэсэн асуулт гарцаагүй 
гарч ирдэг. Зарим хүн эрүүл мэндийн байдлаас 
болоод үр хүүхэдтэй болж чаддаггүй. Зарим нь 
гэм буруугүй хэрнээ эхнэр, нөхрийнхөө үнэнч бус 
байдлаас болж гэр бүлийнх нь амьдрал сүйрдэг. 
Зарим нь гэр бүл бололгүй, ганц бие хүний 
зохистой амьдралаар амьдардаг.

Өнөөдөр би та нарт Бурхан бол бидний Эцэг 
хэмээн хэлж, энэхүү тайтгарлыг өгөх гэсэн 
юм. Дэлхий дээрх төгс эцэгт байдаг бүх хайр, 
өгөөмөр сэтгэл бидний Эцэг мөн Бурхан болох 
Түүнд бидний мөнх бус оюун ухаанаар ойлгох 
боломжгүй хэр хэмжээгээр тодорсон байдаг. 
Түүний шийтгэл нь шударга; энэрэл нь хэмжээ 
хязгааргүй; хүч чадал нь бүх дэлхийн ямар ч 
хүчийг орлуулж чадах билээ. “Хэрэв бид зөвхөн 
энэ амьдралдаа Христ дотор найдсан бол бид 
бүх хүмүүсээс хамгийн өрөвдөлтэй нь болно” (1 
Коринт 15:19).

Би одоо ариун сүм хэмээх үгийг сүсэг бишрэлтэй 
хэрэглэх гэсэн юм. Би лацдан холбох өрөөнд 
тахилын ширээний дэргэд өвдөг сөгдөн суух залуу 
хосыг төсөөлж байна. Ариун сүмийн энэхүү ариун 
нандин ёслол нь энгийн нэгэн гэрлэлтээс огт 
өөр байдаг билээ. Учир нь энэ гэрлэлт амлалтын 
Ариун Сүнсээр холбогддог бөгөөд судруудад “мөн 
хаан ширээнүүд, хаант улсууд, вант улсууд, мөн 
хүчнүүд, эзэгнэлүүд, бүх өндөрлөгүүд хийгээд 
гүнүүдийг өвлөх болно” (С ба Г 132:19) хэмээн 
тунхагласан байдаг. Би энэхүү сүнслэг бэлгийг 
хүлээн авч, зохистой хэрэглэсэн хүмүүсийг баяр 
баясал хүлээж байгаа гэдгийг мэдэж байна.

Донна Смит Пакэр эгч бид хоёр гэрлээд, 
нэг нэгнийхээ хажууд байсаар бараг 70 жил 
болсон байна. Надад эхнэрийнхээ тухай буюу 
үр хүүхдүүдийнхээ эхийн талаар хэлэх ч үг 
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олддоггүй билээ. Миний сэтгэл гүн, талархал 
маань агуу их тул надад энэ бүхнийг үгээр 
илэрхийлэх хэцүү байдаг. Энэ амьдралдаа бидний 
хүлээн авсан, мөн дараах амьдралдаа хүлээн авах 
хамгийн агуу шагнал бол бидний үр хүүхдүүд, 
мөн ач зээ нар юм. Мөнх бус амьдралдаа хамтдаа 
өнгөрөөх сүүлчийн өдрүүдэд би түүнийхээ миний 
хажууд байсан хором бүрд төдийгүй мөн төгсгөл 
гэж үгүй хэмээн Бурханы бидэнд өгсөн амлалтад 
баярлан талархаж байдаг.

Би Есүс бол Христ бөгөөд амьд Бурханы Хүү 
гэдгийг гэрчилж байна. Тэрээр энэ Сүмийг 
тэргүүлж байдаг билээ. Түүний Цагаатгалаар мөн 
санваараар мөнх оршихуйд эхлүүлсэн гэр бүлүүд 
үүрд мөнхөд хамт байх болно гэдгийг би гэрчилж 
байна. Бид бүгдийг нэг бүрчлэн засварлаж чадах 
Цагаатгал ямар ч сорви үлдээдэггүй. Хэрэв бид 
үнэн сэтгэлээсээ наманчилбал, бидний юу хийсэн, 
хаана байсан, ямар нэгэн зүйл хэрхэн тохиолдсон 
зэргээс үл хамааран, Тэрээр биднийг цагаатгах 
болно хэмээн амласан. Тэрээр биднийг гэтэлгэхэд 
тэрхүү асуудал шийдвэрлэгддэг. Өөрсдийгөө гэм 
буруутай хэмээн мэдэрсэн, мөн тийм мэт байдаг, 
түүнээс хэрхэн зугтахаа сайн мэдэхгүй маш олон 

хүн тийчлэн тэлчилж байдаг. Бид Христийн 
Цагаатгалыг хүлээн авснаараа тэдгээрээс зугтаж 
чаддаг бөгөөд толгойны өвчин болж байсан бүхий 
л зүйл гоо үзэсгэлэн, хайр, мөнх оршихуй руу 
эргэж чадна. 

Их Эзэн Есүс Христийн бидэнд өгсөн адислалууд, 
үр удмаа үлдээх хүч ба гэтэлгэлийн хүч, 
Цагаатгалд би маш их талархалтай байна. Энэхүү 
Цагаатгал нь хэчнээн хэцүү, хэчнээн удаан, 
хэчнээн олон удаа ахин дахин бохирлогдсон 
байсан ч, толбо бүрийг угааж чадна. Цагаатгал 
таныг урагш одож, цэвэр ариун, зохистой 
байдлаар амьдралдаа сонгосон замаараа зориход 
тань дахин чөлөөлж чадна. 

Би Бурхан амьд, Есүс бол Христ гэдгийг, 
Цагаатгал бол ердөө л энэ Сүмийн төлөөх ерөнхий 
нэг зүйл биш гэдгийг гэрчилж байна. Цагаатгал 
нь нэн хувийн чанартай. Таныг зовоож буй 
ямар нэгэн зүйл байгаа бол, зарим үед та өөрөө 
санахааргүй тийм олон жилийн өмнө болсон бол 
Цагаатгалыг ашигла. Цагаатгал үүнийг цэвэрлэх 
болно. Та ч, мөн Тэр ч таны гэм нүглийг санах нь 
үгүй билээ. Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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Гэрээгээ	сахидаг	эрэгтэй,	эмэгтэй	хүмүүсийн	
хувьд	бид	бие	биенээ	өргөн	дэмжиж,	Их	Эзэний	
хүсдэг	тийм	хүн	болоход	туслах	ёстой.

Бид Ерөнхий чуулганы 
үеэр зүрх сэтгэлд минь 
үргэлж гүн нөлөөлж 
байдаг сүнслэг үгс, 
хөгжим, залбирлуудыг 
сонсохын зэрэгцээ 
Тэргүүн Зөвлөл ба 
Арванхоёрын чуулгын 
гишүүдийг мөнхийн 
ханьтайгаа индрээс 
хамт буухыг нь 
харах тун дуртай гэж 

Халамжийн Нийгэмлэгийн олон эгч надад хэлж 
байсан. Мөн бид эдгээр ах эхнэрүүддээ хайраа 
хэрхэн эелдгээр илэрхийлдгийг сонсох дуртай 
биш гэж үү?

Ерөнхийлөгч Боид К.Пакэр эхнэр Доннагийнхаа 
тухай “Би энэхүү санваарын албыг атгаж байгаа 
учраас тэр бол төгс эмэгтэй гэх үнэнийг хэлэх 
ариун үүрэгтэй”1 гэж хэлсэн байдаг.

Ерөнхийлөгч Дийтр Ф.Угдорф эхнэр 
Харриэтийнхаа тухай “Тэр бол миний амьдрал 
дахь нарны гэрэл”2 гэж хэлжээ.

Ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айринг эхнэр Кэтлинийхээ 
талаар “Тэр намайг үргэлж өөрийгөө хамгийн 
сайнаараа байхыг хүсэхэд хүргэдэг”3 гэж хэлсэн.

Харин ерөнхийлөгч Томас С.Монсон хайрт 
эхнэр Франсэсийнхээ тухай ярихдаа “Тэр минь 
миний амьдралын цорын ганц хайр, хамгийн 
сайн итгэмжит хань, хамгийн дотны найз минь 
байсан. Би түүнийгээ санаж байна гэх үгс ч миний 
сэтгэлийг бүрэн илэрхийлж чадахгүй”4 гэжээ.

Би ч гэсэн хайрт хань Крэйгтээ хайртай гэдгээ 
илэрхийлмээр байна. Тэр минь миний эрхэм 
нандин бэлэг юм. Миний патриархын адислал 
дээрх нөхрийн минь талаар хэлсэн үнэтэй бөгөөд 
ариун нандин хэсэгт миний болон үр хүүхдүүдийн 
маань амьдрал “түүний сайн халамжин дор 
байх болно” гэсэн байдаг. Миний хувьд Крэйг 
бол энэхүү амлалтын биелэл гэдэг нь тодорхой. 
Би Марк Твэйний үгээс эш татан, “[Крэйггүй] 
амьдрал бол амьдрал биш”5 гэж хэлж байна. Би 
түүнд бүх зүрх сэтгэлээсээ хайртай!

Тэнгэрлэг үүрэг, хариуцлагууд

Өнөөдөр би өөрсдийнхөө хэн гэдгийг мэддэг, 
мөн гэр бүлээ зөв шударгаар тэргүүлж, хэрэгцээт 
зүйлсээр нь хангаж, хамгаалах ёстой хэмээн гэр 
бүлийн тунхагт тодорхойлж өгсөн, Бурханаас 
өгөгдсөн үүргүүдээ хамгийн сайн биелүүлж 
байгаа нөхөр, эцэг, ах, хүү, авга, нагац ах нарт 
хүндэтгэлээ илэрхийлэхийг хүсэж байна. Эцэг 
эх байх тухай болон гэрлэлтийн тухай сэдвүүд 
нь олон хүний хувьд эмзэг сэдэв гэдгийг маш 
сайн мэдэрч байгааг минь ойлгож хүлээн авна 
уу. Би Сүмийн зарим гишүүн тэдний гэр бүл 
хэзээ ч хүссэн шиг нь өв тэгш болохгүй гэж 
боддогийг мэднэ. Олон хүн хайхрамжгүй байдал, 
хүчирхийлэл, донтолт, зүй бус ёс заншил, 
өв уламжлалуудаас болж шаналж байгаа. Би 
санаатайгаар юм уу, мэдлэггүйгээсээ болж гэр 
бүлдээ уй гашуу, өвчин зовлон, сэтгэлийн зовиур 
авчирсан эрэгтэйчүүдийн эсвэл эмэгтэйчүүдийн 
үйлдлийг зөвтгөх гэсэнгүй. Харин би өнөөдөр 
арай өөр зүйлийн тухай ярих гэсэн юм.

Нөхөр хүн зохистой санваартныхаа хувьд 
Бурханаас өгөгдсөн үүрэгтээ, тэр дундаа гэр 
бүлдээ үйлчилж байгаа үедээ эхнэртээ хамгийн их 
сэтгэл татам байдаг гэдэгт би зүрх сэтгэлийнхээ 
угаас итгэдэг. Би зохистой нөхөр, эцгүүдэд хандаж 
хэлсэн ерөнхийлөгч Пакэрийн эдгээр үгэнд дуртай 

Хамтдаа өсөж хөгжицгөөе
хАлАМжИЙН НИЙГЭМлЭГИЙН ЕрөНхИЙ ЕрөНхИЙлөГЧ

лИНДА К.БөрТоН
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бөгөөд үүнд итгэдэг. Тэрээр “Танд гэр бүлээ 
хамгаалах Их Эзэнээс шууд ирсэн санваарын хүч 
бий. Таныг болон таны гэр бүлийг дайсны хор 
хөнөөлөөс хамгаалах цорын ганц хамгаалалт нь 
тэрхүү санваар байх цаг ирэх болно”6 гэжээ.

Гэр орон дахь сүнслэг удирдагчид ба багш нар

Би энэ оны эхээр нэгэн гайхалтай эгэл жирийн 
хүн, нөхрийн маань авга ах Доны оршуулгын 
ёслолд очсон юм. Авга ах Доны хөвгүүдийн нэг 
нь эцэг эхийгээ анхны байшингаа худалдан авсны 
дараахан болсон, хүүхэд насандаа тохиолдсон 
явдлыг дурсан ярив. Тэдэнд хооллож хувцаслах 
тавын таван жаахан хүүхэд байсан тул талбайдаа 
хашаа барих хангалттай мөнгө байгаагүй аж. 
Авга ах Дон тэнгэрлэг үүргүүдийнх нь нэг 
болох гэр бүлийнхээ хамгаалагчийн хувьд бүх 
талбайгаа тойруулж, жижиг модон гадаснууд 
зоогоод, олсоор хооронд нь холбов. Дараа нь 
тэр хүүхдүүдээ дуудаж, тэдэнд олс, гадсууд руу 
заан харуулаад, хэрэв тэд тэрхүү түр тогтоосон 
хашаанаас гарахгүй л бол аюулгүй гэдгийг 
тайлбарлав.

Нэг өдөр тэднийд айлчлагч багш нар нь 
ирэхдээ таван бяцхан хүүхэд олсны дотор талд 
дуулгавартай гэгч байж, хашааны гадна, зам руу 
бөмбөг өнхрөхөд хойноос нь гүйлгүй, дагуулан 
ширтэж байхыг хараад, тун их гайхжээ. Нэг 
хүүхэд нь аавыгаа дуудахад аав нь гүйж ирэн, 
бөмбөгийг авч өгсөн байна.

Оршуулгын ёслолын төгсгөлд ууган хүү нь 
хайртай аав шигээ л хүн болох юмсан гэж хамгийн 
их хүсэж найддаг байснаа нулимс дуслуулан 
илэрхийлсэн юм.

Ерөнхийлөгч Эзра Тафт Бэнсон 
“Ай, Израилийн нөхрүүд болон эцгүүдээ, та бүхэн 
гэр бүлийнхээ аврал ба өргөмжлөлийн төлөө маш 
их зүйл хийж чадна! … 

Та нар өөрсдийн хэзээ ч чөлөөлөгддөггүй 
дуудлага—энэ цаг үед болон үүрд мөнхөд та 
бүхний хамгийн чухал дуудлага болох Израиль 
дахь эцгийн ариун дуудлагаа санагтун. …

Та нар Их Эзэний Сүнс орших гэр оронг бий 

болгоход туслах ёстой”7 хэмээн хэлжээ. 

Бошиглогчийн хэлсэн энэ үг өнөөдөр бидэнд ямар 
их ач холбогдолтой гээч!

Бурхантай гэрээ байгуулсан эрчүүдийн хувьд 
тэднээс тэнгэрлэг үүрэг, хариуцлагуудаа 
биелүүлэхийг шаарддагаас гадна “жинхэнэ 
эр хүн” ямар байх талаар худал хуурмаг үзэл 
бодлыг илгээгч дэлхийд амьдрах нь тун хэцүү 
байж таарна. Тэдгээр үзэл бодлын нэг нь “Би бол 
хамгийн чухал хүн” гэх үзэл юм. Мөн нөхрүүд 
болон эцгүүд цаашид хэрэггүй хэмээн дорд 
үзэж, доромжлон тохуурхсан үзэл бодол ч байна. 
Би та бүхнээс Сатаны худал үгсийг бүү сонс 
гэж хүсмээр байна! Тэр өөрөө нөхөр эсвэл эцэг 
байх ариун үүрэг хариуцлагаа алдсан шүү дээ. 
Өөрийнх нь хэзээ ч гүйцэтгэж үл чадах ариун 
үүргүүдийг хүлээн авсан хүмүүст атаархдаг 
учраас л “тэрээр бүх хүмүүн өөрийн адил зовлонт 
байж болохыг”8 эрэлхийлдэг билээ.

харилцан бие биенээ нөхөх үүргүүдээ биелүүлэхдээ 
нэг нэгнээ өргөн дэмжиж, туслах нь

Ах, эгч нар аа, бид бие биедээ хэрэгтэй! Гэрээгээ 
сахидаг эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн хувьд бид 
бие биенээ өргөн дэмжиж, Их Эзэний хүсдэг тийм 
хүн болоход туслах ёстой. Түүнчлэн бид өсөж буй 
үеийнхнээ дэмжиж, тэдэнд мөнх амьдралын өв 
залгамжлагчийн тэнгэрлэг хүчин чадалд хүрэхэд 
нь туслахын тулд хамтран ажиллах хэрэгтэй. 
Бид ахлагч Робэрт Д.Хэйлс, түүний эхнэр Мэри 
хоёрын “та намайг өргө, би таныг өргөе, тэгээд 
хамтдаа өсөж хөгжицгөөе”9 гэсэн үгийг дагаж, 
тэдэн шиг үйлдэж чадна.

Бид судраас “Хүн ганцаараа байх нь сайн биш” 
гэдгийг мэдэх билээ. Тийм учраас Тэнгэрлэг Эцэг 
“түүнд тохирох туслагчийг”10 бүтээсэн. Тохирох 
гэдэг нь “түүнд нийцэж, зохицохуйц эсвэл 
тохиромжтой туслагч”11 гэсэн үг юм. Жишээ нь, 
бидний хоёр гар хоорондоо төстэй ч яг адилхан 
биш. Үнэндээ тэд бие биенийхээ эсрэг талд байдаг 
ч, бие биенээ нөхөж, хоорондоо нийцэж, зохицсон 
байдаг. Хамтдаа тэд илүү хүчтэй байдаг12

Сүмийн гарын авлагын гэр бүлийн тухай бүлэгт 
“Эрэгтэй, эмэгтэй хүний сүнсний мөн чанар 
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нь бие биедээ туслан амьдрахад оршино” гэсэн 
мэдэгдэл орсон байдаг.13 Энд “бие биетэйгээ 
өрсөлдөн тэмцэлдэх” биш, харин “бие биедээ 
туслах” гэж хэлснийг анхаараарай. Бид хамгийн 
сайнаараа байхыг хичээх үедээ бие биедээ тусалж, 
нэг нэгнээ өргөн дэмжиж, мөн хамтдаа баясахаар 
энд байгаа билээ. Барбара Б.Смит эгч “Бид зөвхөн 
өөрсдийн амжилтад биш, харин бусдын амжилтад 
баяссанаар илүү их аз жаргал авчирна14 гэсэн 
ухаалаг зүйлийг заасан байдаг. Бид бие биетэйгээ 
“өрсөлдөн тэмцэлдэх” биш, харин “туслахыг” 
эрэлхийлбэл, нэг нэгнийгээ урамшуулан дэмжихэд 
илүү хялбар байх болно.

Хэд хэдэн жаахан хүүхэдтэй залуу ээж байхдаа 
живх сольж, аяга таваг угаан, үр хүүхдүүдээ 
бөөцийлж өнгөрүүлсэн тэрхүү өдрийн төгсгөлд 
“Аав гэртээ ирэхэд би маш их баярладаг”15 хэмээх 
Хүүхдийн хэсгийн дууг надаас өөр хэн ч тийнхүү 
үнэн голоосоо дуулж байгаагүй биз ээ. Гэхдээ 
ажлын хүнд өдрийн дараа Крэйгийг баяр хөөртэй 
гэртээ орж ирэхэд үргэлж баярлан угтаж авдаггүй 
байсан минь харамсалтай. Тэр үргэлж биднийг 
нэг нэгээр нь тэвэрч үнсэн, хүнд хэцүү, мөн зарим 
үед золгүй гэмээр өдрүүдийг хүртэл аавтайгаа 
өнгөрүүлэх хөгжилтэй мөч болгон хувиргаж 
чаддаг байсан юм. Би тэр үед хийж амжуулаагүй 
ажлууддаа санаагаа бага чилээж, мөн түүнтэй 
адил хамгаас илүү чухал зүйлсдээ л анхаарлаа 
илүү ухаалаг байдлаар төвлөрүүлдэг байж дээ 
хэмээн боддог. Тэгсэнсэн бол би гэр бүлийнхээ 
ариун нандин мөчүүдэд илүү их цаг зав гарган, 
мөч бүрээ хөгжилтэй өнгөрүүлж, эдгээр мөчид 
бидний амьдралыг адисалдаг байсанд нь илүү их 
талархах байсан!

Бие биедээ үргэлж сайхан үгс хэлцгээе

Саяхан Сүмийн нэгэн итгэлтэй эгч надтай удаан 
залбирч байгаа нэг асуудлынхаа тухай хуваалцсан 
юм. Түүний асуудал нь тойргийнх нь эгч нарын 
талаар байлаа. Тэр тэдгээр эгч зарим үед бүр үр 
хүүхдүүдийнхээ өмнө нөхөртэйгээ харьцахдаа, 
эсвэл тэдний тухай ярихдаа үл хүндэтгэсэн 
байдалтай байгааг харахдаа сэтгэл нь өвддөг 
талаар надад хэлсэн юм. Дараа нь тэрээр залуу 
эмэгтэй байхдаа зохистой санваартанг олж 
гэрлэн, түүнтэй хамт аз жаргалтай гэр бүлийг 
бий болгохыг маш их хүсэж, залбирдаг байснаа 

хуваалцсан юм. Тэр ээж нь “гэрээ захирч, ” 
аав нь гэр бүлийнхээ уур амьсгалыг амгалан 
тайван байлгахын тулд ээжийнх нь шаардлагыг 
биелүүлэхээс өөр аргагүй байдаг байсан гэр бүлд 
өссөн байв. Гэсэн ч илүү сайн арга зам байгаа 
гэж боддог байжээ. Тэр уг загварыг өөрийн 
өссөн гэр оронд олж хараагүй ч, удирдамж хүсэн 
залбирснаар Их Эзэн түүнийг хэрхэн Ариун 
Сүнсээр халуун дулаан угтан авдаг гэр оронг 
нөхөртэйгөө хамт бий болгох тухай мэдлэгээр 
адисалсан юм. Би тэдний гэрт очиж байсан 
бөгөөд гэр нь үнэхээр ариун газар байсан гэдгийг 
гэрчилж байна.

Ах, эгч нар аа, бид “бие биедээ сайхан үгсийг” 
чин сэтгэлээсээ хэр ойр ойрхон хэлдэг вэ?16

Бид цөөн хэдэн асуултаар өөрсдийгөө шалгаж 
болох юм. Бид гэрлэсэн, эсвэл ганц бие, мөн 
бидний гэр бүлийн нөхцөл байдал ямар ч байсан 
гэсэн эдгээр асуултыг бага зэрэг өөрчлөөд, 
өөрөөсөө асууж болно.

1. Би хамгийн сүүлд, хэзээ ганцаараа байхдаа, 
эсвэл үр хүүхдүүдийнхээ хажууд ханийгаа чин 
сэтгэлээсээ магтсан бэ? 

2. Би хамгийн сүүлд, хэзээ түүнд талархаж, 
хайраа илэрхийлж, эсвэл итгэлтэй байдлаар 
түүний төлөө залбирсан бэ?

3. Би хамгийн сүүлд, хэзээ түүнийг гомдоож 
болох үгийг хэлэхээсээ өмнө өөрийгөө болиулж 
чадсан бэ?

4. Би хамгийн сүүлд, хэзээ түүнээс “хэрэв чи 
тэгсэн байсан бол” эсвэл “хэрвээ чи тэгээгүй 
байсан бол” гэсэн үгийг хэрэглэлгүй, уучлалт 
гуйж, даруухнаар өршөөл хүссэн бэ?

5. Би хамгийн сүүлд, хэзээ өөрийн “зөв” гэдгийг 
нотлохын оронд аз жаргалтай байхыг сонгосон 
бэ?

Одоо хэрэв эдгээр асуултын аль нэг нь танд эвгүй 
эсвэл гэмших мэт мэдрэмж төрүүлсэн бол ахлагч 
Дэвид А.Бэднарын “гэмшил нь бидний сүнсэн 
биед мэдрэгдэх өвдөлт адил аюулын талаар 
сануулж, илүү хор хөнөөл учрахаас хамгаалдаг 
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юм”17 гэж хэлснийг санаарай.

Би та бүхнийг ахлагч Жэффри Р.Холландын “Ах, 
эгч нар аа, Аврагчтай илүү адил болох гэсэн 
энэхүү мөнхийн эрэл хайгуулдаа бид ядаж энэхүү 
арга замаар, үг хэлээрээ гомдоолгүй, өөрөөр 
хэлбэл, шинэ хэлээр буюу тэнгэр элчүүдийн 
хэлээр ярьж, ‘төгс’ эрэгтэй, эмэгтэйчүүд байхыг 
хичээцгээе”18 гэсэн чин сэтгэлийн хүсэлтэд 
анхаарлаа хандуулна уу гэж урьж байна.

Өнөөдрийн энэ сайхан үйл явдалд бэлтгэж байх 
үед хайрт ханьтайгаа ярилцахдаа, мөн түүнийхээ 
тухай ярихдаа эелдэг сайхан үгсийг аль болох 
ойр ойрхон хэлж, гэр бүлийнхээ эрчүүдийг өргөн 
дэмжиж, тэнгэрлэг үүргүүдээ биелүүлдэг арга 
замд нь талархаж байхыг Сүнс надад заасан 
бөгөөд би мөн тийн илэрхийлж байхаар шийдсэн 
юм. Түүнчлэн би “та намайг өргө, би таныг өргөе, 
тэгээд хамтдаа өсөж хөгжицгөөе” гэсэн зүйр үгийг 
дагах шийдвэр гаргасан билээ.

Та бүхэн хайрт тэнгэрлэг эцэг эхийнхээ гэрээт 
охид, хөвгүүдийн хувьд өөрсдийн харилцан 
бие биенээ нөхөх үүргүүдийг биелүүлэхэд нь 
нэг нэгнээ хэрхэн илүү сайн өргөн дэмжихийг 
заалгахаар надтай хамт Ариун Сүнсний 
удирдамжийг эрэлхийлэх үү?

Бид Есүс Христийн Цагаатгалын бүхнийг 
боломжтой болгогч хүчээр болон Түүнд итгэх 
итгэлээрээ дамжуулан үүнийг хийж чадна гэдгийг 
би мэднэ. Бид хамтдаа өсөж хөгжин, аз жаргалтай, 
үүрд мөнхөд амьдрахын тулд бие биедээ 
туслахдаа Христэд найдацгаая хэмээн би залбирч 
байна. Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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Хөрсөө	сайжруулж,	ургацаа	арвин	байлгах	зүйлс	
хийхээ	нэн	тэргүүнд	тавих	эсэх	нь	бид	бүхнээс	
шалтгаалдаг.	

Ерөнхий чуулган 
дээр хэлэх үгсийн 
сэдэв мөнх бус 
эрх мэдлээр биш, 
Сүнсний өдөөлтөөр 
өгөгддөг юм. Олон 
сэдэв бид бүгдэд 
тохиолддог мөнх бус 
сэтгэлийн зовлонгоос 
эхлэлтэй байдаг ч 
Есүс Өөрийнхөө 
өдрүүдэд мөнх бус 
сорилт бэрхшээл 

эсвэл улс төрийн хавчлага дарамтыг хэрхэн 
даван туулахыг заадаггүй байсан шиг Түүний 
үйлчлэгчид ихэвчлэн тэнгэрлэг гэр рүүгээ буцаж 
очиход бэлтгэгдэхийн тулд хэрхэхийг, мөн 
Түүний дагалдагчид өөрсдийн амьдралыг юу 
хийж өөрчилж болох талаар ярьдаг. Би Есүсийн 
амилсны баярын энэхүү амрлатын өдрүүдээр 
Түүний нэгэн сургаалт зүйрлэлд агуулагдсан үнэ 
цэнэтэй, мөнхийн сургаалуудын тухай ярихаар 
сүнсээр өдөөгдсөн билээ.

Тариачны сургаалт зүйрлэл нь Матай, Марк, Лук 
номнуудад цэдэглэгдсэн цөөн тооны сургаалт 
зүйрлэлийн нэг юм. Мөн энэ нь Есүсийн шавь 
нартаа тайлбарлаж өгсөн тоотой хэдхэн сургаалт 
зүйрлэлийн нэг юм. Хөрсөнд суулгагдсан үр нь 
“хаанчлалын тухай үг” (Матай 13:19), “үг” (Марк 
4:14–15) эсвэл “Бурханы үг” (Лук 8:11) Эзэний 
болон Түүний үйлчлэгчдийн талаарх сургаалууд 
юм.

Үр цацсан өөр өөр хөрс нь сургаалуудыг хүлээн 
авч, дагах мөнх бус хүмүүний өөр өөр арга замыг 
төлөөлж байгаа юм. Иймээс “замын хавиар 

унасан” (Марк 4:4) үрүүд нь ургах боломжтой 
мөнх бус хөрсөнд унаагүй гэсэн үг. Тэд зүрх 
сэтгэлээ хатууруулсан эсвэл бэлтгэгдээгүй нэгэнд 
сургаалыг танилцуулсантай адил юм. Би энэ 
талаар өөр зүйл ярихгүй. Харин миний захиас 
Христийн дагалдагчид байхаар шийдсэн тэдгээрт 
хамаатай юм. Бид өөрсдийн замналаар амьдрахдаа 
Аврагчийн сургаалуудыг хэр дагадаг вэ?

Тариачны сургаалт зүйрлэл нь сайн мэдээний 
захиасын үрийг хүлээн авсан хүн бүхэнд сайн 
ургац авчрахад нь саад болох нөхцөл байдал, зан 
чанаруудын талаар анхааруулдаг.

I. Чулуурхаг газар ба үндэс үгүй үр

Зарим үр нь “хөрс багатай чулуурхаг газар унаж, 
хөрс нь гүн биш тул тэр даруй соёолжээ: Нар 
мандсаны дараа үндэсгүй учир тэдгээр нь хорчийн 
хатжээ” (Марк 4:5–6).

Есүс энэ нь “үгийг сонсоод тэр даруй 
баяртайгаар хүлээн авдаг” боловч “өөрсдөд нь 
бат үндэс байхгүй[гээс] … болж зовлон, хавчлага 
тохиолдоход … тэр даруй унадаг” (Марк 4:16–17) 
хүмүүсийг хэлж байгаа хэмээн тайлбарлажээ.

Ямар зүйл сонсогчдыг “өөрсдөд нь бат үндэс 
байхгүй” байхад хүргэдэг вэ? Энэ нь зөвхөн 
номлогчдод юм уу, Сүмийн сэтгэл татам олон 
онцлогт, эсвэл Сүмийн гишүүн байснаар 
ирдэг олон агуу адислалд хөрвөсөн шинэ 
гишүүдийн нөхцөл байдал юм. Тэдний үндэс 
үгэнд суулгагдаагүй учраас зовлон тохиолдоход 
хорчийн хатаж, үрэгддэг. Гэсэн хэдий ч энэ нь 
бүр Сүмд өсөж хүмүүжсэн, олон жил гишүүн 
байсан ч өөрийн гэсэн бат бөх үндэс байхгүй 
хүмүүст хүртэл тохиолддог зүйл. Би Есүс 
Христийн сайн мэдээнд бат бөх хөрвөгдөөгүй 
зарим ийм гишүүнийг мэддэг байсан. Хэрэв 
бид сайн мэдээний сургаалуудад үндэслэгдэж, 

Тариачны сургаалт зүйрлэл
АрвАНхоёр ТөлөөлөГЧИЙН ЧуулГыН 

АхлАГЧ ДАллИН х.өҮКС
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сургаалуудыг үргэлж дагахгүй байх аваас бидний 
хэн нэгэн нь чулуун зүрхийг буюу сүнслэг үрэнд 
чулуурхаг хөрсийг бий болгох боломжтой. 

Сүнсний хоол нь ялангуяа Бурханд итгэх итгэлээс 
болон зөв буруугийн үнэмлэхүй ойлголтоос 
холдон хөндийрч буй дэлхий дээрх бидний 
сүнсний авралд зайлшгүй шаардлагатай юм. 
Хүмүүсийн итгэлийг сулруулах мэдээллүүдийг 
цацаж байгаа интернэт ноёрхсон үед бид итгэлээ 
хүчирхэгжүүлж, сайн мэдээнд бат бөх үндэстэй 
байхын тулд сүнслэг үнэний талаарх мэдлэгээ 
хөгжүүлэх хэрэгтэй.

Залуучууд аа, хэрэв энэ сургаал хэтэрхий ерөнхий 
санагдаж байвал би нэгэн тодорхой жишээг 
хуваалцъя. Хэрэв та нар ариун ёслолыг адисалж 
түгээх үедээ мессеж бичин, шивнэн ярьж, видео 
тоглоом тоглох эсвэл зайлшгүй шаардлагатай 
сүнсний хоолыг үгүйсгэх өөр бусад зүйлийг хийж 
байвал та сүнслэг үндсээ сулруулж, өөрсдийгөө 
чулуурхаг газар руу нүүлгэж байна гэсэн үг юм. 
Та ганцаардал, хавчлага дарамт, доромжлолтой 
нүүр тулах үед өөрийгөө хорчийж хатахад бэлэн 
болгож байгаа хэрэг.

Орчин үеийн техник технологи хурдтай хөгжиж 
эхэлсэн энэ үед гэрчлэлийг сулруулж, үндсийг 
устгаж болох өөр нэг сүйтгэгч бол сайн мэдээг 
эсвэл Сүмийг цоожны нүхээр харах явдал юм. 
Энэхүү хязгаарлагдмал үзэл нь зөвхөн тодорхой 
сургаал, дэг журамд, эсвэл удирдагчдын сул дорой 
байдалд анхаарал хандуулснаар сайн мэдээний 
төлөвлөгөөний агуу дүр зургийг мөн түүний 
хувь хүнд болон нийгэмд үзүүлсэн үр жимсийг 
үл ойшоон үлдээдэг байна. Ерөнхийлөгч Гордон 
Б.Хинкли энэхүү цоожны нүхээр харах үзлийн 
нэгэн онцлогийн талаар тодорхой тайлбар өгсөн 
юм. Тэрээр тухайн үеийн нэг шинэ мэдээнд “ихэд 
уурлаж, унтууцсан” улс төрийн шүүмжлэгчдийн 
тухай БЯИС-ийн сонсогчдод ярьжээ. Тэрээр “тэд 
маш чадварлагаар бүдүүлэг, доромжилсон үг 
хэллэгүүдийг хэлж байлаа. … ‘Үнэхээр их.’ “‘энэ 
цаг үе яах аргагүй ингэж хэл амаар доромжилсон 
яриагаараа авьяаслаг хүмүүсийн эрин бололтой 
’”1 гэжээ. Харин бид сайн мэдээнд бат бөх 
суулгагдахын тулд үзэл бодолдоо хэт туйлшрахгүй 
байж, бусдыг шүүмжлэхээ багасгаж, Бурханы 

агуу ажлыг илүү өргөн цар хүрээгээр харахыг 
эрэлхийлэх ёстой.

II. хогийн ургамал; энэ дэлхийн чухал зүйлс болон 
эд баялгийн хуурамч төрх

Есүс “Зарим нь хогийн ургамлын дунд унахад, 
хогийн ургамал ургаж тэднийг барьчихаж. 
Ингээд тэр үр ургац өгсөнгүй” (Марк 4:7) хэмээн 
заажээ. Тэрээр тэдгээр нь “үгийг сонсоод, 
харин ертөнцийн зовнил, эд баялгийн хуурамч 
байдал, бусад зүйлсийг хүсэх хүсэл нь үгийг 
шахан зайлуулахад тэр нь үр жимсгүй болдог” 
(Марк 4:18–19) хэмээн тайлбарлажээ. Энэ нь бид 
бүгдийн анхааран сонсох ёстой сэрэмжлүүлэг юм.

Эхлээд би эд баялгийн хуурамч төрхийн тухай 
ярья. Бид сүнслэг аяллынхаа хаана явж байгаа 
мөн бидний хөрвөлтийн байдал ямар байгаагаас 
үл хамааран бүгд уруу татагддаг. Бидний 
хандлага эсвэл нэн тэргүүнд тавьж буй зүйлс нь 
эд баялгаа нэмэгдүүлж, ашиглах эсвэл эзэмших 
дээр суурилсан байвал үүнийг материалист үзэл 
гэж нэрлэдэг. Материалист үзлийн талаар олон 
зүйлийг хэлж, бичсэн байдаг учраас нэмж хэлэх 
шаардлагагүй байх.2 Чинээлэг аж амьдралын 
талаарх номлолд итгэгчид “эд баялгийн хуурамч 
төрхөнд” хууртсан байдаг. Эд баялаг эсвэл их 
мөнгөтэй байх нь тэнгэрээс ивээгдсэний бэлгэ 
тэмдэг, харин эд баялаггүй байх нь тэнгэрийн 
гэсгээлийн нотолгоо гэсэн үг биш юм. Есүс өөрт 
байгаа бүх өмч хөрөнгөө ядууст өгвөл мөнх 
амьдралыг өвлөн авах болно гэж нэгэн итгэлтэй 
дагалдагчдаа хэлэх үед (Марк 10:17–24-ийг үзнэ 
үү) түүний өмч хөрөнгө дэх хилэнцийг биш, 
харин түүний тэдгээрт хандах хандлага дахь 
хилэнцийг онцолсон юм. Есүс Өөрөөс нь урвахын 
тулд Иудасын олж авсан мөнгөтэй адил мөнгийг 
хөршдөө үйлчлэхэд ашигласан сайн самари 
хүнийг магтсан гэдгийг бид бүгд мэднэ. Бүхий л 
хилэнцийн үндэс нь мөнгө биш, харин мөнгөнд 
дурлах (1 Тимот 6:10-ыг үзнэ үү) хандлага юм.

Мормоны Ном “сүмийн хүмүүс … зүрх сэтгэлээ 
баялаг дээр мөн дэлхийн дэмий хоосон зүйлүүд 
дээр суурилуулж эхэлсэн” (Алма 4:8) учраас 
Бурханы Сүм “дэвшилдээ удааширч” (Алма 4:10) 
эхэлсэн цаг үеийн тухай өгүүлдэг. Материаллаг 
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зүйлсээр баян тэр нь баялаг болоод дэлхийн 
бусад зүйлсээс болж сүнслэг байдлаараа “унаж 
доройтох” аюулд ордог.3 Энэ нь Аврагчийн дараах 
сургаалд тохирсон оршил юм.

Бидний амьдрал дахь сайн мэдээний үгийн үр 
нөлөөг бууруулах хамгийн чамин тансаг дөнгө нь 
Есүсийн хэлснээр “зовнил, эд баялаг, өнөөгийн 
амьдралын тааламж” (Лук 8:14) болох дэлхийн 
хүч чадлууд юм. Тэдгээрийг нэрлэхэд хэтэрхий 
их цаг авах тул би цөөхөн хэдэн жишээг дурдахад 
хангалттай байх болов уу.

Есүс Өөрийн гол төлөөлөгч Петрийг “Чи надад 
бүдрэх чулуу болж байна. Учир нь чи Бурханы 
юмыг бус, харин хүнийхийг л боддог” (Матай 
16:23; мөн С ба Г 3:6–7; 58:39-ийг үзнэ үү) хэмээн 
зэмлэсэн байдаг. Хүний юмсыг бодно гэдэг нь 
өөрсдийн үйлдэл, нэн тэргүүнд тавих зүйлс 
мөн санаа бодолдоо дэлхийн зовнилыг Бурханы 
зүйлсээс дээгүүр тавина гэсэн үг юм.

Бид (1) Бурханы гайхамшигт бэлэг болох сонгох 
эрхийг сулруулах зүйлсэд донтох үед; (2) мөнхийн 
ач холбогдолтой зүйлсээс холдуулж, анхаарлыг 
сарниулагч чухал бус зүйлсэд хууртахад; (3) мөн 
мөнхийн хувь заяаныхаа шаардлагыг хангахад 
хэрэгтэй хувийн өсөлт хөгжлийг сулруулдаг сайн 
гэх бүх зүйлээс хүртэх эрхтэй гэсэн хандлагатай 
байвал “өнөөгийн амьдралын тааламжид” бууж 
өгдөг байна. 

Бид Бурханд болон Түүний амлалтуудад найдаж, 
итгэлтэй урагшлахад саад болдог ирээдүйн 
талаарх айдастаа хүлэгдэх үед “өнөөгийн 
амьдралын зовнилд” автагддаг байна. Хорин таван 
жилийн өмнө миний дээдлэн хүндэлдэг, БЯИС-
ийн багш Хью В.Ниблий дэлхийн зовнилуудад 
автагдахын аюулын талаар ярьсан юм. Түүнээс 
нэгэн ярилцлагын үеэр дэлхийн нөхцөл 
байдал болон сайн мэдээг түгээх бидний үүрэг 
хариуцлага нь “Сүмд хийдэг зүйлсийг дэлхийн 
зүйлстэй ойртуулах”4 арга замыг эрэлхийлэхэд 
тохиромжтой болгож байгаа эсэхийг асуужээ.

Тэрээр “Энэ нь Сүмийн бүхий л үеийн түүхэнд 
байсаар ирсэн биш үү? Та зарим нэгэн хүнийг 
гомдоох, эрсдэлтэй алхам хийхэд бэлэн байх 
ёстой. Яг тэр үед итгэл орж ирдэг юм. … Бидний 

итгэл үнэмшил соригдож байх ёстой бөгөөд 
хүнд хэцүү байх ёстой, мөн энэ дэлхийн нөхцөл 
байдлуудаас шалтгаалахгүй байх ёстой?”5 гэж 
хариулсан.

Хэдэн сарын өмнө БЯИС дээр Католик сүмийн 
нэр хүндтэй удирдагч, Филадельфийн ширээт 
лам Чарльз Ж.Чапут энэхүү сайн мэдээний чухал 
шинж чанарыг баталж өгсөн. Тэрээр “ХҮГ болон 
Католик сүмд нийтлэг тохиолддог” “гэрлэлт, гэр 
бүл, бэлгийн харьцааны мөн чанар, хүмүүний 
амьдралын ариун байдал, шашны эрх чөлөөний 
зайлшгүй хэрэгцээ ” зэрэг асуудлуудын талаар 
ярихдаа:

“Би итгэдэг хэмээн тунхагладаг итгэлийнхээ 
дагуу бодит байдалд амьдрах нь ямар чухал ач 
холбогдолтой болох талаар онцолмоор байна. Энэ 
нь бидний хувийн болон гэр бүлийн амьдралд 
төдийгүй, бидний сүм, улс төрийн сонголт, 
бизнесийн харилцаа, ядууст хандах хандлага, 
өөрөөр хэлбэл хийж буй бүх зүйлд маань нэн 
тэргүүнд тавигдах чухал зүйл байх ёстой.”

“Яагаад чухал болохыг хэлье. Католикийн 
туршлагаас суралцацгаая. Католик шашинтан 
бидний зорилго бол нийгэм дэх исгэгч хөрөнгө 
байх явдал гэдэгт бид итгэдэг. Гэхдээ нийгэмд 
исгэгч хөрөнгө байх мөн нийгэмд уусаж алга 
болох хоёрын хооронд маш бага ялгаа бий”6 гэжээ. 

Энэ дэлхийн зовнилууд бидний амьдрал дахь 
Бурханы үгийг сулруулдаг тухай Аврагчийн 
сэрэмжлүүлэг нь яах аргагүй биднийг Бурханы 
зарлигуудад болон Түүний Сүмийн удирдлагад 
бүх анхаарал, зүрх сэтгэлээ хандуулахад уриалан 
дуудаж байна. 

Аврагчийн жишээнүүд нь энэ сургаалт зүйрлэлийг 
хөрсний талаарх сургаалт зүйрлэл хэмээн биднийг 
бодоход хүргэдэг. Хөрсний тохиромжтой байдал 
нь сайн мэдээний үрийг хүлээн авсан бидний 
хүн нэг бүрийн зүрх сэтгэлээс шалтгаалах юм. 
Сүнслэг сургаалуудыг хүлээн авах чадварын 
хувьд зарим хүний зүрх сэтгэл хатуурсан 
мөн бэлтгэгдээгүй байдаг бол зарим нь 
ашиглагдаагүйн улмаас чулуужиж, харин зарим нь 
дэлхийн зүйлс дээр хандсан байдаг.
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III. Сайн хөрсөнд суулгагдаж, үр жимс авчирсан үр

Тариачны сургаалт зүйрлэл нь “сайн хөрсөнд 
унаж ургаад, ургацаа өгөхөд зарим нь зуу, зарим 
нь жар, зарим нь гуч дахин их” (Mатай 13:8) 
болсон үрийн талаарх Аврагчийн дүрслэлээр 
төгсдөг. Бид өөрсдийгөө тэрхүү сайн хөрс нь 
байж, сайн ургац авчрахад хэрхэн бэлтгэх вэ?

Есүс “сайн хөрсөн дээр унасан үр нь үгийг 
сонсоод шударга, зөв сэтгэл зүрхэндээ нандигнаж, 
тэвчээртэйгээр үр жимсээ өгөгчид юм” (Лук 8:15) 
хэмээн тайлбарлажээ. Бидэнд сайн мэдээний 
үгийн үр бий. Хөрсөө сайжруулж, ургацаа арвин 
байлгах зүйлс хийхээ нэн тэргүүнд тавих эсэх 
нь бид бүхнээс шалтгаалдаг. Бид Есүс Христийн 
сайн мэдээнд бат бөх суурилагдаж, хөрвөгдөхийг 
эрэлхийлэх ёстой (Колоссай 2:6–7-г үзнэ үү). 
Бид залбирч, судраас судлан, үйлчилж, Түүний 
Сүнсийг өөрсөдтэйгөө үргэлж хамт байлгахын 
тулд ариун ёслолоос тогтмол хүртсэнээрээ энэхүү 
хөрвөлтийг олж авдаг билээ. Түүнчлэн бид 
хилэнцэт хүсэл, амин хувиа хичээсэн бодлуудаа 
Бурханы хайраар болон Түүнд мөн Түүний 
хүүхдүүдэд үйлчлэх хүслээр солих зүрх сэтгэлийн 
хүчит өөрчлөлтийг (Алма 5:12–14-ийг үзнэ үү) 
эрэлхийлэх ёстой.

Би эдгээр зүйл үнэн гэдгийг мөн сургаал нь 
замыг зааж, Цагаатгал нь бүх зүйлийг боломжтой 

болгодог бидний Аврагч, Есүс Христийг гэрчилж 
байна. Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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Аврагч	Өөрт	нь	итгэж,	Өөрийг	нь	дагахыг	
сонгодог	хүмүүсийг	удирдан	чиглүүлэхийн	тулд	
сайн	мэдээгээ	өгдөг.

Өнгөрсөн нэгдүгээр 
сард долоон настай 
Сэйлор Гатслэр 
гэгч охин гэр 
бүлийнхэнтэйгээ 
хувийн жижиг 
онгоцонд суун, 
Флорида мужаас 
Иллиной муж руу 
нисчээ. Сэйлорын аав 
онгоцыг жолоодож 
явав. Дөнгөж харанхуй 
болсны дараа, уг онгоц 

техникийн асуудлаас болоод Кентаки мужийн 
маш их бартаатай, толгод дунд осолдон, тас 
харанхуйд доош унасан юм. Сэйлороос бусад 
нь бүгд нас барсан байна. Сэйлорын бугуйны яс 
хугарч, хаа сайгүй шалбарч, зүсэгдсэн байсан ба 
хоёр гутлаа хоёуланг алдаж, хөл нүцгэн болсон 
байв. Цаг агаар Цельсийн 3 хэм байсан бөгөөд 
энэ нь Кентаки мужийн бороотой, хүйтэн өвлийн 
орой байлаа. Сэйлор зөвхөн богино өмд, богино 
ханцуйтай цамцтай, мөн нэг хөлөндөө л оймстой 
байжээ.

Тэрээр аав, ээжийгээ дуудсан боловч, хэн нь ч 
хариу өгсөнгүй. Тэр охин тусламж эрэхээр бүх 
л зориг зүрхээ чангалан, өргөст бутан дундуур 
алхаж, горхи булаг, гуу жалгыг гатлан, хөдөө 
талыг хөл нүцгэн туулжээ. Эцэст нь тэр нэгэн 
жижигхэн толгод дээрээс 1 км гаруй зайд гэрэл 
гялалзахыг олж харав. Охин уг гэрлийн зүг 
харанхуйд, бутан дундуур бүдчин явсаар, эцэст 
нь огт танихгүй нэгэн найрсаг ахын гэрт хүрч 
ирсэн бөгөөд тэр хүн даруйхан түүнд туслахаар 
шамдсанаар Сэйлор айх зүйлгүй болж, түүнийг 
удалгүй эмнэлэгт хүргэн, эмчилж эхэлжээ.1

Сэйлор хол зайнд буй нэгэн гэрлийг хараад, 
түүнд хүрэхээр бүх хүчээ дайчлан, эзгүй хээр тал, 
аймшигт осол, гэмтэл бэртлээ үл тоон зүтгэсэн 
учраас л амьд гарч чадсан юм. Сэйлорыг тэр 
орой энэ бүх зүйлийг яаж хийснийг төсөөлөхөд ч 
хэцүү. Харин хол гялалзах уг гэрэл түүний амьд 
гарах боломж байсан гэдгийг тэр мэдэж байсныг 
л бид мэднэ. Түүнд найдвар төрсөн. Тэр орой бүх 
зүйл хэчнээн аймшигтай байсан ч, тэр гэрэлд 
хүрвэл аврагдах болно гэж бодоод зориг орсон 
байна.

Бидний цөөн хэд нь л Сэйлорын туулсан шиг 
аймшигтай, сэтгэл эмтлэм зүйлийг туулах байх. 
Гэхдээ бид бүгдээрээ хэзээ нэгэн цагт өөрсдийн 
сүнслэг зэлүүд газраар бүдчин явж, сэтгэлийн 
шаналал зовнилын аянг туулах болно. Тэр мөчид 
хэчнээн найдваргүй, харанхуй мэт санагдсан ч 
гэлээ, хэрвээ бид эрж хайвал биднийг дуудаж, 
бидэнд аврал, тусламжийн найдвар өгөх сүнслэг 
гэрэл үргэлж байх болно. Уг гэрэл нь ертөнцийн 
гэрэл бөгөөд хүн төрөлхтний Аврагчаас цацардаг.

Сүнслэг гэрлийг ялгаж харах нь бодит гэрлийг 
олж харахаас ялгаатай. Аврагчийн сүнслэг 
гэрлийг олж харах нь бидний итгэхэд хэр бэлэн 
байгаагаас эхэлнэ. Бурхан биднээс эхлээд ядаж 
итгэх хүсэлтэй байхыг шаарддаг. Бошиглогч 
Алма “Хэрэв та нар …сэрж мөн чадвараа сэргээх 
аваас, мөн итгэлийн жижиг хэсгийг ч гэсэн бодит 
болговол, тийм ээ, бүр та нарт итгэх хүслээс 
илүү нь байхгүй ч гэсэн, энэ хүслийг өөрсөддөө 
хөгжихийг, бүр та нар [Аврагчийн] үгсийн нэгэн 
хэсгийг өөртөө байрлуулж чадахаар итгэтлээ 
зөвшөөр”2 хэмээн заажээ. 

Итгэхийг хүсэж, мөн Аврагчийн үгсийг зүрх 
сэтгэлдээ “байрлуулахыг” зөвшөөр хэмээх 
Алмагийн уриа итгэл найдвар нь бидний хувийн 
сонголт, үйлдлээс шалтгаалдаг болохыг бидэнд 

Итгэхийг сонго
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сануулдаг. Бид “сэрж мөн чадвараа сэргээх” ёстой. 
Бидэнд өгөгдөхөөс өмнө бид асууж; олохоосоо 
өмнө бид эрэлхийлж; нээгдэхээс нь өмнө бид 
тогших хэрэгтэй. Тэгэх аваас “Учир нь гуйсан 
болгон хүлээн авдаг; мөн эрэлхийлэх тэр нь, 
олдог; мөн тогшсон түүнд энэ нь нээгдэх болно”3 
гэсэн амлалт биелэх болно. 

Аврагч дэлхий дээр тохинуулж байхдаа Өөрт нь 
үл итгэгчдээс итгэхийг гуйж байсан ба үүнээс 
илүүтэй чин сэтгэлийн гуйлт хэнээс ч ирж 
байгаагүй юм:

“Хэрэв би Өөрийн Эцэгийн ажлуудыг хийхгүй 
байвал, Надад бүү итгэ.

Харин хэрэв Би тэдгээрийг хийвэл, та нар Надад 
итгэхгүй байлаа ч, тэдгээр ажлуудад итгэ. Тэгвэл 
Миний дотор Эцэг байгааг, Эцэгийн дотор Би 
байгааг та нар мэдэж ойлгоно.”4

Бид бүгд өдөр бүр шалгууруудтай тулгардаг. 
Ийм шалгуурууд амьдралын маань туршид 
үргэлжилнэ. Бид Түүнд итгэхийг, мөн Түүний 
сайн мэдээний гэрэл гэгээ бидний дотор өсөн 
нэмэгдэхийг зөвшөөрөхийг сонгох уу, аль эсвэл 
бид итгэхээс татгалзаж, харанхуйд ганцаараа 
аялна гэж зөрөх үү? Аврагч Өөрт нь итгэж, 
Өөрийг нь дагахыг сонгодог хүмүүсийг удирдан 
чиглүүлэхийн тулд сайн мэдээгээ өгдөг.

Онгоц осолдсоны дараа Сэйлор сонголт хийх 
хэрэгтэй байсан. Тэр харанхуйд онгоцны хажууд 
ганцаараа, айдаст автан, суугаад үлдэж болох 
байв. Гэхдээ тэр урт шөнийг өнгөрөөх хэрэгтэй 
байсан бөгөөд бас улам хүйтэн болох байв. 
Тиймээс тэр өөр замыг сонгосон. Сэйлор толгод 
өөд авирч, нэгэн гэрлийг олж харжээ.

Түүнийг харанхуй шөнө уг гэрлийн зүг бүдчин 
зүтгэх үед уг гэрэл аажим тодорч эхэлсэн. 
Гэхдээ түүнд уг гэрлийг харж чадахгүй болох үе 
тохиолдож байсан нь гарцаагүй. Түүнийг жалганд 
ч юм уу, мод бутны ард байхад уг гэрэл харагдахаа 
больж байсан болов уу, гэхдээ л тэр урагшилсаар 
байсан. Сэйлор уг гэрлийг харах тоолондоо зөв 
зам дээр явж байгаагаа баттай мэдэж авч байв. 
Тэр уг гэрэл яг юу болохыг сайн мэдэхгүй байсан 
ч, өөрийн мэддэг зүйл дээр үндэслэн, хэрвээ тэр 

зөв зүг рүү урагшилсаар байвал уг гэрлийг дахиж 
харах болно гэдэгт итгэж найдан, урагш алхсаар 
байжээ. Тийн алхсанаараа тэр өөрийн амийг 
аварсан байж болох юм.

Бидний амьдрал ч үүнтэй адил билээ. Бидэнд 
гэмтэж, ядрах, амьдрал маань харанхуй, хүйтэн 
мэт санагдах үе тохиолдож болно. Бид эргэн 
тойрондоо ямар ч гэрэл олж харж чадахгүй, бууж 
өгмөөр санагдах үеүд ч тохиолдож магадгүй. 
Хэрвээ бид итгэхэд бэлэн байж, итгэхийг хүсэн, 
мөн итгэхийг сонгох аваас, Аврагчийн сургаал ба 
жишээ өмнөх замыг минь зааж өгөх болно.

Итгэхийг сонго

Сэйлор алсад гялалзах тэр гэрэл өөрт нь 
аюулгүй байдлыг өгөх болно гэж итгэх хэрэгтэй 
болсон шиг, бид ч бас Аврагчийн тэнгэрлэг 
бодит байдал, мөнхийн гэрэл болон эдгээгч 
нигүүлсэлд зүрх сэтгэлээ нээхийг сонгох ёстой. 
Үе үеийн бошиглогчид биднийг Христэд итгэхэд 
урамшуулж, бүр чин сэтгэлээсээ гуйсаар ирсэн 
билээ. Тэдний уриалга Бурхан биднийг итгэ 
гэж хүчилдэггүй гэсэн үндсэн баримтан дээр 
тулгуурласан байдаг. Харин Тэрээр бидэнд заах 
амьд бошиглогч, төлөөлөгчдийг илгээн, судруудыг 
бэлдэж өгч, мөн Өөрийн Сүнсээр дамжуулан 
биднийг дуудсанаар биднийг итгэхэд урьдаг. Бид 
дотоод сэтгэлд маань дууддаг Аврагчийн сүнслэг 
гэрлийг олж харахуйц байхыг, мөн тэдгээр сүнслэг 
урилгуудыг хүлээж авах эсэхээ өөрсдөө сонгох 
ёстой. Итгэхийг сонгох шийдвэр нь бидний 
амьдралдаа гаргах хамгийн чухал шийдвэр юм. 
Энэ нь бидний бусад бүх шийдвэрт нөлөөлдөг.

Бурхан хэдийгээр биднийг адислах төгс 
хүсэлтэй ч, Тэрээр биднийг зарлигуудыг дага 
гэж албаддаггүй шиг, биднийг итгэ гэж бас 
албаддаггүй. Гэхдээ Өөрт нь итгэ гэсэн итгэлийн 
жижиг хэсгүүдийг бодитой болгож, Түүний 
үгсийг байрлуулахыг зөвшөөр гэсэн Түүний уриа 
өнөөдөр ч хүчинтэй хэвээр байна. Аврагчийн 
хэлснээр, “наманчилж мөн надад итгэхийг Эцэг 
газар газрын бүх хүмүүст зарлиг болгодгийг би 
гэрчилж байна.”5

Найдвар, гэрчлэл, итгэл нь зүгээр сууж байгаад 
олж авдаг зарчмууд биш юм. Тэдгээр нь бидэнд 
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зүгээр хүрээд ирдэггүй. Найдвар нь бидний 
сонгодог зүйл бөгөөд бид үүнд найдан, үүний 
төлөө ажиллаж мөн золиосолдог. Бид санаандгүй 
байж байгаад гэнэт залбирч, гэнэт аравны нэгээ 
төлдөггүй шиг, бид санаандгүй байж байгаад 
гэнэт Аврагчид болон Түүний сайн мэдээнд 
итгэдэг болчихно гэж байхгүй. Бид бусад 
зарлигийг дагахыг сонгодог шиг итгэхийг мөн 
сонгон үйлддэг. 

Итгэл найдвараа үйлдэл болго

Сэйлор бут сөөг дундуур бүдчин явахдаа хийж 
байгаа үйлдэл нь сайн үр дүнд хүргэнэ гэж 
мэдэхгүй байсан. Тэр төөрч, гэмтсэн байсан, мөн 
гадаа харанхуй, хүйтэн байсан. Гэхдээ тэр осол 
болсон газраас холдож, аврагдах найдвар тээн, хол 
буй гэрлийг олж хартлаа мөлхөн, бүдчин зүтгэсэн. 
Тэр гэрэл олж харсныхаа дараа харсан зүйлээ 
санан санан, бүх чадлаараа урагшилсан.

Үүнтэй адил бид эргэлзээг сонгохын оронд 
итгэл найдварыг сонгох замаар сүнслэг гэрлийг 
олох болно гэсэн найдварт зай тавьж өгөх ёстой. 
Бидний үйлдэл найдварын маань нотолгоо, 
итгэлийн маань илрэл болдог. Бид залбирах 
үедээ, мөн судраа унших үедээ итгэхийг сонгож 
байдаг. Бид мацаг барьж, хүндэтгэлийн өдрийг 
ариунаар нь хадгалж, ариун сүмд шүтэн бишрэх 
үедээ итгэхийг сонгодог. Бид баптисм болон ариун 
ёслолоос хүртэх үедээ итгэхийг сонгож байдаг. 
Бид наманчилж, тэнгэрлэг өршөөл, эдгээгч хайрыг 
эрэлхийлэх үедээ ч итгэхийг сонгож байдаг.

хэзээ ч битгий бууж өг

Сүнслэг байдлын хөгжил дэвшил заримдаа удаан, 
зогсонги мэт санагддаг. Заримдаа бид унаж, 
алдаа гарган, эсвэл Аврагчийг олох хичээл зүтгэл 
маань үр дүнгүй байна гэж бодож болно. Хэрэв 
та ийм бодолтой байгаа бол хэзээ ч битгий бууж 
өгөөрэй. Түүнд, Түүний сайн мэдээнд болон 
Түүний Сүмд үргэлжлүүлэн итгээрэй. Өөрсдийн 
үйлдлийг итгэлтэйгээ нийцүүл. Итгэлийн тань 
гэрэл бүдгэрэх мөчүүдэд Аврагчийн сайн мэдээнд, 
мөн Түүний Сүм дэх Аврагчийн хайр, ач ивээлд 
эргэлзээг тань ялан дийлэх боломж олго. Тэрээр 

та нарыг хүлээн авахад бэлэн зогсож байдгийг 
би амлаж байна. Яваандаа та өөрийн хийж чадах 
хамгийн сайн шийдвэрийг гаргасан юм байна 
гэдгээ ойлгох болно. Түүнд итгэх таны зоригтой 
шийдвэр таныг хэмжээлшгүй ихээр, мөнхөд 
адислах болно. 

Итгэл найдварын адислалууд

Би амьдралдаа Аврагчийн нигүүлсэнгүй хайрыг 
мэдэрч байсан. Би хүнд үеүддээ Түүнийг эрж 
хайсан ба Тэрээр эдгээгч гэрлээрээ надад 
тусалсан. Эхнэр Катитайгаа хамт аялан, дэлхийн 
өнцөг булан бүрд амьдардаг Сүмийн гишүүдтэй 
уулзах нь миний амьдралын хамгийн агуу баяр 
баяслын нэг юм. Эдгээр гайхалтай уулзалт 
хүүхдүүдээ хайрладаг Бурханы хайрын талаар 
надад, бидэнд заасан. Тэдгээр айлчлал нь Их 
Эзэн Есүс Христийн сургаалыг дагахаар сонгодог 
хүмүүст адислал болж ирдэг, аз жаргалд хүрэх 
хязгааргүй боломжуудыг надад харуулсан юм. 
Түүнд мөн Түүний гэтэлгэгч хүчинд итгэхийг 
сонгох нь “энэ дэлхийд амар амгаланг хийгээд 
ирэх дэлхийд мөнх амьдралыг”6 олох жинхэнэ зам 
юм гэдгийг би мэдэж авсан.

Есүс Христ бол бид бүхний гэрэл болон 
найдварын эх үүсвэр мөн гэдгийг би гэрчилж 
байна. Бид бүгдээрээ Түүнд итгэхийг сонгоосой 
хэмээн би залбирч байна. Есүс Христийн нэрээр, 
амен. 
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Гэр	бүл	бол	амьдралын	төв	нь	бөгөөд	мөнхийн	
аз	жаргалд	хүрэх	түлхүүр	юм.

Өнгөрсөн 
арваннэгдүгээр сард 
надад ерөнхийлөгч 
Хэнри Б.Айринг, 
бишоп Жэралд Коссэй 
нартай хамт Италийн 
Ром хотын Ватиканд 
болсон гэрлэлт ба гэр 
бүл сэдэвт чуулганд 
оролцох онцгой 
боломж тохиосон 
юм. Уг чуулганд 6 
тивийн 14 өөр шашны 

төлөөлөгчид оролцсон бөгөөд тэд өнөө үед дэлхий 
дахинаа гэр бүлд юу тохиолдож байгаа талаарх 
итгэл үнэмшлээ илэрхийлэхээр уригдсан байлаа.

Ромын пап Францис Чуулганы эхний хуралдааныг: 
“Бид одоо илүү олон хүн гэрлэлтийг нийтээрээ 
дагах ёстой амлалт гэдэгт итгэхээ больж, зуурдын 
зүйлсийг эрхэмлэдэг соёлоор амьдарч байна. 
Зан авир, ёс суртахууны энэхүү өөрчлөлтийг эрх 
чөлөөний илэрхийлэл хэмээн үздэг боловч яг 
үнэндээ энэ нь тоо тоомшгүй олон хүнд, ялангуяа 
хамгийн ядуу ба эмзэг бүлгийнхэнд сүнслэг болон 
материаллаг хохирол авчирлаа. … Энэ хямралын 
үед ийм хүмүүс л хамгийн их зовдог” гэсэн 
мэдэгдлээр эхлүүлэв.1

Тэрээр хойч үеийнхэнд хандан, тэд “зуурдын 
зүйлийг эрхэмлэх хор хөнөөлтэй ойлголтыг 
хүлээн зөвшөөрөх бус, харин жинхэнэ бөгөөд 
удаан үргэлжлэх хайрыг эрэлхийлж, нийтлэг 
загварын эсрэг явах эргэлт хийх хувьсгалчид байх 
нь чухал” хэмээн хэлсэн билээ.2

Ийнхүү шашны удирдагчид эрэгтэй, эмэгтэй 

хүмүүсийн хоорондох гэрлэлт хэмээх сэдвээр 
гурван өдрийн турш үг хэлж, хэлэлцсэн юм. 
Би дэлхий даяарх, миний төсөөлж ч байгаагүй 
тийм олон шашны удирдагчид гэрлэлтийн ариун 
нандин байдал, нийгмийн үндсэн нэгж болох гэр 
бүл чухал гэсэн байр суурин дээр бие биенийхээ 
итгэл үнэмшлийг дэмжиж, бүрэн санал нэгдэж 
байгааг сонссон билээ. Бид нэг зорилготой, 
нэгдмэл санаатай болохыг би хүчтэй мэдэрч байв.

Энэхүү нэгдмэл байдлыг мэдэрч, илэрхийлсэн 
олон хүн байсан бөгөөд үүнийгээ өөр өөр арга 
замаар илэрхийлсэн юм. Иранаас ирсэн Лалын 
шашинтай нэгэн эрдэмтэн манай Сүмийн гэр 
бүлийн тухай тунхгаас хоёр догол мөрийг үгчлэн 
эш татсан нь надад тун их таалагдлаа. 

Өөр өөр итгэл, бүлэглэл, шашин нь гэрлэлт ба гэр 
бүлийн асуудал дээр нэгдмэл байвал гэр бүлийн 
нэгжтэй холбоотой ёс суртахууны жишиг, үнэнч 
байдал, амлалт зэрэгт ч бас нэгдмэл байр суурьтай 
байдгийг би чуулганы үеэр анзаарсан юм. Гэрлэлт 
ба гэр бүлийн асуудал нь улс төр, эдийн засгийн, 
эсвэл шашны ямар ч ялгааг харгалзахгүйгээр 
илүү чухал гэдгийг харах нь надад гайхалтай 
байсан. Бид эхнэр нөхрийн хайр, хүүхдүүдийнхээ 
төлөөх итгэл найдвар, сэтгэлийн зовнил, хүсэл 
мөрөөдлөөрөө бүгд адил юм.

Дэлхийн өнцөг булан бүрээс ирж, илтгэл тавьсан 
хүмүүс эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн хоорондох 
гэрлэлт чухал гэдгийг онцлон ярьсан энэ 
хуралд оролцсон нь гайхалтай байв. Өөр бусад 
шашны удирдагчид нэг нэгнийхээ хэлсэн үгийг 
гэрчилж байлаа. Чуулганы сүүлчийн гэрчлэлийг 
ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айринг хэлсэн юм. Тэрээр 
үнэнч гэрлэлтийн давуу тал, мөнхийн гэр бүлд 
амлагдсан адислалд итгэх бидний итгэлийн талаар 
хүчирхэг гэрчлэл хуваалцав.

Яагаад гэрлэлт ба гэр бүл дэлхийн хаана ч 
чухал байдаг вэ?

АрвАНхоёр ТөлөөлөГЧИЙН ЧуулГыН
АхлАГЧ л.ToМ ПЭррИ
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Ерөнхийлөгч Айрингийн гэрчлэл энэ онцгой 
гурван өдөр яригдсан сэдэвт гайхалтай тохирсон 
төгсгөл байв.

Та нар “Хэрэв олонх нь гэр бүлийг чухалчлах 
байдал ба үзэл бодлоороо ижил төстэй байж, 
тэдгээр итгэл үнэмшил, шашин шүтлэг нь гэрлэлт 
ямар байх ёстой талаар санал нэгдэж, тэд бүгд гэр 
орон, гэр бүлийн харилцаанд үзүүлэх ач холбогдол 
дээр санал нэг байгаа юм бол бид юугаараа 
ялгаатай юм бэ? Есүс Христийн Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн Сүм нь дэлхийн бусад сүмээс 
юугаараа онцгой, ялгаатай юм бэ?” гэж асууж 
болох юм.

Хариулт нь энэ байна. Бид гэр бүлийн талаарх 
ойлголт дээр дэлхийн шашнуудтай санал нийлэх 
зүйл олон байгааг харах гайхалтай байсан боловч 
зөвхөн бидэнд л сэргээгдсэн сайн мэдээний 
мөнхийн ойлголт байдаг.

Гэрлэлт ба гэр бүлийн тухай асуудалд сэргээгдсэн 
сайн мэдээний хувь нэмэр маш агуу, үнэхээр 
чухал бөгөөд үүнийг үүнээс илүү хангалттай 
онцлох боломжгүй юм. Бид энэ сэдвийг мөнхийн 
талаас нь хардаг! Бид гэр бүлүүд нь дэлхий 
бүтээгдэхээс өмнө байсан бөгөөд мөнхөд орших 
болно гэдэгт итгэдэг учраас гэрлэлтийн амлалт 
ба ариун нандин байдлыг илүү агуу түвшинд авч 
үздэг.

Рут Гарднерийн бичсэн “Гэр бүлүүд мөнхөд хамт 
байж чадна” хэмээх Хүүхдийн хэсгийн дууны 
үг энэ сургаалыг маш энгийн байдлаар, хүчтэй, 
мөн гайхалтай заадаг. Дэлхий даяар эдгээр үгийг 
өөрсдийнхөө төрөлх хэл дээр, өндөр дуугаар, 
зөвхөн гэр бүлийн хайраас л ундран гарахаар, 
урам зоригтой дуулж буй Хүүхдийн хэсгийн 
хүүхдүүдийг бодоод үз:

Тэнгэрлэг Эцэгийн маань төлөвлөснөөр
Гэр бүл үүрд хамт байх болно.
Би тэдэнтэйгээ үргэлж хамтдаа баймаар байна, 
Их Эзэн юу хийхийг заасан.3

Бидэнд буй сэргээгдсэн сайн мэдээний шашны 
номлол бүхэлдээ гэр бүлүүдэд болон гэрлэлтийн 
шинэ бөгөөд үүрдийн гэрээнд төвлөрсөн байдаг. 
Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн 

Сүмд бид мөнх бус байдлын өмнөх амьдралд 
Бурхан Тэнгэрлэг Эцэгийн сүнсэн хүүхдүүд 
байсан гэдэгт итгэдэг. Бид энэ амьдралын өмнө 
мөн одоо ч гэсэн Түүний гэр бүлийн гишүүд 
гэдэгт итгэдэг.

Бид гэрлэлт ба гэр бүлийн харилцаа нь нас барсны 
дараа ч үргэлжилж чадах ба Түүний ариун сүмд 
зохих эрх мэдэлтэй хүнээр гүйцэтгэгдсэн гэрлэлт 
нь ирэх дэлхийд ч хүчинтэй байх болно гэдэгт 
итгэдэг. Бидний үйлддэг гэрлэх ёслолд “үхэл 
биднийг хагацаах хүртэл” гэсэн үгс байдаггүй 
бөгөөд оронд нь “энэ амьдралд болон үүрд 
мөнхөд” гэсэн үгсийг хэрэглэдэг.

Бид уламжлалт гэр бүлүүд нь тогтвортой нийгэм, 
эдийн засаг, ёс суртахууны зарчим бүхий соёлын 
үндсэн нэгж төдийгүй, засгийн газрын болон 
Бурханы хаант улсын, мөн мөнх амьдралын 
үндсэн нэгж гэдэгт итгэдэг.

Тэнгэрийн зохион байгуулалт, засгийн газар нь 
гэр бүлүүдэд түшиглэн байгуулагдана гэдэгт бид 
итгэдэг.
 
Бид гэрлэлт ба гэр бүл нь мөнхийн зүйл гэдэгт 
итгэдэг учраас Сүмийн хувьд тэр хүмүүсийг 
хүчирхэгжүүлэх дэлхий даяарх хөдөлгөөнүүдэд 
тэргүүлэгч бөгөөд оролцогч байхыг хүсдэг. 
Зөвхөн идэвхтэй шашин шүтдэг хүмүүс л бат бөх 
гэрлэлт ба гэр бүлийн хүчтэй харилцааны талаар 
нийтлэг санал бодолтой байдаггүй гэдгийг бид 
мэднэ. Шашингүй хүмүүсийн ихээхэн хэсэг нь 
амлалт бүхий гэрлэлт ба гэр бүлийн амьдралын 
хэв маяг нь амьдрах хамгийн шилдэг, санхүүгийн 
хувьд хамгийн зөв, хамгийн аз жаргалтай арга зам 
гэдгийг мэддэг.

Эцэг эх нь гэрлэсэн, хүүхэдтэй өрх гэрээс илүү үр 
дүнтэй, хойч үеийнхнийг өсгөх арга замыг ямар ч 
хүн бодож олж чадаагүй юм.

Яагаад гэрлэлт ба гэр бүл нь хаа сайгүй чухал 
байх ёстой вэ? Олон нийтийн санал асуулга 
гэрлэлт нь бүх насныхны болон ялангуяа өөрийн 
сонголтоор ганц бие амьдрах, хувийн эрх 
чөлөө, мөн гэрлэлт бус хамтран амьдрах үзэл 
давамгайлдаг 21-р зууны үеийнхний мөрөөдөж, 
найддаг зүйл хэвээр байгааг харуулдаг. Дэлхийн 
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хүн амын ихэнх хувь нь хүүхэдтэй болж, хүчирхэг 
гэр бүлүүдийг бий болгох хүсэлтэй хэвээр байгаа 
нь бодит үнэн юм.

Гэрлэж, хүүхэдтэй болсны дараа хүн төрөлхтний 
дундах нийтлэг зүйлүүд илүү тодорхой болдог. 
“Гэр бүлд төвлөрсөн” хүмүүсийн хувьд хаана 
амьдардаг, эсвэл ямар шашин шүтлэгтэй гэдгээс 
үл хамааран бидний бэрхшээл, дасан зохицох 
шаардлага, хүүхдүүдийнхээ төлөөх итгэл найдвар, 
сэтгэлийн зовнил, хүсэл мөрөөдлүүд ижил байдаг.

Нью Йорк Таймс coнины сэтгүүлч Дэвид Брүкс 
хэлэхдээ: “Хүмүүс юу хүссэнээ хийх асар их 
хувийн эрх чөлөөтэй байснаараа илүү дээр 
амьдардаггүй. Тэд хувийн сонголтоос илүү чухал 
амлалтууд болох гэр бүл, Бурхан, ажил мэргэжил, 
улс орноо гэсэн сонголтуудыг хийснээрээ илүү 
дээр амьдардаг”4 гэжээ.

Дэлхий даяарх хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, үзвэр 
үйлчилгээ нь олонхын эрхэмлэдэг зүйлүүдийг 
харуулдаггүй нь нэг асуудал болж байна. Яагаад ч 
юм бэ, маш олон телевизийн нэвтрүүлэг, кино, дуу 
хөгжим болон интернэт нь олонх болж харагдах 
гэсэн цөөнхийн үзэл бодлыг л харуулж байна. 
Балмад хэрцгийллээс эхлээд зугаа цэнгэлийн 
бэлгийн харьцаа хүртэлх ёс суртахуунгүй байдал, 
ёс бус зан авирыг хэвийн зүйл мэт харуулж 
байгаа нь ёс журамтай биднийг хоцрогдсон эсвэл 
өнгөрсөн үеийн сэтгэлгээтэй гэж итгүүлэхийг 
оролдож байгаа мэт санагддаг байж болно. Хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгсэл ба интернэт давамгайлсан 
энэ дэлхийд хариуцлагатай хүүхдүүд өсгөж, 
гэрлэлт болон гэр бүлүүдийг авч үлдэхэд урьд 
урьдынхаас илүү хэцүү бэрх байгаа юм.

Хэвлэл мэдээлэл ба үзвэр үйлчилгээний салбарууд 
юуг ч харуулсан бай, зарим хүний хувьд гэрлэж, 
гэр бүлтэй болох хүсэл буурч байгаа хэдий ч, 
хүн төрөлхтний ихэнх хэсэг нь гэрлэлт эрэгтэй, 
эмэгтэй хүмүүсийн хооронд байх ёстой гэдэгт 
итгэсэн хэвээр байна. Тэд гэрлэлтийн харилцааны 
үнэнч байдалд болон “өвчин зовлонтой ба эрүүл 
энх” үед, мөн “үхэл хүртэл хамтдаа” гэсэн үгсэд 
итгэдэг.

Гэрлэлт ба гэр бүл нь ихэнх хүний хүсэн 
тэмүүлдэг зүйл хэвээр байгаа бөгөөд тэдгээрт 

итгэдэг нь зөвхөн бид биш гэдэг бодит үнэнийг 
Ромд болсон чуулган надад сануулсантай адил бид 
үе үе үүнийг өөрсдөдөө сануулж байх хэрэгтэй. 
Ажил мэргэжил, гэр бүл, хувийн хэрэгцээнийхээ 
хоорондох боломжит тэнцвэрийг олоход бидний 
амьдарч буй энэ үеэс илүү бэрхшээлтэй үе 
байгаагүй юм. Сүмийн хувьд бид хүчирхэг 
гэрлэлт болон гэр бүлүүдийг бий болгож, 
дэмжихийн тулд чадах бүхнээ хийхийг хүсдэг.

Ийм учраас Сүм гэр бүлийг хүчирхэгжүүлэх 
шашны нэгдсэн хүчин чармайлтад оролцож, мөн 
удирдах үүрэг гүйцэтгэдэг. Иймээс бид гэр бүлд 
төвлөрсөн үнэт зүйлүүдээ хэвлэл мэдээлэл, олон 
нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр хуваалцдаг. Ийм 
учраас бид гэр бүлийн түүхийн болон гэр бүлийн 
бичээсүүдээ бүх үндэстэнтэй хуваалцдаг.

Бид Бурханы үндэслэсэн гэр бүл хэмээх нэгдлийг 
орлохыг оролддог аливаа хуурамч болон 
уламжлалт бус амьдралын хэв маягийн эсрэг дуу 
хоолойгоо өргөхийг хүсдэг. Мөн бид уламжлалт 
гэр бүлүүд нь баяр баясгалан, сэтгэл ханамж 
авчирдаг гэдэгт дуу хоолойгоо өргөхийг хүсдэг. 
Бид гэрлэлт ба гэр бүл нь яагаад чухал болох, мөн 
яагаад үргэлж чухал байхыг тунхаглах замаар энэ 
үзэл бодлоо үргэлжлүүлэн илэрхийлэх ёстой.

Ах, эгч нар аа, сэргээгдсэн сайн мэдээ гэрлэлт ба 
гэр бүл дээр төвлөрдөг. Бид гэрлэлт ба гэр бүлийн 
тал дээр бусад шашинтай хамгийн их санал 
нэгдэж чадна. Гэрлэлт ба гэр бүлийн асуудал 
дээр бид мөн дэлхий нийттэй хамгийн их санал 
нэгдэж чадна. Есүс Христийн Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн Сүмийн уулан дээрх гэрэл байх 
хамгийн агуу боломж нь гэрлэлт ба гэр бүл юм.

Би (ерэн насыг зооглосны хувьд үүнийг сайн 
мэдэж байна) өтлөх тусмаа гэр бүл бол амьдралын 
төв бөгөөд аз жаргалд хүрэх түлхүүр гэдгийг илүү 
сайн ойлгодог хэмээн гэрчилж, үгээ төгсгөе. 

Би эхнэр, хүүхэд, ач, зээ, жич нартаа, мөн бүх 
үеэл, худ ураг, төрөл төрөгсдөдөө талархаж байна. 
Тэд миний амьдралыг баялаг бөгөөд мөнхийн 
болгодог. Би энэ мөнхийн үнэний талаар хамгийн 
хүчтэй, ариун нандин гэрчлэлээ Есүс Христийн 
нэрээр гэрчилж байна, амен. 
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1. Поп Франсис, Humanum: An International Interreligious 
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Ах эгч нар аа, Томас Спэнсэр Монсонг 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 байвал адил тэмдэг үзүүлж болно. 

Дэмжин батлалтыг явуулж дуусгалаа.

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

Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

Татгалзаж байвал адил тэмдэг үзүүлж болно.

Баярлалаа. Дэмжин батлалтыг явуулж дуусгалаа.

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

Дэмжиж байгаа бүх хүн гараа өргөнө үү.

Татгалзаж байвал адил тэмдэг үзүүлж болно.

Дэмжин батлалтыг явуулж дуусгалаа.

Бид дараах ах нарыг 2015 оны 5-р сарын 1-нээс 
эхлэн Бүсийн далаас чөлөөлж байна: Жуан 
С.Алвиа, Пилип K.Бюсси, Рэнэ Ж.Кабрэра, Рэнато 
Капэлэтти, Пол Д.M.Кристэнсэн, Самуэл В.Кларк, 
Рожэрио Г.Р.Граз, Жорж Р.Доналдсон, Ини 
Б.Эконг, Кристиан Х.Фингэрлэ, Крэйг Г.Фишэр, 
Жэррил Л.Гарнс, M. Кэйт Гиддэнс, Аллэн 
Д.Хэйний, Жуй Чанг Жуан, Жорж M.Кийлэ, 
Вон Г.Кийч, Камуци Кусумэ, Гэрман Лобэриэл 
Ж.Кристофэр Лэнсинг, Гуцаво Лопэз, Дмитрий 
В.Марчэнко, Петр Ф. Мэурс, T. Жаксон Мхабэла, 
Хуго Монтояа, Валентин Ф.Нунэз, Хий Кэун Өү, 
Жэффри Э.Олсон, Р Ингвар Олссон, Норбэрт 
K.Оунлэу, Робэрт Н.Пакэр, Натаниэл Р.Пайнэ, 
Бага Цэзар А.Пэрэз, Майкл Ж.Рийлл, Эдсон 
Д.Г.Рибэйро, Брэд K.Рисэнмэй, Волтэр C.Сэлдэн, 
Мозарт Б.Соарэс, Карлос Солис, Норланд Соуза, 
Вэрн П.Станфилл, T.Марама Тарати, Коузоу 
Таширо, Рүбэн Д.Торрэс, Омар Виллалобос, Жак 
Д.Вард, Алэн Ж.Вэбб, Жэрардо Ж.Вилхэлм, Жим 
Л.Врайт.

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

Бид Дэвид Л.Бэк, Ларри М.Гибсон, Рандалл 
Л.Ридд ах нарт чин сэтгэлээсээ талархан, Залуу 
эрэгтэйчүүдийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн 
зөвлөлөөс чөлөөлж байна. Бид мөн Залуу 
эрэгтэйчүүдийн ерөнхий хорооны бүх гишүүнийг 
чөлөөлж байна.

Энэ цаг үед бид мөн Хүүхдийн хэсгийн ерөнхий 

Сүмийн албан тушаалтнуудыг дэмжүүлэн 
батлах нь

ТЭрГҮҮН ЗөвлөлИЙН хоёрДуГААр Зөвлөх
ЕрөНхИЙлөГЧ ДИЙТр Ф.уГДорФ 
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ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн нэгдүгээр зөвлөх 
Жийн А.Стивэнсийг болон Хүүхдийн хэсгийн 
ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн хоёрдугаар 
зөвлөх Чэрил А.Эсплинийг чөлөөлж байна.

Эдгээр ах, эгчийн гайхалтай үйлчлэлд бидэнтэй 
хамт талархлаа илэрхийлэхийг хүсэж байгаа бүх 
хүн гараа өргөнө үү.

Бид Ким Б.Кларк, Вон Г.Кийч, Аллэн Д.Хэвний, 
Хюго Монтояа, Вэрн П.Станпилл нарыг Далын 
нэгдүгээр чуулгын шинэ гишүүдээр дэмжин 
батлах санал оруулж байна:

Дэмжиж байгаа бүх хүн гараа өргөнө үү.

Татгалзаж байгаа хүн байвал адил тэмдэг үзүүлнэ 
үү.

Бид эдгээр ахыг Бүсийн далын шинэ гишүүдээр 
дэмжин батлах санал оруулж байна: Нэлсон 
Ардила, Хозэ M.Баталла, Лаврэнс П.Бланк, 
Брадфорд C.Бавэн, Марк A.Брагг, Сэржио Луис 
Карбони, Армандо Каррэон, Бага С.Марк Клэй, 
З.Доминик Дэкаеэ, Освальдо Р.Диас, Майкл 
M.Дадлий, Марк П.Дурхам, Жэймс Э.Эвансон, 
Паскоал Ф.Фортунато, Патрико M.Жиуффра, 
Даниэл П.Холл, Тору Хаяаши, Паул Ф.Хинтзэ, 
Ж.К.Чуквуэмэка Игвэ, Сэунг Хоон Коо, Минг 
Шун Куан, Жони Л.Лэота, Карло M.Лэзано, Жоэл 
Мартинэз, Ж.Вайн Макартур, Каил С.Маккэй, 
Хиламан Монтэжо, А.Фабио Москосо, Майкл 
Р.Муррай, Норман Р.Нэмров, С.Марк Палмэр, 
Фэрдинанд П.Панган, Жариус C.Перез, Стивэн 
M.Пэтэрсон, Волфганг Пилз, Жэй Д.Пимэнтэл, 
Бага Жон C.Пингрий, Бага Эдвальдо Б.Пинто, 
Эван A.Шмутз, K.Дэвид Скотт, Паул Х.Синклэйр, 

Бэнжамин T.Синжоукс, Рулон Ф.Стасий, Дэвид 
Л.Стаплэтон, Карл M.Тиллэман, Виллиам 
Р.Титэра, Сэйжи Токузава, Карлос Р.Толэдо, Цэзар 
И.Виллар, Жуан Пабло Виллар, Дэвид Т.Ворнэр, 
Гэри K.Вилдэ, Робэрт K.Виллиам.

Дэмжиж байгаа бүх хүн гараа өргөнө үү.

Татгалзаж байгаа хүн байвал гараа өргөнө үү.

Бид Чэрил А.Эсплин эгчийг Хүүхдийн 
Хэсгийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн 
1-р зөвлөхөөр, Мари Л.Дурамыг хоёрдугаар 
зөвлөхөөр дэмжин батлах санал оруулж байна. 

Мөн бид Стэфэн В.Өвин ахыг Залуу 
эрэгтэйчүүдийн ерөнхий ерөнхийлөгчөөр, Даглос 
Дэ Холмосыг нэгдүгээр зөвлөхөөр, Монтэ Жосэф 
Броуг хоёрдугаар зөвлөхөөр дэмжин батлах санал 
оруулж байна. 

Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

Татгалзаж байгаа хүмүүс адил тэмдэг үзүүлнэ үү.

Ерөнхийлөгч Монсон, дэмжин батлалтыг явуулж 
дуусгалаа. Бид аливаа саналыг дэмжихгүй 
байгаа хүмүүсийг гадасны ерөнхийлөгчтэйгөө 
уулзахад урьж байна. Хайрт ах эгч нар аа, Сүмийн 
удирдагчдад итгэж, тэдний төлөө залбирдагт тань 
баярлалаа.

Бид шинэ ерөнхий эрх мэдэлтнүүд ба туслах 
бүлгийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн 
гишүүдийг индэр дээр гарч ирэн сууна уу гэж 
урьж байна.
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Есүс	Христийн	Хожмын	Үеийн	Гэгээнтнүүдийн	
Сүмийн	Тэргүүн	Зөвлөлд

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

Сүмийн аудитын алба нь мэргэшсэн ажилтнуудаас 
бүрддэг бөгөөд Сүмийн бусад албаас хараат бус 
байж, Сүмийн сан хөмрөгийг хамгаалан, өргөл 
болон зарлагыг зохих ёсоор зарцуулсан эсэхийг 
хянаж, аудит явуулах үүрэг хариуцлагатай билээ.

Сүмийн аудитын албаны 2014 оны тайлан 

СҮМИЙН АуДИТыН АлБАНы ЗАхИрАл
КЭвИН р.жЕрГЕНСЭН

Хийж гүйцэтгэсэн аудитад үндэслэн Сүмийн 
аудитын алба 2014 онд хүлээн авсан бүх 
өргөл хандив, зарлага, Сүмийн хөрөнгө, эд 
хөрөнгийг зохих тоо бүртгэл, батлагдсан 
төсөв ба Сүмийн бодлого, журмын дагуу мөн 
нягтлан бодох бүртгэлийн стандартын дагуу 
нарийвчлан бүртгэж, зарцуулсныг мэдэгдэж 
байна. Төсөв гарган, түүндээ багтаан зарцуулж, 
өрөөс зайлсхийн, шаардлагатай үед хэрэглэх 
хуримтлалтай байхыг тэдэнд заадаг бөгөөд үүнийг 
хэрэгжүүлэх бодлогыг дагаж мөрддөг.

  Хүндэтгэсэн, 
   Cүмийн аудитын алба
   Захирал
   Кэвин Р.Жергенсэн
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Баптисм хүртсэн хөрвөгч  296803

Номлогчид

Бүрэн цагийн номлогч   85147

Сүмийн үйлчлэлийн номлогч   30404

Ариун сүмүүд

2014 онд онцгойлон адислагдсан 
ариун сүм (Форт Лаудэрдал 
Флорида, Гилбэрт Аризона, 
Фоеникс Аризона)   3

Дахин онцгойлон адислагдсан 
ариун сүм (Огден Юта)  1

Жилийн эцсийн байдлаар, 
үйл ажиллагаагаа явуулж буй 
ариун сүм     144

Тэргүүн Зөвлөл 2014 оны 12-р сарын 31-ний 
байдлаар, Сүмийн өсөлт, байр суурьтай холбоотой 
дараах статистикийн тайланг Сүмийн гишүүдэд 
танилцуулж байна.

Сүмийн нэгжүүд

Гадас      3114

Номлол     406

Дүүрэг     561

Тойрог ба салбар    29621

Сүмийн гишүүнчлэл

Нийт гишүүнчлэл   15372337

Бүртгэгдсэн шинэ хүүхэд  116409

2014 оны статистикийн тайлан

ТЭрГҮҮН ЗөвлөлИЙН НАрИЙН БИЧИГ
БрҮК П.хЭЙлС
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Тааламжит	айдас	нь	цочрол,	түгшүүр	
төрүүлдэг	дэлхийн	айдастай	адилгүйгээр	амар	
амгалан,	амлалт,	итгэлтэй	байдлын	нэгэн	эх	
сурвалж	юм.

Бага байхад минь 
тохиолдсон нэгэн 
явдлыг би тодхон 
санадаг. Би нэг 
өдөр найзуудтайгаа 
тоглож байгаад, 
гэрийнхээ хажууханд 
байдаг дэлгүүрийн 
цонхыг санамсаргүй 
хагалчихсан юм. 
Шил бутран хагарч, 
хамгаалалтын 
дохиолол чанга 

дуугарах үед зүрх сэтгэлийг минь айдас нөмрөн 
авав. Тэрхэн мөчид би үлдсэн амьдралаа шоронд 
өнгөрөөх үйлтэй юм байна даа л гэж бодож 
билээ. Эцэст нь аав, ээж хоёр маань орон доогуур 
нуугдсан намайг ятган гаргаж, дэлгүүрийн эзнээс 
уучлалт гуйн, алдаагаа засахад минь тусалсан юм. 
Аз болж, би ийнхүү шоронд орохоос аврагдаж 
билээ.
 

Тэр өдөр мэдэрсэн айдас маань асар их бөгөөд 
үнэхээр бодитой байсан. Та бүхэн өөрсдийн 
тань эрүүл мэнд муудах үед, мөн гэр бүлийн 
тань хэн нэгэн хүнд байдалд юм уу аюулд орсон 
тухай сонсоод эсвэл дэлхийн элдэв үймээнт үйл 
явдлуудыг олж харсны дараа үнэхээр их айдаст 
автаж байсан нь гарцаагүй. Эдгээр тохиолдолд 
ирж буй аюул, эргэлзээ, өвчин зовлон, санаанд 
оромгүй болоод гэнэтийн мөн сөрөг үр дүн авчирч 
болзошгүй үйл явдлууд нь сэтгэл түгшээсэн 
айдсыг бий болгодог.

Бидний өдөр тутмын амьдрал дээрх гэмт хэрэг, 
өлсгөлөн, дайн дажин, авлига, алан хядах 
ажиллагаа болон өвчин эмгэг, байгалийн элдэв 

гамшиг, ёс суртахууны доройтлын тухай эцэс 
төгсгөлгүй мэдээллүүд нь бас айдас, түгшүүр 
төрүүлдэг. Бид үнэхээр Их Эзэний “Мөн тэр өдөр 
… мөн бүхэл дэлхий үймээн самуунд байх болно, 
мөн хүмүүний зүрх сэтгэл мохох болно” (С ба 
Г 45:26) хэмээн урьдчилан хэлсэн тэр цаг үед 
амьдарч байна.

Миний зорилго бол Их Эзэн Есүс Христэд итгэх 
итгэл, Түүний талаарх зөв мэдлэгээр дамжуулан 
айдас хэрхэн арилдгийг тайлбарлах явдал юм. Энэ 
чухал сэдвийг хамтдаа хэлэлцэх үед Ариун Сүнс 
бидний хүн нэг бүрийг адислаг хэмээн би чин 
сэтгэлээсээ залбирч байна. 

Мөнх бус амьдрал дахь айдас

Адам, Ева хоёр хориглогдсон жимснээс 
хүртсэнийхээ дараа Бурханы дуу хоолойг 
сонсоод, Едений цэцэрлэгт нуугдсан. Бурхан 
Адамыг дуудан, “Чи хаа байна вэ?” гэж асуухад 
“[Aдам хариуд нь], Би Таны дууг … сонсоод, 
… айв” (Эхлэл 3:9–10) гэдэг. Уналтын анхны 
үр нөлөөнүүдийн нэг нь Адам, Ева хоёрын 
айдас байсан гэдэг нь анзаарагдаж байгаа байх. 
Энэ хүчирхэг мэдрэмж бол бидний мөнх бус 
амьдралын нэгэн чухал хэсэг юм.

Биднийг асар их гай зовлонтой тулгарсан үед 
айдсыг зайлуулж, амар амгаланг өгдөг Их Эзэний 
тухай мэдлэгээс ирдэг хүчийг Мормоны Номын 
нэгэн жишээ тод харуулдаг (2 Петр 1:2–8; Aлмa 
23:5–6-г үзнэ үү).

Хиламын нутагт Алмагийн хүмүүс давшин ирж 
буй леменчүүдийн их цэргээс айж байв.
 
“Гэвч Алма урагшлан мөн тэдний дунд зогсоод, 
мөн тэд айх ёсгүй, харин тэд Их Эзэн Бурханаа 
санах ёстойг ухуулав.
“Тиймийн тул тэд айдсаа дарав” (Moзая 23:27–28).

Тиймийн тул тэд айдсаа дарав

àðâàíõî¨ð òªëªªëªã×èéí ×óóëãûí 
АхлАГЧ ДЭвИД А.БЭДНАр
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Алма хүмүүсийн айдсыг өөрөө дарж, 
тайтгаруулаагүйг анхаарна уу. Харин Алма Их 
Эзэнээ мөн зөвхөн Тэр л тэднийг чөлөөлж чадна 
гэдгийг санахыг итгэгчдэд зөвлөсөн (2 Нифай 
2:8). Аврагчийн анхааран хамгаалдаг халамжийн 
тухай мэдлэг нь хүмүүст айдсаа дарах боломжийг 
олгосон юм.

Есүс Христ бол мөнхийн амар амгалангийн цорын 
ганц эх сурвалж учраас Их Эзэнд итгэх итгэл ба 
Түүний тухай зөв мэдлэг нь айдсыг дарах хүч 
маань болдог. Тэр “Надаас сурагтун, мөн миний 
үгсийг анхаарагтун; миний Сүнсний номхон 
дөлгөөн байдалд алхагтун, мөн надаар дамжин 
амар амгалан чамд байх болно” (C ба Г 19:23) 
хэмээн тунхагласан.

Мөн Эзэн “Зөв шударгын үйлсүүдийг хийх тэрээр 
шагналаа, бүр энэ дэлхийд амар амгаланг хийгээд 
ирэх дэлхийд мөнх амьдралыг хүлээн авах болно” 
(C ба Г 59:23) хэмээн тайлбарласан.

Христэд итгэх итгэл, Түүний сайн үйл, нигүүлсэл 
болоод ач ивээлд бүрэн найдахад бэлэн байх хүсэл 
нь Түүний Цагаатгалаар дамжуулан амилуулалт 
ба мөнх амьдралд итгэж найдахад хүргэдэг 
(Moронай 7:41-ийг үзнэ үү). Ийм итгэл, найдвар 
нь бид бүгдийн олж авахыг хүсдэг, ухамсрын амар 
амгаланг амьдралд маань авчирдаг. Цагаатгалын 
хүч наманчлалыг боломжтой болгож, нүглээс 
үүдсэн цөхрөлийг арилгаж, тайвшруулдаг. 
Энэ нь мөн бид өөрсдийн мөнх бус байдлын 
хязгаардлагдмал чадвараар хэзээ ч олж харж, 
эсвэл хийж гүйцэтгэж чадахааргүй тийм арга 
замуудаар сайхан бүхнийг харж, сайн үйл хийж, 
сайн хүн болоход хүчирхэгжүүлэн дэмждэг. 
Үнэнч шавь байхын агуу адислалуудын нэг нь 
“бүх оюун ухааны дээгүүрх Бурханы амар тайван” 
(Филиппой 4:7) гэдэг нь үнэхээр үнэн билээ.

Христийн өгдөг амар амгалан нь мөнх бус 
амьдралаа мөнхийн байр сууринаас ойлгон таньж, 
хүрэх тэнгэрлэг газартаа тууштай төвлөрөхөд 
маань туслах сүнслэг байдлын хөдөлшгүй 
бат суурьтай байх боломжийг бидэнд олгодог 
(Колоссай 1:23-ыг үзнэ үү). Ингэснээр бид айдсаа 
даран зайлуулах хүчээр адислагдаж чадна. Учир 
нь Түүний сургаал бидний амьдралын бүхий л 
талыг зорилготой, чиглэлтэй болгодог. Түүний 
ёслол, гэрээнүүд сайн ба муу аль ч цаг үед 
биднийг хүчирхэгжүүлэн, тайвшруулдаг билээ. 

Мөн Түүний санваарын эрх мэдэл нь амьдралын 
хамгийн чухал зүйлс энэ амьдралд төдийгүй 
мөнхөд үргэлжилнэ гэсэн баталгааг өгдөг юм.

Гэвч бид өнөө үед биднийг маш амархан, ойр 
ойрхон түгшээх айдсуудыг даран зайлуулж чадах 
уу? Уг асуултын хариулт нь “тийм” гэдэг нь 
тодорхой. Амьдралдаа энэ адислалыг хүлээн авах 
гол гурван зарчим бий. Эдгээр нь: (1) Христэд 
найдах, (2) Христийн бат суурин дээр зогсох, (3) 
Христэд итгэн, урагш тэмүүлэх.

христэд найдах

Алмагийн “Тийм ээ, чи Бурханд найдан амьдрахаа 
мэдтүгэй” гэсэн хүү Хиламандаа өгсөн зөвлөгөө 
өнөөдөр ч бид бүгдэд үнэлж баршгүй зөвлөмж 
болно (Aлмa 37:47). Бид бүх цаг үед, бүх газарт 
Аврагчид найдан, өөрсдийн анхаарлыг Түүн дээр 
баттай төвлөрүүлэх ёстой.

Их Эзэний төлөөлөгчид тэнгист завиар явж, 
давалгаанд шидэгдэж байхдаа яасныг санацгаая. 
Есүс усан дээгүүр алхлан, тэдэн рүү очсон ч тэд 
Түүнийг танилгүй, айн хашгиралддаг.

“Харин тэр даруй Есүс тэдэнд –Зоригтой бай. Би 
байна. Бүү ай гэжээ.

“Петр Түүнд –Эзэн, хэрэв Та мөн юм бол, усан 
дээгүүр алхаж Өөр уруу тань ирэхийг надад 
тушаагаач гэхэд

“Тэр –Ир гэлээ” (Maтай 14:27–29).

Дараа нь Петр усан дээгүүр Есүсийн зүг алхдаг.

Гэвч тэр салхи босохыг хараад айн, живж эхэлдэг 
ба: “Эзэн, намайг авраач гэж орилоход нь, 

“Есүс тэр даруй гараа сунган, түүнийг зууран, 
Бага итгэлт минь, чи юунд эргэлзэв? гэжээ” 
(Maтай 14:30–31).

Петр Аврагчийн урилгад тэр даруй урам зоригтой 
хариулж байна хэмээн би төсөөлдөг. Тэр хараагаа 
Есүс дээр төвлөрүүлэн, завинаасаа бууж, 
гайхамшигтайгаар усан дээгүүр алхсан. Харин 
тэр үлээх салхинаас болж, Их Эзэнээс харцаа 
салгаснаар давалгаанаас айж, живж эхэлдэг.

Бид Их Эзэний “Санаа бодол болгондоо над 
уруу харагтун; бүү эргэлз, бүү ай” (C ба Г 6:36) 
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гэсэн зааврыг дагаснаар айдсаа ялж, итгэлээ 
хүчирхэгжүүлэх адислалаар адислагдаж чадна.

христийн бат суурин дээр зогсох

Хиламан өөрийн хөвгүүд болох Нифай, Лихай 
хоёрт: “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) хэмээн 
сануулсан билээ.

Ёслол ба гэрээнүүд нь өөрсдийн амьдралыг 
Христийн суурь болон Түүний Цагаатгал дээр 
барихад ашиглах барилгын хавтангууд юм. Бид 
ёслолуудыг зохистойгоор хүлээн авч, гэрээнд 
орж, тэдгээр ариун нандин амлалтыг итгэлтэйгээр 
санаж, хүндэтгэж, мөн хүлээн зөвшөөрсөн 
үүргүүдийнхээ дагуу амьдрахын төлөө чадах 
бүхнээ хийснээр Аврагчтай бат холбогддог. Энэ 
холбоос нь амьдралын ямар ч нөхцөлд сүнслэг 
хүч, бат бөх байдлын эх сурвалж болдог юм.

Бид ёслол, гэрээнүүдээрээ дамжуулан өөрсдийн 
хүсэл тэмүүлэл болоод үйлдлийг Аврагчийн бат 
бөх суурин дээр тавьснаар айдсаа давах хүчээр 
адислагдах болно.

христэд итгэн, урагш тэмүүлэх

Нифай “Иймийн тул, та нар найдварын төгс 
гэрэлтэйгээр, мөн Бурханыг болон бүх хүмүүнийг 
хайрлах хайрыг агуулан Христэд тууштайгаар 
итгэн урагш тэмүүлэх ёстой. Иймийн тул, хэрэв 
та нар урагш тэмүүлэн, Христийн үгнээс зооглон, 
мөн эцсээ хүртэл тэвчих аваас, болгоогтун, 
Эцэгийн ийн хэлсэнчлэн: Та нарт мөнх амьдрал 
байх болно” (2 Нифай 31:20) хэмээн тунхагласан 
билээ.

Энэ шүлэгт дурдагдсан сахилга баттай байж, 
эцсээ хүртэл тэвчих үйл явц нь сүнслэг ойлголт 
болон алсын хараа, тууштай байдал, тэвчээр ба 

Бурханы ач ивээлийн үр дүн юм. Есүс Христийн 
ариун нэрэнд итгэх итгэлээ хөгжүүлж мөн 
өөрсдийн амьдралд Түүний хүсэл, цаг хугацааг 
хүлцэнгүй дагаж, бүх зүйлд Түүний нөлөөг 
даруухнаар хүлээн зөвшөөрөх нь баяр баясгалан 
ба мөнх амьдралыг авчрах Бурханы хаант улсын 
амар амгалангийн зүйлүүд рүү хөтөлдөг билээ 
(C ба Г 42:61-ийг үзнэ үү). Бид бэрхшээлтэй 
тулгарч, ирээдүйдээ эргэлзэн тээнэгэлзэх үедээ ч 
өөдрөгөөр тэвчиж, “сүсэглэл ба хүндлэлтэйгээр 
амар тайван, төвшин амьдралаар амьдрах болно” 
(1 Tимот 2:2).

Бид сайн мэдээний зарчмуудаас суралцаж, 
тэдгээрийн дагуу тууштай амьдран, гэрээнийхээ 
дагуу урагш тууштай алхсанаар ирэх хүчийг 
хүлээн авах үед айдсаа давах адислалаар 
адислагдах болно.

Их Эзэнээс эмээхүй

Бидний байнга мэдэрдэг айдсаас ялгаатай мөртлөө 
үүнтэй холбоотой айдсыг судруудад “тааламжит 
айдас” (Еврей 12:28) эсвэл “Эзэнээс эмээх” (Иов 
28:28; Сургаалт үгс 16:6; Исаиа 11:2–3) хэмээн 
хэлсэн байдаг. Тааламжит айдас нь цочрол, 
түгшүүр төрүүлдэг дэлхийн айдастай адилгүйгээр 
амар амгалан, амлалт, итгэлтэй байдлын нэгэн эх 
сурвалж юм.

Гэхдээ айдастай холбоотой аливаа зүйл хэрхэн 
сургамжтай эсвэл сүнслэг байдлын хувьд ач 
тустай байж болох вэ?

Миний тайлбарлахыг оролдож буй зөв шударга 
айдас нь Их Эзэн Есүс Христийг чин сэтгэлээсээ 
хүндлэх хүндлэл, сүсэг бишрэл (Дуулал 33:8; 96:4-
ийг үзнэ үү), Түүний зарлигуудад дуулгавартай 
байх (Дэд хууль 5:29; 8:6; 10:12; 13:4; Дуулал 
112:1-ийг үзнэ үү), Түүгээр хийгдэх эцсийн шүүлт 
ба шударга ёсонд найдах найдлагыг багтаадаг. 
Тэгэхээр тааламжит айдас нь Их Эзэн Есүс 
Христийн бурханлаг байдал ба зорилгын талаарх 
зөв ойлголтоос болон өөрсдийн хүслийг Түүний 
таалалтай нийцүүлэхэд бэлэн байх байдлаас мөн 
шүүлтийн өдөр (C ба Г 101:78; Итгэлийн тунхаг 
1:2-ыг үзнэ үү) эрэгтэй, эмэгтэй хүн бүр өөрсдийн 
үйлдсэн нүглүүдийн төлөө хариуцлага хүлээх 
болно гэсэн мэдлэгээс үүсдэг.

Судруудад заасанчлан тааламжит айдас нь 
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“мэдлэгийн эхлэл” (Сургаалт үгс 1:7), “мэргэн 
ухааныг сургадаг” (Сургаалт үгс 15:33), “бат 
итгэл” (Сургаалт үгс 14:26) ба “амийн ундарга” 
(Сургаалт үгс 14:27) юм.

Тааламжит айдас нь эцсийн шүүлтийн тухай 
ойлголттой болон өөрсдийн хүсэл, бодол, үг хэл, 
үйлдлүүдийн төлөөх хувийн хариуцлагатай нягт 
холбоотой гэдгийг анхаарна уу (Moзая 4:30-ийг 
үзнэ үү). Их Эзэнээс эмээх айдас нь Түүний 
оршихуйд шүүгдэхээр ирэхээс халшрах түгшүүр 
биш юм. Тэр үед бид Түүнээс айх болно гэдэгт 
би итгэдэггүй. Харин бид Түүний оршихуйд 
өөрсдийн элдэв шалтаг тоочиж, дүр эсгэсэн, 
мөн өөрийгөө хуурсан бүх зүйлийн тухай “төгс 
мэдлэгтэй” болж, тэдгээрийг байгаагаар нь харах 
болно (2 Нифай 9:14; мөн Aлмa 11:4-ыг үзнэ үү). 
Эцсийн эцэст бид зөвтгөх шалтаггүйгээр үлдэх 
болно.

Дэлхий дээр амьдарч байсан болон амьдрах хүн 
бүр “Бурханы тавцангийн өмнө зогсон, тэдгээр 
нь сайн ч бай, эсвэл тэдгээр нь хилэнцэт ч бай, 
[өөрийн] үйлдлүүдийнхээ дагуу түүнд шүүгдэхээр 
авчрагдах болно” (Moзая 16:10). Хэрэв бидний 
хүсэл зөв шударгын төлөө, үйлс маань сайн 
байсан аваас шүүлтийн тавцан таатай байх болно 
(Иаков 6:13; Инос 1:27; Moронай 10:34-ийг 
үзнэ үү). Мөн эцсийн өдөр бид “зөв шударгад 
шагнагдах болно” (Aлмa 41:6).

Нөгөөтэйгүүр, хэрэв бидний хүсэл хилэнцит, 
үйлүүд маань ёс бус байх аваас шүүлтийн тавцан 
аймшигтай байх бөгөөд “энэ аймшигт нөхцөлд 
бид өөрсдийн Бурхан өөд маань харж үл зүрхлэх 
болно; мөн түүний оршихуйгаас биднийг нуухын 
тулд, өөрсөд дээрээ нуран унахыг хад уулсад бид 
тушааж чаддаг сан бол сэтгэл маань ихэд баяртай 
байх сан биз ээ” (Aлмa 12:14). Мөн бид эцсийн 
өдөр “[өөрсдийн] шагнал болгон хилэнцийг авна” 
(Aлмa 41:5).

Номлогчийн үгсэд дүгнэн хэлсэнчлэн:

“Бурханаас эмээж, Түүний тушаалыг дагагтун. 
Энэ нь хүн бүхэнд хамаарна.

“Бурхан сайн, муу гэж ялгалгүй нууцлагдсан юмс 
бүрийг, бүх үйлсийг шүүлтэд аваачих болно” 
(Номлогчийн үгс 12:13–14).

Хайрт ах, эгч нар аа, тааламжит айдас мөнх бус 
амьдралын айдсуудыг арилгана. Тэр ч бүү хэл, 
энэ нь бидний хэзээ ч сүнслэгээр хангалттай 
сайн байж, Их Эзэний шаардлага, хүлээлтэд 
хүрч чадахгүй хэмээх сэтгэл түгшээсэн зовнилыг 
арилгана. Үнэндээ бид зөвхөн өөрсдийн чадвар, 
гүйцэтгэлд найдах юм бол хэзээ ч хангалттай сайн 
байж чадахгүй бөгөөд аврагдаж чадахгүй. Бидний 
үйлс ба хүсэл дангаараа биднийг аврахгүй, аварч 
ч чадахгүй. “Бидний хийж чадах бүхний дараа” 
(2 Нифай 25:23), зөвхөн Аврагчийн хязгааргүй 
хийгээд мөнхийн цагаатгагч золиослолоор 
боломжтой болсон нигүүлсэл ба ач ивээлээр 
дамжуулан аврагддаг (Aлмa 34:10, 14-ийг үзнэ үү). 
“Христийн Цагаатгалаар дамжин сайн мэдээний 
хуулиуд хийгээд ёслолуудад дуулгавартай 
байснаар бүх хүн төрөлхтөн аврагдана гэдэгт бид 
итгэдэг” нь (Итгэлийн тунхаг 1:3) гарцаагүй юм.

Бид тааламжит айдастай байснаар Түүнийг 
хайрлаж мөн Түүнд итгэдэг. Бид Бурханаас илүү 
их эмээснээр Түүнийг илүү төгс хайрладаг. Мөн 
“төгс хайр бүх айдсыг зайлуулдаг” (Moронай 
8:16). Бид Христэд найдан амьдарч, Түүний бат 
суурин дээр зогсож, Түүний гэрээт зам дээр 
бүхнээ зориулна гэсэн амлалт өгөн, тууштай 
урагш тэмүүлснээр тааламжит айдсын тод гэрэл 
нь мөнх бус амьдралын айдсуудын хар сүүдрийг 
хөөн зайлуулах болно гэдгийг би амлаж байна (C 
ба Г 50:25-ыг үзнэ үү).

Гэрчлэл ба амлалт

Би Их Эзэнд хайртай, Түүнийг дээдлэн биширдэг. 
Түүний хүч ба амар амгалан бодитой юм. Тэр 
бол бидний Гэтэлгэгч бөгөөд би Түүнийг амьд 
гэдгийг гэрчилж байна. Түүний ачаар зүрх сэтгэл 
маань шаналан зовж, айх шаардлагагүй (Иохан 
14:27-г үзнэ үү) мөн бид айдсаа даван зайлуулах 
адислалаар адислагдах болно. Би үүнийг Их Эзэн 
Есүс Христийн ариун нандин нэрээр гэрчилж 
байна, амен. 
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Эрэгтэй,	эмэгтэй	хүмүүсийн	гэрлэлт	дээр	
үндэслэгдсэн	гэр	бүл	Бурханы	төлөвлөгөө	
амжилттай	хэрэгжих	орчинг	бүрдүүлдэг.

Английн алдарт 
Вестминстэр Эбби 
сүмийн баруун талын 
том хаалган дээр 
20-р зуунд хилсээр 
егүүтгэгдсэн 10 хүний 
хөшөө байдаг. Тэдний 
нэг нь 1906 онд төрсөн 
Германы алдарт 
шашин судлаач Дитрих 
Бонхёфферийн хөшөө 
юм.1 Нацист Германы 
дарангуйлал, тэдний 

еврейчүүдтэй болон бусадтай харьцаж байсан зүй 
бус харьцааг Бонхёффер ил тод шүүмжилдэг байв. 
Тэрээр тэднийг идэвхтэй эсэргүүцсэнийхээ төлөө 
шоронд орж, эцэст нь хорих лагерьт цаазлуулжээ. 
Бонхёффер арвин их бүтээл туурвисан зохиолч 
байсан ба захидлууд нь түүний хамгийн их 
танигдсан бүтээлүүд юм. Сайхан сэтгэлтэй 
харгалзагчид түүний захидлуудыг шоронгоос 
гаргахад тусалсан бөгөөд тэдгээр нь хожим 
Шоронгоос ирсэн захидал ба хуудсууд хэмээх 
нэртэйгээр нийтлэгджээ.

Тэр шоронд бичсэн тэдгээр захидлынхаа нэгийг 
үеэлдээ зориулан, түүний хуримын өмнө бичсэн 
байдаг бөгөөд уг захидалд: “Гэрлэлт бол та 
хоёрын бие биенээ хайрлах хайраас ч илүү юм. 
… Та хоёр хайр сэтгэлдээ зөвхөн хоёр биенээ л 
хардаг бол гэрлэснээр та хоёр олон үе үргэлжлэх 
гинжин хэлхээний холбоос нь байж мөн эдгээр 
үе удмыг Бурхан алдар суундаа хүлээн авч, 
хаант улсдаа оруулдаг. Хайр сэтгэлдээ та хоёр 
зөвхөн өөрсдийнхөө аз жаргалын диваажинг л 
эрэлхийлдэг бол гэрлэснээр та хоёр дэлхий ертөнц 
ба хүмүүн төрөлхтний өмнө хариуцлага хүлээдэг. 

Чиний хайр бол чиний хувьдаа өмчилсөн зүйл 
байдаг бол харин гэрлэлт бол хувийн зүйлээс 
чинь илүү бөгөөд энэ нь хүндэтгэл хийгээд үүрэг 
хариуцлага байдаг. Хүнийг титэмтэй мөн захирах 
хүсэлтэй байлаа гээд хаан болгодоггүйн адил 
Бурхан ба хүмүүний өмнө та хоёрыг холбодог бие 
биенээ гэсэн хайр нь гэрлэлтийг бий болгодоггүй. 
…Тиймээс хайр нь та хоёроос, харин гэрлэлт нь 
дээрээс буюу Бурханаас үүсэлтэй” гэж бичсэн 
байдаг.2

Эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн хоорондын гэрлэлт 
нь ямар арга замаар бие биенээ хайрлах хайр 
мөн хоёр биеийн аз жаргалаас ч илүү зүйл 
буюу “дэлхий ертөнц ба хүн төрөлхтний өмнө 
хүлээх үүрэг хариуцлага болдог вэ?” Энэ нь 
ямар утгаараа “дээрээс, Бурханаас ирдэг вэ”? 
Бид үүнийг ойлгохын тулд эхлэл рүү буцаж очих 
ёстой.

Бид эхлээд оюун билгүүд байсан бөгөөд хэлбэр 
дүрс буюу сүнслэг биесийг Бурханаас авснаараа 
Түүний сүнсэн хүүхдүүд мөн тэнгэрлэг эцэг 
эхийн хөвгүүд, охид болсон гэдгийг бошиглогчид 
илчилсэн.3 Дараа нь сүнснүүдийн мөнх бус 
байдлын өмнөх оршихуйд Тэнгэрлэг Эцэг 
маань биднийг “түүнтэй адилхан болж хөгжих 
боломжтой”4 болгох Өөрийн хүслийн дагуу нэгэн 
төлөвлөгөөг бэлтгэсэн билээ. Үүнийг судруудад 
“авралын төлөвлөгөө, ”5 “аз жаргалын агуу 
төлөвлөгөө, ”6 мөн “гэтэлгэлийн төлөвлөгөө”7 
хэмээн өөр өөрөөр нэрлэдэг. Уг төлөвлөгөөний 
хоёр үндсэн зорилгыг Абрахамд дараах үгээр 
илчилсэн байдаг.

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

Гэрлэж, гэр бүлтэй болох шалтгаан

АрвАНхоёр ТөлөөлөГЧИЙН ЧуулГыН
АхлАГЧ Д.ToДД КрИСТоФФЭрСоН
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“Мөн Их Эзэн, тэдний Бурхан тэдэнд зарлиглах 
бүх зүйл юуг ч гэсэн тэд хийх нь үү гэдгийг 
харахын тулд үүгээр бид тэднийг нотлох болно;

“Мөн өөрсдийн анхны байдлыг хадгалдаг тэдэнд 
дээр нэмэгдэх болно; … мөн өөрсдийн хоёр дахь 
байдлыг хадгалдаг тэдний тэргүүн дээр алдар суу 
үүрд мөн мөнхөд нэмэгдэх болно.”8

Бид Тэнгэрлэг Эцэгийнхээ ачаар тухайн үед 
аль хэдийн сүнсэн биетүүд болсон байв. Дараа 
нь Тэрээр энэ сүнсэн биеийг бүрэн буюу төгс 
болгох арга замыг бидэнд санал болгосон 
юм. Бие махбодтой болох нь Бурхантай адил 
оршихуй, алдар суугийн бүрэн байдлыг хүлээн 
авахад зайлшгүй чухал байв. Хэрэв мөнх бус 
байдлын өмнөх сүнсний дэлхийд бид Бурханы 
төлөвлөгөөнд оролцохыг зөвшөөрөх буюу өөрөөр 
хэлбэл, “эхний байдлаа хадгалбал, ” Түүний 
бидэнд зориулан бүтээсэн дэлхий дээр амьдрахаар 
биднийг ирэх үед бие махбод “нэмэгдэх болно” 
гэсэн амлалт бидэнд өгөгдсөн.

Мөнх бус амьдралын замналд бид “Их Эзэн, 
[бидний] Бурхан [бидэнд] зарлиглах бүх зүйл 
юуг ч гэсэн хийх” сонголт хийвэл “хоёр дахь 
байдлаа” хадгалсанд тооцогдох байв. Энэ нь бид 
сонголтоороо дамжуулан Түүний оршихуйгаас 
тусдаа, бие махбодыг бүх хүч чадал, дур хүсэл, 
хэрэгцээтэй нь эзэмшиж, Түүний селестиел 
хуулийн дагуу амьдрах амлалт болон чадвараа 
харуулна гэсэн үг юм. Бид бие махбодоо 
хазаарлаж мөн үүнийг сүнснийхээ эзэн нь бус 
зэмсэг нь болгож чадах уу? Бидэнд амьдрал 
бүтээх хүчийг багтаасан бурханлаг хүчнүүдийг 
мөнх бус амьдралд болон үүрд мөнхөд ашиглах 
итгэл хүлээлгэж болох уу? Бид тус бүрдээ 
хилэнцийг даван туулах болов уу? Харин үүнийг 
хийсэн хүмүүс “тэдний тэргүүн дээр алдар 
суу үүрд мөн мөнхөд нэмэгдэх” бөгөөд энэ нь 
амилуулагдсан, үхэшгүй, мөн алдар суутай болсон 
бие махбодын тэрхүү алдар суугийн нэг чухал 
хэсэг нь юм.9 Бид эдгээр агуу боломж, амлалтыг 
сонсоод “баярлалдан уухайлсан” гэдэгт гайхах 
зүйл үгүй юм.10

Энэхүү тэнгэрлэг төлөвлөгөө амжилттай 
хэрэгжихэд наад зах нь дөрвөн зүйл хэрэгтэй:

Нэгдүгээрт, бидний орших дэлхийг бүтээх. 
Бүтээлтийн үйл явц нь нарийн тодорхой 
мэдэгдээгүй ч гэсэн энэ нь санамсаргүй байдлаар 
үүсээгүй бөгөөд Бурхан Эцэг удирдаж, Есүс 
Христ хэрэгжүүлсэн гэдгийг бид мэднэ. “Бүх 
юм Түүгээр бий болсон. Бий болсон юмсаас 
Түүнгүйгээр бий болсон юмс нэг ч байхгүй.”11

Хоёрдугаарт, мөнх бус байдал. Адам, Ева 
хоёр Эцэгийн аз жаргалын агуу төлөвлөгөөнд 
оролцохоор сонгосон бүх хүний өмнөөс үйлдсэн.12 
Тэдний Уналт биднийг бие махбодтой болж төрөх, 
мөнх бус амьдрах, Бурханы оршихуйгаас гадна 
суралцахад хэрэгтэй нөхцөлийг бидэнд өгсөн 
билээ. Сайн, муугийн мэдлэг болон Бурханы 
өгсөн сонгох хүч нь үүнтэй хамт ирсэн.13 Эцэст 
нь, энэ Уналт бид гэм нүгэлдээ үүрд амьдрахгүй 
байж болохын тулд мөнх бус байдал дахь бидний 
амьдралыг түр зуурын болгох бие махбодын 
үхлийг авчирсан.14

Гуравдугаарт, Уналтаас гэтэлгэх гэтэлгэл. Бид 
Тэнгэрлэг Эцэгийн төлөвлөгөөнд эцэстээ үхэл 
ямар үүрэгтэйг ойлгож байгаа хэдий ч, бие 
махбодын болон сүнслэг үхлийн аль алиныг 
даван туулах ямар нэг арга зам байхгүй бол 
энэ төлөвлөгөө хүчингүй байх байв. Тиймээс 
Гэтэлгэгч, Бурханы Төрсөн Ганц Хүү, Есүс 
Христ Адам, Ева хоёрын зөрчлийг цагаатгахын 
тулд амиа өгсөн бөгөөд үүгээрээ дамжуулан 
амилуулалтыг болон үхэшгүй байдлыг бүх хүнд 
боломжтой болгосон юм. Бидний хэн нь ч сайн 
мэдээний хуулинд төгс, мөн байнга дуулгавартай 
байж чадахгүй учраас Түүний Цагаатгал нь 
наманчилсан нөхцөлд л биднийг өөрсдийн маань 
нүглүүдээс гэтэлгэдэг. Аврагчийн цагаатгагч 
ач ивээл нүглүүдийг өршөөж, бодгалийг 
ариусгах боломж олгодог учраас бид сүнслэг 
байдлаар дахин төрж, Бурханд зөвшөөрөгдөж 
чадна. Бидний сүнслэг үхэл буюу Бурханаас 
тусгаарлагдах байдал ийнхүү төгсөх болно.15

Дөрөвдүгээрт буюу эцэст нь, бие махбодын төрөлт 
болон Бурханы хаант улсад ороход шаардлагатай 
сүнслэг дахин төрөлт хэрэгтэй. “[Биднийг] 
өөртэйгөө хамт өргөмжлөх”16 ажлаа амжилттай 
болгохын тулд Бурхан эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийг 
гэрлэж, хүүхэд төрүүлэхээр мөн ингэснээр мөнх 
бус байдлын сорилтуудад чухал нөлөөтэй бөгөөд 
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Түүнтэй хамт орших мөнхийн алдар сууг хүртэхэд 
зайлшгүй чухал бие махбодуудыг Бурхантай 
хамтран бүтээхээр заяасан юм. Мөн Тэрээр эцэг, 
эхчүүд гэр бүлүүдийг үүсгэж, хүүхдүүдээ гэрэл 
ба үнэнд өсгөн, 17 Христэд найдаж сурахад нь 
тэднийг удирддаг байхаар заяасан юм. Эцэг 
бидэнд зарлиглахдаа:

“Эдгээр зүйлүүдийг хүүхдүүддээ чөлөөтэйгөөр 
заах зарлигийг би чамд өгч байна, хэлэх нь:

“… Та нар усаар мөн цусаар мөн миний хийсэн 
сүнсээр дэлхийд төрөхийн хэрээр мөн ийн 
тоосноос амьд бодгаль болон, бүр ийн та нар 
цэвэршигдэж тэнгэрийн хаант улсад усаар 
мөн [Ариун] Сүнсээр дахин төрж мөн цусаар 
бүр миний Төрсөн Ганцын цусаар бүх нүглээс 
ариусгагдах ёстой, мөн энэ дэлхийд мөнх 
амьдралын үгсийг мөн ирэх дэлхийд бүр үхэшгүй 
байдлын алдар сууд мөнх амьдралыг та нар эдэлж 
болно”18 гэжээ.

Бид яагаад Тэнгэрлэг Эцэгийн оршихуйг 
орхисныг мөн эргэн очиж, Түүнтэй хамт 
өргөмжлөгдөхөд юу шаардлагатайг ойлгосноороо 
дэлхий дээрх амьдралтай холбоотой ямар ч зүйл 
мөнх амьдралыг хүлээн авахад шаардлагатай 
бие махбодын төрөлт, сүнслэг дахин төрөлтөөс 
илүү чухал биш гэдэг нь тодорхой болдог. Энэ 
нь Дитрих Бонхёфферийн хэлснээр, гэрлэлт 
хэмээх “үүрэг, ” “хүн төрөлхтний өмнө хүлээх 
үүрэг хариуцлага” бүхий энэ тэнгэрлэг нэгдэл 
нь “дээрээс, Бурханаас” үүсэлтэй юм. Энэ нь энэ 
болон ирэх амьдрал дахь “олон үеийн гинжин 
хэлхээний холбоос” буюу тэнгэрийн жаяг билээ.

Эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн гэрлэлт дээр 
үндэслэгдсэн гэр бүл Бурханы төлөвлөгөө 
амжилттай хэрэгжих орчинг буюу Бурханаас 
цэвэр ариун, гэм зэмгүй хүүхдүүд төрж, мөнх бус 
амьдрал ба ирээдүйн мөнх амьдралд амжилттай 
бэлтгэхэд тэдэнд хэрэгтэй сургамж, бэлтгэлийг 
олж авах орчинг бүрдүүлдэг. Ийм гэрлэлт дээр 
үндэслэгдсэн гэр бүлүүд нийгэм оршин тогтнож, 
өсөж хөгжихөд нэн чухал юм. Ийм учраас нийгэм, 
улс үндэстнүүд гэрлэлт, гэр бүлийг онцгой эрхтэй 
нэгж хэмээн дэмжиж, хамгаалсаар ирсэн. Энэ нь 
хэзээ ч зүгээр нэг насанд хүрэгчдийн хайр, тэдний 
аз жаргалын асуудал байгаагүй.

Гэрлэсэн эрэгтэй, эмэгтэйчүүдээр удирдуулсан 
гэрлэлт, гэр бүлийг дэмжсэн нийгмийн шинжлэх 
ухаан нь няцаашгүй, тэр байтугай гарцаагүй 
зүйл юм.19 Тиймээс, “гэр бүлээ сарниулбал эрт 
эдүгээгийн бошиглогчдын зөгнөн хэлснээр хувь 
хүн, нийгэм, улс үндэстнүүдэд гай гамшиг авчрах 
болно гэдгийг бид сануулж байна.”20 Гэрлэлт 
ба гэр бүлийн талаарх бидний тунхаглал нь 
нийгмийн шинжлэх ухаан дээр бус, харин тэдгээр 
нь Бурханы бүтээл гэсэн үнэн дээр тогтдог. 
Бурхан эхлэлд Адам, Ева хоёрыг Өөрийнхөө дүр 
төрхөөр эрэгтэй, эмэгтэй хүн болгон бүтээж, 
тэднийг “нэг махан бодь” болгож мөн өсөж үржин 
дэлхийг дүүргэхээр бүтээсэн билээ.21 Хувь хүн бүр 
бурханлаг дүр төрхтэй боловч эрэгтэй, эмэгтэй 
хүмүүс нэгдэн нэг болсныхаа дараа Бурханы дүр 
төрхөөр бүтээгдсэн гэдгийнхээ утга учрыг илүү 
бүрэн дүүрэн ойлгодог. Бид эсвэл өөр ямар ч мөнх 
бус хүн гэрлэлтийн энэхүү тэнгэрлэг жаягийг 
өөрчилж болохгүй. Энэ бол хүмүүний зохион 
бүтээсэн хэрэг биш юм. Ийм гэрлэлт нь үнэхээр 
“дээрээс буюу Бурханаас үүсэлтэй” бөгөөд 
Уналт, Цагаатгал хоёртой адил аз жаргалын 
төлөвлөгөөний нэг чухал хэсэг юм.

Мөнх бус байдлын өмнөх дэлхийд Люсифер 
Бурханы эсрэг мөн Түүний төлөвлөгөөний эсрэг 
бослого гаргасан бөгөөд түүний бослого улам 
ширүүссээр байна. Тэр гэрлэлт, гэр бүл болох 
явдлыг эсэргүүцэж мөн үүсэн бий болж буй 
гэрлэлт, гэр бүлүүдийг бусниулахын тулд чадах 
бүхнээ хийж байна. Тэр хүмүүний бэлгийн 
харьцааны ариун нандин бүхнийг дайран 
довтолж, асар олон янзын ёс суртахуунгүй бодол, 
үйлдлүүдээр дамжуулан үүнийг гэрлэлтээс 
гадуурх зүйл болгож байна. Тэр гэрлэх, гэр бүлтэй 
болох зорилгыг үл ойшоохыг эсвэл хайхрахгүй 
байхыг, үгүй дээ л гэхэд ажил мэргэжил, бусад 
ололт амжилт, хүсэл мөрөөдлөө биелүүлэх болон 
хувийн эрх чөлөө зэргээс илүү чухал биш гэдэгт 
эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийг итгүүлэхийг оролдож 
байна. Эцэг эхчүүд хүүхдүүддээ Христэд итгэлтэй 
байх мөн сүнслэг байдлаар дахин төрөх талаар 
заах үүргээ үл ойшоох үед чөтгөр баярладаг нь 
тодорхой юм. Ах, эгч нар аа, сайн зүйл олон мөн 
чухал зүйл их байдаг ч цөөн хэдэн зүйл л амин 
чухал байдаг.
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Гэрлэлт, гэр бүлтэй холбоотой үндсэн үнэнийг 
тунхаглах нь гэрлэж эсвэл гэр бүлтэй болж 
чадаагүй хүмүүсийн золиослол, гаргасан 
амжилтуудыг үл тоомсорлож эсвэл бууруулж 
байгаа гэсэн үг биш юм. Та нарын зарим нь 
сэтгэлд нийцсэн хүн олдохгүй байх, ижил 
хүйстэндээ татагдах байдал, бие махбодын 
болоод сэтгэл санааны хөгжлийн бэрхшээл эсвэл 
бүтэлгүйтнэ гэсэн айдас зэрэг шалтгаануудаас 
болоод гэрлэлтийн адислал авч чадаагүй байгаа. 
Эсвэл та нар гэрлэсэн боловч гэрлэлт тань 
салалтаар дуусаж, та нар хоёр хүний хийдэг 
ажлыг ганцаараа хийж байгаа байх. Та нарын 
зарим нь гэрлэсэн боловч асар их хүсэж, гуйн 
залбираад ч хүүхэдтэй болж чадахгүй байгаа.

Гэхдээ хүн бүрд бэлэг мөн авьяас байдаг. Хүн 
бүр аль ч үед тэнгэрлэг төлөвлөгөөг биелүүлэхэд 
хувь нэмрээ оруулж чадна. Сайн бөгөөд амин 
чухал, яг одоо амин чухал байгаа зүйлүүд нь 
төгс биш нөхцөл байдалд ч хийгдэж болно. Та 
нарын олонх нь чадах бүхнээ хийж байгаа. Мөнх 
бус байдлын хамгийн хүнд бэрхшээлүүдийг 
туулж яваа та бүхнийг хүүхдүүдээ өргөмжлөх 
зорилготой Бурханы төлөвлөгөөг өмгөөлөн зогсох 
үед бид бүгд та нарыг дэмжихэд бэлэн байдаг. 
Есүс Христэд итгэл найдвараа тавьсан хүмүүсийн 
хувьд Цагаатгал нь шударга бус бүх зүйлийг 
засах болно гэдгийг бид итгэлтэй гэрчилж байна. 
Эцэгийн хүүхдүүддээ өгөхөөр бэлтгэсэн бүхнээс 
багыг хүлээн авахаар сонгогдсон хүн гэж байхгүй.

Нэгэн залуухан ээж саяхан хамгийн чухал буюу 
ээж байх дуудлагадаа тэнцэх эсэхдээ санаа зовдог 
тухайгаа надад хэлсэн юм. Түүний санааг зовоож 
байсан зүйл нь жижиг, түүнд санаа зовох хэрэг 
байхгүй, тэр сайн байна гэсэн мэдрэмж надад 
төрж билээ. Гэвч би тэрээр зөвхөн Бурханыг 
баярлуулж, Түүний итгэлийг даахыг хүсэж 
байгааг мэдсэн. Би түүнд тайтгаруулах үгс хэлсэн 
бөгөөд зүрх сэтгэлдээ Бурхан, Тэнгэрлэг Эцэг 
хайраараа түүнийг дүүргэж, Өөрийнх нь ажлыг 
хийж байгаа гэдгийг батлан гэрчлээсэй хэмээн 
хичээнгүйлэн гуйсан билээ.

Энэ бол өнөөдөр бид бүхний төлөө хийж буй 
миний залбирал юм. Бид бүгд Түүний таалалд 
нийцэх болтугай. Гэрлэлтүүд цэцэглэж, гэр 
бүлүүд дэгжих болтугай. Бид мөнх бус байдалд 

эдгээр адислалыг бүрэн дүүрэн хүртэх эсэхээс 
үл хамааран аз жаргал болон амлалтууд ирэх 
болно гэсэн итгэлийг Их Эзэний ач ивээл авчрах 
болтугай. Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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боломж олгохгүй бол Сатан биднийг уруу татаж 
чадахгүй. Чөтгөрийг сөрөн эсэргүүцэх чадвартай 
байдаг нь бидний төрөлхийн мөн чанар юм. Хэрэв 
бид ийм байдлаар бүтээгдээгүй бол өөрсдийнхөө 
төлөө чөлөөтэйгөөр сонгох боломжгүй байхсан” гэжээ 
(Сургаалаас: Иосеф Смит, 213).

14. Эхлэл 3:22–24; Алма 42:2–6; Мосе 4:28–31-ийг үзнэ 
үү.

15. Наманчилдаггүй хүмүүс Цагаатгалаар дамжуулан 
эцсийн шүүлтэнд орохоор Бурханы оршихуйд дахин 
ирэх учраас энэ нь нэг талаараа сүнсний үхлээс 
гэтэлгэгдэж байгаа явдал юм (Хиламан 14:17; 3 
Нифай 27:14–15-ыг үзнэ үү).

16. Сургаалаас: Иосеф Смит, 210.
17. Сургаал ба Гэрээ 93:36–40-ийг үзнэ үү.
18. Moсе 6:58-59.
19. Хүмүүс гэрлээгүй ч гэсэн бие биедээ үнэнч байж, 

хүүхэд төрүүлэн, өсгөх явдлыг гэрлэсэн эцэг эх бүхий 

гэр бүлээс өөр нөхцөл байдалд зарим тохиолдолд 
амжилттай гүйцэтгэж болно. Гэхдээ ихэнх тохиолдолд 
гэрлэлтийн ашиг тус болон гэрлэсэн эрэгтэй, эмэгтэй 
хүмүүсийн хүүхдүүдийн давуу талууд ил тодорхой 
байх нь элбэг бөгөөд няцаашгүй зүйл юм. Нөгөө 
талаас, нэгэн тоймчийн хэлсэн “дэлхий нийтээрээ 
гэр бүлтэй болохоос татгалзах” үзэл бодлын нийгэм, 
эдийн засгийн өртөг нийгэмд илүү их хүндрэл 
учруулж байна. Николас Эбэрштат нь гэрлэлт ба 
хүүхэдтэй болох явдал дэлхий даяар буурч байгааг 
ангилж, эцэггүй гэр бүлүүдийн болон салалтын 
хандлагыг ажиглан, “Гэр бүлтэй болохоос татгалзах 
явдлын хорт нөлөө нь тийм ч олон тооны бус 
хүүхдүүдэд нөлөөлж байгаа нь тодорхой юм. Салалт 
болон гэрлэлтээс гадуур хүүхэдтэй болох явдал 
нь орлого ба эд баялгийн тэгш бус байдлыг улам 
дордуулж, нийгэмд ялангуяа хүүхдүүдэд муугаар 
нөлөөлж байна. Хүүхдүүд тэвчээр хатуужилтай 
гэдгийг бид мэднэ. Гэхдээ гэр бүлтэй болохоос 
татгалзах явдал хойч үеийнхэнд сөргөөр нөлөөлж 
байна. Энэ нь түүнчлэн ахмад үеийнхэнд ч сөргөөр 
нөлөөлж байна” гэсэн дүгнэлт хийжээ (Николас 
Эбэрштат, “The Global Flight from the Family, ” Wall 
Street Journal, 2015 оны 2-р сар, 21, wsj.com/articles/
nicholas-eberstadt-the-global-flight-from-the-family-
1424476179-ийг үзнэ үү).

20. “Гэр бүл: Дэлхий дахинаа өргөх тунхаг, ” Ensign эсвэл 
Лиахона, 2010 оны 11-р сар, 129.

21. Эхлэл 1:26–28; 2:7, 18, 21–24; 3:20; Мосе 2:26–28; 
3:7–8, 18, 20–24; 4:26-г үзнэ үү.
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Сайн	мэдээний	дуу	хөгжим	бол	Ариун	Сүнснээс	
ирдэг	баяр	баясгалангийн	сүнслэг	мэдрэмж	юм.	
Энэ	нь	зүрх	сэтгэлийн	өөрчлөлтийг	авчирдаг.

Олон жилийн өмнө би 
Аризонагийн Наваход 
индианчуудын 
амьдардаг газрын 
эмнэлэгт ажилладаг 
нэгэн залуу эмчтэй 
хийсэн ярилцлагыг 
радиогоор сонсож 
билээ. Нэгэн шөнө 
яаралтай тусламжийн 
өрөөнд сүлжсэн урт 
үстэй нутгийн индиан 
орж ирэхэд болсон 

явдлыг тэр эмч өгүүлсэн юм. Залуу эмч хавтсаа 
авч, тэрхүү хүнд дөхөж очин, “Танд яаж туслах 
вэ?” гэж асуужээ. Тэгтэл мөнөөх хүн түүн рүү 
эгцлэн хараад, юу ч хэлсэнгүй аж. Эмч тэвчээргүй 
загнан, дахин асуув. “Та юу ч ярихгүй бол би танд 
тусалж чадахгүй шүү дээ.” “Та яагаад эмнэлэгт 
ирснээ хэлээч” гэв.

Тэр настай хүн түүн рүү хараад, “Та бүжиглэдэг 
үү?” гэж асуув. Эмчийг энэ сонин жигтэй 
асуултыг бодож байх зуур толгойд нь тэр өвчтөн 
эртний омгийн заншлаар өвдсөн хүмүүст эм 
бичиж өгөхөөсөө илүү тэднийг дуу, бүжгээр 
анагаахыг эрэлхийлдэг омгийн домч байх гэсэн 
бодол зурсхийн орсон байна.

“Үгүй ээ,” “Би бүжиглэдэггүй, харин та 
бүжиглэдэг үү” хэмээн эмчийг асуухад, тэр өвчтөн 
“Тийм” хэмээн толгой дохив. Тэгэхэд нь эмч “Та 
надад бүжиг зааж өгөх үү” гэж асуужээ.

Тэр настай хүний хариулт надад олон жил 
бодогдсоор байдаг юм. Тэрээр “Би танд бүжиг 
зааж өгч болно. Гэхдээ та хөгжмөө өөрөө сонсох 

хэрэгтэй” хэмээн хариулсан байв.

Заримдаа Сүм дээр, ялангуяа гэр орондоо, бид 
бүжгийн алхаа гишгээ, хөдөлгөөнийг заахдаа 
ихээхэн хүчин чармайлт гаргадаг атлаа зааж буй 
гэр бүлийн гишүүддээ хөгжим сонсож сурахад 
нь онцгойлон анхаарал тавьдаггүй. Тэр настай 
домчийн сайн мэдэж байснаар бол хөгжимгүй 
бүжиглэх нь хэцүү зүйл ажээ. Хөгжимгүй 
бүжиглэнэ гэдэг нь эв хавгүй, сэтгэлийн ханамж 
авах боломжгүй, тэр ч байтугай ичмээр зүйл байж 
болох юм. Та хөгжимгүй бүжиглэж үзсэн үү?

Сургаал ба Гэрээ 8-р хэсэгт Их Эзэн Иосеф Смит, 
Оливер Каудери хоёрт “Тийм ээ, болгоогтун, чамд 
ирж мөн зүрх сэтгэлд чинь орших Ариун Сүнсээр 
оюунд чинь мөн зүрх сэтгэлд чинь би чамд ярих 
болно” (2-р шүлэг) хэмээн заажээ. Бид бүжгийн 
алхаа гишгээг өөрсдийн оюун бодолд сурч аван, 
харин хөгжмийг зүрх сэтгэлээрээ сонсдог. Сайн 
мэдээний бүжгийн алхаа гишгээ нь бидний хийдэг 
зүйлс юм бол сайн мэдээний хөгжим нь Ариун 
Сүнсээр ирдэг сүнслэг баяр хөөр бүхий мэдрэмж 
билээ. Энэ нь зүрх сэтгэлд өөрчлөлт авчирдаг 
бөгөөд бүхий л зөв шударга хүсэл эрмэлзлийн эх 
сурвалж юм. Бүжгийн алхаа гишгээ нь сахилга 
баттай байхыг шаарддаг бол бүжгээс авах баяр 
баяслыг бид зөвхөн хөгжмийг сонсож сурах үедээ 
л мэдэрдэг.

Сүмийн гишүүдийг хийдэг зүйлийнх нь төлөө 
дооглон тохуурхдаг хүмүүс байдаг. Энэ нь 
ойлгомжтой хэрэг л дээ. Бүжиглэж байгаа хүмүүс 
ихэвчлэн хачин бас эв хавгүй харагдах тохиолдол 
олон байдаг бөгөөд судрын хэллэгээр хөгжмийг нь 
сонсохгүй байгаа хүмүүст “онцгой” (1 Петр 2:9) 
харагдаж болох юм. Та гэрлэн дохион дээр хамаг 
чадлаараа дуулж, бүжиглэж байгаа жолоочтой 
машины дэргэд зогсож байсан удаа бий юү? 
Гэхдээ таны машины цонх хаалттай учраас ямар 
ч авиа сонсох боломжгүй байсан уу? Тэр үнэхээр 

Сайн мэдээний хөгжим
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онцгойрч харагдаагүй гэж үү? Хэрэв бидний 
хүүхдүүд сайн мэдээний сайхан хөгжмийг сонсож 
мэдэрч сурахгүйгээр зөвхөн бүжгийн алхаа 
гишгээг сурвал цагийн аясад тэдэнд бүжиг таагүй 
санагдаж, бүжиглэхээ болих, эсвэл түүнээс ч муу 
зүйл болж болох бөгөөд зөвхөн эргэн тойрных нь 
хүмүүс бүжиглэж байгаа учраас л бусдын нөлөөн 
дор бүжиглэх хэрэгтэй болно.

Сайн мэдээ заахыг эрэлхийлж буй бидний хувьд 
тулгарч байгаа бэрхшээл бол хичээлийнхээ 
хөтөлбөрийг алхаа гишгээнээс гадуур өргөжүүлэн 
тэлэх явдал байдаг. Бидний үр хүүхдүүдийн аз 
жаргал сайн мэдээний сайхан хөгжмийг сонсох, 
мөн хайрлах чадвараас шалтгаална. Бид үүнийг 
хэрхэн зааж сургах вэ?

Нэгдүгээрт, бид өөрсдийн амьдралыг сүнслэг зөв 
долгионд тохируулах ёстой. Цахим эрин эхлэхээс 
өмнө, хуучин цагт бид радионыхоо чихийг 
болгоомжтой эргүүлэн, сонсох дуртай радио 
станцынхаа долгион дээр тохируулан тааруулдаг 
байсан. Долгионд дөхөх үед эхлээд зөвхөн 
шуугиан сонсогддог байв. Гэхдээ долгион нь 
станцын маань долгион дээр яв цав тохирох үед 
бидний дуртай хөгжим тов тод сонсогддог байлаа. 
Бид амьдралдаа Сүнсний хөгжмийг сонсохын 
тулд анхаарлаа зөв долгион дээр төвлөрүүлсэн 
байх хэрэгтэй.

Бид баптисм хүртсэнийхээ дараа Ариун Сүнсний 
бэлгийг хүлээн авахдаа хөрвөлтийг даган ирэх 
тэнгэрлэг хөгжмөөр дүүргэгддэг. Бидний зүрх 
сэтгэл өөрчлөгдсөн байдаг бөгөөд бид “бидэнд 
хилэнцийг үйлдэх хүслийг үгүй болгох, харин 
үргэлж сайныг хийх” (Мозая 5:2) хүсэлтэй болсон 
байдаг. Харин Сүнс нь найрсаг бус байдал, 
бардамнал, атаархлыг хүлцэн тэвчдэггүй. Хэрэв 
бид амьдралдаа тэрхүү нарийн торгон нөлөөллийг 
алдвал сайн мэдээний баялаг аялгуу хөг авиагаа 
маш хурдан алдаж, эцэстээ чимээгүй болон 
замхран алга болох юм. Алма “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” 
(Алма 5:26) хэмээн сэтгэл түгшээх нэгэн асуултыг 
тавьсан байдаг.

Эцэг эхчүүд ээ, хэрэв бидний амьдрал сайн 

мэдээний хөгжмийн хөг аяас гарсан бол бид 
хөглөх хэрэгтэй. Ерөнхийлөгч Томас С.Монсоны 
өнгөрсөн 10-р сард зааж сургаснаар бид 
хөлийнхөө доорх замыг харах ёстой (“Хөлийнхөө 
доорх замыг хар, ” Ensign эсвэл 2014 оны 10-р 
сарын Ерөнхий чуулган, 86–88). Бид үүнийг 
хэрхэн хийхээ мэднэ. Бид сайн мэдээний тэнгэрлэг 
чавхдасын аялгууг эхэлж сонсоод алхсан тэр 
л замаараа алхах ёстой. Бид Христэд итгэх 
итгэлээ хөгжүүлж, наманчлан, ариун ёслолоос 
хүртсэнээрээ Ариун Сүнсний нөлөөллийг илүү 
хүчтэй мэдрэх бөгөөд сайн мэдээний хөгжим 
бидний амьдралд дахин эгшиглэж эхлэх юм.

Хоёрдугаарт, бид өөрсдөө хөгжмийг сонсох 
үедээ түүнийг гэр орондоо тоглохын тулд бүх 
чадлаараа хичээх ёстой. Энэ бол хүчээр эсвэл 
албадан хийдэг зүйл огтхон ч биш юм. “Хүч буюу 
нөлөө нь санваарын ариун журмаар төдийгүй” 
аав ээжийн хувьд, эсвэл хамгийн том биетэй юм 
уу, хамгийн чанга дуутай болохоор биш, “гагцхүү 
сэнхрүүллээр, тэсвэр тэвчээрээр, эелдэг зөөлөн 
хийгээд номхон дөлгөөнөөр, чин сэтгэлийн 
хайраар тэтгэгдэж чадах буюу байх ёстой ажгуу” 
(С ба Г 121:41–42).

Яагаад эдгээр зан чанар нь гэр орон дахь хүч, 
нөлөөг өсгөхөд хүргэдэг вэ? Учир нь эдгээр 
нь Ариун Сүнсийг урьдаг зан чанарууд юм. 
Эдгээр нь бидний зүрх сэтгэлийг сайн мэдээний 
хөгжмийн аялгуунд тааруулдаг. Эдгээр зан чанар 
байгаа цагт гэр бүлийн бүх бүжигчин бүжгийн 
алхаа гишгээг илүү энгийн байдлаар, ямар ч 
айлган сүрдүүлэлт, албадлага шахалтгүйгээр баяр 
баясгалантай хийж гүйцэтгэх юм.

Бид хүүхдүүдээ бага байхад чин сэтгэлээсээ 
хайрын бүүвэйн дууг дуулж, харин тэд зөрүүдэлж, 
орой унтахгүй хэмээн зүтгэхэд нь тэвчээртэй 
байдлын тухай бүүвэйн дууг дуулж өгөх 
хэрэгтэй болж магадгүй юм. Бид тэднийг өсвөр 
насанд хүрэх үед маргаан, айлган сүрдүүлгийг 
чихнийхээ хажуугаар өнгөрүүлж, харин түүний 
оронд сэнхрүүллийн гайхамшигт хөгжмийг 
эгшиглүүлэн, магадгүй тэвчээртэй байдлын тухай 
бүүвэйн дууныхаа хоёрдугаар бадгийг дуулах 
хэрэг гарч болох юм. Эцэг эхчүүд эелдэг зөөлөн, 
номхон дөлгөөн зан чанарын төгс аялгууг тоглож 
чадна. Бид тойргийнхоо өвчтэй нэгэн гишүүнд 
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эсвэл зовсон хэн нэгэнд сайн үйл хийснээрээ 
үр хүүхдүүдээ өөрсөдтэйгөө нэгэн аялгуугаар 
дуулахад урьж чадах юм.

Энэ бүх зүйл нэг дор тохиохгүй. Авьяаслаг 
хөгжимчин гайхамшигт хөгжмийг тоглоход нөр 
их хичээл зүтгэл ордог гэдгийг бид мэддэг билээ. 
Эхлээд хөгжим тоглоход эв хавгүй, хөг аялгуу 
нь таарахгүй байж болох ч энэ нь шүүмжлэлээр 
засагдахгүй гэдгийг бүү март. Гэр орон доторх 
тав тухгүй байдал нь харанхуй өрөөнд байгаатай 
адил. Харанхуйг буруушаах нь тийм ч сайн зүйл 
биш бөгөөд бид зөвхөн гэрлийг оруулснаараа 
харанхуйг хөөн зайлуулах ёстой.

Хэрэв танай гэр бүл дэх эцэг эхийн дуу хоолой хэт 
чанга бөгөөд захирангуй байвал, эсвэл таны гэр 
бүл дэх найрал хөгжим дэндүү цангинасан буюу 
хурц байгаа бол, эсвэл түргэн зантай хүүхдүүдийн 
тань дуу хоолой та нартай хөг ая нийлэхгүй буюу 
захирагдахгүй байвал тэвчээртэй бай. Хэрэв та 
гэр орондоо сайн мэдээний хөгжмийг сонсож 
чадахгүй байвал үргэлжлүүлэн дадлага хий гэсэн 
үгийг санаж байгаарай. Бурханы тусламжтайгаар, 
сайн мэдээний хөгжим таны гэр оронг үгээр 
хэлэхийн аргагүй баяр баяслаар дүүргэх өдөр ирэх 
болно.

Сайн мэдээний хөгжмийг сайн тоглосон ч 
таны бүх асуудлыг шийдэхгүй. Таны амьдралд 
хөгжмийн хэллэгээр крешендо, декрешендо мөн 
стакато, легато гарах үе бишгүй л байх болно. Энэ 
дэлхийн зүй тогтолцоо ийм л байдаг аж.

Гэхдээ та бүжгийн алхаанд хөгжим нэмбэл зарим 
үед гэрлэлтийн болон гэр бүлийн амьдралын 
ээдрээтэй хэмнэлүүд хөг нийлэн, тэнцвэрждэг 
тал бий. Тэр ч байтугай танд учрах хамгийн 
хэцүү сорилт бэрхшээлүүд ч мөн адил гунигтай 
өнгө аяс, сэтгэл хөдөлгөм хээ угалзыг нэмж өгөх 
болно. Санваарын сургаалууд таны бодгалийн 
дээр тэнгэрээс буух шүүдэр лүгээ адил дуслах 
болно. Ариун Сүнс таны байнгын хамтрагч мөн 
таны эрх мэдэл хийгээд нөлөөний баталгаа болох 
зөвт байдал хийгээд үнэний хувиршгүй очирт 
таяг тань байх болно. Түүнчлэн, эзэгнэл тань 
үүрдийн эзэгнэл байх болно, мөн албадлагын арга 
хэрэгсэлгүйгээр энэ нь тань руу үүрд мөн мөнхөд 
урсах болно (С ба Г 121:45–46-г үзнэ үү).

Энэ нь бидний хүн нэг бүрийн амьдралд, гэр орон 
бүрд байх болтугай хэмээн би Есүс Христийн 
нэрээр залбирч байна, амен. 
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Бид	хичээж,	цөхрөлтгүй	оролдож	мөн	бусдыг	
яг	адилхан	хичээн	чармайхад	нь	туслах	үедээ	
жинхэнэ	хожмын	үеийн	гэгээнтнүүд	болдог.

Эрхэм хүндэт ах, эгч 
нар минь ээ, 2013 
оны 12-р сард Нэлсон 
Манделаг нас барахад 
дэлхий нийтээрээ 
гашуудсан билээ. Арьс 
өнгөөр ялгаварлан 
гадуурхахын эсрэг 
тэмцсэнийхээ төлөө 27 
жил шоронд хоригдсон 
тэрээр Өмнөд Африкт 
ардчилсан арга 

замаар сонгогдсон анхны ерөнхийлөгч байсан 
юм. Тэрээр өөрийг нь хорьж байсан хүмүүст 
өршөөл үзүүлсэн нь үнэхээр гайхалтай үйл 
явдал байсан бөгөөд өөрийг нь өргөн олны дунд 
магтсан магтаал, сайшаалыг хүртдэг байсан аж.1 
Мандела хүмүүсийн магтаалыг үгүйсгэн, “Хэрэв 
хичээл зүтгэл гаргаж буй нүгэлтэнг гэгээнтэн гэж 
нэрлэдэггүй юм бол би гэгээнтэн биш”2 хэмээн 
олонтоо хэлдэг байжээ.

“Хичээл зүтгэл гаргаж буй нүгэлтэн бол 
гэгээнтэн” Saints гэх энэхүү үг Сүмийн гишүүдэд 
урам хайрлаж, тэднийг зоригжуулах ёстой. 
Хэдийгээр бид “хожмын үеийн гэгээнтэн” гэж 
нэрлэгддэг ч заримдаа энэ нь тийм ч таатай 
санагддаггүй. Гэгээнтэн хэмээх үгийг ариун эсвэл 
бүр төгс байдлын дээдэх түвшинд хүрсэн хүнийг 
тодорхойлоход ашиглах нь нийтлэг байдаг. Харин 
бид төгс төгөлдөр биш гэдгээ үнэхээр сайн мэддэг.

Бид Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлж, нүглээ 
наманчилж, баптисмын гэрээнүүд болоод 
адислалуудаа шинэчлэхийн тулд ариун ёслолоос 

хүртэж, Ариун Сүнсийг байнга мөнхийн 
хамтрагчаа болгон хүлээн авах зэргээр Христийн 
сургаалд “өөрсдийгөө бүрэн зориулснаар” 
төгөлдөржинө хэмээн манай шашин заадаг. Бид 
эдгээрийг үйлдсэнээр Христтэй илүү адил болж, 
эцсээ хүртэл тэвчдэг.3 Энгийнээр хэлбэл, Бурхан 
биднийг хэзээ нэгэн цагт ямар хүн байснаас4 
маань илүүтэй, одоо ямар хүн байгаа мөн ямар 
хүн болж байгааг анхаардаг. Тэрээр бидний 
хичээл зүтгэлийг л анхаардаг.

Английн жүжгийн зохиолч Уильям Шекспирийн 
As You Like It хэмээх хошин жүжиг дүрүүдийнхээ 
амьдралын эрс өөрчлөлтийг дүрслэн харуулдаг. Ах 
нь дүүгээ хөнөөхөөр оролддогийг дүү нь мэдсэн 
хэдий ч нүгэлт ахынхаа амийг авардаг. Тэр өөрт 
оногдох ёсгүй дүүгийнхээ энэ их нигүүлслийг 
олж мэдээд, эгнэгт өөрчлөгдсөн бөгөөд энэ нь 
түүний нэрлэснээр “хөрвөлт” байсан юм. Хожим 
нь хэсэг авхай нар түүнд хандан “Чи чинь [дүүгээ] 
хөнөөхийг завдсан биш билүү?” гэхэд, 

“Би тийм байсан, харин одоо бол өөрчлөгдсөн. Би 
урьд нь ямар байснаа нуухгүй ч миний хөрвөлт 
надад баяр баясал авчирч, одоо миний хэн байгааг 
илэрхийлэх болно”5 хэмээн ах нь хариулжээ.

Бидний хувьд өөрчлөлт бол жүжгийн зохиолд 
гардагтай адил биш, харин Бурханы нигүүлсэл, 
Есүс Христийн Цагаатгалаар дамжин ирдэг. Их 
Эзэн Езекиелд:

“Хорон муу хүний хорон муу үйлдлийн хувьд, 
тэрээр хорон муугаасаа эргэх өдөрт түүнээсээ 
болж бүдрэхгүй, 

… тэрээр өөрийн нүглээс буцаж, шударга ёс, зөвт 
үйлсийг үйлдвэл, 

Хожмын үеийн гэгээнтнүүд шантралгүй
хичээсээр байдаг

ДАлыН
АхлАГЧ ДЭЙл ж.рЭНлАНД
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… хэрвээ хорон муу үйлстэн барьцаалсан юмыг 
буцааж, тоносон юмсыг буцаан төлж, хууль бусыг 
үл үйлдэн, амийн баталсан журмыг дагаж явбаас 
заавал амьдарна. 

Түүний үйлдсэн нүглийн нэг нь ч түүний эсрэг 
дурсагдахгүй. Тэрээр шударга ёс болон зөвийг 
үйлдсэн”6 хэмээн тунхаглажээ.

Бурхан биднийг наманчилж, нүглээ орхивол 
хожмын өдөр нүглүүд маань бидэнд 
дурсагдахгүй байх болно хэмээн нигүүлсэнгүй 
амладаг. Христийн Цагаатгалын ачаар мөн бид 
наманчилсан учраас өнгөрснөө хараад, “Би 
тийм байсан, харин одоо бол өөрчлөгдсөн” 
гэж хэлж чадна. Өнгөрсөн хугацаанд бид ямар 
ч хорон нүгэлтэн байсан ч “Би тийм байсан, 
миний өнгөрсөнд үйлдсэн нүгэл одоо надад ахин 
оршихгүй”7 гэж хэлж чадна.

Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон “Бурханы бидэнд 
өгсөн агуу бэлгүүдийн нэг бол эцсийн мөч 
хүртэл унахгүй байхын тулд ахин дахин хичээх 
зүтгэлийн маань баясал юм.8 Хэдий санаатайгаар 
гэм үйлдэж, удаа дараа бүтэлгүйтэл, гутралтай 
тулгарсан ч дахин хичээх тэр мөчид Христийн 
Цагаатгал бидэнд тусалдаг. Мөн би нүгэлтэй хүн 
учраас цаашид наманчлах шаардлагагүй гэсэн 
бодол Ариун Сүнснээс ирдэггүй гэдгийг санах 
хэрэгтэй” гэж заасан. 

Бурханы хүсэл болох хожмын үеийн 
гэгээнтнүүдийн шантаршгүй хичээл зүтгэл нь 
гэм нүглийг даван туулахаас илүүтэй зүйл юм. 
Аврагчийн хязгааргүй Цагаатгал нь биднийг 
зөрчилдөөнтэй харилцаа, эдийн засгийн бэрхшээл, 
өвчин эмгэг эсвээс хэн нэгний гэмийн төлөөс 
зэргээс болж шаналж байхад, тэр ч байтугай 
гэм зэмгүй нэгнийг зовж байхад хүртэл эдгээдэг. 
Тэрээр бусдын гэм нүглийн төлөө гэм хийгээгүй 
байж зовох нь ямар байдгийг сайн мэднэ. Аврагч 
“…шаналсан зүрхтэй хүмүүсийг эдгээн, …
үнсний оронд цэцгийн хэлхээг өгч, … гашуудлын 
оронд баяр хөөрийн тос [мөн] гаслант сүнсний 
оронд магтаалын хувцас соёрхох”9 болно хэмээн 
бошиглосон. Бурханы тусламжтайгаар хожмын 
үеийн гэгээнтнүүдийг юу ч тохиолдсон хичээл 
зүтгэлээ алдахгүй гэдэгт Тэрээр найддаг.

Бурхан биднийг цөхрөлтгүй хичээх үед баясдаг 
бол, харин бусдын зүтгэлийг таниагүй үед 
урам нь хугардаг. Миний дотны анд болох 
Тоба ээж Жулиягаасаа энэ сургамжийг хэрхэн 
авснаа хуваалцсан юм. Жулия, Тоба хоёр Өмнөд 
Африкийн анхны гишүүдийн нэг байв. Арьс 
өнгөөр ялгаварлан гадуурхах дэглэм нурсны 
дараа хар болон цагаан арьстан гишүүд хамтдаа 
сүмд очих эрхтэй болжээ. Тэдний хоорондын 
харилцааны эн тэнцүү байдал олон хүний хувьд 
шинэ байсан бөгөөд олон ч бэрхшээлтэй тулгарч 
байлаа. Нэгэн удаа Жулия, Тоба хоёр сүмийн 
цугларалт дээр зарим цагаан арьст гишүүн 
тэдэнд арай л бүдүүлэг хандаад байгааг мэдэрчээ. 
Цуглаан тарсны дараа Тоба ээждээ энэ талаар 
бухимдан гомдоллоход, ээж нь түүнийг тайван 
гэгч сонсоод, “Тоба минь, сүм бол нэг том эмнэлэг 
л гэсэн үг. Бид бүгд янз бүрийн байдлаар өвдсөн 
хүмүүс. Бид сүмд тусламж авахаар ирдэг” гэжээ.

Жулиягийн хэлсэн эдгээр үг бидэнд үнэ цэнэтэй 
зүйлийг ойлгуулж байна. Бид бусдыг өөр өөрийн 
өвчинтэйгөө тэмцэж байх үед зөвхөн тэвчээртэй 
байгаад зогсохгүй, тэдэнд сайн хандаж, тэднийг 
дэмжиж, ойлгох ёстой. Бурхан бидний хичээл 
зүтгэлийг зоригжуулдаг шиг биднийг ч бас бусдад 
энэ боломжийг өөрсдийн чадах чинээгээр олгоно 
хэмээн найддаг. Цагаатгал бидний амьдралд илүү 
агуу хэмжүүрээр ирэх болно. Бид ил харагдах 
ялгаануудаас нь үл хамааран түүнийг таних 
бөгөөд хүн бүрд Түүний хязгааргүй Цагаатгал 
хэрэгтэй юм.

Хэдэн жилийн өмнө Көртис хэмээх нэгэн 
гайхалтай залуу номлолд үйлчлэхээр дуудагдсан 
юм. Тэр бол номлолын ерөнхийлөгч бүрийн 
залбирдаг олон номлогчийн нэг байсан төдийгүй 
ажилдаа үнэхээр төвлөрч, шаргуу ажилладаг 
байв. Нэг удаа тэрээр томоожоогүй, бусадтай 
харьцахдаа эв хавгүй, ялангуяа ажилдаа туйлын 
идэвх санаачлагагүй ханддаг нэгэн номлогчийн 
хамтрагчаар дуудагдав.

Нэг өдөр Көртис хамтрагчтайгаа дугуйтай явж 
байтал хамтрагч нь ямар ч тайлбар хийлгүй 
дугуйнаасаа буугаад, алхаж байхыг харжээ. 
Көртис “Аливаа зүйлийг хийхэд асар их урам 
зориг шаардагдах ийм хамтрагчтай байна гэдэг 
ямар их бэрхшээл вэ” гэж намуухнаар Бурханд 
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бухимдлаа илэрхийлжээ. Гэтэл хэдэн мөчийн 
дараа “Көртис өө, надтай харьцуулбал та хоёр 
хоорондоо тийм ч их ялгаатай биш шүү дээ” 
хэмээн яг л Бурхан хэлж буй мэт гүнзгий мэдрэмж 
түүнд төрөв. Көртис зоргоороо авирладаг төгс бус 
хамтрагчдаа хүлцэнгүй хандах хэрэгтэйг тэр үед 
ойлгосон байна.

Би та бүхнээс өөрсдийн амьдралыг дүгнэн, 
нүглээ наманчилж, чармайн хичээнэ үү хэмээн 
урьж байна. Хэрэв бид хичээхгүй бол ердөө л 
хожмын үеийн нүгэлтнүүд; хэрэв бид цөхрөлтгүй 
байхгүй бол хожмын үеийн хулчгарууд; хэрэв бид 
бусдыг хичээхэд нь дэмжихгүй бол хуурамч дүр 
эсгэгчид10 болно. Бид хичээх үедээ, цөхрөлтгүй 
оролдох үедээ мөн бусдыг яг адилхан хичээн 
чармайхад нь туслах үедээ жинхэнэ хожмын 
үеийн гэгээнтнүүд болдог. Биднийг өөрчлөгдөх 
үед, Бурхан биднийг ямар хүн байсан гэдгээс минь 
илүү, одоо ямар хүн байгаа мөн ямар хүн болж 
байгааг анхаардаг гэдгийг мэдэж авах болно.11

Аврагч болон Түүний хязгааргүй Цагаатгал 
байгаад мөн бидний хожмын үеийн гэгээнтэн байх 
хичээл зүтгэлийг зоригжуулж, урам хайрладаг 
хожмын үеийн бошиглогчид байгаад би туйлаас 
талархаж байна.12 Би Аврагчийг амьд гэдгийг Есүс 
Христийн нэрээр гэрчилж байна, амен. 
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гашуудалд зориулж хэлсэн үгийг whitehouse.gov/
the-press-office/2013/12/10/remarks-president-obama-
memorial-service-former-south-african-president-ээс 
үзнэ үү. Нобелийн энх тайвны шагнал, Нэгдсэн 
Улсын ерөнхийлөгчийн эрх чөлөөний хүндэт медаль, 
ЗХУ-ын Лениний одон зэрэг олон шагнал нь түүнийг 
илтгэн харуулдаг.

2. Тухайлбал: Нэлсон Мандела Райс Их Сургуулийн 
Бэйъэрийн сургууль дээр 1999 оны 10-р сарын 26-нд 
хандан хэлсэн үгнээс, bakerinstitute.org/events/1221. 
Тэрээр Шотландын яруу найрагч, зохиолч, 

нийтлэлч Робэрт Луис Стэвэнсоний алдарт үг болох 
“Гэгээнтнүүд гэдэг бол хичээж, зүтгэж буй нүгэлтэн 
юм” гэсэн эшлэлээс авсан байх боломжтой. Он цагийн 
туршид олон хүн үүнтэй төстэй зүйрлэлүүдийг 
илэрхийлсэн байдаг. Хятадын багш, редактор, улс 
төрч, философич Confucius “Бидний үлэмж бахархах 
зүйл бол бид хэзээ ч унадаггүйд биш, харин унах 
бүрдээ босож чаддагт оршино” гэж зүйрлэжээ.

3. Жишээлбэл, 2 Нифай 31:2–21; 3 Нифай 11:23–31; 
27:13–21; Моронай 6:6; Сургаал ба Гэрээ 20:77, 79; 
59:8–9; Гарын авлага 2: Сүмийг удирдах нь (2010), 
2.1.2-ыг үзнэ үү.

4. “Бурхан биднийг хэн байснаас минь илүүтэй одоо хэн 
байгаа, мөн хэн болж байгааг илүүд анхаардаг” гэсэн 
нь бусдын нүглийн төлөөх хүмүүний гэмийг Аврагч 
анхаардаггүй гэсэн утгатай биш юм. Чухамдаа Аврагч 
маань бусдын нүглээс болж өвдөж, шаналж, харуусаж 
буй хүмүүсийг хэмжээлшгүй халамжилдаг. Аврагч 
“түүний зүрх сэтгэл бие махбодийн дагуу нигүүлслээр 
дүүргэгдэж болохын тулд, тэрээр бие махбодийн 
дагуу өөрийн хүмүүсийг тэдний сул байдлуудынх 
нь дагуу хэрхэн халамжлахыг мэдэж болохын тулд, 
тэрээр өөр дээрээ тэдний сул дорой чанаруудыг авах 
болно” (Алма 7:12).

5. Уильям Шекспир, As You Like It, act 4, scene 3, lines 
134–37.

6. Езекиел 33:12, 14–16.
7. Үйл үгийн өнгөрсөн ба одоо цагийн хэлбэрийг 

ашиглах нь Эцсийн шүүлттэй холбоотой олон сударт 
тэмдэглэгдсэн байдаг. Жишээлбэл, 2 Нифай 9:16; 
Мормон 9:14; Сургаал ба Гэрээ 58:42–43-ыг үзнэ үү.

8. Томас С.Монсон, “ The Will Within, ” Ensign, 1987 оны 
5-р сар, 68.

9. Исаиа 61:1–3; мөн Лук 4:16–21-ийг үзнэ үү.
10. Шинэ Гэрээнд цэдэглэгдсэн хоёр нүүртэн гэдэг нь 

грек хэлний “дүр эсгэгч” буюу “жүжигчин шиг, ” 
эсвэл “дүр үзүүлэгч, жүжиглэгч, дүрээ хэтрүүлэгч” 
гэсэн утга илэрхийлдэг (Матай 6:2, зүүлт тайлбар 
a-г үзнэ үү). Хэрэв бид бусдад өөрчлөгдөх боломж 
олгохгүй бол зүгээр л хожмын үеийн гэгээнтний дүр 
эсгэгч байх болно.

11. Дээрх 4-р эшлэлийг үзнэ үү.
12. Тэргүүн Зөвлөл болон Арванхоёрын Чуулгын хэлсэн 

үгэнд удаа дараа дурдагдаж байсан энэхүү захиас 
бидэнд гүн гүнзгий мэдрэмж төрүүлдэг. Ерөнхийлөгч 
Дийтр Ф.Угдорф энэ талаар “Олон зууны туршид 
бошиглогчдын заасаар ирсэн бүх зарчмаас дахин 
давтан, онцгойлон авч үзсээр ирсэн нэг зарчим бол 
хүн төрөлхтөн наманчилж, амьдралын замналаа 
өөрчлөн, жинхэнэ шавийн замд буцан орж болно 
гэсэн найдвөр төрүүлэм бөгөөд урам хайрлагч захиас 
юм” (“Та одоо босч чадна аа!” Ensign эсвэл 2013 оны 
10-р сарын Ерөнхий чуулган, 56) гэж хэлжээ.
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Есүс	Христийн	сайн	мэдээний	гол	зорилго	нь	
бидний	зүрхний	хүслэн	өөрчлөгдөж,	бидний	
хүсэл	зориг	төлөвшиж,	сайжирч	болдогт	
байгаа	юм.

Харамсалтай нь, миний 
амьдралд нэр хүнд, эрх 
мэдэл хөөж явсан үе 
байсан. Энэ нь үнэхээр 
гэм хоргүй байдлаар 
эхэлсэн юм. Намайг 
бүрэн цагийн номлолд 
үйлчлэхээр бэлтгэж 
байх үед ах маань 
номлолдоо бүсийн 
удирдагч болсон 
байлаа. Түүний тухай 

маш олон эерэг, сайн зүйл дуулддаг байсан ба 
би бас ингэж магтуулахыг хүсч байв. Би түүнтэй 
адил албан тушаалд хүрнэ хэмээн найдаж, бүр 
залбирч ч байсан байх.

Аз болоход, би номлолд үйлчилж байхдаа нэгэн 
үнэтэй сургамж авсан юм. Өнгөрсөн чуулганы 
үеэр би түүнийгээ эргэн санасан.

Аравдугаар сард ерөнхийлөгч Дийтр Ф.Угдорф: 
“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”1 гэж 
хэлж билээ.

Мормоны Номон дахь миний баатар бол үнэхээр 
сайн бөгөөд заль мэхгүй, гайхалтай хийгээд 
адислагдсан бодгалийн жишээ юм. Шиблон нь 

Бага Алмагийн хөвгүүдийн нэг байв. Аавыгаа 
залгамжилж цэдгүүдийг хадгалагч мөн Бурханы 
бошиглогч байсан Хиламан, эцгээсээ зөвлөмж 
авах хэрэгтэй байсан номлогч гэдгээрээ сайн 
танигдсан Кориантон нар нь Шиблоны ах, дүү 
хоёр байсан ба бид тэднийг сайн мэдэх билээ. 
Алма хүү Хиламандаа 77 эшлэлийг бичсэн 
(Алма 36–37-г үзнэ үү). Кориантонд 91 эшлэлийг 
зориулсан юм (Алма 39–42-ыг үзнэ үү). Харин 
дунд хүү Шиблондоо ердөө 15 эшлэлийг бичжээ 
(Алма 38-ыг үзнэ үү). Гэсэн ч, тэдгээр 15 эшлэл нь 
хүчирхэг хийгээд сургамжтай байдаг.

“Мөн эдүгээ, хүү минь, чиний гуйвшгүй байдал 
мөн Бурханд итгэх итгэлийн чинь төлөө би 
чиний учир маш ихээр баясна гэдэгтээ найдаж 
байна; учир нь чи залуудаа Их Эзэн Бурхандаа 
хандаж эхэлсэн шигээ, тэрчлэн би чамайг түүний 
зарлигийг дагахаа үргэлжлүүлнэ хэмээн найддаг; 
учир нь эцсээ хүртэл тэвчих тэр нь адислагдах 
болно.

“Би чамд хэлнэ, хүү минь, би аль хэдийн чамд 
маш ихээр баярласан, учир нь зорамчуудын 
хүмүүсийн дундах чиний итгэлтэй байдал мөн 
чиний хичээнгүй чанар, мөн чиний тэвчээр мөн 
чиний удаан хугацааны тэсвэрийн учир буюу” 
(Алма 38:2–3).

Түүнчлэн Алма Шиблонд хандаж хэлснээс 
гадна, Кориантонд түүний талаар ярихдаа: 
“Бурханы зарлигуудыг дагах ахынхаа тууштай 
байдал, түүний итгэл дүүрэн байдал, мөн 
түүний хичээнгүй чанарыг чи анхаараагүй гэж 
үү? Болгоогтун, тэр чамд сайн үлгэр жишээ 
үзүүлээгүй гэж үү?” (Алма 39:1) гэжээ.2

Шиблон нь алдар нэр, албан тушаал, хүч чадал, 
нэр хүнд эсвэл эрх мэдлээс илүүтэй эцгийнхээ 
таалалд нийцэж, зөвийг үйлдэн явахыг хүсдэг 

Үнэхээр сайн бөгөөд заль мэхгүй
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хүү байсан нь үүнээс харагдаж байна. Хиламан 
ахынхаа энэ чанарыг мэддэг бас хүндэлдэг 
байсан нь тодорхой. Учир нь тэрээр эцгээсээ 
хүлээж авсан ариун цэдгүүдийг Шиблонд өгсөн 
юм. Хиламан үнэхээр Шиблонд итгэдэг байжээ, 
учир нь “тэр шударга хүн байв, мөн тэрээр 
Бурханы өмнө зөв шударгаар алхдаг байв; мөн тэр 
үргэлж сайныг үйлдэхийг, Их Эзэн Бурханыхаа 
зарлигуудыг дагахыг чармайдаг байв” (Алма 
63:2). Шиблон ариун цэдгүүдийг хүлээж авснаас 
хойш Хиламаны хүү Хиламанд тэдгээрийг өгөх 
хүртэл түүний талаар тийм их цэдэглэгдээгүйгээс 
харахад дээрх зан чанар нь Шиблоны үнэн зан 
чанар болох нь тодорхой (Алма 63:11-ийг үзнэ үү).

Шиблон үнэхээр сайн бөгөөд заль мэхгүй байв. 
Тэрээр Бурхан болон эргэн тойрны хүмүүсээ 
хайрладаг байсан учраас бусдад тусалж мөн 
тэднийг дэмжин өргөхөд өөрийн цаг зав, 
авьяас болон хичээл зүтгэлээ золиосолдог хүн 
байсан (Алма 48:17–19; 49:30-ийг үзнэ үү). 
Ерөнхийлөгч Спэнсэр В.Кимбаллын “Агуу 
эрэгтэй, эмэгтэйчүүд бусдыг захирах бус харин 
үйлчлэхийг үргэлж хүсэн эрмэлздэг” хэмээн 
хэлсэн нь түүнийг маш сайн дүрсэлдэг:3

Бүхий л арга замаар алдар хүнд, албан тушаал, 
хүч чадал, нэр төр болон эрх мэдэл хөөсөн энэ 
дэлхийд би үнэхээр сайн бөгөөд заль мэхгүй, 
гайхалтай мөн адислагдсан тэдгээр бодгалийг, 
Бурхан болон хөршөө хайрлах хайраар өдөөгдсөн 
тэднийг, “эрх мэдэл, эзэмшлээс илүү үйлчлэхийг 
хүсэн эрмэлздэг” тэдгээр агуу эрэгтэй, 
эмэгтэйчүүдийг хүндэлдэг.

Өнөө үед бид албан тушаал болон хүч чадал 
олж авснаар л бусдад хэрэгтэй хүмүүс болно 
гэдэгт биднийг итгүүлэх гэсэн зарим хүн байдаг. 
Хэдий тийм ч, баярлууштай нь энэхүү үзэл 
бодлын нөлөөнд автаагүй олон хүн байгаа билээ. 
Тэд үнэхээр сайн бөгөөд заль мэхгүй байхыг 
эрэлхийлснээр бусдад хэрэгтэй хүмүүс болдог. 
Би тийм хүмүүсийг нийгмийн бүхий л давхаргаас 
болон олон шашнаас олж хардаг. Тийм хүмүүс 
жинхнээсээ хөрвөгдсөн Христийн дагагчдын дунд 
илүү олноороо байдаг.4

Би дэлхийн өнцөг булан бүрд, долоо хоног бүр 
тойрог болон салбартаа дуудлагаа биелүүлэхдээ 

шаардлагатайгаас илүүг хийн, амин хувиа үл 
хичээн үйлчилдэг хүмүүсийг хүндэлдэг. Гэвч 
дуудлагууд нь өгөгдөж мөн авагддаг зүйл юм. 
Албан ёсны дуудлагагүй ч бусдад үйлчилж, 
тэднийг дэмжин өргөх арга замуудыг үргэлж 
хайж олдог хүмүүсийг би бүр их хүндэлдэг юм. 
Нэгэн ах Сүмд эрт ирж, сандлуудыг өрөөд, дараа 
нь үлдэж, ариун ёслолын танхимыг цэгцэлдэг 
байхад; өөр нэг эгч тойргийнхоо хараагүй эгчийн 
дэргэд сууж түүнтэй мэндлээд зогсохгүй, уг 
хараагүй эгч сонсоод дагаж дуулахуйц чангаар 
дуулдаг байна. Хэрэв та тойрог эсвэл салбараа 
сайтар ажиглавал ийм жишээнүүдийг олж харна. 
Хэнд тусламж хэрэгтэйг мөн хэрхэн тэдэнд 
туслахаа мэддэг гишүүд үргэлж байдаг.

Би магадгүй залуу номлогч байхдаа үнэхээр 
сайн, заль мэхгүй гэгээнтнүүдийн талаар анх 
сурч авсан байх. Би шинэ хамтрагчтайгаа хамт 
нэгэн бүсэд үйлчлэхээр ирсэн юм. Бусад номлогч 
түүнийг номлолдоо удирдагч болж байгаагүй мөн 
Солонгост ирээд удсан ч солонгос хэлэндээ тааруу 
гэж ярьдаг байсан юм. Гэвч би уг ахлагчийг 
мэдэхийн хэрээр тэр миний мэдэх хамгийн 
дуулгавартай, итгэлтэй номлогчдын нэг болохыг 
олж мэдэв. Тэр сурах цагтаа сурч, ажиллах цагтаа 
ажилладаг байлаа. Тэрээр гэрээсээ цагтаа гарч, 
цагтаа ирдэг байв. Хэдийгээр солонгос хэл түүнд 
тун хэцүү байсан ч тэрээр шаргуу сурдаг байсан 
юм.

Түүний талаар миний сонссон зүйлүүд үнэн биш 
болохыг мэдээд би хүмүүс түүнийг амжилтгүй 
номлогч хэмээн буруугаар бодож байсныг нь 
ойлгосон юм. Би энэ ахлагчийн талаар юу олж 
мэдсэнээ номлол даяар хэлэхийг хүсч байлаа. 
Би энэ буруу ойлголтыг залруулахыг хүсч 
байгаагаа номлолын ерөнхийлөгчдөө хуваалцав. 
Харин тэр хариуд нь: “Тэнгэрлэг Эцэг энэ залуу 
хөвгүүнийг амжилттай номлогч гэдгийг мэдэж 
байгаа. Би ч бас мэднэ. Дээр нь одоо чи ч мэдэж 
байна, тиймээс бусад нь ямар хамаатай юм бэ?” 
гэв. Ухаалаг номлолын ерөнхийлөгч үйлчлэлд 
юу чухал болохыг надад заасан юм. Үйлчлэлд 
хүндлэл, албан тушаал, хүч чадал эсвэл эрх мэдэл 
чухал биш гэдгийг би ойлгосон. Энэ явдал алдар 
нэр хэт хөөцөлдсөн залуу номлогчийн хувьд 
үнэтэй сургамж байсан юм.
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Би энэхүү сургамжийг бодох зуураа ямар ч агуу 
хэргэм зэрэг эсвэл албан тушаалгүй эрэгтэй, 
эмэгтэйчүүд надад хэрхэн нөлөөлж байсныг 
мэдэхээр өнгөрсөн амьдралаа эргэцүүлэн бодсон 
юм. Шиблон шиг бодгалиудын нэг бол ахлах 
сургуулийн эхний жилд маань байсан семинарын 
багш минь юм. Энэ хүн семинар заагаад хоёр, 
гуравхан жил болж байсан ч зүрх сэтгэлийн 
минь гүнд нөлөөлж, гэрчлэлтэй болоход минь 
тусалсан. Тэрээр сургуульд хамгийн нэр хүндтэй 
багш байгаагүй байж магадгүй ч гэсэн үргэлж 
бэлтгэлтэй байдаг байсан. Түүний надад үзүүлсэн 
нөлөө нь гүнзгий бөгөөд хэзээ ч мартагдахгүй. 
Тэр надад заадаг байснаас хойших 40 жилийн 
хугацаанд би түүнтэй цөөхөн уулзсан ба тэр 
аавын маань оршуулгын ёслолд ирж надтай 
уулзсан нь эдгээр цөөн тохиолдлын нэг нь байсан 
юм. Түүний энэ үйлдэл алдар нэр, хүч чадлаар 
өдөөгдөөгүй байсан юм.

Би үнэхээр сайн бөгөөд гэм зэмгүй, бүхнээ 
зориулсан энэ багшийг болон түүнтэй адил олон 
хүнийг хүндэлдэг. Зөвхөн ням гарагт хичээл дээр 
суралцагчдадаа заагаад зогсохгүй, гэр бүлийнхээ 
өглөөний унданд тэдгээр суралцагчаа урьснаар 
зааж мөн нөлөөлдөг Ням гаргийн ангийн багшийг 
би хүндэлдэг. Би тойргийнхоо залуу эрэгтэй, 
эмэгтэйчүүдийн спорт, соёлын үйл ажиллагаанд 
оролцдог өсвөр үеийнхний удирдагчдыг 
хүндэлдэг. Би хөршүүддээ урам хайрласан захиа 
бичдэг эрэгтэйг мөн Христийн мэндэлсний 
баярын ил захидлаа зүгээр нэг шуудангаар 
илгээлгүй, харин айлчилж очих хэрэгтэй байгаа 
гэр бүлийн гишүүд болон найзууддаа өөрөө 
аваачиж өгдөг эмэгтэйг хүндэлдэг. Сэтгэхүйн 
өвчин туссан хөршдөө болон түүний эхнэрт 
хүнд бэрх үед нь тусалж мөн өдөр тутмынх нь 
хэв маягаас гаргаж, маш хэрэгтэй өөрчлөлтийг 
авчран, тогтмол унаагаар үйлчилдэг ахыг би 
хүндэлдэг.

Эдгээр үйлдэл нь алдар хүнд, нэр төрийн төлөө 
биш юм. Эдгээр эрэгтэй, эмэгтэйчүүд хэргэм 
зэрэг эсвэл эрх мэдэл хүлээн авах боломжоор 
өдөөгдөөгүй билээ. Тэд үргэлж сайныг хийхээр 
явдаг Христийн дагалдагчид бөгөөд Шиблон шиг 
Тэнгэрлэг Эцэгийнхээ таалалд нийцэхийг хичээж 
байгаа юм.

Дуудлагаасаа чөлөөлөгдөж эсвэл хүссэн дуудлага 
эсвэл үүрэг хариуцлагаа авч чадаагүйгээсээ болж 
үйлчлэхээ болин эсвэл Сүмд ирэхээ больсон зарим 
хүний талаар сонсоод би харамсдаг. Хамгийн 
чухал үйлчлэл нь ганцхан Бурханд л мэдэгддэг 
гэдгийг би залуу номлогч байхдаа сурсан шиг тэд 
ч бас нэг өдөр сурна гэж би найдаж байна. Бид 
өөрсдийн ашиг сонирхлын эрэлд явахдаа Бурханы 
тааллыг мартчихаагүй биз?

Зарим нэг нь: “Би таны хэлж байгаа шиг болтол 
өдий байна” гэж болох юм. Есүс Христийн сайн 
мэдээний гол зорилго нь бидний зүрхний хүслэн 
өөрчлөгдөж, бидний хүсэл зориг төлөвшиж, 
сайжирч болдогт байгаа юм. Бид Бурханы 
жинхэнэ сүрэгт баптисм хүртэхдээ шинэ 
бүтээлүүд болох үйл явцыг эхлүүлдэг (2 Коринт 
5:17; Мозая 27:26-г үзнэ үү). Бид ариун ёслолоос 
хүртэж, гэрээгээ шинэчлэх бүрдээ тэрхүү эцсийн 
зорилгодоо нэг алхам ойртдог.5 Бид тэрхүү 
гэрээнд тэвчээртэй байх үед гашуудах тэдний 
хамт гашуудаж, тайтгарал хэрэгтэй тэднийг 
тайтгаруулах хүч чадлыг авдаг (Мозая 18:9-ийг 
үзнэ үү). Бид Бурханыг бүхий л зүрх сэтгэлээсээ 
хайрлаж, хөршөө өөрсдийн адил хайрлахыг 
багтаасан Түүний зарлигуудыг дагаж, Түүнд 
үйлчлэх боломжийг бидэнд олгодог ач ивээлийг 
тэрхүү гэрээнээс олдог.6 Тэр гэрээнд Бурхан 
болон Христ биднийг халамжилдаг ба тэгснээр 
бид халамж хэрэгтэй тэднийг халамжилж чадна 
(Мозая 4:16; мөн 11–15-р шүлгийг үзнэ үү).

Амьдралдаа хамгийн их хүсдэг зүйл минь 
дэлхийн болон тэнгэрлэг эцгүүдийнхээ таалалд 
нийцэж мөн Шиблонтой илүү адил болох хүсэл 
билээ.7

Үлгэр жишээ нь надад бас бид бүгдэд найдвар 
өгдөг Шиблон шиг бодгалиуд байгаад би 
Тэнгэрлэг Эцэгтээ талархаж байна. Бид тэдний 
амьдралаас хайрт Тэнгэрлэг Эцэгийн болон 
халамжит мөн нигүүлсэнгүй Аврагчийн гэрчийг 
хардаг. Би тэдэнтэй илүү адил болохын тулд 
хичээнэ гэсэн амлалтын хамт өөрийн гэрчлэлийг 
тэдний гэрчлэл дээр Есүс Христийн нэрээр нэмж 
байна, амен. 
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Тойрог,	салбаруудын	маань	Христэд	төвлөрсөн	
нэгдмэл	байдал	болон	зөв	шударга	гэр	бүлүүд	
гуйвшгүй,	үнэнч	байж,	амьдралын	өөд,	уруугаас	
үл	хамааран	Аврагчийг	дагах	бидний	чадварыг	
агуу	ихээр	хүчирхэгжүүлдэг.

Энэхүү Христийн 
амилсны баярын 
үеэр бид Аврагч Есүс 
Христийн Цагаатгалыг 
тунгаан бодож мөн 
үүнд баясдаг билээ.1

Дэлхийн ёс бус байдал 
нь хэврэг өртөмтгий, 
сул дорой байдлыг 
бий болгож байгаагаас 
дэлхий даяар эмх 
замбараагүй байдал 

тархжээ. Өнөөгийн харилцаан дахь ёс бус, тэгш 
бус мөн шударга бус байдал нь олон хүнийг 
амьдрал шударга биш гэж бодоход хүргэж байна. 
Эдгээр зовлон бэрхшээл нь хүнд хэцүү байж 
болох ч бидний төлөөх Христийн тэнгэрлэг 
өмгөөлөлд баясаж, мөн үүнийг тэмдэглэхэд 
бидэнд саад болох ёсгүй. Аврагч чухамдаа 
“үхлийг даван ялалтыг олно.” Тэрээр ач ивээл 
болон нигүүлслээр бидний гэм зэм, нүглийг 
Өөр дээрээ авсан ба тийнхүү биднийг гэтэлгэж, 
наманчилж мөн Түүний нэрэнд итгэх хүн бүрийн 
төлөө шударга ёсны шаардлагыг хангасан юм.2

Түүний гайхамшигт цагаатгах золиослол нь 
мөнх бус хүмүүн ойлгож үл чадах онцгой ач 
холбогдолтой зүйл юм. Ач ивээлийн энэхүү 
үйлдэл нь ойлголтоос давсан амар амгаланг 
авчирдаг.3

Бид хэрхэн биднийг хүрээлсэн хатуу ширүүн 
бодит байдалтай нүүр тулах вэ?

Миний эхнэр Мэри наранцэцэгт үргэлж дуртай 

байдаг. Эхнэр маань замын хажууд санаанд 
оромгүй газраар наранцэцэгс харагдахад маш их 
баярладаг юм. Бид өвөө, эмээгийнхээ амьдардаг 
байсан гэр рүү шороон замаар очдог байсан ба 
биднийг уг замаар явах үед Мэри “Бид өнөөдөр 
наранцэцэгсийг харах болов уу?” гэж уулга алддаг 
байлаа. Зэрлэг цэцэгс ургахад тийм ч таатай бус 
эд материалууд хөглөрсөн, тракторт нухлагдсан 
хөрсөнд наранцэцгүүд ихээр ургасан нь биднийг 
гайхшируулдаг байв.

Зэрлэг наранцэцэгсийн тохиромжгүй хөрсөнд 
ургаж чаддагаас гадна өөр нэг гайхалтай шинж 
чанар нь шинэхэн нахиа нь нарыг даган эргэдэг 
явдал юм. Ингэснээр нахиа амьдралыг тэтгэгч 
эрч хүчийг аван, дур булаам шар цэцэг болон 
дэлгэрдэг.

Бид яг л залуу наранцэцэг шиг дэлхийн Аврагч, 
Бурханы хүүг дагах үедээ биднийг хүрээлэх 
аймшигт нөхцөл байдлаас үл хамааран өсч 
хөгжин, бахдам сайхан хүмүүс болдог. Тэр 
үнэхээр бидний гэрэл мөн амь билээ.

Аврагч үр тариа ба зэрлэг өвсний тухай сургаалт 
зүйрлэлдээ бусдыг гомдоож, ёс бусыг үйлддэг 
хүмүүс Түүний хаанчлалаас гаргагдах болно гэж 
шавь нартаа хэлсэн байдаг ба4 харин итгэлтэй 
хүмүүсийн талаар, “зөвт хүмүүс нь Эцэгийнхээ 
хаанчлалд нар мэт гийх болно”5 хэмээн хэлсэн 
байдаг. Бид хувь хүн, Христийн дагалдагчийн 
хувьд үймээн дундах дайсагнасан дэлхийд 
амьдарч байгаа бөгөөд хэрэв бид Аврагчийг 
хайрлах хайранд бат суулгагдаж, Түүний 
сургаалыг даруухнаар дагах юм бол өсч өндийн, 
цэцэглэх боломжтой юм.

Тойрог, салбаруудын маань Христэд төвлөрсөн 
нэгдмэл байдал болон зөв шударга гэр бүлүүд 
гуйвшгүй, үнэнч байж, амьдралын өөд, уруугаас 
үл хамааран Аврагчийг дагах бидний чадварыг 
агуу ихээр хүчирхэгжүүлдэг.6

АрвАНхоёр ТөлөөлөГЧИЙН ЧуулГыН
АхлАГЧ КвИНТИН л.КҮК

Эзэн бол миний гэрэл
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Гэрт хэдэн цаг болж байна?

Бурханы төлөвлөгөөн дэх гэр бүлийн үүрэг нь 
“Бидэнд аз жаргалыг авчирч, хайраар дүүрэн 
орчинд зөв зарчмуудад суралцаж, мөнх амьдралд 
бэлтгэгдэхэд туслахын тулд” юм.7 Гэр бүл дэх 
шашны гайхалтай уламжлал нь хүүхдүүдийн 
маань зүрх сэтгэлд гүн суулгагдах хэрэгтэй.

Миний нагац ах Ваун Робэрт Кимбалл сайн 
оюутан, хүсэл эрмэлзэлтэй зохиолч мөн Бригам 
Янгийн Их сургуулийн америк хөл бөмбөгийн 
багийн дамжуулагч байсан юм. Тэр 1941 оны 
12-р сарын 8 буюу Сувдан Эрэг рүү довтолсны 
дараагийн өдөр Америкийн Нэгдсэн Улсын 
тэнгисийн цэрэгт элссэн юм. Тэрээр Нью-
Иорк мужид томилогдсон үедээ Reader’s Digest 
сэтгүүлд богино өгүүлэл явуулсан байна. Сэтгүүл 
түүнд 200 доллар төлж, түүний “Гэрт хэдэн цаг 
болж байна” гэсэн өгүүллийг 1944 оны 5-р сарын 
нийтлэлдээ хэвлэжээ..

Reader’s Digest сэтгүүлд тэрээр нэгэн усан 
цэргийн үүднээс ингэж бичжээ:

“Гэрт хэдэн цаг болж байна?

Нью Йоркийн Албанид нэгэн орой би нэг 
усан цэргээс цаг хэд болж байгааг асуув. Тэр 
халааснаасаа том гэгчийн цаг гаргаж ирээд, ‘7 
болж байна’ гэлээ. Түүний цаг хоцорч байгааг би 
анзаараад, ‘Цаг чинь зогсчихсон юм биш үү?’ гэж 
асуусан юм.

“Тэр ‘Үгүй ээ, би Ютад хэдэн цаг болж байна, 
тэр цагаар явдаг юм. Би өмнөд Ютагаас ирсэн. 
Намайг тэнгисийн цэрэгт элсэхэд аав маань энэ 
цагийг надад өгсөн юм. Тэр энэ цаг надад гэр 
орноо дурсан санахад тусална гэж хэлсэн.

‘Цаг маань өглөөний 5-ыг заахад аав маань 
үнээнүүдээ саахаар явж байгааг би мэддэг юм. Бас 
энэ цаг оройн 7:30-ийг заахад гэр бүл маань хоол 
ундаар дүүрэн ширээ тойрон суугаад, аав маань 
ширээн дээрх хоолны төлөө Бурханд талархаж, 
Түүнээс намайг харж хандахыг гуйдаг юм … Би 
хүссэн үедээ цаг хэд болж байгааг мэдэж чадна. 
Миний мэдэхийг хүсэж байгаа цаг бол Юта дахь 
цаг шүү дээ’”8 хэмээн хариуллаа.

Уг өгүүллийг явуулсныхаа дараахан нагац ах 
маань Номхон далайд үйлчлэхээр томилогдсон 
юм. 1945 оны 5-р сарын 11-нд түүнийг Окинава 
арлын ойролцоо USS Bunker Hill хөлөг 
онгоцонд үйлчилж байхад хөлгийг нь хоёр онгоц 
бөмбөгдсөнөөс болж9 400 шахам багийн гишүүд, 
түүний дотор миний нагац ах Ваун амиа алдсан 
юм.

Ахлагч Спэнсэр В.Кимбалл Вауны аавд чин 
сэтгэлийн эмгэнэл илэрхийлээд, Вауны зөв 
зохистой байдал ба “надад нас нөгчсөн тэд үхлийг 
үл амсана, учир нь энэ нь тэдэнд тааламжтай байх 
болно”10 хэмээх Их Эзэний баталгааг дурдсан юм. 
Вауны аав хэдийгээр Ваун тэнгист нойрссон ч 
Бурханы гар түүнийг тэнгэрлэг гэрт нь аваачсан 
гэж эелдгээр хэлсэн билээ.11

28 жилийн дараа ерөнхийлөгч Спэнсэр В.Кимбалл 
Ерөнхий чуулганаар Вауны тухай ярихдаа “Би 
энэ гэр бүлийг сайн мэднэ. …Би [тэдэнтэй] хүчит 
залбиралд өвдөг сөгддөг байлаа. …Гэр бүлийн 
хүмүүжил нь энэхүү өнөр гэр бүлд мөнхийн 
адислалыг авчирсан юм” гэж хэлсэн юм. Тэр мөн 
“гэр бүл бүрийг өвдөг сөгдөн, өдөрт хоёр удаа 
охид, хөвгүүдийнхөө төлөө залбирч”12 байхад 
уриалсан билээ.

Ах эгч нар аа, хэрэв бид итгэлээр гэр бүлийн 
шашны уламжлал буюу гэр бүлээрээ залбирч, 
судар судлан, гэр бүлийн үдэш хийж, санваарын 
адислалуудыг хүлээн авч, хүндэтгэлийн өдрийг 
хүндэтгэдэг байвал, хүүхдүүд маань гэрт хэдэн 
цаг болж байгааг мэдэх болно. Тэд хүнд бэрх 
дэлхийд тэднийг унагах юу ч тохиолдлоо гэсэн 
тэнгэр дэх мөнхийн гэртээ бэлтгэгдсэн байх 
болно. Хүүхдүүд маань хайрлуулдаг гэдгээ мөн 
гэртээ аюулгүй байгаагаа мэдэх нь туйлын чухал 
юм.

Эхнэр, нөхрүүд адил тэгш хамтрагчид билээ.13 
Тэд өөр өөр ч гэсэн хоорондоо уялдаатай үүрэг 
хариуцлагуудтай байдаг. Эхнэр нь бүхэл гэр 
бүлийг адисалдаг хүүхдүүдийг төрүүлж болно. 
Нөхөр нь мөн л бүхэл гэр бүлийг адисалдаг 
санваарыг хүлээн авч болно. Харин гэр бүлийн 
зөвлөлд эхнэр, нөхрүүд адил тэгш хамтрагчдын 
хувьд хамгийн чухал шийдвэрүүдийг гаргадаг. 
Тэд хүүхдүүд нь хэрхэн сурч, хүмүүжихийг мөн 
санхүүгээ хэрхэн зарцуулж, хаана амьдрах зэрэг 
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гэр бүлийн олон шийдвэрийг гаргадаг. Тэд эдгээр 
шийдвэрээ Их Эзэний удирдамжийг эрэлхийлэн, 
хамтдаа гаргадаг. Эдгээрийн зорилго нь мөнхийн 
гэр бүл юм.

Христийн гэрэл Бурханы бүх хүүхдийн зүрх 
сэтгэлд гэр бүлийн мөнхийн мөн чанарыг 
суулгадаг. Манай Сүмийн гишүүн биш боловч 
миний дуртай зохиолчдын нэг “Амьдралд маш 
олон зүйл ямар ч ач холбогдолгүй байдаг, [харин] 
… гэр бүл бол бодит, чухал, мөнхийн зүйл бөгөөд 
харж хандан, халамжилж, үнэнч байх ёстой зүйл 
юм”14 гэж хэлсэн байдаг.

Сүм нэгдмэл гэр бүлийн хувьд Аврагчид 
төвлөрөхөд бидэнд тусалдаг.

Гэр бүлээс гадна Сүмийн үүрэг нь чухал ач 
холбогдолтой юм. “Сүм Есүс Христийн сайн 
мэдээг Бурханы бүх хүүхдэд заах зохион 
байгуулалт, арга хэрэгслээр хангадаг. Авралын 
болон өргөмжлөлийн ёслолуудыг хүлээн авах 
хүсэлтэй бөгөөд зохистой бүх хүнийг адислах 
санваарын эрх мэдэл Сүмд байдаг”15.

Дэлхий дээр зөрчилдөөн, ёс бус байдал газар авч, 
ялгаатай соёлуудад мөн шударга бус байдалд 
ихээр анхаарах болжээ. Харин Сүмд дохионы 
хэлтэй нэгжүүдээс бусад тойрог, салбар газарзүйн 
хувьд л ялгаатай байдаг. Бид зиндаагаар, эсвэл 
зэрэглэлээрээ хуваагддаггүй.16 Бид бүх үндэстэн 
мөн соёл нэгэн зөв шударга цуглаанд нэгдсэн 
байдагт баясдаг. Тойргийн маань гэр бүл бидний 
өсөлт хөгжилт, аз жаргал болон Христтэй илүү 
адил болох хувийн хичээл зүтгэлд маань чухал ач 
холбогдолтой байдаг.

Соёл уламжлал нь ихэнхдээ хүмүүсийг хооронд 
нь тусгаарлаж, заримдаа хүчирхийлэл болон 
гадуурхлын эх сурвалж болдог.17 Мормоны 
Номонд хүчирхийлэл, дайн, чөтгөрийн 
үйлс, шударга бус байдал, бүр хүмүүс болон 
үндэстний сүйрэл рүү хөтөлсөн ёс бус эцгүүдийн 
уламжлалыг дүрслэхдээ хамгийн сэрдхийм 
хэллэгүүдийг хэрэглэсэн байдаг юм.18

Бид бүгдэд тун чухал Сүмийн соёл уламжлалыг 
4 Нифай судрууд дундаас хамгийн сайн 
тайлбарладаг юм. 2-р шүлэгт “нутгийн бүх 
гадаргуу дээр, уг хүмүүс, нифайчууд болон 

леменчүүд аль аль нь, бүгдээр Их Эзэнд 
хөрвүүлэгдэв, мөн тэдний дунд зөрчилдөөн 
мөн арцалдаан байсангүй, мөн хүмүүн бүр нэг 
нэгэнтэйгээ шударгаар харьцаж байлаа” хэмээн 
гардаг. Мөн 16-р шүлгээс бид “Бурханы мутраар 
бүтээгдсэн бүх хүмүүсийн дунд илүү аз жаргалтай 
хүмүүс байх аргагүй нь гарцаагүй юм” хэмээн 
уншдаг. Мөн “хүмүүсийн зүрх сэтгэлд орших 
Бурханы хайрын учир” ямар ч зөрчилдөөн 
байгаагүй юм.19 Энэ л бидний хүсэж хүлээдэг соёл 
уламжлал билээ.

Соёл уламжлалын гүн гүнзгий үнэ цэнэ, итгэл 
үнэмшил нь биднийг тодорхойлох гол зүйл 
юм. Бид золиослол, талархал, итгэл болон зөвт 
байдлын уламжлалыг хайрлаж, хамгаалах ёстой. 
Итгэлийг хүчирхэгжүүлдэг уламжлалуудаа гэр 
бүлүүд хайрлаж, хамгаалах ёстой.20

Аливаа соёлын хамгийн чухал хэсгийн нэг бол 
хэл юм. Намайг Калифорнийн Сан Францискод 
гадасны ерөнхийлөгчөөр үйлчилсэн 15 жилийн 
хугацаанд тэнд 7 өөр хэлтэй нэгжүүд байсан юм. 
Сүмийн гарын авлагад эдгээр нэгжийг Өөр хэлээр 
ярьдаг нэгжүүд гэдэг. Бидний сургаал хэлүүдийг 
хүндэлдэг бөгөөд энэ талаар Сургаал ба Гэрээний 
хэсэг 90:11-р шүлэг дээр: “тэрхүү өдөр хүн болгон 
сайн мэдээний бүрэн байдлыг төрөлх хэл дээрээ, 
мөн өөрийн хэлээр сонсох болно” хэмээдэг.

Бурханы хүүхдүүд Түүнд төрөлх хэлээрээ 
залбирах үед энэ нь тэдний зүрх сэтгэл дэх гүн 
гүнзгий бодол, мэдрэмжээ илэрхийлэх хэл нь 
байдаг юм. Зүрх сэтгэл дэх гүн гүнзгий бодол, 
мэдрэмжээ илэрхийлдэг хэл нь бүх хүнд эрхэм 
зүйл гэдэг нь тодорхой.

Миний ах Жозеф Сан Францискод тэнгисийн 
эрэгт олон жилийн дадлага туршлага олж авсан 
эмч билээ. Нэгэн өдөр шинэ өвчтөн болох ахимаг 
насны самоа үндэстэн Сүмийн гишүүн түүний 
өрөөнд ирсэн ба биеийн байдал нь хүнд байв. 
Тэрээр бөөрний чулуутай нь оношлогдсон ба 
зохих эмчилгээг хийлгэжээ. Итгэлтэй гишүүний 
ирсэн жинхэнэ зорилго нь юу болохгүй байгааг 
ойлгох л байсан ба тэгснээр тэр Тэнгэрлэг Эцэгтээ 
эрүүл мэндийнхээ талаар самоа хэлээр залбирч 
чадах байлаа.

Гишүүд сайн мэдээг зүрх сэтгэл дэх хэл дээрээ 
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ойлгох нь чухал бөгөөд тэгснээр тэд сайн 
мэдээний зарчмуудын дагуу залбирч мөн үйлдэж 
чадна.21

Хэдийгээр гайхалтай урам зориг өгдөг соёл 
уламжлал болон хэлнүүд ялгаатай байдаг ч бид 
хайр болон нэгдмэл байдалд сэтгэл зүрхээрээ 
холбоотой байх ёстой.22 Их Эзэн “хүн бүр ах 
дүүсээ өөр шигээ хүндлэг. … нэг байгтун; мөн 
хэрэв та нар нэг байхгүй аваас, та нар минийх 
биш болой”23 хэмээн онцолсон байдаг. Бид зохих 
соёлын ялгаануудыг хүндэтгэдэг ба бидний 
зорилго бол бүх арга замаар Есүс Христийн сайн 
мэдээний уламжлал, заншил ба соёлд нэгдмэл 
байх явдал юм.

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтүүдийн 
Сүм нь хэзээ ч ийм хүчирхэг байгаагүй.

Зарим гишүүн өөрсдийн итгэл болон гэрчлэлээ 
хүчирхэгжүүлэхийг эрэлхийлэх үедээ асуулт 
болон асуудлуудтай тулгардгийг бид мэднэ. Бид 
их ч бай, бага ч бай асуудалтай байгаа хүмүүст 
шүүмжилсэн, шүүсэн байдлаар хандахгүй байх 
хэрэгтэй. Мөн асуудал бэрхшээлтэй байгаа 
хүмүүс итгэл, гэрчлэлээ өсгөхийн тулд чадах 
бүхнээ хийх хэрэгтэй. Асуулт болон асуудлуудыг 
шийдвэрлэх хамгийн сайн аргууд нь тэвчээртэй 
байж, даруухнаар суралцаж, тунгаан бодож, 
залбирч, сайн мэдээний зарчмуудаар амьдран, 
зохих удирдагчаасаа зөвлөмж авах явдал юм.

Өнгөрснийг бодвол өнөө үед илүү олон гишүүн 
Сүмийг орхиж байна бас илүү их эргэлзээ, 
итгэлгүй байдал байна гэх зарим хүн байна. 
Энгийнээр хэлэхэд энэ нь үнэн биш юм. Есүс 
Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтүүдийн Сүм 
нь хэзээ ч ийм хүчирхэг байгаагүй. Сүмийн 
бүртгэлээс нэрээ хасуулахыг хүссэн гишүүдийн 
тоо нь үргэлж маш бага байсан ба сүүлийн 
жилүүдэд бүр өмнөхөөсөө ч илүү бага байна.24 
Ариун сүмийн эрхийн бичигтэй хувийн хишгээ 
хүртсэн гишүүд, аравны нэгээ бүрэн төлдөг 
насанд хүрэгчид болон номлолд үйлчилж буй 
гишүүдийн тоон үзүүлэлт нь үнэхээр өндөр 
байгаа. Би Сүм хэзээ ч ийм хүчирхэг байгаагүй 
гэж дахин хэлмээр байна. Гэхдээ “Бодгалийн үнэ 
цэнэ Бурханы мэлмийд агуу гэдгийг санагтун.”25 
Бид хүн бүхэнд туслахыг хүсдэг.

Хэрэв танд тулгарсан хүнд хэцүү байдал нь 
найдваргүй, бэрхшээлтэй, даван туулах бараг 
боломжгүй мэт санагдаж байгаа бол Аврагч 
Гетсеманид сүнсээрээ тарчлан, Калварийн толгод 
дээр ухааршгүй ихээр зовж шаналан, Цагаатгалыг 
гүйцэлдүүлсэн ба ингэснээрээ бидний амьдралын 
хамгийн хүнд бэрхшээлүүдийг шийдэж өгсөн 
гэдгийг санаарай. Христ үүнийг таны төлөө бас 
миний төлөө хийсэн юм. Тэр бидэнд хайртай 
учраас мөн Эцэгтээ хайртай, Түүнд дуулгавартай 
байдаг учраас үүнийг хийсэн юм. Бид бүр 
тэнгисийн гүнд байсан ч үхлээс аврагдах болно.

Энэ амьдрал болон мөнх амьдрал дахь бидний 
аюулгүй байдал нь хувь хүний болон гэр бүлийн 
зөв шударга байдал, Сүмийн ёслолууд ба 
Аврагчийг дагаснаар ирэх болно. Энэ нь биднийг 
аюулаас хамгаалах бэхлэлт юм. Ганцаараа мэт 
санагдаж байгаа хүмүүсээ, Цагаатгал та бүхнийг 
хамгаалж, ойлголтоос чинь илүүгээр адислах 
болно гэдгийг мэдсэнээр та нар зөв шударга 
байдалд тууштай байж чадна.

Бид Аврагчийг санаж, гэрээнүүдээ сахин, залуу 
наранцэцэг нарны туяаг дагадаг шиг Бурханы 
Хүүг дагах хэрэгтэй. Аврагчийн гэрэл болон үлгэр 
жишээг дагах нь бидэнд баяр хөөр, аз жаргал, 
амар амгаланг авчирна. Дуулал 27 болох миний 
дуртай Сүмийн дуулалд “ЭЗЭН бол миний гэрэл 
болон миний аврал юм”26 хэмээн тунхагладаг.

Энэхүү Христийн амилсны баярын өдрүүдээр 
Аврагчийн төлөөлөгчдийн нэгнийх нь хувьд 
би Есүс Христийн Цагаатгалыг чин сэтгэлээсээ 
гэрчилж байна. Тэр амьдыг би мэднэ. Түүний дуу 
хоолойг ч бас мэднэ. Би Түүний бурханлаг байдал 
болон Цагаатгалын бодит байдлыг Есүс Христийн 
нэрээр гэрчилж байна, амен. 
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Одоо	бидэнд	Сүмийн	түүхэн	дэх	залуучуудын	
хамгийн	агуу	үеийнхэн	хэрэгтэй	байна.	Бидэнд	
та	бүхний	бүхий	л	сэтгэл	зүрх,	бодгаль	хэрэгтэй	
байна.

Дэлхий даяар аялан 
явахад миний сэтгэлд 
хамгийн их баяр 
цэнгэл авчирдаг 
зүйлсийн нэг бол агуу 
номлогчидтойгоо 
уулзан, мэндчилэх 
боломж юм. Энэ 
гайхамшигтай 
ахлагчид болон эгч нар 
Христийн Гэрэлийг 
цацруулж байдаг 
бөгөөд Их Эзэн Есүс 

Христийг хайрладаг хайр, Түүнд зориулсан 
үнэнч үйлчлэл нь надад үргэлж урам зориг 
өгдөг билээ. Би тэдэнтэй гар барин мэндчилэх 
бүрийдээ тэдний онцгой сүнс хийгээд итгэлийг 
мэдрэн, өөртөө “Энэ охид, хөвгүүд бол жинхэнэ 
гайхамшиг!” хэмээн хэлдэг.

Би 2002 оны Ерөнхий чуулганы санваарын 
хуралдааны үеэр бишоп, эцэг эх, номлолд 
гарахаар бэлтгэж байсан залуучуудад хандан, 
бүрэн цагийн номлолын үйлчлэлдээ “жишгээ 
өндөрсгө” хэмээн уриалж байсан.

Би тэр үед “одоо бидэнд … Сүмийн түүхэн дэх 
номлогчдын хамгийн агуу үеийнхэн хэрэгтэй 
байна. Бидэнд зохистой, чадварлаг, сүнслэг 
байдлын хувьд эрч хүчтэй номлогчид хэрэгтэй.”…

“… Бидэнд та бүхний бүхий л сэтгэл зүрх, 
бодгаль хэрэгтэй байна. Бидэнд ухамсартай, 
аливаад сэтгэлээсээ ханддаг, мөн Ариун Сүнсний 

өдөөлтийг хэрхэн сонсож, хариулахаа мэддэг эрч 
хүчээр дүүрэн номлогчид хэрэгтэй байна” гэж 
хэлж байсан.”1

Өнөөдөр дэлхий олон талаараа 13 жилийн өмнө 
байснаасаа илүү их сорилттой болсон байна. 
Манай залуу эрэгтэй, эмэгтэйчүүдэд номлол ба 
ирээдүйн аз жаргалтай амьдрал хоёрын аль алинд 
бэлтгэх замаас нь гажуудуулах илүү олон саад 
бэрхшээл тулгарч байна. Технологи өргөжин 
хөгжиж, Бурханы хүмүүний гэр бүлийн анхаарлыг 
сайн ба муу аль ч тал руу нь эргүүлж чадах 
зөөврийн хэрэгслийг бараг хүн бүр гартаа барих 
боломжтой болжээ.

Энэ орой би номлолд одоо үйлчилж байгаа болон 
ирээдүйд үйлчлэх, мөн эргэж ирсэн номлогчдод 
болон Сүмийн бүх эрэгтэйд хандан ярих болно. 
Та бүхэн одоо миний хэлэх гэж байгаа зүйлийг 
ойлгож, амьдралынхаа энэхүү сэтгэл хөдөлгөм, 
хатуу бэрх он жилүүдэд тун нухацтай хандаасай 
хэмээн би залбирч байна.

Сүм зохион байгуулагдсан эхний үед номлолын 
талбарт номлогчдыг гарахаас өмнө ерөнхий эрх 
мэдэлтэн хүлээн авч, ярилцлага хийдэг байсан. 
Харин өнөөдөр та бүхэн номлогчоор үйлчлэхээсээ 
өмнө бишоп, гадасны ерөнхийлөгчтэйгөө уулзаж, 
ярилцлагад ордог бөгөөд та нарын ихэнх нь бүхий 
л амьдралынхаа туршид ерөнхий эрх мэдэлтэнтэй 
уулзаж ярилцах боломжгүй. Энэ нь дэлхий даяар 
15 сая гаруй гишүүнтэй Сүмийн бодит байдал 
юм. Бид та нарын хүн нэг бүрийг хувь хүнийх нь 
хувьд таньж мэдэн, та нарт хайртай, мөн та нарыг 
дэмждэг гэдгээ хэлэх боломж байсан ч болоосой 
хэмээн хүсдэг гэдгээ ах нарынхаа нэрийн өмнөөс, 
мөн өөрийн зүгээс хэлж байна.

Их Эзэн бидэнд та нарт хүрч болох арга замуудыг 

Залуучуудын хамгийн агуу үеийнхэн

АрвАНхоёр ТөлөөлөГЧИЙН ЧуулГыН
АхлАГЧ M.рАССЭлл БАллАрД
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өгсөн нь тун завшаантай хэрэг билээ. Тухайлбал: 
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын нэг гишүүн 
номлогч бүрийг номлол хийх газарт нь томилдог. 
Хэдийгээр энэ нь уламжлалт ёсоор нүүр тулж 
уулзан, ярилцах маягаар явагддаггүй ч илчлэлт, 
технологи хоёр ер бусын гүн гүнзгий, хувийн 
шинж чанартай туршлагыг бий болгодог. Энэ нь 
хэрхэн болж өнгөрдгийг би та нарт хэлье.

Таны гэрэл зураг бишоп ба гадасны 
ерөнхийлөгчөөс тань өгсөн мэдээлэлтэй цуг 
компьютерийн дэлгэцэн дээр гарч ирдэг. Таны 
зургийг гарч ирэхэд, бид таны нүд рүү харж, 
номлогчийн тодорхойлолтон дахь хариултуудтай 
тань танилцдаг. Яг энэхэн агшинд та нар тэнд 
байж, бидэнд шууд хариулж байгаа мэт болдог.

Бид таны зураг руу харахдаа, таныг өнөө үеийн 
итгэлтэй, амжилттай номлогчдод тавигдаж буй 
“өндөрсгөсөн жишигт” бүхий л талаараа нийцсэн 
гэдэгт итгэдэг. Дараа нь бид Их Эзэний Сүнсний 
хүчээр, мөн ерөнхийлөгч Томас С.Монсоны 
удирдлаган дор таныг Сүмийн дэлхий даяарх 406 
номлолын аль нэгэнд томилдог.

Энэ нь биечлэн уулзах ярилцлагатай адил биш ч, 
түүнтэй тун дөхөж очдог.

Видео хурал нь Сүмийн удирдах газраас хол 
байгаа Сүмийн удирдагч ба гишүүдтэй биднийг 
уулзуулах өөр нэг арга зам юм.

Үүнтэй уялдуулан, би та нарын дунд буй, номлолд 
үйлчлэхээр бэлтгэж байгаа, мөн номлолоосоо 
эргэж ирсэн болон бүх залуус та бүхнийг яг одоо 
надтай ярилцаж байгаа мэт видео бичлэгээр хэдэн 
минутыг хамт өнгөрүүлэхийг хүсэж байна. Энэ 
орой та хаана ч байсан бай, өрөөнд та бид хоёр 
хоёулхнаа байгаа мэт над руу харна уу.

Миний хувьд би таны нүд рүү харан, Бурханд 
итгэх итгэл, зүтгэл тань хэр гүнзгий тухай надад 
олон зүйлийг хэлж өгөх цөөн хэдэн асуултынхаа 
хариултыг сонсоод сууж байна гэж төсөөлье. Би 
арван гурван жилийн тэртээ номлогчдод хандан 
хэлсэн үгээ дахин хэлмээр байна. Бидэнд одоо 
Сүмийн түүхэн дэх залуучуудын хамгийн агуу 
үеийнхэн хэрэгтэй байна. Бидэнд та бүхний бүхий 
л сэтгэл зүрх, бодгаль хэрэгтэй. Бидэнд орчин 

цагийн хожмын үеийн гэгээнтний хувьд өдөр бүр 
тулгардаг саад бэрхшээл, уруу таталтан дундуур 
алхаж байхдаа аливаад сэтгэлээсээ ханддаг, 
мөн Ариун Сүнсний өдөөлтийг хэрхэн сонсож, 
хариулахаа мэддэг ухамсартай, эрч хүчээр дүүрэн 
залуучууд хэрэгтэй байна.

Өөрөөр хэлбэл, зөвхөн номлогчид төдийгүй, эргэж 
ирсэн номлогчид, мөн танай үеийнхэн бүхэлдээ 
жишгээ өндөрсгөх цаг болжээ. Иймээс дараах 
асуултуудад хариулахдаа зүрх сэтгэлдээ тунгаан 
бодно уу:

1. Та судраа тогтмол судалдаг уу?

2. Та өглөө бүр, мөн орой болгон Тэнгэрлэг 
Эцэгтээ хандан ярихдаа өвдөг сөгдөн залбирдаг 
уу?

3. Та ихийг хандивлаж чадахгүй ядуу оюутан 
байсан ч гэсэн сар болгон мацаг барьж, мацгийн 
өргөлөө хандивладаг уу?

4. Танаас ариун ёслолыг бэлтгэж, адисалж, 
түгээхийг, эсвэл хүртэхийг хүссэн учраас л 
та Аврагчийн тухай, мөн Түүний цагаатгагч 
золиослолын талаар нухацтай боддог уу?

5. Та цуглаандаа очиж, хүндэтгэлийн өдрийг 
ариунаар хадгалахыг хичээдэг үү?

6. Та гэр орон, сургууль, Сүм, ажил дээрээ үнэнч 
шударга байдаг уу?

7. Та оюун санаа, сүнслэг байдлын хувьд цэвэр 
ариун байна уу? Та порнограф юм уу, таны эцэг 
эх, Сүмийн удирдагчид эсвэл Аврагч Өөрөө 
харсан бол ичмээр вэбсайт, сэтгүүл, кино үзэхээс, 
эсвэл Тиндэр, Снапчат зэрэг программ руу 
орохоос зайлсхийдэг үү?

8. Таны сүнслэг мэдрэмжинд саад болох видео 
тоглоом гэх мэт зохисгүй технологи, олон 
нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл зэргээс зайлсхийж, 
цагаа ухаалгаар зарцуулдаг уу?
 
9. Таны амьдралд өнөө оройноос эхлэн өөрчилж, 
засах хэрэгтэй зүйл байна уу?
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Энэхүү богино хугацааны хувийн айлчлал 
хийлгэсэнд та нарт баярлалаа. Би та нарыг эдгээр 
асуулт бүрд үнэн зөв, тунгаан бодож хариулсан 
гэдэгт найдаж байна. Хэрэв та нар эдгээр энгийн 
зарчмын аль нэгийг бүрэн дагаж чадахгүй байвал 
үүнийгээ зориг гарган наманчилж, амьдралаа 
үнэнч шавь байх сайн мэдээний жишгүүд рүү 
эргүүлэн авчрахад уриалж байна.

Ах нар аа, одоо би та нарт сайн мэдээний 
гэрчлэлээ сэтгэл зүрх, бодгалийнхаа гүнд авчрахад 
тань туслах зөвлөгөөг нэмж өгөхийг зөвшөөрнө 
үү.

Эргэж ирсэн номлогчдод сануулахад, та 
нар амьдралд төдийгүй гэр бүлтэй болоход 
үргэлжлүүлэн бэлтгэх ёстой. “RM” гэдэг нь “re-
tired Mormon буюу халагдсан Мормон” гэсэн үг 
биш шүү! Та нар эргэж ирсэн номлогчдын хувьд, 
“сайн зарчимд санаа сэтгэлээ бүрэн зориулж, мөн 
чөлөөт хүсэл зоригоороо ихийг хийж, мөн туйлын 
зөв шударга байдлыг тохиолгохоор авчрах ёстой.”2

Номлолд үйлчилж байхдаа олж авсан чадвараа 
өөрийн эргэн тойронд байгаа хүмүүсийн 
амьдралыг адислахад өдөр бүр ашигла. Бусдад 
үйлчлэхэд төвлөрүүлэх ёстой анхаарлаа дан ганц 
сургууль, ажил эсвэл нийгмийн үйл ажиллагаа руу 
бүү хандуул. Харин үүний оронд бусдад өдөр бүр 
үргэлжлүүлэн үйлчлэхийг тань сануулж, бэлтгэдэг 
сүнслэг туршлагуудаар амьдралаа тэнцвэржүүл.

Та нар номлолд байхдаа бусдын гэр оронд 
айлчилж очих нь ямар их чухал болохыг мэдэж 
авсан. Залуучууд та нар бүгдээрээ бүрэн 
цагийн номлол хийсэн эсэхээсээ үл хамааран, 
ганцаардсан, өвдсөн юмуу, урам нь хугарсан 
хүмүүс дээр зөвхөн даалгавар, үүрэг учраас 
биш, харин Тэнгэрлэг Эцэгийг болон Түүний 
хүүхдүүдийг чин сэтгэлээсээ хайрладаг учраас 
айлчилж очих нь чухал гэдгийг ойлгож байгаа 
хэмээн найдаж байна.

Номлолд үйлчлэхээр бэлтгэж буй ахлах 
сургуулийн сурагчид та бүхнийг би семинарт 
хамрагдан, төгсөхөд урамшуулан дэмжиж байна. 
Залуучууд та нар шашны институтэд бүртгүүлсэн 
байх хэрэгтэй.3 Хэрэв та Сүмийн ямар нэгэн 
сургуульд сурч байгаа бол улирал болгонд шашны 

боловсролын нэг хичээлийг оруулж бай. Нас бие 
хүрсэн хүний хувьд номлол, мөнхийн гэрлэлт ба 
амьдралдаа бэлтгэх энэ чухал үедээ та суралцаж, 
өсөж хөгжих, мөн Ариун Сүнсээр дамжуулан 
илчлэлт, удирдамж хүлээн авах арга замуудыг 
үргэлжлүүлэн хайж олох ёстой. Институт, 
семинарын эсвэл шашны боловсролын ангиудаар 
дамжуулан сайн мэдээний талаар хичээнгүйлэн, 
залбирч судлах нь зорилгодоо хүрэхэд тань та 
нарт туслах болно.

Та Сүмийн сургуульд болон коллежид сурдаг ч 
бай, үгүй ч бай, сайн мэдээнээс судлах цаг зав 
гарахгүй байна гэж бүү бод. Институт, семинар 
эсвэл шашны боловсролын ангиуд нь судраас 
болон бошиглогч, төлөөлөгчдийн сургаалаас 
судлах өөр нэгэн боломжийг танд гаргаж өгснөөр 
амьдралыг тань тэнцвэртэй болгон, таны иргэний 
боловсролд тус болно. Залуучууд та нарыг 
анхааралтай бодож үзээд, хамрагдаасай хэмээн 
миний урамшуулан дэмжихийг хүссэн дөрвөн 
гайхамшигтай анги шинээр нээгдээд байгаа.4

Танай орон нутгийн институтээс, эсвэл ганц 
бие залуучуудын тойрог эсвэл гадаснаас санал 
болгосон анги, үйл ажиллагаанууд нь та бүхэнд 
суралцаж, сүнслэг байдлаараа өсөж хөгжих, мөн 
хоорондоо харьцах үедээ бусад залуу эрэгтэй, 
эмэгтэйтэй хамт байж, нэг нэгнийгээ өргөн 
дэмжиж, сүнсээр нөлөөлөх газар байх болно 
гэдгийг бүү мартаарай. Ах нар аа, та нар гар утсаа 
хойш тавин, эргэн тойрноо сайн харвал, институт 
дээр ирээдүйн мөнхийн ханиа ч олж болох юм.

Ийм учраас би та нарын мэдэх нэгэн өчүүхэн 
зөвлөгөөг өгье. Ганц бие залуучууд та нар 
болзоонд явж, гэрлэх хэрэгтэй. Бүү хойшлуул! 
Би та нарын зарим нь гэр бүлтэй болохоос 
айж байгааг мэдэж байна. Гэхдээ та нар зөв 
хүнтэйгээ, зөв цагтаа, зөв газраа гэрлэх юм 
бол үүнээс айх хэрэггүй. Үнэндээ, та нар зөв 
байдлаар болзож, дотносон, гэрлэхэд “санаа 
сэтгэлээ бүрэн зориулбал” өөрт тулгарах олон 
асуудлын хажуугаар өнгөрч чадна. Эмэгтэйдээ 
мессеж битгий бич! Харин эргэн тойрондоо 
байгаа, Бурханы зөв шударга охидод өөрийнхөө 
дуу хоолойгоор өөрийгөө танилцуул. Бодит дуу 
хоолойг сонсох нь уг эмэгтэйг тийм гэж хэлэхэд 
нөлөөлж болох юм.
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Ах нар аа, та бүхний амьдрал дахь засаж 
залруулах шаардлагатай бүх зүйлийг 
шийдвэрлэхэд тань Их Эзэн Есүс Христ Өөрийн 
цагаатгагч золиослолоор дамжуулан тусалж чадна 
гэдгийг би гэрчилж байна.

Энэхүү үдэш, маргаашийн Христийн амилсны 
баярын ням гаргийг тэмдэглэхээр бэлтгэж байхдаа 
та бүхэн надтай хамт цаг гарган, Христийн 
Цагаатгалын бэлгийг дурсан санана уу. Бидний 
Тэнгэрлэг Эцэг болон Аврагч Есүс Христ та нарыг 
хамгийн сайн мэддэг, мөн хамгийн их хайрладаг 
гэдгийг санаж байгаарай.

Цагаатгалаар дамжуулан Гэтэлгэгч бидний 
саад бэрхшээл, өвчин зовлон, гэм нүглийг Өөр 
дээрээ авсан билээ. Дэлхийн Аврагч Гетсемани 
дахь болон загалмай дээрх Өөрийн шаналлаар 
дамжуулан бидний унтарсан найдвар, туулсан 
сорилт бэрхшээл, амссан гай зовлонг мэдэрсэн 
учраас бидний хүн нэг бүрийг хувь хүнийх нь 
хувьд ойлгохын тулд ирсэн.5 Тэрээр биднийг 
хайрлах хайрынхаа эцсийн илрэл болгон амиа 
өгсөн бөгөөд тэрхүү шийдвэрлэх шөнө Түүнийг 
шинэ булшинд оршуулсан билээ.

Ням гаргийн өглөө Есүс үхэгсдээс амилж, 
бидний хүн нэг бүрд шинэ амьдралыг амласан. 
Амилсан Их Эзэн дараа нь Христэд итгэж, 

нүглээ наманчлахыг болон баптисм хүртэж, 
Ариун Сүнсний бэлгийг хүлээн авч, эцсээ хүртэл 
тэвчихийг хүн бүрд заах эрх мэдлийг шавь 
нартаа өгсөн юм. Ах нар аа, бидний Бурхан Эцэг, 
цорын Ганц Хүүтэйгээ хамт бошиглогч Иосеф 
Смитэд үзэгдсэн бөгөөд түүгээр дамжуулан Есүс 
Христийн үүрдийн сайн мэдээний бүрэн байдлыг 
сэргээсэн гэдгийг бид мэднэ. 

Ах нар аа, хүчтэй бай. Бурханы тушаалуудыг 
сахь. Их Эзэн Есүс Христ зөв шударгаар хийхийг 
хүссэн бүхий л зүйл тань та нарынх байх болно 
хэмээн амласан байдаг. Сүмийн удирдагчид 
та бүхэнд найдаж байна. Залуучууд та бүхэн 
гэрлэж, үйлчилж, ирээдүйд тэргүүлэн удирдахад 
өөрсдийгөө бэлтгэх хэрэгтэй байна. Үүний төлөө 
би Их Эзэн Есүс Христийн нэрээр даруухан 
залбирч байна, амен. 
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Бид	сайн	мэдээний	гэрчлэлээсээ	улам	илүү	чанга	
зууран	барих	ёстой.	Тэгвэл	бид	хилэнцийн	эсрэг	
дайнд	өдөр	бүр	ялан	дийлэх	болно.

Хайрт ах нар аа, 
өнөөдөр Сүм даяар 
Бурханы санваарыг 
атгаж байгаа та 
нартаа хандаж ярих 
энэ боломжиндоо би 
их даруусаж байна.

Ерөнхийлөгч Томас 
С.Монсон нэг удаа:

“Энэ дэлхийд 
заримдаа амьдрахад 

ч аймаар хэцүү санагдах үе байдаг. Нийгэмд 
ёс суртахууны үнэлэмж гэрлийн хурдаар унан 
доройтож байна. Бидэнд хор хохирол учруулж, 
биднийг устгахыг эрэлхийлдэг бүхнээс ахмад, 
залуу, өсвөр насны хэн боловч хамгаалагдаж 
чадахгүй байна.

“… Гэхдээ бид цөхрөх хэрэггүй. … Нүглийн 
эсрэг дайнд бид тэмцэж, тулалдаж байна. … 
Бид энэ дайнд ялж чадна, ялах ч болно. Ингэж 
ялахад хэрэгтэй арга замыг Тэнгэр дэх Эцэг маань 
бидэнд зааж өгсөн юм”1 гэж хэлсэн.

Ахмад, залуу хэн ч гэсэн ерөнхийлөгч Монсоны 
хэлсэн энэ дайнтай өдөр бүр тулгарч байна. Энэ 
дайсан болон түүний элчүүд биднийг Тэнгэрлэг 
Эцэгийн маань аз жаргалын гайхамшигт 
төлөвлөгөөний дагуу амьдрахад саад болох гэж 
оролддог. Тэдний зорилго бол биднийг Их Эзэнтэй 
байгуулсан гэрээгээ үл хүндэтгэж, мөнхийн өвөө 
мартахад хүргэн, төөрөгдүүлэхийг дэмжих явдал 
юм. Тэнгэрлэг Эцэгийн маань өөрийн хүүхдүүд 
болох бидэнд зориулсан төлөвлөгөөг тэд сайн 
мэддэг, учир нь тэд уг төлөвлөгөөг танилцуулсан, 
тэнгэрт болсон Агуу зөвлөгөөнд бүгд биечлэн 
оролцсон юм. Тэд мөн бидний айдас, сул дорой 

байдлыг дэвэргэж, “харанхуйлах манан нь … 
хүмүүний үрсийн мэлмийг сохолж зүрхийг 
хатууруулж, мөн өргөн замаар тэднийг удирдан, 
чингээд тэд мөхөж, төөрөлдөх”2 болгохоор 
биднийг уруу татаж байна.

Ерөнхийлөгч Монсоны бидэнд заасан тэр 
дайсантай бид тулж байгаа боловч энэ дайнд бид 
ялж чадна, ялах ч болно. Их Эзэн бидний чадавх, 
ялах шийдмэг байдалд найдаж байгаа.

Хэчнээн хүнд нөхцөл байдалд орсон ч 
тулалдаандаа ялан гарч байгаа хүмүүсийн талаар 
олон жишээ сударт байдаг. Эдгээрийн нэг нь 
Мормоны Номонд гардаг ахмад Моронай юм. Энэ 
гайхалтай залуу дөнгөж хорин таван насандаа 
нифайчуудын армийн удирдагч болдог. Нифай 
үндэстний оршин тогтноход аюул учруулж 
байсан дайсагнал, сөргөлдөөн, дайн тулааны үед 
тэр үнэнийг хамгаалах зоригтой байж чадсан. 
Моронай өөрийнхөө хийх ёстой зүйлүүдийг 
гайхалтай хийдэг байсан ч даруухан үлдэж чадсан 
билээ. Үүний зэрэгцээ өөр бусад зан чанар нь 
түүнийг тухайн үед Бурханы гар дахь ер бусын 
онцгой зэмсэг болгож байжээ. Алмагийн номон 
дээр хэрвээ бүх хүмүүн Моронай шиг байсан бол 
“тамын чухамхүү хүчин чадал үүрд сэгсрэгдэн 
сулруулагдах сан; тийм ээ, хүмүүний үрсийн 
зүрх сэтгэлийг давах хүч чөтгөрт хэзээ ч байхгүй 
байх сан” хэмээн тайлбарлажээ.3 Моронайн хийж 
байсан бүх л сайн үйлдэл нь түүний Бурханд 
болон Эзэн Есүс Христэд итгэх агуу итгэлээс нь4 
мөн Бурханы болон Түүний бошиглогчдын дуу 
хоолойг дуулгавартай дагана гэсэн түүний бат 
шийдэмгий байдлаас эхлэлтэй юм.5

Зүйрлэвэл, бид амьдралд маань нөлөөлж буй 
чөтгөрийн тэр нөлөөтэй тэмцэж ялахын тулд 
орчин үеийн ахмад Моронай болон хувирах 
хэрэгтэй. Өөрийгөө орчин үеийн ахмад Моронай 
болгосон нэгэн диконыг би мэддэг юм. Энэ залуу 
хүү эцэг эхийнхээ болон Сүмийн удирдагчдын 
зөвлөгөөг дагахыг эрэлхийлэхийн хэрээр бага 

Тийм ээ. Бид чадна бас бид ялна!

ДАлыН ЕрөНхИЙлөГЧИЙН ЗөвлөлИЙН
АхлАГЧ ҮлИССЭС СоАрЭС
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насандаа түүний итгэл, зорилго нь өдөр бүр 
хүнд хэцүү сорилтод орж байдаг байлаа. Тэрээр 
надад нэг өдөр ангийнхантайгаа уулзахаар 
очихдоо тэднийг гар утсан дээрээ садар самууныг 
сурталчилсан зураг үзэж байхыг хараад ихэд 
гайхсанаа ярьсан юм. Тэр маш хүнд сорилттой 
тулгарчээ. Яг тэр үед залуу хүүд ангийнхан 
дундаа нэр хүнд олж авах уу, аль эсвэл зөв 
зохистой байдлыг сонгосон итгэл чухал уу гэдгийг 
сонгох хэрэг гарчээ. Дараагийн хэдхэн секундэнд 
л залуу хүү найзууддаа хийж байгаа зүйл нь 
буруу гэдгийг зоригтой хэлэх хүслээр дүүргэгдэв. 
Үүгээр ч зогсохгүй тэр найзууддаа хэрвээ хийж 
байгаа энэ үйлдлээ зогсоохгүй бол эцэстээ энэ 
зүйлийнхээ боол нь болдог юм шүү гэж хүртэл 
хэлсэн байна. Ангийнх нь ихэнх хүүхэд түүний 
зөвлөгөөг элэглэн шоолж, үүнд сүржигнэх юм 
ер байхгүй, энэ бол амьдралын нэг хэсэг гэж 
хэлж байлаа. Гэтэл тэдний дунд залуу хүүгийн 
зөвлөгөөг сонсоод, хийж байгаа зүйлээ зогсооё 
гэсэн нэг хүүхэд байв.

Энэ диконы зөв үлгэр жишээ нь ядаж нэг ч гэсэн 
хүүхдэд сайнаар нөлөөлж чадсан юм. Мэдээж, 
залуу хүү болон түүний найз ийм шийдвэр 
гаргасныхаа төлөө дооглуулж, хавчигдаж 
эхлэв. Гэхдээ нөгөө талдаа тэд Алмагийн 
өөрсдийн хүмүүст хандан “та нар бүгд, ёс бусыг 
үйлдэгчдийн дундаас гарч ирцгээ, мөн та нар 
тусдаа байгтун, мөн тэдний цэвэр бус зүйлүүдэд 
бүү хүрэгтүн;”6 хэмээн хэлснийг дагасан юм.

Залуучуудын бат бөх байдлын төлөө товхимол 
Тэргүүн Зөвлөлөөс баталсан Сүмийн өсвөр 
үеийнхэнд хандан өгсөн дараах зөвлөгөөг 
агуулсан байдаг: “Та нар хийсэн сонголтуудынхаа 
хариуцлагыг хүлээдэг. Гэр бүлийнхэн, найз нөхөд 
тань сонгох эрхээ буруугаар ашиглаж байсан ч, 
Бурхан та нарт санаа тавьж, зөв сонголтуудыг 
хийхэд тань туслах болно. Та ганцаараа үлдсэн 
байлаа ч, Бурханы хүслийг дагахад шийдэмгий 
зоригтой бай. Та нар үүнийг хийх аваас бусдад 
сайн үлгэр жишээ болно.”7

Нэгэнт өрсөлдөгчийн маань зорилго бүх хүнийг 
өөр шигээ зовлонт нэгэн болгож хувиргах 
санаатай байгаа учраас чөтгөрийн эсрэг дайтах 
сайн үйлсийн энэ дайн насан туршид тань 
үргэлжлэх болно. Сатан болон түүний элчүүд 
бидний оюун санааг удирдаж, биднийг нүгэл 
үйлдэгч болохыг харуулахын тулд л ажилладаг. 

Хэрвээ тэд энэ зорилгоо биелүүлж чадвал бидний 
сайн гэсэн бүхнийг үгүй хийнэ. Харин зөвхөн 
биднийг өөрсдөө зөвшөөрсөн үед л тэд биднийг 
удирдах хүч чадалтай болдог юм гэдгийг бид 
мэддэг байх нь чухал.

Сударт өрсөлдөгч талдаа зөвшөөрөл өгч, 
тэгснээрээ төөрөлдөн, түүгээр барахгүй амь 
насаа хүртэл алддаг Нихор, Корихор, Шерим 
нарынх шиг хэд хэдэн жишээ байдаг. Тэгэхээр ийм 
аюулаас бид сонор сэрэмжтэй байх хэрэгтэй.

Дэлхий нийтэд хялбархан хүлээн зөвшөөрөгдсөн 
боловч Есүс Христийн сайн мэдээний сургаал ба 
үнэн зарчимд харшилдаг ямар нэгэн мэдээллийг 
хүлээн авч төөрөгдөх явдалд бид өөрсдийгөө 
оруулахгүй байх ёстой. Иймэрхүү дэлхийн 
мэдээллийн ихэнх нь нүглийг л хаацайлан 
хамгаалах зорилготойгоос өөр зүйл байдаггүй. 
Эцсийн өдөр бид бүгд Христийн өмнө зогсож 
“өөрсдийн үйлүүдээр тэд сайн эсвэл хилэнцэт 
байх эсэхээрээ шүүгдэхээр”8 очно гэдгийг санаж 
байх хэрэгтэй. Нэгэнт биднийг иймэрхүү дэлхийн 
мэдээлэлтэй нүүр тулах үед агуу эр зориг, 
Тэнгэрлэг Эцэгийнхээ төлөвлөгөөний талаарх гүн 
бат мэдлэг нь зөвийг сонгохыг шаарддаг.

Бид бүгд Их Эзэнийг эрэлхийлэн, Түүнд бүхий 
л итгэл найдвараа зориулбал зөвийг сонгох хүч 
чадал хүлээн авч чадна. Гэхдээ сударт зааснаар, 
бид “чин сэтгэл”-тэй мөн “үнэн хүсэл”-тэй байх 
хэрэгтэй. Тэгвэл Их Эзэн Өөрийн төгсөшгүй 
нигүүлслээр бидэнд үнэнийг “Ариун Сүнсний 
хүчээр” мэдүүлэх ба “мөн Ариун Сүнсний хүчээр 
[бид] бүх зүйлийн үнэнийг мэдэж болно.”9

Ариун Сүнсээр дамжуулан олж авсан энэ мэдлэг 
нь дэлхийгээс сонсож байгаа олон нийтэд 
түгсэн мэдээллээс хамаарахгүйгээр, хожмын үед 
сэргээгдсэн сайн мэдээний сургаалуудыг дагах 
бидний итгэл найдварыг хөгжүүлдэг гэрчлэлээс 
илүү зүйл биш юм. Бидний гэрчлэл биднийг 
өрсөлдөгч дайснуудын харвах галт сумаас 
хамгаалдаг бамбай байх ёстой.10 Энэ нь өнөөгийн 
дэлхийн харанхуй болон төөрөгдөл дундуур 
бидэнд аюул осолгүй гарах замыг заадаг.11

Би энэ зарчмыг залуухан номлогч байхдаа мэдэж 
авсан юм. Манай хамтрагч бид хоёр Сүмийнхээ 
нэг жижигхэн алслагдсан салбарт үйлчилж 
байснаа санаж байна. Бид хоёр тэр жижиг 
салбарын хүн нэг бүртэй ярьж үзэхийг зорьж 
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байлаа. Тэд биднийг маш сайхан хүлээж авч 
байсан хэдий ч судрын тухай маргалдах дуртай, 
бидний зааж байгаа зүйлсийн үнэн эсэх талаар 
баттай баримт үзүүлэхийг үргэлж шаарддаг 
байсан юм.

Хамтрагч бид хоёр ямар нэгэн юмыг батлах гэж 
оролдох бүрд Бурханы Сүнс биднийг орхин одож, 
бид харин ч өөрсдөө төөрөлдсөн байдалтай үлддэг 
байснаа би сайн санаж байна. Бид харин нилээд 
удаан тунгаан бодож, Бурханаас асууж туслалцаа 
хүссэний эцэст зааж байгаа сайн мэдээнийхээ 
үнэний талаар илүү их гэрчлэлтэй болох 
хэрэгтэй юм байна гэсэн мэдрэмжтэй боллоо. 
Тэгээд л биднийг тэрхүү гэрчлэлээ бүх сэтгэл 
зүрхнийхээ угаас хуваалцахад Ариун Сүнснээс 
ирдэг чимээгүй хүч чадал тэр өрөөг дүүргэж, 
эргэлзэх, маргалдах хүчинд ямар ч зай завсар 
үлдээдэггүй байсныг би үе үе санадаг юм. Аврагч 
Есүс Христийн үнэн шавийн сэтгэл зүрхнээсээ 
гэрчилсэн гэрчлэлийг давах, үгүйсгэх, эргэлзээнд 
оруулах ямар ч муу ёрын хүч байдаггүйг би 
тэгэхэд мэдэж авсан юм.

Аврагчийн маань зааснаар, дайсан биднийг 
яг шигшүүрээс гоожих үр тариа мэт дэлхийн 
сайн сайханд нөлөөлөх чадвараа алддаг болгох 
зорилготой байдаг.12

Хайрт ах нар минь. Энэ дэлхийг хамарсан эргэлзээ 
тээнэгэлзээ, төөрөгдлийн давалгааны улмаас 
бид урьд урьдынхаас илүү их Есүс Христийн 
сайн мэдээний талаарх гэрчлэлээсээ улам илүү 
чанга зууран барих хэрэгтэй байна. Ингэх 
юм бол үнэнийг хамгаалах бидний хүч болон 
шударга байдал улам их нэмэгдэнэ. Бид өдөр бүр 
чөтгөртэй тэмцэх тулаандаа ялах бөгөөд тулааны 
талбарт ялагдаж уналгүй бусдыг Эзэний жишигт 
авчрах боломжтой болох юм.

Би та бүхнийг сударт агуулагддаг хамгаалалтын 
талаар олж мэдэхэд уриалж байна. Ахмад 
Моронай Бурханд итгэх итгэл, үнэний талаарх 
гэрчлэлээ сударт агуулагддаг мэдлэг, мэргэн 
ухаанд нийцүүлсэн байдаг. Ийм арга замаар тэр 
Бурханы адислалыг хүлээн авч, олон олон ялалт 
байгуулна хэмээн итгэж байсан нь яг үнэндээ 
түүний хүслээр болсон юм.

Би бас та бүхнийг одоогийн бошиглогчдын 
ухаалаг үгэн дэх хамгаалалтыг олж авахад уриалж 
байна. Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон хэлэхдээ: 

“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 … [мөн] улам харанхуй болж буй дэлхийг 
сайн сайхнаар гэрэлтүүлж чадна” гэжээ.13

Эцэст нь би бүх хүнийг Есүс Христийн 
Цагаатгалын сайн сайханд болон хүч чадалд 
итгэхэд уриалж байна. Хэдийгээр бид бэрхшээл, 
уруу таталт, сорилтуудын дунд байгаа ч энэ 
цаг үед чухам Түүний цагаатгагч золиослолоор 
л дамжуулан энэ үеийн бүхий л дайнд ялалт 
байгуулах эр зоригийг олж чадна. Түүний хайранд 
болон аврах хүч чадалд итгэцгээе.

“Би бол зам, үнэн, амь мөн. Хэн ч Надаар 
дамжилгүйгээр Эцэгт хүрэхгүй.”14

“Би бол ертөнцийн гэрэл мөн. Намайг дагадаг хүн 
харанхуй дотор явахгүй, харин амийн гэрэлтэй 
болно гэж айлдав.”15

“Миний дотор та нарыг амар амгалан байг гэж 
Би та нарт эдгээр зүйлсийг хэллээ. Ертөнцөд та 
нар зовлонтой байна. Гэвч зоригтой байгтун. Би 
ертөнцийг ялсан гэж айлдлаа”16 хэмээн Христ 
хэлсэн.

Би эдгээр үнэний тухай гэрчлэлээ Есүс Христийн 
ариун нэрээр хуваалцлаа, амен. 
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Бид	энэ	амьдралдаа	Эцэг	байснаар	ирэх	
адислалуудын	бүрэн	дүүрэн	байдалд	мөн	мөнхөд	
гэр	бүлдээ	эцэг	байснаар	ирэх	Түүний	ажил	
болон	алдар	суугийн	биелэлтэд	баясах	болтугай.

Намайг залуу байхад 
аав маань нэгэн чухал 
сургамж өгсөн юм. Тэр 
намайг дэлхийн зүйлст 
хэт их санаа тавьж 
байгааг анзаарчээ. Би 
мөнгөтэй болмогцоо 
л ихэнхдээ өөртөө 
зориулан үрдэг байлаа. 

Нэг өдөр тэр шинэ 
гутал худалдаж авахаар намайг дагуулж явсан юм. 
Дэлгүүрийн хоёр давхарт гараад, надаас цонхоор 
харахыг хүслээ.

Тэр “Чи юу харж байна?” гэж асуув.

Би “барилга, тэнгэр, хүмүүс” гэж хариуллаа.

Түүнийг “Хэр олон байна?” гэж асуухад нь
би “маш олон!” гэж хариулав.

Тэр энэ зоосыг халааснаасаа гаргаж ирээд, надад 
өгөхдөө “Энэ юу вэ?” гэж асуусан юм.

Би тэр даруй “Нэг долларын мөнгөн зоос!” гэв.

Тэрээр химийн мэдлэгээ ашиглан “Хэрэв 
чи энэ мөнгөн зоосыг хайлуулаад, тохирох 
найрлагуудтай нь холивол азот хүчлийн мөнгө 
болно. Хэрэв бид энэ цонхыг азот хүчлийн 
мөнгөөр бүрхвэл чи юу харж чадах вэ?” гэв.

Надад хэлэх зүйл байгаагүй учраас тэр намайг 
өөрийгөө бүтнээр нь харж болох нэг толины өмнө 
авчраад, “Чи одоо юу харж байна?” гэж асуув.

“Би өөрийгөө харж байна” гэж хариулав.

Тэр “Үгүй ээ. Чи мөнгөн дээрх өөрийн тусгалыг 
харж байна. Хэрэв чи мөнгөнд хэт их анхаарал 
хандуулаад байвал зөвхөн өөрийгөө л харах 
болно. Энэ нь Тэнгэрлэг Эцэгийн чамд бэлтгэсэн 
мөнхийн хувь заяагаа ил тод харахад чинь яг л 
хөшиг шиг саад болох болно” гэж хэлсэн юм.

Тэрээр “Ларри, ‘энэ дэлхийн зүйлүүдийг бүү 
эрэлхийл … юуны түрүүнд Бурханы хаант улсыг 
…, түүнчлэн [Түүний] зөв шударга ёсыг үндэслэн 
бий болгохыг эрэлхийл, мөн эдгээр бүх зүйл та 
нарт нэмэгдэх болно’” (Иосеф Смитийн Орчуулга, 
Матай 6:38 [Матай 6:33, зүүлт тайлбар a]) гэж 
хэлж билээ.

Тэр надад мөнгөн зоосыг өгөөд, хэзээ ч битгий 
хаяарай гэж хэлсэн. Би энэ зоосыг харах бүрдээ 
Тэнгэрлэг Эцэгийн надад зориулсан мөнхийн хувь 
заяаны тухай боддог юм.

Би аавдаа болон түүний заасан зүйлст хайртай. Би 
түүнтэй адил болохыг хүссэн. Тэр сайн эцэг байх 
хүслийг зүрх сэтгэлд минь суулгаж өгсөн бөгөөд 
миний хамгийн их найдаж хүсдэг зүйл бол түүний 
үлгэр жишээг дагах явдал юм.

Бидний хайрт бошиглогч Томас С.Монсон, 
шийдвэр хувь заяаг тодорхойлдог ба мөнхийн 
үр дагавруудтай байдаг гэж заасаар ирсэн 
(“Шийдвэрүүд хувь заяаг тодорхойлдог” 
[Сүмийн боловсролын системийн галын дэргэдэх 
цугларалт, 2005 оны 11-р сарын 6], 2, lds.org/
broadcasts).

Өөрсдийнхөө мөнхийн хувь заяаг, тэр тусмаа 
Тэнгэрлэг Эцэгийн биднээс хүсэн хүлээдэг 
мөнхөд эцэг байх талаар бид тодорхой ойлголттой 
байх хэрэгтэй. Мөнхийн хувь заяа маань бидний 

Эцэг байх нь бидний мөнхийн хувь заяа
ЗАлуу ЭрЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЕрөНхИЙ ЕрөНхИЙлөГЧИЙН НЭГДҮГЭЭр ЗөвлөхөөС 

САя ЧөлөөлөГДСөН лАррИ M.ГИБСоН
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бүх шийдвэрийг удирдан чиглүүлдэг байх 
болтугай. Тэдгээр шийдвэр хэр хэцүү байх нь 
хамаагүй Эцэг биднийг дэмжин туслах болно.

Би 12, 13 настай 2 хүүтэйгээ хамт 50/20 тэмцээнд 
оролцохдоо ийм ойлголтын талаар мэдэж авсан 
юм. 50/20 нь 80 км газрыг 20 хүрэхгүй цагт явган 
туулахыг шаарддаг. Бид оройн 21:00 цагт эхлээд, 
шөнөжингөө мөн маргааш өдрийг бараг дуустал 
алхав. Ингэж 19 цаг алхахад маш хүнд байсан ч 
бид амжилттай дуусгаж чадсан.

Бид гэр рүүгээ бараг л мөлхөж орж билээ. Миний 
гайхалтай эхнэр мөн хүүхдүүдийн маань ээж 
сайхан оройн хоол бэлтгээд хүлээж байсан боловч 
бид идэж чадаагүй юм. Бага хүү маань туйлдаа 
хүртэл ядарсан болохоор бараг л ухаангүй байсан 
ба том хүү маань өрөө рүүгээ дөрвөн хөллөж 
орсон.

Би ядарсандаа хэсэгхэн хугацаанд амарсны дараа 
бага хүүгээ сайн байгаа эсэхийг нь шалгахаар 
очсон юм.

Намайг “Чи зүгээр үү?” гэж асуухад, 
тэрээр “Аав аа, энэ миний хийж байсан 
зүйлүүдээс хамгийн хэцүү нь байлаа. Би дахиж 
хэзээ ч хийхийг хүсэхгүй байна” гэж хариулж 
билээ.

Би ч бас хийхийг хүсэхгүй байна гэж би хэлээгүй. 
Харин би тийм хэцүү зүйлийг хийсэнд нь 
хүүгээрээ бахархаж байгаагаа хэлсэн. Энэ нь 
ирээдүйд тулгарах бусад хэцүү зүйлд түүнийг 
бэлтгэснийг мэдсэн юм. Би энэ бодлоо тээн, 
“Хүү минь, би чамд нэг зүйлийг амлая. Чи 
номлолд явахдаа хэзээ ч нэг өдөрт 80 км алхах 
шаардлагагүй байх болно” гэж хэлэв.

Тэр “Сайн байна, аав аа! Тэгвэл би явна” гэж 
хариулав.

Тэдгээр энгийн хэдэн үг миний бодгалийг баяр 
талархлаар дүүргэсэн билээ.

Дараа нь би том хүү рүүгээ очоод, хажууд нь 
хэвтэн, түүнд хүрээд “Хүү минь, чи зүгээр үү?” 
гэж асуулаа.

“Аав аа, энэ миний хийж байсан зүйлүүдээс 
хамгийн хэцүү нь байлаа. Би дахиж хийхийг 
хүсэхгүй байна” гэж хэлээд, дараа нь нүдээ нээн,  
“Хэрэв миний хүү л надаас явахыг хүсвэл явна” 
гэж хэлэв.

Би түүнд ямар их талархаж байгаагаа хэлтэл 
нүдэнд минь нулимс цийлэгнэв. Тэр надаас 
хавьгүй илүү аав болох болно гэдгийг мэдэж 
байгаагаа би түүнд хэллээ. Тэр бага залуу 
насандаа эцэг байх хамгийн ариун нандин үүрэг 
хариуцлагаа ухамсарлаж байгаад миний зүрх 
баясаж байв. Биднийг Бурханд хандан ярихад 
Тэрээр Өөрийгөө дуудуулахыг хүсдэг нэр ба 
үүрэг хариуцлагаас айдаггүйтэй адил тэрхүү нэр, 
үүрэг хариуцлагаас хүү маань айхгүй байлаа. Би 
хүүгийнхээ дотор асаж буй эцэг байх хүслийг 
улам бадраах үүргээ мэдэж байв.

Аврагчийн эдгээр үг нь эцэг хүний хувьд надад 
илүү гүнзгий утга учиртай санагдах болсон:

“Эцэгийнхээ хийдгийг Хүү нь үзэхгүй бол Хүү 
Өөрөөсөө юуг ч хийж чадахгүй. Учир нь Эцэг 
юу хийнэ, Хүү нь бас эдгээр зүйлийг түүнчлэн 
хийдэг” (Иохан 5:19).

“Би Өөрийн санаагаар юуг ч хийдэггүй, харин 
Эцэгийн Надад зааснаар” хийдэг (Иохан 8:28).

Би тэнгэрлэг эцэг, эхийн сонгогдсон охинтой 
гэрлэсэн нөхөр мөн эцэг байхад дуртай. Би 
түүндээ хайртай. Энэ нь миний амьдралын 
хамгийн сайхан зүйлсийн нэг юм. Тэрхүү орой 
таван хүү маань болон тэдний эгч, дүүс мөнхийн 
гэрлэлт, эцэг, гэр бүлээс ирдэг баяр баясгаланг 
надаас хардаг байгаасай гэж би найдаж хүссэн.

Аав нар аа, та нар “Сайн мэдээг бүх цаг үед номло 
мөн шаардлагатай бол үгийг ашигла” (attributed 
to Francis of Assisi) гэж хэлэхийг сонсож байсан 
байх. Та нар өдөр бүр хүүхдүүддээ эцэг байх нь 
ямар байдгийг зааж байдаг. Та нар дараагийнхаа 
үр удмын суурийг тавьж байдаг. Танай хөвгүүд 
эдгээр үүргээ хэрхэн биелүүлж байгаагаас тань 
хамааран нөхөр мөн аав байхад суралцах болно. 
Жишээлбэл:

Ээжийг нь хэр сайн хайрлаж, хүндэтгэдгийг мөн 
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аав байхдаа хэр дуртай байдгийг чинь тэд мэддэг 
үү?

Та нарыг тэдний хүн нэг бүрд Тэнгэрлэг Эцэгтэй 
адил хандаж байгааг хараад, ирээдүйн эхнэр, 
хүүхдүүддээ хэрхэн хандахаа тэд мэддэг.

Тэд та нарын үлгэр жишээгээр эмэгтэй хүнийг 
хэрхэн хайрлаж, хүндэтгэж, хамгаалахыг мэддэг.

Тэд та нарын гэрт гэр бүлээ хайр, зөв шударга 
байдалд удирдахад суралцаж чадна. Тэд гэр 
бүлийнхээ материаллаг болон сүнслэг хэрэгцээг 
хангаж, хамгаалахад суралцаж чадна (“Гэр бүл: 
Дэлхий дахинаа өргөх тунхаг, ” Ensign эсвэл 
Лиахона, 2010 оны 11-р сар, 129-ийг үзнэ үү).

Ах нар аа, би бодгалийнхаа бүхий л эрч хүчээр та 
нараас энэ асуултыг бодож үзэхийг хүсч байна: 
Тэнгэрлэг Эцэгийн тэднээр хийлгэхийг хүсч 
байгаа зүйлийг хийхийг хичээж байгааг тань 
танай хөвгүүд хардаг болов уу?

Тийм гэж хариулна гэж найдаж байна. Хэрэв 
үгүй гэж хариулсан бол өөрчлөхөд оройтоогүй 
байна. Гэхдээ та нар өнөөдрөөс эхлэх ёстой. 
Мөн Тэнгэрлэг Эцэг та нарт тусална гэдгийг би 
гэрчилж байна.

Миний хайртай залуу эрэгтэйчүүд ээ, та нар 
Мелкизедек санваарыг болон ариун нандин ариун 
сүмийн ёслолуудыг хүлээн авч, бүрэн цагийн 
номлолд үйлчлэх үүрэг, хариуцлагаа биелүүлэхэд 
мөн дараа нь их удалгүйгээр ариун сүмд Бурханы 
охинтой гэрлэж, гэр бүлтэй болоход бэлтгэж 
байгаа. Та нар тийн гэр бүлээ Ариун Сүнсний 
удирдамжаар сүнслэг байдалд удирдах болно (С 
ба Г 20:44; 46:2; 107:12-ыг үзнэ үү).

Би дэлхий өнцөг буланд байдаг олон залуу 
эрэгтэйгээс “Та нар яагаад энд байгаа юм бэ?” гэж 
асууж байсан.

Одоогийн байдлаар хэн ч “Би Тэнгэрлэг Эцэгт 
байгаа бүх зүйлийг хүлээн авахад бэлтгэж, 
зохистой байж болохын тулд эцэг байхад 
суралцахаар энд байна” гэж хэлээгүй байна.

Сургаал ба Гэрээ 20-р хэсэгт тодорхойлсон 

Аароны санваарын үүргүүдээ бодож үз. Би эдгээр 
үүргийг гэр бүлдээ үйлчлэх үйлчлэлтэй чинь 
холбох үед юу мэдэрч байгаагаа анзаараарай.

“Христэд ирэхэд [гэр бүлийнхнийгээ бүгдийг] 
урь” (59-р шүлэг).

“[Тэднийг] ямагт харж хандах, мөн тэдэнтэй хамт 
байж мөн бэхжүүлэх нь болой” (53-р шүлэг).

Гэр бүлийнхээ гишүүдэд “заах, тайлбарлах, 
ухуулах, мөн баптисм хүртээх … нь болой” (46-р 
шүлэг).

“Чанга дуугаар болон чимээгүй залбирахыг, 
мөн гэр бүлийн бүх үүргээ гүйцэтгэхийг тэдэнд 
ухуулах нь болой” (47-р шүлэг).

“[Гэр бүлд тань] алдас байхгүй, мөн бие биендээ 
хахир хатуу хандахгүй, мөн худал хэлэхгүй, хов 
жив хөөцөлдөхгүй, мөн шүүмжлэхгүй байхад 
анхаарах нь болой” (54-р шүлэг).

“[Гэр бүл тань] хамтдаа олонтаа цуглахыг … 
анхаарах нь болой” (55-р шүлэг).

Аав нартаа патриархын үүрэгт нь тусал. Аав тань 
байхгүй үед ээжийгээ санваарын хүчээр тэтгэ (52, 
56-р шүлгийг үзнэ үү).

Хэрэв та нараас хүсвэл гэр бүлдээ “бусад 
санваартнууд, багш нар хийгээд диконуудыг 
томилж болно” (48-р шүлэг).

Энэ нь эцгийн ажил мөн үүрэг шиг сонсогдохгүй 
байна гэж үү?

Аароны санваарын үүргүүд нь залуу эрэгтэйчүүд 
та нарыг эцэг байхад бэлтгэж байгаа. Бурханы 
өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлэх нь эх 
сурвалж та нарт үүргүүдээ гүйцэтгэх тодорхой 
төлөвлөгөөнүүдэд суралцаж, төлөвлөхөд туслах 
болно. Та нарыг Тэнгэрлэг Эцэгийн хүслийг 
эрэлхийлж, биелүүлэх зорилгууд тавих үед энэ нь 
та нарын удирдамж мөн тусламж болдог.

Тэнгэр дэх Эцэг энэ цаг үед та нарыг тодорхой 
ажил ба мөнхийн зорилгын төлөө энд авчирсан. 
Тэрээр та нарыг энэ зорилго нь юу болохыг 



652015 оны 4-ð ñàð

Тэрээр Өөрийн Төрсөн Ганц Хүү, Есүс Христийг 
илгээсэн юм. Биднийг хэрэв Өөрт нь найдвал, 
гэрч, хамтрагч байж, мөнхийн хувь заяа руу маань 
удирдах Ариун Сүнсээр Тэр адисалсан билээ. Бид 
энэ амьдралд Эцэг байснаар ирэх адислалуудын 
бүрэн дүүрэн байдалд болон мөнхөд гэр бүлдээ 
эцэг байснаар ирэх Түүний ажил болон алдар 
суугийн биелэлтэд баясах болтугай (Мосе 1:39-
ийг үзнэ үү). Есүс Христийн нэрээр, амен. 

тодорхой харж, ойлгоосой хэмээн хүсдэг. Тэр бол 
та нарын Эцэг бөгөөд та нар удирдамжийн төлөө 
үргэлж Түүнд хандаж болно.

Тэнгэрлэг Эцэг бид бүгдэд нэг бүрчлэн санаа 
тавьдаг бөгөөд бидэнд мөнхийн зорилгодоо 
хүрэхэд туслах төлөвлөгөө бэлдсэн байгаа 
гэдгийг би мэднэ. Биднийг сул дорой чанаруудаа 
Цагаатгалаар дамжуулан ялахад туслахын тулд 
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Бид	өөрсөд	дээрээ	төвлөрөх	уруу	таталтыг	
эсэргүүцэн,	Есүс	Христийн	даруу,	чин	үнэнч	
шавь	байх	илүү	агуу	хүндэтгэлийн	төлөө	хичээн	
зүтгээсэй	хэмээн	би	залбирч	байна.	

18-р зууны сүүлээр, 
Оросын хатан хаан 
Екатерина гадаадын 
хэд хэдэн элчин сайдын 
хамт хаант улсынхаа 
өмнөд хэсгээр айлчлах 
тухайгаа мэдэгджээ. 
Тус бүс нутгийн 
захирагч Григорий 
Потемкин эдгээр 
айлчлагчийг сэтгэл 
өндөр байлгахыг 
туйлын ихээр хүсч 

байв. Тиймээс тэрээр орон нутгийн ололт 
амжилтыг үзүүлэхийн тулд их зүтгэл гаргажээ. 

Аяллын нэг хэсэгт, Екатерина зочдодоо Днепр 
мөрний эргийн дагуу байрлах, ажилсаг бөгөөд 
аз жаргалтай иргэдээр дүүрэн, өсөн дэвжиж буй 
тосгодыг үзүүлэн, завиар хөвж байлаа. Гэвч гол 
асуудал нь энэ бүгд нүд хуурах зорилготой байв. 
Хүмүүсийн яриагаар бол эдийн засгийн хөгжлийг 
үзүүлэхийн тулд Потемкин нимгэн фанераар 
дэлгүүр болон байшингуудыг босгож, түүндээ 
тариачдыг авчран завгүй ажиллаж байгаа дүр 
зураг үзүүлжээ. Зочдыг тосгоныг өнгөрөн хөвж, 
харагдахаа болимогц Потемкиний хүмүүс хуурамч 
тосгоноо тэр даруй буулгаад, Екатеринагийн 
замыг угтан дахин босгож байв. 

Хэдийгээр орчин үеийн түүхчид энэхүү явдлын 
бодитой эсэхэд эргэлздэг ч, “Потемкиний тосгон” 
хэмээх хэллэг дэлхийн үгсийн санд нэмэгдсэн 
аж. Энэ хэллэг нь бид байгаагаасаа илүү юм 
шиг харагдаж, бусдад итгүүлэхийг оролдохыг 
илэрхийлдэг. 

Бидний зүрх сэтгэл зөв газраа байна уу?

Хамгийн сайхнаараа харагдахыг хүсэх нь хүн 
төрөлхтний мөн чанарын нэг хэсэг билээ. Бидний 
олонх нь байшингийнхаа гадаад үзэмжид маш их 
анхаарч, Аароны санваартнууд маань хэн нэгэн 
чухал хүнтэйгээ таарах вий гэхээс ширхэг үсээ ч 
өрвийлгөлгүй самнадаг нь чухам төрөлхийн энэ 
чанараас үүдэлтэй юм. Гутлаа тосолж, сайхан 
үнэр үнэртүүлж, аль эсвэл гэрийн багш нар 
ирэхээс өмнө бохир аяга тавгаа нуухад ямар ч 
буруу зүйл байхгүй. Гэхдээ үүнд хэт туйлширвал 
энэхүү хүсэл маань хэрэгтэй бус, харин хуурмаг 
тийшээ хазайх аюултай. 

Их Эзэний бошиглогчид “амаараа ойртон, 
уруулаараа [Их Эзэнийг] хүндлэвч, зүрхээрээ 
[Түүнээс] хол байдаг”1 хүмүүст сэрэмжлүүлэх дуу 
хоолойгоо үргэлж өргөсөөр ирсэн.

Зүрх сэтгэл нь даруу бөгөөд чин сэтгэлээсээ 
байдаг нүгэлтнүүдийг Аврагч ойлгож, тэдэнд 
нигүүлсэнгүй ханддаг байсан. Харин бусдын 
нүдэнд зөв шударга мэт харагдсанаар дэлхийн 
магтаал, нөлөө болон эд баялгийг авч, адислагдах 
ёстой байсан ард иргэдийг дарангуйлж буй 
бичээчид, фарисайчууд, садукайчууд шиг 
хоёр нүүртнүүдийг Тэрээр зөвт эсэргүүцлээр 
эсэргүүцэн боссон билээ. Аврагч тэднийг 
“цагаанаар будсан булшнууд шиг гаднаа гоё 
сайхан харагддаг хэдий ч дотроо үхэгсдийн яс 
болоод бузар бүхнээр дүүрэн”2 хэмээн адилтгасан 
байна.

Бидний өдрүүдэд Их Эзэн санваар атгагчдын 
талаар “харин [тэд] нүглээ далдлахыг оролдоход, 
эсвээс бардамналаараа, хоосон санаархлаараа 
сайрхах[ад] … тэнгэр өөрийгөө татан авдаг буюу; 
Их Эзэний Сүнс гашууддаг болой; мөн энэ нь 
буцаан татагдахад, тэр хүний санваарт эсвээс эрх 

Чин үнэнч байх нь

ТЭрГҮҮН ЗөвлөлИЙН хоёрДуГААр Зөвлөх
ЕрөНхИЙлөГЧ ДИЙТр Ф.уГДорФ
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мэдэлд Амен”3 хэмээн хэлжээ.

Ийм зүйл яагаад болдог вэ? Бид яагаад гаднаа 
идэвхтэй, хөрөнгөтэй, тууштай мэт дүр 
эсгэдэг хэрнээ дотоод хүн маань “[Бид] анхны 
хайраа орхижээ”4 хэмээн Ефесийнхний талаар 
Илчлэгчийн хэлсэн шиг байдаг вэ?

Зарим тохиолдолд бид зүгээр л сайн мэдээний гол 
утга учир дээр төвлөрөхгүй “бурханлиг чанарын 
хүч[ийг]”5 “бурханлиг байдлын дүртэй” андуураад 
байж болох юм. Бид дагалдагч хэмээх гадна 
төрхөө ашиглан, бусдад сайн харагдсанаар хувийн 
баялаг болон нөлөөг эрэлхийлэх үед энэ нь нэн 
аюултай болдог. Энэ үед бид фарисайчуудтай адил 
болох аюулд ордог бөгөөд нэн даруй зүрх сэтгэлээ 
цэгнэж, шаардлагатай өөрчлөлтүүдийг хийх 
хэрэгтэй. 

Потемкиний хөтөлбөрүүд

Бидний байгаагаасаа илүү харагдах гэсэн хуурмаг 
эрмэлзэл нь хувийн амьдралд маань төдийгүй 
Сүмийн даалгавруудад бас илэрдэг.

Жишээлбэл, би тухайн жилдээ маш өндөр зорилт 
тавьсан нэгэн гадсыг мэднэ. Эдгээр зорилт нь бүгд 
үр дүнтэй харагдаж байсан ч тэд сэтгэл хөдлөм 
мэдэгдлүүд болон тоо, хувь дээр анхаарлаа 
хандуулж байв. 

Эдгээр зорилтыг ярилцаж зөвшилцсөний 
дараа гадасны ерөнхийлөгчийн санааг нэгэн 
зүйл зовоож эхлэв. Тэрээр саяхан бэлэвсэрсэн 
бага насны хүүхдүүдтэй залуухан эхтэй 
адил гадасныхаа гишүүдийн талаар бодов. 
Тэрээр ганцаардсан эсвэл итгэлдээ эргэлзсэн 
гишүүд эсвэл эрүүл мэндийн шалтгаантай ч 
даатгалгүйгээс болж зовж байгаа гишүүдийнхээ 
талаар бодож байв. Тэр бас гэр бүлийн салалт, 
аливаа донтолт, ажилгүйдэл болон сэтгэцийн 
өвчний улмаас зовж шаналж буй гишүүдийнхээ 
талаар бодов. Тэдний талаар бодох тусам тэр: 
Бидний шинэ зорилтууд эдгээр гишүүний 
амьдралд өөрчлөлт гаргаж чадах уу? хэмээх 
даруухан асуултыг өөртөө тавив. 

Хэрэв тэд эхлээд “Бидний тохинуулал юу вэ?” 
хэмээн асуусан байсан бол тэдний гадасны 

зорилтууд нь хэрхэн өөр байж болох талаар тэр 
бодож эхэлжээ. 

Тэгээд гадасны ерөнхийлөгч зөвлөхүүдтэйгээ 
дахин зөвлөлдөж, анхаарлаа хандуулж байсан 
зүйлүүдээ хамтдаа өөрчилжээ. Тэд “өлсгөлөн, 
мөн гачигдалтай, мөн нүцгэн, мөн өвчтэй, мөн 
шаналсан нь хажуугаар [нь] өнгөрөн одохыг 
[үл] зөвшөөрч, мөн тэднийг … анзаар[ахаар]”6 
эргэлтгүй шийдэв. 

Тэд шинэ зорилтуудыг тавьсан бөгөөд эдгээр 
шинэ зорилтоор дамжуулан гаргасан амжилтыг 
хүний ухаанаар хэмжиж чадахгүй гэдгийг мэдэж 
байсан. Хувийн гэрчлэл, Бурханы хайр эсвэл 
бусдыг энэрэх сэтгэлийг хэрхэн хэмжиж болох 
билээ?

Харин тэд “бидний тоолж болох олон зүйл 
тооцогдохгүй бөгөөд тоолж болдоггүй олон зүйлс 
үнэхээр тооцогддог”7 гэдгийг мэдэж байсан.

Бидний байгууллагын болон хувь хүний зорилтууд 
заримдаа орчин үеийн Потемкиний тосгонтой 
дүйцэх вий гэж би эмээдэг. Эдгээр нь холоос 
харахад гайхалтай бахдам байв ч бидний хайрт 
ах дүүсийн жинхэнэ хэрэгцээг хангаж чадахгүй 
байгаа юм биш биз?

Хүндэт найзууд аа, санваартан нөхөд өө, хэрэв 
Есүс Христ бидэнтэй хамт зэрэгцэн суугаад 
биднээс ажлаа тайлагнахыг хүссэн бол Тэрээр 
хөтөлбөр, статистик үзүүлэлтүүд дээр анхаарлаа 
хандуулах байсан гэж би бодохгүй байна. 
Аврагчийн мэдэхийг хүсэх байсан зүйл нь 
бидний зүрх сэтгэлийн байдал юм. Тэр биднийг 
халамжлах ёстой хүмүүсээ хэрхэн хайрлаж мөн 
тэдэнд хэрхэн үйлчилснийг, эхнэр болон гэр 
бүлдээ хэрхэн хайраа үзүүлснийг, тэдний өдөр 
бүрийн ачааг хэрхэн хөнгөлснийг мэдэхийг хүсэх 
байсан. Мөн Аврагч та бидний Түүнд болон 
Тэнгэрлэг Эцэгтээ хэрхэн илүү ойртож байгааг 
мэдэхийг хүсэх байсан.

Бидний энд байгаа шалтгаан юу вэ?

Зүрх сэтгэл рүүгээ өнгийх нь бидэнд тус болж 
болно. Жишээ нь, бид өөрсдөөсөө “Би яагаад Есүс 
Христийн Сүмд үйлчилдэг вэ? гэж асууж болно. 
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Бид яагаад өнөөдөр энэ хуралдаанд ирсэн бэ? гэж 
ч асууж болно. 

Хэрэв би энэ асуултад өнгөцхөн хариулах 
байсан бол, ерөнхийлөгч Монсон надад үг хэлэх 
даалгавар өгсөн болохоор би энд байна гэж 
хариулах байсан гэж бодож байна. 

Тиймээс надад өөр ямар ч сонголт байгаагүй. 

Мөн үүнээс гадна хамгийн хайртай эхнэр минь 
намайг хуралдаа суух ёстой гэж бодож байгаа. Би 
түүнд яаж үгүй гэж хэлэх билээ?

Гэхдээ бидэнд хуралдаа оролцож, Есүс Христийн 
чин үнэнч дагалдагчийн амьдралаар замнах илүү 
чухал шалтгаанууд бий гэдгийг бид бүгд мэднэ.

Би өөрийн Эзэн, Есүс Христийг дагахыг бүх 
зүрх сэтгэлээрээ хүсдэг учир энд байгаа билээ. 
Би энэхүү агуу ажилд Түүний надаас хүссэн 
бүхнийг хийхийг эрмэлздэг. Би Ариун Сүнсээр 
сэнхрүүлэгдэж мөн Бурханыг томилогдсон 
үйлчлэгчдээрээ дамжуулан ярих үед Түүний дуу 
хоолойг сонсохоор тэсэн ядан хүлээдэг. Би энд 
илүү сайн хүн болж мөн Христ дэх ах, эгч нарын 
гайхамшигт үлгэр жишээгээр өргөгдөж, тусламж 
хэрэгтэй байгаа хүмүүст илүү үр дүнтэй хэрхэн 
туслах аргыг суралцахаар энд байгаа билээ. 

Товчхон хэлэхэд, би Тэнгэрлэг Эцэг ба Түүний 
Хүү Есүс Христэд хайртай болохоор энд байгаа 
юм.

Энэ нь мөн та нарын энд байгаа шалтгаан гэдэгт 
би эргэлзэхгүй байна. Энэ нь бидний Аврагчийг 
дагана хэмээн зөвхөн тунхаглаад зогсохгүй харин 
золиослол хийх хүсэлтэй байдаг шалтгаан юм. 
Энэ нь бидний Түүний ариун санваарыг нэр 
төртэйгөөр авч явдаг шалтгаан юм. 

очноос дүрэлзэх гал руу

Сайхан мэдээ нь юу вэ гэвэл, та нарын гэрчлэл 
цэцэглэн хөгжиж байгаа эсвэл та нарын Сүмд 
явах нь Потемкиний тосгонтой адил байсан 
ч та нар одоо байгаа дээрээ нэмэн, гэрчлэлээ 
хүчирхэгжүүлж болно. Есүс Христийн энэ 

Сүмд та бүгд сайн мэдээний зарчмуудыг өдөр 
бүр амьдралдаа хэрэгжүүлснээр гэрчлэлээ 
хүчирхэгжүүлж, Аврагчид ойртож чадна. 

Тэвчээртэй байж, тууштай үргэлжлүүлснээр 
дагалдагчийн хамгийн энгийн үйлдэл эсвэл 
итгэлийн хамгийн жижиг цог нь ариусгагдсан 
амьдралын дүрэлзэх гал болон асах боломжтой. 
Үнэнийг хэлэхэд ихэнх түүдэг гал жижигхэн 
очноос л эхэлдэг шүү дээ. 

Тиймээс хэрэв та өөртөө өчүүхэн бөгөөд 
сул дорой мэт санагдвал зүгээр л сул дорой 
зүйлүүдийг хүчирхэг болгодог8 Христ дээр 
ирээрэй. Бидний дунд байгаа хамгийн сул дорой 
нэгэн нь Бурханы ач ивээлээр дамжуулан сүнслэг 
байдлын хувьд хүчирхэг болж чадна. Учир нь 
Бурхан “нүүр тал хардаггүй”9 билээ. Тэр бол 
“итгэмжит Бурхан. Тэр Өөрийг нь хайрлаж, 
тушаалыг нь дагагчдад мянган үеийг хүртэл 
гэрээгээ сахиж, хайр энэрлээ үзүүлдэг.”10

Хэрвээ Бурхан Сүмийн удирдах газраас дэлхийн 
хагастай тэнцэхүйц хол зайд байдаг дайнд 
нэрвэгдсэн Герман улсын нэгэн ядуу гэр бүлд 
мутраа сунган хүрч, тэтгэж чадаж байсан бол та 
нарт ч бас хүрч чадна гэдгийг би мэднэ. 

Христ дэх хайрт ах нар аа, дэлхий ертөнцөд амь 
үлээн оруулсан Бүтээлтийн Бурхан танд ч бас 
амь үлээн оруулах хүчтэй гэдэг нь гарцаагүй. 
Тэр таныг хүслийн тань дагуу гэрэл ба үнэнээр 
дүүрэн, үнэнч, сүнслэг нэгэн болгож чадах нь 
лавтай. 

Тэрээр итгэмжит, зөвт бөгөөд бидний нүглийг 
уучилж, бүх л зөвт бус байдлаас биднийг 
цэвэрлэнэ.11 Мөн бид хувьдаа болон гэр бүлээрээ 
үнэн зарчмуудыг үргэлжлүүлэн мөрдөж амьдарвал 
эцэст нь бид “цаашид өлсөх ч үгүй, цангах ч үгүй. 
… Яагаад гэвэл сэнтийний голд байгаа Хурга 
[бид]нийг хариулах бөгөөд амийн усны булгууд 
уруу хөтлөх болно. Бурхан [бид]ний нүднээс 
урсах нулимс бүрийг арчих болно.”12

Сүм бол нуугдах биш, харин эдгээх газар юм.

Хэрэв бид хувь хүний мөн шашны эсвэл 
байгууллагын хиймэл нүүр царайны ард нуугдаад 
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байвал энэ бүгд хийгдэж чадахгүй. Ингэж 
хиймлээр дагалдагч байх нь бид өөрсдийгөө 
байгаагаар нь харахад төдийгүй Аврагчийн 
Цагаатгалын гайхамшгуудаар дамжуулан жинхэнэ 
өөрчлөлтүүд хийхэд бидэнд саад болдог. 

Сүм бол автомашины үзэсгэлэнгийн танхим 
биш—энэ нь бидний сүнслэг байдал, мэдлэг 
чадвар эсвэл эд баялгаа бусдад гайхуулдаг 
газар биш. Энэ бол харин эвдрэл гэмтэл болон 
үйлчилгээ хийлгэхээр ирдэг машины засварын 
төвтэй илүү адил юм. 

Бидэнд бүгдэд нь засвар, үйлчилгээ болон нөхөн 
сэргээлт хэрэггүй гэж үү?

Бид Сүмд асуудлуудаа нуухаар биш, харин 
эдгээхээр очдог.

Түүнчлэн санваартнуудын  хувьд бидэнд 
“Бурханы хонин сүргийг хариул[ах] … Ингэхдээ 
албадлагаар бус, харин сайн дураараа, …[хувийн] 
ашгийн төлөө бус, харин хичээл зүтгэлээр, 
өөрсдөд чинь даалгасан хүмүүсийг ноёлох бус, 
харин хонин сүрэгтээ үлгэр дуурайл болон 
хариул[ах]”13 нэмэлт хариуцлага байдаг. 

Ах нар аа, “Бурхан бардам хүнийг эсэргүүцдэг, 
харин даруу хүнд нигүүлсэл өгдөг”14 гэдгийг 
санаарай. 

Тэр энэ дэлхий дээр ирсэн хамгийн агуу, 
хамгийн чадварлаг, хамгийн ихийг бүтээсэн 
хүн мөн хамгийн даруу нь байсан юм. Тэрээр 
хамгийн гайхамшигт үйлчлэлүүдээ цөөн хэдэн 
дагалдагчийн дэргэд хийдэг байсан бөгөөд хийсэн 
зүйлийг нь “хэнд ч ярьж болохгүй”15 хэмээн 
тэдэнд сануулдаг байв. Хэн нэгэн Түүнийг “сайн” 
гэж дуудахад Тэрээр тэдэнд Бурханаас өөр хэн ч 
сайн биш гэдэг байв.16 Дэлхийн магтаал сайшаал 
нь Түүнд ямар ч учир утгагүй гэдэг нь илэрхий 
байна. Түүний цор ганц зорилго бол Тэнгэрлэг 
Эцэгтээ үйлчилж, “үргэлж Түүнд тааламжтай 
зүйлсийг үйлд[эх]”17 байсан. Бид Эзэний үлгэр 
дуурайлыг дагахдаа сайнаар хийх болно.

Бид түүнтэй адил хайрлах болтугай

Ах нар аа, Есүс Христийн төлөөлөгчид байж, 
Түүнтэй адил бусдыг хайрлаж, Түүнтэй адил 
бусдад үйлчилж, “доош унжсан гарнуудыг 
өргө[ж], мөн сул дорой өвдөгнүүдийг хүчирхэг 
болго[ж],”18 “ядуус хийгээд гачигдагсдыг харж 
хандаж,”20 мөн бэлэвсэн хийгээд өнчин хүмүүсийг 
халамжлах нь бидний хамгийн дээд бөгөөд ариун 
дуудлага билээ. 

Ах нар аа, бид гэр бүл, тойрог, чуулга, гадас, 
нийгэм, улс орнууддаа үйлчлэхдээ өөрсөд дээрээ 
төвлөрөх уруу таталтыг тэвчиж, Аврагч Их Эзэн, 
Есүс Христийн даруу, чин үнэнч дагалдагч байх 
илүү агуу хүндэтгэлийн төлөө хичээн зүтгээсэй 
гэж би залбирч байна. Ингэж чадвал бид хамгийн 
сайн, хамгийн үнэнч, хамгийн эрхэм дээд байдал 
руу хөтлөх замаар алхаж байгаагаа ухаарах болно. 
Би үүнийг бидний Эзэн, Есүс Христийн нэрээр 
гэрчилж байна, амен. 
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Гэрээ 84:20-ийг үзнэ үү.
6. Мормон 8:39.
7. Альберт Эйнштейн хэлсэн. 
8. Ифер 12:27-г үзнэ үү.
9. Үйлс 10:34.
10. Дэд хууль 7:9.
11. 1 Иохан 1:9-ийг үзнэ үү.
12. Илчлэлт 7:16–17.
13. 1 Петр 5:2–3.
14. Иаков 4:6.
15. Лук 8:56-г үзнэ үү.
16. Maрк 10:17–18-ыг үзнэ үү.
17. Иохан 8:29.
18. Сургаал ба Гэрээ 81:5.
19. Сургаал ба Гэрээ 38:35.
20. Сургаал ба Гэрээ 83:6-г үзнэ үү.
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Бидний	нөхцөл	байдал	ямар	ч	байлаа	гэсэн	
Бурхан	бидэн	дээр	санваарын	хүчийг	юүлэх	
болно.	Энэ	нь	даруухан	залбирахыг	биднээс	
шаарддаг.

Надад дэлхий 
даяарх Бурханы 
санваар атгагчдад 
хандан, үг хэлэх 
итгэл хүлээлгэсэнд 
баяртай байна. Би 
Их Эзэний та нарт 
хүлээлгэсэн итгэлийг 
сайн мэдэж байгаа 
учраас энэхүү боломж 
маань хариуцлагатай 
зүйл гэдгийг мэднэ. 
Та нар санваар хүлээн 

авснаараа Бурханы нэрээр ярьж, үйлдэх эрхийг 
хүлээн авдаг.

Та нарыг Бурханаас сүнслэг удирдамж хүлээн 
авсан үед л энэ эрх нь бодит болж чаддаг. Тийн 
та нар Түүний нэрээр ярих боломжтой болдог. 
Тийн та нар Түүний нэрээр үйлдэж чаддаг. Та нар 
“Энэ нь тийм ч хэцүү биш. Надаас үг хэлж эсвэл 
санваарын адислал өгөхийг хүсэх үед нь л би 
удирдамж хүлээн авах болно” гэж эндүүрч бодож 
магадгүй. Залуу дикон эсвэл багш “Би хэдэн 
жилийн дараа эсвэл номлогчоор дуудагдахдаа 
Бурханы хэлж мөн хийх зүйлийг мэдэх болно” 
гэж бодсоноор түр зуурын тайтгарал авсан байж 
магадгүй.

Гэхдээ та нар хэзээ Бурханы хэлэх мөн хийх 
зүйлийг мэдэх ёстойгоо бодож үзээрэй. Та нар 
санваарын ямар дуудлагад байгаа тань хамаагүй 
тэр өдөр аль хэдийн ирсэн. Би Дэлхийн II дайны 
үеэр, Нэгдсэн Улсын зүүн хэсгийн номлолын 
нэг газар өсч хүмүүжсэн юм. Гишүүд нь 
алслагдсан газруудад амьдардаг байсан ба тэр үед 
шатахууныг хатуу хязгаарлалтан дор өгдөг байлаа. 

Би салбарынхаа ганц дикон нь байсан бөгөөд 
гишүүд манай гэрт болдог мацаг, гэрчлэлийн 
цуглаанд ирэхдээ салбарын ерөнхийлөгчид 
мацгийн өргөлийн дугтуйгаа өгдөг байв.

Намайг 13 настай байхад манайх томоохон 
тойрогт явахаар Юта руу нүүсэн юм. Би айлуудаар 
зочилж, мацгийн өргөлийг цуглуулахаар алхаж 
явсан хамгийн анхны үүрэг даалгавраа санадаг. 
Надад өгсөн дугтуйнууд дотроос би Мормоны 
Номын Гурван Гэрчийн нэгнийх нь нэртэй адил 
нэр бүхий дугтуйг олж харав. Би итгэл дүүрэн 
тэр айлын хаалгыг тогшлоо. Тэгтэл нэгэн эрэгтэй 
хаалга онгойлгоод, ууртай царай гарган над 
руу хараад, намайг яв гэж хашгирав. Би толгой 
гудайлган явж билээ.

Энэ нь бараг 70 жилийн өмнө болсон явдал ч би 
тэр өдөр ямар нэгэн зүйл хэлж мөн хийх ёстой 
байсан гэсэн мэдрэмж надад үргэлж төрдөг юм. 
Хэрэв би гэрээсээ гарахдаа итгэлээр залбирсан 
бол түүний хаалган дээр илүү удаан зогсож, 
инээмсэглэн “Тантай уулзахад сайхан байлаа. 
Таны болон танай гэр бүлийн хийсэн бүх зүйлийн 
төлөө талархаж байна. Дараагийн сард тантай 
уулзахыг тэсэн ядан хүлээж байна” гэж хэлэх 
сүнслэг удирдамжийг хүлээн авах байсан байж 
магадгүй юм.

Намайг үүнийг хэлэх үед тэр бүр их уурлаж, 
дургүй нь хүрэх байсан байх. Гэхдээ надад ямар 
санагдах байсныг би мэдэж байна. Би буцаад 
явахдаа гуниг гутрал, бүтэлгүйтлийг мэдрэхийн 
оронд “Сайн байлаа” хэмээн оюун бодол, зүрх 
сэтгэлдээ өөрийгөө бяцхан сайшаах байсан.

Бидний шийдвэр сүнслэг удирдамжгүйгээр 
дангаараа бид бүгдэд хангалтгүй санагдах үед 
Бурханы нэрээр ярьж мөн үйлдэх ёстой. Эдгээр 
мөч бэлтгэх боломж өгөлгүй гэнэт ирж магадгүй. 
Энэ нь надад бараг л байнга тохиолдож байсан. 
Ийм явдал олон жилийн өмнө нэгэн аав гурван 
настай охин нь ноцтой гэмтлээс болоод хэдхэн 

Санваар ба хувийн залбирал
ТЭрГҮҮН ЗөвлөлИЙН НЭГДҮГЭЭр Зөвлөх 

ЕрөНхИЙлөГЧ хЭНрИ Б.АЙрИНГ
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минутын дотор үхэх болно гэж надад болон 
хамтрагчид маань хэлэх үед тохиолдсон юм. Би 
толгойных нь шархны боолтгүй ил хэсэгт гараа 
тавихдаа Бурханы үйлчлэгчийн хувьд Тэрээр юу 
хэлж, хийхийг мэдэх ёстой байлаа.

Миний оюун бодол, үг хэлэнд тэр амьдрах 
болно гэсэн үгс орж ирсэн юм. Эмч дэргэд минь 
дургүйцсэн байртай зогсоод, надаас замаас нь 
холдохыг хүслээ. Би тэрхүү эмнэлгийн өрөөнөөс 
амар амгалан, хайрын мэдрэмжтэй гарч явсан 
билээ. Тэр хотод байсан хамгийн сүүлийн өдөр 
тэрхүү бяцхан охин үүдний өрөөгөөр алхан, ариун 
ёслолын цуглаан руу орж ирсэн юм. Би бяцхан 
охины төлөө болон түүний гэр бүлийн төлөө Их 
Эзэний нэрээр хэлж мөн хийсэн зүйлээсээ ямар их 
баяр баясгаланг мэдэрснээ одоо хүртэл санадаг.

Дикон байхдаа толгойгоо гудайлган буцаж 
явсан үеийн гуниг гутралаас маш өөр мэдрэмж 
эмнэлэг дээр мэдрэгдсэн бөгөөд энэ нь залбирал 
ба санваарын хүчний талаар суралцсанаар 
ирсэн юм. Би дикон байхдаа Бурханы нэрээр 
ярьж, үйлдэх хүчний талаар мөн үүнийг хүлээн 
авахын тулд Ариун Сүнсний нөхөрлөлийн төлөө 
итгэлтэй залбирч, үйлдэх ёстой гэдэгт хараахан 
суралцаагүй байжээ.

Би мацгийн өргөл цуглуулахаар гарсан өдрийнхөө 
өмнөх орой нь л залбирсан бол, харин эмнэлгээс 
надад дуудлага ирэхээс олон долоо хоног, сарын 
өмнө ерөнхийлөгч Жозеф Ф.Смитийн заасан 
санваарын хүчтэй байхад шаардлагатай сүнслэг 
удирдамжийг бидэнд өгөх залбирлын загварыг 
дагаж, хичээл зүтгэлийг гаргасан билээ. Тэрээр:

“Бид Түүнд хандан, хэтэрхий олон үгээр залбирах 
шаардлагагүй. Бид хэт удаан залбирал хэлж, 
Түүнд түвэг удах хэрэггүй. Бидний өөрсдийнхөө 
сайн сайхны төлөө хийх хэрэгтэй зүйл бол 
байнга Түүнд хандан залбирч, Түүний нэрийг 
авч мөн үргэлж Түүнийг санаж мөн өөрсдөд нь 
өгсөн түүний зарлигуудыг дагаж, зөв шударгыг 
үйлдэхэд бэлэн байх, мөн Түүний Сүнсийг бидэнд 
туслаасай гэсэн хүсэлтэй байгаагаа гэрчлэх явдал 
юм”1 гэж энгийн байдлаар хэлсэн.

Мөн Бурханы өмнөөс ярьж, үйлдэх амлалт өгсөн 
Түүний үйлчлэгчдийн хувьд бид юуны төлөө 
залбирах ёстойг ерөнхийлөгч Смит хэлсэн. 
Тэрээр: “Та нар юуны төлөө залбирдаг вэ? Та 

нар Бурхан та нарыг мэдэж, залбирлуудыг чинь 
сонсож болохын тулд залбирдаг”2 хэмээн хэлсэн 
билээ.

Ямар үг ашиглаж залбирах нь тийм ч чухал 
биш боловч залбирал тэвчээр шаарддаг. Энэ нь 
Тэнгэрлэг Эцэгт хувь хүний хувьд өөрийгөө 
мэдүүлэх хүслийг тээн, Түүнд хандах арга зам 
юм. Тэрээр бүхнээс дээгүүр Бурхан, бүгдийн 
Эцэг бөгөөд Өөрийн хүүхэд бүрд онцгой анхаарал 
тавьдаг. Энэ нь Аврагчийн “Тэнгэр дэх бидний 
Эцэг минь, Таны нэр ариунаар дуурсгагдаг”3 гэх 
үгсийг ашигласан шалтгаан нь байж болох юм.

Өвдөг сөхрөөд, толгойгоо гудайлгах үед 
хүндэтгэлийн зохих мэдрэмжийг мэдрэхэд 
амархан байдаг ч хэт албан ёсны биш, чив 
чимээгүй залбиран ойр ойрхон Тэнгэрлэг Эцэгтээ 
хандах үедээ мөн санваарын үйлчлэлдээ үүнийг 
мэдрэх боломжтой байдаг. Таныг сэрүүн байх үед 
эргэн тойронд чинь дуу чимээ ихтэй, мөн олон 
хүнтэй байх болно. Бурхан та нарын чимээгүй 
залбирлыг сонсдог боловч Бурхантай харилцах 
шаардлагатай мөч нь чимээ шуугиантай үед ч 
ирж болох учраас анхаарал сарниулах зүйлсийг 
анзаарахгүй байж сурах хэрэгтэй.

Бурхан үйлчлэх дуудлагыг тань таньж мэдэж 
болохын тулд та нар залбирах ёстой гэж 
ерөнхийлөгч Смит зөвлөсөн юм. “Тэрээр аль 
хэдийн та нарын дуудлагыг бүрэн дүүрэн мэдсэн 
байдаг. Тэрээр та нарыг дуудсан байдаг ба 
биднийг дуудлагынхаа талаар залбирах үед илүү 
их зүйлийг илчилдэг юм.4

Гэрийн багш нар залбирахын хамт юу хийх ёстой 
талаар нэгэн жишээг би та нарт хэлье. Та нар аль 
хэдийн дараах зүйлсийг хийх ёстойгоо мэдсэн 
байж магадгүй:

“Гишүүн бүрийн гэрээр айлчлан, мөн чанга 
дуугаар болон чимээгүй залбирахыг, мөн 
гэр бүлийн бүх үүргээ гүйцэтгэхийг тэдэнд 
ухуулах.…

“… Сүмийг ямагт харж хандах, мөн тэдэнтэй хамт 
байж мөн бэхжүүлэх нь болой;

“Мөн сүмд алдас байхгүй, мөн бие биендээ хахир 
хатуу хандахгүй, мөн худал хэлэхгүй, хов жив 
хөөцөлдөхгүй, мөн шүүмжлэхгүй байхад анхаарах 
нь болой;
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“Мөн сүм хамтдаа олонтаа цуглахыг анхаарч, мөн 
тэрчлэн бүх гишүүд үүргээ биелүүлж байгааг 
анхаарах нь болой.”5

Харин бүр туршлагатай гэрийн багш болон 
түүний залуу хамтрагчийн хувьд хүртэл Ариун 
Сүнсний тусламжгүйгээр эдгээрийг хийх 
боломжгүй гэдэг нь тодорхой юм. Үйлчлэхээр 
дуудагдсан гэр бүл эсвэл хувь хүнийхээ талаар 
бод. Хүмүүний шүүлт ч мөн сайн зорилго нь ч 
хангалтгүй байх болно.

Иймээс та нарын сайн танихгүй, та нарт 
мэдүүлэхээсээ ч санаа нь зовдог хүмүүсийнхээ 
амьдрал, зүрх сэтгэлд ямар бэрхшээл байгааг 
мэдэхийн тулд тэдний зүрх сэтгэлийн гүнд 
нэвтрэх арга замын төлөө та нар залбирах болно. 
Та нар тэдэнд тусалж, тэднийг хайрлах Бурханы 
хайраар үүнийг бүх чадлаараа хийхийн тулд 
Бурхан та нараар юу хийлгэхийг хүсч байгааг 
мэдэх ёстой.

Учир нь та нар ерөнхийлөгч Смитийн зөвлөснөөр, 
залбирахдаа Түүнээс үргэлж Сүнсээрээ 
адислахыг гуйдаг санваарын чухал бөгөөд хэцүү 
дуудлагуудтай билээ. Ариун Сүнс та нарт ганц л 
удаа хэрэгтэй байдаггүй, харин та нарын байнгын 
хамтрагч байлгахаар Бурханаас та нарт соёрхох 
бүрийд хэрэгтэй байдаг. Ийм учраас, бид үргэлж 
Бурхан Өөрийнх нь хүүхдүүдэд үйлчлэх үед 
биднийг удирдахын төлөө залбирах ёстой.

Бид Сүнсний тусламжгүйгээр санваарын 
чадвартаа бүрэн хүрч чадахгүй учраас бүхий л аз 
жаргалын дайсны бай болдог. Хэрэв тэр та нарыг 
нүгэл үйлдэхэд уруу татаж чадвал тэрээр Сүнсээр 
удирдуулах та нарын хүчийг сулруулж, санваарын 
хүчийг тань багасгах болно. Тиймээс ерөнхийлөгч 
Смит Бурхан та нарт сэрэмжлүүлж, та нарыг 
хилэнцтээс хамгаалахын төлөө үргэлж залбирах 
ёстой гэж хэлсэн юм.6

Тэр бидэнд олон арга замаар сэрэмжлүүлдэг. 
Сэрэмжлүүлэг нь авралын төлөвлөгөөний 
нэг хэсэг юм. Бошиглогч, төлөөлөгч, гадасны 
ерөнхийлөгч, бишопууд болон номлогчид Есүс 
Христэд итгэх итгэл, наманчлал, ариун нандин 
гэрээнүүдийг хийж, сахихаар дамжуулан гай 
гамшгаас мултрахын тулд сэрэмжлүүлгийн дуу 
хоолойг өргөдөг.

Та нар санваартнуудын хувьд Их Эзэний 
сэрэмжлүүлгийн дуу хоолойны нэг хэсэг байх 
ёстой. Гэхдээ та нар өөрсдөө сэрэмжлүүлгийг 
анхааран сонсдог байх ёстой. Та нар өдөр тутмын 
амьдралдаа Ариун Сүнсний нөхөрлөлөөс ирэх 
хамгаалалтгүйгээр сүнслэг байдлаар оршин 
тогтнож чадахгүй.

Та нар үүний төлөө залбирч, үүнийг олж авахын 
тулд хөдөлмөрлөх ёстой. Та нар зөвхөн энэ 
удирдамжийн тусламжтайгаар л харанхуйлах 
манан дундаас давчуу бөгөөд нарийн замыг олж 
чадна. Та нар бошиглогчдын үгсийг судлах үед 
Ариун Сүнс та нарын хөтөч байж, үнэнийг илчлэх 
болно.

Удирдамж хүлээн авах нь зүгээр л нэг сонсож, 
уншихаас илүү зүйлийг шаардах болно. Та нар 
үнэний үгсийг зүрх сэтгэлдээ тарихын тулд 
залбирч, итгэлээр үйлдэх ёстой. Бурхан та нарыг 
бүх үнэн рүү удирдаж, зөв замыг харуулах 
Сүнсээрээ адислахын төлөө та нар залбирах 
ёстой. Тэрээр ийнхүү та нарт сэрэмжлүүлж, та 
нарыг амьдрал ба санваарын үйлчлэлд тань зөв 
зам руу удирддаг юм.

Ерөнхий чуулган Бурханы санваарт үйлчлэх таны 
хүчийг хүчирхэгжүүлэх бололцоог Их Эзэнд 
олгох агуу боломж болдог. Та нар залбирснаар 
өөрсдийгөө энэхүү чуулганд бэлтгэж болно. 
Та нар энэ чуулганаар залбирах хүмүүстэй 
итгэлээрээ нэгдэж болно. Тэд энэхүү чуулганд 
маш олон хүнд олон адислал хүсэн залбирдаг.

Тэд Сүнс Их Эзэний төлөөлөгчийн хувьд 
бошиглогч дээр бууж ирэхийн төлөө залбирдаг. 
Тэд төлөөлөгч ба Бурханы үйлчлэгч бүрийн 
төлөө залбирдаг. Энэ нь шинэ диконоос эхлээд 
туршлагатай дээд прист хүртэл удахгүй сүнсний 
дэлхий рүү явж, “Сайн байна, итгэмжит сайн боол 
минь”7 хэмээн хэлэхийг сонсож болох бүх хөгшин, 
залуу хүмүүс та бүгдийг багтаадаг.

Уг адислал үүнийг хүлээж аваад, гайхан бахдах 
зарим хүнд ирэх болно. Тэд дэлхий дээрх 
Бурханы хаант улсад хэзээ ч дээд албан тушаалд 
дуудагдаагүй байж болно. Зарим нь өөрсдийнхөө 
хичээл зүтгэлээс өчүүхэн үр дүнг,  эсвэл зарим нь 
үйлчлэх боломж хэзээ ч тэдэнд ирж байгаагүйг 
мэдэрсэн байж магадгүй. Бусад нь энэ амьдрал 
дахь тэдний үйлчлэлийн хугацаа тэдний бодож 
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байснаас богинохон болохыг мэдэрсэн байх.

Ямар албанд үйлчилсэн эсвэл хэр удаан үйлчилсэн 
нь Их Эзэнд чухал биш байх болно. Бид Их 
Эзэний усан үзмийн талбайд хөдөлмөрлөсөн 
хүмүүсийн тухай сургаалт зүйрлэлээс тэдний хэр 
удаан эсвэл хаана үйлчилсэн нь хамаагүй, тэд 
яг адил цалин авсныг мэдэж авдаг. Тэд хэрхэн 
үйлчилснээрээ шагнагдах болно.8

Би усан үзмийн талбайд үйлчлэх мөнх бус 
үйлчлэл нь өчигдөр орой 11 цагт өндөрлөсөн 
нэгэн эрэгтэй дотны найзаа мэддэг. Тэр олон 
жилийн турш хорт хавдраа эмчлүүлж байсан юм. 
Тэрээр эмчилгээ хийлгэж байсан, аймшигтай 
өвдөлт бүхий хүнд хэцүү тэдгээр жилүүддээ 
тойргийнхоо хүүхдүүд нь гэр орноосоо хол явсан 
эсвэл бэлэвсэрч хоцорсон гишүүдтэй уулзаж, 
тэднийг хариуцах дуудлагыг хүлээн авсан юм. 
Түүний дуудлага нь тэдэнд нийгэмдээ болон сайн 
мэдээнээс суралцахдаа ая тухтай байхад нь туслах 
байлаа.

Тэрээр амьдрах хугацаа нь маш богино болсныг 
мэдэгдсэн албан ёсны хариу хүлээн авах үед 
бишоп нь бизнесийн асуудлаар аялалд явсан байв. 
Хоёр өдрийн дараа тэр, дээд пристийн бүлгийн 
удирдагчаараа дамжуулан, бишоп руугаа захидал 
илгээжээ. Тэр өөрийнхөө үүрэг даалгаврын 
талаар: “Би бишоп хол байгааг ойлгож байна. 
Иймээс би төлөвлөгөө гаргаж байна. Би дараагийн 
даваа гарагт болох бүлгийнхээ уулзалтын талаар 
бодож байна. Хоёр гишүүнийг бид Чуулганы 
төвөөр аялуулах болно. Бидэнд тэднийг зөөж, 
тэргэнцрийг нь түрж өгөх гишүүд болон 
скаутынхан хэрэгтэй байна. Хэр олон хүн сайн 
дураараа туслахыг хүссэнээс шалтгаалан бидэнд 
аялах хөгшчүүл хангалттай байх болно. Гэхдээ 
бидэнд нэмэлт хүн хэрэгтэй байна. Мөн тусалж 
байгаа хүмүүс гэр бүлийнхнийгээ авчирвал 
сайхан гэр бүлийн орой болно. Ямар ч байсан 
төлөвлөгөөгөө танилцуулахаас өмнө над руу 
хариу хэлээрэй. … Баярлалаа” гэж бичсэн байв.

Мөн тэр бишоп руугаа утсаар ярьж, түүнийг 
гайхшируулсан аж. Тэр өөрийнхөө нөхцөл 
байдлыг болон үүрэг даалгавраа биелүүлэхийн 

тулд гаргаж буй агуу хичээл зүтгэлээ дурдалгүй, 
“Бишоп оо, танд тусламж хэрэгтэй байна уу?” 
гэж асуужээ. Зөвхөн Ариун Сүнс л түүнд өөрийнх 
нь ачаа хүндэдсэн үед ч гэсэн бишопын ачааг 
мэдрэхэд тусалсан байх. Зөвхөн Сүнс л түүнд 
залуу байхдаа скаутын үйл ажиллагаануудыг 
төлөвлөхдөө гаргадаг байсан нягт нямбай 
байдлыг харуулж, өөрийн ах, эгч, дүүст үйлчлэх 
төлөвлөгөөг гаргах боломжийг өгсөн байх.

Бидний нөхцөл байдал ямар ч байлаа гэсэн 
итгэж залбирсны минь ачаар Бурхан бидэн дээр 
санваарын хүчийг юүлэх болно. Энэ нь Бурханы 
биднээр хэлүүлж, хийлгэхийг хүсч буй зүйлийг 
бидэнд харуулах Сүнсний төлөө даруухнаар 
залбирч, үргэлжлүүлэн энэхүү бэлгийг хүртэж, зөв 
зохистой амьдрахыг биднээс шаарддаг.

Би Бурхан Эцэг амьд бөгөөд биднийг хайрладаг 
мөн залбирал бүрийг маань сонсдог гэдэг 
гэрчлэлээ хуваалцаж байна. Есүс Христ бол амьд 
Христ, Түүний Цагаатгал цэвэршүүлж, Ариун 
Сүнсний нөхөрлөлийг хүлээн авах зохистой байх 
боломжийг өгдөг гэдгийг би гэрчилж байна. 
Бид итгэл ба хичээнгүй байдлынхаа ачаар нэгэн 
өдөр бидэнд баяр баясгаланг авчрах “Сайн 
байна, итгэмжит сайн боол минь”9 хэмээх үгсийг 
сонсоно гэдгийг гэрчилж байна. Бид үйлчилж буй 
Эзэнээсээ энэхүү гайхамшигтай ерөөлийг сонсох 
болтугай хэмээн би залбирч байна. Есүс Христийн 
нэрээр, амен. 
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Бид	бүгдэд	хүмүүнд	бэлэглэсэн	хамгийн	үнэтэй	
бэлгүүдийн	нэгийг	итгэмжлэн	өгсөн.	

Дөнгөж диконд 
томилогдоод, “Санваар 
хүлээн авсан Бурханы 
бүх хөвгүүд ээ, 
ирцгээ”1 хэмээх 
нээлтийн дууллыг 
дуулан, санваарын 
хуралдаанд оролцож 
байсан үе маань надад 
үлдсэн хамгийн тод 
дурсамжуудын маань 
нэг юм. Би энэ орой 
Ерөнхий чуулганы төв 

дээр болоод дэлхий дахинаа хамт цугларсан та 
бүхэндээ хандан “Санваар хүлээн авсан Бурханы 
бүх хөвгүүд ээ, ирцгээ” хэмээн дахин хэлье. 
Дуудлагуудынхаа талаар эргэцүүлэн бодоцгооё; 
мөн үүрэг хариуцлагынхаа талаар тунгаан 
бодоцгооё. Хүлээсэн үүргээ тодорхойлцгооё, 
бидний Их Эзэн Есүс Христийг дагацгаая. Бид 
нас, зан заншил, үндэс угсаагаараа ялгаатай ч, 
санваарын дуудлагадаа нэгдмэл нэг байдаг. 

Иохан Баптистын Оливер Каудери, Иосеф Смит 
хоёрт өгсөн Аароны санваарын сэргээлт нь 
бидний хүн нэг бүрийн хувьд хамгийн чухал ач 
холбогдолтой зүйл билээ. Үүний нэгэн адил Петр, 
Иаков, Иохан нарын Иосеф, Оливер хоёрт өгсөн 
Мелкизедек санваарын сэргээлт нь нандин үйл 
явдал байсан.

Бидэнд буй санваартай хамт ирдэг дуудлага, 
хариуцлага, үүргүүддээ тун нухацтай хандацгаая.

Би диконы чуулгын нарийн бичгээр дуудагдах 
үедээ асар их үүрэг хариуцлага хүлээснээ мэдэрч 
байсан. Би дуудлагаа чадахынхаа хэрээр хэрхэн 
сайн хийхээ мэдэхийг хүссэн учраас өмнө нь 

ухамсарлаж байгаагүй, илүү хянуур байдлаар 
бүртгэл хөтөлж, бэлтгэж байв. Би ажлаараа 
маш их бахархаж байлаа. Надад өгсөн аливаа 
дуудлагыг өөрийн чадах чинээгээр хийх нь миний 
зорилго болсон юм. 

Аароны санваар хүртсэн залуу эрэгтэй бүрд 
томилогдсон дуудлагынх нь нандин сүнслэг 
сэрэмжлүүлэг болоод тэрхүү дуудлагыг 
хичээнгүйлэн гүйцэтгэх боломж өгөгдсөн 
гэдэгт би найдаж байна. Бишопын зөвлөл маань 
цуглааны байраас 1, 5 километр орчим зайтай 
газарт амьдардаг, өвчтэй, хэвтрийн нэгэн хүнд 
ариун ёслол хүртээхийг надад даалгах үед би энэ 
боломжийг хүлээн авч билээ. Би тэр нэгэн онцгой 
ням гаргийн өглөө Врайт ахын хаалгыг тогшин, 
түүний “ороод ир” гэсэн сулхан дуугаар дотогш 
орох үедээ зөвхөн түүний жижигхэн энгийн 
байшинд бус, харин Их Эзэний Сүнсээр дүүрэн 
өрөөнд орсноо санадаг. Би Врайт ахын орны 
дэргэд очиж, түүний аманд талхыг болгоомжтой 
хийлээ. Дараа нь би түүнийг ариун ёслолын 
уснаас хүртэхэд туслав. Намайг явах үед тэрээр 
“Хүү минь, чамайг Бурхан адислаг” хэмээн 
хэлэхдээ нүдэнд нь нулимс дүүрсэн байхыг би 
харж билээ. Бурхан ариун ёслолын нандин бэлгэ 
тэмдгүүдэд болон хүртсэн санваартаа талархах 
сэтгэлээр намайг адисалсан юм.

Мормоны Номын гурван гэрчийн нэг болох 
Мартин Харрисын Ютагийн Кларкстон дахь 
булшин дээр очсон дурсамжтай аяныг манай 
тойргийн нэг ч дикон, багш, прист хэзээ ч 
мартахгүй. Бид түүний булшин дээрх боржин 
чулууг тойрон зогсоод, чуулгын удирдагчдын 
маань нэг нь Мормоны Номын эхэнд байдаг 
“Гурван гэрчийн гэрчлэл”-ийн үгсээс уншихыг 
сонсох үед тэрхүү нандин цэдэг, тэнд хэлэгдсэн 
үнэнүүдийг хайрлах бидний хайр өсөн нэмэгдсэн 
юм. 

Санваар бол ариун нандин бэлэг 

ЕрөНхИЙлөГЧ 
ТоМАС С.МоНСоН
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Тэрхүү он жилүүдэд бидний зорилго Мозаягийн 
хөвгүүд шиг болох явдал байлаа. Тэдний тухай:

“Тэд үнэний мэдлэгт хүчтэй болсон байв; учир нь 
тэд зөв ойлголттой хүмүүс мөн тэд Бурханы үгийг 
мэдэж болохын тулд судруудыг хичээнгүйлэн 
судалсан байв.

“Гэвч энэ нь бүгд бус; тэд өөрсдийгөө их 
залбирал, мөн мацаг барилтанд зориулсан байв; 
тиймийн тул тэдэнд бошиглолын суу билэг, 
мөн илчлэлтийн суу билэг байлаа, мөн тэд зааж 
байхдаа Бурханаас хүлээн авсан хүч мөн эрх 
мэдэлтэйгээр тэд зааж байв”2 гэсэн байдаг.

Залуу эрэгтэйчүүдэд зоригтой, зөв шударга 
хөвгүүдийн тухай Мозаягийн тодорхойлон 
хэлснээс илүү зохистой зорилго үгүй хэмээн би 
бодож байна. 

Би арван найман нас хүрч, дэлхийн II дайны үеийн 
залуу эрэгтэйчүүдийн нэгэн адил цэрэгт явахаар 
бэлтгэж байлаа. Надад Мелкизедек санваар хүлээн 
авах санал ирсэн боловч би юуны өмнө ярилцлага 
хийх гадасны ерөнхийлөгч Паул К.Чайлд руу 
утасдах хэрэгтэй байв. Тэр ариун судруудад 
хайртай, тэдгээрийг ойлгодог, мөн бусад хүн 
бүгдээрээ мөн адилхан тэдгээрийг хайрлаж, 
ойлгох ёстой гэж үздэг нэгэн байсан юм. Би зарим 
нэг найз нөхдөөсөө түүнийг нэлээн дэлгэрэнгүй, 
нарийн судлан шалгасан ярилцлага хийдэг тухай 
сонсоод, өөрийнхөө судрын мэдлэгийг багахан 
шалгуулчих санаатай түүн рүү утасдаж, дараагийн 
ням гарагт ариун ёслолын цуглаанаас нэг цагийн 
өмнө уулзаж болох эсэхийг асуув. 

Тэр: “За даа, Монсон ах аа, энэ ч бидэнд 
судруудыг анхааралтай уншихад хангалттай 
хугацаа биш байна даа” гэж билээ. Дараа нь тэр 
ариун ёслолоос гурван цагийн өмнө уулзахыг 
санал болгоод, эш татан тодотгож, тэмдэглэл 
хийсэн судраа авч ирэхийг зөвлөв.

Намайг ням гарагт түүний гэрт ирэх үед тэр 
намайг халуун дотно хүлээн авч, дараа нь 
ярилцлагаа эхлүүлэв. Ерөнхийлөгч Паул “Монсон 
ах аа, та Аароны санваарыг атгадаг. Танд тэнгэр 
элчүүдийн тохинуулал тохиож байсан уу?” гэж 
асуув. Би үгүй гэж хариуллаа. Тэр надаас ийм эрх 

олгогдсоноо мэдэж байсан эсэхийг асуухад би бас 
л мэдээгүй гэж хариуллаа. 

Тэр “Монсон ах аа, Сургаал ба Гэрээний 13-р 
хэсгийг чээжээр хэл дээ” гэв.

Би “Миний нөхөд үйлчлэгч та нарт би 
Мессиагийн нэрээр, тэнгэр элчүүдийн 
тохинууллын … түлхүүрүүдийг атгагч Аароны 
санваарыг хүртээж байна” гээд л эхэллээ.

Ерөнхийлөгч Паул “Байзаарай” гэснээ намуун, 
нөхөрсөг дуугаар “Монсон ах аа, та Аароны 
санваартны хувьд тэнгэр элчүүдийн тохинууллыг 
авах эрх танд олгогдсон гэдгийг хэзээ ч бүү 
мартаарай” хэмээн зөвлөж билээ. 

Тэр өдөр тэр өрөөнд тэнгэр элч байсан юм шиг 
л надад санагддаг. Би тэр ярилцлагыг хэзээ ч 
мартаагүй. Би одоо ч гэсэн бид хоёрын Аароны 
ба Мелкизедек санваарын үүрэг, хариуцлага, 
адислалуудын талаар хамтдаа уншиж байсан 
тэр нэгэн онцгой үйл явдлын сүнсийг мэдэрдэг. 
Эдгээр адислал нь зөвхөн бидэнд төдийгүй 
бидний үйлчлэх онцгой боломж олгох тэрхүү 
хүмүүст бас ирдэг.

Би ахлагчаар томилогдсон байв. Усан цэрэгт 
татагдаад явах тэр өдөр тойргийн бишопын 
зөвлөлийн нэг гишүүн галт тэрэгний буудал дээр 
гэр бүл, найз нөхөдтэй минь хамт намайг үдэж 
өгөхөөр ирсэн байлаа. Галт тэрэг яг хөдлөхийн 
өмнө тэрээр гарт минь Номлогчийн гарын авлага 
гэсэн гарчигтай жижиг ном атгуулж билээ. Би 
инээгээд, би номлолд яваагүй шүү дээ гэв.

Харин тэр “Ямар ч байсан аваад яв. Хэрэг болж 
магадгүй” гэж хариулсан юм.

Ном үнэхээр хэрэг болсон. Хувцсаа үрчлээгүй, 
илүү тогтвортой байлгахын тулд усан цэргийн 
даавуун цүнхнийхээ буланд өнцөг гаргах хатуу 
зүйл хийх хэрэгтэй байсан юм. Номлогчийн 
гарын авлага үүнд яг тохирч байсан тул 12 долоо 
хоногийн турш далайчны цүнхэнд минь маш сайн 
үйлчлэл үзүүлсэн юм даа.

Христийн мэндэлсний баярын амралтын өмнөх 
шөнө бидний бодол санаа гэр гэртээ очсон байлаа. 
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Цэргийн хуаран нам гүм байж байтал хажуугийн 
орны мормон залуу Лиланд Меррилл өвчиндөө 
шаналснаас ёолон орилж, нам гүм байдлыг эвдэв. 
Би юу болсныг асуухад тэр маш их өвдөж байна 
гэлээ. Тэр цэргийн баазын эмнэлэг дээр очихыг 
хүссэнгүй. Учир нь тийшээ очих юм бол маргааш 
нь гэртээ харихгүй болно гэдгийг мэдэж байжээ.

Цаг хугацаа өнгөрөх тусам тэр улам дордож байв. 
Эцэст нь тэр намайг ахлагч гэдгийг мэдэж байсан 
болохоор надаас санваарын адислал өгөхийг 
хүслээ.

Би өмнө нь хэзээ ч санваарын адислал өгч, 
бас хүлээн авч байгаагүй, мөн хэзээ ч адислал 
өгөхийг хараагүй байсан юм. Би тусламж хүсэн, 
чимээгүйхэн залбирах үедээ даавуун цүнхнийхээ 
буланд Номлогчийн гарын авлага байгааг 
саналаа. Би бушуухан цүнхээ ухан, шөнийн бүдэг 
гэрэлд номоо гаргав. Тэндээс би өвчтөнг хэрхэн 
адислахыг уншлаа. Би гайхсан олон далайчны 
нүдний өмнө адислал өгөв. Цүнхэндээ хамаг юмаа 
эргүүлэн хийхээс минь өмнө Лиланд Мерилл 
хүүхэд шиг нам унтсан байлаа. Маргааш өглөө нь 
тэр цоо эрүүл сэрэв. Бид хоёр санваарын хүчинд 
хязгааргүй их талархаж билээ. 

Өнгөрсөн он жилүүд гачигдалтай байгаа хүмүүст 
адислал өгөх тоо томшгүй олон боломжийг надад 
олгосон. Би энэ ариун нандин бэлгийг надад 
итгэмжилсэн Бурханд, олдсон боломж бүрийнхээ 
төлөө, чин сэтгэлээсээ талархдаг. Би санваарыг 
эрхэмлэн хүндэтгэдэг. Би санваарын хүчийг олон 
удаа мэдэж, гэрчилсэн. Би үүний хүч чадлыг харж 
байсан. Би санваарын үйлдсэн ид шидийг гайхан 
биширсэн. 

Ах нар аа, бид бүгдэд хүмүүнд бэлэглэсэн 
хамгийн үнэтэй бэлгүүдийн нэгийг итгэмжлэн 
өгсөн. Бид санваараа эрхэмлэн хүндэтгэж, бүхий 
л цаг үед зохистой амьдарснаар санваарын 
адислалууд биднээр дамжин урсах болно. Сургаал 
ба Гэрээний 121-р хэсгийн 45-р шүлгэн дээр бид 
хэрхэн зохистой байх хэрэгтэй талаар хэлсэн: 
“Хэвлий дотор чинь тэрчлэн бүх хүмүүнд, … 
итгэлийн тогтмол байдалд энэрлээр дүүрэн байг; 
мөн бодол санааг чинь ариун журам зогсолтгүй 
чимэн гоёг; тийнхүү итгэлтэй байдал чинь 
Бурханы оршихуйд хүчтэй болох болно, мөн 
санваарын номлол тэнгэрээс буух шүүдэр лугаа 
адил чиний сүнсэн дээр намуухан буух болно” 
хэмээх үгсэд би дуртай.

Бид Бурханы санваарыг атгагчдын хувьд Их 
Эзэн Есүс Христийн ажилд оролцдог хүмүүс юм. 
Бид Түүний дуудлагад хариулсан; бид Түүний 
зараалд байна. Түүнээс суралцацгаая. Түүний 
хөлийн мөрийг дагацгаая. Түүний зааврын дагуу 
амьдарцгаая. Тэгснээр биднийг гүйцэлдүүлээсэй 
хэмээн хүсэн дуудах Түүний аливаа үйлчлэлд бид 
бэлтгэгдсэн байх болно. Энэ бол Түүний ажил. 
Энэ бол Түүний сүм. Тийм учраас Тэр бидний 
удирдагч, сүр жавхлангийн Хаан, бүр Бурханы 
Хүү юм. Би Түүнийг амьд гэдгийг гэрчилж байна. 
Энэхүү гэрчлэлийг би Есүс Христийн нэрээр, 
Түүний ариун нэрээр хэллээ, амен. 

ÝØËÝË¯¯Ä

1. “Come, All Ye Sons of God, ” дуулал, 22.
2. Aлмa 17:2–3.
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Биднийг	ариун	сүмд	очиход	хүмүүний	зүрх	
сэтгэлд	төрж	болох	аливаа	мэдрэмжээс	хавьгүй	
хол	давсан	сүнслэг	байдлын	цар	хүрээ,	амар	
амгалангийн	мэдрэмж	бидэн	рүү	ирдэг.

Хайрт ах, эгч нар аа, 
би дэлхийн Аврагч руу 
бидний бодол хандсан, 
Христийн амилсны 
баярын энэ гайхамшигт 
өглөө та бүхэнтэй хамт 
байгаадаа хэчнээн их 
талархаж байна вэ! Би 
та бүхний хүн нэг бүрд 
хайраа илэрхийлэн, 
мэндчилж, Тэнгэрлэг 
Эцэг миний хэлэх 
үгэнд сүнслэгээр 

нөлөөлөөсэй хэмээн залбирч байна.

Энэхүү чуулганаар Сүмийн ерөнхийлөгч болсны 
маань долоон жилийн ой тохиож байна. Эдгээр он 
жил бэрхшээл сорилтоор төдийгүй тоо томшгүй 
олон адислалаар дүүрэн, тун завгүй он жилүүд 
байв. Эдгээр хамгийн баяр баясгалантай хийгээд 
ариун нандин адислалын дунд ариун сүмийг 
онцгойлон адислах, дахин онцгойлон адислах 
боломж надад тохиож байсан билээ.

Хамгийн сүүлд, өнгөрсөн оны арваннэгдүгээр 
сард ерөнхийлөгч Дийтр Ф.Угдорф, ахлагч Даллин 
Х.Өүкс, ахлагч Ричард Ж.Мэйнс, ахлагч Линн 
Г.Роббинс, ахлагч Кэнт Ф.Ричадс нарын хамт 
Феникс Аризонагийн үзэсгэлэнтэй ариун сүмийг 
онцгойлон адислах ховор боломж надад тохиосон 
юм. Онцгойлон адислах ёслолын өмнөх орой нь 
ариун сүмийн дүүргийн дөрвөн мянга гаруй залуу 
эрэгтэй, эмэгтэй оролцсон соёлын гайхамшигтай 
арга хэмжээ болж өнгөрөв. Дараагийн өдөр нь 
ариун сүмийг ариун нандин ба сүнслэг өдөөлт 

бүхий гурван ёслолын ажиллагаагаар онцгойлон 
адисалсан билээ.

Ариун сүмийн барилгын ажил нь Сүмийн өсөлт 
хөгжлийн нэн тодорхой үзүүлэлт юм. Бидэнд 
одоогоор дэлхий даяар үйл ажиллагаагаа явуулж 
буй 114 ариун сүмээс гадна 5 ариун сүмд засварын 
ажил хийгдэж, 13 ариун сүмийн барилгын ажил 
явагдаж байна. Үүний зэрэгцээ, саяхан зарласан 
13 ариун сүмийн барилгын ажлын өмнөх бэлтгэл 
ажил янз бүрийн түвшинд явагдаж байна. Энэ жил 
бид 2 ариун сүмийг дахин онцгойлон адислахаар 
мөн барьж дуусгах хуваарийн дагуу 5 шинэ ариун 
сүмийг онцгойлон адислахаар төлөвлөөд байна.

Сүүлийн хоёр жилийн хугацаанд бид өмнө 
зарлагдсан ариун сүмүүдийг барьж дуусгахад 
хүчин чармайлтаа төвлөрүүлсэн бөгөөд 
шинээр ариун сүм барих төлөвлөгөөг түр 
зогсоосон байгаа билээ. Гэхдээ энэ өглөө би 
дараах газруудад баригдах ариун сүмүүдийг 
зарлахад надад туйлын таатай байна: Зааны 
Ясан Эргийн Абиджан; Гайтигийн Порт-ау-
Принс ба Тайландын Бангкок юм. Эдгээр газар 
нутагт байгаа итгэлтэй гишүүдийг болон дэлхий 
даяар ариун сүмүүд байдаг газруудыг ямар 
гайхамшигтай адислалууд хүлээж байна вэ.

Бид аль болох олон гишүүнд цаг хугацаа, мөнгөө 
золиослохгүйгээр ариун сүм рүү очих боломжийг 
олгохыг хүсдэг тул шинээр ариун сүм барих 
шаардлагыг тодорхойлж мөн баригдах газрыг олох 
үйл явц өрнөсөөр байна. Бид өнгөрсөн хугацаанд 
хийж байсныхаа адил эдгээр зүйл дээр хүрсэн 
шийдвэрийнхээ талаар та бүхэнд мэдэгдэж байх 
болно.

Намайг ариун сүмийн тухай бодох бүрд тэндээс 
бидний хүлээн авах олон тооны адислалын тухай 
бодол санаанд минь орж ирдэг юм. Бид ариун 

Ариун сүмийн адислалууд
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сүмийн хаалгаар орох үедээ дэлхийн анхаарлыг 
сарниулагч зүйлс, төөрөгдлийг ардаа үлдээдэг 
билээ. Энэхүү ариун нандин газарт бид үзэсгэлэн 
гоо, эмх цэгцийг олж хардаг. Тэнд бид бодгальдаа 
амар амгаланг авч, амьдралынхаа санаа сэтгэлийн 
зовиураас түр зуур амсхийдэг билээ.

Биднийг ариун сүмд очиход хүмүүний зүрх 
сэтгэлд төрж болох аливаа мэдрэмжээс хавьгүй 
хол давсан сүнслэг байдлын цар хүрээ, амар 
амгалангийн мэдрэмж бидэн рүү ирдэг. Бид “Амар 
амгаланг Би та нарт үлдээнэ. Би Өөрийн амар 
амгалангаа та нарт өгнө. … Та нар зүрхээ бүү 
зовоо. Бүү ай” хэмээн Аврагчийн хэлсэн үгийн 
үнэн утга учрыг ухааран ойлгох болно.1

Ийм амар амгалан нь зовсон, уй гашуудалдаа 
дарагдсан, төөрсөн, тусламж эрсэн ямар ч зүрх 
сэтгэлийг дүүргэх юм.

Би саяхан тусламж эрэлхийлэн, ариун сүмд очсон 
нэгэн залуугийн тухай мэдэж авсан юм. Тэрээр 
хэдэн сарын өмнө Өмнөд Америкт үйлчлэх 
номлолын дуудлагаа хүлээн авсан байв. Гэтэл 
түүний виз удаан хугацаагаар хойшлогдсон 
учир тэр АНУ-д үйлчлэх өөр дуудлага хүлээн 
авчээ. Тэрээр анх дуудагдсан газраа үйлчилж 
чадахгүйдээ урам нь хугарсан ч шинээр 
дуудагдсан газраа өөрийнхөө чадлынхаа хэрээр 
үйлчлэх шийдвэр төгс, шаргуу ажиллаж эхлэв. 
Гэсэн ч тэрээр сайн мэдээг хуваалцахаасаа илүү 
цагийг зугаатай өнгөрүүлэх дуртай номлогчидтой 
учирсан таагүй сэтгэгдлээсээ болж сэтгэлээр 
унасан байна.

Хэдэн сарын дараа тэр залуу маш хүнд өвчнөөр 
өвдөж, тал бие нь саажсан учраас номлолоосоо 
эрүүл мэндийн шалтгаанаар гэртээ эргэн иржээ.

Хэдэн сарын дараа тэр залуу бүрэн эдгэрч, түүний 
саажилт ул мөргүй алга болов. Тэрээр өдөр бүр 
дахин номлолд үйлчлэхийн төлөө залбирч байсны 
адислал ирж, түүнийг номлолд дахин үйлчлэх 
боломжтой гэсэн хариу иржээ. Гагцхүү сэтгэл 
дундуур байлгах цорын ганц зүйл нь тэрээр зарим 
номлогчийн биеэ авч явах байдал, хандлага нь 
байх ёстой жишгээс доогуур байсан гэж бодож 
байсан хуучин номлолдоо буцаж очих явдал байв.

Тэрээр ариун сүмд номлогчийн хувьд сайхан 
туршлагатай байж чадна гэсэн сэтгэлийн 
тайтгарал, баталгааг эрэлхийлэхээр иржээ. 
Залуугийн эцэг эх ч мөн адил ариун сүмд 
ирснээрээ тэдний хүү өөрт хэрэгтэй тусламжаа 
хүлээн аваасай хэмээн залбирсан байна.

Залуу ёслолын ажиллагааны дараа селестиел 
өрөөнд орж ирэн, сандал дээр суунгуутаа 
Тэнгэрлэг Эцэгээсээ удирдамж гуйн залбирч 
эхлэв.

Селестиел өрөөнд түүний дараахан орж ирсэн 
хүн бол Ландон хэмээх өөр нэгэн залуу байлаа. 
Ландон өрөөнд орж ирэнгүүт харц нь сандал дээр 
сууж, нүдээ анин, яах аргагүй залбирч байсан 
нэгэн залуу дээр тусав. Түүнд тэр залуутай ярих 
хэрэгтэй гэсэн тод томруун мэдрэмж орж иржээ. 
Тэр залуугийн залбирлыг тасалдуулахаасаа 
тээнэгэлзэн, тэрээр хүлээхээр шийдэв. Хэдэн 
минут өнгөрч нөгөө залуу залбирсан хэвээр 
байсан ч Ландон тэрхүү сүнслэг өдөөлтийг 
хойшлуулж болохгүй гэдгийг мэдэж байлаа. Тэр 
залууд дөхөж очин, мөрөнд нь зөөлөн хүрэв. 
Залуу нүдээ нээж, түүнд саад болсонд гайхаж 
орхив. Ландон “Би яагаад гэдгийг нь мэдэхгүй ч 
надад тантай ярих хэрэгтэй гэсэн мэдрэмж төрсөн 
юм аа” гэж түүнд хэлэв.

Тэднийг ярилцаж эхлэхэд тэр залуу зүрх 
сэтгэлээ Ландонд уудлан ярьж, нөхцөл байдлаа 
тайлбарлан, номлолтой нь холбоотой ямар нэгэн 
тайтгарал болон урам зориг хүлээн авахыг хүсэж 
байгаагаа хэлжээ. Жилийн өмнө л номлолоо 
амжилттай дуусган эргэж ирсэн Ландон 
номлолынхоо туршлага, тулгарсан саад бэрхшээл, 
асуудлууд, Их Эзэнд хандан тусламж гуйж байсан 
арга зам болон хүлээн авсан адислалуудынхаа 
тухай ярьжээ. Түүний хэлсэн үгс тайтгаруулсан, 
сэтгэлийн дэм болсон үгс байсан бөгөөд түүний 
номлолын урам зориг түүнд дамжсанаар эцэст 
нь залуугийн айдас замхран алга болоход, амар 
амгалангийн болон өөрийнх нь залбирлын хариу 
ирсэн болохыг ухаарч, гүнээ талархах мэдрэмж 
төрөв.

Хоёр залуу хамтдаа залбирсны дараа Ландон өөрт 
ирсэн сүнслэг өдөөлтийг сонссондоо тун баяртай 
ариун сүмээс гарахад бэлдэв. Түүнийг явах гэж 
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байтал нөгөө залуу “Та номлолоо хаана хийсэн 
бэ?” гэж Ландонгоос асуув. Тэр мөч хүртэл 
тэдний хэн нь ч нөгөөдөө үйлчилсэн номлолынхоо 
нэрийг дурдаагүй байж. Ландонг номлол хийсэн 
газрынхаа нэрийг хэлтэл залуугийн нүд нулимсаар 
дүүрээд ирэв. Ландон тэр залуугийн номлол хийх 
гэж байгаа яг тэр газар үйлчилсэн байжээ!

Ландон саяхан надад бичсэн захидалдаа “Би 
Тэнгэрлэг Эцэг намайг адисална гэдэгт итгэлтэй 
байсан ч Тэр миний номлолд үйлчилсэн хэн 
нэгнийг надад туслуулахаар илгээнэ гэдгийг 
хэзээ ч төсөөлж байгаагүй. Би одоо бүх зүйл 
сайхан байх болно гэдгийг мэдэж байна”2 
гэсэн тэр залуугийн салахынхаа өмнө хэлсэн 
үгийг хуваалцсан юм. Чин сэтгэлийн, даруухан 
залбирлыг сонсож, хариулсан нь энэ байж.

Ах, эгч нар аа, бид амьдралдаа уруу таталтуудтай 
учрах болно; бидэнд сорилт бэрхшээлүүд тулгарах 
болно. Бид ариун сүмд очихдоо тэнд хийсэн 
гэрээгээ санаж байвал тэдгээр уруу таталтыг 
даван гарах, сорилт бэрхшээлээ тэсэж гарах илүү 
сайн чадвартай байх болно. Ариун сүмд бид амар 
амгаланг олж чадах билээ.

Ариун сүмийн адислалуудыг үнэлж баршгүй юм. 
Миний амьдралдаа өдөр бүр талархаж байдаг 

нэгэн адислалыг би хайрт эхнэр Франсистайгаа 
хамт ариун сүмд тахилын ширээний дэргэд өвдөг 
сөгдөн, биднийг мөнхөд холбосон гэрээнүүдийг 
хийж байхдаа хүлээн авсан юм. Миний хувьд бид 
хоёр дахин хамт байна гэсэн мэдлэгээс хүлээн 
авсан амар амгалан, тайтгарлаас илүү үнэ цэнэтэй 
адислал үгүй билээ.

Тэнгэрлэг Эцэг маань биднийг ариун сүмд 
шүтэн бишрэх сүнстэй, Түүний тушаалуудад 
дуулгавартай, бидний Эзэн Аврагч Есүс Христийн 
мөрөөр алхахдаа хянамгай байхаар адислах 
болтугай. Би Түүнийг бидний Гэтэлгэгч хэмээн 
гэрчилж байна. Тэрээр Бурханы Хүү билээ. 
Тэрээр амилсныхаа өглөө булшнаас урагш гарч 
ирэн, Өөрийн хамтаар Бурханы бүх хүүхдэд мөнх 
амьдралын бэлгийг авчирсан. Үзэсгэлэн төгөлдөр 
энэ өдөр бид тэрхүү чухал үйл явдлыг тэмдэглэж 
байхдаа Түүний бидэнд өгсөн агуу, гайхамшигтай 
бэлгийн төлөө талархлынхаа залбирлыг өргөх 
болтугай. Ийнхүү байх болтугай хэмээн Түүний 
ариун нэрээр даруухан залбирч байна, амен.  

ÝØËÝË¯¯Ä

1. Иохан 14:27.
2. Зохиолчийн хувийн архиваас авав.
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Бид	ч	бас	тус	тусын	аялалдаа	Есүс	Христэд	
итгэх	итгэлээ	хүчирхэгжүүлж,	баяр	баяслыг	
олж	чадна.	

Ерөнхийлөгч Монсон 
ах аа, Христийн 
амилсны баярын 
энэ өглөө бид амьд 
бошиглогчийнхоо 
дуу хоолойг сонсож 
байгаадаа үнэхээр 
талархалтай байна. 
“Хийж буй аянаасаа 
баяр баяслыг ологтун”1, 
“Ирээдүй та нарын 
итгэл лүгээ адил гэрэл 
гэгээтэй байна”2 хэмээх 

хэлсэн үгсийг тань бид эрхэмлэн нандигнадаг. 

Энэ жил Хүүхдийн хэсгийн хүүхдүүд “Аврагч 
надад хайртайг мэднэ” дууллыг дуулж байхдаа 
Есүс Христэд итгэх итгэлийнхээ бат бөх байдал 
хийгээд баяр баяслыг хуваалцаж байгаа. Тэд: 
“Тэр амьдыг би мэднэ! … Би зүрх сэтгэлээ өгнө.”3 
хэмээн үнэнийг дуулдаг. Хүүхдийн хэсгийн 
хүүхдүүдийн адил бид ч бас тус тусын аялалдаа 
Есүс Христэд итгэх итгэлээ хүчирхэгжүүлж, баяр 
баяслыг олж чадна.

Саяхан би ням гаргийн Халамжийн Нийгэмлэгийн 
цуглаан дээр нэгэн залуухан ээж өөрийнхөө 
хөрвөлтийн аяллын хэсгээс хуваалцахыг 
сонссон юм. Тэр эцэг, эхээрээ сайн мэдээг 
заалган, Сүмд өсчээ. Тэрээр Хүүхдийн хэсэг, 
Залуу эмэгтэйчүүдийн бүлэгт болон семинарт 
хамрагддаг байсан бөгөөд үнэний талаар 
суралцан, нээн илрүүлэх дуртай нэгэн байв. 
Аливаа зүйлс яагаад тохиолддогийг мэдэхийн тулд 
тэр үргэлж эрэлхийлдэг байжээ. Ахлагч Рассэлл 
М.Нэлсон хэлэхдээ “Их Эзэн зөвхөн эрэлхийлэгч 
оюунд л зааж чадна”4 гэсэн байдаг. Энэ залуу 

эмэгтэй дарууссан нэгэн байсан юм.

Тэрээр ахлах сургуулиа төгсөөд, их сургуульд 
суралцан, эргэж ирсэн номлогчтой ариун 
сүмд лацдан холбогдож, хөөрхөн хүүхдүүдээр 
адислагджээ. 

Тэр эрэл хайгуулын сүнстэйгээр асуултуудыг 
тавьсаар байжээ. Гэвч асуултууд нь хүндрэх 
тусам, хариултууд нь ч мөн хүндэрсэн байна. 
Зарим үед хариулт ирэхгүй эсвэл хариулт ирэхгүй 
байсан ч энэ нь түүнд амар амгаланг авчирч байв. 
Түүнийг хариулт олохоор эрэлхийлэх үед улам 
олон асуулт гарч ирсэн ба тэр итгэлийнхээ зарим 
үндэс сууринд эргэлзэж эхэлсэн байна.

Ийнхүү түүнийг эргэлзэх үед ойр дотныхон нь 
“Миний итгэлд түшиглэ” гэдэг байсан ч тэр “Тэгж 
чадахгүй ээ. Та нар ойлгохгүй байна. Та нар энэ 
асуудалтай тулгараагүй шүү дээ” хэмээн боддог 
байв. Тэр харин: “Хэрвээ тэдгээр эргэлздэггүй 
хүн надад найрсаг хандвал би ч бас найрсаг байх 
болно” гэж тайлбарласан аж. Олон хүн түүнд 
сайхан хандаж байжээ.

“Аав, ээж минь намайг юу мэдэрч байсныг мэдэж 
байсан ба энэ талаар надаас олон юм асууж, 
шалгаагаагүй. Энэ бүхнийхээ учрыг өөрөө олж 
байх үед минь тэд намайг хайрлахыг сонгосон 
юм” хэмээн тэр ярьж байлаа. Энэ залуухан ээжийн 
бишоп нь тэдэнтэй л адил түүнтэй ойр ойрхон 
уулзаж, түүнд итгэж байдгаа хэлдэг байж.

Тойргийн гишүүд нь ч мөн түүнийг хайрлахдаа 
огтхон ч эргэлздэггүй байсан бөгөөд тэрээр 
өөрийгөө тэдний нэг хэсэг гэдгийг мэдэрч байв. 
Түүний тойрог, хүмүүс төгс мэт харагдахыг 
хичээдэггүй, нэг нэгэндээ хайр халамж үзүүлдэг л 
газар байж.

Тэр, “Их сонирхолтой байсан. Тэр үед би нас 
барсан өвөө, эмээтэйгээ ойр дотно холбоотой 
байгаагаа мэдэрсэн. Тэд намайг дэмжиж, 

Итгэлээ сэргээх нь

хҮҮхДИЙН хЭСГИЙН ЕрөНхИЙ ЕрөНхИЙлөГЧ
рөҮЗМЭрИ М.вИКСоМ
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үргэлжлүүлэн хичээхэд минь урамшуулж байлаа. 
‘Мэдэж байгаа зүйлдээ анхаарлаа хандуул’ хэмээн 
хэлэхийг нь би мэдэрсэн” гэжээ.

Олон хүн түүнийг урамшуулан дэмжиж байсан 
ч тэр идэвх султай болжээ. “Би муу муухай 
зан гаргах, сүнслэг зүйлсийг үл тоомсорлох, 
зарлигуудыг дагахгүй байх шалтаг хайх эсвэл 
асуудлаа амархан аргаар шийдэх гэсэндээ 
Сүмээс холдоогүй. ‘Би яг юунд итгэдэг вэ?’ гэсэн 
асуултын хариуг олох хэрэгтэй гэж бодсон” гэж 
тэр хэлсэн юм.

Энэ үедээ тэр өөртэй нь төстэй зүйл мэдэрч 
байсан Тереза эхийн бичсэн зүйлсийн тухай ном 
уншсан аж. 1953 онд бичсэн захидалдаа: “Би 
Түүний ажлыг мөхөөхгүй байхын төлөө мөн 
бүх зүйл үхмэл мэт миний дотор айхтар муухай 
харанхуй байгаа болохоор бидний Их Эзэн 
Өөрийгөө үзүүлж болохын тулд миний төлөө 
онцгойлон залбирна уу. Намайг ‘уг ажлыг’ эхэлсэн 
цагаас хойш иймэрхүү байна. Надад урам зориг 
өгнө үү хэмээн Их Эзэнээс гуйгаач” хэмээн Тереза 
эх бичиж байжээ.

Дээд бишоп Пэриэр хариуд нь: “Хүндэт Эх минь, 
Бурхан таныг удирдана. Та бодож байгаа шигээ 
тийм их харанхуйд байхгүй байна. Дагах зам нь 
үргэлж тэр даруй тодорхой харагдахгүй байж 
болно. Мэдлэгийн төлөө залбир. Хэтэрхий хурдан 
шийдвэр бүү гарга. Бусдын хэлэхийг сонсож, 
тэдний учир шалтгааныг тунгаа. Танд туслах 
зүйлийг та үргэлж олох болно. … Өөртөө байгаа 
хангалттай их зөв зорилгыг тээн, залбирал, эрүүл 
ухаан, итгэлээрээ удирдуул”5 гэжээ.

Найз маань, хэрэв Тереза эх бүх хариулт, бүх 
зүйлийн талаарх тодорхой мэдрэмжгүйгээр 
шүтлэг бишрэлээ дагаж чадаж байгаа бол тэр 
өөрөө ч гэсэн чадах байх гэж боджээ. Тэр итгэлээр 
урагшаа нэг энгийн алхам, дараа нь дахиад 
нэг алхам хийж чаджээ. Тэрээр итгэдэг байсан 
үнэнүүддээ анхаарлаа төвлөрүүлж чадсан ба 
тэдгээр үнэн нь оюун ухаан, зүрх сэтгэлийг нь 
дүүргэсэн байна.

Тэрээр тохиолдсон зүйлсийнхээ талаар эргэцүүлэн 
бодохдоо, “Миний гэрчлэл ямар ч зүйлд итгэхээ 
болих хүртлээ сулран доройтсон байв. Бүр 
шатаж дууссан байлаа. Гагцхүү Есүс Христэд 
л итгэлтэй хэвээр байв. Тэрээр асуулттай байх 

үед маань биднийг орхиж явдаггүй. Хэн нэгнийг 
зарлигуудыг дагахаар хичээх үед Аврагчид хүрэх 
хаалга үргэлж нээлттэй байдаг. Залбирч, судраас 
судлах нь маш чухал зүйл болсон” гэж хэлжээ.

Итгэлээ сэргээн босгох түүний анхны алхам сайн 
мэдээний энгийн үнэнүүдээс эхлэх явдал байсан. 
Тэр Хүүхдийн хэсгийн дууллын ном худалдан авч, 
үгийг нь уншиж эхэлжээ. Тэдгээр нь түүний хувьд 
эрдэнэс байсан юм. Тэр өөрийнхөө мэдэрч байсан 
ачаа дарамтуудыг хөнгөлөх итгэлийн төлөө 
залбирчээ.

Тэрээр өөрийг нь эргэлзэхэд хүргэсэн зүйлтэй 
тулгарах үедээ “бүх зүйлийг нэгэн зэрэг ойлгохыг 
хичээхээ больж, итгэдэг зүйлтэй нь энэ шинэ 
санаа хэрхэн холбогдож байгааг эргэцүүлэн, 
сайн мэдээний энэ хэсэг амьдралд нь хэрхэн 
нөлөөлж байгааг тунгаан бодохыг ойлгож авчээ.” 
Тэр хэлэхдээ “Би ‘Энэ нь надад болон манай 
гэр бүлийн хувьд зөв зам мөн үү?’ гэж байнга 
асуудаг байсан. Заримдаа би өөрөөсөө ‘Би 
хүүхдүүдийнхээ төлөө юу хүсч байна вэ?’ гэж 
асуудаг байлаа. Тэднийгээ ариун сүмд гэрлээсэй 
гэж хүсч байгаагаа би ухаарсан. Тэр үед зүрх 
сэтгэлд минь итгэл эргэн ирж билээ” гэжээ.

Ахлагч Жэффри Р.Холланд: “Даруу байдал, итгэл 
болон Ариун Сүнсний нөлөө үргэлж үнэний 
төлөөх эрэл хайгуул бүрийн нэг хэсэг нь байх 
[болно]”6 гэж хэлжээ.

Мормоны Ном ямар арга замаар ирсэн тухай 
олон асуулт түүнд байсан ч Мормоны Номон 
дахь өөрийн мэддэг үнэнүүдийг үгүйсгэж 
чадахгүй байв. Тэрээр Аврагчийн тухай илүү 
сайн ойлгохын тулд Шинэ Гэрээнээс судлахад 
анхаарлаа хандуулжээ. “Гэвч эцэст нь би 
өөрийгөө Мормоны Номноос дахин уншиж байна 
гэдгээ анзаарсан. Учир нь би Есүс Христ болон 
Түүний Цагаатгалын талаар уншихдаа мэдэрдэг 
мэдрэмжиндээ дуртай байсан” гэж тэр ээж ярьсан 
юм.

“Уг номон дахь үнэнүүдтэй холбоотой өөрийн 
гэсэн сүнслэг туршлагатай байх хэрэгтэй” гэж 
тэр хэлсэн бөгөөд өөрөө тийм туршлага олж авч 
байв. Тэрээр “Би Мозаягийн номноос уншаад, 
энэ нь надад хандан, ‘Бурханд итгэ; тэр байдагт 
итгэ, мөн тэр … бүх зүйлийг бүтээсэнд итгэ; тэр 
бол тэнгэрт мөн газарт аль алинд нь бүх мэргэн 
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ухааныг, мөн бүх хүч чадлыг эзэмшигч гэдэгт 
итгэ; Их Эзэний ухаарч чадах тэр бүх зүйлийг 
хүмүүн ухаардаггүйд итгэ’7 хэмээн хэлж байгааг 
мэдэрсэн” гэв.

Энэ үед Хүүхдийн хэсгийн хөгжимчний 
дуудлагыг түүнд өгчээ. “Энэ нь их боломжийн 
дуудлага байсан. Би хүүхдүүдээ Хүүхдийн хэсэгт 
явуулахыг хүсч байсан бөгөөд тэдэнтэйгээ хамт 
байх боломжтой болов. Би заахад арай бэлэн 
болоогүй байсан” гэж тэр ярьсан. Тэр үйлчилж 
байхдаа ойр дотныхоо хүмүүсээс “Хүрээд ир, 
сүнслэг байдал чинь ямар ч түвшинд байсан бид 
чамайг хүлээн авч, хамтдаа хичээх болно. Юу 
байгаагаа бидэнд үзүүл” гэсэн урилгыг мэдэрсээр 
байжээ.

Хүүхдийн хэсгийн дууллуудыг тоглож байхдаа 
тэр ихэнхдээ “Энэ миний дуртай үнэн байна. Би 
одоо ч гэрчлэлээ хуваалцаж чадна. Би өөрийнхөө 
мэддэг, итгэдэг зүйлсээ л хэлэх болно. Энэ нь 
мэдлэгийн төгс өргөл биш байж болох ч миний 
өргөл байх болно. Би гэрчилсэн зүйлсийнхээ 
талаар илүү хүчирхэг гэрчлэлийг олж авна. 
Сайн мэдээний энгийн хэсгүүдэд анхаарлаа 
төвлөрүүлж, тодорхой байдлыг мэдрэх нь үнэхээр 
сайхан” гэж боддог байв.

Тэр нэгэн ням гаргийн өглөө би энэ залуухан 
эгчийг аяллынхаа түүхээс хуваалцахыг сонсоод, 
бид бүгдээрээ Гэтэлгэгчийнхээ хадан дээр сууриа 
тавих ёстойг санасан билээ.8 Түүнчлэн ахлагч 
Жэффри Р.Холландын “Олж авсан итгэлээсээ 
зууран, илүү их мэдлэг иртэл тэвчээртэй байцгаа”9 
хэмээн хэлсэн үг санаанд минь орсон юм.

Түүнийг хичээл зааж байх үеэр хичээнгүйлэн 
эрэлхийлж, зарлигуудын дагуу амьдрах үед 
бидний чин сэтгэлийн асуултуудын хариулт ирдэг 
гэдгийг би зүрх сэтгэлээрээ илүү мэдэж авсан. 
Бидний итгэл учир зүйн хувьд ойлгогдохгүй 
байгаа зүйлсэд итгэхэд маань тусалдаг гэдгийг би 
санасан юм.

Ай, би энэ залуухан ээжийг хайрлаж, дэмжиж 
байсан ойр дотныхонтой нь адилхан болохыг 
ямар их хүсч байна гээч. Ерөнхийлөгч Дийтр 
Ф.Угдорфын хэлснээр “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”10 билээ.

Хүүхдийн хэсгийн хүүхдүүд “Хүүхдийн 
залбирал” дууллыг дуулахдаа “Тэнгэрлэг Эцэг 
минь, та үнэхээр байдаг уу? Та хүүхэд бүрийн 
залбирлыг сонсож бас хариулдаг уу?”11 гэж 
асуудаг.

Бид ч бас хариулт нь чимээ аниргүй, энгийн 
нотолгоо болон ирэх үед баярлаж, баяссан найз 
шиг маань “Тэнгэрлэг Эцэг үнэхээр байдаг болов 
уу?” хэмээн гайхширч болох юм. Эдгээр энгийн 
нотолгоо нь Түүний хүсэл биднийх болох үед 
ирдэг гэдгийг би гэрчилж байна. Өнөөдөр дэлхий 
дээр үнэн байгаа бөгөөд Түүний сайн мэдээ Есүс 
Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмд 
байдаг гэдгийг би гэрчилж байна. Есүс Христийн 
нэрээр, амен. 
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Бид	Аврагчийг	илүү	гүнзгий	ойлгож	мэдсэнээрээ	
баяр	баясгалантай	амьдрах	илүү	их	хүсэлтэй	
мөн	боломжтой	гэсэн	итгэл	үнэмшилтэй	
болдог.	

Хайрт ах, эгч нар аа, 
би та нартай хамт 
энэхүү Ерөнхий 
чуулганд оролцож, та 
бүхний өмнө зогсож 
байгаадаа туйлын 
их баяртай байна. 
Олон жилийн туршид 
Ерөнхий чуулганаар 
өгөгдсөн мэргэн ухаан, 
зөвлөгөө, тайтгаруулж, 
сэрэмжлүүлсэн 
үгсийг сонсох нь 

надад төдийгүй Тэхэйра эгчид мөн манай гэр 
бүлийнхэнд хэмжээлшгүй их адислал байсан 
билээ.

Би жилийн энэ онцгой үеэр, ялангуяа Христийн 
амилсны баярын ариун өдрөөр Аврагчийн 
сургаал ба Түүний нинжин сэтгэл, хайрын 
гайхамшигт жишээ миний амьдралд ямар чухал ач 
холбогдолтой болохыг эргэцүүлэн бодохоос өөр 
аргагүй байдаг.

Есүс Христийг илүү гүн гүнзгий ойлгох нь 
бидний ирээдүйд илүү их найдварыг мөн төгс бус 
байдлаасаа үл хамааран зөв шударга зорилгодоо 
хүрэх илүү их итгэлтэй байх боломжийг өгдөг 
билээ. Түүнчлэн энэ нь ойр дотныхондоо үйлчлэх 
тун их хүсэл эрмэлзлийг төрүүлдэг юм.

Их Эзэн “Санаа бодол болгондоо над уруу 
[харагтун]; бүү эргэлз, бүү ай1 хэмээн хэлжээ. 
Их Эзэн рүү харж, Түүний оршихуйг мэдрэх 
нь өдөр тутмын эрэл хайгуул, үр дүнтэй хүчин 

чармайлтын үр дүн билээ.

Ах, эгч нар аа, өнөөдөр бидэнд Есүс Христийн 
сургаал, Түүний Цагаатгалын тухай ойлголтоо 
гүнзгийрүүлэх урьд урьдынхаас илүү их, ер 
бусын боломж, эх сурвалжууд өгөгджээ. Эдгээр эх 
сурвалжийг зохих ёсоор ашиглах нь бидэнд баяр 
баяслаар дүүрэн, үр өгөөжтэй амьдрахад тусална.

Их Эзэн усан үзмийн мод, мөчрүүдийн тухай 
сургаалт зүйрлэлдээ “Миний дотор байгтун. Би 
ч та нарын дотор байна. Усан үзмийн модонд 
холбогдохгүй юм бол мөчир өөрөөсөө жимс 
ургуулж чадахгүйн адил хэрэв та нар Миний 
дотор байхгүй бол тийм байх болно”2 хэмээн 
хэлсэн байдаг.

Бид өөрсдийн амьдрал дахь Христийн онцгой 
үүргийг илүү сайн ойлгох тусам энэхүү мөнх бус 
дэлхийд баяр баясгалантай байх зорилгоо илүү 
их ухамсарлан ойлгодог билээ. Гэхдээ тэрхүү 
баяр баясал нь биднийг бэрхшээл, хүнд хэцүү 
байдлыг даван туулахаас сэргийлдэггүй бөгөөд 
зарим үед ийм нөхцөл байдалд аз жаргалтай байх 
боломжгүй хэмээх бодолд ч хүргэж магадгүй юм.

Би мөнх бус амьдралын мөн чанар болох саад 
бэрхшээлээс үл хамааран зөв шударга амьдарч, 
Христэд үнэнч хэвээр үлдэх боломжтой 
гэдгийг өөрийн туршлагаас мэднэ. Эцсийн 
эцэст эдгээр саад бэрхшээл нь биднийг 
баяжуулж, цэвэршүүлэн, энэ мөнх бус байдал 
дахь амьдралын зорилго ба Есүс Христийн 
Цагаатгалыг илүү гүн ойлгоход хүргэдэг. Үнэндээ, 
бид зөвхөн Есүс Христээр дамжуулан баяр 
баясгалангийн бүрэн байдалд хүрч чадах юм.3

Тэрээр “Би бол усан үзмийн мод, та нар бол 
мөчрүүд. Хүн Миний дотор байж, Би мөн түүний 
дотор байвал, тэр хүн их жимс ургуулна. Учир 

Их Эзэнийг эрэлхийлэх нь

ДАлыН
АхлАГЧ хоСЕ A.TЭхЭЙрА
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нь Надаас салангид байвал та нар юу ч хийж 
чадахгүй”4 хэмээн хэлжээ.

Бид Аврагчийг илүү гүнзгий ойлгож мэдсэнээр 
баяр баясгалантай амьдрах илүү их хүсэлтэй мөн 
боломжтой гэсэн итгэл үнэмшилтэй болдог гэдэгт 
би итгэдэг. Ингэснээр бид хүнд хэцүү нөхцөл 
байдалд байсан ч өдөр бүр Бурханы тушаалуудыг 
дагаж, амьдрах илүү их урам зоригтой байх болно.

Өнөөдөр хийх зүйлээ маргааш хэмээн бүү 
хойшлуул. Бид яг энэ цаг мөчид Христ рүү очих 
ёстой, учир нь “хэрэв [бид] [Түүнд] итгэх аваас, 
энэ нь өнөөдөр хэмээн нэрлэгдэж байхад [бид] 
хөдөлмөрлөх болно.”5

Бид хэрхэн өдөр бүр Христийн сургаалуудтай 
байнга холбоотой байж болох талаар эргэцүүлэн 
бодох хэрэгтэй юм. Өдөр тутмын энгийн дохио 
зангаа, үйлдэл нь:

1. Их Эзэн бидний амьдралд ямар ач 
холбогдолтойг илүү их ойлгуулдаг.

2. Энэхүү ойлголтыг өсч өндийж буй 
үеийнхэнтэй хуваалцахад бидэнд тусалдаг. Тэд 
үнэхээр сайн мэдээний дагуу амьдарч байгаа 
бидний жишээг харснаараа Тэнгэрлэг Эцэг, 
Түүний Хүү Есүс Христийн хайрыг гарцаагүй 
мэдрэх болно.

Тэгэхээр энэ орчин үед Христийн болон Түүний 
зорилгын талаарх гэрчлэлээ хүчирхэгжүүлэхэд 
бидний бодгальд гавар болох ямар энгийн зан 
чанарууд байдаг вэ?

2014 онд Нэйшнл Жеографикийн гэрэл зургийн 
уралдаанд дэлхийн 150 гаруй орны, мэргэжлийн 
болон сайн дурын гэрэл зурагчид 9200-аас илүү 
бүтээл ирүүлжээ. Тэргүүн байр эзэлсэн зурган 
дээр дүүрэн зорчигчтой галт тэрэгний гол хэсэгт 
яваа эмэгтэйн дүрсийг буулгасан байна. Гар 
утасных нь гэрэл эмэгтэйн нүүрийг гэрэлтүүлж 
байв. Хэдийгээр бие нь тэнд байгаа мэт боловч 
үнэн хэрэгтээ тэр байхгүй юм гэсэн санааг тод 
томруун илэрхийлсэн байлаа.6

Гар утасны дата, смартфон болон олон нийтийн 
сүлжээнүүд дэлхий дээрх бидний оршихуйг 

мөн бусадтай харилцах арга замыг үндсээр нь 
өөрчилсөн.

Бид энэхүү цахим эринд, үүрдийн баяр баяслаар 
дүүрэн амьдрахад маань чухал зүйлсээс маш 
хурдан холдуулах газар, үйл ажиллагаанууд руу 
асар хурдацтай шилжин орох боломжтой юм.

Хэрвээ хянаж чадахгүй бол энэхүү сүлжээнд 
холбогдсон амьдрал нь биднийг хамт амьдарч 
буй хүмүүстэйгээ буюу гэр бүлийнхэнтэйгээ 
биш харин таньж мэдэхгүй юм уу хэзээ ч уулзаж 
байгаагүй хүмүүстэй тогтоосон харилцаа 
холбоондоо илүү их ач холбогдол өгөхөд хүргэдэг!

Нөгөө талаар, бид ариун судрууд болон Ерөнхий 
чуулганы бичмэл ба аудио хувилбарууд, мөн Есүс 
Христийн амьдрал, сургаалын талаарх видео 
бичлэг, гэр бүлийн түүхийг бичих хэрэглээний 
программ, сүнслэг дуу хөгжим сонсох боломжууд 
зэрэг Сүмээс өгөгдсөн гайхамшигт онлайн эх 
сурвалжуудаар адислагдсан гэдгээ бүгд мэдэж 
байгаа.

Цахим ертөнцөд цагаа хэрхэн зарцуулж буй 
сонголтууд ба нэн тэргүүнд тавигдах зүйлс 
бүгд шийдвэрлэгч ач холбогдолтой. Тэдгээр 
нь сүнслэгээр өсөж, сайн мэдээнд төлөвшин, 
илүү сайн дэлхийг бий болгож, илүү үр дүнтэй 
амьдрахад хувь нэмрээ оруулах бидний хүсэл 
эрмэлзлийг тодорхойлдог юм.

Иймээс би өнөөдөр та нарт эрүүл онлайн үйл 
ажиллагааны суурийг тавьж өгөх энгийн гурван 
дадал хэвшлийг хэлж өгье. Эдгээр хэвшил нь 
Тэнгэрлэг Эцэг ба Түүний Хүү Есүс Христийн 
сургаалуудад биднийг илүү ойртуулах өдөр 
тутмын, өөрөө өөрийгөө шалгах шалгуур болох 
юм.

1-р хэвшил: Сүмийн албан ёсны вэбсайтуудад 
зочилж, эх сурвалжуудыг эрэлхийлэх

Долоо хоногийн туршид эдгээр эх сурвалжид 
байнга зочилж байх нь сайн мэдээний 
сургаалуудыг хүлээн авахад бидэнд туслах бөгөөд 
гэр бүл, найз нөхдийг маань нэн чухал зүйлсийн 
талаар тунгаан бодоход урамшуулан дэмжинэ. 
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2-р хэвшил: Сүмийн албан ёсны олон нийтийн 
цахим сүлжээнүүдэд бүртгүүлэх

Энэ сонголт нь таны дэлгэцэн дээрх Их Эзэн ба 
Түүний сургаалуудын талаарх эрэл хайгуулыг 
гүнзгийрүүлж, сайн мэдээг ойлгохсон гэсэн хүсэл 
эрмэлзлийг тань хүчирхэгжүүлэх нэн чухал сан 
хөмрөгийг авчрах болно. Хамгийн чухал нь, энэ 
нь Христ биднээс юу хүсэн хүлээж байгааг санаж 
байхад бидэнд тусална.

“Сайн фермер байхгүй бол сайн хөрс гэж 
байхгүй”7 гэдэгтэй яг адил, бид юу руу орж 
болохоо гар хуруугаараа төдийгүй оюун ухаандаа 
эхнээс нь эрэмбэлж тогтоохгүй бол онлайнаар 
сайн ургац хурааж авах боломжгүй юм.

3-р хэвшил: Зөөврийн хөдөлгөөнт хэрэгслээ хойш 
тавьж, цаг гаргах

Электрон хэрэгслээ хэсэг хугацаанд хойш тавьж, 
оронд нь судрын хуудас эргүүлэх юм уу гэр бүл, 
найз нөхөдтэйгээ яриа өрнүүлэх цаг гаргаснаар 
бид амарч, сэтгэлээ сэргээх боломжтой болно. 
Нэн ялангуяа Их Эзэний өдөр шинэ мессеж эсвэл 
захидал ирсэн эсэхийг үзэх гэж яаралгүй, ариун 
ёслолын цуглаандаа оролцож, амар амгаланг 
мэдэр.

Амьдрал 10 см-ийн хэмжээтэй дэлгэцээр 
хязгаарлагддаггүй тул зөөврийн хэрэгслээ хэсэг 
хугацаанд хойш тавьж сурах дадал хэвшил 

нь амьдралын талаарх бидний үзэл бодлыг 
өргөжүүлэн баяжуулна.

Их Эзэн Есүс Христ “Эцэг Намайг яаж хайрласан 
шиг Би бас та нарыг хайрласан. Миний хайр дотор 
байгтун”8 хэмээн хэлсэн. Бурхан биднийг баяр 
баясгалантай байж, Түүний хайрыг мэдрээсэй 
хэмээн хүсдэг. Христ энэхүү баяр баясгаланг 
хүн бүхний хувьд боломжтой болгодог. Бидэнд 
Түүнийг илүү сайн таньж мэдэх, Түүний сайн 
мэдээний дагуу амьдрахад туслах олон арга 
хэрэгсэл бий.

Бид зарлигуудыг дагавал баяр баясгалантай 
болдог гэдгийг мөн бид Тэнгэрлэг Эцэгийн болон 
Түүний Хүү, Аврагчийнхаа хайранд байснаар 
амар амгалан байж, хамгаалалтад буйгаа мэдэрдэг 
гэдгийг би гэрчилмээр байна. Есүс Христийн 
нэрээр, амен. 

ÝØËÝË¯¯Ä

1. Сургаал ба Гэрээ 6:36.
2. Иохан 15:4.
3. Иохан 15:11-ийг үзнэ үү.
4. Иохан 15:5.
5. Сургаал ба Гэрээ 64:25.
6. “Гэрэл зургийн уралдаан 2014, ” Нэйшнл Жеографик, 

photography.nationalgeographic.com/photography/photo-
contest/2014/-ийг үзнэ үү.

7. Нэр нь үл мэдэгдэх зохиолч.
8. Иохан 15:9.
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Сайн	мэдээний	гайхамшгуудыг	гайхаж	бишрэх	
нь	итгэлийн	тэмдэг	юм.	Энэ	нь	бидний	
амьдралд	мөн	эргэн	тойронд	бүх	газарт	байгаа	
Их	Эзэний	мутрыг	таньж	мэдэх	явдал	юм.

Эхнэр бид хоёр таван 
хүүхдээ гайхамшигт 
Парис хотод агуу баяр 
баясгалантайгаар 
өсгөсөн юм. Тэр он 
жилүүдэд бид тэдэнд 
энэ дэлхийн олон 
гайхамшигт зүйлсийг 
нээж олох боломжийг 
өгөхийг хүсч байсан. 
Зун болгон бид гэр 
бүлээрээ Европын 
хамгийн чухал 

дурсгалт, түүхэн газрууд, байгалийн гайхамшгийг 
үзэхээр урт удаан аялалд явдаг байв. Бид 22 
жилийн турш Парист амьдарсныхаа дараа нүүхэд 
бэлэн болсон юм. Хүүхдүүд маань над дээр ирээд, 
“Аав аа, үнэхээр ичмээр юм аа! Бид энд насаараа 
амьдарсан ч хэзээ ч Эйффелийн цамхгийг үзэж 
байгаагүй шүү дээ!” гэж хэлснийг санаж байна.

Дэлхий дээр маш олон гайхамшигт зүйл байдаг. 
Гэсэн хэдий ч тэдгээр нь бидний нүдний өмнө 
үргэлж байгаад байвал бид тэдгээрийг үнэлэхээ 
больж, үргэлж байх ёстой юм шиг л боддог. 
Бид хардаг ч үнэндээ сайн харж чаддаггүй; бид 
сонсдог ч үнэндээ сайн сонсож чаддаггүй.

Есүс мөнх бус үйлчлэлийнхээ үеэр шавь нартаа:

“Та нарын харж буй зүйлсийг харагч нүд 
ерөөлтэй:

“Би та нарт хэлье. Та нарын харж байгаа зүйлсийг 
олон эш үзүүлэгч болон хаад харахыг хүссэн авч 
хараагүй, мөн та нарын сонсож байгаа зүйлсийг 
сонсохыг хүссэн авч сонсоогүй юм”1 хэмээн 
айлдсан байдаг.

Би Аврагчийн үед амьдарсан бол ямар байх 
байсан бол гэж хааяа боддог. Та нар Түүний 
хөлд сууж байгаагаа төсөөлж чадах уу? Түүний 
тэврэлтийг мэдэрч байгаагаа төсөөлж чадах 
уу? Түүнийг бусдад номлож байгааг гэрчилж 
байгаагаа төсөөлж чадах уу? Дэндүү олон хүн 
Бурханы Хүү тэдний дунд амьдарч байгааг 
“харж,” таньж чадаагүй юм.

Бид ч мөн адил онцгой цаг үед амьдрах 
боломжийг хүлээн авсан. Эртний бошиглогчид 
Сэргээлтийн ажил болох “гайхамшигт ажлыг, 
тийм ээ, ер бусын үйлийг”2 харсан юм. Урьд 
өмнөх эрин үед хэзээ ч ийм их номлогч 
дуудагдаж, ийм олон үндэстэн сайн мэдээний 
захиасыг сонсож, ийм олон ариун сүм дэлхий 
даяар баригдаж байгаагүй.

Хожмын үеийн гэгээнтэн бидний хувьд 
гайхамшгууд хувийн амьдралд маань тохиолдож 
байдаг. Тэдгээр нь хувийн хөрвөлт, залбирлын 
хариулт, Бурханы өдөр тутам бидэн дээр юүлж 
байдаг гайхамшигт адислалуудыг багтаадаг.

Сайн мэдээний гайхамшгуудыг гайхаж бишрэх нь 
итгэлийн тэмдэг юм. Энэ нь бидний амьдралд мөн 
эргэн тойрны бүх газарт байгаа Их Эзэний мутрыг 
таньж мэдэх явдал юм. Биднийг гайхширч, 
бишрэх үед сүнслэг хүч чадал бий болдог. Энэ 
нь бидэнд итгэлийн хүчтэй гэрчлэлтэй байж, 
өөрсдийгөө авралын ажилд оролцуулах хүч 
тэнхээг өгдөг.

Та нарын хувьд сайн мэдээ гайхамшигтай 
хэвээрээ байна уу?

ТЭрГҮҮлЭх БИшоПыН ЗөвлөлИЙН НЭГДҮГЭЭр Зөвлөх
БИшоП жЭрАлД КоССЭЙ
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Сэргэг, сэрэмжтэй байцгаая. Бидний гайхан 
бишрэх чадвар хэврэг байдаг. Олон жилийн 
туршид зарлигуудыг хайнга дагах, үл тоомсорлох 
эсвэл бүр залхуурах зэрэг нь бидэнд хачиг шиг 
шигдэж, биднийг сайн мэдээний хамгийн чухал 
тэмдгүүд болон гайхамшгуудад сэтгэл хөдлөлгүй 
болгодог.

Мормоны Ном Мессиа америкчууд дээр 
ирэхээс өмнөх бидний цаг үетэй маш адилхан 
үеийн талаар дүрсэлсэн байдаг. Гэнэт Түүний 
төрөлтийн тэмдгүүд тэнгэрт үзэгдэж эхлэхэд 
хүмүүс гайхамшгуудыг хараад гайхаж, цочирдон, 
өөрсдийгөө даруусгасан ба бараг бүх хүн 
хөрвөгдөв. Гэсэн хэдий ч дөрөвхөн жилийн дараа 
“хүмүүс өөрсдийн сонссон тэмдгүүд болоод 
гайхамшгуудыг мартаж эхлэв, мөн тэнгэрээс ирэх 
аливаа тэмдэг эсвээс гайхамшигт улам багаар 
цочирдон гайхах болж эхлэв … тэд мөн сонссон 
мөн харсан бүхэндээ итгэхгүй болж эхлэв.”3

 
Ах, эгч нар аа, та нарын хувьд сайн мэдээ 
гайхамшигтай хэвээрээ байна уу? Та нар харж, 
сонсоод, мэдэрч, чичрэн, гайхаж цочирдож байна 
уу? Эсвэл таны сүнслэг мэдрэмж буурсан уу? Та 
нарын хувийн нөхцөл байдал ямар ч байсан би та 
бүхнийг гурван зүйлийг хийхэд урьж байна.

Нэгдүгээрт, сайн мэдээний үнэнүүдийг дахин 
дахин нээж олохоос бүү татгалз. Зохиолч Марсэл 
Прауст “Ололт нээлтийн жинхэнэ аялал нь шинэ 
зүйлсийг эрэлхийлэх биш шинэ нүдээр харах 
явдал юм”4 гэж хэлсэн байдаг. Та нар анх судрын 
шүлгийг уншихад Их Эзэн та нартай ярьж байгаа 
мэт санагдаж байсныг санаж байна уу? Та нар 
анх Ариун Сүнс гэж мэдээгүй байхад тань Ариун 
Сүнсний гайхамшигт нөлөө та нар дээр ирж 
байсныг санаж чадах уу? Эдгээр нь ариун нандин, 
онцгой үе биш гэж үү?

Бид өдөр бүр сүнслэг мэдлэгийн араас өлсөж, 
цангах хэрэгтэй. Судалж, бясалгаж, залбирснаар 
сүнслэг мэдлэг ирдэг. Заримдаа бид “Би өнөөдөр 
судар судлахгүй байж болно; Би бүгдийг нь 
уншчихсан” эсвэл “Би өнөөдөр Сүмд явахгүй 
байж болно; надад шинээр сурах зүйл байхгүй” 
гэж бодоход уруу татагдаж магадгүй.

Сайн мэдээ бол хэзээ ч хатаж хуурайшдаггүй 

мэдлэгийн усан оргилуур юм. Ням гараг бүр, 
цуглаан ба судрын шүлэг бүрд үргэлж сурах шинэ 
зүйл байдаг. Бид итгэлээр “хай, тэгвэл … олно”5 
хэмээх амлалтаас зууран барьдаг.

Хоёрдугаарт, өөрсдийн итгэлийг сайн мэдээний 
тодорхой мөн энгийн үнэнүүдэд суурилуул. 
Бид итгэлийнхээ үндсэн зарчмууд, сүсэг 
бишрэлийнхээ хамгийн энгийн үйлдлүүдийг 
гайхан, бишрэх ёстой.

Нэгэн номлогч эгч Африк дахь дүүргийн 
чуулганы үеэр гурван залуутай уулзсан түүхээ 
ярьсан юм. Тэд Сүм байдаггүй, суурин газраас 
алслагдсан тосгоноос ирсэн ба тэнд бараг 15 
итгэлтэй гишүүн, 20 сонирхогч байсан байна. 
Эдгээр эрэгтэй бараг хоёр долоо хоногийн турш 
шавар шалбаагтай замаар 480 км явган алхаж, 
чуулганд оролцон, тосгоныхоо гишүүдийн аравны 
нэгийг авчирсан байв. Тэд тэндээ долоо хоног 
байрлаж, дараагийн ням гарагт ариун ёслолоос 
баяртайгаар хүртэж, хайрцагтай Мормоны Номыг 
толгой дээрээ тавин, тосгоныхоо хүмүүст өгнө 
гэж найдаж байлаа.

Уг номлогч эдгээр ахын гайхан биширч буй 
байдалд болон түүнд үргэлж байдаг байсан 
зүйлсийг авахын тулд гаргасан агуу хичээл 
зүтгэлд нь хэрхэн сэтгэл хөдөлснөө гэрчилсэн юм.

Тэр “Би өөрөөсөө ингэж асуусан: Хэрэв би 
Аризонад нэг ням гаргийн өглөө сэрээд, машин 
маань ажиллахгүй байвал гэрээс маань хэдхэн 
гудамжны цаана байдаг Сүм рүү алхаж явах болов 
уу? Хол байдаг болохоор эсвэл бороо орж байгаа 
болохоор гэртээ үлдэх болов уу?”6 гэж хэлсэн юм. 
Эдгээр нь бид бүгдийн бодож үзэх ёстой сайхан 
асуултууд байна.

Эцэст нь би та нарыг Ариун Сүнсний 
нөхөрлөлийг эрэлхийлж, үүнийг нандигнахад 
урьж байна. Сайн мэдээний ихэнх гайхамшгийг 
эгэл ухамсраар ойлгох боломжгүй байдаг. Тэдгээр 
нь “нүдэнд үзэгдээгүй, чихэнд сонсогдоогүй, … 
Бурхан Өөрийг нь хайрладаг хүмүүст [бэлдсэн]”7 
зүйлс юм.

Биднийг Сүнстэй байгаа үед бидний сүнслэг 
мэдрэмж хурцлагдаж, дурсамж сэргэж, ингэснээр 
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бид өөрсдийн гэрчилсэн гайхамшиг, тэмдгүүдийг 
мартаж чадахгүй. Ийм учраас Есүсийг явах гэж 
байгааг мэдээд Түүний нифай шавь нар “хамгийн 
их хүссэн түүнийхээ төлөө залбирав; мөн Ариун 
Сүнс өөрсдөд нь өгөгдөхийг тэд хүсэв.”8

Тэд хэдийгээр Аврагчийг нүдээрээ харж, Түүний 
шарханд гараараа хүрсэн боловч Бурханы 
Сүнсний хүчгүйгээр гэрчлэл нь мөхөх болно 
гэдгийг мэдэж байв. Ах, эгч нар аа, үнэ цэнэтэй, 
гайхамшигт бэлэг болох Ариун Сүнсний 
нөхөрлөлийг алдах эрсдэлд хүргэх юуг ч хэзээ 
ч битгий хий. Ариун Сүнсний нөхөрлөлийг чин 
сэтгэлийн залбирал, зөв шударга амьдралаар 
эрэлхийл.

Бидний оролцож буй ажил “ер бусын ажил мөн 
гайхамшиг” гэдгийг гэрчилж байна. Бид Есүс 
Христийг дагах үед Бурхан бидэнд “тэмдэг 
хийгээд гайхамшгаар, янз бүрийн хүчит үйлс 
болон Ариун Сүнсний бэлгүүдээр”9 гэрчилдэг 
билээ. Энэхүү онцгой өдөр би сайн мэдээний 
гайхамшгууд нь Бурханы бүх бэлгийн хамгийн 
агуу нь болох Аврагчийн Цагаатгалд тулгуурласан 
байдаг гэдгийг гэрчилж байна. Энэ нь зорилгоороо 
нэгдсэн Эцэг, Хүү хоёрын хүн нэг бүрд санал 

болгодог хайрын төгс бэлэг юм. Би та нартай хамт 
“Есүсийн хайранд өлгийдөгдөн гайхширч байна. 
… Өө, энэ их гайхалтай, үнэхээр гайхалтай!”10

Бид үргэлж энэхүү гайхамшигт сайн мэдээний 
гайхамшгийг харах мэлмийтэй, сонсох сонортой, 
мэдрэх зүрх сэтгэлтэй байгаасай хэмээн залбирч 
байна. Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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Бид	бүгдээрээ	алдагдсан	хүмүүст	туслах	
хамгийн	сайн	арга	замыг	олж	мэдэх	илчлэлтийг	
хүлээн	авах	болтугай.

Аврагч Есүс Христ 
энэ дэлхий дээрх 
тохинууллаа Өөрийн 
анагаах болон гэтэлгэх 
хүчний тухай заахад 
зориулсан юм. Шинэ 
Гэрээний Лукийн 
15-р бүлэгт түүнийг 
нүгэлтнүүдтэй 
хамт хоол идэж, цаг 
өнгөрүүлснийг нь 
шүүмжилсэн байдаг 
(Лук 15:2-ыг үзнэ үү). 

Харин Аврагч энэхүү шүүмжлэлийн хариуд замаа 
алдан төөрөлдсөн хүмүүст хэрхэн хандах тухай 
бидэнд заажээ.

Тэрээр өөрийг нь шүүмжлэгчдээс хоёр чухал 
асуултыг асуун, тэдэнд хариулсан байдаг:

“Хэрэв та нарын дундаас хэн чинь зуун хоньтой 
байтал, нэг нь алдагдахад ерөн есөн хонио 
бэлчээрт орхин, алдагдсан хонины араас явж, 
түүнийг олтлоо хайдаггүй вэ?” (Лук 15:4).

“Нэгэн эмэгтэйд арван мөнгөн зоос байжээ. Хэрэв 
нэг зоосоо алдчихвал, дэнлүүгээ асаан, гэрээ 
шүүрдэн өнөөхөө олтлоо ихэд шаргуу хайхгүй гэж 
үү?” (Лук 15:8).

Дараа нь Аврагч үрэлгэн хүүгийн сургаалт 
үлгэрийг заадаг. Энэ сургаалт үлгэр нь 100 хонь 
эсвэл 10 мөнгөн зоосны тухай бус, харин замаа 
алдан төөрөлдсөн нэгэн эрхэм хүүгийн тухай юм. 
Аврагч гэр бүлийн маань хэн нэгнийг замаасаа 
төөрөх үед хэрхэн хариу үйлдэл үзүүлэх тухайд 

энэхүү сургаалт үлгэрээр бидэнд юу заадаг вэ?

Үрэлгэн хүү эцэгтээ эд хөрөнгөнийхөө өөрт 
ноогдох хувийг авахыг хүсч буйгаа хэлээд, 
дэлхийн зүйлсийн араас хөөцөлдөн, аюулгүй 
гэрээ орхин явдаг (Лук 15:12–13-ыг үзнэ үү). 
Аврагчийн сургаалт үлгэрт эцэг нь хүүдээ ноогдох 
эд хөрөнгийг өгч, түүнд хайраар ханддагийг 
анхааралдаа авна уу. Мэдээж, эцэг нь хүүгээ 
ятгаж, түүнийг үлдээж болох бүхнийг хийсэн 
байгаа. Нас биед хүрсэн хүү нь шийдвэр гаргахад 
ухаант эцэг нь хүүгээ явуулдаг ч хүүгээ харуулдаж 
хүлээснээр үнэн сэтгэлийн хайраа үзүүлдэг (Лук 
15:20-ийг үзнэ үү).

Гэр бүлд маань үүнтэй адил зүйл тохиолдсон. 
Үлгэр жишээ эцэг, эх маань намайг болон 
итгэлтэй ах, дүү хоёр, гайхамшигтай эгчийг 
маань өсгөж хүмүүжүүлсэн юм. Бид гэртээ 
сургаал заалган, нас биед хүрч, дөрвүүлээ хань 
ижилтэйгээ ариун сүмд лацдан холбогдсон. Гэтэл 
1994 онд Сюзан эгч маань Сүмээс болон Сүмийн 
зарим сургаалаас баяр баясгаланг мэдрэхээ больж, 
Сүмийн анхдагч удирдагчдыг шоолж шүүмжлэх 
хүмүүсийн ятгалгад автсан бөгөөд амьд 
бошиглогчдод итгэх итгэл нь суларчээ. Яваандаа 
түүний эргэлзээ итгэлийг нь давж, тэрээр Сүмээ 
орхихоор шийдэв. Сюзаны түүх бусдад тус 
болоосой гэж хүссэн учир тэр түүхийг нь та 
бүхэнтэй хуваалцах зөвшөөрлийг надад өгсөн юм.

Би ах, дүү, бэлэвсэн ээжийнхээ хамт юу түүнийг 
итгэлээ орхиход хүргэснийг мэдэхгүй шаналж 
байлаа. Эгчийн хийсэн сонголтууд ээжийн минь 
зүрхийг урж байх шиг санагдаж байсан.

Би ах, дүүгийнхээ хамтаар бишоп, чуулгын 
ерөнхийлөгчөөр үйлчилж, 99 хонио орхин, нэгийн 
араас явснаар тойрог болон чуулгын гишүүдийн 
амжилтын баяр баясгаланг мэдэрдэг байсан. 

Үрэлгэн хүүг хүлээх нь
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Гэсэн хэдий ч эгчийгээ аварч, буцаан авчрах 
гэсэн тууштай оролдлогууд маань түүнийг зөвхөн 
холдуулсаар байлаа.

Биднийг хэрхэн түүнтэй зөв харилцах талаар 
тэнгэрлэг удирдамж эрэлхийлэх үед үрэлгэн 
хүүгийн сургаалт үлгэр дэх эцгийн жишээг дагах 
хэрэгтэй гэдэг нь тодорхой байв. Сюзан сонголтоо 
хийсэн учраас бид түүнийг явуулах хэрэгтэй 
байлаа. Гэвч түүнийг хайрлах үнэн сэтгэлийн 
хайраа мэдүүлэлгүйгээр явуулахыг хүсээгүй юм. 
Тиймээс бид илүү агуу хайр, эелдэг байдлаар 
харуулдан хүлээсэн.

Ээж минь Сюзаныг хайрлаж халамжлахаа хэзээ 
ч болиогүй. Ариун сүмд орох бүрдээ ээж минь 
залбирлын хайрцагт Сюзаны нэрийг хийж 
байсан бөгөөд найдвараа алдаагүй юм. Сюзантай 
хамгийн ойр, Калифорнид амьдардаг том ах маань 
эхнэрийнхээ хамт түүнийг гэр бүлийн бүхий л 
үйл ажиллагаандаа урьдаг байлаа. Тэд жил бүр 
Сюзаны төрсөн өдрөөр түүнийг гэртээ оройн 
хоолонд урьж, түүнтэй байнга холбоотой байдаг 
байсан болохоор тэр тэдний чин сэтгэлийн хайрыг 
мэдэрдэг байжээ.

Эрэгтэй дүү маань эхнэрийнхээ хамт Сюзаны 
Ютад байгаа хүүхдүүд рүү нь очиж, тэднийг 
халамжилж, хайрладаг байв. Тэд гэр бүлийн 
цугларалтаараа хүүхдүүдийг нь үргэлж урьдаг 
байсан бөгөөд Сюзаны ач охиныг баптисм хүртэх 
үед дүү маань ёслолыг нь гүйцэтгэхээр очсон юм. 
Мөн Сюзанд огт бууж өгдөггүй элэгсэг гэрийн 
болон айлчлагч багш нар байсан.

Бид хүүхдүүдээ номлолд явах, гэрлэх зэрэг гэр 
бүлийн баяруудад Сюзанг урьдаг байв. Сюзан 
болон түүний хүүхдүүдтэй хамт байж, тэд 
бидний хайрыг мөн гэр бүлийн нэг хэсэг гэдгээ 
мэдээсэй гэсэндээ бид хичээнгүйлэн гэр бүлийн 
үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулдаг байв. 
Түүнийг Калифорнийн их сургуульд эрдмийн 
зэрэг авахад бид бүгд төгсөлтийн баяраар нь 
түүнийг дэмжихээр очсон юм. Бид хайрлаж, 
харуулдаж, хүлээж байсан.

Сюзаныг Сүмээ орхисноос 12 жилийн дараа 
2006 онд охин Кэтигийн маань нөхөр хуулийн 
сургуульд орох болсон учраас гэр бүлийн хамт 

Калифорни руу нүүсэн юм. Тэд Сюзаны амьдарч 
байсан хотод нүүж очсон бөгөөд залуу гэр бүлд 
авга эгчийнх нь тусламж, дэмжлэг хэрэгтэй 
болж, залуу хосууд ч түүнийг хайрладаг байсан. 
Сюзан хоёр настай зээ охин Люсиг маань асран 
халамжилж, орой бүр залбирлаа хэлэхэд нь түүнд 
тусалдаг болсон байв. Нэг өдөр Кэти над руу 
утсаар яриад, Сюзанг Сүмдээ эргэж ирнэ гэж ер 
нь бодож байсан эсэхийг асуув. Би түүнд Сюзан 
эргэж ирнэ, бид үргэлжлүүлэн тэвчээртэй байх 
хэрэгтэй гэж итгүүлж билээ. Бид үргэлжлүүлэн 
хайрлаж, харуулдан, хүлээсээр дахин гурван жил 
өнгөрөв.
 
Яг зургаан жилийн тэртээ, амралтын өдөр миний 
эхнэр Марша бид хоёр энэхүү Ерөнхий чуулганы 
төвийн эхний эгнээнд сууж байсан билээ. Би тэр 
өдөр ерөнхий эрх мэдэлтнээр томилогдох байв. 
Үргэлж Сүнсийг мэдэрч байдаг Марша маань “Би 
Сюзаны ирэх цаг нь болсон гэж бодож байна” 
гэсэн зурвас надад бичиж өгсөн юм. Охин Кэти 
минь тэр өдөр намайг гараад, Сюзан руу утасдаж, 
түүнийг Ерөнхий чуулган үзэхэд урихыг санал 
болгосон юм.

Агуу хоёр эмэгтэйгээр удирдагдсан би үүдний 
танхим руу очоод, эгч рүүгээ утасдав. Сюзаны 
дуут шуудан нь ажиллаж байсан тул би түүнийг 
Ерөнхий чуулганы тэр хуралдааныг үзэхийг 
энгийн байдлаар хэлж урилаа. Тэр дуут шууданг 
хүлээн аваад, чуулганы бүх хуралдааныг үзэхээр 
болсон нь үнэхээр баярлууштай хэрэг байлаа. 
Тэр өмнө нь хайрладаг байсан бошиглогч, 
төлөөлөгчдийн үгийг сонсохын зэрэгцээ урьд 
өмнө сонсож байгаагүй ерөнхийлөгч Угдорф, 
ахлагч Бэднар, Күк, Кристоффэрсон, Андэрсэн 
зэрэг шинэ нэр сонссон юм. Ерөнхий чуулган 
болон тэнгэрээс ирсэн өөр бусад онцгой 
туршлагуудын ачаар миний эгч үрэлгэн хүүгийн 
адилаар эргэн ирсэн (Лук 15:17-г үзнэ үү). 
Бошиглогч, төлөөлөгчдийн үгс, гэр бүлийн хайр 
түүнийг эргэж, гэрийн зүг алхахад нь тусалсан 
юм. 15 жилийн дараа алдагдсан охин, эгч минь 
олдож, цаашид харуулдан хүлээх шаардлагагүй 
болсон билээ.

Сюзан энэ туршлагаа Мормоны Номонд Лихайн 
тодорхойлсонтой адил зүйрлэн хэлдэг юм. Тэрээр 
төмөр бариулыг тавьснаараа өөрийгөө харанхуй 
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мананд төөрсөн гэдгийг мэджээ (1 Нифай 8:23-
ыг үзнэ үү). Тэрээр Их Эзэн болон түүний гэр 
бүлийн санал болгож байсан зүйлс мөн түүний 
дэлхийд туулж өнгөрүүлсэн туршлага хоорондын 
ялгааг улам тод харуулж өгсөн Христийн Гэрэлээр 
итгэл нь сэрэх хүртэл төөрөлдсөн гэдгээ мэдээгүй 
байсан хэмээн тэмдэглэн хэлсэн юм.

Өнгөрсөн зургаан жилийн турш гайхамшиг 
үргэлжилж, Сюзан Мормоны Номны талаарх 
гэрчлэлээ шинэчилж, ариун сүмийн эрхийн 
бичгээ хүлээж авсан. Тэрээр ариун сүмд ёслолын 
ажилтнаар ажиллаж байсан ба одоо тойрогтоо 
сайн мэдээний сургаалыг зааж байна. Түүний 
үр хүүхдүүд, ач зээ нарын дээр тэнгэрийн цонх 
нээгдсэн ба хэдийгээр эгч маань зарим муу үр 
дагаврыг амссан ч гэсэн хэзээ ч Сүмийг орхиж 
яваагүй юм шиг санагддаг.

Та нарын гэр бүлд Нийлсоны гэр бүлийнхний 
адил замаа түр алдан, төөрч байсан хэн нэгэн 
байгаа. 100 хоньтой хүнд өгсөн Аврагчийн 
зааврын дагуу 99 хонио орхиод, алдагдсан нэг 
хонио аврахаар яв. Арван мөнгөн зоостой хүнд 
өгсөн Аврагчийн зөвлөгөөний дагуу хаясан 
зоосоо олтол хай. Бидний гэр бүлээсээ сурч 
мэдсэн нэг зүйл бол та нарын хүү, охин эсвэл 
ах, эгч алдагдаж, та нарыг орхихоор шийдсэн ч 
чадах бүхнээ хийсний дараа төөрөлдсөн нэгнээ 
чин сэтгэлээсээ хайрлаж, залбиран, Их Эзэний 
гайхамшгийг харуулдан хүлээх хэрэгтэй.

Эгчийгээ Сүмээс явсны дараа би гэр бүлээрээ 
судраас судалж байхдаа Их Эзэнээс хамгийн чухал 

сургамжийг мэдэж авсан юм. Биднийг хамтдаа 
суралцах үед хүү Дэвид маань Лук 15-ыг судраас 
уншиж байв. Түүнийг үрэлгэн хүүгийн сургаалт 
үлгэрийг уншихад би урьд өмнө сурч байснаасаа 
арай өөр зүйлийг сонссон. Яагаад ч юм, би үргэлж 
өөрийгөө гэртээ үлдсэн хүүтэй зүйрлэдэг байсан. 
Харин Дэвидийг тэр өглөө судар уншихад би 
зарим нэг талаараа үрэлгэн хүү юм байна гэдгээ 
ойлгосон юм. Бид бүгд Бурханы алдар сууд хүрч 
чаддаггүй (Ром 3:23-ыг үзнэ үү). Бид бүгдэд 
Аврагчийн Цагаатгалын анагаах хүч хэрэгтэй. 
Бид бүгд алдагдсан ба олдох хэрэгтэй хүмүүс. 
Тэр өдөр эгч бид хоёрт хоёуланд нь Аврагчийн 
хайр, Цагаатгал хэрэгтэй гэдгийг мэдэхэд энэхүү 
илчлэлт надад тус болсон юм. Сюзан бид хоёр 
хоёулаа гэртээ харих нэг зам дээр байсан.

Сургаалт үлгэр дэх үрэлгэн хүүгээ угтан авч 
буй эцгийг дүрсэлсэн Аврагчийн үгс үнэхээр 
хүчтэй бөгөөд Тэнгэрлэг гэртээ эргэн очих үедээ 
Эцэгтэйгээ хамт мэдрэх мэдрэмжийг дүрсэлсэн 
байх гэж би итгэдэг. Тэдгээр үгс нь хайрладаг, 
хүлээдэг, харуулддаг эцгийн тухай бидэнд заадаг. 
Аврагч “Харин эцэг нь түүнийг холоос хараад, 
ихэд өрөвдөн гүйн ирж, тэврээд үнсэв” (Лук 
15:20) хэмээн хэлжээ.

Бид бүгдээрээ алдагдсан хүмүүст туслах хамгийн 
сайн арга замыг олж мэдэх илчлэлтийг хүлээн авч, 
хэрэгцээтэй үед үрэлгэн хүүг хайрлаж, харуулдан, 
хүлээхдээ Тэнгэрлэг Эцэг болон Түүний Хүү, Есүс 
Христийн хайрыг тээж, тэвчээртэй байх болтугай. 
Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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Есүс	биднийг	мөнх	амьдрал	руу	дээш	аваачихын	
тулд	зовж	шаналан,	амиа	өргөөд	мөн	үхлээс	
боссон	билээ.

Ах дүү 14 настай 
Жимми, 19 настай Жон 
(нэрсийг өөрчилсөн) 
нар хамгаалалтын 
олс, бэхэлгээ гэх мэт 
хаданд авирах ямар 
ч хэрэгсэлгүйгээр 
миний төрж өссөн 
нутаг Ютагийн өмнө 
зүгт оршдог мужийн 
Снөү Канион хэмээх 
хүрээлэнгийн эгц 
хад өөд авирахаар 
оролджээ. Тэд ихэд 

чармайн зүтгэсээр оройд нь дөхөж очих үед урагш 
түрсэн ирмэг нь дээш гарах хэдхэн алд газрыг 
халхалсан байв. Тэд давж ч чадахгүй бас буух ч 
боломжгүй болов. Тэд тун хэцүү байдалд орсон 
байлаа. Жон арга эвийг нь олж байгаад, арайхийн 
ганц гишгэх газар олж, дүүгээ дээш түлхэн, хадны 
дээр аюулгүй гаргаж чадсан байна. Гэвч өөрөө 
дээш гарах ямар ч арга зам түүнд байсангүй. Тэр 
гараараа зууран барих эсвэл хөлөөрөө тулчих 
газар олох гэж хичээх тусам улам сульдаж байв. 
Тэр сандарч, амиа алдах нь гэж айж эхэлсэн байна.

Удаан зүүгдэх боломжгүй болсон Жонд дээш 
үсэрч, урагш түрсэн хадны ирмэгээс барьж авах 
нь л түүнд үлдсэн цорын ганц сонголт юм байна 
гэж бодогджээ. Хэрэв тэр амжилттай үсэрч чадвал 
гарынхаа хүчээр өөрийгөө дээш татан гаргах 
боломжтой байлаа.

Тэр өөрөө ийнхүү ярьсан юм:

“Би үсрэхээсээ өмнө Жиммид намайг татаж 
дийлэхүйц бүдүүн мөчир хайхаар яв гэж хэлсэн 

юм. Гэхдээ би энэ хадны оргил дээр тийм мөчир 
байхгүй гэдгийг мэдэж байлаа. Энэ нь зөвхөн 
дүүгээ өөрөөсөө холдуулах гэсэн л арга төдий 
зүйл байв. Хэрэв би үсэрч чадахгүй бол ядаж дүү 
минь намайг унаж үхэхийг битгий хараасай л гэж 
бодсон юм.

“Түүнийг хангалттай холдож одсоны дараа би 
гэр бүлийнхэндээ хайртай гэдгийг минь тэд 
мэдээсэй мөн Жимми гэртээ ганцаараа аюулгүй 
явж хүрээсэй гэж сүүлчийн удаа залбираад, дээш 
үсрэв. Би бүх хүчээ дайчилж үсэрсэн учраас хоёр 
гар маань хадны ирмэг дээр бараг тохой хүртэл 
давж гарч чадсан байлаа. Гэсэн хэдий ч, хадны 
гадаргуу дээр гараараа алгадахад хавтгай чулуун 
дээр сул элснээс өөр юу ч мэдрэгдсэнгүй. Тийнхүү 
зүүгдэж байхад гарт баригдчих ямар ч ирмэг, 
овгор чулуу болон барьж, зуурчих юм олдохгүй 
байх тэрхүү хоосон мэдрэмж одоо ч санаанаас 
минь гардаггүй юм. Миний хуруунууд элсэрхэг 
гадаргуугаар аажим доош гулсахыг би мэдрэв. 
Амьдрал минь ингээд дууслаа гэдгийг би мэдэж 
байлаа.

“Зуны усан борооноор гэнэт цахилгаан цахих 
шиг хаанаас ч юм, хоёр гар хадны ирмэг дээрээс 
цухуйн, өөртөө баймгүй хүч чадал, зориг 
шийдэмгийгээр миний бугуйнаас чанга гэгч атгав. 
Миний итгэлт дүү тэнд огт байгаагүй мөчрийг 
хайхаар яваагүй байлаа. Тэр намайг ямар зүйл 
хийхээр төлөвлөж байгааг таамаглаж байсан 
учраас миний дэргэдээс алхам ч холдоогүй байв. 
Тэр намайг үсрэх оролдлого хийнэ гэдгийг мэдэж 
байсан тул амьсгаагаа даран, чимээгүй хүлээж 
байжээ. Намайг үсрэх үед тэр намайг барьж аван, 
тэвэрч, унагаахгүйн тулд байдаг чадлаараа зуурч 
байв. Унасан бол яалт ч үгүй үхэх байсан тэр өдөр 
дүүгийн минь хүчтэй гар миний амийг аварсан 
юм.”1

Хайрт ах, эгч нар аа, өнөөдөр Христийн амилсны 

Шударга ёс, хайр, нигүүлсэл хамтдаа

АрвАНхоёр ТөлөөлөГЧИЙН ЧуулГыН
АхлАГЧ жЭФФрИ р.холлАНД 
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баярын ням гараг. Хэдийгээр бид Түүнийг үргэлж 
санаж байх ёстой ч (бид долоо хоног бүрийн 
ариун ёслолын залбирал дээр ийнхүү амладаг), 
энэ өдөр бол биднийг уналт, бүтэлгүйтэл, уй 
гашуу, нүглээс маань аврахаар үхлийн ёроолгүй 
ангал руу сунгасан Ахын зориг шийдэмгий гарыг 
дурсан санах, жилийн хамгийн ариун нандин 
өдөр юм. Би Жон, Жимми хоёрын гэр бүлийнхний 
хуваалцсан энэ түүхээр дамжуулан Их Эзэн Есүс 
Христийн Цагаатгал ба Амилалтад талархаж, 
“[бидэнд] өгөгдсөн Есүсийн хайр”2 руу аваачин, 
үүнийг утга учиртай болгосон Бурханы тэнгэрлэг 
төлөвлөгөөний үйл явдлуудыг гэрчлэх гэсэн юм.

Улам бүр шашнаас ангид болж буй бидний 
өнөөгийн нийгэмд Адам, Ева хоёрын эсвэл Едений 
цэцэрлэг эсвэл тэднийг мөнх бус байдалд хүргэсэн 
“азтай уналтын” тухай ярих нь хоцрогдсон зүйл 
аж. Гэхдээ бид Христийн Цагаатгал ба Амилалтыг 
бүрэн ойлгож чадахгүй мөн Түүний төрөлт эсвэл 
үхлийн онцгой зорилгыг бодитой үнэлж дүгнэх 
боломжгүй гэдэг нь энгийн нэгэн үнэн юм. 
Өөрөөр хэлбэл, Едений цэцэрлэгт унасан Адам, 
Ева хэмээх бодит хүмүүс байсныг мөн тэдний 
уналтын бүх үр дагаврыг ойлгохгүйгээр Христийн 
мэндэлсний эсвэл Христийн амилсны баярыг 
жинхэнэ утгаар нь тэмдэглэх боломжгүй билээ.

Би тэдний уналтаас өмнө энэ ертөнц дээр юу 
болсон талаар нарийн тодорхой зүйл мэдэхгүй 
ч тэр хоёр Бурханы гараар бүтээгдэж, хүмүүний 
үхэл эсвэл гэр бүлийн аль аль нь байхгүй 
диваажингийн оршихуйд хэсэг хугацаанд 
амьдарч мөн хэд хэдэн сонголтын улмаас 
Бурханы зарлигийг зөрчин, цэцэрлэгийг орхин 
явах шаардлагатай болж, ингэснээрээ тэд 
нас барахынхаа өмнө үр хүүхдүүдтэй болох 
боломжтой болсон гэдгийг мэднэ.3 Уй гашуу, 
ээдрээтэй нөхцөл байдлаас гадна тэдний алдаа 
зөрчил сүнслэг үр дагавруудтай байж, Бурханы 
оршихуйгаас үүрд тусгаарлагдсан билээ. Бид 
тэрхүү унасан дэлхийд төрж, Бурханы хуулиудыг 
мөн адил зөрчдөг учраас бидэнд Адам, Ева 
хоёрынхтой адил шийтгэл оногдсон юм.

Ямар эмгэнэлтэй нөхцөл байдал вэ! Бүх хүн 
төрөлхтөн, эрэгтэй эмэгтэй хүн, хүүхэд бүр 
уналтад орж, бие махбодын үүрдийн үхэл, 
мөнхийн сүнслэг зовлонд автах болов. Амьдрал 

ийм байх ёстой гэж үү? Хүмүүний амьдралын 
агуу төгсгөл энэ гэж үү? Бидний хүн нэг бүр 
хүйтэн цэвдэг орчлон ертөнцийн хаа нэгтээ хөлөө 
тавьж, гараараа зууран барих ямар нэгэн зүйлийг 
хайж эрэлхийлсэн ч гар доор гулсах элснээс өөр 
юуг ч мэдрэхгүй, биднийг аврах хэн ч байхгүй 
нөхцөлд эсвэл тусламж авах ямар ч боломжгүй 
байдалд зүгээр л хаднаас зүүгдэж байгаа гэж үү? 
Бидний амьдралын цорын ганц зорилго нь ямар ч 
утга учиргүй зоргоор амьдарч, чадах бүх зүйлээ 
хийн, дал гаруй жил амьдраад, эцэстээ унаж, үүрд 
мөнхөд унасан хэвээр байх гэж үү?

Эдгээр асуултын хариулт нь тодорхой бөгөөд 
мөнхийн юм! Би эртний болон орчин үеийн 
бошиглогчдын хамт “бүх зүйл, бүхнийг мэдэгч 
түүний мэргэн ухаанд хийгдсэн билээ”4 хэмээн 
гэрчилж байна. Бурхан, бидний Эцэг анхны эцэг 
эх болох Адам, Ева хоёрын Едений цэцэрлэгээс 
гарсан мөчөөс эхлэн гаргах шийдвэрийг мэдэж 
байсан тул энэ бүх үйл явдал бүхэлдээ бидний 
мөнхийн аз жаргалын төлөө зохиогдсон гэдгийг 
тэдэнд мөн бидэнд тунхаглахаар тэнгэрийн бүх 
элчийг илгээсээр ирсэн юм. Энэ нь Адамын 
зөрчлийг цагаатгахаар цаг хугацааны голчид ирэх 
Бурханы Хүү Аврагчийг буюу төлөөлөгч Паулын 
хэлснээр өөр нэгэн “Адамыг”5 илгээх Түүний 
бурханлаг төлөвлөгөөний нэгэн хэсэг байсан юм. 
Тэрхүү Цагаатгал нь бие махбодын үхлийг бүрэн 
ялж, энэ дэлхийд байсан эсвэл төрөх хүн бүрд 
амилуулалтыг ямар ч нөхцөлгүй олгосон билээ. 
Түүнчлэн энэ нь нигүүлсэнгүй байснаар болон 
наманчлал ба тэнгэрлэг зарлигуудад дуулгавартай 
байснаар хувийн нүглүүдээсээ өршөөгдөх 
боломжийг Адамаас хойших бүх хүнд олгосон 
юм.

Би Түүний томилогдсон гэрчүүдийн нэгний 
хувьд, Христийн амилсны баярын энэ өглөө 
Назарын Есүс нь дэлхийн Аврагч, “сүүлчийн 
Адам”6 бидний итгэлийг Эхлүүлэгч бөгөөд бүрэн 
дүүрэн Төгсгөгч, мөнх амьдралын Альфа ба 
Омега гэдгийг тунхаглаж байна. “Адам дотор 
бүгд үхдэгчлэн Христ дотор бүгд амьдруулагдах 
болно”7 хэмээн Паул тунхагласан. Үүнтэй адил 
бошиглогч, патриарх Лихай “Aдам хүмүүн байж 
болохын тулд унасан. … Мөн тэрээр хүмүүний 
үрсийг уналтаас гэтэлгэж болохын тулд, Мессиа 
цаг хугацааны бүрэн байдлын үед ирэх болно”8 



94

хэмээн тунхаглажээ. Харин Мормоны Номын 
бошиглогч Иаков Есүс Христийн Цагаатгалын 
талаарх хоёр өдрийн номлолдоо “амилуулалт 
нь … уналтаас шалтгаалан … ирэх ёстой нь 
зайлшгүй”9 хэмээн нэн тод томруун заасан байдаг.

Тиймээс бид өнөөдөр тохиолдсон бүх 
бүтэлгүйтэл, уй гашуу, цөхрөл, айдас бүрийг 
ялан дийлснээ, түүнчлэн амилуулалт ба нүглийн 
өршөөлийг хүлээн авснаа тэмдэглэж байна. 
Энэхүү ялалт нь хоёр мянган жилийн өмнө, 
өнөөдөр шиг нэгэн амралтын өдөр Иерусалимд 
болсон үйл явдлуудын улмаас боломжтой болсон 
юм.

Гетсеманий цэцэрлэгт сүнсний зовлон шаналлыг 
амсаж, Калварийн загалмай дээр цовдлогдож, 
нэгэн сайхан ням гаргийн өглөө булшнаас боссон, 
нүгэлгүй, цэвэр, ариун хүн болох Бурханы Хүү 
нас барсан хэн ч, хэзээ ч хийж байгаагүй, хийж 
чадах ч үгүй зүйлийг хийж гүйцэтгэсэн билээ. 
Тэр Өөрийн хүчээр, бие ба сүнсээрээ хэзээ ч 
дахин салахгүйгээр үхлээс амилан боссон юм. Тэр 
өөрийн сонголтоор өөрийг нь ороосон оршуулгын 
боолтыг тайлж, нүүрийг нь бүтээж байсан 
оршуулгын даавууг авсан бөгөөд “даавуунууд 
байсан байрандаа эвхээтэй байжээ”10 хэмээн 
сударт өгүүлсэн байдаг.

Цагаатгал болоод энэхүү анхны Амилалт нь 
дэлхийн түүхэн дэх хамгийн логик дараалал 
бүхий цаг мөч, хамгийн агуу өгөөмөр бэлэг, 
хамгийн их шаналал мэдэрсэн өвдөлт, 
гайхамшигттай цэвэр ариун хайрын сүр жавхлант 
илрэл болдог юм. Бурханы Цорын Ганц Хүү Есүс 
Христ биднийг унахад зуны усан борооноор 
гэнэт цахилгаан цахих адил туслахаар биднийг 
Өөрийнхөө сүр хүчээр барьж авч, тэврэн, 
Өөрийнх нь тушаалуудад дуулгавартай байгаагаар 
маань дамжуулан биднийг мөнх амьдрал руу дээш 

аваачихын тулд зовж шаналан, амиа өргөөд мөн 
үхлээс боссон билээ.

Би Христийн амилсны энэ баяраар Есүс 
шархадсан хөл дээрээ нэгэнт зогсож байгаа 
ч, үхлийг ялан дийлсэн хэвээр байгаад Түүнд 
болон Түүнийг бидэнд өгсөн Эцэгтээ талархаж 
байна. Христийн амилсны энэ баяраар би Есүс 
хадаасны оромтой алга, сорвитой бугуйгаа 
сунган, дуусашгүй ач ивээлээ бидэнд өгөхөд 
бэлэн хэвээр байгаад Түүнд болон Түүнийг 
бидэнд өгсөн Эцэгтээ талархаж байна. Христийн 
амилсны энэ баяраар бид хөлс дусалсан цэцэрлэг, 
хадаас зоогдсон загалмай, алдар суут хоосон 
булшны өмнө Түүнийг магтан дуулах боломжтой 
байгаадаа Түүнд мөн Түүнийг бидэнд өгсөн 
Эцэгтээ талархаж байна.

Эл авралын төлөвлөгөө
 Агуу төгс төгөлдөр, 
 Шударга ёс, хайр, нигүүлсэл хамтдаа
 Бүгд эгшиг хөг нийлнэ.11

Амилсан Их Эзэн Есүс Христийн ариун нэрээр, 
амен.  

ÝØËÝË¯¯Ä 

1. Жэффри Р.Холландад хариулав.
2. “Би гайхширна, ” Сүмийн дуулал болон хүүхдийн дуу, 

22-р хуудас.
3. 2 Нифай 2:19–29, ялангуяа 20–23-р шүлгүүдийг үзнэ 

үү; Мосе 5:10–11.
4. 2 Нифай 2:24.
5. 1 Коринт 15:45-ыг үзнэ үү.
6. 1 Коринт 15:45.
7. 1 Коринт 15:22.
8. 2 Нифай 2:25–26.
9. 2 Нифай 9:6.
10. Иохан 20:7.
11. “How Great the Wisdom and the Love, ” Hymns, no. 195.
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Харууссан	зүрх,	гэмшсэн	сэтгэлтэй	хүмүүс	
Бурханы	ач	ивээлээс	өнөөдөр	төдийгүй,	үеийн	
үед	хүртэх	боломжтой.

Бид Христийн амилсны 
баярын ням гарагт 
дэлхийн түүхэн дэх 
хамгийн удаан хүсэн 
хүлээсэн агуу үйл 
явдлыг тэмдэглэдэг 
билээ.

Энэ бол бүхнийг 
өөрчилсөн өдөр.
Энэ өдөр миний 
амьдрал өөрчлөгдсөн 
юм.

Та нарын амьдрал ч мөн адил өөрчлөгдсөн.
Мөн Бурханы бүх хүүхдийн хувь тавилан 
өөрчлөгдсөн билээ.

Тэрхүү адислагдсан онцгой өдөр бидний нүглийн 
болон үхлийн ачааг хүн төрөлхтний Аврагч өөр 
дээрээ хүлээн авч, биднийг эрх чөлөөтэй болгосон 
юм.

Бидний хайрт Гэтэлгэгчийн золиослолын үр дүнд 
үхэлд хатгуур мөн булшинд ялалт гэж үгүй болж, 
1 Сатан бидний дээр хүч чадлаа алдаж, бид “Есүс 
Христийн үхэгсдээс амилсан амилалтаар … амьд 
найдвар уруу” дахин төрсөн.2

Бид “эдгээр үгсээр бие биеэ тайвшруулж”3 чадна 
хэмээн төлөөлөгч Паулын хэлсэн нь үнэхээр зөв 
байжээ.

Бурханы ач ивээл

Бид Аврагчийн Цагаатгалын тухай үргэлж ярьдаг 
бөгөөд энэ нь ч зөв зүйтэй юм.

Иаковын хэлсэнчлэн, “Яагаад Христийн 
цагаатгалыг ярихгүй мөн Түүний төгс мэдлэгт 
хүрэхгүй байх билээ?”4 Гэхдээ бид олдсон боломж 
бүрдээ “Христийн тухай ярьж, … Христэд баясч, 
…Христийн талаар номлож, …[мөн] Христийн 
тухай бошиглож”5 байхдаа Бурханы Хүүгийн 
мөнхийн золиослолыг бишрэн шүтэж, гүн 
талархах сэтгэлээ хэзээ ч алдах учиргүй.

Аврагчийн Цагаатгал нь бидний хичээл дээр 
болон хэлэх үгэнд мөн зүрх сэтгэлд энгийн нэгэн 
улиг болсон зүйл болон хувирах ёсгүй. Энэ нь 
Есүс Христийн “өөрийнх нь нэрэнд итгэгч хүн 
бүхний авралын төлөө” хийсэн “агуу их болоод 
эцсийн золиослол” байсан учраас ариун бөгөөд 
нандин зүйл юм.6

Төгс биш бөгөөд цэвэр ариун бус, алдаа гаргахдаа 
хурдан мөн талархаж мэддэггүй биднийг аврахаар 
Бурханы Хүү доош ирсэн гэдгийг бодохоор би 
үнэхээр гайхширдаг. Би өөрийн мөхөс оюун 
ухаанаар Аврагчийн Цагаатгалыг ойлгохыг 
хичээсэн бөгөөд Бурхан бидэнд гүн гүнзгий, 
хязгааргүй, төгс хайртай гэдэг нь л үүний 
цорын ганц тайлбар болохыг олж мэдсэн юм. Би 
“Христийн хайрын … өргөн, урт, өндөр хийгээд 
гүн” нь ямар болохыг таамаглаж ч чадахгүй.7

Тэрхүү хайрын тод илрэл нь судрууд дээр 
Бурханы ач ивээл хэмээн тэмдэглэгдсэн байдаг. 
Энэ нь биднийг сул дорой, хязгаарлагдмал 
байдлаас “үнэнд алдаршиж мөн бүх зүйлийг 
мэдэх хүртлээ үнэн ба гэрлийн” өргөмжлөгдсөн 
байдал руу ороход өгөгдөх тэнгэрлэг тусламж, 
мөн хүч чадлын бэлэг юм.8 

Бурханы ач ивээл гэдэг нь үнэхээр гайхамшигтай 
зүйл юм. Гэхдээ ихэнхдээ бид үүнийг бүрэн 
дүүрэн ойлгодоггүй.9 Хэдий тийм ч, Бурханы 
мөнхийн хаант улсдаа бидэнд зориулан бэлдсэн 
зүйлсийг бид өвлөн авахыг хүсэж байгаа л бол 

Ач ивээлийн бэлэг
ТЭрГҮҮН ЗөвлөлИЙН хоёрДуГААр Зөвлөх

ЕрөНхИЙлөГЧ ДИЙТр Ф.уГДорФ
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Түүний ач ивээлийн талаар мэдэж байх ёстой.

Тиймээс би ач ивээлийн талаар ярих гэж байна. 
Ялангуяа, нэгдүгээрт, ач ивээл хэрхэн тэнгэрийн 
үүд хаалгыг нээдэг, хоёрдугаарт, энэ нь хэрхэн 
тэнгэрийн цонхыг нээдэг талаар ярья.

Нэгдүгээрт: Ач ивээл тэнгэрийн үүд хаалгыг нээдэг

Бид бүгд “нүгэл үйлдсэнээр Бурханы алдарт 
хүрдэггүй”10 бөгөөд “өчүүхэн ч цэвэр бус зүйл 
Бурханы хаант улсад орж чадахгүй”11 учраас 
бидний хүн нэг бүр Түүний оршихуйд буцаж 
очихуйц зохистой биш юм.

Бид Бурханд бүх бодгалиараа үйлчилсэн ч энэ нь 
хангалтгүй бөгөөд “ашиггүй зарц нар”12 хэвээр 
байх болно. Бид өөрсдийн хүч чадлаар тэнгэрт 
очиж чадахгүй. Учир нь бидний хооронд шударга 
ёсны шаардлага байдаг ба бид үүнийг зөвхөн 
өөрийн хүчээр хийх боломжгүй юм.

Гэхдээ бидэнд найдвар бий.

Бурханы ач ивээл бидний агуу бөгөөд үүрдийн 
найдвар.

Есүс Христийн золиослолоор дамжуулан 
өршөөлийн төлөвлөгөө нь шударга ёсны 
шаардлагыг хангаж, 13 “хүмүүнд тэд наманчлалд 
итгэлтэй байх тэр замыг [авчрах]” юм.14

Бидний нүглүүд час улаан байсан ч цас мэт цав 
цагаан болох боломжтой.15 Бидний хайрт Аврагч 
“Өөрийгөө бүгдийн төлөө золиос болгон өгсөн”16 

учраас Түүний мөнхийн хаант улсад орох үүд 
хаалгыг бидэнд нээж өгсөн билээ.17

Хаалга нээгдсэн!

Гэхдээ Бурханы ач ивээл нь биднийг ердөө л өмнө 
байсантай минь адил гэм нүгэлгүй байдал руу 
аваачдаггүй. Хэрэв аврал нь зөвхөн бидний алдаа, 
гэм нүглүүдийг л цайруулдаг юм бол энэ нь хэдий 
гайхалтай ч гэсэн Эцэгийн бидэнд зориулсан 
агуу төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд хангалтгүй юм. 
Түүний зорилго бол үүнээс ч илүү чухал зүйл 
болох Өөрийн охид, хөвгүүдийг Өөртэйгөө адил 
болгохсон гэсэн хүсэл байдаг.

Бурханы ач ивээлийн бэлгийн ачаар бидний шавь 
байх зам хойш бус, харин урагш хөтөлнө.

Энэ нь биднийг төсөөлөхийн аргагүй агуу 
өндөрлөгт аваачих юм! Энэ нь биднийг хайртай 
хүмүүсээрээ хүрээлүүлэн, “түүний бүрэн дүүрэн 
байдал болон алдар суу”-г хүлээн авах газарт 
буюу Тэнгэрлэг Эцэгийн селестиел хаант улс руу 
хөтөлнө.18 Бүх зүйл биднийх бөгөөд бид өөрсдөө 
Христийнх билээ.19 Эцэгт буй бүхэн бидэнд 
өгөгдөнө.20

Энэхүү алдар сууг өвлөн авах үүд хаалга бидэнд 
нээгдэхээс гадна, бид өөрсдөө тэрхүү хаалгаар 
зүрх сэтгэлээрээ орох буюу сударт “дахин төрөх 
ёстой, тиймээ, Бурханаар төрж, эгэл [манай 
дэлхийн] хийгээд унасан байдлаасаа зөв шударга 
байдалд орж өөрчлөгдөн, Бурханаар гэтэлгэгдэн, 
Түүний охид мөн хөвгүүд болдог”21 хэмээн 
тэмдэглэгдсэн байдаг шиг гүн гүнзгий өөрчлөгдөх 
хүсэлтэй орох ёстой юм.

хоёрдугаарт: Ач ивээл нь тэнгэрийн цонхыг нээдэг

Бурханы ач ивээлийн өөр нэг хэсэг бол дан ганц 
өөрсдийн хүчээр хэзээ ч хийж чадахгүй зүйлсийг 
хийж гүйцэтгэхэд минь туслах Бурханы хүч 
чадлын адислалыг бидэн дээр юүлэх цонхыг 
нээх явдал юм. Бурханы энэхүү гайхамшигт ач 
ивээлээр Түүний хүүхдүүд хууран мэхлэгчийн 
аливаа ов мэхийг даван туулж, гэм нүглийг ялан 
дийлж, “Христэд төгөлдөржиж” чадна.22

Хэдийгээр бидэнд сул талууд байдаг ч бид 
тэдгээрийг даван туулж чадна. Хэрэв бид 
өөрсдийгөө даруусган, итгэлтэй байж чадвал 
Бурханы ач ивээлээр сул дорой талууд маань 
үнэхээр хүчирхэгжих юм.23

Амьдралын маань туршид Бурханы ач ивээл 
бидний чадварыг өсгөж, амьдралыг маань 
баяжуулах материаллаг ба сүнслэг бэлгүүдийг 
өгдөг. Түүний ач ивээл биднийг цэвэршүүлдэг. 
Түүний ач ивээл бидэнд хамгийн сайнаараа 
байхад тусалдаг.

Шаардлагыг хэн хангах вэ?

Бид Библээс Христийг Симон хэмээх фарисай 
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хүний гэрт айлчилсан тухай түүхийг уншдаг.

Гаднаас нь харахад Симон сайн, зөв шударга хүн 
байв. Тэрээр шашныхаа өмнө хүлээсэн үүргээ 
үргэлж биелүүлдэг байлаа. Тэр тушаалыг даган, 
аравны нэгээ төлж, ариун өдрийг ариунаар нь 
сахиж, өдөр бүр залбиран, синагог руугаа явдаг 
нэгэн байв.

Харин Христийг Симонтой хамт байх үед нэгэн 
эмэгтэй ирж, Аврагчийн хөлийг нулимсаараа 
угааж, үнэтэй тосоор тосолсон байна.

Симон уг эмэгтэйг нүгэлтэй нэгэн байсныг мэдэж 
байсан учраас сүсэг бишрэлийнх нь энэхүү 
илрэлийг таашаагаагүй аж. Хэрэв Есүс үүнийг 
мэдээгүй бол Тэр бошиглогч биш байх байсан 
эсвэл тэр эмэгтэйг өөртөө хүргүүлэхгүй байсан 
хэмээн Симон бодож байлаа.

Түүний бодлыг мэдсэн Есүс Симонд хандаж 
“Нэгэн мөнгө зээлдүүлэгчид хоёр хүн өртэй 
байжээ. Нэг нь таван зуу, нөгөө нь тавин денарын 
өртэй байв.

Тэд [хоёулаа] төлөх чадваргүй тул өнөөх хүн 
тэднийг хоёуланг өрнөөс хэлтрүүлжээ. Тэгвэл 
тэдний хэн нь түүнийг илүү хайрлах бол?” хэмээн 
асуув.

Симон илүү өгөөмрөөр хэлтрүүлэгдсэн нь гэж 
хариулав.

Үүний дараа Есүс “Чи энэ эмэгтэйг харж байна 
уу? … Түүний олон нүгэл уучлагдсан, учир нь тэр 
ихэд хайрласан. Багахан шиг уучлагдсан нэг нь 
бага хайрладаг”24 хэмээх гүн гүнзгий утга бүхий 
сургаалыг заасан байдаг.

Бид энэ хоёр хүний алинтай нь илүү адил вэ?

Бид Симонтой адил уу? Бид өөрсдийн зөв шударга 
гэдэгтээ итгэлтэй, сайн үйлсдээ итгэл дүүрэн, 
сэтгэл амар байж чаддаг уу? Бид бидний жишигт 
хүрэхгүй хэн нэгэнд бага зэрэг тэвчээргүй хандаад 
байгаа юм биш биз? Бид аливаа зүйлийг бодож 
тунгаалгүйгээр хурал, цуглаандаа сууж, Сайн 
мэдээний сургаалын ангийг эвшээлгэн өнгөрүүлж, 
ариун ёслолын үеэр гар утсаараа оролдож суудаг 

автомат удирдлагын төлөвт орчихсон явж байна 
уу?

Эсвэл бид гэм нүглээсээ болж хэзээ ч 
өршөөгдөхгүй хэмээн бодож байсан энэ 
эмэгтэйтэй адил уу?

Бид илүү их хайрлаж чаддаг уу?

Бид Тэнгэрлэг Эцэгийнхээ өмнө хүлээсэн үүргээ 
ухамсарлан, Бурханы ач ивээлийг хүртэхийн тулд 
сэтгэл зүрхнийхээ угаас гуйн залбирдаг уу?

Бид өвдөг сөгдөн залбирахдаа өөрсдийн зөв 
шударга байдлын тухай магтаалаа давтан уншдаг 
уу эсвэл өөрийн бурууг хүлээн зөвшөөрч, 
Бурханы өршөөлийг хүсэмжлэн, гэтэлгэлийн агуу 
төлөвлөгөөнд талархан, нулимс унаган залбирдаг 
уу?25

Авралыг дуулгавартай байдлаар биш, харин 
Бурханы хүүгийн цусаар худалдан авдаг юм.26 
Бид сайн үйлээр авралыг солилцож болно гэж 
боддог нь нисэх онгоцны тийз худалдаж авчихаад, 
онгоцыг өөрийнх хэмээн андууран бодохтой адил. 
Эсвэл байрныхаа түрээсийн төлбөрийг хийнгүүт, 
дэлхий ертөнцийг бүхэлд нь өмчлөх эрхийн 
гэрчилгээтэй болсон мэт санахтай адил юм.

Тэгвэл яагаад дуулгавартай байх ёстой вэ?

Хэрвээ Бурханы ач ивээл нь бэлэг юм бол 
Бурханы зарлигуудад дуулгавартай байх нь 
яагаад тийм чухал гэж? Тийм юм бол Бурханы 
зарлиг тушаалууд эсвэл наманчлал гэгч зүйлтэй 
яагаад зууралдах ёстой юм бэ? Яагаад зүгээр л 
гэм нүгэлтэй гэдгээ хүлээн зөвшөөрч, Бурханаар 
аврагдаж болохгүй гэж?

Эсвэл “Нигүүлсэл нь ихсэхийн тулд бид нүгэл 
дотор байсаар байх уу?” гэсэн Паулын асуултыг 
тавих уу? Паул үүнд “Бүү ийм байх болтугай!”27 
хэмээн маш энгийн, тодорхой хариултыг өгсөн 
байдаг.

Ах, эгч нар аа, бид Бурханд хайртай учраас 
Түүний тушаалуудыг дагадаг!

Бурханы ач ивээлийн бэлгийг зүрх сэтгэл, оюун 
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ухаанаараа ойлгохыг хичээх тусам Тэнгэрлэг 
Эцэгээ илүү даруу мөн талархалтай хайрлан 
хүндэлж, Түүнд дуулгавартай байх хүсэл төрдөг. 
Шавийн замаар алхах нь биднийг цэвэршүүлэн, 
хүчирхэгжүүлж, Түүнтэй илүү адил болоход 
туслахаас гадна Түүний оршихуйд буцаж очих 
зам руу удирдан хөтөлдөг. Их Эзэний [бидний 
Бурханы] Сүнс “хилэнцийг үйлдэх хүслийг үгүй 
болгох, харин үргэлж сайныг хийх болгон, бидний 
зүрх сэтгэлд хүчирхэг өөрчлөлтийг …”28 авчирдаг.

Тиймээс, Бурханы зарлигуудад дуулгавартай 
байх нь бид Түүний нинжин сэтгэлийн төлөө 
цаглашгүй хайр, талархлаа илэрхийлж буй жам 
ёсны үр дагавар юм. Бодит хайр болон талархлын 
энэ илрэл нь бидний үйл хэргийг Бурханы ач 
ивээлтэй тун гайхалтай нэгтгэн холбож өгдөг. 
Ариун журам үргэлж бидний бодол санаанд байж, 
бидний итгэл Бурханы оршихуйд хүчирхэгжих 
болно.29

Хүндэт ах, эгч нар аа, сайн мэдээг итгэлтэй дагах 
нь дарамт биш. Энэ нь мөнх оршихуйн алдар 
сууг өвлөн авах бэлтгэл ажил буюу баяр баяслаар 
дүүрэн дадлага төдий зүйл билээ. Бидний сүнс 
сүнслэг зүйлст илүү их татагдахын хэрээр 
бид Тэнгэрлэг Эцэгээ дуулгавартай дагахыг 
эрэлхийлэх болно. Мөн бид урьд өмнө төсөөлж ч 
байгаагүй зүйлсээ ойлгож эхэлнэ. Бид Эцэгийнхээ 
хүслийг биелүүлэх тусам гэгээрэх бөгөөд ойлгох 
чадвар бидэнд өгөгдөнө.30

Ач ивээл нь Бурханы бэлэг бөгөөд Түүний 
зарлиг бүрд дуулгавартай байх хүсэлтэй байх нь 
Тэнгэрлэг Эцэгээсээ энэхүү ариун нандин бэлгийг 
хүлээн авахаар мөнх бус гараа сунгаж буй хэрэг 
юм.

Чадах бүхнээ хийх ёстой

Бошиглогч Нифай “Бид Христэд итгэж, 
мөн Бурханд нийцсэн байхыг хүүхдүүддээ 
мөн түүнчлэн ах дүүстээ ятгахын тулд … 
хичээнгүйлэн хөдөлмөрлөв; учир нь бид ач 
ивээлээр л аврагдана гэдгийг мэднэ, бидний 
хийж чадах бүхний дараа буюу”31 хэмээн 
тунхагласнаараа Бурханы ач ивээлийн талаарх 
бидний мэдлэгт чухал хувь нэмэр оруулсан билээ.
Гэхдээ “хийж чадах бүхний дараа” гэдэг үг 

хэллэгийг бид зарим үед буруу ойлгодог юм болов 
уу гэсэн бодол надад төрдөг. “Дараа” гэдэг нь 
“учраас” гэсэн үгтэй адил биш болохыг ойлгох 
хэрэгтэй.

Бид чадах бүх зүйлийнхээ “учраас” аврагдахгүй 
билээ. Бид бүгд чадах бүх зүйлээ хийсэн үү? 
Бурхан бидний амьдралд ач ивээлээ хайрлахаас 
өмнө бидний зүгээс бүх хичээл зүтгэлээ гаргахыг 
хүлээдэг үү?

Олон хүн хийх ёстой зүйлээ бүрэн хийдэггүй 
учраас шантарч, сэтгэлээр унадаг. Тэд “сүнс 
хүсэж байна, харин махбод сул дорой юм”32 
гэдгийг хувийнхаа туршлагаас мэднэ. Тэд Нифайн 
“Бодгаль минь миний алдсын учир гашуудах 
ажгуу”33 хэмээн тунхагласантай дуу хоолойгоо 
нэгтгэдэг.

Нифай Аврагчийн ач ивээл бидэнд гэм нүглийг 
даван туулах боломж, чадварыг олгодог 
гэдгийг мэдэж байсан нь гарцаагүй.34 Тийм ч 
учраас Нифай өөрийн үр хүүхэд, ах дүү нарт 
“Христэд итгэж, мөн Бурханд нийцсэн байхыг”35 
ойлгуулахын тулд хичээнгүйлэн хөдөлмөрлөсөн 
юм.

Эцэст нь хэлэхэд, энэ бол бидний хийж чадах 
зүйл. Түүнчлэн энэ бол бидний мөнх бус 
байдалдаа хийж гүйцэтгэх ёстой үүрэг даалгавар 
мөн!

Ач ивээлээс хүн бүр хүртэх боломжтой

Би анхны Христийн амилсны баярын ням гараг 
хүртэл Аврагчийн бидний төлөө хийсэн зүйлсийн 
талаар бодохдоо Хамгийн Агуу Дээд Бурхан 
болон Түүний Хүү Есүс Христийг чанга дуугаар 
магтан дуулахыг хүсдэг.

Тэнгэрийн үүд хаалга нээгдлээ!
Тэнгэрийн цонх нээгдлээ!

Харууссан зүрх, гэмшсэн сэтгэлтэй хүмүүс 
Бурханы ач ивээлээс өнөөдөр төдийгүй, үеийн үед 
хүртэх боломжтой.36 Есүс Христ бидний мөнх бус 
оюун ухаанаараа төсөөлөхийн аргагүй өндөрлөгт 
хүрэх замыг бэлдсэн.37

Бид Аврагчийн цагаатгагч золиослолын мөнхийн 
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ач холбогдлыг өөр мэлмий, өөр зүрх сэтгэлээр 
харах болтугай хэмээн би залбирч байна. Бид 
Бурханыг хайрлаж байгаагаа болон Түүний 
цаглашгүй ач ивээлийн бэлгэнд талархаж 
байгаагаа зарлигуудыг нь дагаж, “шинэ амийн 
дотор” баяр баяслаар дүүрэн явснаараа харуулах 
болтугай хэмээн би залбирч байна.38 Бидний Эзэн 
мөн Гэтэлгэгч, Есүс Христийн ариун нэрээр, 
амен. 
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Сонгох	эрхээ	итгэлээр	ашиглах	нь	шашны	эрх	
чөлөөтэй	байхаас	хамаардаг.

Өнөөдөр Христийн 
амилсны баярын ням 
гараг бөгөөд Бидний 
Аврагч Есүс Христийн 
бүх хүн төрөлхтний 
төлөөх Цагаатгал 
болон Амилалтыг 
хүндэтгэн тэмдэглэх 
дурсамж, талархлын 
өдөр. Бид Түүнийг 
шүтэн биширч, 
өөрсдийн шашныг 

шүтэх, цуглаан хийх, үг хэлэх эрх чөлөө болон 
Бурханаас өгөгдсөн сонгох эрхийнхээ төлөө 
талархдаг билээ.

Бошиглогчид бидний амьдарч буй энэ хожмын 
өдрүүдийн талаар зөгнөн хэлсэнчлэн бид хэн 
болох, юунд итгэх талаар олон хүн андуурч 
эндүүрдэг. Зарим хүн “гүжирдэгчид … [бөгөөд] 
сайныг үзэн ядагчид.”1 Зарим нь “Мууг сайн, 
сайныг муу гэж нэрлэгчид; [бөгөөд] харанхуйг 
гэрэл, гэрлийг харанхуйгаар солигчид”2 юм.

Эргэн тойронд маань байгаа хүмүүс бидний 
итгэл найдварт хэрхэн хандах сонголтоо хийхэд 
ёс суртахууны сонгох эрх нь Бурханы Өөрийн 
бүх хүүхдэд зориулсан төлөвлөгөөний нэн чухал 
хэсэг болохыг бид мартах ёсгүй. Мөнх бус 
байдлын өмнө Тэнгэрт болсон Зөвлөгөөн дээр 
танилцуулагдсан тэрхүү мөнхийн төлөвлөгөөнд 
сонгох эрхийн бэлэг багтдаг.3 

Тэр агуу зөвлөгөөн дээр Сатан хэмээн нэрлэгддэг 
Люсифер Бурханы төлөвлөгөөг эсэргүүцэхдээ 

сонгох эрхээ ашигласан юм. Бурхан “… Сатан 
миний эсрэг бослого гаргасан хийгээд бибээр Их 
Эзэн, Бурхан, мөн тэрчлэн түүнд өгсөн хүмүүний 
сонгох эрхийг [эрэлхийлсэн] …учир түүнийг би 
… доош хаягдахаар болгосон бөлгөө”4 хэмээн 
хэлсэн юм.

Тэрээр “Мөн тэрчлэн тэдний сонгох эрхийн 
улмаас тэнгэрийн олны гуравны нэг хэсгийг 
тэрээр надаас урвуулсан билээ”5 хэмээн 
үргэлжлүүлэн айлджээ.

Улмаар Түүний төлөвлөгөөг эсэргүүцэж, 
Люсиферийг дагахыг сонгосон Тэнгэрлэг Эцэгийн 
сүнсэн хүүхдүүд тэнгэрлэг хувь заяагаа алдсан 
билээ.

Есүс Христ Өөрийн сонгох эрхээ эдлэн:

“Би энд байна, намайг илгээгтүн.”6

“Таны таалал хэрэгжих болно, мөн алдар суу үүрд 
таных байх болно”7 хэмээн айлдсан.

Есүс Тэнгэрлэг Эцэгийн төлөвлөгөөг дэмжихдээ 
Өөрийн сонгох эрхийг ашигласны дараа л Эцэг 
Түүнийг бидний Аврагч болгон томилж, бүгдийн 
төлөөх Цагаатгалын золиослолыг хийлгэхээр 
урьдчилан томилсон билээ. Үүний адилаар бид 
зарлигуудыг сахихдаа өөрсдийн сонгох эрхийг 
ашигласныхаа дараа л өөрсдийгөө хэн болохыг 
бүрэн ойлгож, мөн бие махбодтой байх, өсч 
хөгжих, баяр хөөр амсах, гэр бүлтэй болох, мөнх 
амьдралыг өвлөн авах зэрэг Тэнгэрлэг Эцэгт 
маань буй бүх адислалыг хүлээн авч чадна.

Бид зарлигуудыг сахихын тулд Сүмийн албан 
ёсны сургаалыг мэдэх хэрэгтэй. Тэгснээр бид хувь 

Сонгох эрхийг хадгалж, шашны эрх чөлөөг 
хамгаалах нь

АрвАНхоёр ТөлөөлөГЧИЙН ЧуулГыН 
АхлАГЧ роБЭрТ Д.хЭЙлС

2015 ÎÍÛ 4-Ð ÑÀÐÛÍ 5-ÍÛ ÍßÌ ÃÀÐÃÈÉÍ ¯ÄÝÝÑ ÕÎÉØÈÕ ÕÓÐÀËÄÀÀÍ
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хүмүүсийн цаг үргэлж өөрчлөгдөж байдаг ашиг 
сонирхлоос үүдэн Христийн удирдлагаас холдон, 
өөр зүг рүү явахгүй байх болно.

Өнөөдөр бидэнд буй адислалууд нь бид энэ 
амьдралаас өмнө Аврагчийг дагах сонголт хийсэн 
учраас өгөгдсөн юм. Энэ үгсийг сонсож байгаа 
юм уу уншиж байгаа хүн бүрд хандан хэлэхэд, та 
одоо ямар хүн байгаа мөн та нарын өнгөрсөн цаг 
үе ямар ч байсан гэсэн урьд өмнө хийж байсан 
сонголтоо дахин хийж, Түүнийг дагахад хэт 
оройтоогүй байгааг санагтун.

Бид Есүс Христэд итгэж, Түүний Цагаатгалд 
найдан, гэм нүглээ наманчилж, баптисм 
хүртсэнээрээ Ариун Сүнсний тэнгэрлэг бэлгийг 
хүлээн авах болно. Энэ бэлэг нь сурч мэдэж, 
гэрчлэлтэй болоход туслах эрдэм мэдлэг, оюун 
санаа, удирдамж болоод тамир тэнхээ, нүглийг 
ялан дийлэх хүч чадал хийгээд ариусал мөн 
зовлон шаналлын үед итгэлтэй байхад туслах 
тайтгарал, урамшууллыг өгдөг. “Эзэний Сүнс 
хаана байна, тэнд эрх чөлөө байдаг”8 учраас 
Сүнсний эдгээр юутай ч зүйрлэшгүй адислал 
нь бидний зөвийг үйлдэх эрх чөлөөг болон хүч 
чадлыг нэмэгдүүлдэг.

Бид хожмын энэ өдрүүдэд сүнслэг эрх чөлөөний 
замаар алхахдаа сонгох эрхээ итгэлээр ашиглах 
нь шашны эрх чөлөөтэй байхаас хамаардаг 
гэдгийг ойлгох ёстой. Сатан биднийг ийм эрх 
чөлөөтэй байлгахыг хүсдэггүйг бид хэдийнээ 
мэддэг болсон. Тэр тэнгэрт ёс суртахууны эрхийг 
устгахыг оролдсон бөгөөд тэр одоо энэ дэлхий 
дээр шашны эрх чөлөө гэж юу болох мөн энэ 
нь яагаад бидний сүнслэг амьдрал болон авралд 
чухал байдаг талаар эргэлзээ, үл ойлголцлыг 
төрүүлэн, түрэмгийлэн доройтуулж, эсэргүүцэж 
байна.

Бид хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн хувьд шашны 
эрх чөлөөний дараах дөрвөн чухал онцлог чанарт 
найдаж мөн тэдгээрийг хамгаалах ёстой.

Нэг дэх чухал онцлог нь итгэх эрх чөлөө юм. 
Хэн ч Бурханы тухай юунд итгэдгээсээ болж 
хувь хүмүүс, төр засгийн зүгээс буруушаагдан 
зэмлэгдэж, хавчигдан, үг хэлээр доромжлогдох 
ёсгүй. Энэ нь үнэхээр хувийн мөн чухал зүйл 

юм. Шашны эрх чөлөөний талаарх бидний итгэл 
үнэмшлийг эртний тунхагт өгүүлэхдээ:

“Ийм хууль боловсруулж мөрдөн мөн зөрчихгүй, 
тэрчлэн ухамсрын чөлөөт [байдлыг] … хувь хүн 
болгонд хангаж өгөхгүйгээр засгийн газар энх 
тайванд оршиж чадахгүй. …

“… Иргэний шүүгчид гэмт хэргийг хазаарлан 
тогтоох ёстой боловч ухамсрыг хэзээ ч хянах 
ёсгүй; … [эсвэл] бодгалийн эрх чөлөөг хэзээ ч 
нухчин дарах ёсгүй”9 гэсэн байдаг.

Энэхүү итгэх үндсэн эрх чөлөөг Нэгдсэн 
Үндэстний Байгууллагын Хүний эрхийн түгээмэл 
тунхаглалд мөн хүний эрхийн тухай бусад 
үндэсний болон олон улсын баримт бичгүүдэд 
хүлээн зөвшөөрдөг.10

Шашны эрх чөлөөний хоёр дахь чухал онцлог нь 
өөрсдийн итгэл бишрэлийнхээ талаар бусадтай 
хуваалцах эрх чөлөө юм. Их Эзэн бидэнд хандан, 
“Та нар [сайн мэдээг] … гэртээ сууж байхдаа ч 
… хөвгүүддээ зааж … бай”11 хэмээн зарлигласан. 
Мөн Тэрээр Өөрийн шавь нарт “Бүх дэлхийгээр 
явж, сайн мэдээг бүх бүтээлд тунхаглагтун”12 
хэмээн айлдсан билээ. Бид эцэг, эх, бүрэн цагийн 
номлогч, гишүүн номлогчдынхоо хувиар Их 
Эзэний сургаалыг гэр бүлдээ болон дэлхий даяар 
заахын тулд шашны эрх чөлөөнд найддаг.

Шашны эрх чөлөөний гурав дахь чухал онцлог 
бол шашны байгууллага, сүмийг байгуулж, 
бусадтай хамт энх тайвнаар шүтэн бишрэх 
эрх чөлөө юм. Итгэлийн Тунхагийн 11-д 
“Ухамсрынхаа шаардлагын дагуу Бүхнийг Чадагч 
Бурханыг шүтэн бишрэх онцгой боломжийг бид 
шаардаж байна, мөн энэхүү онцгой боломжийг 
бүх хүмүүст зөвшөөрч, хэрхэн, хаана, эсвээс юуг 
шүтэн бишрэх нь тэдний хэрэг гэдгийг хүлээн 
зөвшөөрдөг” хэмээн тунхагладаг. Хүний эрхийн 
тухай олон улсын баримт бичгүүд болон ихэнх 
улсын үндсэн хууль энэхүү зарчмыг дэмждэг.

Шашны эрх чөлөөний дөрөв дэх чухал онцлог бол 
итгэлийнхээ дагуу амьдрах буюу гэр орон, сүмд 
төдийгүй олон нийтийн газар итгэлээ чөлөөтэй 
ашиглах эрх чөлөө юм. 
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Их Эзэн биднийг зөвхөн нууцаар залбирах13 бус 
мөн явж “Хүмүүс [бидний] сайн үйлсийг хараад, 
тэнгэр дэх Эцэгийг [маань] алдаршуулахын тулд 
[бидний] гэрэл тэдний өмнө тийнхүү гэрэлтэг”14 
хэмээн зарлигласан.

Зарим хүн биднийг шашин шүтлэгээ олон 
нийтийн газар харуулахад эмзэглэн гомддог. 
Тэд өөрсдийнх нь үзэл бодол, үйл хөдлөлийг 
хүлээн зөвшөөрөхийг нийгмээс шаарддаг хэрнээ 
мөн адил үзэл бодол, үйл хөдлөлөө хүлээн 
зөвшөөрүүлэхийг хүсдэг шашин шүтлэгтнүүдийг 
хүлээн зөвшөөрөхдөө ихэнх тохиолдолд дургүй 
байдаг билээ. 

Шашны үзэл бодлыг үл хүндэтгэх нийтлэг 
байдал нийгэм, улс төрийн зүгээс шашны хүмүүс, 
байгууллагуудыг үл хүлцэх байдал руу хурдацтай 
шилжиж байна.

Дэлхийн жишгийг хүлээн зөвшөөрүүлэх, шашны 
эрх чөлөөг маань хасах, бидний сонгох эрхийг 
зөвшилцөн тохиролцох зэрэг илүү их дарамт 
шахалт бидэнд тулгарах үед бидний үүрэг 
хариуцлагын талаар Мормоны Ном юу гэж 
заадгийг эргэцүүлэн бодогтун. 

Алмагийн номоос бид Амлисай хэмээх “маш 
зальжин” бөгөөд “ёс бус хүмүүн” хүмүүсийг 
захирах хаан болж, “сүмийнх нь эрх хийгээд 
боломжуудыг тэднээс булааж авах … [гэсэн нь] 
сүмийн хүмүүсийг цочирдуулсан”15 болохыг 
уншдаг. Тэдэнд зөв гэсэн зүйлийнхээ төлөө дуу 
хоолойгоо өргөж байхыг хаан Мозая сургасан 
билээ.16 Тиймээс тэд “бүх нутаг даяар, Амлисайг 
дэмжсэн эсэргүүцсэн алин боловч хүн бүр өөрийн 
бодлын дагуу тус тусдаа цуглан чуулж, мөн тэд 
нэг нэгэнтэйгээ ширүүн [маргаантай] … байв.”17

Эдгээр хэлэлцүүлэг зөвлөгөөнд Сүмийн гишүүд 
болон бусад хүмүүс хамтдаа цугларч, санал 
нэгдэн, Ариун Сүнсний нөлөөллийг мэдрэх 
боломжтой юм. “Мөнхүү улиран тохиох дор 
хүмүүсийн санал Амлисайн эсрэг ирсэн учир 
тэрээр хүмүүсийн дээрх хаанаар тохоогдсонгүй.”18

Бид Есүс Христийн шавь нарын хувьд санал 
нэгтэй хамтран ажиллаж, зөв зүйлийн төлөө 
дуу хоолойгоо өргөх үүрэгтэй. Гишүүд Сүмийн 

нэрийн өмнөөс хүсэлт гаргах юм уу ярих ёсгүй 
боловч бид бүгд иргэний үүргээ гүйцэтгэн, хувийн 
гэрчлэлээ итгэл үнэмшил, зүрх зоригтойгоор “хүн 
бүр өөрийн [хувийн] бодлын дагуу”19 хуваалцаж 
болно.

Бошиглогч Иосеф Смит хэлэхдээ:

“Пресбитриен, баптист эсвэл бусад шашны аль 
нэг сайн хүн [мөн Мормоны шашинтан] эрхээ 
хамгаалахын төлөө амь насаа зориулахад бэлэн 
байдгийн адилаар хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн 
эрхийг улан доороо дэвсэлдэг шиг Ромын 
католикчуудын эсвэл нэрд гараагүй бөгөөд 
өөрсдийгөө хамгаалахад хүчин мөхөс аливаа 
бусад шашны эрхүүдийг улан доороо дэвсэлж 
байгааг миний бие эсэргүүцэн, амь насаа өргөхөд 
бэлэн байна гэдгийг Тэнгэрийн өмнө зоригтойгоор 
тунхаглаж байна.

“Бие сэтгэлд минь сүнслэгээр нөлөөлдөг зүйл бол 
эрх чөлөөг хайрлах хайр—бүх хүн төрөлхтний 
иргэний болон шүтлэг бишрэлийн эрх чөлөө 
юм”20 гэжээ. 

Ах, эгч нар аа, бид эдгээр нандин эрх, эрх чөлөөг 
өөрсдийнхөө болон үр удмынхаа төлөө хамгаалах 
хариуцлагатай. Үүний тулд та, би юу хийж чадах 
вэ?

Нэгдүгээрт, бид мэдээлэл сайтай байж чадна. 
Орон нутагт тань болж буй шашны эрх чөлөөнд 
нөлөөлж болзошгүй асуудлуудыг мэдэж бай.

Хоёрдугаарт, шашны эрх чөлөөний талаар бидний 
адил үзэл бодолтой бусад хүнтэй хувиараа нэгд. 
Шашны эрх чөлөөг хамгаалахаар мөр зэрэгцэн 
ажилла.

Гуравдугаарт, үг, үйлсээрээ итгэлийнхээ сайн 
үлгэр жишээ байхаар амьдар. Шашныхаа дагуу 
хэрхэн амьдардаг маань шашныхаа талаар юу 
хэлэхээс маань хамаагүй илүү чухал.

Аврагчийн маань Хоёр дахь ирэлт айсуй. Энэ агуу 
үйлсийг хойш нь бүү тавьцгаая. Ахмад Моронайн 
өргөсөн эрх чөлөөний туган дээр “Бурханы минь, 
бидний шашин шүтлэгийн, мөн эрх чөлөөний, 
мөн бидний энх амгалангийн, эхнэр, мөн 
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хүүхдийн минь тухай санамж болгоё”21 хэмээн 
бичсэнийг санагтун. Үүний хариуд хүмүүс сонгох 
эрхээ эдлэн, үйлдэх гэрээгээ барин “гүйлдэн 
ирцгээснийг” бүгдээрээ санацгаая.22

Хайрт ах, эгч нар аа, бүү алх! Гүй! Бурханы 
бидэнд Түүний тааллыг гүйцэлдүүлэхээр өгсөн 
Ариун Сүнсийг дагаж, эрх чөлөөг ашиглан, сонгох 
эрхийнхээ адислалуудыг хүлээн авахаар гүйцгээ.

Есүс Христ Өөрийн сонгох эрхийг ашиглан 
Тэнгэрлэг Эцэгийн тааллыг гүйцэтгэсэн хэмээх 
онцгой гэрчлэлээ би энэхүү онцгой Христийн 
амилсны баяраар хэлж байна.

Аврагчийнхаа тухай бид “Тэр цусаа урсган 
зовж”23 хэмээн дуулдаг. Тэр цусаа урсгасан учраас 
Түүний Цагаатгалын хүч болон адислалаар 
дамжуулан бид “эрх чөлөө, мөнхийн амьдралыг 
сонгох” үнэлж баршгүй аз завшаантай болсон 
билээ.24

Бид Түүнийг өнөөдөр болон үүрд мөнхөд дагахаа 
чөлөөтэй сонгох болтугай хэмээн би Есүс 
Христийн ариун нэрээр залбирч байна, амен. 

ЭшлЭлҮҮД

1. 2 Тимот 3:3.
2. Исаиа 5:20.
3. Мосе 6:56-г үзнэ үү.

4. Мосе 4:3.
5. Сургаал ба Гэрээ 29:36.
6. Абрахам 3:27.
7. Мосе 4:2.
8. 2 Коринт 3:17.
9. Сургаал ба Гэрээ 134:2, 4.
10. Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын ерөнхий 

чуулганаар 1948 оны 12-р сарын 10-ны өдөр баталсан 
Хүний Эрхийн Түгээмэл Тунхаглалыг үзнэ үү. un.org/
en/documents/udhr

 18-р зүйлд “Хүн бүр чөлөөтэй бодож сэтгэх, шашин 
шүтэх, эс шүтэх эрхтэй. Энэхүү эрхэнд шишин буюу 
шүтлэгээ өөрчлөх эрх чөлөө, бие даан буюу бусадтай 
хамтран нийтийн өмнө болон хувийн журмаар хичээл 
заах, хурал мөргөл хийх, шашны хийгээд зан үйлийн 
ёслол үйлдэх зэргээр шашин буюу шүтлэгээ номлох 
эрх чөлөө багтана” гэж заасан. Мөн 1953 оны 9-р 
сарын 32-ны өдөр батлагдсан Хүний эрх, язгуур эрх 
чөлөөг хамгаалах Европын Конвенцийн 9-р зүйлийг 
үзнэ үү. conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulez-
Vous.asp?NT=005&CL=ENG.

11. Дэд хууль 11:19.
12. Марк 16:15.
13. Матай 6:6-г үзнэ үү.
14. Матай 5:16.
15. Aлма 2:1–4-ийг үзнэ үү.
16. Moзая 29:25–26-г үзнэ үү.
17. Aлма 2:5; онцлон тэмдэглэлт нэмэгдсэн.
18. Алма 2:7.
19. Алма 2:5.
20. Сүмийн ерөнхийлөгчдийн заасан зүйлс: Иосеф Смит 

(2007), 345.
21. Алма 46:12.
22. Алма 46:21-ийг үзнэ үү.
23. “Хайр, билиг агуу их” Дуулал 19.
24. 2 Нифай 2:27-г үзнэ үү.
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Лихайн	амьдралын	модны	үзэгдэл	бол	эцсээ	
хүртэл	тэвчих	талаар	хүчирхэг	нэгэн	сургаалт	
зүйрлэл	юм.

Ерөнхийлөгч Хибэр 
Ж.Грантыг нас 
барахын өмнөхөн 
ерөнхий эрх 
мэдэлтнүүдийн нэг нь 
түүний гэрт зочилжээ. 
Түүнийг явахаас өмнө 
ерөнхийлөгч Грант, 
“Бурхан минь, намайг 
гэрчлэлээ алдахгүй 
байж, эцсээ хүртэл 
итгэлтэй байхаар 
адислаач!”1 хэмээн 

залбирсан аж. Тэрээр Сүмийн ерөнхийлөгчөөр 
бараг 27 жилийн турш үйлчилсэн ч ийнхүү чин 
сэтгэлээсээ залбирсан байв. Түүний энэхүү 
хүчирхэг үлгэр жишээ нь бидний хэн нь ч, хэдэн 
ч настай байсан Сатаны нөлөөнөөс ангид байж 
чадахгүй гэдгийг сануулж байна. Сатаны хамгийн 
хүчтэй 2 арга мэх бол анхаарал сарниулах болон 
хууран мэхлэх явдал юм.

Эцсээ хүртэл тэвчих нь жинхэнэ шавийн онцлог 
шинж бөгөөд мөнх амьдралд шаардлагатай. 
Гэхдээ бидний амьдралд зовлон бэрхшээл 
болон сорилтууд ирэх үед биднийг зүгээр л 
“үргэлжлүүлэн хичээгээсэй” хэмээн хүсдэг. 
“Үргэлжлүүлэн хичээх” гэдэг нь сургаалын 
зарчим биш гэдгийг би тодруулж хэлмээр байна. 
Эцсээ хүртэл тэвчих гэдэг нь үргэлж Христэд ирж 
мөн Түүгээр төгөлдөржинө гэсэн үг юм.

Эцсээ хүртэл тэвчих нь мөнх амьдралд 
шаардлагатай юм бол итгэлтэй байх нь бидэнд 
яагаад хэцүү байдаг вэ? Бид олон чухал зүйлээс 
сонголт хийх шаардлагатай болсон үедээ 
бэрхшээлтэй тулгардаг. Урсгалаараа дуулгавартай 

байх мөн хайнга байдлаар амлалт хийх зэрэг 
нь итгэлийг үгүй болгодог. Эцсээ хүртэл тэвчих 
нь Аврагчид болон хийсэн гэрээнүүддээ бүрэн 
дүүрэн амлалт өгөхийг шаарддаг. 

Лихайн амьдралын модны үзэгдэл бол эцсээ 
хүртэл тэвчих талаар хүчирхэг нэгэн сургаалт 
зүйрлэл юм. Лихайн үзэгдлийг залбирч судлаад, 
тунгаан бодож. өөрсөдтэйгөө адилтга. Та үүнийг 
хийхдээ эцсээ хүртэл тэвчихэд тань туслах 
зургаан чухал зарчмыг анхааралтай тунгаан 
бодоорой.

1. Залбирахаа бүү март.

Лихай ганцаараа “бүрэнхий мөн дүнсгэр 
зэлүүдэд” байгаагаар эхэлнэ.2 Бидний хүн нэг бүр 
ганцаардал болон харанхуй үеийг амсдаг. Амьдрал 
харанхуй мөн дүнсгэр болох үед залбирахаа бүү 
март”3 Ерөнхийлөгч Хибэр Ж.Грантын үлгэр 
жишээг дага. Эцсээ хүртэл тэвчих хүч чадлын 
төлөө залбир. Тэнгэрлэг Эцэгээс Та надаар юу 
хийлгэхийг хүсэж байна вэ гэж асуу.

2. христэд ирэгтүн, мөн Түүгээр төгөлдөржигтүн.

Амьдралын мод нь Лихайн үзэгдлийн гол хэсэг 
байсан юм. Бүх зүйл амьдралын мод руу чиглэдэг. 
Мод нь Бурханы хайрын яруу тод илэрхийлэл 
болох Христийг төлөөлдөг. Жимс нь түүний 
хязгааргүй Цагаатгал бөгөөд Бурханы хайрын 
агуу нотолгоо болдог. Хайртай хүмүүстэйгээ 
мөнхөд хамт амьдрах нь бусад бүх зүйлээс илүү 
амттай бөгөөд хүсүүштэй юм. Бид энэ бэлгийг 
ухаарч ойлгохын тулд “Христэд ирж, Түүгээр 
төгөлдөржигтүн”4 Тэр бол “зам, үнэн, амь мөн”5. 
Бид амьдралаа амжилт ололт, сайн сайхнаар 
дүүргэж болох ч эцэстээ хэрэв бид Христийг 
дагах ариун гэрээнүүдэд орж, тэдгээрийг итгэлтэй 
сахихгүй бол амьдралын жинхэнэ зорилгыг бүрэн 
дүүрэн ойлгож чадахгүй.

Модны дэргэд үлд

ДАлыН
АхлАГЧ КЭвИН в.ПИЙрСоН
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3. Итгэлтэй урагш тэмүүл.

Амьдралын мод буюу Христэд хүрэх зам нь 
давчуу бөгөөд шулуун, хатуу чанга боловч 
гуйвшгүй байдаг. Бурханы тушаалууд хатуу 
чанга байдаг ч хорьж хязгаарладаггүй. Тэдгээр 
нь биднийг сүнслэг болон бие махбодын аюулаас 
хамгаалж, төөрөн одохоос сэргийлдэг.

Дуулгавартай байдал нь Христэд итгэх итгэлийг 
бий болгодог. Итгэл нь үйлдэл болон хүч чадлын 
зарчим юм. Аврагчийн жишээг тууштай дагах 
нь сүнслэг хүч ба чадавхыг бий болгодог. 
Цагаатгалын хүчирхэгжүүлэгч, боломжтой 
болгогч хүчгүйгээр зам дээрээ үлдэж, эцсээ 
хүртэл тэвчих нь боломжгүй юм.

“Христэд тууштайгаар итгэн урагш тэмүүл.”6

4. Мормоны Ном нь сүнслэг байдлыг авч үлдэх 
түлхүүр юм.

Амьдралын аялал хүнд бэрх байдаг. Сатаарч, 
замаасаа гажиж, төөрөх амархан. Зовлон шаналал 
нь мөнхийн хөгжил дэвшилд зайлшгүй бөгөөд 
салшгүй нэг хэсэг юм. Саад бэрхшээл тохиолдох 
үед бүрэн дүүрэн ойлгохгүй байгаа зүйлээрээ 
мэддэг бүхнээ бүү устга. Тэвчээртэй бай, үнэнээс 
зууран барь, тэгвэл ойлголт ухаарал ирэх болно. 
Сорилт бэрхшээлүүд нь бидний мэлмийг сохолж, 
зүрхийг хатууруулдаг агуу их харанхуйлах 
манантай адил юм. Бид Бурханы үгнээс “үргэлж 
тууштай зуурч”7 мөн үүний дагуу амьдрахгүй 
бол сүнслэг байдлаар сэнхрэх биш, сүнслэг 
байдлаар сохрох болно. Мормоны Ном болон амьд 
бошиглогчдын үгсийг өдөр бүр, өдөр бүр, өдөр 
бүр судлаарай. Бид үүнийг хийхгүй байснаараа 
сүнслэг байдлын хувьд төөрч одох болно.

5. Сарниж, хууран мэхлэгдэхгүй бай.

Анхаарал хандуулах гэдэг нь анхааралтай байх 
гэсэн үг мөн. Христэд итгэдэггүй хүмүүст 
анхаарлаа хандуулах нь Түүнийг олоход танд 
туслахгүй. Интернэтээс агуу хийгээд нүсэр 
барилга гэж хайх нь таныг үнэнийг олж авахад 
удирдахгүй. Тэр агуу хийгээд нүсэр барилгыг 
тэнд нийтэлдэггүй. Зөвхөн Аврагчид л “мөнх 

амийн үгс бий.”8 Бусад нь зүгээр л үгс юм. Агуу 
хийгээд нүсэр барилга нь дэлхийн “хоосон 
төсөөлөл болоод бардамналыг”9 өөрөөр хэлбэл 
сарних болон хууран мэхлэлтийг төлөөлдөг. Энэ 
нь бүх зүйлээр хангагдсан мэт харагдах сайхан 
хувцасласан хүмүүсээр дүүрэн байдаг. Гэвч тэд 
Аврагчийг болон Түүнийг дагадаг хүмүүсийг 
дооглон тохуурхдаг. Тэд “үргэлж суралцавч, 
үнэний мэдлэгт хэзээ ч хүрэх боломжгүй юм.”10 
Олон нийтийн үзэл бодлын дагуу тэдний зөв байж 
болох ч сүнслэг байдлын хувьд тэд алдагдсан 
байдаг. 

6. Модны дэргэд үлд.

Лихайн захиас бол модны дэргэд үлдэх явдал 
юм. Бид Их Эзэнд хөрвөгдсөн учир үлддэг. 
Алма “Болгоогтун, тэрээр тэдний зүрх сэтгэлийг 
өөрчилсөн, тийм ээ, тэр тэднийг гүн нойрноос 
сэрээсэн, мөн тэд Бурханы хувьд сэрсэн”11 хэмээн 
заажээ. Биднийг зүрх сэтгэлээ Бурханд зориулах 
үед Ариун Сүнс бидний эгэл чанарыг өөрчилж, 
бид Их Эзэнд гүн гүнзгий хөрвөгддөг бөгөөд агуу 
хийгээд нүсэр барилгыг хайхаа больдог. Хэрэв бид 
гүн гүнзгий хөрвөлтийг авчирдаг тэрхүү зүйлсийг 
хийхээ боливол сүнслэг байдлын хувьд сул дорой 
болдог. Урвалт нь хөрвөлтийн эсрэг тал юм.

Номлолын ажлаа дуусгаад ирсэн мөн яг одоо 
үйлчилж байгаа бүх номлогчид хандан хэлэхэд: 
Ахлагчид болон эгч нар аа, та нар номлолоосоо 
буугаад, зүгээр л дэлхийн хэв маягт эргэн ирж, 
төгсгөлгүй олон цагаар утга учиргүй компьютер 
тоглоомын оноо цуглуулснаар гүн гүнзгий 
сүнслэг нойронд авталгүй үлдэж чадахгүй. Та нар 
порнограф сонирхон үзэж, ариун журам болон 
ариун явдлыг үл ойшоосноор аймшигтай сүнслэг 
үр дагавруудыг амсалгүй үлдэж чадахгүй. Хэрэв 
та Сүнсийг алдвал төөрч одох болно. Сарниж, 
хууран мэхлэгдэхгүй бай.

Жинхэнэ шавь нар өдөр бүр хувиараа утга 
учиртай залбирал хийн, чин сэтгэлээсээ судраасаа 
судалж, дуулгавартай байдлаа хөгжүүлэн, амин 
хувиа хичээлгүй үйлчлэл хийснээр Бурханд 
үргэлжлүүлэн ханддаг. Модны дэргэд үлдэж, 
сэргэг бай.

Хэдэн жилийн өмнө би Вашингтон Такома 
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номлолын ерөнхийлөгчөөр дуудагдсан бөгөөд энэ 
дуудлага Пийрсон эгч бид хоёрын хувьд үнэндээ 
гэнэтийн явдал болсон. Би бага зэрэг балмагдаж 
байсан ч ажиллаж байсан компанийнхаа дарга, 
гүйцэтгэх захирал хоёртой уулзаж, тэдэнд 
номлолын дуудлагынхаа талаар хэлэв. Тэд 
компанийг орхиж явах миний шийдвэрт сэтгэл 
дундуур байгаа нь илт байлаа. Тэд “Чи хэзээ 
ийм шийдвэр гаргасан бэ? Чи өмнө нь яагаад энэ 
талаар бидэнтэй зөвлөлдөөгүй юм бэ?” гэж асууж 
байв.

Яг тэр мөчид нэгэн гайхалтай хариулт миний 
бодолд орж ирсэн юм. Би “19 настай залуу 
байхдаа, ариун сүмд Аврагчийг дагах болно гэж 
Бурхантай ариун гэрээнүүдийг хийх үедээ энэ 
шийдвэрийг гаргасан. Би эдгээр гэрээний дагуу 
бүхий л амьдралаа зориулсан бөгөөд одоо ч гэсэн 
тэдгээрийг дагах бодолтой байна” гэж хариулсан 
юм.

Бид Бурхантай нэгэнт гэрээнүүд байгуулсан бол 
буцах боломжгүй юм. Бууж өгөх, шантрах сонголт 
байхгүй. Бурханы хаант улсад өргөмжлөгдөхөд 
шаардлагатай шилдэг жишиг гэж байдаг. Энэ нь 
зоригтой шавь байхыг шаарддаг! Тэнд дундаж 
эсвэл хэнэггүй шавь нарт орон зай гэж үгүй. 
Дундаж байна гэдэг шилдэг байдлын дайсан 
бөгөөд дундаж амлалт нь тэдэнд эцсээ хүртэл 
тэвчихэд саад болох болно.

Хэрвээ та зовж шаналж, төөрөлдөж эсвэл 
сүнслэг байдлын хувьд алдагдсан бол би та 
нарыг буцаагаад зам дээр тань гаргах нэг л 
зүйлийг хийхэд урьж байна. Мормоны Номыг 
дахин залбирч судалж, үүний сургаалуудын 
дагуу өдөр бүр, өдөр бүр, өдөр бүр амьдарч эхэл! 
Таны амьдралыг өөрчилж, таны Христийг дагах 
шийдвэрийг хүчирхэгжүүлж чадах Мормоны 
Номонд байдаг агуу хүчний талаар би гэрчилж 
байна. Ариун Сүнс зүрх сэтгэлийг тань өөрчилж 
“тэдгээр зүйлүүдийг байгаагаар нь”12 харахад тань 
тусална. Тэр таны хийх ёстой зүйлсийг харуулах 
болно. Нифай та нарт хандан 

 “Мөн би тэдэнд хандан … Бурханы үгийг 
анхааран сонсох, мөн үүнээс зууран барих хэн 
боловч, тэд хэзээ ч эрсдэх нь үгүй; бас хортны 
уруу таталтууд хийгээд галт сумнууд, тэднийг 
устгал уруу удирдахаар тэднийг харалган болгож 
давамгайлах нь ч үгүй.

Иймийн тул, би … ухуулав; тийм ээ, Бурханы 
үгэнд анхаарал тавин мөн түүний зарлигуудыг 
бүх зүйл дээр үргэлж дагахыг сана хэмээн өөрийн 
бодгалийн бүх эрч хүчээр мөн өөрт буй бүх 
чадавхиараа тэдэнд ухуулсан бөлгөө”13 хэмээн 
амласан.

Ах, эгч нар аа, эцсээ хүртэл тэвчих нь шавь 
байхын агуу шалгуур юм. Бидний өдөр бүр ямар 
шавь байх нь бидний мөнхийн хувь тавиланг 
шийдэх болно. Бурханд ханд, үнэнээс зууран барь, 
ариун сүмийн ариун нандин гэрээнүүдээ сахиж, 
модны дэргэд үлд!

Би амилсан амьд Христийг гэрчилж байна. Тэр 
амьд гэдгийг би мэднэ. Миний хамгийн агуу хүсэл 
бол би түүний гайхамшигтай жишээг даган, эцсээ 
хүртэл үнэнч, итгэлтэй байх явдал юм. Их Эзэн 
Есүс Христийн ариун нэрээр, амен. 
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Мөнх	амьдралд	нөлөөлдөг	шийдвэр	гаргахад	
сайн	мэдээний	тухай	ойлголт	чухал.

Мосед өгөгдсөн 
илчлэлтээр бид 
Тэнгэрлэг Эцэгийн 
тунхагласан зорилгыг 
мэдэж авдаг: “Учрыг 
болгоогтун, үхэшгүй 
байдал хийгээд мөнх 
амьдралыг хүмүүнд 
тохиолгон авчрах нь 
миний ажил мөн миний 
алдар суу бөлгөө.”1 
Энэхүү мэдэгдэл дээр 

хэлсэнчлэн, Эцгийн хүсэл бол хүн бүрд бүрэн 
баяр баясгаланг хүлээн авах боломжийг олгох 
явдал юм. Хожмын үеийн илчлэлтүүд нь бидэнд 
Тэнгэрлэг Эцэгтэйгээ хамт амьдрахаар эргэн 
ирж болохын тулд Өөрийн бүх хүүхдэд зориулж 
аз жаргалын агуу төлөвлөгөө болох маш онцгой 
нэгэн төлөвлөгөөг бүтээсэн гэдгийг үзүүлдэг 
билээ.

Аз жаргалын энэ төлөвлөгөөг ойлгох нь бидэнд 
мөнхийн тухай ойлголтыг өгдөг бөгөөд зарлиг, 
ёслол, гэрээнүүдийг болон сорилт, зовлон 
зүдгүүрүүдийг үнэн мөнөөр нь үнэлэн дүгнэхэд 
тусалдаг.

Алма: “Тиймийн тул Бурхан тэдэнд гэтэлгэлийн 
төлөвлөгөөг мэдүүлсний дараа тэдэнд 
зарлигуудыг өгсөн билээ”2 хэмээх үндсэн гол 
зарчмыг заасан.

Заах үйл явц дахь дарааллыг онцлон 
тэмдэглүүштэй юм. Тэнгэрлэг Эцэг маань Адам, 
Ева хоёрт эхлээд гэтэлгэлийн төлөвлөгөөг зааж, 
дараа нь тэдэнд зарлигуудыг өгсөн юм.

Энэ бол маш чухал үнэн юм. Энэ төлөвлөгөөг 

ойлгох нь зарлигуудыг дагаж, илүү сайн 
сонголтуудыг хийж, бас зөв сэдэлтэй байхад 
хүмүүст туслах болно.

Би Сүмд үйлчилж байх үедээ улс төр, нийгмийн 
эсвэл эдийн засгийн зөрчилдөөнтэй өөр өөр улс 
орны Сүмийн гишүүдийн бүхнээ зориулсан, 
итгэлтэй байдлыг харж байсан. Эдгээр итгэлтэй 
гишүүнээс миний үргэлж олж хардаг нийтлэг 
хүчин зүйл бол тэдэнд байдаг мөнхийн тухай 
ойлголт юм. Сайн мэдээний мөнхийн тухай 
ойлголт нь Бурханы төлөвлөгөөнд эзлэх өөрсдийн 
байр суурийг ойлгох, зовлон бэрхшээлүүдийг 
хүлээн авах, тэр бэрхшээлүүдээр дамжин 
өсөж хөгжих шийдвэр гаргахад мөн бурханлаг 
чадамжаа амьдралынхаа үндсэн зарчим болгоход 
биднийг удирддаг.

Ойлголт бол биднийг аливаа зүйлийг тодорхой 
зайнаас харах үед тэдгээрийг ойлгодог тэрхүү арга 
зам бөгөөд биднийг тэдгээрийн жинхэнэ үнэ цэнэд 
талархалтай байх боломжийг олгодог.

Энэ нь ойд байхтай бас бидний өмнө нэг мод 
байхтай адилхан зүйл юм. Хэрэв бид бага 
зэрэг ухрахгүй бол ой гэж үнэхээр юу болохыг 
ойлгох боломжгүй байх болно. Би нэгэн удаа 
Бразил, Перугийн хилийн ойролцоох Колумбийн 
Лэтисиа дахь Амазон ширэнгэн ойд очиж үзсэн 
юм. Би дээгүүр нь нисэн өнгөрч, тэр ойн тухай 
ойлголттой болох хүртлээ түүнийг хэр том 
болохыг мэдэх боломжгүй байв.

Хүүхдүүд маань бага байхдаа телевизийн 
хүүхдийн сувгаар гаргадаг байсан Чи юу харж 
байна вэ? гэдэг хөтөлбөр үздэг байв. Дэлгэц ямар 
нэгэн зүйлийг ойртуулан харуулдаг байсан ба 
дүрсийг аажмаар томруулах үед хүүхдүүд тэр 
зүйл юу болохыг нь таах ёстой байв. Та дүрс 
бүхлээрээ тод харагдах үед тухайн зүйлийг муур, 
онгоц, жимс гэх мэтээр амархан хэлж чадна.

Сайн мэдээний мөнхийн тухай ойлголт

ДАлыН 
АхлАГЧ рАФАЭл И.ПИНо



108

Нэг удаа тэднийг хөтөлбөрөө үзэж байтал дэлгэц 
дээр маш муухай, бүр үзэшгүй муухай харагдаж 
байсан нэг зүйлийг ойртуулан харуулсныг би 
санаж байна. Дүрсийг томруулан харуулахад, энэ 
нь хорхой хүргэмээр сайхан пицца байсныг тэд 
олж мэдэв. Дараа нь тэд надад, “Аав аа, үүнтэй 
адил пицца авч өгөөч!” гэж хэлэв. Тэднийг үүний 
юу болохыг ойлгосны дараа эхэндээ тэдэнд таагүй 
харагдсан зүйл дараа нь маш сайхан зүйл болж 
хувирсан юм.

Өөр нэгэн туршлага хуваалцъя. Хүүхдүүд маань 
гэртээ зураг эвлүүлдэг тоглоом тоглох дуртай 
байв. Бидэнд бүгдэд маань зураг эвлүүлэх боломж 
тохиож байсан байх. Зарим эвлүүлдэг тоглоом 
олон жижиг хэсгээс бүрддэг. Манай хүүхдүүдийн 
нэг нь (Би түүний хэн болохыг мэдэгдэхгүйн 
тулд нэрийг нь дурдсангүй) хэсэг бүрд анхаарлаа 
хандуулдаг байсан ба түүний таарна гэж бодсон 
хэсгүүд нь таарахгүй байгаа үед тэр уурлаж, 
тухайн хэсгийг ямар ч хэрэгцээгүй зүйл гэж үзэн, 
хаяхыг хүсдэг байв. Тэр тухайн үед жижиг хэсэг 
бүр хаана таарахыг мэдээгүй ч хэсэг бүр том 
дүр зурагт өөрийн гэсэн байр суурь эзэлдгийг 
ойлгосон үедээ зургаа эвлүүлж сурсан юм.

Энэ бол Их Эзэний төлөвлөгөөг тунгаан бодох нэг 
арга зам юм. Бид өөрсдийгөө салангид хэсгүүд 
гэж бодолгүй, харин хамгийн сүүлийн үр дүн 
ямар байхыг оюун ухаандаа санаж, фокус дээр 
бүхэл дүр зургийг авчрахаар хичээх ёстой. Хэсэг 
бүр төлөвлөгөөнд тохирч болохын тулд энэ нь 
хаана таарахыг Их Эзэн мэддэг. Бүх зарлиг аз 
жаргалын агуу төлөвлөгөөний хүрээнд мөнхийн 
ач холбогдолтой юм.

Бид мөнх бус байдлын тухай ойлголтоороо 
мөнхийн үр дагавартай шийдвэр гаргахгүй байх 
нь нэн чухал юм. Мөнх амьдралд нөлөөлдөг 
шийдвэр гаргахад сайн мэдээний ойлголт чухал.

Ахлагч Нийл А.Максвэлл заахдаа: “Бид агуу 
хийгээд эцсийн найдвартаа ‘анхаарлаа хандуулдаг’ 
ч бидний найддаг түр зуурын зарим зүйл өөр өөр 
байдаг. Бид өндөр цалин хөлс, онцгой болзоо, 
сонгуулийн ялалт эсвэл илүү том байшин гэх мэт 
биелж болох эсвэл үл биелэгдэх зүйлсэд найддаг. 
Эцэгийн төлөвлөгөөнд итгэх итгэл нь ийм богино 
хугацааны итгэл найдвар биелэгдэхгүй байгаа 

үед хүртэл бидэнд тэвчээртэй байдлыг өгдөг. 
Хэдийгээр эдгээр зарчим нь гүйцэлдэхгүй байгаа 
мэт санагдавч найдвар нь сайн зарчимд ‘санаа 
сэтгэлээ бүрэн зориулахад’ бидэнд тусалдаг (С ба 
Г 58:27-г үзнэ үү)”3 гэжээ.

Мөнхийн тухай ойлголтгүй байх нь эсвэл 
үүнийгээ алдах нь биднийг өөрсдийн хувийн 
жишгүүд шиг дэлхийн ойлголттой болоход мөн 
Бурханы хүсэлтэй нийцэхгүй шийдвэрүүдийг 
гаргахад хүргэдэг.

Мормоны Ном нь Нифай болон Лемен, Лемүелийн 
хандлагыг дурддаг. Тэд бүгд тоогүй олон зовлон 
зүдгүүр болон ихээхэн бэрхшээлийг туулсан 
боловч тэдний тэр зүйлүүдэд хандах хандлага нь 
маш өөр байв. Нифай хэлэхдээ, “Мөн аглаг буйдад 
бид түүхий махаар амь зогоож байхад манай 
эмэгтэйчүүд хүүхдүүдээ хөхөөр элбэг цатгаж, бас 
тэд хүч тамиртай байв, тийм ээ бүр эр хүний адил 
байв; мөн тэд аяны замыг дургүйцэлгүйгээр эхэлж 
тэсэхүйц бидэн дээрх Их Эзэний адислалууд тийм 
агуу байв”4 гэжээ.

Эсрэгээр нь Лемен, Лемүел хоёр ихэд гомдоллож 
байв. “Мөн ийнхүү, хөвгүүдийн ахмад нь болох 
Лемен, Лемүел хоёр эцгийнхээ эсрэг бувтналдсан 
ажээ. Мөн, тэд өөрсдийг нь бүтээсэн Бурханы 
үйлсийг мэдээгүйн улмаас бувтналдсан болой.”5 
“Бурханы үйлүүдийг мэдэхгүй байх нь эсвэл үл 
тоомсорлох нь мөнхийн тухай ойлголтоо алдаж 
болох нэг зам бөгөөд бувтнах нь үүний шинж 
тэмдгүүдийн зөвхөн нэг нь юм. Лемен, Лемүел 
хоёр Нифайтай хамт олон гайхамшгийн гэрч 
болсон ч, тэд ийн хэлж байсан юм: “Мөн бид аглаг 
буйдад өдий олон жил бэдрэн явна; мөн бидний 
эмэгтэйчүүд бие давхар байж хүнд ажилд зүтгэв; 
мөн тэд аглаг буйдад хүүхдүүдээ төрүүлж мөн 
бүх зүйлийн зовлонг, үхэхээс бусдыг л үзлээ; мөн 
тэд Иерусалимаас гарч ирэхээсээ өмнө үхсэн бол 
эдгээр зовлонгуудыг туулснаас хавьгүй дээр байх 
байсан биз ээ.”6

Тэдэнд тулгарч байсан зовлон бэрхшээлүүд төстэй 
байсан ч эдгээр нь маш өөр хоёр хандлага байв. 
Тэдний ойлголт өөр байсан нь тодорхой байв.

Ерөнхийлөгч Спэнсэр В.Кимбалл дараах зүйлийг 
бичсэн юм: “Хэрэв бид мөнх бус амьдралаа 
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төгсгөл гэж бодох юм бол өвчин шаналал, уй 
гашуу, бүтэлгүйтэл болон богинохон амьдрал 
нь гай гамшиг болох болно. Гэвч хэрэв бид 
амьдралаа мөнх бус оршихуйн өмнөх амьдрал 
болон үхлийн дараах мөнхийн ирээдүй болгож 
харах юм бол бүх зүйл зохих ёсоороо ойлгогдох 
болно.”7

Ахлагч Дэвид Б.Хайт зохих ойлголтоор нь бүх 
зүйлийг харахын ач холбогдлыг харуулахын 
тулд барималч Микеланжелогийн талаар 
түүх хуваалцсан юм: “Барималчийг гантиг 
чулууг сийлэх үед нэгэн хүү өдөр бүр ирж, 
ичингүйрэн ажигладаг байв. Давидийн хөрөг тэр 
чулуунаас тодрон гарч, бүх дэлхийн хүндэтгэл 
бишрэлийг хүлээхээр бүрэн төгс болоход хүү 
‘Та түүнийг тэнд байсныг яаж мэдсэн юм бэ’ гэж 
Микеланжелогоос асуужээ.”8

Барималчийн тэр гантиг чулууг харсан ойлголт нь 
хүүгийн түүний ажиллаж байгааг харж байснаас 
өөр байсан юм. Чулуун дээр сийлэгдсэн уран 
барималчийн бүтээлч алсын хараа нь урлагийн 
бүтээл туурвих боломжийг түүнд олгосон ажээ.

Их Эзэн бидний хүн нэг бүрээр хийлгэхийг хүсэж 
байгаа зүйлсээ мэддэг. Тэрээр бидний амьдралд 
ямар өөрчлөлт гаргахыг хүсэж байгаагаа мэддэг 

бөгөөд бидэнд Түүнд зааж зөвлөх эрх байхгүй. 
Түүний бодол санаанууд бидний бодлуудаас илүү 
агуу билээ.9

Бидний мөнхийн аз жаргалд зориулан нэгэн 
төлөвлөгөөг бэлтгэсэн хайрт, шударга, 
нигүүлсэнгүй Тэнгэрлэг Эцэг бидэнд байдгийг 
би гэрчилж байна. Есүс Христ бол Түүний Хүү 
бөгөөд дэлхийн Аврагч гэдгийг би гэрчилж 
байна. Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон Бурханы 
бошиглогч гэдгийг би мэднэ. Би эдгээр зүйлийг 
Есүс Христийн нэрээр хэлж байна, амен.  
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Их	Эзэний	хаант	улсыг	байгуулахад	Түүний	
гайхамшгуудыг	харж,	итгэх	нь	Түүний	мутар	
бидний	амьдралд	оролцон	ажиллаж	байгааг	
харж,	итгэхэд	маань	тусалж	чадна.

Биднийг дууллаас 
дуулж байх хооронд, яг 
энэ мөчид 150 улс орны 
гайхамшигтай 75 өөр 
өөр хэлээр1 хэдэн зуун 
мянган, магадгүй сая 
сая итгэгч гэгээнтэнтэй 
хамт бид дуу хоолойгоо 
Бурханд өргөж байгаа 
гэж бодоход сэтгэл зүрх 
минь ихэд догдолж 
байна.

Та, Хаадын Хаан ирээч!
Таныг бид их хүлээв, 
Таны биднийг эдгээн, 
Чөлөөлөхийг их хүлээв.2

“Та, Хаадын Хаан ирээч!”3 Бид дэлхий даяарх 
итгэгчдийн, Их Эзэн Есүс Христийн шавь нарын 
томоохон гэр бүлийн нэг хэсэг билээ.

Бид Түүний нэрийг өөрсөд дээрээ авч, долоо 
хоног бүр ариун ёслолоос хүртэхдээ Түүнийг 
санаж, зарлигуудыг дагана хэмээн амладаг. 
Бид бүгд төгс болох болоогүй ч итгэлдээ чин 
сэтгэлээсээ ханддаг. Бид Түүнд итгэн, Түүнийг 
шүтэн биширч, дагадаг. Бид Түүнийг гүнээ 
их хайрладаг. Түүний ажил бол дэлхий дээрх 
хамгийн агуу ажил юм.

Ах, эгч нар аа, бид итгэгчдийн эрин үе бүрд олон 
зууны турш хүсэн хүлээсээр ирсэн Их Эзэний 
Хоёр дахь ирэлтийн өмнөх өдрүүдэд амьдарч 
байна. Бид энэ дэлхий дайн дажин, дайны 
цуурхал, байгалийн гамшиг, эргэлзээ, үймээн 

самуунаар дүүрсэн цаг үед амьдарч байна.

Бид сайн мэдээ бүх дэлхийд номлогдож буй 
Сэргээлтийн гайхамшигтай цаг үед амьдарч 
байна. Мөн Их Эзэний “цэвэр ариун хүмүүсийг 
өөртөө бэлтгэн, ”4 “зөв шударга байдал хийгээд 
Бурханы хүчээр”5 зэвсэглэх болно хэмээн амласан 
цаг үед амьдарч байна.

Бид эдгээр өдөрт баясаж; зовлон бэрхшээл, айдас 
эргэлзээг зоригтой даван туулах боломжтой 
байхын төлөө залбирдаг. Зарим хүний зовлон 
бэрхшээл бусдынхаас илүү хэцүү байдаг ч, хэн ч 
үүнээс дархлагдаагүй. Ахлагч Нийл А.Максвэлл 
нэгэн удаа “Хэрэв одоогийн байдлаар бүх зүйл 
төгс санагдаж байвал түр хүлээ” гэж хэлсэн. Энэ 
бол бидний мөнх бус байдал юм.

Хэдийгээр Их Эзэн бидэнд “эмээх хэрэггүй”6 
гэж дахин дахин баталж айлдсан ч, зовлон 
бэрхшээлийг туулахдаа энэ амьдралын цаадахыг 
давуулан харж, тодорхой дүрсэлнэ гэдэг үргэлж 
амархан байдаггүй.

Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон мөнхийн дүр 
зургийг харах талаар надад нэг чухал сургамж 
өгсөн билээ.

Би арваннайман жилийн өмнө Швейцарьт 
ерөнхийлөгч Монсонтой хамт галт тэргээр аялж 
байхдаа хүнд үүрэг хариуцлагуудынх нь талаар 
асуусан юм. Харин түүний хариулт миний 
итгэлийг хүчирхэгжүүлсэн. Ерөнхийлөгч Монсон 
“Бид Тэргүүн Зөвлөлд энэ ажлыг урагшлуулахын 
тулд чадах бүхнээ хийдэг. Гэвч энэ бол Их 
Эзэний ажил бөгөөд Тэр үүнийг удирддаг. Түүнд 
эрх мэдэл нь байдаг. Тэрээр бидний онгойлгож 
чадахгүй хаалгыг онгойлгож, миний эргэлзэж 
байсан гайхамшгуудыг гүйцэлдүүлэх үед бид бүгд 
гайхширч хоцордог”7 гэж хэлсэн юм.

Таны хаанчлал ирэх болтугай

АрвАНхоёр ТөлөөлөГЧИЙН ЧуулГыН
АхлАГЧ НИЙл л.АНДЭрСЭН
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Ах, эгч нар аа, дэлхий дээрх хаант улсаа 
байгуулахдаа үйлддэг Их Эзэний гайхамшгуудыг 
харж, итгэх нь Их Эзэний мутар бидний хувийн 
амьдралд ч мөн байдаг гэдгийг ойлгож, харахад 
бидэнд тусалдаг.

Их Эзэн “би өөрийн ажлыг хийж чадна”8 хэмээн 
тунхаглажээ. Бид бүгд өөрсдөөсөө шалтгаалах 
зүйлсийг хийхийг хичээдэг боловч Тэрээр 
бүх зүйлийн Бүтээгч юм. Тэрээр Эцэгийнхээ 
удирдамжаар энэ дэлхийг бүтээсэн. “Бүх зүйл 
түүгээр хийгдсэн байв; мөн хийгдсэн зүйлүүдийн 
аль нь ч түүнгүйгээр хийгдээгүй билээ.”9 
Бид сүнсээрээ сэрүүн мөн сэрэмжтэй байгаа 
үедээ Түүний мутрыг дэлхий даяар төдийгүй 
өөрсдийнхөө хувийн амьдралд ч хардаг.

Би нэгэн түүх хуваалцмаар байна.

1831 онд Сүм ердөө 600 гишүүнтэй байх үед Их 
Эзэн “Бурханы хаант улсын түлхүүрүүд дэлхий 
дээр хүмүүнд итгэмжлэгдсэн болой, мөн тэндээс 
сайн мэдээ өвч дэлхийг дүүргэх хүртлээ гараар 
урагш өнхрүүлэлгүй уулнаас таслагдсан чулуу 
лугаа адил дэлхийн бүх хязгааруудад урагш түгэх 
болно”10 хэмээн тунхагласан юм.

Бошиглогч Нифай энэ үеийн Сүмийн гишүүд 
дэлхийн хүн амтай харьцуулахад “цөөн” байх 
боловч “бүх дэлхийн гадаргуугаар”11 оршин 
байхыг харжээ.

Ерөнхийлөгч Монсон өнөөдөр ариун сүмүүдийг 
зарласан нь Их Эзэний мутар Өөрийн хаант 
улсыг байгуулахад оролцож байгаагийн гурван 
гайхамшигтай жишээ болж байна. Хэдхэн арван 
жилийн өмнө Гайти, Тайланд болон Зааны Ясан 
Эргийн улсуудад ариун сүм баригдана гэдгийг хэн 
ч төсөөлж чадахгүй байсан биз ээ?

Ариун сүмийг барих газар нь зөвхөн газар зүйн 
хувьд тохиромжтой газар байдаггүй юм. Үүнийг 
Их Эзэнээс бошиглогчдоо илчлэлтээр өгдөг 
бөгөөд Тэрээр агуу ажил хийгдэх ёстойг мэдэгдэн, 
зөв шударга гэгээнтнүүд үе үеэрээ Түүний өргөөг 
нандигнан, торддог гэдгийг хүлээн зөвшөөрдөг.12

Би хоёр жилийн өмнө эхнэр Кэйтитэйгээ хамт 
Гаити улсад зочилсон юм. Бид 30 жилийн өмнө 

тэр үед ахлагч байсан Томас С.Монсон Порт-ау-
Принсийн дээрх уулын орой дээр тухайн улсыг 
онцгойлон адисалсныг тэмдэглэхээр Гаитигийн 
гэгээнтнүүдтэй нэгдэв. Бид бүгд Гаитид 2010 
онд болсон гамшигт газар хөдлөлтийг хэзээ ч 
мартахгүй. Итгэлтэй гишүүдийн болон ихэнх нь 
гаитичуудаас бүрдсэн номлогчдын ачаар энэ арал 
дээрх Сүм улам бүр өсөж, хүчирхэгжсээр байна. 
Цагаан өмсгөлтэй, Бурханы эдгээр зөв шударга 
гэгээнтэн ариун санваарын хүчээр Их Эзэний 
өргөөн дэх ариун нандин ёслолуудыг удирдан, 
гүйцэтгэнэ хэмээн төсөөлөхөд итгэл минь өсөж 
байна.

Бангкокийн үзэсгэлэнт сайхан хотод Их Эзэний 
өргөө баригдана гэдгийг хэн төсөөлөх билээ? 
Буддын шашинтай энэ оронд Христийн шашинтан 
ганцхан хувийг эзэлдэг. Их Эзэн Гаититай адилаар 
дэлхийн сонгогдогсдыг Бангкокт цуглуулж байна. 
Би Бангкокт хэдэн сарын өмнө зочлохдоо Сатхит, 
Жутамас Кайвалватана болон тэдний хайртай 
хүүхдүүдтэй нь уулзсан юм. Сатхит 17 настай 
байхдаа Сүмд нэгдэж, өөрийн төрөлх нутагт 
номлолд үйлчилжээ. Хожим нь тэр Жутамастай 
институтэд танилцаж, тэд Филиппиний 
Манилагийн ариун сүмд лацдан холбогдсон юм. 
1993 онд Кайвалватаныхан хагас нойртой явсан 
жолоочийн ачааны машинд мөргүүлж, Сатхит 
чээжин биенээсээ доош мэдээгүй болжээ. Тэдний 
итгэл хэзээ ч ганхаагүй юм. Сатхит Бангкок дахь 
Олон улсын сургуулийн хүндтэй багш бөгөөд 
Тайландын Бангкок хойд гадасны ерөнхийлөгчөөр 
үйлчилдэг. Бурханы гайхамшгуудыг Түүний 
гайхамшигтай ажилд төдийгүй бидний хувийн 
амьдралд ч тохиодгийг бид хардаг.

Кот д’Ивуар дахь Сүмийн гайхамшгийг Филипп 
ба Аннэлийс Ассард мөн Люсиэн ба Агатэ 
Аффоуэ нарын хоёр хосгүйгээр төсөөлөх ч 
аргагүй юм. Тэд залуу хос байхдаа нэг нь 
Германд, нөгөө нь Францад Сүмд нэгджээ. 1980 
онд Филипп, Люсиэн хоёр Бурханы хаант улсыг 
байгуулахын тулд төрөлх Африк нутаг руугаа 
явах ёстой гэж мэдэрсэн байна. Герман үндэстэн 
Ассард эгч гэр бүлээ, харин Ассард ах амжилттай 
байсан механик инженерийн ажлаа орхиход 
тэднээс агуу итгэл шаардаж байлаа. Энэ хоёр хос 
Кот д’Ивуарт анх удаа бие биетэйгээ уулзаж, Ням 
гаргийн ангийг эхлүүлж байжээ. Энэ нь бараг 
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30 жилийн өмнө болсон юм. Өнөөдөр энэхүү 
үзэсгэлэнт Африк улсад найман гадас, 27 000 
гишүүн байна. Аффоуэгийнхэн саяхан Аккра Гана 
ариун сүмд номлолоо дуусгасан Ассардынхны 
адил даруухнаар үргэлжлүүлэн үйлчилж байна.

Та нар Өөрийн ажлыг урагшлуулж буй Бурханы 
мутрыг харж байна уу? Та бүхэн Гаитигийн 
номлогчдын амьдралд эсвэл Тайландын 
Кайвалватанасыханд Бурханы мутар оролцож 
байгааг харж байна уу? Мөн та нар Ассард, 
Аффоуэ нарын гэр бүл дэх Бурханы мутрыг харж 
байна уу? Та нар өөрсдийн амьдрал дахь Бурханы 
мутрыг харж байгаа юу?

“Мөн бүх зүйл дээр түүний гарыг хүлээн 
зөвшөөрдөггүй … тэднээс бусад хүмүүн ямар ч 
зүйлээр Бурханд гэм бурууг үйлддэггүй.”13

Бурханы гайхамшгууд зөвхөн Гаити, Тайланд 
улсуудад, эсвэл Зааны Ясан Эргийн улсуудад 
тохиолдож байгаа биш юм. Эргэн тойрноо хар.14 
“Хүмүүс болгоныг Бурхан анхааран үздэг … 
тийм ээ, тэрээр өөрийн хүмүүсийг тоолж, мөн 
нигүүлслийнх нь зүрх сэтгэл бүх дэлхийг бүрхдэг 
билээ.”15

Бид заримдаа Их Эзэний мутрыг бусдын 
амьдралаас олж хардаг хэрнээ “Би хэрхэн 
өөрийнхөө амьдралд Түүний мутрыг олж харах 
вэ?” хэмээн гайхдаг.

Аврагч:
“Бүү эргэлз.”16

“Бүү ай.”17

“Эцэгийн тань [зөвшөөрөлгүйгээр] [бор шувуу] 
тэдний нэг нь ч газарт унахгүй. …

“Иймээс бүү ай. Та нар олон бор шувуунаас ч 
илүү үнэтэй”18 хэмээн айлджээ.

Дайснуудынхаа дунд бошиглогч Елишад хандан, 
“Аяа, эзэн минь! Бид яах билээ? хэмээн дуу 
алдсан залууг сана.19

Элиша:
“Бүү айгтун. Учир нь бидэнтэй хамт байгчид нь 
тэдэнтэй хамт байгчдаас илүү олон юм гэв.

“Тэгээд Елиша залбиран, …Эзэн, … түүнд 
харуулахын тулд нүдийг нь нээгээч гэж хэлжээ. 
Эзэн зарцын нүдийг нээж, тэр уул нь галт морьд, 
тэргээр дүүрсэн байхыг [харав].”20

Та нарыг тушаалуудыг дагахад, өөрсдийнхөө 
амьдралд Их Эзэний мутрыг харахаар итгэлтэй 
залбирах үед Тэрээр та нарын сүнсний мэлмийг 
нээх ба та нар ганцаараа биш гэдгээ тов тодорхой 
мэдэх болно гэдгийг би та нарт амлаж байна.

Судрууд бидэнд “ирэх зүйлд итгэх сүсэг бишрэлд 
гуйвшгүй [зогсох]”21 ёстой хэмээн заадаг. Юу ирэх 
ёстой вэ? Аврагч:

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

“Таны хаанчлал ирэх болтугай. Хүсэл тань 
тэнгэрт шигээ газар дээр биелэгдэх болтугай”22 
хэмээн залбирдаг.

Бид бүгдээрээ “Та, Хаадын Хаан ирээч” хэмээн 
дуулсан билээ.

Энэ дэлхийд Аврагчийн ирэх гайхамшигтай 
өдрийг харуулдан хүлээх үед маань бидний итгэл 
өсдөг. Түүний ирэлтийн тухай бодоход бодгаль 
минь баясдаг. Энэ нь гайхамшигтай байх болно! 
Хэр хэмжээ, сүр жавхлан, агуу их ба гоо үзэсгэлэн 
нь мөнх бус мэлмий хэзээ ч харж, мэдэрч 
байгаагүйгээр арвижих болно.

Тэрхүү өдөр Тэрээр малын тэвшинд даавуунд 
өлгийдөгдөн ирэхгүй23, харин “тэнгэрийн үүлэн 
дотор сүр хүч хийгээд агуу алдар суунд, бүх 
ариун тэнгэр элчүүдийн хамт”24 үзэгдэх болно. 
Бид “тэргүүн тэнгэр элчийн дуу ба Бурханы 
бүрээн дууг”25 сонсоно. Нар, сар хувирч, “одод 
байрнаасаа [шидэгдэх] болно.”26 Та, би, мөн 
биднийг дагаж буй хүмүүс “гэгээнтнүүд дэлхийн 
[зүг бүрээс] урагш гарч, ”27 “шинэчлэгдэж … 
түүнийг угтахаар дээш аваачигдах болно.”28 Зөв 
шударга байдалд нас барсан хүмүүс “тэнгэрийн … 
дор түүнийг угтахаар дээш аваачигдах болно.”29

Үүнийг төсөөлөх аргагүй ч, Их Эзэн “бүх махан 
бодь намайг хамтдаа харах болно”30 хэмээн 
хэлсэн байдаг. Энэ нь хэрхэн тохиолдох бол? 
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Бид мэдэхгүй. Гэхдээ энэ нь бошиглосны дагуу 
биелэгдэнэ гэдгийг би гэрчилж байна. Бид 
хүндэтгэлтэй байдлаар өвдөг сөгдөнө. “Мөн 
Их Эзэн дуу хоолойгоо илэрхийлэх болно, мөн 
дэлхийн бүх хязгаарууд үүнийг сонсох болно.”31 
“Энэ нь их усны дуу хоолой мэт … агуу их аянгын 
дуу хоолой мэт байх болно.”32 “Мөн Их Эзэн, бүр 
Аврагч өөрийн хүмүүсийн дунд зогсох болно.”33

Дараа нь дэлхий дээр тэнгэр элчүүд ба 
гэгээнтнүүдийн хэзээ ч мартагдахааргүй цугларалт 
болно.34 Хамгийн чухал нь, Исаиа “дэлхийн бүх 
хязгаар бидний Бурханы авралыг үзнэ, ”35 мөн 
Тэрээр “бүх махан бодь дээр хаанчлах болно”36 
хэмээн тунхаглана.

Тэр өдөр үл итгэгчид чимээгүй болж, Есүс бол 
Христ, Бурханы Хүү, дэлхийн Аврагч ба Гэтэлгэгч 
гэдгийг “чих бүхэн үүнийг сонсож, мөн өвдөг 
бүхэн сөхөрч, мөн хэл бүхэн хүлээн зөвшөөрөх 
болно”37.

Өнөөдөр бол Аврагчийн амилсны баярын 
өдөр. Бид дэлхий даяарх бусад Христийн 
шашинтнуудын хамтаар Түүний алдар суут 
Амилалтад болон бидэнд амлагдсан амилуулалтад 
баясдаг. Хайрладаг хүмүүстэйгээ хамт, оюун 
санаандаа эдгээр гайхамшигт үйл явдлуудыг ахин 
дахин тунгаан, Түүнийг ирэхэд бэлтгэх болтугай. 
“Таны хаанчлал ирэх болтугай. Хүсэл тань 
тэнгэрт шигээ газар дээр биелэгдэх болтугай”38 
гэсэн Түүний залбирал биднийх байх болтугай. 
Тэр амьд гэдгийг “Та, Хаадын Хаан ирээч” хэмээн 
би гэрчилж байна. Есүс Христийн нэрээр, амен. 

ЭшлЭлҮҮД

1. Ерөнхий чуулганыг 94 хэлээр орчуулдаг боловч 
бүх хэл нэгэн зэрэг бүх чуулганыг нэвтрүүлдэггүй. 
Энэ Ерөнхий чуулганы ням гаргийн үдээс хойших 
хуралдааныг 75 хэлээр шууд дамжуулдаг.

2. “Come, O Thou King of Kings, ” Hymns, no. 59.
3. 2015 оны 3-р сарын 31-ний мягмар гарагт Тэргүүн 

Зөвлөлийн алба намайг 4-р сарын 5-ны ням гаргийн 
үдээс хойш цугларагсдыг “Come, O Thou King of 
Kings” дууллыг дуулсны дараа үг хэлэх болно гэж 
захидал бичсэн юм. Энэхүү агуу Сэргээлтийн тухай 
дууллын үгийг Парлей П.Пратт бичсэн ба энэ нь 
Аврагчийг дэлхийд эргэж ирэхийг гуйж буй даруухан 
гуйлт юм. Энэ нь миний чуулган дээр хэлэх үгийн 

захиасыг юу юунаас илүү маш хүчирхгээр агуулж 
байна. Христийн амилсны баярын ням гарагт хамтдаа 
цугларч, Бурханд дуу хоолойгоо өргөж, “Та, Хаадын 
Хаан ирээч! Таныг бид их хүлээв” гэж гэгээнтнүүдийг 
дуулж байгаа гэдэгт итгэн, сэтгэл маш их хөдөлж 
байна. Табернеклийн найрал дууны удирдаач намайг 
хэлэх үгээ Тэргүүн Зөвлөл рүү орчуулуулахаар 
явуулахаас нэг долоо хоногийн өмнө буюу 
гуравдугаар сарын эхээр энэ дууны үгийг Тэргүүн 
Зөвлөлд илгээснийг би хожим нь олж мэдсэн юм. 
Цугларагсад хамгийн сүүлд “Come, O Thou King of 
Kings” дууллыг 2002 оны 10-р сарын Ерөнхий чуулган 
дээр дуулсан юм. Бид бүгд өөрсдийн хийх ёстой 
зүйлсийг хийхийг хичээдэг ч Тэрээр агуу Бүтээгч юм.

4. Сургаал ба Гэрээ 100:16.
5. 1 Нифай 14:14.
6. Сургаал ба Гэрээ 10:55.
7. Хувийн туршлага, 1997 оны 5-р сар.
8. 2 Нифай 27:20.
9. Иохан 1:3.
10. Сургаал ба Гэрээ 65:2.
11. 1 Нифай 14:12.
12. 2001 оны намар Бразилд амьдарч байхдаа би 

Куритиба хотын гэгээнтнүүдийн гайхамшигтай 
түүхүүдийн талаар Тэргүүн Зөвлөлийн ерөнхийлөгч 
Жэймс Э.Фаустад урам зоригтой хуваалцсан ба 
түүнийг ерөнхийлөгч Гордон Б.Хинклид энэ талаар 
дамжуулж хэлнэ гэж найдаж байлаа. Ерөнхийлөгч 
Фауст яриан дунд минь зогсоогоод “Нийл, бид 
түүнийг ятгаж, хүчилдэггүй. Хаана ариун сүм 
барихыг зөвхөн Их Эзэн болон Түүний бошиглогч 
шийддэг” гэж хэлсэн юм. Бразилийн Куритиба ариун 
сүм 2008 онд онцгойлон адислагдсан юм.

13. Сургаал ба Гэрээ 59:21.
14. Их Эзэний мутар дахь агуу гайхамшгуудын нэг нь 

Түүний хаант улс Америк улс даяар хот, тосгон бүрд 
тархсан явдал юм. Нэгэн жишээ хуваалцъя. 2006 
оны 5-р сард би Техасын Дэнтонд болох гадасны 
чуулганд томилогдов. Би гадасны ерөнхийлөгч 
Ваун A Андрусын гэрт байрлаж байлаа. Андрус 
эгч өөрийнхөө эцэг, эх Жон, Маргарэт Портэр 
нараар эхэлсэн Дэнтон дахь эртний Сүмийн талаар 
надад хэлсэн юм. Хамгийн эхлээд тэнд зөвхөн Ням 
гаргийн анги л байдаг байв. Гэвч Портэр сайн мэдээг 
Рагсдалэгийн гэр бүлтэй, харин Рагсдалэ Нобл, 
Мартиносын гэр бүлтэй хуваалцжээ. Номлогчид 
тэдэнд нэмэр болж, тусалсан нь мэдээжийн хэрэг. 
Маш олон гэр бүл Сүмд нэгдсэн. Өрнөдөөс ирсэн 
хүмүүс Дэнтон руу нүүсэн бөгөөд тэнд бяцхан салбар 
байсан бол өнөөдөр дөрвөн гадас байна. 16 настай 
байхдаа Сүмд нэгдсэн Мартиносын хөвгүүдийн нэг нь 
Сүмийн ерөнхий эрх мэдэлтнээр үйлчилж байна.

15. Алма 26:37.
16. Матай 21:21.
17. Марк 5:36.
18. Матай 10:29, 31.
19. Хаадын дэд 6:15.
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20. Хаадын дэд 6:16–17.
21. Мозая 4:11.
22. Матай 6:9–10; мөн Сургаал ба Гэрээ 65:6-г үзнэ үү.
23. Лук 2:12.
24. Сургаал ба Гэрээ 45:44.
25. 1 Тесалоник 4:16.
26. Сургаал ба Гэрээ 133:49.
27. Сургаал ба Гэрээ 45:46.
28. Сургаал ба Гэрээ 88:96.
29. Сургаал ба Гэрээ 88:97.

30. Сургаал ба Гэрээ 101:23.
31. Сургаал ба Гэрээ 45:49.
32. Сургаал ба Гэрээ 133:22.
33. Сургаал ба Гэрээ 133:25.
34. Мосе 7:63-ыг үзнэ үү.
35. Исаиа 52:10.
36. Сургаал ба Гэрээ 133:25.
37. Сургаал ба Гэрээ 88:104.
38. Матай 6:10.
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Үүрэг	хариуцлагаа	олж	мэдэн,	зөв	
шийдвэрүүдийг	гарган,	үүнийхээ	дагуу	
үйлдэж,	Эцэгийнхээ	хүслийг	хүлээн	зөвшөөрч	
урагшилцгаая.

Умард Чилийн төрсөн 
хотод минь номлогчдыг 
анх удаагаа номлохоор 
ирэх үед би дөнгөж 12 
настай байлаа. Намайг 
нэг жижигхэн салбарт 
яваад зургаан сар болох 
үед нэгэн ням гарагт 
ариун ёслолыг түгээж 
байсан номлогч надад 
талх дамжуулсан юм. 
Би түүн рүү хараад, 
“Би болохгүй” гэж 

аядуухан шивнэв.
 
“Яагаад болохгүй гэж?” гэж түүнийг асуухад, 

би “Яагаад гэвэл би Сүмийн гишүүн биш” гэж 
хариулав.1

Уг номлогч бүр итгэж чадахгүй байлаа. Түүний 
нүд нь гайхсандаа гялалзаж байв. “Энэ залуу 
эрэгтэй цуглаан бүрд ирдэг шүү дээ! Яагаад 
Сүмийн гишүүн биш байгаа юм бол?” гэж тэр 
бодож байсан байх.

Маргааш нь л номлогчид манай гэрт ирсэн 
бөгөөд манай гэр бүлийн бүх гишүүнд заахын 
тулд чадах бүхнээ хийв. Гэтэл гэр бүлийнхэн 
маань сонирхсонгүй. Гэхдээ миний зургаан 
сарын турш Сүмийн цуглаанд оролцож байсан нь 
номлогчдод хангалттай найдвар төрүүлсэн учраас 
тэд үргэлжлүүлэхээр шийдсэн юм. Эцэст нь, тэд 
намайг Есүс Христийн Сүмийн гишүүн болоход 
урих үед миний хүсэн хүлээж байсан агуу мөч 

ирж билээ. Номлогчид намайг насанд хүрээгүй 
байсан болохоор эцэг, эхийнхээ зөвшөөрлийг авах 
хэрэгтэй гэж тайлбарлав. Би аавыгаа “Хүү минь, 
чи насанд хүрэхээрээ л өөрөө бие даан шийдвэр 
гаргах боломжтой болно” гэж хайрлангуй өнгө 
аястай хариулах байх даа гэж бодон, түүн рүү 
номлогчидтой хамт очсон юм.

Номлогчдыг түүнтэй ярьж байх хооронд би 
дотроо түүний зүрх сэтгэл зөөлөрч, надад хүссэн 
зүйлээ хийх зөвшөөрөл өгөөсэй хэмээн байн 
байн залбирч байв. Тэрээр номлогчдод хандан: 
“Ахлагчид аа, би өнгөрсөн зургаан сарын турш 
хүү Хорхе маань ням гараг бүр эртлэн босоод, 
хамгийн сайн хувцсаа өмсөн, сүм рүү явж 
байхыг харлаа. Би түүний амьдралд Сүмээс сайн 
нөлөөлөл ирэхийг харсан” гэж хариулсан юм. 
Тэгээд аав маань надад хандан “Хүү минь, хэрэв 
чамайг энэ шийдвэрийнхээ хариуцлагыг хүлээнэ 
гэвэл чамд баптисм хүртэх зөвшөөрөл өгье” гэж 
хэлсэн нь миний гайхлыг төрүүлэв. Би аавыгаа 
тэврэн, үнсээд, зөвшөөрөл өгсөнд нь талархаж 
билээ. Тэгээд би маргааш нь баптисм хүртсэн юм. 
Амьдралын маань энэ чухал мөчийн 47 жилийн ой 
өнгөрсөн долоо хоногт болж өнгөрлөө.

Бид Есүс Христийн Сүмийн гишүүдийн хувьд 
ямар үүрэг харицлагатай байдаг вэ? Ерөнхийлөгч 
Жозеф Фийлдинг Смит: “Бидэнд дараах хоёр 
агуу үүрэг хариуцлага байдаг. … Нэгдүгээрт, бид 
өөрсдийн авралыг хүртэхийг хичээх; хоёрдугаарт, 
найз нөхдийнхөө төлөө хариуцлага хүлээх”2 
хэмээн тайлбарласан юм.

Тиймээс эдгээр нь Эцэгийн маань бидэнд 
даалгасан гол үүрэг хариуцлага билээ. Аврал 
гэдэг нь Эцэгийн маань дуулгавартай хүүхдүүддээ 
бэлтгэсэн хамгийн дээд зэргийн алдар сууг 
хүртэхийг хэлж байгаа гэсэн ойлголттойгоор 
өөрсдийн болон бусдын авралыг эрэлхийлэх явдал 

Хэрэв та хариуцлагатай байх юм бол
ÄÀËÛÍ 
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юм.3 Бидэнд даатгасан эдгээр үүрэг хариуцлага нь 
мөн бидний дуртайяа хүлээн зөвшөөрсөн эдгээр 
үүрэг хариуцлага бидний чухалчлах зүйл, хүсэл, 
шийдвэр болон өдөр тутмын ажил үйлсийг маань 
тодорхойлох болно.

Есүс Христийн Цагаатгалын ачаар өргөмжлөл нь 
үнэхээр хүртэж болохуйц зүйл гэдгийг ойлгосон 
хүний хувьд үүнийг хүртэж чадахгүй байх 
нь ял шийтгэлтэй адил болно. Ийм болохоор 
амжилттай байдлын эсрэг нь бүтэлгүйтэл байдаг 
шиг, авралын эсрэг байдал нь ял шийтгэл байдаг. 
Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон “хүмүүс өөрсдийн 
хүрч чадах амжилтыг нэгэнт олоод харчих юм 
бол дундаж байдалдаа удаан хангалуун байж 
чадахгүй”4 гэж бидэнд заасан билээ. Тэгэхээр 
бид өргөмжлөл хүртэх боломжтойгоо мэдэх юм 
бол өргөмжлөлөөс доод зэргийн байдалд хэрхэн 
сэтгэл хангалуун байх билээ?

Биднийг Тэнгэр дэх Эцэгийнхээ өмнө хүлээсэн 
үүрэг хариуцлагаа биелүүлэхэд бас бид Түүний 
адил болох ёстой гэсэн Түүний хүсэл найдварт 
хүрэхэд маань бидэнд туслах үндсэн дөрвөн 
зарчмыг би хуваалцья.

1. Үүргээ мэдэх нь

Хэрвээ бид Бурханы хүслийн дагуу хийнэ гэвэл, 
хэрвээ бид Түүний өмнө хариуцлага хүлээнэ 
гэвэл бид Түүний бидний төлөөх хүслийг мэдэж, 
ойлгож, хүлээж аван мөн тэдгээрийн дагуу 
амьдарч эхлэх ёстой. Их Эзэн “Иймийн тул, 
эдүгээ хүн бүр өөрийн үүргийг мэдэж аваг, тэрээр 
томилогдсон албан тушаалдаа бүхий л хичээл 
зүтгэлээр ажиллаг”5 хэмээн өгүүлжээ. Хэрэв бид 
Эцэг маань биднээс юуг хийхийг хүсч, хүлээж 
байгааг ойлгоогүй бол сайныг хийх хүсэлтэй байх 
нь хангалттай биш юм.

Алиса гайхамшгийн оронд хэмээх үлгэрт Алиса 
аль замаар явахаа мэдэхгүй болохоороо Чишайре 
муураас “Би эндээс хаашаа, аль замаар явах 
хэрэгтэй байгааг минь хэлж өгнө үү?” гэж гуйдаг.

Тэгэхэд муур “Тэр чинь чиний хаана хүрэхийг 
хүсэж байгаагаас маш их шалтгаална даа” гэдэг.

Алиса “Хаана очих нь ч надад нэг их чухал биш 

ээ” гэж хариулдаг.

“Тийм юм бол ямар замаар явах нь ч нэг их чухал 
биш дээ” гэж муур өгүүлжээ.6

Гэхдээ бид “нэгнийг жаргалтай болгох дур булаам 
жимстэй нэгэн мод”7 руу хөтлөх замыг мэддэг 
ба “амь руу хөтөлдөг зам нь” нарийн бөгөөд уг 
замыг даган аялахад хичээл зүтгэл шаардагддаг 
бас “цөөхөн хүн түүнийг олдог”8 юм.

Нифай “Христийн үгс та нарын хийвэл зохих 
бүх зүйлийг та нарт хэлэх болно”9 хэмээн 
бидэнд заадаг. Тэр бас нэмж, “Ариун Сүнс 
… та нарын хийвэл зохих тэр бүх зүйлийг та 
нарт үзүүлэх болно”10 хэмээн заажээ. Тиймээс, 
бидэнд үүргээ мэдэхэд тусалдаг эх сурвалжууд 
нь эртний болон орчин үеийн бошиглогчдоор 
дамжуулан хүлээн авдаг Христийн үгс мөн Ариун 
Сүнсээр дамжуулан бидний хүлээн авдаг хувийн 
илчлэлтүүд байдаг билээ.

2. шийдвэр гаргах нь

Биднийг сайн мэдээний Сэргээлт, тодорхой нэг 
зарлиг, дуудлагадаа үйлчлэхэд хамаатай үүргүүд 
эсвэл ариун сүмд хийх гэрээнүүдийн талаар 
сурч мэдэж авах үед уг шинэ мэдлэгийнхээ дагуу 
үйлдэх эсэх нь бидний сонголт байдаг. Хүн 
бүр баптисм, ариун сүмийн ёслолууд гэх мэт 
ариун гэрээнд орох эсэхийг өөрсдөө чөлөөтэй 
сонгодог. Тангараг өгөх нь эрт дээр үеийн 
хүмүүсийн шашны амьдралын жирийн нэг хэсэг 
байсан болохоор эртний хуулинд “миний нэрээр 
хуурамчаар бүү тангарагла”11 гэж заасан байдаг. 
Гэсэн ч цаг хугацааны голчид, Аврагч за гэдэг нь 
за, мөн үгүй гэдэг нь үгүй гэсэн утгатай хэмээн 
хэлэхдээ хэлсэн үгэндээ хүрэх илүү дээр аргыг 
заасан юм.12 Хүний үг хэн нэгэнд амласнаа хийж, 
шударга байхаа үзүүлэхэд хангалттай байх ёстой 
ба уг хүн нь Тэнгэр дэх Эцэг байх юм бол бүр 
ч тийм байх ёстой юм. Хэлсэн үгэндээ хүрэх нь 
үгсийн маань үнэн зөв байдлын үзүүлэлт болдог.

3. Эдгээрийн дагуу үйлдэх нь

Бид үүргээ мэдэж мөн энэ ойлголт мэдлэгтэй 
холбоотой шийдвэр гаргасныхаа дараа үүний 
дагуу үйлдэл хийх ёстой.
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Аврагчийн өмнө саа өвчтэй хүнийг авчрахад 
тохиолдсон явдал нь Түүний Эцэгтээ амласан 
үгэндээ хүрэх гэсэн хатуу шийдвэрийн маш 
хүчирхэг жишээ болсон юм. “Есүс тэдний 
итгэлийг хараад, саа өвчтэй хүнд – Хүү минь, 
нүглүүд чинь уучлагдсан гэв.”13 Есүс Христийн 
Цагаатгал нь бидэнд нүглүүдийнхээ төлөө 
уучлалыг хүртэхэд нэн чухал гэдгийг бид 
мэддэг. Гэтэл саа өвчтэй хүнийг эдгээх энэ үед 
Цагаатгалын агуу зүйлс арай тохиогоогүй байсан 
ба Гетсемани болон загалмай дээрх Аврагчийн 
зовлон шаналал улиран тохиогоогүй байлаа. Гэсэн 
ч, Есүс саа өвчтэй хүнийг босож зогсоод, алхах 
чадвараар адисалсан төдийгүй Түүнд нүглийнх 
нь уучлалыг үзүүлсэн бөгөөд тэгснээр Тэр 
Эцэгтэйгээ хийсэн гэрээндээ хүрч, Гетсеманид 
болон загалмай дээр Өөрийн хийхээр амласан 
зүйлийг хийж бас болихгүй гэсэн эргэлзээгүй 
тэмдгийг харуулсан билээ.

Бидний алхахаар сонгосон зам нарийн. Бид энэ 
зам дээр Есүс Христэд итгэх итгэлийг болон зам 
дээр үлдэж, урагшлахад чадах бүхий л хичээл 
зүтгэлийг маань шаардах бэрхшээлүүдтэй 
тулгарах болно. Бид өөрсдөд маань тулгарсан бүх 
нөхцөл байдлыг ойлгоогүй үедээ ч наманчилж, 
дуулгавартай байн, тэвчээртэй хандах хэрэгтэй. 
Бид бусдыг уучлан, өөрсдийн мэдсэн зүйлс болон 
гаргасан сонголтынхоо дагуу амьдрах ёстой.

4. Эцэгийн хүслийг дуртайяа хүлээн авах нь

Шавь байна гэдэг нь үүргээ мэдэж, зөв шийдвэр 
гарган, тэрхүү шийдвэрийнхээ дагуу үйлдэхийг 
биднээс шаардах төдийгүй мөн бид Бурханы 
хүслийг, энэ нь бидний шударга хүсэл эрмэлзэлтэй 
адил биш байсан ч хүлээн зөвшөөрөх чадвар, 
хүслийг хөгжүүлэх нь их чухал байдаг.

Их Эзэнд ирээд, “өмнө нь өвдөг сөхрөн унаж, 
Хэрэв та хүсвэл намайг цэвэр болгож чадна шүү 
дээ гэж гуйсан”14 уяман өвчтэй хүний хандлага 
надад гүн сэтгэгдэл төрүүлдэг. Уг уяман өвчтэй 
хүн, хүсэл нь шударга байж болох байсан хэдий ч 
юуг ч шаардаагүй; тэр Их Эзэний хүслийг хүлээн 
авахад л бэлэн байв.

Хэдэн жилийн өмнө миний найз, нэгэн гэр 

бүлийн хос удаан хугацааны турш залбирч, хүсэн 
хүлээснээр хүүтэй болж адислагдсан юм. Манай 
найзууд мөн тэдний цорын ганц хүүхэд байсан 
охин нь нялх хүүг харж баярлаж байхад тэдний 
гэр орон баяр хөөр дүүрэн байж билээ. Гэтэл 
нэг өдөр гэнэтийн зүйл тохиолдов. Гурав орчим 
настай байсан хүү гэнэт ухаан алдан комд орсон 
байна. Би уг явдлын талаар сонссон даруйдаа 
хүнд хэцүү байдалд байхад нь сэтгэлийн дэмжлэг 
үзүүлэхээр утасдсан билээ. Гэтэл түүний үгс 
надад сургамж болсон юм. Тэрээр “Хэрвээ 
түүнийг Өөр дээрээ аваачих нь Эцэгийн хүсэл юм 
бол, тэгвэл бид хүлцэнгүй байх болно” гэж хэлж 
билээ. Найзын маань хэлсэн үгс ямар ч дургүйцэл, 
эгдүүцэл, бухимдлыг агуулаагүй байв. Харин ч 
эсрэгээр, би тэрхүү үгсээс бяцхан хүүгээ богино 
хугацаагаар ч гэсэн хамт байлгах боломж өгсөнд 
нь Бурханд талархаж байгааг, бас Эцэгийн тэдний 
төлөөх хүслийг бүрэн дүүрэн хүлээж авах хүслийг 
нь мэдэрч билээ. Хэдхэн хоногийн дараа бяцхан 
хүү селестиел ордон руу аваачигдсан юм.

Үүргээ мэдэж, зөв шийдвэр гарган, эдгээр 
шийдвэрийн дагуу үйлдэж мөн Эцэгийнхээ 
хүслийг хүлээн авснаар урагшилцгаая.

47 жилийн өмнө аав минь надад ийм шийдвэр 
гаргах боломж олгосонд би хэчнээн талархалтай, 
баяртай байдаг гээч. Түүнээс хойш, би түүний 
надад өгсөн нөхцөлийг буюу уг шийдвэрийнхээ 
төлөө хариуцлага хүлээх нөхцөлийг ойлгосон 
бөгөөд энэ нь Тэнгэрлэг Эцэгийн өмнө 
хариуцлагатай байж, өөрсдийн болон найз 
нөхдийнхөө авралыг эрэлхийлэн, тэгснээр 
Эцэгийн надаас хүсч байгаа тийм хүн болох гэсэн 
утгатай гэдгийг ойлгосон юм. Энэхүү онцгой 
өдөр бидний Эцэг, Бурхан болон Түүний Хайрт 
Хүү Есүс амьд гэдгийг би гэрчилж байна. Есүс 
Христийн нэрээр, амен. 
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Тэнгэрлэг	Эцэг	биднийг	өсч	хөгжин,	өнөр	өтгөн	
болж,	газар	дэлхийг	дүүргэ	хэмээн	зарлиглаж,	
адисалсан	бөгөөд	ингэснээр	бид	Түүнтэй	адил	
болох	юм.

Табернеклийн найрал 
дуучид аа, дэлхийн 
Аврагчид хүндэтгэл 
үзүүлсэнд баярлалаа.

Эцэг Бурхан Төрсөн 
Ганц Хүүгээрээ 
Өөрсдийнхөө дүр 
төрхөөр хүнийг 
бүтээлгэхээр 
дуудсан тэрхүү өдөр 
хүүхдүүдээ адислан, 
“Өсөн нэмэгдэж, 

өнөр өтгөн болж, газар дэлхийг дүүргэн, газрыг 
эзэмш,... газар дэлхий дээр хөдөлдөг бүх амьтдыг 
захир”1 хэмээн айлджээ. Тиймээс, мөнх бус аялал 
маань тэнгэрлэг тушаалууд болон адислалуудаар 
эхэлсэн билээ. Хайрт Эцэг маань бидэнд өсөн 
нэмэгдэж, өнөр өтгөн болж, газар дэлхийг захир 
хэмээх тушаалыг адислалын хамт өгсөн бөгөөд 
ингэснээр бид өсч хөгжин, Түүнтэй адил болж 
чадах юм.

Ах, эгч нар аа, би бидэнд буй бурханлаг мөн 
чанаруудаас гурван чухал зан чанарын талаар 
бодлоо хуваалцахыг хүссэн бөгөөд та бүхнийг 
итгэлтэй байж, залбираасай хэмээн уриалж 
байна. Бид бүгдээрээ өөрсдийн ариун үүрэг 
хариуцлага болох тэнгэрлэг зан чанараа хөгжүүл 
хэмээх Эцэгийнхээ тушаалыг ойлгон ухамсарлаж, 
биелүүлээсэй хэмээн найдаж байна. Ингэснээр 
бид аяллаа амжилттай үргэлжлүүлэн тэнгэрлэг 
хувь тавилангаа олж авах юм.

Нэгдүгээрт, Бурхан биднийг өсөн нэмэгдэхийг 
тушаасан

Газар дэлхий дээр Бурханы хаант улсыг байгуулах 
нь өсөн хөгжихийн нэг чухал хэсэг бөгөөд 
заримдаа бид энэхүү тушаалыг үл ойшоодог. 
Аврагч:

“Би бол усан үзмийн мод бөгөөд та нар мөчрүүд 
нь юм: Хэн надтай хамт байна, би түүний дотор 
байна, тэрээр маш их үр жимс авчрах бөгөөд 
надгүйгээр та нар юу ч хийж чадахгүй. …

“Хэрэв та нар миний дотор байвал миний үгс та 
нарын дотор байх болно, та нар юуг асууна, энэ нь 
та нарт хийгдэх болно.

“Эцэгийг маань алдаршуулан, их үр жимс 
ургуулсан тэдгээр нь миний дагалдагчид байх 
болно”2 хэмээн хэлжээ.

Бид Христийн дотор байвал үр жимстэй байх 
бөгөөд “Түүний нэрийг өөрсөд дээрээ хүлээн авч” 
бусдыг Түүнд ирэхэд нь тусалснаар “эцсээ хүртлээ 
түүнд үйлчилдэг”3.

Энэ үеийн амьд бошиглогчид болон төлөөлөгчид 
бид бүгдийг өөр өөрсдийн боломж, чадварт 
тохируулан, авралын ажилд санаа сэтгэлээ бүрэн 
зориулахад уриалан дууддаг.

Их үр жимс ургуулах эхний нөхцөл бол “зүрх 
сэтгэлдээ номхон дөлгөөн, даруу байх” явдал 
юм.”4 Бид Ариун Сүнсний өдөөлтийг сонсон, 
байгуулсан бүхий л гэрээндээ үнэнч байснаар 
Христэд бүрэн дүүрнээр ирж чадна.5 Бид хайр 
энэрлийн бэлгийг эрэлхийлэн хүлээн авч, 
өөрсдийн гэр бүл, өвөг дээдэс, гишүүн болон 
гишүүн бус хөрш, найз нөхдөө Есүс Христийн 
сайн мэдээг хүлээн авахад урих хүч чадалтай байх 
болно.

Өсөн нэмэгдэж, өнөр өтгөн болж, 
газар дэлхийг эзэмш

ДАлыН 
АхлАГЧ жоЗЕФ в.СИТАТИ
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Энэрлийн сүнсээр хөдөлмөрлөх нь үүрэг 
хариуцлага бус, харин баяр баясал юм. Бэрхшээл 
зүдгүүрүүд нь итгэлийг хүчирхэгжүүлэх боломж 
болон хувирдаг. Бид “ямар ч цагт мөн бүх зүйлд 
мөн өөрийн байж болох хаана ч гэсэн Бурханы 
[сайн сайхны] гэрчлэгч болж, үхэлд хүртлээ 
зогсох”6 болдог.

Бид бүгдээрээ авралын ажилд бүхий л зүрх 
сэтгэлээ зориулж чадна, тэгэх ч ёстой. Аврагч 
бидэнд дараах үүрэг хариуцлагыг адислалын хамт 
өгсөн юм: “Би та нарыг явж, жимс ургуулж, та 
нарын үр жимс үүрд байгаасай гэсэндээ сонгосон 
мөн томилсон билээ. Ингэснээр Миний нэрээр 
та нар Эцэгээс юуг ч гуйсан Тэр та нарт өгөх 
болно.”7 

хоёрдугаарт, Бурхан биднийг өнөр өтгөн болохыг 
тушаасан

Бидний бие махбод бол Бурханаас өгсөн адислал 
юм. “Үхэшгүй байдал хийгээд мөнх амьдралыг 
хүмүүнд тохиолгон авчрах” Тэнгэрлэг Эцэгийн 
ажлыг гүйцэлдүүлэхийн тулд бид бие махбодыг 
олж авсан билээ.”8 Бид бие махбодоороо 
дамжуулан өөрсдийн тэнгэрлэг боломжуудад хүрч 
чадах юм.

Тэнгэрлэг Эцэгийн дуулгавартай сүнсэн хүүхдүүд 
нь бие махбодтой болсноор дэлхийд амьдрах 
боломжтой болдог.9 Үр хүүхэд төрүүлэх нь 
Бурханы бусад сүнсэн хүүхдийг дэлхийд амьдрах 
боломжийг өгдөг бөгөөд мөнх бус байдалд төрсөн 
хүн бүр Бурханы тушаалуудыг дагавал өсөж 
хөгжин, өргөмжлөлийг хүлээн авах боломжтой 
билээ.

Эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн хоорондын гэрлэлт 
нь өсөж, өнөр өтгөн бол хэмээн Бурханаар 
томилогдсон нэгдэл юм. Ижил хүйстэн хүмүүсийн 
харилцаагаар өсөж, өнөр өтгөн болж чадахгүй.

Ариун сүмд лацдан холбогдон хууль ёсны дагуу 
гэрлэсэн үед, хэрэв гэрлэлтийн гэрээгээ дээдлэн 
хүндэлж сахивал эцэг эх болон хүүхдүүд нь 
гайхалтай хайр хүндэтгэл дотор өсөж хөгжих 
амьдралд бэлтгэгддэг байна. Энэ нь тэдэнд 
Бурхантай байгуулсан гэрээнийхээ дагуу амьдрах 
төгс орчинг бий болгодог.

Тэнгэрлэг Эцэг маань бидэнд хайртай бөгөөд 
Түүний итгэлтэй хүүхдүүдийн дунд аливаа 

шалтгааны улмаас гэрлэлтийн гэрээнд орох юм 
уу үр хүүхэдтэй болох боломж олдоогүй хүмүүс 
байвал тэдгээр нь Их Эзэний оноосон цагт эдгээр 
адислалыг мөн хүртэх болно.10

Амьд бошиглогч, дагалдагчид мөнхийн 
гэрлэлтийн гэрээнд орж буй бүх хүнд мэргэн 
ухаан болон итгэлээр цааш үргэлжлүүлэхийг 
зөвлөсөөр ирсэн. Бид дэлхийн зүйлд хэт автан 
эсвэл тохирох ханиа сонгохдоо үнэмлэхүй жишиг 
тогтоон, гэрлэх өдрөө хойш тавих ёсгүй.

Мөнхийн гэрлэлтийн гэрээнд лацдан холбогдсон 
бөгөөд гэрээнүүдээ үнэнчээр сахиж буй 
тохиолдолд ямар ч зовлон бэрхшээл тэрхүү 
мөнхийн ханийн суурийг дийлэх хүчгүй байна 
гэсэн амлалт бий.

Гуравдугаарт, Бурхан биднийг газар дэлхийг эзэмш 
хэмээн тушаасан

Газар дэлхийг эзэмшинэ, бүхий л амьд 
зүйлсийг захирна гэдэг бол тэдгээр нь Бурханы 
хүүхдүүдийн зорилгод үйлчлэх үедээ Түүний 
хүслийг11 гүйцэлдүүлж байна уу гэдгийг хянахыг 
хэлнэ. Мөн бид өөрсдийн биеийг бүрэн захирахыг 
хэлнэ.12 Бид бие махбодоо хайрлан хамгаалах 
ёстой бөгөөд Бурханы хүслийн эсрэг ашиглаж 
болохгүй.13

Дэлхийн зүйлсийг эзэмшин захирах чадвараа 
хөгжүүлэх нь бид өөрсдийн сул дорой чанаруудыг 
болон Христ ба Түүний Цагаатгалаар дамжуулан 
бидэнд ирэх хүчийг танин мэдэхээс эхэлнэ. Мөн 
“Христ хэлдэг: Хэрэв та нар надад итгэлтэй байх 
аваас та нар миний хувьд шаардлагатай болох 
аливаа зүйлийг хийх хүчтэй байх болно.”14 Бид 
Түүний тушаалуудад дуулгавартай байснаар 
энэхүү хүчийг авч чадна. Бид Сүнсний бэлгүүдийг 
эрэлхийлэн өөрсдийн авьяасыг хөгжүүлснээр 
чадвараа өсгөдөг.

Би бусад африк гэр бүлийн адил эгэл даруу 
нөхцөл байдалд өсөж хүмүүжсэн билээ. Мөн би 
халамжтай аав ээжийнхээ тусламж дэмжлэгээр 
сайн боловсрол эзэмшсэний ачаар тэр нөхцөл 
байдлаас өөрийгөө дээш нь авч гарах чадвартай 
болсон юм. Миний ямар хүн болох алсын хараатай 
байсан нь намайг өсөж хөгжихөд чухал үүрэг 
гүйцэтгэсэн билээ. Эхнэр Гладис бид хоёр гэрлээд 
удаагүй байхдаа сэргээгдсэн сайн мэдээний талаар 
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олж мэдсэн ба энэ нь бидний амьдралыг сүнслэг 
удирдамжаар адисалсаар байгаа билээ. Бусад гэр 
бүлийн нэгэн адил бидэнд саад бэрхшээл, сорилт 
ирдэг хэдий ч биднийг Их Эзэнээс тусламж 
хүсэн хандахад амар амгалан, тайтгарал авчрах 
хариултуудыг олдог бөгөөд эдгээр зүйл биднийг 
давж гардаггүй гэдгийг мэдэрдэг.

“Чөтгөрийн болон биеийн тааллаа”15 Бурханы 
тааллаас илүүд тавьснаас өнөөдөр бидний 
нийгэмд нүүрлээд буй ёс суртахуунгүй байдал, 
порнограф, зэвсэгт мөргөлдөөн, агаарын 
бохирдол, мансууруулах бодисын хэрэглээ, 
ядуурал зэрэг нь улам бүр газар авсаар байна. 
“Түүний зөв шударга ёсыг бий болгохын тулд тэд 
Их Эзэнийг эрэлхийлдэггүй, харин дэлхийнхтэй 
адил дүр бүхий өөрийнхөө бурхны дүр төрхийг 
дуурайн хүн болгон өөрийнхөө замаар замнадаг.”16

Гэсэн хэдий ч Бурхан өөрийн бүх хүүхдийг энэ 
амьдралын шалгууруудыг давж, тэвчихдээ Түүний 
тусламжийг авахад дараах үгээр урьдаг:

“Би Бурхан; газар дэлхийг бүтээсэн билээ, мөн 
хүмүүн нь махан биетэй болохоос өмнө буюу.

“… Хэрэв чи над руу эргэж, мөн миний дуу 
хоолойг анхаарч, мөн өөрийн бүх зөрчлөөс 
наманчлан, мөн бүр усан дотор миний Төрсөн 
Ганц Хүүгээр баптисм хүртэх аваас,... та нар 
Ариун Сүнсийг хүлээж авах болно, мөн та нар 
юуг ч асуулаа гэсэн, энэ нь та нарт өгөгдөх 
болно.”17

Өөрсдийн тэнгэрлэг хувь тавилан, боломжоо 
ойлгон, Их Эзэн Есүс Христийн Цагаатгалын 
ачаар ирэх хүчинд зүрх сэтгэлээсээ найдсан 
итгэлтэй хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн сул 
дорой байдал хүчирхэгжин, тэд “бүх зүйлийг 
хийж чадна.”18 Зовлон шаналалд өртсөн олон 
хүн чөтгөрийн хүлээсийг даван гарсан билээ. 
Ахлагч Паул “Бурхан итгэмжит билээ. Тэр та 
нарыг хэрээс чинь хэтэрсэн хүчээр соригдохыг 
зөвшөөрдөггүй, харин сорилтыг тэсвэрлэж 
чадахын тулд сорилттой хамт гарах замыг ч өгдөг 
юм.”19

“Тэрээр сорилтонд орохын зовлонг мэдэх учир, 
сорилтонд орж буй тэдгээрт хэрхэн туслахаа 
мэднэ”20 хэмээн заажээ.

Тэнгэрлэг Эцэг биднийг өсөж хөгжин, өнөр 

өтгөн болж, газар дэлхийг дүүргэ хэмээн 
зарлиглаж адисалсан бөгөөд ингэснээр бид 
Түүнтэй адил болох юм. Тэрээр Түүнтэй илүү 
адил болох өөр өөрсдийн сонголтын маань дагуу 
бидэнд туслах болно. Бид өөрсдийн тэнгэрлэг 
зан чанарын алсын хараагаа удирдамж болгон, 
тэнгэрлэг боломжууддаа тэмүүлж, тэнгэрлэг хувь 
тавилангаа гүйцэлдүүлээсэй хэмээн би залбирч 
байна.

Би Бурхан Эцэг болон Түүний цорын ганц Хайрт 
Хүү, бидний Аврагч Есүс Христ амьд гэдгийг 
гэрчилж байна. Мөн Түүний аз жаргалын агуу 
төлөвлөгөө үнэн бөгөөд бидний хайрлаж, дэмждэг 
өнөөдрийн амьд бошиглогч Томас С.Монсон үнэн 
түлхүүрүүдийг атгадаг хэмээн гэрчилж байна. Бид 
Түүний адислалуудыг бүрэн дүүрнээр хүлээн авах 
хүчтэй байгаасай хэмээн би залбирч байна, Есүс 
Христийн нэрээр, амен. 

ÝØËÝË¯¯Ä

1. Мосе 2:28; мөн Мосе 2:26–27-г үзнэ үү; Эхлэл 
1:26–28.

2. Иохан 15:5, 7–8.
3. Сургаал ба Гэрээ 20:37.
4. Моронай 7:44.
5. Мозая 3:19.
6. Мозая 18:9.
7. Иохан 15:16.
8. Мосе 1:39.
9. Мосе 5:10–11-ийг үзнэ үү.
10. Гарын авлага 2: Сүмийг удирдах нь (2010), 1.3.3; Эзра 

Тафт Бэнсон, “To the Single Adult Sisters of the Church, 
” Ensign, 1988 оны 11-р сар, 96–97.

11. Иаков 2:18–19-ийг үзнэ үү.
12. 1 Коринт 6:19–20; Галат 5:16–25; 1 Тесалоник 4:3–7; 2 

Тимоти 2:22.
13. Иаков 2:12–16, 20–21.
14. Моронай 7:33.
15. 2 Нифай 10:24.
16. Сургаал ба Гэрээ 1:16.
17. Мосе 6:51–52.
18. Алма 26:12.
19. 1 Коринт 10:13.
20. Еврей 2:18.
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Хүндэтгэлийн	өдөр	биеэ	авч	явах	байдал	тань	
та	нарыг	баяр	баясгалан	руу	хөтөлж	байгаа	
эсэхийг	та	хэрхэн	мэдэх	вэ?

Хүндэт ах, эгч 
нар аа, энэ хоёр 
өдрийн чуулган тун 
гайхамшигтай байлаа. 
Бид урам өгсөн 
хөгжим, дуулал, яруу 
сайхан залбирлуудаас 
их урам авлаа. 
Бидний сүнс гэрэл ба 
үнэний захиасуудаар 
сэнхрүүлэгдлээ. 
Христийн амилсны 
баярын энэ ням гарагт 

бид дахин нэгдмэл дуугаар, чин сэтгэлээсээ 
Бурханд хандан, бошиглогч илгээсэнд талархаж 
байна!

Би энэ чуулганы үеэр сонсож, мэдэрсэн 
зүйлүүдээсээ болж хэрхэн өөрчлөгдөх вэ? гэсэн 
 асуултыг бид өөрсдөдөө тавих ёстой. Би та 
нарын хариулт ямар байхаас үл хамааран, та 
бүхнийг хүндэтгэлийн өдрийн талаарх мэдрэмжээ 
болон үүнийг хэрхэн дагаж мөрдөж байгаагаа 
тунгаагаасай хэмээн урьж байна.

Хүндэтгэлийн өдрийг “баясгалант” хэмээн хэлсэн 
Исаиагийн үгс миний сонирхлыг ихэд татдаг юм.1 
Гэвч хүндэтгэлийн өдөр нь таны бас миний хувьд 
үнэхээр баясгалант байж чаддаг болов уу гэж би 
боддог.

Би олон жилийн өмнө завгүй ажилладаг мэс 
засалч байхдаа хүндэтгэлийн өдрөөс баяр 
баясгаланг олж, энэ өдөр хувийн эдгээлтийн 
өдөр минь болдгийг мэддэг байлаа. Долоо 
хоногийн сүүлчээр ус, саван, ширүүн сойз зэрэгт 
үрэгдсэн гар минь хөндүүр болж, хүнд ажлын 

ачааллаас амсхийх амралт надад хэрэгтэй байдаг 
байлаа. Ням гараг надад тун хэрэгтэй байсан тэр 
амралтыг өгдөг байсан юм.

Аврагч “Хүн Амралтын өдрийн төлөө бус, 
Амралтын өдөр нь хүний төлөө бий болсон” гэж 
хэлэхдээ ямар утга санаа илэрхийлж байсан бэ?2 
Тэрээр хүндэтгэлийн өдөр нь Түүний бидэнд 
өгсөн бэлэг ба өдөр тутмын амьдралаас амрах цаг 
мөн сүнс, бие махбодоо шинэчлэх боломж гэдгийг 
ойлгоосой хэмээн хүссэн гэдэгт би итгэдэг. Бурхан 
биднийг зугаа цэнгэл хөөж юм уу ажил хөдөлмөр 
хийлгэхийн тулд бус, харин ажил хөдөлмөрөөсөө 
амарч, бие махбодын хувьд болон сүнслэг 
байдлаар амраахын тулд энэ онцгой өдрийг өгсөн.

Еврей хэлэнд хүндэтгэлийн өдөр гэдэг үг нь 
“амрах” гэсэн утгатай. Хүндэтгэлийн өдрийн 
зорилго нь дэлхийн бүтээлтийн үед илчлэгдсэн 
бөгөөд Их Эзэн зургаан өдөр хөдөлмөрлөснийхөө 
дараа бүтээх ажлаасаа амарсан юм.3 Тэрээр хожим 
нь арван зарлигийг Мосед илчлэхдээ “амралтын 
өдрийг ариунаар сахихын тулд санагтун”4 
хэмээн зарлиглажээ. Хожим нь хүндэтгэлийн 
өдөр израильчуудын Египетийн боолчлолоос 
чөлөөлөгдсөнийг дурсах өдөр болж байв.5 
Хүндэтгэлийн өдөр нь тасралтгүй үргэлжлэх 
гэрээ бөгөөд Их Эзэн Өөрийн хүмүүсийг ариусгах 
байнгын сануулагч болдог нь үүний хамгийн 
чухал зорилго байж болох юм.6

Үүний зэрэгцээ, бид хүндэтгэлийн өдөр Есүс 
Христийн Цагаатгалыг дурсан санаж, ариун 
ёслолоос хүртдэг.7 Бид үүнийг хийснээрээ 
Түүний ариун нэрийг өөрсөд дээрээ авахад бэлэн 
байгаагаа харуулж, гэрээ хийдэг.8

Аврагч Өөрийгөө хүндэтгэлийн өдрийн Эзэн 
хэмээн хэлжээ.9 Энэ бол Түүний өдөр! Тэрээр 
биднээс хүндэтгэлийн өдрийг сахихыг10 
эсвэл хүндэтгэлийн өдрийг ариунаар сахихыг 

Хүндэтгэлийн өдөр нь баясгалант өдөр билээ
АрвАНхоёр ТөлөөлөГЧИЙН ЧуулГыН

АхлАГЧ рАССЭлл M.НЭлСоН
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ахин дахин хүссэн.11 Бид үүнийг дагах гэрээг 
байгуулсан билээ.

Бид хүндэтгэлийн өдрийг хэрхэн ариун байлгадаг 
вэ? Би залуу байхдаа хүндэтгэлийн өдөр хийх 
ёстой болон хийх ёсгүй зүйлсийг жагсаан бичсэн 
хүмүүсийн үгийг судалдаг байв. Дараа нь би 
судруудаас хүндэтгэлийн өдөрт хэрхэн хандаж 
байгаа болон энэ өдөр хийдэг зүйлүүд маань 
Тэнгэрлэг Эцэг бид хоёрын хооронд тэмдэг 
болдог гэдгийг мэдэж авсан юм.12 Би үүнийг 
ойлгосноор, хийх ёстой болон хийж болохгүй 
зүйлсийн жагсаалт гаргах хэрэггүй болж билээ. 
Би ямар нэг үйл ажиллагааг хүндэтгэлийн өдөрт 
тохирох эсэх талаар шийдвэр гаргахдаа “Би 
Бурханд ямар тэмдэг үзүүлэхийг хүсэж байна вэ?” 
гэсэн энгийн асуултыг өөртөө тавьдаг бөгөөд энэ 
асуулт хүндэтгэлийн өдөртэй холбоотой хийх 
сонголтуудыг маань тодорхой болгодог.

Хүндэтгэлийн өдөртэй холбоотой сургаал нь 
эртнийх байдаг боловч энэ нь хожмын энэ 
өдрүүдэд амлалт бүхий нэгэн шинэ гэрээний хэсэг 
болон шинэчлэгдсэн билээ. Дараах тэнгэрлэг 
зарлигийн хүчийг сонс:

 “Мөн чи өөрийгөө дэлхийгээс илүү бүрэн дүүрэн 
толбогүй байлгаж болгохын тулд, чи залбирлын 
өргөөнд очиж мөн миний ариун өдөрт ариун 
ёслолуудаа өргөх ёстой;

“Учир нь үнэнээр энэ бол хөдөлмөрүүдээсээ 
амрахаар, мөн Бүхний Дээдэд чи бүхнээ 
зориулахаар чамд өгөгдсөн өдөр юм; …

“Мөн чиний мацаг барилт төгс байж болохын 
тулд, … баяр хөөр чинь дүүрэн байж болохын 
тулд энэ өдөр чи хоол хүнсээ гагцхүү чин 
сэтгэлээсээ бэлтгэхээс өөр юу ч хийх ёсгүй. …

“Мөн эдгээр зүйлүүдийг та нар талархалтайгаар, 
баяр хөөртэй зүрх сэтгэл хийгээд, дүр 
төрхтэйгөөр, … хийхийн хэрээр, … дэлхийн 
бүрэн байдал та нарынх бөлгөө.”13

Энэ мэдэгдэл ямар агуу болохыг бодоод үз! 
Хүндэтгэлийн өдрийг ариунаар сахидаг хүмүүст 
дэлхийн бүрэн байдал амлагдсан.14 Исаиа 
хүндэтгэлийн өдрийг “баясгалант” гэж нэрлэхдээ 

үүнийг хэрхэн баяр баясгалантай болгохыг бидэнд 
заасан.

Хүндэтгэлийн өдөр биеэ авч явах байдал тань 
та нарыг баяр баясгалан руу хөтөлж байгаа 
эсэхийг та хэрхэн мэдэх вэ? Сүмд явж, ариун 
ёслолоос хүртэн, дуудлагат ажилдаа хичээнгүйлэн 
үйлчлэхээс өөр ямар үйл ажиллагаа хүндэтгэлийн 
өдрийг тань илүү баяр баясгалантай болгох вэ? 
Та Их Эзэнийг хайрлах хайраа харуулахын тулд 
Түүнд ямар тэмдэг үзүүлэх вэ?

Хүндэтгэлийн өдөр нь гэр бүлийн харилцаа 
холбоог хүчирхэгжүүлэх гайхамшигтай 
боломжийг олгодог. Эцсийн эцэст, Бурхан бид 
бүгдийг хишиг хүртсэн гэгээнтнүүд болон 
өвөг дээдэс, үр удамтайгаа ариун сүмд лацдан 
холбогдсон гэр бүлүүд болж эргэж ирээсэй хэмээн 
хүсдэг.15

Бид хүүхдүүддээ сайн мэдээг зааснаар 
хүндэтгэлийн өдрийг баясгалант болгодог. Эцэг 
эхчүүд бидний үүрэг хариуцлага маш ойлгомжтой. 
Их Эзэн “Мөн дахин, Сионд … эцэг эхчүүд 
хүүхдүүдтэй байхын хэрээр, тэдэнд наманчлалын 
сургаал амьд Бурханы Хүү Христэд итгэх итгэл 
хийгээд баптисм хүртээх мөн гар тавилтаар ирдэг 
Ариун Сүнсний бэлгийг ойлгохыг тэд заадаггүй 
бол, найман нас хүрэхэд, уг нүгэл эцэг эхчүүдийнх 
нь тэргүүн дээр байх болно”16 хэмээн хэлжээ.

Олон жилийн өмнө Тэргүүн Зөвлөл бидний 
гэр бүлтэйгээ өнгөрөөх цагийн ач холбогдлыг 
онцолсон юм. Тэд захидалдаа:

“Үр хүүхдүүдийг тань Сүмд ойр байлгах сайн 
мэдээний зарчмуудыг тэдэнд зааж, эдгээр 
зарчмаар хүмүүжүүлэхэд бүх хүч чармайлтаа 
дайчлан ажиллахыг бид эцэг эхчүүдэд уриалж 
байна. Гэр орон бол зөв шударга амьдралын 
үндэс суурь бөгөөд Бурханаас өгсөн энэхүү үүрэг 
хариуцлагыг хэрэгжүүлэх амин чухал ажлыг өөр 
ямар ч арга хэрэгслээр биелүүлэх буюу орлуулах 
боломжгүй юм.

“Бид гэр бүлийн залбирал, гэр бүлийн үдэш, сайн 
мэдээг судлах болон гэр бүлийн үр өгөөжтэй 
үйл ажиллагаанд тэргүүн зэргийн ач холбогдол 
өгч байхыг эцэг эх, хүүхдүүдэд зөвлөж байна. 
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түүний одоо байгаагаасаа илүү их аз жаргалтай 
байхыг өмнө нь харж байгаагүй. Та нар өөр 
улс орнууд руу ч юм уу гэр бүлийн түүхийн 
төв рүү аялах шаардлагагүй. Та нар гэртээ 
байхдаа, компьютер эсвэл зөөврийн хэрэгслийн 
тусламжтайгаар ёслолуудаа хүлээн авахыг хүсэн 
хүлээж буй бодгалиудыг олж тогтоож чадна. Өвөг 
дээдсүүдээ олж, тэднийг сүнсний шоронгоос 
суллах замаар хүндэтгэлийн өдрийг баясгалант 
болго!19

Мөн бусдад үйлчилж, ялангуяа сэтгэлээр унасан 
юм уу ганцаардсан эсвэл тусламж хэрэгтэй 
хүмүүст үйлчлэх замаар хүндэтгэлийн өдрийг 
баясгалант болго.20 Тэдэнд урам зориг өгснөөрөө 
та ч бас урам зориг хүлээн авах болно.

Исаиа хүндэтгэлийн өдрийг “баясгалант” гэж 
нэрлэхдээ үүнийг хэрхэн баяр баясгалантай 
болгохыг бидэнд заасан. Тэр:

“Хэрэв чи … Миний ариун өдөр өөрийн 
таашаалыг үйлдэхээс татгалзан хөлөө татвал, 
амралтын өдрийг баясгалант, Эзэний ариун 
өдрийг эрхэм хүндэт гэж нэрлэж, өөрийн замаар 
явалгүй, өөрийн таашаалыг хайлгүй, чалчилгүй, 
энэ өдрийг хүндэтгэвэл :

“чи ЭЗЭНий дотор баяр хөөрийг авна” хэмээн 
хэлжээ.21

Хүндэтгэлийн өдөр “өөрийн таашаалыг” эдлэхгүй 
байх нь хувийн сахилга баттай байхыг шаарддаг. 
Та дуртай зүйлээ хийхээс зайлсхийх хэрэгтэй ч 
байж магад. Хэрэв та Их Эзэнд баясахыг сонгохыг 
хүсвэл энэ өдрийг бусад өдөр шиг өнгөрөөхийг 
өөртөө зөвшөөрөхгүй байх болно. Тогтмол хийдэг 
зүйл, тоглоом наадмыг өөр өдөр хийж болно шүү 
дээ.

Бид аравны нэгээ төлөх үедээ орлогынхоо аравны 
нэгийг Их Эзэнд буцааж өгч байна гэж бод. Бид 
хүндэтгэлийн өдрийг ариунаар сахихдаа долоон 
өдрийн нэгийг л Түүнд зориулдаг. Тиймээс бид 
өдөр бүр бидэнд амьдрал бэлэглэдэг Түүнд мөнгө, 
цагаа зориулах онцгой боломжтой юм.22

Бурханд итгэх итгэл нь хүндэтгэлийн өдрийг 
хайрлах хайрыг бий болгодог. Хүндэтгэлийн 

Үр өгөөжтэй, тохиромжтой бусад ажил, үйл 
ажиллагаа байж болох ч, тэдгээр нь гагцхүү эцэг 
эхчүүдийн болон гэр бүлийн гүйцэтгэж чадах 
тэнгэрлэг үүргийг орлох ёсгүй”17 хэмээн бичжээ.

Би энэ зөвлөгөөг тунгаан бодох үедээ дахин залуу 
аав байсан ч болоосой гэж хүсмээр санагддаг. 
Одоо үед эцэг эхчүүдэд хүндэтгэлийн болон 
бусад өдөрт гэр бүлийн цагийг илүү утга учиртай 
болгоход туслах гайхалтай эх сурвалжууд байна. 
Тухайлбал, LDS.org, Mormon.org, Библийн видео 
бичлэгүүд, Mormon Channel, Media Library, Friend, 
New Era, Ensign, Лиахона болон өөр маш олон эх 
сурвалж бий. Эдгээр эх сурвалж нь хүүхдүүддээ 
заах үүргээ биелүүлэхэд эцэг эхчүүдэд маш их 
тусалдаг. Зөв шударга, сайн эцэг эх байхаас илүү 
чухал зүйл гэж үгүй!

Та нар сайн мэдээг зааснаар өөрсдөө илүү сайн 
суралцах болно. Энэ маягаар та нар Их Эзэний 
сайн мэдээг ойлгож чадна. Тэрээр:

“Мөн хаант улсын сургаалыг та нар бие биендээ 
заах болно хэмээх зарлигийг би та нарт өгч байна. 

“Tа нар … номлолд, сайн мэдээний хуулинд, … 
Бурханы хаант улсад хамаардаг бүх зүйл илүү 
төгс зааварлагдаж болохын тулд хичээнгүйлэн 
заагтун та нар”18 гэжээ.

Сайн мэдээг ийнхүү судлах нь хүндэтгэлийн 
өдрийг баясгалант болгодог. Энэ амлалт гэр бүл 
хэр том эсэх, гэр бүлд хэн хэн байх эсвэл хаана 
байгаагаас үл хамааран биелэгдэх болно.

Та хүндэтгэлийн өдөр гэр бүлтэйгээ цагаа 
өнгөрөөхөөс гадна гэр бүлийн түүхийн ажлаар 
дамжуулан жинхэнэ баяр хөөрийг мэдэрч чадна. 
Та нараас өмнө дэлхий дээр амьдарч байсан болон 
энд байх хугацаандаа сайн мэдээг хүлээн авах 
боломжгүй байсан гэр бүлийн гишүүдээ хайж, 
олох нь асар их баяр баяслыг авчирч чадна.

Би үүнийг өөрийн амьдрал дээр харсан. Хэдэн 
жилийн өмнө миний хайрт эхнэр Вэнди гэр 
бүлийн түүхийн судалгаа хийж сурахаар шийдсэн 
юм. Эхэндээ түүний ажил удаан явцтай байсан 
ч, тэр энэ ариун нандин ажлыг хийх нь амархан 
болохыг бага багаар ойлгож эхэлсэн юм. Би 
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өдрийг итгэлтэй сахих нь Бурханыг хайрлах 
хайрыг төрүүлдэг. Ариун нандин хүндэтгэлийн 
өдөр нь үнэхээр баяр баясгалан юм.

Одоо энэ чуулган өндөрлөх үед, бид хаана 
амьдардгаасаа үл шалтгаалан гэр бүл, хөрш, 
найзуудынхаа дунд итгэгчдийн жишээ болох ёстой 
гэдгээ мэддэг.23 Жинхэнэ итгэгчид хүндэтгэлийн 
өдрийг ариунаар сахидаг.

Би Мормоны Номын төгсгөлд бичигдсэн 
Мормоны гуйлтаар үгээ төгсгөе. Тэр “Христэд 
ирэгтүн, мөн түүгээр төгөлдөржигтүн, мөн бүх 
бурханлиг бусаас өөрсдөө татгалзагтун; мөн хэрэв 
та нар бүх бурханлиг бусаас өөрсдөө татгалзаж, 
мөн Бурханыг өөрсдийн бүх хүч, оюун, мөн 
чадлаар хайрлах аваас … та нар Христээр төгс 
байж болно” хэмээн бичжээ.24

Би зүрх сэтгэлдээ хайр агуулан, өөрийнхөө 
залбирал, гэрчлэл, адислал болгон үүнийг үлдээж 
байна. Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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Бид	болон	бидний	гэр	бүл	дэлхийн	дарамт	
шахалтуудыг	эсэргүүцэн	зогсохын	тулд	гэрэл	ба	
сайн	мэдээний	үнэнээр	дүүргэгдэх	ёстой.

Эдгээр гэр бүлийг 
“Бурханы гэр бүл”1 
хэмээх ариун нандин 
үнэний тухай зааж 
байгааг сонсох үед зүрх 
сэтгэл минь Сүнсээр 
дүүргэгдлээ. Сүнслэг 
дуу хөгжим бол Сүнс 
биднийг гэрэл ба 
үнэнээр дүүргэхээр 
шивнэж буйг мэдрэх 
олон арга замын нэг 
юм.

Олон жилийн өмнө надад тохиолдсон нэгэн 
туршлага гэрэл ба үнэнээр дүүргэгдэх тухай 
ойлголт маш чухал болохыг надад ухааруулж 
өгсөн юм. Би хүчирхэг сүнс бүхий гэр бүл, гэр 
оронг бий болгох тухай Залуу эмэгтэйчүүдийн 
ерөнхий хорооны гишүүдийн заасан нэгэн 
цуглаанд оролцож билээ. Залуу эмэгтэйчүүдийн 
нэг удирдагч үүнийг бодитоор үзүүлэхийн тулд 
ундааны хоёр лааз харуулав. Тэр нэг гартаа хоосон 
лааз, нөгөө гартаа онгойлгоогүй, дүүрэн ундаатай 
лааз барьсан байлаа. Тэр эхлээд хоосныг нь базтал 
лааз хорчийж, дараа нь хүнд даралтаас болж бүр 
шамшийв. Дараа нь тэр онгойлгоогүй лаазыг 
базахад, тэр нь дүүрэн ундаатай байсан учраас 
хоосон лааз шиг хорчийж, шамшийсангүй.

Бид үүнийг өөрсдийн хувийн амьдрал, гэр орон, 
гэр бүлтэй адилтгасан юм. Бид Сүнсээр болон 
сайн мэдээний үнэнээр дүүргэгдсэн үед биднийг 
тойрон хүрээлж, түлхэх дэлхийн хүчнүүдийг 
эсэргүүцэн зогсох хүчтэй байх болно. Харин 

бид сүнслэг байдлаар дүүрэн биш байвал гадны 
дарамт шахалтыг эсэргүүцэх дотоод сэтгэлийн 
хүчгүй байж, гаднах хүчнүүдийн түлхэлтэд унах 
болно.

Бид, бидний гэр бүл дэлхийн дарамт шахалтуудыг 
эсэргүүцэн зогсохын тулд гэрэл ба сайн мэдээний 
үнэнээр дүүргэгдэх ёстой гэдгийг Сатан мэддэг. 
Иймээс тэрээр сайн мэдээний үнэнийг сулруулж, 
мушгин гуйвуулж, мөн устган, биднийг энэ 
үнэнээс салангид байлгахын тулд бүх хүчээ 
дайчилдаг.

Бидний олонх нь баптисм хүртэж; бүх зүйлийн 
үнэнийг илчилж, заах Ариун Сүнсний бэлгийг 
хүлээн авсан.2 Энэхүү бэлгийн онцгой боломжтой 
хамт үнэнийг эрэлхийлэх, мэддэг үнэнийхээ дагуу 
амьдрах, мөн үнэнийг хуваалцаж, хамгаалах үүрэг 
хариуцлага ирдэг.

Биднийг гэрэл ба үнэнээр хамгийн сайн дүүргэдэг 
нэг газар бол бидний гэр орон юм. Бидний 
сонссон дууны дахилтын үгс “Тэр намайг сайн 
хүн байхад туслуулахаар гэр бүлийг өгсөн юм”3 
гэдгийг бидэнд сануулдаг. Гэр бүлүүд бол Их 
Эзэний сайн мэдээнээс суралцаж, үүний дагуу 
амьдрахад бидэнд туслах, Их Эзэний өгсөн 
дадлагажих газар юм. Бид өөрсдийн гэр бүлд нэг 
нэгнээ сүнслэгээр хүчирхэгжүүлэх ариун нандин 
үүрэг хариуцлагатай ирдэг.

Бат бөх гэр бүл, Сүнсээр дүүрэн гэр орон зүгээр 
нэг хүрээд ирдэг зүйл биш юм. Эдгээр нь агуу 
хичээл зүтгэл, цаг хугацааг, мөн гэр бүлийн 
гишүүн бүрээс тус тусын үүрэг хариуцлагаа 
биелүүлэхийг шаарддаг. Гэр орон болгон өөр 
боловч, гэр бүлийн нэг л хүн үнэнийг эрэлхийлж 
байвал өөрчлөлт авчирч болдог юм.

Гэр орноо гэрэл ба үнэнээр дүүргэх нь

хҮҮхДИЙН хЭСГИЙН ЕрөНхИЙ ЕрөНхИЙлөГЧИЙН ЗөвлөлИЙН 
хоёрДуГААр Зөвлөх ЧЭрИл A.ЭСПлИН
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Залбирч, судруудыг болон амьд бошиглогчдын 
үгсийг судалж, тунгаан бодсоноор сүнслэг 
мэдлэгээ дээшлүүлэхийг бидэнд зөвлөсөөр 
ирсэн. Ерөнхий чуулган дээр ерөнхийлөгч Дийтр 
Ф.Угдорф гэрэл ба үнэний талаарх гэрчлэлийг 
хэрхэн хүлээн авах тухай ярихдаа:

“Үүрдийн бөгөөд Бүхнийг чадагч Бурхан … 
Өөрт нь чин сэтгэлээсээ, шийдвэр төгс хандсан 
хүмүүстэй ярьдаг.

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

“Бурхан таны төлөө санаа тавьж, таныг сонсдог 
бөгөөд хувийн асуултуудад тань хариулах болно. 
Таны залбирлын хариу Түүний арга замаар, 
Түүний цагт ирэх учраас та Түүний дуу хоолойг 
сонсож сурах хэрэгтэй”4 гэж хэлсэн билээ.

Дараах гэр бүлийн товчхон түүх энэ зөвлөгөөг 
баталж өгдөг.

Хэдэн сарын өмнө би элэнц эцгийнхээ эгч 
Элизабэт Стахэли Волкэрийн гэрчлэлийг уншив. 
Элизабэт хүүхэд байхдаа Швейцариас Америк руу 
гэр бүлийнхээ хамт цагаачилжээ.

Элизабэт гэрлэснийхээ дараа нөхөр, хүүхэдтэйгээ 
Невада мужийн хилийн ойролцоо Ютад амьдарч, 
шуудангийн газар ажиллуулдаг байв. Тэдний гэр 
аялагчдын түр буудаллах газар болдог байж. Тэд 
өдөр, шөнийн турш аялагчдад хоол хийж өгөхөд 
бэлэн байх ёстой байлаа. Энэ нь их хүнд, хэцүү 
ажил байсан бөгөөд тэдэнд амрах цаг бараг л 
олддоггүй байсан юм. Гэвч аялагчдын ярьж буй 
зүйлс Элизабэтийн сэтгэлийг хамгийн их зовоодог 
байжээ.

Элизабэт Мормоны Ном үнэн гэдэгт, мөн Бурхан 
бошиглогч Иосеф Смитэд хийсэн зүйлийг нь 
хийх эрх мэдлийг өгсөн бөгөөд түүний захиас 
амьдралын ба авралын захиас гэдэгт хэзээ ч 
эргэлзэж байгаагүйгээ дурдсан байлаа. Гэвч 
түүний өдөр тутмын амьдрал итгэлийг нь 
хүчирхэгжүүлэх орчин биш байв.

Тэднийд буудалласан аялагчдын зарим нь 
олон ном уншсан, боловсролтой, ухаантай 

эрчүүд байсан бөгөөд Иосеф Смит Мормоны 
Номыг өөрөө зохиож бичин, зарж мөнгө олсон 
“луйварчин” байсан гэх яриа тэдний дунд өрнөдөг 
байжээ. Тэд “Мормоны шашин бол худал” гэж 
ярин, үүнээс өөрөөр бодох нь тэнэг хэрэг мэт 
аашилдаг байлаа.

Энэ бүх яриа Элизабэтийг ганцаардмал, уйтгартай 
болгодог байв. Түүнтэй ярих хэн ч байгаагүй, 
бүр залбирах цаг ч гардаггүй байсан хэдий ч, тэр 
ажиллахдаа залбирдаг байжээ. Тэр шашныг нь 
доромжилж, гутаасан хүмүүст ямар нэгэн зүйл 
хэлэхээс айдаг байлаа. Тэр тэдний ярьж байгаа 
зүйлийг үнэн гэж хүлээн зөвшөөрсөн мэт болох 
ёстой болдог байсан ба итгэлээ хамгаалъя гэсэн ч 
амжилт олохгүй байх гэж боддог байж.

Хожим нь Элизабэт болон түүний гэр бүл нүүжээ. 
Элизабэтэд бодох илүү их цаг гардаг болж, 
үргэлж завгүй байхаа больсон гэж хэлсэн юм. Тэр 
ихэнхдээ хонгилын өрөө рүү орж, өөрт нь хэцүү 
санагдаж байгаа зүйлсийнхээ талаар болон сайн 
мэдээг худал гэж хэлж, Иосеф Смитийг болон 
Мормоны Номыг муулж байсан ухаантай хүний 
дүр эсгэсэн хүмүүсийн талаар Тэнгэрлэг Эцэгтээ 
хэлж, залбирдаг байв.

Нэг орой Элизабэт зүүдэлжээ. Тэрээр “Би нэгэн 
дов толгодыг тойрон уруудах, нарийхан морин 
тэргийн зам дээр зогсож байлаа. Толгодын дээхэн 
талд нэг хүн доошоо хараад залуу хөвгүүнтэй 
ярьж, мөн тэр хөвгүүн өвдөглөн суугаад, нэгэн 
нүх рүү тонгойн харж буй мэт харагдав. Түүний 
гар нүхнээс ямар нэгэн зүйл авах гэж байгаа 
мэт сунгаастай байхыг, мөн залуугийн тонгойн 
харж байсан нүхний таглаа байж болох нэгэн 
чулууг бас олж харав. Зам дээр олон хүн байсан 
ч толгод дээр буй хоёр хүнийг хэн ч анзаарахгүй 
байлаа. Зүүдлэхийн сацуу ихэд гүнзгий сэтгэгдэл 
төрүүлсэн мэдрэмж надад төрсөн болохоор би 
нойрноосоо сэрсэн юм. … Би зүүдээ хэнд ч ярьж 
чадаагүй. Энэ нь залуу хөвгүүн Иосефыг алтан 
ялтсуудыг авах гэж байхад түүнд зааварлаж буй 
тэнгэр элч Моронай байсан гэж би бодоод, үүндээ 
сэтгэл хангалуун байсан” гэжээ.

1893 оны хавар Элизабэт ариун сүмийг онцгойлон 
адислахад оролцохын тулд Солт Лэйк хот руу 
явжээ. Тэрээр энэ үйл явдлыг ярихдаа “Би тэнд 



128

зүүдэндээ харсантай адил дүр зургийг харсан. Энэ 
нь шилэн цонхон дээрх янз бүрийн өнгөтэй зураг 
байв. Би Кумора толгодыг өөрийн нүдээр хараад ч, 
үүнээс илүү бодитой харагдахгүй гэдэгт итгэлтэй 
байсан. Мөн би тэнгэр элч Моронайг Иосеф 
Смитэд алтан ялтсуудыг өгч буй дүр зургийг 
зүүдэнд минь үзүүлсэнд тун их талархсан” хэмээн 
дүрсэлжээ.

Тэрээр энэ зүүднээсээ хойш олон жилийн дараа 
буюу 88 настай байхдаа, нас барахаасаа хэдэн 
сарын өмнө хүчтэй сүнслэг өдөөлт хүлээн авчээ. 
Тэр “Хэн нэгэн надад … ‘Өөрийнхөө гэрчлэлийг 
газарт бүү бул’ гэж хэлж байгаа мэт тун тодорхой 
нэгэн бодол надад орж ирсэн”5 гэж хэлсэн байна.

Элизабэтийн гэр бүл түүний гэрчлэлээс үр 
удам дамжин хүч чадал авсаар иржээ. Бид 
ч мөн Элизабэттэй адил, бидэнд байдаг 
үнэнийг доромжилж, эсэргүүцдэг шүүмжлэгч, 
эргэлзэгчдээр дүүрэн дэлхийд амьдарч байна. 
Бид эргэлзээ төрүүлсэн түүх, зөрчилдөөнтэй 
захиасуудыг ч сонсож магадгүй. Бидэнд 
Элизабэтийнхтэй адил, ялангуяа хүнд хэцүү 
цагт өөрсдөдөө байгаа гэрэл ба үнэнээс чадах 
чинээгээрээ зууран барих ёстой үе ч тохиох болно. 

Бидний залбирлын хариулт ил тод ирэхгүй байж 
болох ч, бид илүү агуу гэрэл, үнэнийг эрэлхийлэх 
нам гүм мөчүүдийг олох ёстой. Хэрэв бид 
үүнийг хүлээн авсан л бол дараа нь үүний дагуу 
амьдарч, үүнийг хуваалцаж, мөн хамгаалах үүрэг 
хариуцлагатай болно.

Бид зүрх сэтгэл, гэр орноо Аврагчийн гэрэл ба 
үнэнээр дүүргэснээр бүхий л нөхцөл байдлыг 
эсэргүүцэн тэвчих сэтгэлийн дотоод хүч чадалтай 
байх болно хэмээх гэрчлэлээ би та нарт үлдээж 
байна. Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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Бидний	хүн	нэг	бүр	Бурханы	гэр	бүлд	
харьяалагддаг	бөгөөд	энэ	гэр	бүлд	хэрэгтэй	
байдаг.

Хүүхдийн хэсгийн 
дуун дээр заагддаг сайн 
мэдээний цэвэр, энгийн 
үнэнүүдээс илүү 
сайхан, бас сэтгэлд 
шингэсэн зүйл байдаг 
гэж үү? Энд байгаа 
Хүүхдийн хэсгийн 
охид та бүгд миний 
тайлбарлан ярих гэж 
байгаа дууг мэднэ. Та 
нар энэ дууг өнгөрсөн 

жил Хүүхдийн хэсгийн сургалтын хөтөлбөрөөр 
сурч авсан.

Энэ цуглааны эхэнд дуулсан “Бурханы гэр бүл”1 
дууны үг бидэнд жинхэнэ сургаалын тухай 
сануулдаг. Бид гэр бүл Бурханаас заяагддагийг 
төдийгүй, мөн бид бүгдээрээ Бурханы гэр бүлийн 
нэг хэсэг гэдгээ мэдэж авдаг.

Дууны эхний мөрөнд: “Эцэгт минь гэр бүл байдаг 
бөгөөд чи, би, бид бүгдээрээ хамтдаа Түүний 
хүүхдүүд” хэмээн заадаг. Бид гэр бүлийн тунхгаас 
“Мөнх бус байдлын өмнөх амьдралд сүнслэг охид 
хөвгүүд Бурханыг Мөнхийн Эцэг хэмээн мэдэж, 
биширдэг байсан …” хэмээн мэдэж авдаг. Тэрхүү 
амьдралд бид эмэгтэй хүнийхээ мөнхийн онцлог 
шинж чанарын талаар суралцсан. Бид бүгдээрээ 
“Тэнгэрлэг эцэг эхийн хайртай … охин нь”2 гэдгээ 
мэддэг байсан.

Бидний энэ дэлхий дээрх мөнх бус амьдралын аян 
эдгээр үнэнийг өөрчлөөгүй. Бидний хүн нэг бүр 
Бурханы гэр бүлд харьяалагддаг бөгөөд энэ гэр 
бүлд хэрэгтэй байдаг. Дэлхий дээрх гэр бүлүүд 
бүгд өөр өөр бөгөөд өөр хоорондоо адилгүй 

байдаг.

Бид бат бэх уламжлалт гэр бүлийг бий болгохоор 
чадах бүхнээ хийж болох ч, Бурханы гэр 
бүлийн гишүүн байх эсэх нь өөр бусад ямар ч 
харилцаанаас, эсвэл өөр ямар ч нөхцөл байдлаас, 
тухайлбал гэрлэсэн болон эцэг эх болсон эсэх, 
мөн санхүүгийн болон нийгмийн байдал, 
эсвэл бүр олон нийтийн мэдээллийн хуудсан 
дээр хуваалцсан зүйлс зэрэг ямар ч зүйлсээс 
хамаардаггүй билээ.

Бид Түүнд харьяалагддаг. “Бид Тэнгэрлэг Эцэгийн 
хайртай охид бөгөөд Тэр бидэнд хайртай, бид ч 
бас Түүнд хайртай.”3 

Уг дууны хоёрдугаар мөр нь, “Бид гэр бүлтэйгээ 
хамт сурч, бас амьдрахаар энэ дэлхийд Тэр 
биднийг илгээв” гэж эхний мөрөө илүү 
дэлгэрэнгүй тайлбарладаг.

Бид мөнх бус байдлын өмнөх амьдралд байхдаа 
мөнх бус амьдралын хугацаа хэрэгтэй гэдгийг 
мэдэж авсан. Бид “Мөнх амьдралыг өвлөн авах 
[өөрсдийн] тэнгэрлэг хувь заяаг бүрэн дүүрэн 
ойлгож ухааран, төгс төгөлдөр болон хөгжин 
дэвшихийн тулд бие махбодтой болж энэ дэлхийд 
амьдрах тухай [Тэнгэрлэг Эцэгийн] төлөвлөгөөг 
хүлээн зөвшөөрсөн юм.”4

Ахлагч Ричард Г.Скотт “Энэ дэлхийд ирэх бидний 
зорилго бол туршигдан, соригдож, өсөж хөгжих 
явдал гэдгийг бид мөнх бус байдлынхаа өмнөх 
амьдралд заалгасан”5 хэмээн тайлбарлажээ. 
Энэхүү өсөлт хөгжил нь үүнийг туулж байгаа 
хүмүүс олон янз байдаг шиг янз бүрээр тохиодог. 
Би хэзээ ч нөхрөөсөө салж, ганц бие үлдсэнээр 
ирдэг тэрхүү шаналал, хүнд хэцүү байдалд орж 
байгаагүй. Өөрөөр хэлбэл, би ганц бие эхчүүдийн 
үүрэг хариуцлагыг үүрч үзээгүй. Би хэзээ ч 
хүүхдээ алдаж, жирэмсэн болж чадахгүй зовж, 

Бурханы гэр бүл
хАлАМжИЙН НИЙГЭМлЭГИЙН ЕрөНхИЙ ЕрөНхИЙлөГЧИЙН ЗөвлөлИЙН НЭГДҮГЭЭр 
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эсвэл ижил хүйстэндээ сэтгэл татагдаж байгаагүй. 
Би хэзээ ч хүчирхийлэлд өртөж, хүндээр өвдөж, 
эсвэл ямар нэгэн зүйлд донтож байгаагүй. Дээрх 
зүйлүүд намайг өсгөж, хөгжүүлж байсан зүйлүүд 
биш юм. 

Тиймээс та нарын зарим нь яг одоо “Стэфэнс 
эгч ээ, та огт ойлгохгүй шүү дээ!” гэж бодож 
байж магадгүй. Та нарын зөв ч байж болно гэж 
би хариулмаар байна. Би та нарын бэрхшээлийг 
бүрэн дүүрэн ойлгож чадахгүй. Гэхдээ би намайг 
өвдөг сөгдөхөд хүргэсэн, өөрийнхөө туулж 
өнгөрүүлсэн хувийн сорилт, бэрхшээлүүдээр 
дамжуулан “өвчин зовлонг мэдсэн, ”6 бүх зүйлийг 
үзэж туулсан, бас бүхнийг ойлгодог Нэгнийг 
илүү сайн мэддэг болсон юм. Мөн түүнчлэн би, 
дээр дурдсан мөнх бус амьдралын шалгууруудыг 
охиноороо болон ээж, эмээ, эгч, авга эгч, 
найзаараа дамжуулан туулсан билээ. 

Бурханы гэрээгээ сахигч охидын хувьд бидний 
боломж зөвхөн өөрсдөд ирэх бэрхшээлээс сурах 
төдий биш юм. Бид гэрээнд орсноороо Бурханы 
гэр бүлийн бусад гишүүн маань хүнд хэцүүг 
туулах үед тэднийг дэмжин хайр энэрлээ үзүүлж, 
мөн тэднийг ойлгох сэтгэлээр нэгдэх ёстой юм.

Бид үүнийг хийснээр Аврагч аян замын хүнд 
бэрхийг мэддэг бөгөөд бидэнд тохиолдож болох 
ямар ч уй гашуу, сэтгэл дундуур байдлыг туулахад 
биднийг удирдаж чадна гэдгийг ойлгож, бас итгэж 
эхэлдэг. Энэ бол цэвэр энэрэл бөгөөд бид Түүнийг 
дагах үед заримдаа биднээр дамжуулан Түүний 
хайр “үүрд үл цөхрөх ажгуу.”7

Бид Бурханы охид, Есүс Христийн дагалдагчдын 
хувьд “Бурханы бидний [зүрх сэтгэлд] суулгасан 
өрөвч сэтгэлийн дагуу үйлддэг билээ.”8 Бид 
Бурханы гэр бүлийн бусад гишүүнийг дэмждэг 
шиг, тэд ч бас биднийг дэмждэг. Бидний 
нөлөөллийн хүрээ зөвхөн гэр бүлийнхээ 
гишүүдээр хязгаарлагддаггүй.

Саяхан надад Чинле Аризона гадасны Яаззи 
эгчийн хатгуур гэрт айлчлах боломж олдсон 
юм. Түүнийг намайг гэртээ урьж оруулах үед 
тэдний хана, ширээгээр дүүрэн байгаа гэр бүлийн 
гишүүдийн болон номлогчдын янз бүрийн 
жаазтай зургууд хамгийн түрүүнд нүдэнд тусаж 

билээ. Тэгээд би “Яаззи эгч ээ, та хэдэн ач, зээтэй 
вэ?” гэж асуув.

Тэр миний асуултад гайхсан мэт мөрөө хавчив. 
Би түүний энэ хариултыг ойлгоогүй тул охин 
Еэллөүхэйр рүү харахад, “Ээж хэдэн ач, зээтэйгээ 
мэдэхгүй ээ. Бид тоолдоггүй юм. Бүх хүүхэд нь 
түүнийг “Эмээ” гэж дууддаг юм. Тэр бүх хүний 
эмээ нь” гэж хариулж билээ.

Яаззи эгч өөрийн хайр, нөлөөг гэр бүл, хамаатан 
саднаараа хязгаарладаггүй аж.

Тэрээр сайныг үйлдэж, адислан, халамжилж, 
мөн Бурханы гэр бүлийг хамгаалахдаа өөрийн 
нөлөөллийн хүрээг өргөтгөх гэдэг нь юу гэсэн 
утгатайг ойлгодог юм. Тэрээр “эмэгтэй хүн, хэн 
нэгэн хүүхдийн итгэлийг хүчирхэгжүүлэх бүрдээ 
нэгэн гэр бүлийн хүчирхэг байдалд, одоо ч, бас 
ирээдүйд ч хувь нэмэр оруулж байдаг”9 гэдгийг 
ойлгодог ажээ.

Уг дууны гуравдугаар мөр нь: “Тэр намайг сайн 
хүн байхад туслуулахаар гэр бүлийг өгсөн юм” 
гэж бидний мөнх бус байдлын зорилгыг илүү сайн 
тайлбарласан байдаг. Аврагч “Нэг байгтун; мөн 
хэрэв та нар нэг байхгүй аваас, та нар минийх 
биш болой”10 хэмээн заасан. Тэнгэрлэг эцэг эхийн 
хайрт сүнслэг охидын хувьд бид тэнгэрлэг чанар, 
мөнхийн онцлог шинж ба зорилготой хэмээн Гэр 
бүлийн тунхагт заадаг. Бурхан биднийг нэгдмэл 
байгаасай хэмээн хүсдэг. Бурхан биднээс, Түүний 
мөнхийн гэр бүлийн нэг хэсгийн хувьд Түүнтэй 
лацдан холбогдож, Түүний дэргэд буцаж очиход 
хэрэгтэй бүхнийг сурахыг хүсэж буй, тус тусын 
амьдралын11 ялгаанаас үл хамаарч нэгдсэн, 
гэрээгээ сахигч охидын нэг байгаасай хэмээн 
хүсдэг.

 “Ариун сүмүүдэд гүйцэтгэдэг ариун нандин 
ёслол, гэрээнүүд нь [биднийг] Бурханы дэргэд 
эргэн очиж, гэр бүлүүдэд мөнхөд нэгдэх 
боломжийг олгодог.”12 Баптисм хүртэхдээ хийдэг 
гэрээнүүд болон ариун сүмүүдэд бидний хүлээн 
авдаг ёслолууд нь “Эцэг Та Миний дотор, Би Таны 
дотор байгаатай адил, тэд бүгдээрээ нэг байхын 
тулд бөгөөд мөн тэд Бидний дотор байж болохын 
тулд”13 хэмээн залбирсан Хүүгээрээ дамжуулан 
биднийг Эцэгтэй, мөн хөшигний аль аль талд буй 
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Бурханы гэр бүлтэй холбодог.

Бид мөнх бус амьдрал дахь цаг хугацаагаа 
Аврагчийн сургаалаас сурч, хэрэгжүүлэхэд 
зориулах үед Түүнтэй илүү адил болдог. Тэр 
бол мөнх бусын бэрхшээлүүдийг даван туулж, 
эдгээгдсэн, мөн бидний тэнгэрлэг гэртээ буцаж 
очих зам буюу цорын ганц зам гэдгийг бид ойлгож 
эхэлдэг.

Уг дууны “Тэр бидэнд маш их хайртай, учир нь 
гэр бүл Бурханых юм” гэсэн сүүлийн мөр эхний 
утгаа давтан өгүүлдэг. Эцэгийн хүүхдүүддээ 
зориулсан төлөвлөгөө нь хайрын төлөвлөгөө 
юм. Энэ нь Түүний хүүхдүүдийг болон Түүний 
гэр бүлийг Өөртэй нь нэгтгэх төлөвлөгөө юм. 
Ахлагч Рассэлл M.Нэлсон: “Тэнгэрлэг Эцэг 
Өөрийн хүүхдүүдийн төлөө хоёрхон зүйлийг …: 
үхэшгүй байдал ба мөнх амьдралыг хүсдэг бөгөөд 
‘энэ нь Түүнтэй хамт гэртээ амьдарна гэсэн үг 
юм’”14 хэмээн заажээ. Бид бусдад хүрч, тэдэнтэй 
Тэнгэрлэг Эцэгийн төлөвлөгөө, Түүний гэр бүлээ 
гэсэн хайрыг хуваалцсанаар эдгээр хүслийг 
ойлгож чадна.

Хорин жилийн өмнө, Тэргүүн Зөвлөл болон 
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулга гэр бүлийн 
тунхгийг зарлахдаа бүхэл дэлхийд хандсан 
билээ. Түүнээс хойш гэр бүлүүд рүү довтолдог 
дайралтууд өсөн нэмэгдсээр байна.

Бид Бурханы охидын хувьд ариун нандин 
үүрэг хариуцлагадаа амжилттай байхыг хүсвэл, 
Тэнгэрлэг Эцэгийнхээ Өөрийн гэр бүлд зориулсан 
төлөвлөгөөний талаарх үнэнийг заах хувийн үүрэг 
хариуцлага, үүний мөнхийн ач холбогдлыг ойлгох 
ёстой. Ерөнхийлөгч Ховард В.Хантэр:

 “Аврагчийнхаа ажил үйлсийг урагшлуулж, 
биднийг тойрон хүрээлэх нүгэл хилэнцийн өсөн 
нэмэгдэх давалгааг зогсооход ах нартай хамт, бас 
тэдний төлөө зогсох Сүмийн эмэгтэйчүүдийн 
нэгдмэл байдал их хэрэгтэй байна. …

“… Тиймээс бид та бүхнээс өөрсдийн гэр 
бүл, Сүм, нийгмээ хүчтэй, сайн нөлөөгөөр 
бэхжүүлэн, тохинуулахыг хүсэж байна”15 хэмээн 

тайлбарлажээ.

Эгч нар аа, бид харьяалагддаг, бид хайрлагддаг. 
Бид бусдад хэрэгтэй бөгөөд бидэнд Сүмд болон 
Бурханы хаант улсад, мөн Түүний мөнхийн гэр 
бүлд тэнгэрлэг зорилго, мөн ажил, эзлэх байр 
суурь, хүлээсэн үүрэг бий. Тэнгэрлэг Эцэг тань 
танд хайртай бөгөөд таныг болон таны хайртай 
хүмүүсийг Өөртэйгээ хамт байгаасай хэмээн 
хүсдэг болохыг та нар зүрх сэтгэлийнхээ гүнд 
мэддэг үү? “Тэнгэрлэг Эцэг болон Түүний Хүү, 
Есүс Христ хоёр төгс байдаг шиг …, Тэдний 
бидэнд найддаг итгэл найдвар мөн төгс билээ.”16 
Тэдний бидэнд зориулсан төлөвлөгөө төгс бөгөөд 
өгсөн амлалтууд нь ч баттай юм. Би эдгээр үнэний 
талаар Есүс Христийн нэр дээр, талархан гэрчилж 
байна, амен. 
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Бүгд	зоригтой	зогсож,	гэрлэлт,	эцэг	эх	байх	
эрхийн,	мөн	гэр	орныхоо	хамгаалагчид	нь	
байснаар	Бурханы	хаант	улсыг	байгуулахад	гар	
бие	оролцон	тусалцгаая.

Би энэхүү гайхалтай 
охид, эмэгтэйчүүдийн 
цуглааны нэгэн хэсэг 
байгаадаа маш их 
баярлан талархаж 
байна. Бид энэ үдэш 
эмэгтэй хүнийхээ 
хувьд төдийгүй, хайр 
энэрлээрээ нэгдэх 
боломжтой байгаа нь 
ямар их агуу адислал 
вэ.

1850 онд Италид үйлчлэхээр дуудагдсан анхны 
номлогчдоос Есүс Христийн сэргээгдсэн сайн 
мэдээний захиасыг гэр бүлийнхэнтэйгээ хамт 
хүлээн авсан Мэри Майдэлин Кардоны түүхийг 
би саяхан уншсан юм. Тэднийг баптисм хүртэх 
үед тэрээр 17, 18 настай залуу эмэгтэй байжээ. 
Түүнийг гэр бүлээрээ нэгэн ням гарагт Италийн 
хойд хэсгийн Алпийн нуруунд байрлах гэртээ 
ариун ёслолын үйл ажиллагаанд оролцож 
байхад орон нутгийн зарим сахилтан оролцсон, 
уурлаж хилэгнэсэн бүлэг танхайрагч гэрийнх 
нь гадаа цугларч, хашгирч орилон, номлогчдыг 
гарч ирэхийг шаардсан байна. Тэд сайн мэдээг 
заалгахыг хүссэндээ биш, харин тэдний бие 
махбодод гэмтэл учруулахыг санаархаж байсан 
аж. Танхайрагчидтай нүүр тулахаар гэрээсээ 
гарсан хүн нь залуу охин Мэри байжээ.

Тэд балмад бүдүүлэг авирлан, хашгирч, 
номлогчдыг гарч ирэхийг шаардсаар байв. Мэри 
барьсан Библиэ дээш өргөж, тэднийг тэндээс 
явахыг шаарджээ. Тэрээр, ахлагчид өөрийнх 
нь хамгаалалтад байгаа бөгөөд та нар тэдний 

толгойноос ширхэг ч үс унагаж чадахгүй гэж 
хэлсэн байна. Түүний үгийг сонсоод, “Бүгд 
гайхаж, алмайран зогсжээ. … Мэригийн хэлснээр, 
Бурхан түүнтэй хамт байсан. Тэрээр эдгээр 
үгийг түүний амаар хэлүүлсэн бөгөөд тэр өөрөө 
зүрхэлж ч хэлж чадахгүй байв. Тэр даруй бүгд 
нам гүм болж, сул дорой, чичирч байсан хэдий ч 
эрэлхэг зоригт энэ охины өмнө хүч чадал, омог 
бардам тэдгээр эр хүчин мөхөсдөж зогссон юм.” 
Сахилчид танхайрагчдаас явахыг хүсэхэд тэд 
ичиж, айн, гэмшсэн байдалтай, чимээгүй холдон 
оджээ. Мэригийн гэр бүл болон тэнд байсан 
хүмүүс цуглаанаа тайван явуулж, дууссан байна.1

Та нарын ихэнхтэй нас чацуу тэрхүү эрэлхэг залуу 
эмэгтэйг шинээр олсон итгэлээ эр зориг, итгэл 
үнэмшилтэй хамгаалан, танхайрагчдын эсрэг 
зогсож байгаагаар та бүхэн төсөөлж чадах уу?

Эгч нар аа, уурлаж хилэгнэсэн танхайрагчидтай 
нүүр тулах хэрэг бидний ихэнхтэй тохиолдохгүй 
биз ээ. Гэхдээ энэ дэлхийд бидний хамгийн их 
эрхэмлэдэг үндсэн сургаалуудыг маань дайрч 
довтлох дайн болж байна. Би гэр бүлийн тухай 
сургаалыг онцгойлон хэлэх гэсэн юм. Гэр 
орны ариун нандин байдал, гэр бүлийн үндсэн 
зорилгуудыг бүхий л талаар эргэлзээнд оруулан, 
шүүмжилж, дайран доромжилж байна.

Одоогоос 20 жилийн өмнө ерөнхийлөгч Гордон 
Б.Хинклиг “Гэр бүл: Дэлхий дахинаа өргөх 
тунхаг”-ийг анх уншихад бид энэхүү илчлэлтээр 
өгөгдсөн баримтын тодорхой, энгийн, үнэн үгсийг 
үнэлж, талархаж байсан билээ. Тэр үед бид энэ 
үндсэн тунхгийг хэвлэл мэдээлэл, интернэт, 
зурагт, кино зэргээс болон эрдэмтэд, хууль 
тогтоогчдын зүгээс хуйлран ирэх дэлхийн хоосон 
шинэ сургаал бүрийг шүүх шалгуур нь болно гэж 
бүрэн ойлгоогүй байсан юм. Гэр бүлийн тунхаг 
нь дэлхийн гүн ухааныг шүүх бидний жишиг 
хэмжүүр болон хувирсан бөгөөд энэхүү мэдэгдэл 

Гэр бүлийн тунхгийн хамгаалагчид

ЗАлуу ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЕрөНхИЙ ЕрөНхИЙлөГЧ
БоННИ л.оСКАрСоН
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дээрх зарчмууд 20 жилийн өмнө Бурханы 
бошиглогчоор бидэнд өгөгдөж байсантай адил 
өнөөдөр ч гэсэн үнэн хэвээр гэдгийг би гэрчилж 
байна.

Би хүн болгоны мэдэх нэгэн зүйлийг онцлон 
хэлье. Амьдрал хүн болгоны төлөвлөсний дагуу 
байх нь ховор бөгөөд тунхагт тусгагдсан зүйлсийг 
эмэгтэй хүн бүр амьдралдаа үзэж туулаагүй 
гэдгийг бид ч мөн ойлгож байгаа. Хэдий тийм ч 
гэсэн, Их Эзэний загварыг ойлгож, зааж сурган, 
хэрэгжүүлэхийн тулд бүх хүчээ дайчлах нь чухал 
юм.

Хүн бүр уг төлөвлөгөөнд гүйцэтгэх өөр өөрийн 
үүрэг хариуцлагатай бөгөөд Их Эзэний хувьд 
хүн нэг бүр эн тэнцүү үнэ цэнэтэй билээ. Бидний 
хайрт Тэнгэрлэг Эцэг зөв шударга хүслийг маань 
мэддэг бөгөөд гэрээгээ итгэлтэй сахигчдаас 
юуг ч харамлахгүй гэсэн амлалтаа биелүүлнэ 
гэдгийг бид санаж байх ёстой. Тэнгэрлэг Эцэгт 
бидний хүн нэг бүрд зориулсан үүрэг даалгавар, 
төлөвлөгөө байдаг ч, Тэрээр Өөрийн гэсэн цагийн 
хуваарьтай. Мөнх бус амьдрал дахь хамгийн 
хүнд хэцүү сорилтуудын нэг бол Их Эзэний цаг 
хугацаанд итгэж найдах явдал юм. Дор бүрнээ 
хоёр ба түүнээс дээш төлөвлөгөөтэй байх нь маш 
зөв санаа бөгөөд тэгж чадвал бидний амьдрал 
аль ч замаар явлаа гэхэд бид гэрээгээ сахигч, мөн 
энэрлээр дүүрэн, Бурханы хаант улсыг байгуулагч 
зөв шударга эмэгтэй хэвээр байхад тусална. Бид 
өөрийн охидод төгс байдал руу тэмүүлэхийг 
мөн урьдчилан тааварлах боломжгүй нөхцөл 
байдлуудад бэлтгэлтэй байхыг зааж өгөх ёстой.

Би гэр бүлийн тунхгийн 20 жилийн ой тохиож 
буй энэ жилийн турш Сүмийн бүх эмэгтэйчүүдэд 
“Гэр бүл: Дэлхий дахинаа өргөх тунхаг”-ийн 
хамгаалагчид байцгаая хэмээн уриалмаар 
байна. Яг Мэри Майдэлин Кардон шиг, тэрээр 
шинэ итгэлээ болон номлогчдыг хэрхэн эрэлхэг 
зоригтой хамгаалсан шиг бид ч мөн гэрлэлт, 
гэр бүл, эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн тэнгэрлэг 
үүрэг хариуцлага ба ариун газар болох гэр орны 
чухал ач холбогдол зэрэг зарчмыг дэлхий бидний 
чихэн дээр эдгээр нь хоцрогдсон, хязгаарлагдмал, 
хамааралгүй болсон хэмээн орилон хашгичиж 
байсан ч зоригтой хамгаалж байх ёстой. Гэр 
бүлийн нөхцөл байдал ямар болох, мөн хэдэн 

хүүхэдтэй гэдгээсээ үл хамаараад хүн бүр 
гэр бүлийн тунхагт тайлбарласан Их Эзэний 
төлөвлөгөөний хамгаалагч нь байж чадна. Хэрэв 
энэ нь Их Эзэний төлөвлөгөө юм бол, мөн бидний 
ч төлөвлөгөө байх ёстой!

Миний бодлоор тууштай хамгаалагчид 
онцгойлон хамгаалж байх ёстой гурван зарчим 
уг тунхаглалд бий. Эхнийх нь эрэгтэй, эмэгтэй 
хүмүүс хоорондын гэрлэлт юм. Судрууд бидэнд 
“Гэвч Эзэн дор эр хүнгүйгээр эмэгтэй хүн гэж 
үгүй бөгөөд эмэгтэй хүнгүйгээр эр хүн гэж 
үгүй юм”2 хэмээн заасан байдаг. Эхнэр, нөхөр 
хоёр санваарын бүрэн байдлын адислалуудыг 
хүлээж авахын тулд Их Эзэний өргөөнд лацдан 
холбогдож, хамтдаа зөв шударга хөдөлмөрлөж, 
гэрээнүүддээ үнэнч хэвээр үлдэх ёстой. Энэ бол 
үр хүүхдүүддээ зориулсан Их Эзэний төлөвлөгөө 
бөгөөд Түүний тунхагласан зүйлийг ямар ч 
олон нийтийн яриа, шүүмжлэл өөрчлөхгүй. Бид 
гэрлэлтийн зөв зохистой үлгэр жишээг үзүүлж, 
амьдралдаа адислалуудыг нь үргэлжлүүлэн 
эрэлхийлж байх ёстой, мөн тэдгээр нь ирэхгүй, 
хүлээлгэж байсан ч, итгэлтэй хэвээр үлдэх 
хэрэгтэй. Өөр үзэл бодолтой хүмүүст хайр 
энэрэл, нинжин сэтгэлээ үзүүлэхийн зэрэгцээ Их 
Эзэний томилсноор гэрлэлтийн энэхүү жаягийн 
хамгаалагчид байцгаая.

Бидний хамгааллын дуу хоолой хэрэгтэй байгаа 
дараагийн зарчим бол эцэг эхийн тэнгэрлэг 
үүргийг өргөмжлөх явдал юм. Бид үр хүүхдүүддээ 
энэ амьдралдаа ихийг хийж бүтээхэд тэмүүл 
хэмээн идэвхтэй зааж сургадаг. Ялангуяа бодож 
санасан ямар ч зүйлдээ хүрч, хүссэн зүйлээ хийх 
боломжтой гэдгийг охиддоо мэдрүүлэхийн тулд 
онцгойлон санаа тавьдаг билээ. Бид тэднийг сурч 
мэдэх дуртай, боловсролтой, авьяаслаг нэгэн 
болж, магадгүй дараагийн Мэри Кюри юм уу, 
Элиза Р.Снөү болоосой хэмээн найддаг.

Бид өөрийн охид хөвгүүдэд энэ амьдралд эцэг 
эсвэл эх байхаас илүү агуу хүндлэл, өндөр цол 
хэргэм, мөн үүнээс илүү чухал үүрэг хариуцлага 
байхгүй гэдгийг зааж сургаж байна уу? Бид үр 
хүүхдүүдээ энэ дэлхийн хамгийн сайн сайхан 
зүйлсээс хүртэхэд нь урамшуулан дэмжихийн 
зэрэгцээ Тэнгэрлэг Эцэгийн төлөвлөгөөн дэх эцэг 
эхийнхээ үүргийг хүндэтгэн, өргөмжлөн дээдэлж 
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байхыг мөн зааж байгаа хэмээн найдаж байна.

Манай бага охин Абби эх хүний үүргийг 
хамгаалах онцгой нэгэн боломжийг олж харсан 
юм. Нэг өдөр хүүхдүүдийнх нь сургууль дээр 
мэргэжил сурталчлах өдөр болох тухай мэдэгдэл 
түүнд иржээ. Эцэг эхчүүдийг сургууль дээр нь 
ирж, өөрийн ажил мэргэжлийн талаар хүүхдүүдэд 
заах хүсэлтэй байвал маягт бөглөж явуулна уу 
хэмээн урьсан байсан бөгөөд очиж, ээж байх 
тухай ярихаар маягт бөглө гэсэн мэдрэмж Аббид 
төржээ. Тэрээр сургуулиас хариу аваагүй бөгөөд 
мэргэжил сурталчлах өдөр ойртоход, түүний 
бөглөсөн маягт алга болсон байж магадгүй гэж 
бодон, сургууль руу нь утсаар ярив. Зохион 
байгуулагчид нь хичээн хөөцөлдсөнөөр, мэргэжил 
сурталчлах өдрийн төгсгөлд Аббиг ангид нь ирж 
заахыг зөвшөөрсөн хоёр багшийг олжээ.

Абби хүүхдүүдэд зориулсан хөгжилтэй илтгэлдээ 
өөр бусад зүйлээс гадна ээж байхын тулд эм 
зүй, сэтгэл судлал, шашин шүтлэг, заах арга 
барил, хөгжим, утга зохиол, урлаг, санхүү, 
засал чимэглэл, үс засалт, жолоодлого, спорт, 
хоолны урлаг гээд маш олон зүйлд ямар нэгэн 
байдлаар гаршсан байх хэрэгтэй хэмээн заажээ. 
Энэ нь хүүхдүүдэд гүн сэтгэгдэл төрүүлсэн 
байна. Төгсгөлд нь тэр ээжүүдийнхээ өдөр бүр 
хийдэг, хайраар дүүрэн олон үйлчлэлд баярлаж 
талархснаа илэрхийлсэн зурвасыг хүүхдүүдээр 
бичүүлжээ. Хүүхдүүд өөрийнхөө ээжийг өөр өөр 
өнцгөөс харж, эцэг эх байх нь хэчнээн үнэ цэнэтэй 
зүйл гэдгийг ойлгосон болохыг Абби харсан 
байна. Тэр энэ жил энэ сэдвээр дахин хуваалцах 
хүсэлтээ цэцэрлэг рүү явуулсан бөгөөд зургаан 
ангид заахаар уригдсан юм.

Абби өөрийн туршлагын талаар хэлэхдээ “Надад 
энэ дэлхийд эцэг эх байх нь хоёрт тавигдах ажил 
юм уу, зарим үед бултах аргагүй түвэгшээх зүйл 
гэсэн ойлголтыг хүүхдүүд олж авч байгаа мэт 
санагдаж байсан. Би хүүхэд бүр эцэг эхийнхээ 
хувьд хамгийн эрхэм зүйл нь гэдгээ мэдрээсэй гэж 
хүссэн. Мөн би тэдэнд эцэг эх байх нь хэчнээн 
чухал зүйл болохыг хэлснээр тэднийг эцэг 
эхийнхээ өөрсдийнх нь төлөө хийдэг бүх зүйлийн 
талаар, мөн яагаад хийдэг болохыг ухаарч 
ойлгоход нь тусалж магадгүй” гэсэн юм.

Бидний хайртай бошиглогч Томас С.Монсон 
эмэгтэй хүнийг болон эх хүнийг, ялангуяа өөрийн 
ээжийг хүндэтгэн дээдлэхийн гайхалтай үлгэр 
жишээ билээ. Дэлхийн ээжүүдийн тухай тэрээр 
“Хүн ээжийгээ мартсан байтлаа Бурханаа сэтгэл 
зүрхэндээ хадгална гэж үгүй. Хэн ч ээжийгээ 
сэтгэл зүрхэндээ хадгалсан мөртлөө Бурханаа 
мартана гэж үгүй гэж хэлсэн энэ үнэнийг хүн бүр 
эрхэмлэн дээдэлж яваасай гэж би хүсэж байна. 
Яагаад дээдлэх ёстой вэ? Яагаад гэвэл, Бурхан 
болон [энэ дэлхий дээрх бидний] ээж гэсэн ариун 
нандин энэ хоёр хүн бүтээлт, хайр, золиослол ба 
үйлчлэлд нэгэн бие адил хамтран оролцдог юм”3 
хэмээн хэлсэн байдаг.

Бидний хамгаалах хэрэгтэй сүүлчийн зарчим бол 
гэр орны маань ариун нандин байдал юм. Бидний 
зарим үед тоглоом тохуу маягаар хэрэглэдэг 
нэгэн нэр томьёог өндөрт өргөх хэрэгтэй байна. 
Энэ нь гэрийн эзэн, эзэгтэй хэмээх нэр томьёо 
юм. Бид эрэгтэй, эмэгтэй, өсвөр үеийнхэн болон 
хүүхдүүд, мөн ганц бие юм уу, гэрлэсэн байхаас 
үл хамааран бүгд гэрийн эзэн эсвэл эзэгтэй байх 
боломжтой. Бид өөрийн “гэр орныг” дэг журам 
болоод цэвэр ариун, аюулгүй газар болгох ёстой. 
Бидний гэр орон Их Эзэний Сүнсээр бялхсан, 
судраас болон сайн мэдээнээс суралцдаг, мөн зааж 
сургаж, хэрэгжүүлдэг газар байх ёстой. Бүх хүн 
өөрийгөө зөвт байдлын өргөөг бий болгогч хэмээн 
харж чаддагсан бол энэ дэлхий хэрхэн өөрчлөгдөх 
бол? Бүгдээрээ өөрийн гэр орныг цэвэр ариун 
байдлаараа ариун сүмийн дараа орох газар болгон 
хамгаалцгаая.

Эгч нар аа, би энэхүү хожмын үед эмэгтэй хүн 
болж төрсөндөө талархаж явдаг. Бидэнд энэ 
дэлхий дээрх аль ч үеийн эмэгтэйчүүдэд урьд 
өмнө байгаагүй өргөн боломж, бололцоо өгөгдсөн 
байна. Бүгд зоригтой зогсож, гэрлэлт, эцэг эх 
байх эрхийн, мөн гэр орныхоо хамгаалагчид 
нь байснаар Бурханы хаант улсыг байгуулахад 
гар бие оролцон тусалцгаая. Бид Их Эзэний 
төлөвлөгөөг хамгаалж, Түүний үнэнийг хойч 
үедээ зааж сургадаг, зоригтой, гуйвшгүй, бат 
дайчид нь байх ёстой.

Би Тэнгэрлэг Эцэг амьд бөгөөд бидний хүн нэг 
бүрийг хайрладаг гэдгийг гэрчилж байна. Түүний 
Хүү Есүс Христ бол бидний Аврагч бөгөөд 
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Гэтэлгэгч мөн. Би энэхүү гэрчлэлээ та бүхэнд 
Есүс Христийн нэрээр үлдээж байна, амен. 
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Амьд	Есүс	Христ,	тайтгаруулна	хэмээн	бидний	
амласан	хүмүүст	Тайтгаруулагч	буюу	Ариун	
Сүнсийг	илгээдэг	болохыг	би	гэрчилж	байна.

Хайрт эгч нар минь ээ, 
та нартай хамт байгаа 
нь миний хувьд баяр 
баясал билээ. Би энд 
байгаа ээж, эхнэр, охин, 
бэр, ач, зээ охидынхоо 
тухай бодож байна. 
Энэхүү гайхамшигтай 
хөтөлбөр тэдэнд илүү 
их талархах сэтгэлтэй 
болгож байна. Ийм гэр 
бүл, ийм гайхамшигтай 
гэр бүлийн амьдралтай 

байгаа нь тэд Аврагчийг амьдралынхаа төвд 
байлгасных юм гэдгийг би ойлгож ухаарч байна. 
Бид энэ үдэш Түүнийг дуу хөгжим, залбирлаараа 
мөн сүнслэгээр өдөөсөн захиасуудаар дурсан 
саналаа. Бидний хамгийн их талархдаг Аврагчийн 
нэг зан чанар бол Түүний хязгааргүй хайр энэрэл 
юм.

Тэрээр таныг мэддэг бас хайрладаг гэдгийг та энэ 
орой мэдэрсэн билээ. Таны эргэн тойронд сууж 
байгаа хүмүүсийг хайрладаг Түүний хайрыг та 
мэдэрсэн. Тэд таны эгч дүүс бөгөөд Тэнгэрлэг 
Эцэгийн маань сүнсэн охид билээ. Тэрээр таныг 
халамжилдаг шигээ тэднийг халамжилдаг. Тэрээр 
тэдэнд тулгарч байгаа ямар ч гуниг зовлонг 
ойлгодог бөгөөд тэдэнд туслахыг хүсдэг.

Би өнөөдөр та нарт хандан, тайтгарал хэрэгтэй 
байгаа хүмүүст Тэрээр тайтгарлыг өгөхөд бид 
чухал хэсэг нь байх ёстой гэдэг талаар ярих гэсэн 
юм. Тусламж гуйн залбирахад Тэрээр хэрхэн 
хариулдгийг та илүү сайн мэдэж байвал өөрийн 
хийх зүйлийг хамгийн сайн хийх болно.

Олон хүн Тэнгэрлэг Эцэгт хандан уй гашуу, 
ганцаардал, айдсынхаа улмаас үүрч байгаа ачаа 
дарамтдаа тусламж, тайвшрал гуйн залбирч 
байгаа. Тэнгэрлэг Эцэг тэдгээр залбирлыг сонсдог 
бөгөөд тэдэнд юу хэрэгтэй байгааг мэддэг. Тэр 
мөн Түүний Хайрт Хүү, амилсан Есүс Христ 
тусална гэдгээ амласан юм.

Есүс Христ:
“Эцэж туйлдсан, хүнд дарамт үүрсэн хүмүүс ээ, 
бүгд Над уруу ир. Би та нарыг амраая.

“Буулгыг минь өөр дээрээ авч, Надаас суралц. 
Учир нь Би зүрх сэтгэлдээ дөлгөөн, даруу билээ. 
Тэгээд та нар сэтгэлдээ амралтыг олох болно.

“Миний буулга амархан, Миний ачаа хөнгөн”1 
хэмээх гайхалтай амлалтыг бидэнд өгсөн билээ.

Итгэлтэй үйлчлэгчдийнх нь үүрэх ёстой ачаа 
дарамт нь Түүний Цагаатгалаар хөнгөрдөг. Гэм 
нүглийн ачаа дарамт нь авагддаг, гэхдээ мөнх бус 
энэ амьдралд сайн хүмүүст тулгарч буй сорилт 
бэрхшээлүүд хүнд дарамт хэвээр л байдаг. 

Та нар иймэрхүү сорилтыг өөрсдийн хайрладаг 
сайн хүмүүсийн амьдралаас хардаг бөгөөд тэдэнд 
туслах хүсэлтэй байдаг. Тэр хүмүүсийг энэрэн 
хайрлах сэтгэл төрж байгаа нь ямар нэгэн учир 
шалтгаантай юм.

Та бол Есүс Христийн Сүмийн гэрээт гишүүн. 
Таныг Түүний Сүмд элсэх үед зүрх сэтгэлд тань 
маш том өөрчлөлт гарч эхэлсэн юм. Та төрөлх 
чанарыг тань өөрчилж эхэлсэн гэрээг байгуулж, 
амлалт хүлээн авсан билээ.

Алма Мормоны Усны дэргэд хэлсэн үгээрээ таны 
амласан зүйл юу болох, энэ зүйл таны болон таны 
эргэн тойрны хүмүүсийн хувьд, ялангуяа таны 
гэр бүлд ямар утга учиртай болохыг дүрсэлжээ. 

Тайтгаруулагч

ТЭрГҮҮН ЗөвлөлИЙН НЭГДҮГЭЭр Зөвлөх
ЕрөНхИЙлөГЧ хЭНрИ Б.АЙрИНГ
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Тэрээр таны хийсэн тэрхүү гэрээг хийх гэж 
байсан хүмүүст хандан ярьж байсан бөгөөд тэд Их 
Эзэний танд амласан амлалтыг мөн хүлээн авчээ:

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

“Тийм ээ, мөн гашуудах тэдний хамт 
гашуудахад; тийм ээ, тайтгарал хэрэгтэй 
тэднийг тайтгаруулахад, мөн ямар ч цагт мөн 
бүх зүйлд мөн өөрийн байж болох хаана ч гэсэн 
Бурханы гэрчлэгч болж, үхэлд хүртлээ зогсоход 
бэлний учир, мөнх амьдралыг авч болохын 
тулд, Бурханаар гэтэлгэгдэж, мөн та нар анхны 
амилуулалтын тэдний дунд тоологдож болохын 
тулд буюу.”2 

Чухамхүү ийм учраас та уй гашуу, бэрхшээл 
бүхий ачааг үүрэн, урагш тэмүүлэхээр тэмцэж 
буй хүнд туслахыг хүсдэг. Та тэр хүмүүсийн ачаа 
дарамт хөнгөн байж, тэднийг тайвшруулахад 
нь Их Эзэнд тусална хэмээн амласан. Та Ариун 
Сүнсний бэлэг хүлээн авахдаа тэдгээр ачааг 
хөнгөлөхөд нь туслах хүчийг хүлээн авсан билээ. 

Аврагч цовдлуулахынхаа өмнөхөн ачааг хөнгөлж 
мөн тэдгээрийг үүрэх хүч чадлыг өгөхөд тусалдаг 
Өөрийн арга замыг тодорхойлон хэлсэн. Тэрээр 
шавь нараа гашуудах болно гэдгийг мэдэж 
байсан. Тэднийг ирээдүйд тохиох зүйлээс айж 
эмээнэ гэдгийг Тэрээр мэдэж байв. Тэд өөрсдийн 
үргэлжлүүлэн үйлдэх чадавхад итгэлгүй байх 
болно гэдгийг Тэрээр мэдэж байлаа.

Тиймээс Тэрээр бүх үнэнч шавь нартаа болон 
бидэнд өгдөг амлалтыг тэдэнд өгсөн:
 
“Би Эцэгээсээ гуйхад, Тэр та нарт өөр Туслагчийг 
өгнө. Тэр нь та нартай үүрд хамт байна.

“Тэр бол үнэний Сүнс мөн бөгөөд Түүнийг 
харахгүй, мэдэхгүйгээсээ болж, ертөнц Түүнийг 
хүлээж авч чадахгүй. Харин та нар Түүнийг 
мэднэ. Яагаад гэвэл Тэр та нартай хамт үргэлж 
байх бөгөөд та нарын дотор байна.”3

Тэгээд Тэрээр:
“Харин Туслагч буюу Миний нэрээр Эцэгийн 
минь илгээх Ариун Сүнс та нарт бүх зүйлийг заах 
бөгөөд Миний та нарт хэлсэн бүгдийг сануулах 
болно. 

“Амар амгаланг Би та нарт үлдээнэ. Би Өөрийн 
амар амгалангаа та нарт өгнө. Ертөнцийн өгдгөөс 
өөр юмыг Би та нарт өгч байна. Та нар зүрхээ бүү 
зовоо. Бүү ай.”4 

Ариун Сүнсээ илгээнэ гэсэн энэ амлалт ачаа 
дарамтаа хөнгөрүүлэхийг хүсэн залбирсан 
Бурханы хүүхдүүдийн амьдралд биелж байхыг 
би сүүлийн хэдхэн долоо хоногийн дотор л олж 
харав. Ачаа дарамт хөнгөрсөн гайхамшиг нь Их 
Эзэний амласны дагуу тохиож байлаа. Их Эзэн 
болон Тэнгэрлэг Эцэг, Ариун Сүнсийг Өөрийн 
шавь нарт туслуулахаар Тайтгаруулагчаар 
явуулсан юм. 

Саяхан нэгэн гэр бүл таван настай хүүгээ 
алдсандаа гурван үеэрээ гашуудаж байв. Тэр хүү 
гэр бүлтэйгээ амралтанд явж байгаад ослоор 
нас баржээ. Их Эзэн итгэлт хүмүүсээ тэвчих хүч 
тэнхээ, хайр халамжаар хэрхэн адисалдаг болохыг 
дахин харах боломж надад олдсон юм. 

Би Их Эзэн тэдний ачаа дарамтыг хөнгөлж 
байгааг харсан. Та нар амьдралдаа олон удаа тийн 
үйлдэхийн адил Их Эзэний гэрээт үйлчлэгчийн 
хувиар би тэнд байсан бөгөөд “гашуудах тэдний 
хамт гашуудаж, тайтгарал хэрэгтэй тэднийг 
тайтгаруулахаар”5 очсон билээ.

Би үүнийг үнэн гэдгийг мэдэж байсан учраас, 
мөн оршуулгын ажлаас өмнө хүүгийн өвөө эмээ 
намайг хүүгийн эцэг эхтэй хамт уулзахаар урихад 
тун таатай мэдрэмж, амар амгаланг мэдэрч байв. 

Их Эзэн тэднийг тайвшруулах үед би тэдэнд 
хэрхэн тусалж болохоо мэдэхийн тулд залбирав. 
Тэд надтай хамт манай зочны өрөөнд суулаа. 
Жихүүн хүйтэн тэр орой өрөөгөө дулаацуулах гэж 
би камен зуухандаа гал түлсэн байсан юм.

Би тэдэнд хайртай гэдгээ мөн Их Эзэний тэднийг 
хайрлах хайрыг мэдэрснээ тэдэнд хэлэхээр 
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сүнслэгээр удирдагдав. Би тэдэнд цөөн хэдэн 
үгээр тэдэнтэй хамт гашуудаж байгаагаа, гэхдээ 
зөвхөн Их Эзэн л тэдний зовлон, гашуудлыг бүрэн 
дүүрэн мэдэрч чадна гэдгийг хэлэхийг хичээсэн 
юм.

Тийн цөөн хэдэн үг хэлснийхээ дараа, тэдний 
дотоод сэтгэлийн үгсийг хайраар сонсох хэрэгтэй 
гэсэн хүчтэй мэдрэмж надад төрөв.
 
Бидний хамтдаа суусан нэг цагийн туршид тэд 
надаас хавьгүй илүү ярьсан юм. Би тэдний дуу 
хоолойгоор болон нүдээр нь Ариун Сүнс зүрх 
сэтгэлд нь хүрч байгааг мэдэрч, харж байлаа. Тэд 
юу тохиолдсоныг мөн юу мэдэрч байснаа энгийн 
гэрчлэлийн үгээр ярив. Тэдний гэм нүгэлгүй нас 
барсан хүү нь мөнхөд өөрсдийнх нь байх болно 
хэмээх мөнх амьдралын найдвараас ирэх амар 
амгаланг Ариун Сүнс тэдэнд аль хэдийн өгсөн 
байсан юм. 

Би тэдэнд нэг бүрчлэн санваарын адислал өгөхдөө 
тэнд Ариун Сүнсний нөлөө байсанд талархлаа 
илэрхийлсэн билээ. Тайтгаруулагч найдвар ба 
зоригийг мөн илүү нэмэлт хүч чадлыг бидэнд 
авчирсан байлаа.
 
Их Эзэн Өөрийн хүмүүсийн ачаа дарамтыг 
хөнгөлөхийн тулд бидэнтэй хэрхэн ажилладгийг 
би тэр орой харсан юм. Та нар Мормоны Номонд 
Түүний хүмүүс хянагчдын учруулсан нуруун 
дээрх ачаа дарамтаас болж сүйрэхэд хүрснийг 
санаж байгаа. 

Тэр хүмүүс бидний хайрладаг мөн үйлчилдэг 
хүмүүстэй адил тусламж дэмжлэг гуйн залбирчээ. 
Би өөрийн үнэн гэж мэддэг нэг цэдгийг энд 
дурдъя:

“Мөн та нарын мөрөн дээр тавигдах ачаануудыг, 
бүр тэдгээрийг нуруун дээрээ байгааг ч мэдрэхгүй 
болтол, бүр та нарыг боолчлолд байх үед би 
түүнчлэн хөнгөлнө; мөн та нар цаашид миний 
гэрчлэгчид болон зогсох болно, мөн та нар, Их 
Эзэн Бурхан би өөрийн хүмүүст тэдний зүдгүүрт 
үед зочилдгийг та нар гарцаагүй мэдэж болохын 
тулд би үүнийг хийх болно.

“Мөнхүү эдүгээ улиран тохиох дор Алма болон 

түүний ах дүүсийн дээр тавигдаж асан ачаанууд 
хөнгөлөгдсөн байлаа; тийм ээ, тэд ачаагаа 
амархан дааж чадахын тулд Их Эзэн тэднийг 
хүчирхэгжүүлсэн билээ, мөн тэд баяртайгаар 
мөн тэвчээртэйгээр Их Эзэний бүх тааллуудад 
захирагдсан болой.”6

Би тэрхүү гайхамшгийг ахин дахин харж 
байсан. Бид бусдыг хүчирхэгжүүлэхэд нь Их 
Эзэнд тусалснаар бусдын ачааг илүү сайн 
хөнгөлдөг. Ийм учраас Их Эзэн бидэнд бусдыг 
тайтгаруулахыг үүрэг болгохдоо байгаа бүхий л 
газартаа үргэлж Түүний гэрчүүд байх зарлигийг 
өгсөн билээ. 

Тэр бяцхан хүүгийн эцэг эх манай зочны өрөөнд 
Аврагчийн талаар гэрчлэлээ хуваалцсан юм. 
Тэгэхэд Ариун Сүнс ирж, бид бүгд тайвширсан. 
Эцэг эх хоёр нь хүчирхэгжсэн юм. Уй гашуудлын 
ачаа нь алга болоогүй ч тэд зовлон шаналлаа 
тэсвэрлэх чадварыг олж авч, итгэл нь нэмэгдсэн. 
Мөн тэдэнд ирсэн хүч чадал тэднийг гуйх бүрд, 
түүгээр амьдрах болгонд ирсээр байх болно.

Тэр орой ирсэн Цагаатгалын Сүнсний тэрхүү гэрч 
Иовыг ачаагаа үүрэхэд нь бас хүчирхэгжүүлсэн:

“Миний хувьд гэвэл, миний Золигч амьд гэдгийг 
болон эцэст Тэрээр дэлхий дээр байр сууриа 
эзэлнэ гэдгийг би мэднэ:

“Aрьс минь устгагдсан хойно ч би махан биеэрээ 
Бурханыг харах болой.”7

Түүнд тэвчиж гарах хүч чадал өгсөн нь Сүнсний 
энэхүү гэрч байв.Тэрээр сорилт бэрхшээлийг 
итгэлтэй давдаг хүмүүст ирдэг баяр баяслыг 
харахын тулд гуниг зовлон дундуур өөрийнхөө 
эргэн тойронд байсан хүмүүсээс ирэх тайтгарал 
хомс үеийг туулсан.
 
Энэ бол Иовын хувьд үнэн байсан ба адислалууд 
ч түүний амьдралд ирсэн. Иовын түүх энэхүү 
гайхамшгаар төгсдөг:

“Эзэн Иовын сүүлчийн өдрүүдийг эхлэлээс нь 
илүүгээр ерөөжээ. …

“Бүх нутаг даяар Иовын охид шиг тийм 
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үзэсгэлэнтэй эмэгтэй нэг ч олдоогүй ажээ. Тэдний 
эцэг тэдэнд ах нарынх нь дунд өв өгчээ.

“Үүний дараа Иов зуун дөчин жил амьдарч, 
хөвгүүд, ач нар болох дөрвөн үеэ үзжээ. 

“Иов хөгширч, өдрүүдээ гүйцээгээд үхэв.”8

Хожим нь улиран тохиох Цагаатгалын Сүнсний 
энэхүү гэрч, Иовын амьдралд тохиохоор 
төлөвлөгдсөн сорилтуудын дундуур тэсвэрлэж, 
тэсэн гарахад нь түүнд тусалсан бөгөөд энэ 
амьдрал бид бүгдэд ч гэсэн төлөвлөгдсөн байдаг. 
Энэ бол Эцэгийн бидэнд өгсөн аз жаргалын агуу 
төлөвлөгөөний хэсэг юм. Тэрээр Өөрийн Хүүд 
Түүний цагаатгагч золиослолоор дамжуулан 
бидний төлөө найдвар өгөхийг зөвшөөрсөн. 
Энэ найдвар Түүнд буцаж очих зам хэчнээн 
хүнд хэцүү байж болох байсан ч биднийг 
тайтгаруулдаг. 

Эцэг, Хүү хоёр Багшийн шавь нарыг аян замд нь 
тайтгаруулж, хүчирхэгжүүлэх Ариун Сүнсийг 
илгээсэн юм. 
 
Би бяцхан хүүгийн оршуулгын ажил явагдах 
гэж байсан Сүмийн цуглааны байрны гадаа 
хүрэлцэн ирэхдээ тайтгаруулах ийм гайхамшгийг 
харсан юм. Танихгүй нэгэн сайхан эмэгтэй 
намайг зогсоов. Тэрээр гашуудахаар мөн чадах 
чинээгээрээ тайвшрал өгөхөөр ирснээ хэлэв. 

Тэрээр бас нэг талаас өөртөө тайвшрал олохоор 
ирж байна гэдгээ хэлсэн юм. Түүний том хүүхэд 
нь саяхан нас барсан гэж тэр надад хэлэв. Тэр 
нэгэн үзэсгэлэнтэй бяцхан охиныг тэвэрсэн 
байлаа. Би уг бяцхан охины инээмсэглэсэн царайг 
харахаар түүн рүү тонгойж, ээжээс нь түүний 
нэрийг асуухад “Түүний нэрийг Жой (баяр баясал 
гэсэн утгатай нэр) гэдэг. Уй гашуудлын дараа баяр 
баясал үргэлж ирдэг” хэмээн тэрээр тааламжтай 
инээмсэглэн хэлэв.

Тэр эмэгтэй надад гэрчлэлээ хуваалцсан бөгөөд 
түүнд баттай ганцхан эх сурвалжаас амар амгалан 
болон тайтгарал ирсэн гэдгийг би харсан юм. 
Зөвхөн Бурхан л зүрх сэтгэлийг мэддэг, тийм 
ч учраас ганцхан Тэр л “Чамд ямар байгааг би 
мэднэ” хэмээн үнэнээр хэлж чадна. Тиймээс би 

уг эмэгтэйд ирсэн баяр хөөр, гашуудлыг зөвхөн 
төсөөлж л чадах байв. Харин түүнийг хайрладаг 
Их Эзэн л түүнийг мэддэг билээ. 

Та Түүний шавийн хувьд Тэнгэрлэг Эцэгийн 
нэг хүүхдэд амар амгалан, баяр хөөрт мөчийг 
авчрахад нь Түүнд туслах бүрд Тэрээр ямар их 
баярлаж, хөөрдгийг би хагас дутуу л мэднэ.

Их Эзэн Өөрийн шавь болох бид бүгдээс ачаа 
дарамтаа хөнгөлөхөд нь нэг нэгэндээ туслахыг 
хүссэн гэдгийг би гэрчилж байна. Бид ийн хийнэ 
хэмээн амласан билээ. Их Эзэн Өөрийн Цагаатгал, 
амилалтаар дамжуулан үхлийн хүчийг ялан 
дийлсэн гэдэг гэрчлэлээ би хуваалцаж байна. 
Түүнд тайтгаруулахад нь тусална хэмээн бидний 
амласан хүмүүст амьд Христ Ариун Сүнсийг 
буюу Тайтгаруулагчийг илгээдэг гэдгийг би 
гэрчилж байна. 

Миний ээжийн Халамжийн Нийгэмлэгийн 
ерөнхий хорооны гишүүн байхдаа 20 гаруй 
жилийн турш зүүсэн тэмдэг дээрх үгсийн үнэний 
гэрч нь та бид бүгдээрээ билээ. Үүн дээр “Энэрэл 
хэзээ ч мөхөхгүй”9 гэж бичсэн байдаг. Би одоо 
ч энэхүү үгийн бүрэн дүүрэн утгыг мэдэхгүй. 
Гэхдээ би ээжийгээ гачигдагсдад тусалж байгааг 
харахдаа үүний зах зухаас нь харж авсан юм. 
Судрууд бидэнд “Энэрэл бол Христийн цэвэр 
хайр”10 хэмээх үнэнийг заадаг билээ.

Түүний хайр хэзээ ч мөхөхгүй бөгөөд бид 
“гашуудах тэдний хамт гашуудах …тайтгарал 
хэрэгтэй тэднийг тайтгаруулах”11 хүслийг зүрх 
сэтгэлдээ мэдрэхээ хэзээ ч болихгүй. Бас бид 
Түүний төлөө бусдад үйлчлэх зуур Түүний амар 
амгалангийн амлалт хэзээ ч биднийг орхихгүй 
билээ.
 
Би Түүний гэрчийн хувиар, сул дорой 
өвдөгнүүдийг хүчирхэг болгож, доош унжсан 
гарнуудыг өргөхөд нь амьд Их Эзэн, Есүс Христэд 
мөн Ариун Сүнс буюу Тайтгаруулагчид туслахын 
тулд та бүхний хийж буй бүхий л сайн зүйлийн 
тань төлөө талархлаа илэрхийлж байна.12 Надад 
тусалсан, намайг Есүс Христийн үнэн шавь 
байхаар адисалсан, амьдралд минь учирсан 
эмэгтэйчүүдэд би бүхий л зүрх сэтгэлээсээ 
талархаж байна. Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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ÝØËÝË¯¯Ä

1. Maтай 11:28–30.
2. Moзая 18:8–9.
3. Иохан 14:16–17.
4. Иохан 14:26–27.
5. Moзая 18:9.
6. Moзая 24:14–15.
7. Иов 19:25–26.
8. Иов 42:12, 15–17.
9. 1 Коринт 13:8}.
10. Mоронай 7:47.
11. Moзая 18:9.
12. Сургаал ба Гэрээ 81:5-ыг үзнэ үү.


